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Frankocular Katalonra 1 

ile Fransa arasındaki 
münakaleyi kesiıorlar 
Bar selon hükUmeti endişe içinde, 
kabine 4 saat süren bir toplantı yaptı 

... ·----······ 
·ı.ondra 26 

(Hu .. r~~~~~ııııı~~~---ıı .. ısı ,- -susi) - Franko kuv M 
1 1 1 vetlerinin son taar- . u s s o n 

noktiı arasında ka • 
fan- kuvayi külliye • 
sini ciddi · surette 
tehdid etmektedir · .. 

Tiryeste ile 
alakadar oluyor 

Roma 26 - Mussolini, yakında Tir· 
yesteyi ziyaret edeceğtni bildirmiştir. 

Mussollni, kabul ettiği Tiryeste va· 
llsi ile belediye reisi ve federal sek· 
reterine belli olmıyan yakm bır ta
rihte Tiryesteye gidece~ini ve cyeni 
beynelmilel vaziyette Tir~te men
faatler~nin faşist hfikumet tarafmda.n. 
büyük bir ihtimamla korunacağınb 
temin eylemiştir. (A.A.) 

Bugün 
"'lı:l'i-=----=-=-'"'-=-

o 
İdare işleri telefonu; 20203 

Türk mühendisi, Türk ________________________________ ......, ________ __ 

işcişi tarafından insa 
-------------------------------------------edilen ikinci • • 

gemımız 

Atak mayin gemisi dün büyük tezahürat 
arasında Gölcükde denize indirildi 

1 

Dün Gölcükde iki merasim yapıldı, muazzam bir dalgıç 
gemisinin Türk işcileri tarafından inşasına başlandı 

.. 

Yeni mayin gemlmi.ı ele niu indirildikten sonnı 

Sabahın erken saatinde Haydarpapda - cGölcüğe> diyorum. 
görebildiklerim fevkalade bir hldise du· Bir sual daha geliyor. Ne var G6lclikteı 
yacaklarını .sanarak bana soruyorlar· - Atağı denize indirecekleri 

- Nereye? (Devamı 11 ınd aayfcıdlı) 

.....__ ........ ._,... ................ ~-----Nafia Vekilinin 3 mesele 
Hitlerin yeni hakkında beyanatı 

bir nutku Barcelone hükO. • , 
meli, dün gece dört ... -.. .... ~!!!1!!!91.-1!!!11!1.'9~!!!1!'9!11!'!1!11 

• saat süren bir top - ispanyada son vaziyeti gösterir harita 
lantı yaparak, vaziyeti ve alınması icab . Aragon cephesindeki ileri hareketi-

1
...----- * • • 

eden tedbirleri müzakere etmiştir, · miz devam etmiştir. . Hitler , Almanyanın ikbsadl 

Valide hanı grupunun istimlaki için icap eden 
para gönderildi, elektrik şirketile müzakerelere yann 

devam edilecek, Ankara garının tanzimi işi Frankoculann tebliği Hueska'nın şlıiıai bölgesinde Fran - in.kifaf fmkAnlanndan mahrum 
Salamanka 26 (A.A.) - Resmt teb- kistler F1umen nehrini muhtelif yer • bulunduğunu ve bu vaziyetin 

liğ: (Devamı 11 itıci ıaytada) devam etmiyeceğini söylemiştir 
Ankara 26 (Hususi) - Nafia Vekilli sen beşidir - istimlaki için belediyedea 

Ali Çetinkaya Eininönil meydanındaki gelen teklif VeUlette milteşekiil komi ... 
istimlak işleri, Ankara gannın tanzimi yon taraündan tedkik eclilnılf ve mua ... 
ve 1stanbul elektrik şirketile yapılan mü- melesi ikmal olunarak icab eden para da 
zakerelere dair şu malf.unatı verdi: mahalline gönderilmiştir, bu IUl'etle Çekoslovak Almanları 

yeni intihabat istiyorlar 
Almanlardan sonra Çekoslovakyadaki Lehliler ~e 
seslerini yükseltmiye başladılar, Çek hükumeti 

ekalliyetler lehine tedbirler alıyor 

P.rag 26 - Çekoslovak hUkUmeti, millil pek yakında bir emirname llı mer'iyete 
ekalliyetler lehine olarak hukuk müsa • koyacaktır. (A.A.) 
vatını fiilen tesis edecek yeni tedbirleri (Devamı ıı inci aayftıda) 

" Son Posta ,, nın Şam mektublan 

:Suriyedeki 
buhranının 

kabine 
• •• •• 
ıçyuzu 

~~~~~~~..;___~~ 

Maliy:e ve Milli Müdafaa ~azın, Hicaz hükümdarı ile 
ğörüşüp geldil:cten son"ra neden bird~nbire istifa etti 
Şam 23 - (Hususi mlihabirimlz yazı -

yor:) · Sori günlerde biri Ecrutta, dlteri ' 
Şamda iki siyasi buhran oldu: İkisi de 
kabine buliranL Berulta hük1imet mu • 
haliflere geçti, muhalifler bir temerkilz 
kab1riesl yaptılar ve sabık hilJrl\mete d~ 
aralann<ia yer verdiler.' Şamda 'da ma • 
liye ve milli müdafaa nazırı olan Şilktü 
Kuvvetli istifa ettL 

Beruttalci hlikiimet buhranı meselesi
ni teşrih etmek uzun bir lştlr; bunu size 
ayrıca anlatacağım. Şamdakine gelince, 
ctraf1nda h~yli uzun dedikodu cereyan 
eden bir mesel~ oldu. 
ŞOkrü Kuv;etli, geçen hac mevsimin· 

de Mekkcye gitmiş, orada Hicaz hüküm· 
darı lle konuşmuş ve Hicazla Surlyenln 

(Devcım' 2 inci sa11f«d4) 

- Valide hanı grupunun. ki bu adada muamelesi hazırlanarak Vekllete gelecell 
evkafa aJd olan kısım sahanın yüzde sek- (Devamı 2 inci ıayfada) 

Londra 26 (Hususi) - Berlinden bil -
dİriliyor: Nisanın 10 unda yapılacak o -
lan büyük plebisit münasebetile Hitler 
dün akşam bir nutuk söylemiı ve tekrar 
Alnianyanın müstemleke ihtiyacından 

bahsetmiştir. -=------==--ıcm:==----==----------=--==....::::ıı::s:====-----------.. 
Hitler, Almanyanın Avusturya gibi ik-

tısad1 inkişaf imkin.larından mahrum bu· 
lunduğunu ve bunun böyle devam etmi • 
yeoeğini söylemi§tir. Hatib, nasyonal sos-

(Devamı 3 üncü ıayfada) 

Eğlence yerleri 

Dünkü sisde büyük bir 
kaza atlatıldı 

• 
Geceyi lstanbulda geçirenler çoklu 

Vergiler ten2ili için yeni 
bir layiha hazırlanacak 

Dün denizde münakalat durdu, 
doğru bir kaç vapur hareket 

vapurlardan bir kısmı yarı . Ankara 26 (Hususi) - Hükfunet 
memlekette .müzikli ve içkili ~ğlencı:.: 
yerlerinin çoğalmasını ve ıslahını teş
vik maksadile bu gibi yerlerden alın • 
makta olan vergileri tenzil etroek ka • 
;rarındadır. Mesele tedkik edilmekte .. 
dir. Alınacak neticeye göre mevzuat
ta yapılması !Azım gelecek değişiklik • 
lere dair meclise bir kanun layihası . 

ancak gece saat ona 
edebildi, yola çıka~ 
yolda demirlediler 

seykolunacaktır. 

· Altın yutan adam 
Köy -muhtannın kardeşi 

· albnlan yuttu 
_' Erzu~ 26 (Husust) - ~yserinhi 
Yıldırım köyünde Abdullah ve Mus • 
tafa adİaiında ikf amele duvar yıkar· 
larken altın dolu bir Çömİek bulİıiuş
lardır, : Duvar yıkılırken altınlar dö -
külmüş ve etrafda bulunanlar tarafın· 
dan kapışılmıştır. Bu arada köy muh· 
tarının kardeşi eline geçirdiği altınla· 
n yu&mqtur, 

• 

Köprüde Sis içinde ihtiyatla Uer ,liyen. bir tramvay arabası 

Dün 1stanbulu, gerek karadnn ve gerek 1 basrı:ış: bilh~ssa saat 16 ~an _sonra deniz.. 
denizden hemen hemen §imdiye kadar de butün munakalatı kati bır felce ul • 
eneler JÖriilerı pyet kalın s1s tabaka.. _ (Devamı 11 lnci ıa11Jada) 



! Sayfa 

Her gün 
Ha9ah ucuz/alma 
Meseleleri etrafında 

.__ Yazan: lıllıılaittin Bi»aeta 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

-

X Karar sizindir. X 

Mart 27 

Söıün Kısası 

Y •.ıı Çef Olauğ" lri11 
Bııgüıı Konuuıdı 

C elal Bayar, hükümet hafına g~ 
üği zamandanberi Türkiyede ha-

yab ucu:zılatmayı temin edecek tedbirleri Nafia Velıilini.11 
aramak işile rne§Suldül". Kendisin\! teşek· !J mesele 
kür ederiz. Bilhassa, son zamanlarda is • 
tanbul hayatına karşı gösterdiğı alaka - Hall"ll,ıntla beyanatı 
dan dolayı da ne kadar teşekkur etsek (Baştarafı 1 inci 30.yfada) 
azdır. Et fiatlarını İstanbulda on kuruş olan dığer parçaların da derhaı tedkik ve 
düşürebilmek içıD, devlet hesabına feda- intaç edileceği şüpheSizdir. 
karlıklar yapmayı bile göze aldığı i~in Alık.an İstasyon meydana 
İstanbullular onun bu iyi hislerini hiç Ankara istasyon meyda•ıının tanzimi 
bir zaman unutmasalar yer'dk. için istımlak edilecek sahada hazineye 

Sırf onun bu işe verdığı alaKa sa)esin- aıd olanların tapuları alınmıştır. Diğer • 
dedir ki, bugün, bıraz guç.luk e de olsa, lerinin de istimlak muamelesı yapılmak 
İstanbul, rnevsımin et fiatla ı bakımın .. üzeredir. Alınanyaya sipariş edilmiş o-
dan yükselme haftaları ;çinde bulunma· ' lan markizleri yakında gelecek.tir. Ayak .. 
sına rağmen, hiç değişmiyen bir fiaUa et ları burada hazırlanmıştır. 3, 4 ay sonra 
şeınekte devam etmiştir. Bu hususta 1s- yerine konmuş olacaktır. 
tanbul vilayetinin veyahud b.elediyesınin Elektrik Şirketile müzakereler 
de buyük gayreti oldu. Bu. gayretler için- İstanbul elektnk şiı:ketile müzakere • 
de İstanbul belediyesinin istanbula fazla İnsanların çoğu telkin altında kalmıya müsairl yaratılış- Kendınızin VE; ailenizin mukadderatı size bağudır. Kcn- lere devam edilmektedir. Bu müzakere -
mıkdarda et çekmek ve bu sayede fıatla- ta ar ve e.kserıya kendilerinin iyı fikirlerın~ bırakıp d izin ve ailenizın na bini siz yaratacaksınız. Sizi ve aile- ler bir müddet sürecektir. Varılacak ne-
n tutmak için aldığı tedbirler ve onun bu b .. kahrının fena fikirleri ile hareket eder!er. Bunun 'çin- nı.zi kendiniz kadar hiç kimse d~emez.:. Muhtelü klın - üceler hakkında ileride size daha tafsilat 
tedbirleri alabilmesi için de hük'llmetio dir kı kendi kansatlerini bırakarak başkalarının kaDaatlcd sı::>l"erden fikir ~lıruz, yekdiğerile mukayese ediniz, fokat verebileceğim. 
yapıQlı yardımlar bilhassa zikre de~er ile hareket e1.i•kleri için fena akibete uğrıyanlarm teessür kararı kendniz verjniz. Sizin vene~ hüküm, başkaları· Hususi istihbaratıma göre elektrik şir .. 
,eyltrdendir. ve tel hhl!'erini sık sık: işitiriz. rıın yarı olgun fıkir!e.rinden elbette daha iyidir. keti murahhaslarile nafiada yapılan son 

Fakat. bu ~retler arasında fU ~ ~ -:;:==:::::;=:=:=::=:::::::=::;:~::~:::=~=====:::~:=::::=:=::;::;:;::;::;::;::=~ toplantıda şebekenin ıslahı i§lerinden 

Je ~ıyor ki bayatı ucuzlatmak bab.siıı- ( s .-W z fi ll5) A s o N D A ] hangilerinin iptidai tesisat haricinde ka .. 
de talan veya filin maddeyi müstakilen '-1 ~ ~ lacağı mevzuu üzerinde müzakere ve 
ele alıp bunlarla •P'l ayn ve bırer bi • münakaşalar olmuştur. 

ıer uğraşmak, çok müşkül bir iştir. Bu Selılz rellor kıran bir ·-----------* Pariste gapılan bir Mevcud tesisatın değiştirilerek yerine 
usul beliti matlub olan ucuzluğu temine, HED c· .N BiR Fi" DA yeniden konulacaklarda eskileri arasın-
çok sUtı ve dik.kaili çalışmak ve daimt Dl'.nlz: taggaresi r. U l\IlH Güzellik müsabakas _ da bir fark oıursa bunun masraf ciheti • 
surette uğraşmak şartile, katidir; fakat, nin hükfuneti alakadar etmiyeceği nok-
bu ~oıdan neticeye varmak adeta bir nevi ' Bebek ve eşek tasında tarafımızdan ısrarta dureımuştur. 
ömür törpüsü mahiyetini almıya da çok lspamJa bugi.i.nkü haline gelmed n Müzakerelere pazartesi günü, arada 
müsaiddir. evvel~ orada bir kiiçiik 'kasabaya gi • tesbit edilmiş olan programa göre bu 

den biT seyyah bır gece 0 kasabada mevzudan başlanarak devam edilecek· 
bi?- evde kalacaktı. Ev scıh.ible7'ile !tir· tir. Gene pazartesi gününden itibareu tfıli, Esasen, iktısadl işlerde artık büyük bir 

otorite kuvvetini kuunuş Qb:Nlwtda 
fÜphe olmıyan Ce.W ~a~ da bunun 
hö!:W ol'1~o.Lı pek aQıel bili~or. M,em .. 
lekette ucuzl~ ıemin etme işinin uzun 
tedkiklere nıuhtaç ve bir kül halinde mü
talea edilmesi zaruri büyük biı: dava ol
duğun il geçenlerde bize anla.tmıştı. Bu 
ıne.aeleı! halliçi.D esaalı tcdkiklere ~ .. 
rişilmiJ oldujundah bu tedkıklerin neti
celerini almak, bu neticelere göre ittihazı 
elzem görünen tedbirleri hazırlamak w 
sonra bunlan l»:r..- biı:eI hayata.. ıeç;~ 
mek lhım gelecektir. Bu, uzun bir iştir, 
zamaıı. muhtaçtır. Bugiinlü.k, mesela et 
meselesinde olduğµ gibi, müD.f eriden alı
JlaD tedbirler; i§te hal1i urun zamana 
muhtaç olaıı dav:uun esaslı ba]liııe in.ti .._ 
zaren yapılabilecek hususi hamleler~en 
i!Nwet <>41,y,or. 

likte yemek yemişti. yemekte şey • bir komisyon toplanarak müştereken ya-
yahın 7tC1'ede ya;tınlacaijı komışulc'rtı; pılacak ıslahata dair işleri t~knik ve ida-
ev sahiblerinden biri: rf bakımdan münakaşa ve tcsbit edecek .. 

- Bebeğ'nı odasında yaırral\m.! tir. Varılan neticeler bir raporla yüksek 
Dedı.. Seyyah diişti.nd·ii, bir bebekle komisyona bildırilecektir. Bu suı:etle mü. 

bir odackı yatmak hiç ~yi bir şev de- zakereler şirketle Vekalet arasında ih • 
(ji.Idf. Bebek bağırır, 0 ra1ıaıstz olur _ tillflı olan ve üzerinde ısrarla durulmuş 
du... bulunan ıslahat işlerinden her birinin 

Söze kart§tı: mukavele ve şartnamelerdeki muayyen 
- Beni beoeğin oda3ınP.a yatır.m.a .. ıekiller üzerinde tesbitine doğru bır isti-

yın, başka biı- odanız varsa daha iyi: kamet almış olacaktır. Bu meyanda mun-
Bunun üzerin~ seyyahı ba§ka btr 0 • zam 1926 mukavelesinin de kaldırılması 

dada yatırdılilr. Erteşi sahalı, seyyah üzerin<le bir neticeye varılacağı fÜphe-
••yanır ••yar-az odmm ..:ya,,. •açlt, l31rk el p . t Fr ur. siz addedilmektedir. 

Bu. hami• yapılmış, ilk adımda iyi hır 
betice- alımnışt'ıT. F'aht elde edilen fay· 
danın denm etmesi için ilk adımdaki 

)ıaınleyi uzun müddet devam ettirecek 
bir dikkat enerjisinin nrfı lılzım geliyor. 
Sade dikkat enerjısi değıl, bel • 
ki de onunla birlikte fiili, ya -
ni iktısadi bir müdahalenin de 

850 beygiı'. kuvvetinde olan Alman de

niz. tayy,aresJ. bir &üA zarfında sekiz 
tayyare rekoru kırrnıtill· 

Bwliar., yüksü.z olarak 1000, ve 2000 ki
lometre mesafe- üzeriııde sür'at ve 500, 
1000 ve 2008 kilo yükle sarat rekorlarıdır. 

Burnu ile alış fJt!Fi~ yapan 
zavallı bir adam 

t!evam etmesi zarurt oluyor. Halbuki 
bizim İstanbul beledıyesmin teşkilat Weymouth'da bulunan Bonthan f .. 
bünyesinin, Türkiye belediyelerjnin en simli bır adam, dükkanlardan alış. ve -
kuvvetli teşkilltı olmasına rağmen bu rişinı burnu ile yapmaktadır. Yanı kok 
hamleyi mütemadıyen müsmır ' bir hyarak .. zira za.vafü adanı kördür. Her 
halde tutmıya kafi olduğunu zan· hangi biT dükkana götürülünce, dükka
necienlıerdeft. değiliz. Bunun için bele- ııın ortasında durmakta etrafı kokltya
t!iyenin bu işte günün birinde mağllıb ol- rak ısted'iğı şe~fin bulıunduğu tarafa 
Jna.sı ihtimali vardır. doğrulup ve bulaı:ak satın almaktadır. 

* 
İşin daha garibi, bir gün yolda gi -

.... d eçti •. büC • 
Acaba, bu işin, yani memlekette haya- derken, onwı en ~ ID. ll~ maga -

tı ucuzlatma ipıfnı daha başka taı:zda bi.ı: ~ıa:ız: neler sa1.~ı~ını bırer. bırer, san-

"" ... .... -:1-. -'• " ., aç gun evv arıs e ansa v a-
ıimsiyah gözlü bir. İspanuo! dilberi yet &ü.zelleri arasında ki>stümlil bir aii· 
g.irdi, bu fevkalade güzel bir kızdı. ze.llik müsabakası yapılml§tır. Y\lkarıda,; 
uyyah sordu: 

bir.i.ru:•H.ıt: ~ n.-.ıı.~ kazanan _._n .. ._ 
- Kızım senin ad'ın ne? """"6<1 ~· a~ 
- Benim adım Bebektir. Ya sizin rin, ~aba)aıfan senra jiit'i ~ti rmsi-

adınız? 

Seyyah cevab verdi: 
- Benim adım da E~ektir. Faka; a

dımı şimdiye kadar bi!miyordum; 
1 şimdi öğrendim. 
• • 
Piponun /ngilizler 
iJz.eriadeki tesiri 
İngiliz feylesoflarmdan Ernest Cur

zon'un yazmış oldu~ bir makalede ln
gU terenin cpipo 'tçenler memleketia ol
duğunu bildirmektedir. Mumaileyhe gö
re pipo. içeı;ıleı: çok konu~aktan hoşla.'1-
mazlarmış Bunlar kısa kehmel'er, kısa 
cümlelerle ifadei meram ederlermiş. Pi· 
po içenlerin bu hal~ri yava · yavaş bü
tün İngilizleııe s!raıyet etmiş ve binneticc 
dişler arasın.dan konuşmak adet hükmü .. 
ne girmiştir. Curzon bu bale çok esef et

ni öperken göıiiyorsunuz. 

Buadaydaıı kahve yapan 
lngiliz alimi 

Bir hıgiliz Aliminin 1apmıı oldutu 
tedkiklere nazaran kallvenm lezzeti ko
kusund_a imiş. Bu Alim bir makine imal 

etmiştir. İki silindirden ibaret olan bu 
makinerun sllindirleriııdeu bırinde kah
ve kavrulmaktadır. Diğer ıllindizd& ise 

buğday bulunmaktadır. Kavrulan kah
venin buhar ve kokusu borularla buğday 

silindirine eeçmektedir. Bilahare bulday 
kavrulduğunda bhvenin ayni lezzeti el
de ediliyormuş. 

Dünyanın en uzun 
isimli adamı 

mektedir. te i si b l b·u ' ? B k d ki goruvormuş gıbı, söylemış ve arka -
m n çare u una ı r mı. u a ar ~A. • b km t Uzun isimlewdl İspevollara rekabet ._ ~~ bir le hak'- d ; __ · d \,4Q.~laruıı hayrett~ ıra ış ır. ,J 

&a • ..,. ıneae ıun a, ı.zmır en, 22 edi be . ı..- d- Kö V ıll ;,J. •ı.. l ...J. -..ı11..-~ t 
ıauı ,.;t.+,.. k, k d Adam, sen en n aor ur. r ı a5 mur ga5 u.ıran garıa edilmez sam ınu. r.w..ika spanyol i-

ça em, çare 6 ......... rme ısaca, ava- d . 1 . . 'L-.. t'l t_ 
nm ehemmiyetini bilmemek demek olur. olma an goz enmn aı.&VVe ı e meş • bir agaç simleri hele .uı11anyol asilzadelerinin i-
liundan dola,,,, hayatı ucuzlatma dava • burdu. simler~ çok 'U2lU!tdUr:. Halbukt 9u ilimleri 

,J· --------------- Pe:rudaı çok garib bir ağaç vardır. İsmi 
llnııt halli için, müracaat ed lecek en iyi lardaı ayr:ı ayrı balumla1'dan alınacak tamay; kapsicU'r. Yerlıler ena kısaca geride bırakan 'blr isim buh.ınmuştur. Bu 
usu~ davayı parçalara ayırmak ve hep - tedbirlerin birbirlerlm karşılamalan p.. (yağmur ağacı) demektedirler. Zira y:ıp.. isim geçenlerde vefat eden Tibetteki bü-
lini ayrı mütalea etmektir. Mesel~ u .. dili"' ..:ı- ,_,__ d yu"k rahı'bin ·-~•-. n .............. ıs· ım' -ML·-.· ..., yes ndedıir ki, yavaş ya.Taş, ken · 6'nueıı: r.aAUUı sayesin e havadaki lmhan içer .ıı:wu~ ua. ............ w--..;. 
euzlalu temin edecek tedbirlerin b'r kıs- tahakkuk edebilecektir. ve bilahare sıcak havalarda 'bu buhar1 Ahvang Lo Pu Tsanı Ta Putaıı Şiarı 
mı devletin ittihaz edeceği umumi ma • Muhittin Bi1'gen. yağmur şeklinde etrafına serper. Şay Vang Şo Şuh J..ö, Laııg Şien .•• 

hiyette tedbirlerdir; verg'ler:, resimler, r:=~=================================~==========z::. fi.at barajları, demiryolUı tarü len vesai- r 
re gl.bL Diğer bir kısmı da beled'yelerin 
ltühıu edecekleri tedb' 1 rdır: Şeh' İSTER iNAN, İSTER İNAN A! 

"Soa Po&ta,, nın 
Şam mt!ktublan 

(Bqta:rafı l inci sarfa.da) 
elbirliği yaparak Hicaz hattını canlan -
dırm.al.arını kararlaştıran bir anlaşmaya 
vardıktan sonra bu anlaşmayı hayata ge
çirmek üzel't'! Smiyeye- döarı:.üJtii. Projeyi 
evvela hüktimete verdi; hükUnıet kabul 
ve parlamento~a sevkeyledL İşte tam bu 
proje parlimentoda müzakere edilecek· 
ken maliye nazın sıhhi scbebler ileri SÜ· 

rerek istifa etmiş bulunuyor. 
Sıhhati yerinde olmıyan bir adamın Bir 

caza gitmesi elbet tasavvur edilemez. 
Hicaz hükümdarı ile konuşup Hicaz de
miryolunu canlandırmak gibi bir proje 
haZll'lıyan ve bu projeyi Şama ,elirip 
iki gjiııde tatbik mevkiiııe koyan bir dev· 
let adamı elbet sıhhatini evvelden ölç • 
müş bulunmak lazım geli'r. Bunun için 
kimse, keıdisi:oin sıhhi scbeblerden do • 
layı istifa etmiş olduğuna inanmıyor. 

İstifa eden nazırın bizzat gazetecilere 
vaki beyanatına göre sebeb sıllh!dir, fa· 
kat, bu sözlere inanmıyan!ann rivayet .. 
lerine göre de Şükrü Kuvvetlinin istifa .. 
smm ıebebl, hükfunetin Fransa ile yap • 
tığı ve henüz hükümleri nelerden ibaret 
olduğu. kimsece tanıame.a nıaliım bulı.m
rnıyan itilaflara karşı nuıhalif bir vazi -
yet almış olmasıdır. Bundan dolayı, bir 
aralık kendisinin Mısıra gıQ.e(:eğınden ve 
doktor Şehbender!e görüşeceğj.nden bile 
bahsedildi Fa.kat, sabık maı·ye veziri bu 
rivayetleri işitince Mısıra gitmekten vaz
geçtiğini ilin eyledi. 
Şüluü Ku..vvetli ne ~rse desin, bu ha

dise başvekil Cemil Beyfa. mevkiin:i sar5' 
mıştır~ Muhalefet biı'az: daha diri ve kuv-. 
vetli bir tavır aldı. İşin hülasası budur. hudtJ<llan içindeki iktisadi hidiselerın t ısar ida esi son yıllar içinde mevcud şarablannın çe- oluşunun sebebi rakının küçük §işelerde. pr3b v. likörlerin 

belediye nbamJan ve beled'y~ teşkili~ ~d ni aı:ttırdı, cinsin! .ıah etti, bQ aradb da cidden mükem- ise büyük şişelerde satılına.kta ol•n •cm, bu müşahededen 
lan Mkımmdan ılikalan giDi: faraza~ mel ın-rıer y3ptı. Bir tan:ltaa da prab ve likör lehiDe çıkarılacak netkeye gelince: ŞarJıda Ti/ÜS 
tanhlun bir hamaJhk meselesi vardu ki .ı,:ı.:ı tJi bir propap.nda:r;t. girişti - Ralıyı 8llcak iki kiloluk file}eıde sata.lttn, sarfiyatı ·u: . L 
!ataMuhm ft!>ı. .. 1~hJ1.. bahsin.de mühim ~ r BK,BlBrt 

.....-~ Fabt yçdaılı 3Qti3fı1.'klerde anlapllıyor ki 'alkolü nis • ualır, prabı ise küçük ~lerde ftftlim, aarftyab anar. 
bir rol oynar. Bunlann haricinde bir de bcten az olan bu içkilerin sarfiyatı artmakla beraber gene dıyorlar,. fakat kendi hesabıwnza lııia Mkkalm iki .tiJOluk Erzurum, 26 (Hususi) - Gümüşha-
halkın kendi kendisine, ic;,t.ilılik kooper~ aar, ve galebe ~ıar allmli.l iazla olan ra\ıda kalmııtır. rakı &işelerini a.ça:ra.k müşW!ye lltı«I' bdat nnuyı akil ne, Kemah ve Baybuı:dda 8, Erıu..• 
tiflerile yapacaeı pahalılık mücadelesi Anlıyanlatm aöy.lediklerina baluhzsa. takı sa.rfiyatmın fazla edemiyecej,lne inanını;ror~ labl 'ti MlQUCU .ı: ruroda bir tifus vak'ası tesbid edilmi.ş-
van:br ki bq iı bizde çok ihmal edilmi§.. 1 S T E R 1 .Ar. W f S T ~ R 1 N A N M Af tir. Hastalığın öı.W.ne geçilxnesi için 
tir. "' ·~ 1 JW. şiddetli: temizlik tedbirleri alıamıştır. 

Ucuzluk, anm böyle ayrı ayrı saha·· .. -------------------------------.-.-----------_. Bir tebhirhane yapılacaktır. 



,TELGRAF HABERLERi ı ı..._r- Bu Sabahki J 
1 L Gaze!elerde ı 

A T d b 1 .1 - Gördüğümüz Fikirler 
ımanyanın Una a ı•r ngJ tere Tan - Ahmed Emin Yalman cİmarda 

1 h 1 rehberlik• isimll başmakalesinde bir karlL 
s i a a n m a nin gönderdJğl bir mettubla gazetede bir 

E 
f • 1 t •il A t k • 1 t • imar sütunu açılmasını temenni ettiğinden 
ı O 1 a eş ı e mesı ı·şı·ne hız verdı· bahsederek imar işinin çok ciddl b!r reh-

berliğe muhtaç oJduğunu söylemekte, bunun 

•Fransız kabinesinin 
Müşkül vaziyeti 

B k d d d 
Londra 26 (A.A.) _ Taymis gaze - Dahiliye, Sıhhiye ve Nafıa VeklleUert ara-•• t • J · sında müştereken kurulacak bir teşekkül ta-u reş e en ışe uyan ır tesi, Ingiliz silahlanma programı hak- rafından idare ve mürakabesini muvafık G==D ürriyetin çok güzel bir şey ol· 

kında diyor ki: bulduğunu miltalealarına lllve etmektedir. 

Yamn: Seliın Ragıp Em~ 

duğu muhakkaktır. Fakat büyük 
. . . Hükı'.i.met, bu programın mümkün * 

Bükreş 26 (A.A.) - Alman hükfuneti- manya Almanyaya, taarruz fı~rlerı b!!S- o1duğu kadar çabuk başarılmasını en _ Cumhuriyet _ Nadir Nadi «Milletler Ce- zararlan bulunduğu da gayri kabili in• 
nin Tuna üzerinde bir harb filotillası teş- lemekle itham olunamaz. Bınaenaleyh düstrıye tavsiye etmiştir. Yani hükfı _ miyeti, müşterek emniyet ve küçük devlet- kar.dır. H~rriyet~ umumi __ hay:tın ıca~ • 
kili hakkında verdiği karar Romanya ef· Tuna filotınası tedafüi bir mahiyette o • met siparişleri diğ r hususi sipari~]ere Ierıı ~erlevhalı başmakalede yirmi sene ev- lanle telif edebılmek mumkun oldugıı 
karı umumiyesinde heyecan uyandırmış • 1 ih dil k . e vel bırçok devletlerin birleşerek tahakkuku- gün, zarar diye mülahaza edilen malı • 

amaz. tere e ece tır. na çalıştıklaı:ı müşterek emnlyetln bugün - ·· 
tır. Son zamanlarda Almanyaya taraftar- Curentul de f(lyle yazıyor: Alma~ya Silahlanma sistemi, şimdiki şek - dünyada ifil! etmiş ve bir masaldan ibıı.ret. ı zurların da on~ al~~ş __ olur. Ferdıyetçi 

' lık eden gazeteler bile bu kararı protes· 1917 de Tuna vadisinin neye yaradıgım linde, 1914/ l 5 yıllarının sistemine ben 1 kalmış olduğunu söyllyerek diyor ki: Fransada bugun ~~zumuze çar~_an ke_ş· 
to etmektedir. isbat etmiştir. Bugün ise Almanyanıl.} ziyor. O zaman da barış zamanı siste-

1 

uHaksever ve idealist esaslara day:mmıyan mekeş.'. ~u ~ruretı ~drak P.d_en zumrenın 
Üniversul diyor ki: Ne Macaristan, ne Romanya petrollarına ihtiyacı her za • . ~ kedilm'ışt· F k t ha b ;malatı b.r sulh, yeni ve daha kanlı harbleri haı:ıt- çok kuçuk bır ekalliyet halınde kalına • 

mı ... er ı. a a r · lı bir üta ted b ta bir d ğil · · · · • · ı Çekoslovakya, ne Yugoslavya, ne de Ro- mandan ziyadedir · · h • b' d d O-ildi • yan m re en aş şey e - sındannlerı geliyor. Iktidar mevkiını e-_________ .,....,... _______ . __ ıçın ususı ır nazır mevcu el:'ı · dlr.• tinde bulunduran Blum hükllnıet~, mu • 

· İngilterede Chamberlaine 1:::::~,~:r~~~sında -SÜ-iiyöd·O-ikT-- :r:y:~:L:~~r::?!d:&":.: 
hücum devam ediyor r:27Ed~~~~~~·~=~~~~ kabi le arasın d a :~~::~~fı::::E'.:F:ı:.~::r~: 

ğüne Çanakkale müdürü Hayri, Ça - programı ise, içtimai ıslahat sahasında 

işçi milli konseyi tarafından bir tebliğ neşredildi, bir nakkale müdürlüğüne Kastamonu mü- k 1 1 geri kalmış olan Fransaya, bu gerilıği 
. . d. dürü İhsan tayin edilmişlerdir.,., a n 1 Ç af p 1 Ş m a a r telafi ettirecek hamleleri yaptıracak bir gaze te sol cenahlann birleşmelerinı tavsıye e ıyor mutedil sosyalizm meydana getırmek va· 

Londra, 26 (A.A.) - Liberal Nyüz bizi 1914 de harbe müncer olan politi - Hillerin geni zifesini tahmil etmektedir. Halbuki, bu· 
Kroni.kı gazetesi, bugün işçilere yaptığı kanın ayni bir politikaya döndürmüş - Bir nutku Her iki taraf tan bir çok gün 1çın vaziyet, işin sikletı merkezinin 
bi,r hitabta cChamberlainin düşmesi ve po tür. ··ı ·· ) daha başka noktalara intikal ettirilmesi-
litikasına nihayet verilmesı için. sol ce- Başvekil faşist diktatörlüklerin taarru· (Baştarafı 1 inci sayfada) O U ve yara l var ni amir bulunmaktadır. Dünyanın siyasi 
nahların vaktinde birleşmeierini tavsiye zunu dur.durm~ ic;in derhal Milletler yalizme de temas ederek bu f~.ıc:.in Al - Londra 26 (Hususi) - Halebden vaziyeti, çok hararetli bir müdafaa ter• 
etmektedir. Cemiyetinden ve kolektü emniyetten is- manya hududların; a~n ve .butun Al • b_ildiri~d~ğine _göre ~ırat nehri sahille -j tibatmın alınmasını icab ettiriyor. Fran• 

Londra 26 (A.A.) - İşçi milli kon • tifadeyi reddetmiştir. İngiliz işçi hare • manların tapındıgı bır fıkır olduğunu rınde iki rakib kabıle arasında kanlı sa ve Fransa mevkiinde bulunan mem.le-
seyinin topJantısından sonra dün akşam keti, derhal Milletler Cemiyeti asamble - tebarüz ettirmiştir. bir çarpışma olmuş ve Emlr İsmail ile ketlerde bu hakikat anlaşılmakla bera • 
aşağıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: sinin toplanmasını ve cemiyet azası ve Hitler sözle~ne devamla demişti~ ki: ta~af?,arlarından birkaç kişi öldürül -ı bert ha;ırlık bahsinde kafi bir faaliyet 

İşci hareketi, bı:ıc::vekilin dün Avam ka- bilhassa Fransa, İngiltere ve Sovyetlcr - Bazı şahsı menfaatler dolayısıle A- muştur fedil · B beb' 
-:ı . • . ~ . . • sar emıyor. unun se ı, gene 

marasında yaptığı beyanattan pek ziyade Birliği tarafından orta Avrupa ve İspan- vu~t~ryaya bır ıstıklfil tah.mil eclil~ek- Suriye hükumeti, nizamı tesis et - programdır. Başvekalet ve maliye ile be. 
heyecana düşmüştür, başvekil, bizzat ken ya yatışması için alınacak tedbirlerin te ıdı. Aranılan başlıca ga~e Alman~ a • mak üzere askeri kuvvet göndermiştir. raber hükfunet mekanizmasının başlıca 
disi tarafından tasvir edilen telaş verici tedkikini istemektedir. nın zay~laması idi ~at~ Alı:ıanyayı se- Haleb 26 (A.A.) - Trak mıntaka - çarklarını ellerinde bulunduran sosya • 
vaziyet çinde Avrupayı yatıştıracak ve- Beyannamede, İspanya hilkümetine falete duçar etmek bıle ıstedıler. Avus • sında Rakka civarında Enez kabilesi - listler milli müdafaa plinının tahakku • 
yalıud harbin önüne geçecek mahiyette karşı olan sillh satışı ambargosunun der- turyaya ~karşı c_ebir kullandığımı s~yle . • nin reisi Emir Muşhem tarafından blh ku içlıı behemehal amele sendikalarile ve 
•apıcı hiç bir politika bildirmemiş ve hal kaldırılması istenmektedir. mek dogru. değıldir. A~turya~~ şırndı- sil edilmekte olan himaye resmi yü • umumi mesai birliğile (C. G. T.) hema-

-------------------- ye ka-~~ hi~ bir yerd~ gormed.ığırn ka - zünden Valde kabilesi arasında kanlı henk olarak yürümek istıyorlar. Sovyet 

Ço··rçı'I, Parı·sıe, Blum, Da ladı·ye ve dar buyük. bır sempatı dalgası ıle karşı_ - bir ihtilaf çıkmıştır. Her iki tarafa aid Rusya gibi otoriter bir nevi amele de . 
landım. A~stu~yayı fethed~~ ho~at bır yüzlerce muharib çarpışmaktadır. İki mokrasisi kurmuş olan bir memlekette 
kuvvet değil, fikir kuvvetıdır. Bır kaç taraftan da bir ırok ölü ve yaralı var • d hi b"" "'k 1 lA l tah kk k 

Pol. Bonkurla temaslarda bulunacak ~niçindevücudegetirilene~ren.bü - dır. Hükfunet ~;yişi iade için derhal e:ıirm:~01:; 0~:~1;~:~d~,am:ıe~n 
~k zaferle k~~~ıl:n harblerın netice • askeri kuvvetler sevketmiştir. her gün bir bahane ile meydana çıkardı~ 
sınBden1· dah26a b(A.Auyuk)tur. H'tl b ak müşküllere göğüs gererek iş meydana ge-

Paris 26 (A.A.) - Jur gazetesit Vins
' ton Çörçil'in Pariste politik vaziyet 
hakkında aydınlanarak İngiliz hüku -
metinin Fransız iç vaziyetinin istikra-

• rını arzu ettiğini ve bu istikrarın İn -
1 giliz dış politikası üzerinde müsaid a

kisler husule getirmekten hali kalını • 
yacağını Fransız dostlarına anlataca -

Hatay seçim 
komisyonu 

Cenevre 26 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti Genel Sekreterliğinden tebliğ 
edildiğine göre Hatay seçim komisyo -
nu reisi İngiliz Reid istifa etmiştır. 

İkinci reis İsviçreli Sekretanın reis
liği deruhte etmesi muhtemeldir. 

Seçim komisyonu Hataya f 5 Nisan
da varacaktır. Seçim mahkemesi de ko
misyonla ayni zamanda i'1e başhya -
cak ve seçim neticelefinin ilanından 
bir ay sonra vazifesine nihayet vere -
cektir. 

Edirnenin B11laarlar -
Tarafından i.~tı ii!unın - 25 inci yılı 

Edime 26 (AA.) - Edirnenin Bal
kan harbinde Bulgarlar tarafından is-

ğını bildiriyor. Çörçil, Leon Blum, Da
ladiye ve Pol Bonkur ile görüşecektir. 

Paris, 26 (A.A) - İngiliz muhafa
zakir partisi liderlerinden Çörçil bu 
sabah Fransız hariciye nezareti genel 

sekreteri Leje ile hariciye nezaretinde 
uzun bir mül!katta bulunmuştur. 

Mısirda kanlı 
çarpışmalar 

Kahire 26 (A.A.) - Başvekil nazırlarla 
yann Mansuraya giderek hazırlanan in
tihab toplantısında bir nutuk söyliye • 
cektir. 

Mahale şehrinin dünkü :Dyaretinde çar 
pışınalar olmuştur. Yedi yaralı arasmda 
Nahasın kardeşi de vardır. 

Hariciye 
Kahire 

Vekilinin 
seyahati 

Kahire 26 (A.A.) - Salc1hiyettar 
makamlar Türkiye hariciye yekili Dr. 
Arasın ziyaretini tehir etmiyerek ni -
san içinde Ankaradaki Mısır sefiri ile 

Kahireye geleceğini, ziyareti esnasın -
da bazı muahedelerin akdini, ezcüm -
le ticaret muahedesini görü~eceğini 
söylemektedirler. 

tilasının 25 inci yıldönümü münasebe- Bu gece şış· : ide bir 
tile bugün Edirnede 'Fürke yakı.şu- bir 

vakarla Halkevinde yapılan toplantıda otomobil ~azası oJdu 
muallim Osman Nuri ve Ziya Somerin Bu gece saat 2,30 da şoför Saldln ldare
Edirne müdafaasına aid nutukları din- sindeki 2674 numaralı taksi otomobili Tak
lenerek Balkan harbinde canlarından simden aldığı iki yolcuyu Şişliye götürmek-

hidl · · · hat 1 ta · te iken Fransız hastane~! önündeki l•lektrik 
g~e~ ~e erımızın ıra.an zız e- dlrel1ne çarpmış, bu çarpış çok şld<lctll ol-
dılmıştır. Mllf, yolculardan Kabataş lisesi t:ılebesin-

Müzikanın matem hava.5ile sona e - den Sabih bacağından, inekçi Salih vucu
ren törenin sonunda şehidliğe gidilerek dünün muhtelit yerlerinden nğırca. şotör de 

lenkl k ulm tur yüzünden ve başından Hafif surett~ yara.-
çe er on uş ' Iıı tımU}lar, yaralılar P'ransız hastanesinde 

teda vl altına alınmışlardır. 

er m ı er u şam At l •• k •• ti k lbett ki F . . ·· ·· a ur un rme , e e rıınsa ıçın mUCl.7.e 
Laypzigde söylediği nutukta bugunku k k d b" i t" N"t k" . yapma a ar zor ır ş ı:-. ı e ım, son 
Avrupa hudutlarından hiç birinin mıl,, Jrak Kralına alınan tedbirlere rağmen Fransada grev. 
letlerin ihtiyaçlarını karşılamadığını an- 1 nn· arkası alınını d - "ld" s·t ' f L . . e ş egı •.r. ı roen au-
latmış ve demıştır ki: t } f} rikalan, blli amelenin ışgali altındadır 
Almaı:ı~a bir çok Almanları ~e~dı hu· e gra 8 n Bu şerait altında ne esaslı bir progr~ 

dutları ıçıne almaktan vazgeçmıştır. An· Ankara 26 (A.A.) - Irak Kralı Ma- tahakkuk ettirilebilir, ne de Almanya ve 
cak bun~ için bir prt koşuyoruz: ~ jeste Gazi'nin doğum yıldönümü mü- İtalyanın kesü bir mesai ile elde ettik • 
kard~şlerınden ayn ka~a~ feliketlerl• nasebetile aşağıdaki telgraflar teati e- leri neticeleri karşılıyabi!ecek bir mu • 
ne bır de tazyik ve zulum ınzimam et - dilmiştir: kabelede bulunmak mümkün olur. Bu 
mesin. Majeste Birinci Gazi vaziyet karşısında Blum kabine'"inm ha· 

G6ring'in beyanab Irak Kralı Bağdad yatını aayılı günlere bağlanmış sayarsak, 
Viyana 26 (A.A.) - Fölkişer Beobah • Majestelerinin doğum günlerinin yanlıı bir tahmin yapml§ olmayız. 

ter gazetesi Linz ile Tuln arasında va • yıldönümü münasebetile samimt teb - Selim. Ragıp Emeç 
purda Göringden bir mülikat almıştır. riklerimi ve şahsi saadetlerile dost ve 

Göring yakında alınacak tedbırlerin kardeş Irak milletinin refah ve ikbali 
Avusturya ekonomisine yepyeni bir çeh- hakkında halisane temennilerimi arze

Çekoslovakyada gençlik 
teşkilatı kuruldu re vereceğini bildirmişti!'. Yapılacak iş- derim. 

ler arasında büyük Alman nehirlerinin K. Atatürk Prag 2'1 ( A.A.) - Mllll Çekoslovak gençlik 

ve bilhassa Ren nehrinin Tunaya bağlan-
ması da var<iır. 

Alman sefirleri arasında 
Berlin 26 (A.A.) - Yakında Alman • 

yanın Paristeki mümessilliklerinde bazı 

tadilat yapılması bekleniyordu. 
Londra büyük elçiliğine Varşov~ bil -

yük elçisi Moltke, onun yerine de eski 
Moskova büyük elçisi Fon Derşuknburg 
tayin edilecektir. Moskova büyük elçi -
liği bir maslahatgüzara bırakılacaktır. 
l!ariciye müsteşarı Fon Makenzen Roma 
büyük elçil'iğine gidecektir. 

Eski Viyana büyük elçisi Von Fapenin 
de Ankara büyük elçiliğin~ tayin edile
ceği bildirilmektedir. 

it algada oe ltalgan 
Af rilıasında yeni 
Hava /isleri 

Roma 26 (Hususi) - İtalyada ve 
İtalyan Afrika~ında vücude getirilmiş 
olan 29 tayyare meydanile yeni tesis 
edilmiş olan hava üslerinin ~çı!ma res
mi yarın yapılacaktır. 

Ekselans K.Atatürk kurumu teşkil edllmiftlr. TeştilAt kom1tell 

Tü"rkiye Cumhur u,..,kanı aza.lan bqftlı:11 Bodzayı zlyeret ederek Çe-
~ koslovat ıençllğinln tayıdsız tartsız o!arat 

Ankara devletln blmıet.lne girdiğini temin eylt:mlf-
Yıldönümüm münasebetile Ekselans • lerdlr. 

ları tarafından irsal buyurulan tebrik 
telgrafından dolayı pek ziyade müte -
hassis olarak samimi teşekkürlerimi ve 
sahsi saadetlerile asil Türk milletinin 
ikbali hakkındaki en iyi temennileri -
mi arza müsaraat eylerim. 

Gazi 

il Sabahtan Sabaha 

Alfieri Yugoslavyayı 
resmen ziyaret ediyor 

Belgrad 2'7 (A.A.> - İtalya propaganda 
nazın Alflert yamnda Yugo&avyanm Roma 
elçisi. oldulu halde Yugoslavyayı resmen zl· 
yaret etmek üzere Belgrada gelmiştir. 

Ne öğretmeli? 
1 Bana kalırsa ilk ve orta mektebe- giden çocuklara tarihten, hesabdan evvel 

üç şey öğretmek lazım. 
1 - Sokakta birbirıne küfretmemek. 
2 - Yol üzerindeki ağaçlarda~ dal koparmamak. 
3 - Başkalarına aid bağ ve bahçelerin meyvasına el uzatmamak. 
Yüksek maarif davaiaril.:! uğraşanlar, hatti terbiye ve tedrisle biraz all • 

kası olanlar bu tek1if1m1 belki de !'ıayreUe karşılıyacaklar. Fakat terbiye ve 
tahsilden maksad memleketü faydalı unsurlar yetiştirmek olduğuna göre 
daima zarara, fenalığa meyleden ve fena örneklere kapılmaktan hoşlanan 

körpe dimağları daha i!"" tahsil çağlarında medeni birer vatandaş olarak ye • 
tiştirmek için böyle basit gôt ~:...,.,n telkinleri haklı görmek lazımdır. 

Numan Menemencioğlu Sokakta büyüklerin bile yüzlerini Jm ... :-tacak çirkin kelimeierle şakalaşan, 
Avrt· pad~n ge~di trenleret otomobillere taş <atan, bağ, bahçe duvarlarını aşarak yemişlere, çi . Profesör Pittard ve 

refikasının tedkikleri Bu sabahki yangın çeklere el uzatan, yol üzerine dikilen ağaçları kırıp kurutan bir ~ocuğun ba• 
Bu sabah 6,15 de Mahmudp:ışa caddesin- Hatay anay·asası müzake:eıerı için g.?· bası, anası, hocası olmak her halde şerefli bir büyi.klük / olamaz. 

Ankara 26 (Hususi) - Tarih Kuru- de Yenlkaya ald 18 numaralı manifatura çenlerde Cenevreye giden murahhas he- Madem ki bu vak'alara şahid oiuyoruz. O halde çocuklarımıza da evre • 
mu Asbaşkanı Bayan Afet Profesör dükkanından yangın çıkmış, dükkA.n lçınde- yetimizin reisi Numan Rifat Menemen- rinde ve mekteblerinde ağaç sevgisini, başkasının hakkına hürmeti ve nazik, 
Pi d f.k t dk'kl d b l t1 eşyasUe beraber k~milen yandıktan sonra . wl .. .. a- k I.J 

ttar ve re ı ası e ı er e u un - itfaiye tarafından söndürülmü~tür. cı..:-g u uç gun ur a uığı Belgraddan dün centilmen bir insan olmanın faziletini öğretmek, anlatmak lazım değil mi? 
mak üzere yarın Givurkale'ye gide - Yangının sebebi ve dükklnın sigortalı olup sabah semplon ekspresile hareket etmiş, O halde Maarif Vekaletimizden bu üç noktayı mekteblere tamim etmesiiıl 

_______ ........_ ________________ ~ ____ _._._ ________ ~~~~..._--------....ı..1--.-11-.ı..""""'1:.A.a.hu.J"'--'-.ı..,.......i.i.A.--------"--'ll.-..ı......l&L.-...k...1......ı..Jr.a.a::ı1MA1i&.a.--~----~----------~......._---Biüı-h.ruıL.Cdh.' 
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27 )tart 

Dörtyolun imarı için 1 

mühim kararlar alındı 
Kasabada birkaç ilk ve bir orta okul açılacak, 

portaka! ambalaj usulü de ıslah edilecek 

IOK POS~& 

Edirneliler Edirne 
Müdafilerinin 
Ruhlarını taziz ettiler 

Edirne CBasml) - Edlrnenln en kara 

rtiaJe.rJnden biri olan il martta. azan 
saman mııhasara7a makanmeı ettikten 

l 
ıonra fehld olan aakerlerimlzln hatıra
larını Edirneliler ber yıl tam etmekte
dirler. Bu yıl da bu merasim yapılm11t 

uiz tebldleıimWn hatıraları antlmıştır. 

Sayfa 5 

Bursa da Merinos faaliyeti 
Bu yıl Manyas, Bandırma ve Gönen havalisinde de 20a 

bin koyuna. Merinoslaşbrma ameliyesi yapılacak 

'--.:----------------' 

Bursa ( Husu • 
si) - Bursadan Ça. 
nakkaleye kadar u
zanan Merinos mın
takasında başlıy&Il 
faaliyetin bu yıl 
dördüncü yılıdır. 

Dörtyoldan. bir manzara 

Adana (Hususi) - Çukurovanın ni-j kadar ehemmiyetli o1duğu malfundur. 
hayet bulduğu yerde bir hudud kasa- Kaymakamlık ve ziraat mücadele tcş
bası vardır: Dörtyol. ki!atı bu işle çok yakından alakadardır. 

Bu zümrüd. topraklan verimli kü - PortaKal hastalıkları, portakal ihraca
çük kasaba, sahilden bir kilometre içe- tı, \'e mahsulün teksiri işile çok yakın
ridc olmakla beraber, cenubun ehem- dan meşgul olunmaktadır. Önü -
mfyetli bir iskelesi addedilmektedir. nıüzdeki yıl dış piyasaları memnun 
Dörtyolun, coğrafi, iktısadi, zirai ba - etmek için portakallar güzelce ambalaj 
kundan ehemmiyeti büyüktür. edilecektir. Çünkü bu yıl Almanyaya 

Dörtyol günden güne, bayındırlık, sevkedilen portakalların yüzde altmışı 
kültür ve ekonomik faaliyeti ile değe- ambalajların fenalığı yüzünden eks .J 

rini arttırmaktadır. pertiz neticesi iskarta edilmiştir. 
Çalışkan bir kaymakam ve belediye İktısad Vekaleti bu iş üzerinde şim-

reisine malik olan bu şirin kasaba her diden tedbir almış ve Dörtyola tedkikat 
gün biraz daha güzelleşmekte, genişle- için mütehassıslar gelmiştir. 
mektedir. Kasabada kültür vaziye-ti 

Dörtyolun büyük ihtiyaclarından biri Dörtyolun, zirai, iktısadi, coğrafi 
o1an elektrik işi nihayet bugün tabak- ehemmiyeti kadar büyük bir davası 
kuk safhasına girmiş bulunuyor: 938 in vardır: Kültür meselesi. 
ortasında Dörtyol elektriğe ka\•uşa- Dörtyolda okuma çağında bulunan 
caktır. Elektr'k projesi Nafıa Vckale- çocukllarm 1ylüzde sekseni ilk tahsille 
tlne tasdik jçin rönderildi. Ta5'•ibten devam etmekte ve yüzde yirmisi de 
gelir gelmez derhal antant kalınan şir- mektcbsizlik yüzünden okuyamamak -
ket tesisatın in~asına başhyacaktır. tadır. 

Dörtyolun elE>ktrik tesisatına 32.000 Dörtyolun bugün asgari üç, dört f1k 
lira blr para f!ldecektir. okula ve bir de orta okula şiddetle ih-

Dörtyol beled"ve~ tesbit ettiği beş yıl tiyacı vardır. Gerek Dörtyoldan ve ge
lık pro{!ram dnlıiJinde hareket etmek- rekse Adana kültür direktörlüğünden 
tedir. Bu yıl. bu orogramın en esaslı alman istatistiklere göre, Dörtvolda 
kısımlan tatbik edilecektir. okuma aşkı çok fazladır. Esasen Veka-

Kasaba beledivesi bu yıl, kendisine let bu hususu nazan dikkate alarak, 
küçük fakat modern bir tipte güzel bir kasab<mm ilk tahsil kadrosunu vi!a -
belediye binası vantıracak, kasabanın yetten istemiştir. Ümid edildiğine göre 
haritasını tanzim Pttirecek, fenni bir önümüzdeki yıl Dörtyolda daha bir 
mezbaha inşa ettirPcektir. kaç ilk okulla bir orta okul açılacaktır. 

Dörtyol da portakal me~l?lesinin ne Seyhan 

Kara burunda 
Karaburun: İz -

mirde ( Hususi > -

~22 scnlesjndenberi, 
burada. mnhalb 
mektebleri, buqün -
kü ası i mekteblere 
yerlerıni terketmi - f'> 

ye başlamışla rdır. 

Bugün, merkf>Z -
deki ilk mP1~teb bi
nası modern bir bi
nadır. Bu mektebin, 
S 1 kız, 76 erkek ta· 
!ebesi, aıı.tı tane de 
muallimi vardır. 
Kazanın on bir 

köyünde de ilk mek
teb rnevcuddur. 

kültür faaliyeti 

Eğlenhoca, Mordoğan ve Kösedere köy. On yıl evvelki. istatistiklere göre o 
!erindeki mektebler beşer sınıflı ve ·ü- zaman kazada 13 mekteb ve 535 talebe 
çer muallimli, diğerleri üçer sınıflı, bi- olduğu anlaşılmaktadır. Bugün mekteb 
rer ve ikişer muallimlidir. aded~ 12 olmasına rağmen talebe sa~-

Ürgübde s·on Postayı 
Dağıtanlar 

Ürgüp ( Hu -
susi) - Ürgübün 
gazete bayii Fu
ad Özdil 20 yaş .. 
larında, gayet ça 
lışkan ve cevval 
bir delikanlıdır. 

Fuad Özdiliıı 
gayretleri saye .. 
sinde gazete sa • 
tışlan burada 
hayli artmJl! bu • 
lunmaktadır. 

Gazete müvez~ 
zil Hulusi Tanır 

da Son Postanın 
en çalışkan dağı . 
tıcılarındandır. 

Resimde üst • .:: 
bayi Fuad Özdıl, 
altta da müvezzi Hulılsi Tanır görül
mektedir. 

Bursada köy sağhk 
kursu açıldı 

Bursa (Hususi) - Şehrimiz Vefik 
paşa hastanesinde köyler için bir sağ
lık kursu açılmıştır. Merkez ve !.azala
ra tabi köylerden seçilen mümessiller 
bu_ kursa iştirak edeceklerdir. Köylere, 
saglık koruyucu1an yetiştirecek olan 
bu kurs kırk beş gün devam edecektir. 
Kursa devam edenlere hergün öğleden 
evvel bir, öğleden sonra bir olmak üze
re ikişer saat nazari ders verilecek gü
nün diğer saatlerinde bakım .işleri gös
terilecektir. 

Bursada bir palto hırsızı 
Bursa (Hususi) - Karaıs!ah kövil 

öğretmen vekilliği yapmakta olan Ziya 
adında birisi; dün tasdikname almak 
iızere liseye müracaat etmiştir. Mekteb
den çıkarken de talebeye aid paltolar
dan bir tanesini sırtına geçirerek sa -
vuşmak istemiştir. Fakat zabıta tara
fından yakayı ele vererek adliyeye tc~
lim edilmiştir. Esasen palto ve ceket 
çalmaktan sabıkası da bulunan suçlu 
Ziya sorgu esnasında: (Hava soğuk ol
duğundan üşüdüm ve paltoyu çnldım) 
demiştir. 

KUltur 8?kanhgmm takdiri 
Trabzon (Hususi) - Kültür Bakan

lığı Trabzon kız enstitüsü ve akşam kız 
san'at okulu müdür ve muallimlerini 
mesailerinden dolayı takdirname ile 
taltif etmiştir. 

;ı 365 tane fazladır. 
Mekteblerde tedris, en yeni metod

'. ar~ uygun olarak yapılmaktadır. Re
~imde, merkez ilk mektebi üçüncü sı
:uf talebesi bir müsamereden sonra öğ
retmenlerile beraber görülmek~edir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki ı 

- San'atkar hır kadın 
~ir otomobil kazası geçir • 
ıniş .•• 

. .. Alnında küçük bir 
. çiqi hlsıl olmu1-

... ·Kadın alnı çizildi di
ye binlerce lira tazminat 
alınıj. 

Hasan Bey - Peki ama 
hayatın alnımıza çizdiği 
çizgiler için biz kimdeıı 
tazminat alacalızl 

Çalışmanın ilk yı. 
lında on sekiz bin 
yerli kıvırcık Meri· 
nos tohumile to -
humlanmıştı. Ertesi. 
yıl bu mikdar elli, Nilüfer k.lnaıı üzerinde Izvat köprü.ıil 
daha ertesi yı,~ da .. yü~ otuz binP çık - selere bağlıyan yollara ağaç dikilme _ 
mıştır. B~ ~l, ıki yu-ı bın ·koyunun tohum s!ni emretmiştir. Köylüler bu neviden 
lanması ıçın hazırlanılmaktadır. Geçen yolların ağaçlandırılması ve dikilen 
yıl Merinoslaştırma işine dahıl olını- ağaçların muhafazası için tedbirler ala
yan bazı köyler de bu yıl bu İaaliyet caklardır. 
çerçevesi içerisine idhal edilecektir. Ha kur f li -" 
Bu maksac?la, Manyas, Bandırma ve va wnu aa )'C1.ı 
Gönen havalisinde de hazırlıklara baş- .!ürk hava ~ur~u Bursa şube.~l 
lanmıştır. Turkkuşu faalıyetıne fazla ehemmiyet 

Sun'i tohumlama faaliyeti neticele- vermektedir. Gençler bu müesseseye 
rini tesbit etmek üzere mıntakayı do- intisab jçin müsabaka edercesine ça
lnşan heyet işlerini bitirmiş, dönmüş- lışmaktadırlar. 
tiir. Heyet, hazırladığı raporu yakmda Dahiliye Vek8.leti belediye işleri hak-
Ziraat Vekaletine gönderecektir. kında mufassal malumat istemiştir. Be-

Nilüfer kanalı lediye bu hususta bir rapor hazırlamak-
Bir müddettenberi bazı sebeblerden tadır. 

dolayı duran Nilüfer çayı etrafındaki Belediye daimi encümeni 938 büd
kanal işine, yeniden kurulan bir şirket cesinin mühim bir kısmını hazırlaıntş
tarafından tekrar başlanacaktır. Eski tır. Büdcenin bu yıl 418 bin lirayı bu
müteahhidin ameleye olan eski borç- lacağı tahmin olunmaktadır. 
lannın tesviyesine de başlanmıştır. Kadro ve büdce şehir mecliSinin ni-

Vilayet, bütün köylere, köylerini şo- san toplantısına yetiştirilecektir. 

·Toprak bayramı 

Toprak bayramı yurdun her tarafında neş'e ile kutlulanmıştır. Köylüler 
tarl&larına bereket getiren bahan karşılarken coşkun bir se\·inç içinde bay
ram yapmışlar, eğlenmişler, tarlalarını, çift hayvanlarını da bir gün için din
lenmeğe bırakmışlardır. Resimde üstten sıra ile İpsalada yapılan bayramda 
hazır bulunanlar, Bigada eğlel')en köylüler, Ezinenin Pergos köyünde açılan 
köy sergisini ziyaret edenler ve Pergos köyünde toprak bayramını kutlula
yanlar &örülmektedir. 



. ..,.. 
' Hldi.ıer K•ıpmda 1 
BİR TAMİM 

SG1' POaT& 

Giriif w rliitihıceferı 

Tahir için 
Yazan : tlacj Sadullah 

B izim sokağa saptım .. sağ kol ·\evvel geçen çöp arabasından dökülmüş 
dak. birinci apartımanm ka - ufak tefek çöpleri topluyor, ve bunla -

1 
•. _ . rı sol elinde tuttuğu kovaya koyuyor-

pıcısı, apartımanın onundekı yaya ~~1- du. 

On küsur yıl evvel, gündelik guet.e 
sayfalarında intişar eden ilk hikayeleri· 
ıni ü.stüiikörü gözden geçiren iekreterin 

Magallanos - Kapopino 
davasına dün de bakıldı 

dırımının taşlarını sabunlu bezle sili - S w t ftaki - - .. evin ufak ço-
bana verdiği cevab şu idi: 

- Güzel .• Fakat maalesef, biz amatör yordu. Sol taraftaki kaldırıma çıkacak ag ara uçuncu . . . 
oldum. Sol taraftaki birinci evden bir cu~u kap~dan çıkıyord~ .. Evın ıçı~den :yazısı neşretmiyoruz beyin\! Eski Yavuz süvarisinin de dahil olduğu ehlivukuf heyeti 

raporunuver<li.Magallanoskaptanıkabahatligörünüyo& ıldı b. baş uz.andı· bagıran hır kadının .sesını duyft~ K.a pencere aç , ır . w • 

O gün ona: 
- Olabilir, fakat bir defa daha gözden 

- Yaya kaldırımından aşağı in ya - dm, çocuga. . . il 
k' - Ayakkaplannı paspasa ıyıce s • 

sa . • 1 dedi 

. . Belki .. . 1 
geçırın: l§mıze yar~·.. Bll' müddet evvel Çanakkalede bir ltal - Oı:manm 9 ay hapse konmasına karat Ter • 
Demış, ve boynumu bükup uzaklaşır· yan ve 1:Nr İqanrol w.pura arumda vuku mjştir. Tahsildar Besim beraet etmiştir. Dedi. Yaya kaldırımından aşağı in- ıneden sokaga çıkma. · 

dirn. Evime ge'lmiştim.. Kapıyı çaldım. 
Sağ taraftaki ikinci apartımarun alt Kanın açtı. Elinde bir gazete vardı: 

iten, orada bıraktığım yazıların ak;.bet- bulan ve İtalyan bandıralı Kapopino T&PU • Bursada bir üfürükçü 
!erinden çoktan ümidi kesmiştim! runun batmaslle neticelenen knanm du -

kat kiracısını şahsen tanırdım. Şık bir - Oku! 
bayandı. Her zamanki gibi gene şık gi- Dedi. Okudum: . . 
yinrniş bir halde kapıdan çıktı. Elinde cDün belediye şubelenne ve. emnı-
bir süpürge vardı. Sokağı süpürmeğe yet müdürlüğüne gönderile~ bı_r t~ -
başladı. Bir nefes çektikten sonra si - rnımde, bundan sonra, hangı evın o -
garamı yere attım. İki adım yürüdüm. nünde ve kimin tarafından at.ılmış o -
Arkamdan hızlı hızlı yürüyen birinin lursa olsun her rastlanacak pıs madde 
ayak sesini duydum. Arkama bakt·m. lıakkında temizlik memur ve amel~ -
Yiırüyen durmuş, yere eğilmişti. Ta - since derhal zabıt tutulmaS1 ve bu bı -
nunıştım. Sol taraftaki ikinci apartı - nalarda oturanla~ .bu . b~kımdan ce -
manm üçüncü katının kiracısı idi. Yere zalandınlması bil<fuılm1ştır.» 
eğilmiş acaba ne yapıyordu?... Daha Karıma baktım: 
dikkatli baktım, ve gördüm: Biraz ev- - Ne duruyorsun, dedim, hemen 
vel benim attığım izmariti yerden al - sokağa %ık evin 5nünü temizle.. Ben 
dı. Avucunun içinde söndürdü ve ce - de hemen ge~iyorum. 
bine koydu. - Sen ne yapacaksın'! 

Sol taraftaki üçüncü evin saMbile - Evin önünü kirletmemeleri için 
selfunlaştık. Sağ elinde bir maşa, sol nöbet bekliyeceğim! 
elinde bir kova vardı. Maşa ile biraz İsmet Hulftsi 

Fakat üç gün sonra, ilk yazısı neşrolun- ruşması, 2 incl Ticaret mahkemesinde son mahkOm oldu 
muş bir amatör sevincile tekrar ayni sek- sar::a~~ett miltehalıasl kap • Bursa (Hususi) - Üfürükcfiliik ettiği~· 
reterin yanına girdiğim vakit, onun zayıf tan Rlsb, Denlzyollan idaresi müdtr mua • dlasile yakalanarak mahkemeye verilen Ib· 
ince yüzü bana, çok eski ve çok candan vint Şevket. Yavuz sar'bıı.sın.tn elk1 sDY&l1&1 rahim otıu İbrahlmln mahkemesi. bitmiş, 1lO 
bir dost siması kadar yakın, su!ak, yumu- Şük:rüden m1lteşet.tll ehlivukuf bey'etl, u • ay hapse, .elli lira ağır para cezasına mah • 
şak ve sevimli görünmü§tÜ. :zun müddettenberi hldlse üzerinde tedkl • kQm edilmiştir. • 

Onunla o gün başlıyan dostluğumuzu kat===:, asında taranan din Baronun dünkü toplantısı 
hergün biraz daha büyüten hatıraları e- lemlş. evrat. pi.An ve ~er tizer1nde ted • iatanbw Barosu diin Atırceza mahkeme-
şelemiye, bunalan hafızamın mecali mü- ltlkat yapmıf ft Hallede duran fapan7ol ban si Balonunda bir toplantı yapmlftır. 
said değil dıralı Magallenoa vapurunda bir tept yap- Toplantıyı açan Baro reisi Hasan HaJJ'I 

o başında ı ba d ~ tıktan sonra. hldlsenln auretl cereyanı ti - ekseriyetin hasıl olduğunu söylemiş, bun .. 
, .. . sene erce ça ı~ ıoı. ~ ma- :zerinde tam kanaat ba.sıl etm1ft1r. Keslist· dan aonra 1937 yılı mall şenestııe ald ra .. 

sanın uzerıne bıraktığım kım bilir kaç nl ikmal eden ehlivukuf. raponııua iatanbul por okunmuş ve tasvtb olunmuştur. 
yazıyı eline alırken, küçük. parlak be- 2 DC1 ncaret ma~ ı1)'asetlDI dün ıön Sonra Baro inzibat m~den " müd .. 
bekleri gülen gözlerini gözlerıme dilmıiş, dermlştlr. detlerl tamam olan 1mıan Münir, Husamed .. 
ve bana ayni cümleyi tekrarlamıştır: Raporda Magallenoe npurunun kuman- di~ Ahmed, Tahsin Memduh, Sadi Rıza ve 

M l f b. ı·· Im da mevkllnln 15 )Iletre yüksekllkcle bulundu- Niizbetın 7erlerlne yeni D.zalar 1ntlhab edil .. 
- ~a ese ız ama or yazısı a ıyo- tu. bu vaziyete göre karşıdan gelecek bir va mlştlr. 

ruz beymı... puru iki mn mattan &firmesl llmn geldi - Yeniden seçilen Azalar şunlardır: Necati, * fl ve bu ftZlyette derhal beJDelmilel men'l Yalım, Muharrem Nail, Sami Sırmalı, oa .. 
Cç gün evvel bir gazete sayian, sura· müsademe nizamnameslne uygun t.edbirJer llb Taş, Bahri. 

=========--====-----===-=====-=~ 
tınıda. öcünü ölünceye kadar çıkaramı- aım~sı gerettıti beyan 01unmuotur. Halbıı- Müddeiumumiliğe davet 

C 
- it 1 yacağı~ ~ir ~e gibi fak~dı: . :~rel~a~:°n:~:~eye~~:n~ va=~: c. M. 1 inci tedldk bürosundan: Tokat es-e Un 1 a rl b l l ly O r mu 1 d I• n t'?I ~ İlk. g~~ew~§en satır, bılenmıt bır sa- kaidelerine UJgmı hareket ettıtt halde, Ma- ki reisi Avukat R~hl Tecellotlu'nun acelf 

tır gıbı yuregıme saplandı: gallenos kaptanının bana rta,et etmedlği manurlyetimtze muracaat etmesi. 
--- Tahir ölmüş!. .. Zincirlikuyudaki oto- kayded11.mift.1r. Kaptanın karşıdaki gemiyi 

Arzımızm atlattığı mühim 
bJr tehlike 

e IR sayası su 1 8 falt yalaklarına, Tahirin tertemiz kanını de ve manevrada hataaı olduğu da işaret 
bayılblan çocuk d k t ' edilerek, kuanm mes"ultyet.1 İspan,ol va -

Poliste: 

Bet kiti kazaya uğradı 
1 

T ık• "nde "f mobil kazası, Maslak mezbahasının as- görünce yoluna ayni aiir'atıe devam ettiği 

a arış ırmış. purunda görilmiftijr. 
Geçen birinci - Bu bir kaza mı? Hlidi&enin ctaru§ma.uıa g Nisanda deft!D Kabataş açıklarında demirli bulunan Zo!I 

teşrtnin otuzunda Telkin yolile in- Mma kaza diyemiyeceğimiz bu facia, edllecek ve rapor üzerinde taraııarm flklr - guldak vapuru tayfasından Ömer oğlu Hay• 

kü k sanlara bazan çok safaklara kadar rotati1 gu·· rültüleri ara- ler1 dlnlenecektlr. rl npurun ambarında çalışmakta ıken üze• 
··remizin büyü - D ha~ • rine bir sandık yuvarlanarak IOl ayağı e • 

bir tehlike geçir- ıey yaptırmak sında bunalarak çalışan Tahire, bir neb- 11J1 '"'i eroin sabCISI zllmJ.ş, Beyotla hastanesine kalduılmıştır. 
diğinden haberdar mümkün oluyor. ze temiz havayı bile çok gören talihin, hkO ld * Arabcamiinde Kürkçü kapısı sokatın .. 
mısınız? O gün. Hatta, bu suretle tesadüfün işlediği bir cinayettir! ma m 0 U da 15 numaralı torna 1malithanesi sahibi * Bundan bir müddet evvel BeJOllunda Ali Pılanya tezglhını 7ağlarken sol kolunu 
boşlukta hareket bazı kimselerin ha Cumhuriyet pastaneıııbıde taçak~ biirosu makineye kaptırarak parmaklan ~esllmlş, 
eden bir seyyare yata göz yumduk.la O tıp}Q kendisini, yakında doğacak bi- memurlarının bir cürmtl meşbad &ert1b e - Benjorj hastanesine kaldırıimıştır. 
arzımıza o kadaT çare yavrusunu görmekten mahrum bı- derek biri tadın olmak Orıere dön eroin SJ- * üstüdarda Billbüldere caddeahıde o .. 
yaklaşmıştır ki bir rı dahi görülmuş- rakan faciaya benziyen kaza haberJenni tıcwnı yakaladlklarmı J"ml'fblc Haclye, tun.n Dursumuı 8 >'atındaki otlu Orhan e• 
çarpışma vukuuna tür. En aon defa duyduğu zaman etrafındakilere daima Bebak. Ktrtor, Şftkı1l adındaki suçluların vln ikinci tat balkonundan sotala diişereıc 
ramak ka'-·..+ır Marsilya n:cmle- §Unları söylerdi: mevkufen ve Artının gayrimeV'kur olarak be vücudünün muhtelif yerlerinden yaralan .. 

~· · ıtncl sulh eeza mahkemesinde durutmalan mıştır. Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 
'Maamafih, bu yalaaşmaya rağmen ara- ket hastanesinde f(Syle bir vak'a olmuş- - Birader ... Tahirülmevlevinin dedi- dün neticelenmiştir. * Limanda ıamandırada bağlı ingllll 
daki mesafe 640 bin kilomett~ idi. EğeJ' tur: ği gibi, ckaza; iki parmağile insanın iki Naciye mahkemede: bandıralı Pestert npurunun ambannda ça. 

gözünü kapayan iki parmağıJe insaruıı «- Muhbir Süleyman on .sene evvel ko - Iışan Liman idaresinin tahmU tabliye ame
iki kulağını tıkıyan, bfr parmağını da du- camdı, ayrılmıştık. Bu Jfi,zden aramız açık- lesinden Osmanm üzerine bQyilk bir kalal seyyarenin hareketi ezkaZ3 beş saat te

ahhüre uğrasaydı, bu feliketten kurtul
mak mümkün olm.ıyacaktL 

* Muhtelif kokularm saat 
Uzerindeki tEsirleri 

Bir müddetten

Yaran •rılan bir çocuk fazla ıztırab 

çektiği için bayılblmnım istemiş, dok

torlardan bir.i de, bir bezin üzerine ldi 

dağına götürüp: tır Ye bu 111 o kurmuştur.• dtlşerek bel kemiğinden yaralanmasına se • 

Su Deml4th'. tŞilkri ıse auc;mıu tamamen tn- beb olmuş, yaralı hastaneye kaldlnlmıştlr. 
c- s! işareti veren bet parmaklı bjr klr etm1fıtr. Suçlan abtt görWenlerden * Kumkapıda Liman caddesinde simldd 

ıeytandır! Şükrü eroin sattıtından bir .sene bapee n fırınında çalışan Ali ottu Şakir çalışmakt& 
su dökerek .kloroform gibi çocuğa koklat- Temiz, ve iyi Tahir... 200 lira alır para cesuuıa. Sehak ıo ay hap oldutu hamur makinesine Al kolunu tap • 

Tahirülmevlevinin menfur ıeytanı, ni- 1e 166 lira eo kurut para cezuma. NacJYe tırarak bileği ve parmaklan ezilmiş Cerr&A
hayet kırılası dört parmağile senin 0 U• 1 ay hapse Ye 133 llra 30 Jcuruş para ceza - paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

mıı ve çocuk derhal derin bir uykuya 

dalmlfbr. 

yapıhmkt.adır. Şimdiye kadar a iman ne

ticelere göre, aatıerin jf)emesı üzerinde 

bilbam gül kokulu mftemir olmaktadır 

ve saat nlrlrasmı tutan mihver kaidesi

nin yüzde elli m.betlnde fazla delk ve 

yanık basiretini de bağladı; .sonra beşin- sına, ve Kırkor da bunlara ,ardım ettıtın • Tramvay kazalan 
den altı a1 ha~ 100 Ura para cezasına Sürücü Osmanm idaresindeki 2830 numa-

ci parmağını dudağına cötürüp, mel'un mahkfım oımuıtur. ArUn de berae& etmiş • ralı yük arabası ne §oför zıver tarafından 
işareti verdi: Ur. • kullanılan 303 numaralı otomobil nrasında 

- Sus.·· Şişhane faCİ8Slftlft muhakemesi Beya~dda ll'tıadpaşa caddestnde bir çarpış • 
Ve sen sustun... TOicu bul tram ma olın111. araba ve otomobil hasara ~ra -
Hem, bir daha hiç konuşmamak üzere! Şişhane JO)cufunda an vaJ mış, baJV&ll}ardan blrl.sl yarahÜımıttır. 
t facıaeının duruşma.ama devam edilerek, suç- * Şoför Münlrln idaresindeki ka.sablu 
~raf edeyim ki. kalerrJm seneıe:.den- ıu vekilleri aon müdafaalannı yapml§lardır. llrlı:.eUne a1d 3551 numaralı et kamyonu Bul· 

berl saatlerin ko. 
kudan miiteesslr 
olup olmadJklan 
ciddi bir fen ted· 
kiki mevzuu ol
maktadır. Ba ted
kikat, bllhula la
viçredeki bliyük saat 

berı, ilk defa, şahsı ıztırabıma tercuman Vekiller mtldafaalarmda 11:.azQa 101tu - tanahmedden geçerken mukabil ıstlkamet • 
müesseselerinde temas yapmasını mudb olmakta tmi1- " oluyor: Yani profesyonel Naci Sadullah, §Un fazla oJmumın ve arabanın bat Jt.P- ten gelen vatman Hayrlnln ldareatndet1 MI 

on küsur yıl içinde ilk defa amatör yazısı :~;n = = ==...:::: numaralı tramvay arabasına çarpm11. he• 

E11lenmelı tein 
Ne yapmalı? 

Bu suali IOnD 27 yaşına gelm!ş 
bir genç kızdır: 

- Yavat yavaş içime bir korku 
girmeye bqladı. Ebediyen evlene • 
memeye mahkftm olmak ihtimali i -
çimi kemiriyor. Ne yapmalıyım? 
diyor. 

* Bir kadın dostum var. Bütün ha. 
yatını. bütün safhalannda mes'ud 
olarak geçirdi. Fakat şimdi eski sa
adeti zehre çeviren bir derd ile ma
lUldür. Birinin yaşı 3 7 yi bulan üç 
kızının üçü de evlenemediler. 

Geçeıı gün beni ziyarete gelıniş-
ti. Mektebden tanışırız, sevişiriz, 
benden gizli hiç bir şeyi yoktur. 

- Ne yapmalıyım? diye sordu. 
Suali kendimi alakadar eden ha

yati bir mesele gibi dilijündüm. 
Bir kadın dostum daha '{ar: İki 

kızı vardı. Diğer dostumun evde kal
mış olan kızlarına faile hiç bir hu -
susiyetleri yoktu. Buna rağmen altı 

ay içinde yekdiğe.rinl müteakı"b ev -
lendiler. 

Birinci dostumun hatah hareketi 
nedir, i4inci dostumu her anne -
bin gayesine ulqtıraıı hare -
tet tarzı ne oldu? Düşünür -
ken brşılaştırdmı. Benim i -
çin suale makul c:evab vermek im • 
Uru olmadı. 

F.ski zamanlarda bir menfaat uğ
runa veya csevab- olarak ev yap -
mak isteyen mutavusıt aile dost, 
yahud tamdıklan vardı. Bugün top
luluk hayatı mutavassıta ihtiyaç bı
rakmadı. Bununla. beraber cemiyet 
hayatı yaşadıklan vt tamamen te -
ntlz olduklan halde gene evde kalan 
kızlara tesadüf ediliyor. 

Görünmek lizmı, muhakkak, me
ziyet ve hususiyet aahibi olmak IA -
zıın, bu da muhakkak, geniş bir dost 
muhitine malik olmak lizım. Hiç 
şüphesiz. Fakat işte benim dostu .. 
mun kızlan bütün bu şartları haiz 
olduktan halde ihtiyar kız haline 
gelmişlerdir. 

Biraz da kader ve kısmete itimad 
etmek ~zım. 'l'EIZB 

yazıyor. larım iddia etmltlerdlr. ltlsl de hasara ulramıştır. 
Ve ne yazık ki bu satırlan sen göremi- Arabada bir Arıza olmachlmda da mar *Vatman Ahmed!n idaresindeki 723 nu~ 

yor ona her zamanki gı·b· gu"T" · ._ ..... _ -w- ebllTUtuf fedkltatı maralı tramvay arabası Harbiyede Yedell 
' ı umsıyemı eden ve~. z..-- Bubl.y okulu önündeki makastan geçerlı:en 

yor ve bu sefer hakkın olduğu halde ona: yapılmasını tıftemlfJer, middebummd itle bu JQldan çıtmıpa da hlç bir basarat olına .. 
- Güzel... Fakat maalesef, biz amatör nun t'eddlnl ıaleb etmlfttr. Neticede ba ta • Jlllfbr. 

yazısı neşretmiyoruz beyim! ~ redded.llinlf .,. mahateme bn.ra bl • *Şoför Cemalin ldareslndetı 1553 nu • 
Diyemiyorsun Tahir! · maralı humsl otomobil N.lp.n&quıda Vali 

Naci Sadullah Trabzonda muhakeme edilen Jronatı caddesinden geçerken cadde üzerin.,. 

llduad •e ticaret mektebi 
hk 'd lar de bqı bot dolaşan bir beygire ç:ırpmJJ, memurlar ma Om o. a baJY&D bacatlanndan yaraı•nmıı. otomobı· 

1 Trabson (Buut> -,.. ~ t bin JL 1ln camlan Iı:.ııılm]ftlr. 
mezunlan koogrea raslLl au1llUmal etmekten nçlu 0manıa, 

Yüksek iktısad ve ncaret mektebi me • Asım, BaaaD. PDad, Kedim. Klzua, 8allh n Belediye yardım sandıjl toplantuı 
zanlan kongresi diin toplanmJfiu. Kongre- .Besim b•Jrlnncl•lı:.I dava bltam balmllft"al'. Belediye yardım ancfılın,uı JJlJıt toplan .. 
de cemiyet için bir lakal temini 1§1 ıörü • ,Alırceza mahkemesi bil memurlardan Ba - tw dün yapılmlftır. Sandık bir ıene içinde 
şfilmlftiir. CemJyetln Ankara merlı:.eslle da- nnın ilı:.1 sene 11 ay, Asımın 2 sene dört ay, on dört bin liralık yardımda bulunmuttur. 
ha mtı temas ed1lmea1 de karar altına aım- Pııadm 7 a7, Kedimle ltbımm 3 çer sene, Eski belediye reis muavini Nur1den hıhllU 
ml§tJr. Yeni idare bey'etl de seçilm.iftlr. S çer ay, onar gün, Sa.Uhln bir lene iki ay, 1 eden relslite muhasebeci Kemal seçllmlttır. 

Jııı ahbab cavuşlar: Don Juanlar 



27 Mart 

Uludağ melıtabtarı: 8 

uı dağın zirvesinde 
~ * * 

Es1ıi atletizm antrcnöra Abraham, üç dört •ene evvel buraya çıkmrf. 
Bunu kendi.Bi i.,sin o kadar büyük bir muvallakiyet saymıt ki dönüşte 
hiçbir T.ür.k luıyak~ı$uıın '1a iıi baıaramıyacağını .öylemi§. T.abii bu 

garib •Öze uıdece gülü§tük 

Yazan: Kayakçı 

Uludağ Kayak otefüıın uzaktıın gc3rünilşü 

Karlar \'e buzlar yamaçlarda öyle şe· 
killer yapmış ki bunların karşısında hay. 
ran kalmamak mümki.in değil. Muhakkak 
ki en büyük dahiler bile yıllarca düşün· 
mü~ olsalar bu şckiUerı yaratamazlardı. 
Vahşi bir güzellik, f.aknt belkı de asıl 
bunun için insanda fevkalade teırirler 

yapıyor. 

Birisi sesleniyor: 
- Sola baksanıza! 
Bakıyoruz ve sarp kayala':-, kocaman 

çamlar. ibaşdöndiirücü derinlıkler görü· 
yoruz. Ta aşağıda donuk kırmızı renkte 
.kesme taş yığını gibi duran Bursa ... 

Kayaklann kenarlarına kuvvet vere· 
ırek ve Osman Uıtifin çizdlğ.ı. iz üzerin• 
de yavaş yavaş ilerliyoruz. Birçoktan bu 
~ sırasında b<>.Jlen:ıde.-ı birbırlerine 

urganla dağlanırlarmış. Bizim i~in buna 
lüzum görülmemişti, çünkü on bet gilıı· 
de iyice yetişmiş bulu."luyorouk. 

Üç saat sonra niha~t zirveye ulaştık. 
Burada sağlam bir ~..nak vardır. Yaz, 

kış her tarafı bu2'Ja çevrmd:ı-. Bulunduğu 
yer küçük bir ev arsao kadardır. 

Ruzgar dehşetli esıyor. Zorla ayakta 
duruyoruz ve bir an C\"'!.'el sığın.ağa gir· 
mek istiyoruz. Fakat kı.:çük bınarun ka· 
pısı da karla örtülmüş V<' buz tutmuş. 

Onları sökmek bir gran:ti parçalamak 
gibi bir şey. 

Pencerelor de görünmüyor. Nihayet 
araya araya ve karları deşerek pencere
lerin birini bulduk ve girdik. 

İçerisi iki odadan ibare:. Kenarda bir 
kanape, ortada bir soba. Sobanın yanın· 
da odunlar ve kibrit var. 
Yalnız bu kadar değil, soğuktan §ika· 

yet eden bir insana en çok lazım olan 
şeyler de kenarda duruyor: Semaver, 
çay, şeker vesaire ... 

Bunlar yazdan Dağcılık klübü bura
ya koyuyormuş. Kim gelirse istifade e
diyor. Zaten 2554 metredeki müdhiş fır
tınalara dayanabilen bu sağlam kulübe 
de Dağcılık klübünün eseridır. 

Kendimize güzel bir çay ziyafeti ver· 
dik, 1smdık. ye-ni kuvvet kazandık. Ka· 
file reisi Cevdetin aynca getirdiği pas
talar da çay kadar ışimize yaradı. 

Bu sığınakta bir defter varmış. Zirve
nin tarihi gibi bir şey. Oraya her çıkan 
sporcu adını ve duygulıı.nn:. yazarını~. 

Fakat ne yazık ki biz gelmeden bir haf ta 
evvel birisi kendi maiı gıbi alıp götür
müş. 

Bir daha belki hiç çıkamı)acağımız bu 
noktada batıra bırakmak arzusundan 
var.geçemiyoruz. Du'!.~ata İsmailin güzPl 
yazısile (Gazi Enstitüsü kayak kursu) 
kelimeleri ve beraberimizd:! bulunanla
rın isimleri yazıldL 

Hepimiz kutub kaşifleri gibi heyecan 
içhıdcyiz. Hatta burada daha uzun za
man kalmaktan haz duyu5 oru'!:. fakat va. 
kit geçiyor. Havanın bozulmak ihtimali 
de var. Çabuk dönıncğe karar verildi. 

Birisi anlattı: 

- Eski atletizm antrenöni Abraham 
Oç dört sene evvel buraya çıkmış. Bunu 
kendisi için o kadar biıyük bir muvaf
fakiyet saymış ki, döniişte hıçbi:- Türk 
ka}•akçısınm bu işi beceremiyeceğinı 
söylemiş. 

Buna sadece gülüştük. 
Uç adım ilerisini görmeyene, Türkü.r. 

yaradıhştanberi devam eden harikulade 
zaferlerini bilmiyene, başka ne yapılır'! 
Dönüş gayet güzel v" kolay oldu. Dik 

yamaçlara hatta uçummlara o kadar ça
buk alışmıştık ki dül: yolda kayıyor gi
biydik. 

\ 
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Harikulade bir maceranın hikayesi: 10 ~---• 
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İlkbahar sapkaları 

SoNa: Sacıe bir pogren ppbya 
bir krlstaldan klip en orijinal bir iti 
olur. Tilllü veya tülsüz kullanabilir
linlz. Modaya uydurmak lstediltniz 
bir f*pbnız varsa bu fildrden istifa· 
de etmelisiniz. F.sk1 pplrınız mo
daya uymuş olur. 

Çocuk için 
örgü ceket 

Genç /cızlar için 
Elbise 

8ait1a: Siyah kordeWı ilyah britton 
biçimi pptayı bir Jraç ıenkli ufak 
çiçek tamamUe deliltirir· Kıştan 
bahara geçirir. Ayni çiçeklerden el· 
J>ise'\fdn yıbsma veyahud ~ 
riDe de tabbilirsiniz. 

Ortada: Siyah bluı basırdan t&P
Jul ya san, kadife kordelA pek yaraşır. 
KordelAnin cinsi değil yalnız rengi 
elbiseye uydurmak için •değiştirile
bilir. Modası geçmiş şapkanızı de
liştirirken bundaiı da ilham alabilir
aıniz. 

Örgü blaz modelleri 

Eski elbise yenilenir 
Edimi,, modası geçmiş •lbiselerinizi ufak bir Jslifiltlik# 

modaya ve naemime ugdurabilirsini2 
Şık ~ Dlevl1DI 

delllh' dellpna, ,., 
nf elblleat kadar aır:t 
elbl8eslni moda1s uyı. 
d\lnnak çareleıile de 
._.ıdür. Bunu fJI 

ufU bir masraf ve 
en az emeile yapma. 
yı ister. Şu, bu mode
U kan§bnr. Bir ya
kadan, bir sentürden, 

k6ç6k bir garnitür· 
den ilham alır. Bun
lar çok defa ufak bir 

terziye ihtiyaç göe
terml,eeell bdaı- .. 
~ fl1lerdir. Ranıia· 
nan fU1 en tutumlu 
lraclmm bile a6z0ne 
görünmiyeeek slbl· 
ctir. YaptJJdan delf• 

fikJlk bunlann aksi
ne ıaze çaTpacak de

recededir. Kıtbt bir 
rob taze bir bahar 
elbt.nl oluvermfftlr. 
Dümdilz biçimi pnç
Jepnlftir. Kumqa bile l8Dki bir ,.mJ.ik 1 Diyelim ld; pnJf scntür boyunuza iyi 
gelıniftir. sttmlyor. Maden kolyelerden de hotld· 

Bir fikir olarak bu neviden b!r .yenile- nuyonnmuz. Elbisenizi ne ıle açabllinle 
me. tarzim anlatayım: MeseJA; siyah U• nfz, IOalil gösterebilirsiniz? (Aptıdaki). 
ten wya krepten (soldaki gıbı) baak" 11 Şu nrev ketilmtı beyaz pıkeden JUa, 
bir tuvaletiniz var. Kıpıı koyututu ve ile... Yıllardan göre ıöre bıı..tıj:ums Jl
düzlillO hOf\Uluza gidiyordu. Fakat ba· kalara benzememesi için uçlanm birblrt. 
har gelince eaJda1 gibi hOf}anmu oldu- Din illtil.D.e kruvaze geçinr, uçlanna da 
nuz. Biraz renpü açmak, biraz da aOa- kendi parçuuıdan birer küçüa flycmp 
lemek ibtiyacmı duyuyorsunuz. Tabi!. koyamnız. Biliyorsunuz kı bu aene W
hıkh11nıı. Giyinmenin hava ile bOyilk bır yut kilçilk her türlü fiyonpnııa moduı 

...... ftrdlr. - _....a ..... -
niinde genç kadın baştan ayağa styah1ar Herkes flyongayı sevmez. EJb!se oldu-
içinde kalmak ister mi? &ı halde? .• Pek lu libi mi kalsın? Hayır ... Gene pet to
kolaJ ... Elinize makUI bile almadan bu lay Beyu organdlden verev bir jabo, 
elbisenin blçlminl clellltlreblllnlniz. Da· ••• 
ha dotnmı delfpk g&terebllirsin~ A· bir de btiafllil lelltilr, hem ıenif kuP.• 
çık pembe n mavi lld ipekli muslin par- luı, hem de pike yalwım yeıinl tutabHli'. 
ça11 birbirine diker, 8eJltilr yırtne ~11· (()rqdakl), 
Dize ballanmıız. UcJanm da dizlennız.. 'UçGnden blrinl 1eÇ1Dek zevkinize, ... 
den aplı arkıtırmmz. Bu aene uçlan ltleth)Jzbı lbtlyaçlal\DA ballı... Batta ne 
ıarlnk pnif, ipekli kumaflar pek moda. yaka, 9 jabo, ne de aenJt ll!DtOr ya~ 
Hakikatte elblaeye hiç dokunmadınız s- ldllfetine bile ~- litemiyor-.ma 
ma 16rünilfte bir 1e11ttır onu nail! del't- bunlardan daha bulti • Eibi.mLJe 
tinU bakınız. (Saldaki). ftl'. 1 

Yalnız beli deliftlrmek klfl Rtfl zıcl renkte poarenden bir kemer,_,... 
Konajda da bir yenilik lbun: ~arlak ToJr111nı bir demet hazır çiçek lliplriDbr. 
metalden yapılmıf lJd ma çiçek kolye. Şıklık çok defa bu tı\çüt teferrO.alta p 
Bu latelfnlzl hem ele fadıstle ,erine ae- ildir. Alır ve mUraOı pylere • ...,. 
Uremez mi? hiç ltlzum yoktur. 
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TUrk mühendisi, Türk İŞCİSİ 
tarafrndan inşa edilen ikinci gemimiz 

Frankocular Katalonga 
ile Fransa arasındaki 
iV!ünakaleyi kesiyorlar 

(Baştarafı 1 inci ıayfada) 
!erden geçmiş ve bir kaç köyü ve bil
hassa Santa Ölalia Lamayor'u işgal et
mişlerdir. Hueska civarının temizlen -
mesi işi tamamlanmış düşman köyden 

Dünkü sisde büyük bir 
kaza atlatı d 

çok uz::ığa atılmıştır. · 
Hueska'nın cenup bölgesinde, Fran

kistler ilerlemiş ve 453 esir almışlar -
dır. 

İki gün evvel Ebre'yi geçen kıtaat
tan bir ~ısını doğuya doğru iler1iyerek 
Aguilar de Ebre ve Osera'yı işgal su -
refüe düşman cephesini yarmış ve bu 
suretle Hueska'nın cenup bölgesinde -
ki kıtaatla teması temin etmiştir. Bu 
kıtaatın diğer bir k}.smı düşman muka
vemetini yendikten sonra doğuya doğ
ru ilerlemiş ve Almada, Buharaloz, Al
borge ve Cinco Olivar'ı almıştır. 

Ebre'nin cenubunda, Alkoriza böl -
gesinde, düşmanın birkaç hücum te -
şebbüsü kırılmıştır. Hükfunetçiler kaç 

- mışlar ve Guadalop ve Berkantes ne -
Atak mayin gemimizi inşa eden Türk mühendis ve işçileri eserlerinin önilr.ae 

birlerini tekrar geçmeğe mecbur kal -
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

- Atak nedi(? 
- Bir mayin gemisi! 
O anda onıara istedikleri izahatı vere • 

mivorum. 
Derincede General Mürsel, İzmit valisi 

Halid Oskayı ve zevcesini, amiral Hu • 
lusiyi, İzmir emniyet direktörünü üssü -
oahri fırka erkanıharbleriı.i ve matbuatın 
maruf şahsiyetlerini bir arada görünce 
manasını kavrıyamadığım bu hudi.senb 
rnahıycti kafamda büsbütüı1 klymetlen -
di. Orada gördüğüm aşina simalar ara -
sında albay Ruhi de vardı. 

* 

onun yokluğu yüzünden uğradığımız zarar mışlardır. Düşman 200 den fazla esir 
bu derece büyüktür. vermiştir. 

Dökme aksamı Kıntkalede yapılan Atağa 
konulmuş bulunan eski makineler yapılan Hükfunetçilerin tebliği 
büyiık tadilatla yepyeni ve bambaşka bir ha Barselon 26 (A.A) - Resmi teb -
le sokulmuştur. ' liğ: 

Atak bugün 40 mayn dökebilecek vazl -
yettedlr. Bl.r de büyük topu -.ardır. Makine- Düşman taarruza devam etmiş ve 
ıeri bin beygir kuvvetındedlr. ve saatte ı~ Hueska bölgesinde Sanhulyan, Deban
mll mesafe kat'edebllecek olan Atağın yoka- zo, Barluenga ve Monflorite'ye kadar 
cağı kömür, yalnız blr tondur. Yani koca A- ilerlemiştir. Buharaloz bölgesinde düş
tak 13 mil mesafeyi yalnız 13 llraya alabi - man süvarisinin şiddetli bir hücumu 
ıecek, üstelik de Atağın teknesinin blçhnl de defedilmiştir. 
mayn almak ve mayn istifleme usulleri de 
dünyanın en ileri fabrikasında çıkan harb Cwnhuriyetçi tayyareler üsera böl-
gemilerinde blle yoktur. gesinde düşman piyadesini ve Celsa -

Bay Ruhi yüzü güneşli yaz günü 
aydınlık esmer bir genel gösteriyor: 

- Bu, diyor, yüzbaşı Atadır! 

Ordu evindeki ziyafetten sonra Atağı de- Madrid yolu üzerinde de düşman sü -
nlze indlrmeğe giderken değerli yüzbaşı A - varisini bombaya tutmuştur. Düşman 
ta yanık yüzlü blr delikanlıyı gösterdi: 

kadar - Ve 1şte dedi, ustabaşı da bu! Adı IIa - bir çok ölü bırakarak kaçmıştır. 
t sandır. Biz Sivaslı derlz ·ona! zaten gemi ın- Merkez cephesinde, Somosierra böl

Fabrika müdürü Naim Arnas, bunun i -
çln: cıBen, bu gencin vazife aşl~ına a;ıkım• 

der. Onu tamyanlar arasında ona kar§ı bu 
hissi duymıynn da hemen hemen yok gi -
bldir. Bir düşün Naci Sadullah! Bu genç ar
kadaş Holandnda, İtalyada, Fransada bu -
Junmuş, yani mesleki ihtisasını •lünyanın en 
büyük tersanelerinde olı;unlaştırmıştır. Bu 
derece vukuf sahibi olmuş mühendislerimiz 
ondan yüz defa fazla para kazanabilecek 
mevk.ldedir. Ve yüzbaşı Ata üniformasının 
ıere!ini, mAnasını, sevgisini, kaz-anç ihtiras
larının çok üstünde tuttuğu içindir ki Göl -
cükten uzaklaşmayı aklına bile geti:rmPmlş
tir. Bilsen nasıl çalışır. Sana temin ederim 
ki zevcesi Naciyenin gayreti olmasaydı yüz
başı Atayı fazla çalışmaya kurban ·ıernıo -

1 memlzln imkanı yoktu. 
1 

Zevcesi: 

şnatında .çalışan amelelerin çoğu da ya Si - gcsinde, Cumhuri~tçiler Elkardoso kö 
vash, ya lneboluludur. . yünü zaptetmişlerdir. 

Derler ya, Sivastan perçine!, Ineboludtı.n F d ki tah lbahiri" k k 
nıa vnacı, Zonıruldakt.an da kazancı çıkar. ransa a te açarma 

isteyenler 
Brest 26 (A.A.) - İspanyol hükumeti

ne aid cC. 2» markalı tahtelbahiri ka -
çırmağa teşebbüs eden kumandan Tron
coso ile talebe Scrratz ve Orandain altı 
ay ve beş günden ibaret olan hapis ce -
zalarmı ikmal ederek bu sabah Brest ha
pishanesinden çıkmışlardır. 

Kumandan Troncoso ile Serratz bir po
lis müfettişinin refakatinde Hendaye 
gönderilmişlerdir. Orandain ise Bayon'a 
sevkedilmiştir. Üçü de ceza mahkemesı 
huzuruna çıkarak nezd1erinde patlayıcı 

maddeler bulundurmak cürmünden do
layı muhakeme edileceklerdir. 

(Baş tarafı 1 inci say/ ada) 
ratmıştır. Vapurlar ve diğer deniz vası -
taları iskelelerden kalkamadıkları gibi, 
Js:alkanlar tla sisin kesafeti yüzünden o!
dukları yerlerde demirlemek mecburi • 
yetinde kalmışlardır. Yolcuların da bir 
kısmı vapurlarda deniz üstünde veya is
kelelere yanaşabilen vapurlarda kala -
rak sisin açılmasını beklemişlerdir. Bir 
kısım yolcular da otellerde ve akrabala
rının evlerinde kalmışlardır. 

Dün sabah saat beşte Marmara ve Bo
ğazda, hatta şehirde hafif bir sis vardı; 
fakat saat on ikiye doğru sis dağılmış, 
ortalık açılmıştı. 

Saat on altıda 
Saat on altıya doğru Marmaradan Bo

ğaza doğru bulut halinde kalın bir sis 
tabakası yayılmıştır. Sis ayni zamanda 
şehre de yayılmıştır. O kadar ki, karada 
elli metreyi görmek kabil olamadığından 

Saat 17,30 da sis biraz açılır gibı olmuı 
ve halkın tehacümü üzerine Şirketihay· 
riyenin 59 numaralı vapuru saat 17,45 
de Üsküdar ve Kuzguncuğa hareket et· 
miş ise de yoluna <levam edememiş, Ka • 
bataşta kalmıştır. 

Bir kaza atlatıldı 
Şirketihayriyenin 74 numaralı vapuru 

bir kaza atlatmıştır. Bu vapur saat 16,10 
da köprüden Üsküdar ve Kuzguncuğa 
hareket etmiştir. Fakat sisin kalınlığı 
karşısında yolunu şaşırmış, şamandırada 
bağlı bir şilebe çarpmasına ramak kal • 
mışken şilebden çalınan kampana üzert .. 
ne durmuş ve böylece feci bir kazanın ö. 
nü alınmıştır. 

Haliç vapurlan da işliycmedi 
Sis saat 17 den sonra Haliç havzasını da 

tamamile kaplamış ve Haliç vapurları iş.o 
liyememiştir. Fakat kayıklar işlediğindeıı 
bir kısım yolcular kayıklara binmişlerı 

tramvay ve otomobil gibi vasıtalar sür'- ve bir kısmı da otobüslerle gitmişlerdir. 
atlerini indirerek işlemişlerdir. • Bundan başka hususi motörler de pa .. 

Denizde nakliyat durdu zarlıkla adam taşınuşlardır. TehlikeyG 
Saat on altından itibaren Kızkulesi ile rağmen bunlara binenler olmuştur. 

Modadaki ve diğer fenerlerde bulunan 
Köprüde görülmemiş bir kalabalık 

sis düdükleri ötmeğe başlamışlardır. Ay-
ni zamanda vapurlar da düdük ve kam • Köprüde ve altında, iskelelerde bil • 

hassa saat 19 dan sonra kalabalık mah .. pana çalıyorlardı. Limanda ~an ve dü • 
şeri bir vaziyeti andırıyordu. İskelelere dük sesleri yükselip duruyordu. Yolcu • 

larla dolmuş vapurlar da köprüde ve is- _gelen yolcular vapurları soruyorlar, ha-
kelelerde bekliyorlardı. reket edemiyeceklerini öğrenince ya 

Adalar ve Kadıköy hattında · bekliyorlar veyahud evlerine bir habet'I 
Adalar ve Kadıköy hattında saat on al- gönderebilemck için telefon yerlerine ka

tıdan itibaren münakalat .,. kesilmiştir. şuyorlardı. O kadar ki, köprü civarın • 
daki telefonlarda uzun müddet sıra bekKöprüdcn Adalara .saat 16,20 de hareket 

eden Haleb vapuru sisten yoluna devam lemek lazım geliyordu. Akay, Şirketi "' 
edememiş, Haydarpaşada kalmıştır. A - hayriye telefonlan da durmadan işliyor. 

lardı. dalardan gelmekte olan Bağdad, Maltepe 
vapurları Kınalıadada, Burgaz vapuru 
Haydarpaşada kalmışlardır. Büyükada -
dan 15,25 de hareket eden Neveser va
puru Modada demirlemiştir. Kadıköyü • 
ne 16,25 seferini yapan Heybeli vapuru 
Selimiye önünde demirlemiş, Kadıkö • 
yünden 43 numaralı seferi yapan vapur 
Haydarpaşada kalmıştır. Yalovadan kal
kan Kınalı.ada vapuru da Büyükadada 
demirlemiştir. 

Boğaziçi seferleri 

Nihayet ona doğru sis bir derece ha • 
fülediğinden vapurlar işliyebilmiş, Ka
dıköy ve Haydarpaşadan vapurlar ha • 
reket ederek kijprüye gelmişlerdir. 

Sisten Kadıköyde bekliyen vapur da 
Adalara gitmiştir. 

Maamafih sis yüzünden dün geceyi İs
tanbulda ailelerinden uzak olarak geçi • 
renler çoktu. Bu yüzden dün gece otel -
ler ve eğlence yerleri fazla kalab:ıhktı. 

Memlekette hav:a 
Yeşilköy metcoloji ·istasyonundan al -

dığımız malfunata göre yurdun KocaeU, 
Karadeniz kıyıları ve Egenin şimal kıs • 
mında hava çok bulutlu, diğer bölge • 
lerde az bulutlu geçmiştir. Rüzgarlar §i • 
mal lnsımlarda cenubi, diğer bölgelerde 
şimal istikametinden hafif esmiştir. 

- Bugün diyor, biz evlenell ikt sene olu -
7or. İki sene evvel .zevcim b1r apartıman al
mış olsaydı bugüne kadar borçtan kurtul -
muş bulunurduk. Fakat o.kadar ldtab al -
mış ki daha h!Uı kütubhanelerden gönde -
rilen faturaların altından kalkamadık. 

Gölcük Ordu evinde verilen öğle yeme - remiyi inşa eden mıihendis Atcı ve eşi 
ğlnde Bay Ruhi beni değerli yüzbaşı Ata ne indirme QnaSı Bayan Naciye 

Saragosa 26 (A.A.) - Hueska cenuhu 
şarkisinde Frankocular Sanemenayi mu
hasara etmişlerdir. 

Kasstellon vilAyetine giren kıtaat ise 
Akdeniz sahillerinden ancak 63 kilomet
re mesafede bulunmaktadır. 

Dün Boğaziçi seferleri de yapılama -
mıştır. Şirketihayriyenin Köprüden 16,35 
de hareket eden 60 numaraıı vapurt.. Ka
bataşta kalını§, yolculannı oraya çıkar
mıştır. Beykozdan 16,45 de köprüye gel
mesi beklenen 63 numaralı vapur Be -
§iktaşta, 17,20 de Kandilliden gelecek o
lan 57 numaralı vapur deniz üstünde de
mirlemiştir. Keza Kavaktan 17,45 de köp
rüye yanaşması icab eden 66 numaralı 
vapur da sisten yolunu şaşırarak deni~
üstünde kalmıştır. 

İstanbulda hava çok bulutlu ve saat 
16 dan sonra sisli geçmiştir. Rüzgar ş:. 

mal istikametinden saniyede 1-2 metre 
hızla esmiştir. En fazla sıcaklık 8,4, en 
az 5,2 kaydedilmiştir. 

tanıştırıyor. : atat benim söylemek Istedlğlm en mühim 
Ve Uhe ediyor: · okta §udur: 

- Biraz sonra denize vereceC:imiz Atak'ı - Bence Türk ~cisl. demiri pırlanta tıy_ 
yapan Ata memleket sularına ltüçük büyük .&1etlne yükseltebilecek kadar lrudretlidlr. 
belki elli parça harb vasıtası kazandırmış - Bay Ata vazife başına giderken yanıma 
tır. svkulan bir Gölcüklü: 

Elini iftiharla sıktığım Bay Atadan Atak - Bayım! diyor, size söylenilenlerin hep-
hakkında malUmat istiyorum. Hüviyetinde- sini duydum, beps1 do~ru fakat şunu da u
ki cevher kadar büyük bir tevaru ıle sorgu - nutmayın ki, blzlm tşcller!mlz az sonra gö -
!arımın cevablarmı veriyor: receğlniz eseri meydana getirirken demiri 

- Atak'm en büyük kıymeti çekicilik kuv hemen hemen tırnaklarlle kesm~ler ve diş
veUnin üstünlüğündedir. Atak koca Yavuzu lerlle delmi§lerdir. 
peşine takıp sürükleyeblllr. Hem de beş altı .. 
mu sür'atle. Bundan evvel icabmd:ı. Yavu -
zu havuza sokmak için harlcden vasıtalar 

getirtiyorduk. Ve bu bize çok pahalıya mal 
oluyordu. 

Atak bizi bu parayı dışarıya Rtmaktan 
kurtaracak. Hem düşünün ki bu eseri meyda 
na getirmek için harcadı~ımız bütün para 
yalnız 60,000 liradan ibarettir. Geminin ek
sik kalan taroflarını tamamlamak için ya
pacağımız masraf da bu rakamı nihayet yüz 
bine çıkaracak. Ve gene d~üniin ki Atak 
kendisine harcanan bu parayı bize en niha
yet blr senede kazandırabilir. Çünkü bizim 

Saat tam on altıda kordelfLsı Bayan Na -
clye tarafından kesllen şampanya ~işesl A -
tağın bordasına çarpıp parçalanıyor. Bütün 
Gölcüklüıer ayakta ve heyecanda. Bando bu 
heyecanı büsbütün coşturuyor. 

O anda yüzbaşı Atanın zevcesi Naciyenin 
bileğine takılan altın bllezlğin lçinde şu cilın 
le yazılıdır: 
c- Atak mayn gemisinin indirme anası Na 

ciyeye Deniz Fabrikalarının hatırasb ve bel
ki elll gemiye ana olan o mes'ud Türk ta -
dını heyecandan hıçkırırken denize kaymak
ta olan Atağın güvertesinden Kıırl:an ipe 

Yeni dalgıç gemisinin omurgası kurulurken 

..... -................................................... __ Çekoslovak Almanları 
· intihabat 

bir profesyonel cambaz meharetile tırma -
nan yüzbaşı Ataya bağırıyor: 

- Blraz da kendini düşün 1 Ve t~ndlııln1 

teselliye çabalayanlara: 

• 
yenı 

istiyorlar 
- Tam diyor, yedi aydır, uykusundan: 
_ Atak! diye .ııayıklıyarak uyanıyor. (Ba§tarajı 1 inci ıayfada) 1 etmek istiyorsa Alman ekalliyetine karşı * Prag 26 - Başvekil Hodza, bugün Al- güttüğü siyaseti değiştirmelidir. 
Şlmdi Atak denizde. Halk tarif olunmaz man partisinin parlamento grupu reisi Kabinede 

bir heyecanın sarhoşluğu içinde bağınyor: Kund'u kabul etmiştir. Bu meb'us, Prag 26 (A.A.) - Alman·sosyal-demok-
- Yaşasın Atatürk! Yaşasın Atak! Haynlayn partisine girelidenberi ilk de- rat partisine mensub olan sıhhiye nazırı 
Ve bu sırada Atatürkün uyanık evlAdı A- fadır ki, başvekil tarafından kabul edil - Zeh'in istifası, genç meb'uslardan Jesekin 

tanın yaptığı Atağı fabrika müdürü namına 
konuşan yüzbaşı Etem Baykal şöyle anla _ mektedir. (A.A.) temsil ettiği yeni sosyalist polulist te • 
tıyor: Haynlayn ne diyor? mayüllerinin fırkada doğurdukları fikir 

- Atak hacim itibarile ufak fakat kıymet Prag 26 (A.A.) - Südet Alman parti- ayrılıklarından ileri gelmektedir. 
ttlbarlle büyüktür. Blz1m için en büyük kıy- sinin merkez bürosunun toplantısında bfr Nasyonal - demokrat partisine mensub 
metı de çok büyük bir emeğin mahsuın ol - nutuk söyliyen Haynlayn demiştir ki: olan devlet nazın Jesek'in Zeh'in yerjne 
ması ve hiç blr köşesine hiç blr yabancı &lın-
dan ter bula~mış bulunmasıdır. Bu geml- - Devletin ve Çek mılletinin men- .sıhhiye nezaretine getirilmesi mümkün• 
nin vaz1fes1 de hacminden büyüktür. Çünkü faatlerinc dayanarak yeniden umumi in- dür. 
Atağın Türk kavga k:uvvetıerı tçlnde aldığı tihabat yapılmasını istiyorum. Prag 26 (A.A) - Çekoslovakyada ya -
vazife boyundan çok yüksektir. Her §eyi ten Hatib, 81 meb'us ve ayan azası çıkar • şıyan Lehlerin organı Polski gazetesi Leh 
dlmiz !.apacağız diyen Ulu ~~deıin direkti- mış olan 1,600,000 Alman müntehibinin ekalliyetlerüıin isteklerini tekrar etmek-
fine yurekten itaatimlzin kuçük blr eserini . . . . . 
yaratmış oımakla bahtlyam:. Bu itaat bize 

1 
arzusunu tem~l eden .. k.endı p~r~ısının tedır: 

bundan daha çok büyük eserJer yaratmalc Çekoslovakyanın en muhım partısı oldu- Lehler, kendisine verilecek h.'ilçük bir 
tuvvetınl verecek tadar derindir. ğunu ehPmmiyetle kaydetmiş ve şunları şeyle iktifa etmiyecekler, iş ve serbest 

Bu hAdiseden sonra ben iklnci bir mera - ilave etmiştir: inkişafları hakkındaki haklarını tanıta -
sime daha §ahld oldum. Aynt ener Atalın - Milli devlet mefhumunun muvaf - caklardır. 
denize gönderl11şlnden az sonra muazzam fakiyetlni temin etmek üzere son bir te- Lehler, devlet tarafından istenilen fab-
blr dalgıç gemisinin omurgasını attılar. Ge. 
lecek bir kavgada kazaya uğrayacak deniz _ şebbüs olarak yapılan 18/2/937 tarihli rikalara nüfusları nisbetinde kabulleri • 
altılarına borularla et suyundan kuş sütüne itilaf suya düşmüştür. Südctlerin hare • ni, idarenin en yür.sek mevkilerine ka
kadar gıda yetıştırebHecet techizatı haiz bu ketine .iştirak etmemiş olan Alman sos- dar Lehli hakim, noter ve memur tayi • 
lunan bu kurtarıcı geminin omurgasına bir yal demokratlarile liberal demokratlar nini ve kendileri için ekonomik tavizler 
perçin, General Mürsel tarafından vurulur- Südet Alman halkından sayılamazlar. yapılmasını ve lüzwnu kadar mektcb is
ken ~enç bir kadın elindeki şişe parçasını 
kocasına ıösterip a~hyor. ve görüyor ,mu _ Çek hükümeti, dahilde sulhu muhafaza temektedirler. 
sun diyor, Türte çatanlann kafalan tıpkı .. .. " ~==--===x===-===-,....-==o-=::= 
Atağın bordasına çarpan bu ıampanya ti _ tır. o bir kuçuk, bir mutevazi mayn gemisi Türk kodeksi 
şesı gibi parçalanacak. ldl. Şimdi denize inen küçük Atak da onun * bir mlitekamll eşidir. Atağın kıymetınl anla

Gözlerim yaş lçlnde bu mukaddes hercü 
merci seyrediyorum. Ve tam bu sırada ya -
nıme; gelen Albay Bay Ruhi: 

- Birkaç saat evvel ne olduğunu sorduğun 
yanık tuğla renkli gemiye bak.. Onun adı 

Nusrat'tır. Ve bundan 23 sene evvel Çanak
kalede bize 18 Mart zafertnı k:azandırm11 -

mak için daha kudretıı bir misal bulunnb1 -
Ur mi? Ben bu suale bllA tereddild 
verdim: 

- Hayır. 

Sorarım size: 
- Siz evet di;ııebllir miydiniz? 

cevab 

Naci Sadullah 

Ankara 26 (Hususi) - Türk kodeli-

sinin yeniden gözden geçirilmesi için 

bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu ko -

misyona İstanbul Üniversitesi Tıb Fa

kültesi Profesörlerinden Doktor Nec .. 

meddin Rıfat memur olunmuştur. 
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BU AŞK RCVASO Yazan: MAKS M GORKl-, 
Ruacadan çeviren: H. A~ 

Vapur, akıntı üzerinde, aşağıya doğru ı 
gidiyordu. İlerde bir dağ görünüyordu; 
dağın üzerinde koyu bulutlar birikmişti. 
Gecenin gölgeleri suya düşmüştü; su sa
kindi, vapurun önünde, geniş, siyah kn
düe bir yol gibi göıünüyordu; arkada i
se demir omurga ile parçalanmış, ve çar
kın kanadlarile yırtılmış bir halde dal
galanıyor, köpüklcffle örtülüyordu. Kö
püklerin üstünde de, suyun süklı.nunu ve 
rahatını bozan bu demir canavara, adeta 
öfke ile çıkışan bir ses yüzüyor gibiydi. 

Çarkların boğuk, ahenkdar vuruşlarile 
öfkeli nehrin bu çıkışmaları, zaman za
man bir başka ses daha işitmemizc mani 
o1muyardu. Bu, uzaklardan bir yerden 
gelen zayıf ve el~mli bir sestL Her hal
de bu ses, dalgaların kıyılara vurmasın· 
dan ileri geliyordu. Gökyüzü bulut par
çalarile örtlifü idi; gözümüz bu bulutların 
nereye gittiğini seçemiyordu; çünkü va
pur hızlı gidiyordu. Bulutların ara
sındaki gökyüzünün mavi lekeleri üze
rinde yıldızlar parlıyor, hemen şimdi u
yanmış gibi görünüyorlardı. Vapurun i
lerisi çok karanlıktı; nehir adeta dağlara 
dayanmış, onun al tına giriyor gibiydL Sa
hil boyunca, ışıklar kırpışıyor, bic kopek 
havlaması zaman zaman bize kadar geli
y-0rdu. Köy çanının hazin sesi, kederli ke
derli ve uzun uzun inliyordu. 

Vapurun makineleri. öfke ile çalışıyor, 
gövdesi, var kuvvetile ileri atıımka için 
titriyardu. Dalgalı ve köpüklü suya ı

ııltlar vurmuştu. Bunlar, şekilsiz ,ışıklı 

lekeler halinde dalgaların köpükleri ü
zerinde kayıyor - eğer uzunca bakılırsa • 
yorgun bir göze, vapurun etrafında ses
siz ve mütecessis yüzen ve vapurun üze. 
Tine !ırlamağa hazır, yarı balık. yarı kuş 
sürüleri şeklinde görünüyorlardı. Yaklaş
makta olan gece, kendisile birlikt..?, insa
nın aklına ve ruhuna yumuşaklık, hayal· 
perestlik veren mübhem ve okşayıcı bir 
şeyler de getiriyordu. Gecenin siyah ka
nadlarile dokunduğu her şey daha yumu
şak ve daha hafif bir hal alıyordu. Sah.il
den gelen sesler o kadar meltmkoli!t ki ... 
Yıldızlar, gittikce daha fazla pırıldıyor
lardı .. 

Tahtadan ve demirden yapılmq bu ko
ca binanın - gündüzün göze ve akla ga
yet t~bi; g1:ien .. bu gürültülil çabalamıt· 
sında bu gece adeta efsanevi bir hal var. 
İlcıisi o kadar karanlık, gökyüzü o kachr 
elemli ki ... Vapurun gürültüsiı boğuk ve 
hazin .. yolcularının sesleri de türlü tür
lü idf.. ve bütün bunlar, bir şeylere dela
let eden garib telmihlerle dolu, kuvvetli 
bir ahenk halinde kaynaşmış bulunuyor
lardı. 

İlerde, ta uzak karanlıklarda hayal me-

Ben artıle t>oğuluyordum, ta1ıtayı bütün kuvı•etfmle ken:iıme doğru çekmek istiyordum. 
yal bir ışık görünüyordu; i.nsanıarlıı do- İşte bilhassa bu gözleJde, onlarııı dağımk dan veyahud hayat tarafından .ıcüçük dü
lu bu gemi, bilhassa bu ışığa doğru gidi- ve rastgele bakışlarında öyle bir şeyler şürülmüş olmasından ötürü hayattan ay. 
yormuş gibi zannedilebilirdi. Bu ışık, bir vardı ki, bu kızın karşısında sıvrilmek, o- rılmQsının ne kadar ıztırablı olduğunu 

şeyler vadediyor gibi... nun dikkatini kendime çekmek, bakışla- söylüyordum. Hayat o adamın duyglı ve 
Ben, vapurun güvertesinde oturmuş, rını kendi üzerimde durdurmak arzusu düşüncelerine lakayd, onun etrafında 

düşünceli bir ruhi halet ile ve kafamd:ı nu bende uyandırıyordu.. neden bilmem, kayı1ar; o ise hayatla kaynaşmağı bece
peyda olan türlü türlü hayallere kapıla- bu okşayıcı, bu ihtimamlı, bu nazlı bakış remiyerek kendi küçücük odasında otu
rak ona bakıyor, gecenin ılık ve rütubetJi yüzümde duracak olursa bir bahtiyarlık tur ve bu odanın her köşesinden yalnız
havasını göğüs dolusu teneffüs ediyor· duyacakmışım gibi geliyordu bana ... Gu- lığın karanlık gözleri ona bakar. Fikirler 
dum. Böyle dakikalarda daima saadet is- ya bir saadet, onun bakışı ile beraber he- mahvolur, çünkü etrafta, anlan kend;si
tenir; saadete dair sessiz bir iç sıkıntısı men kalbime işliyecek, onu canlandıra-\ ne söyliyeceğiniz kimsecikler yoktur; 
duyularak. onun hiçbir zaman kendiliğm- cak, tazeleyecek, birço:c arzularla duygular solar, zira onları paylaşacak bır 
den insanın karşısına çıkmıyacağı, fakat tutuşturacak, ruhumu uyandıracak, kimse bulamazsınız!. Ve insan, ölüm ona 
aynca uzun, hummalı ve ekseriya fay- zihnimi açacaktı.. hatta saadet pe- gelmeden çok daha evvel, ölür .•• 
dasız didinmeler lazım geleceği tamarni- şindcn koşmalar facialı olduğu Okşayıcı bir bakış, kalbden söylenen 
le unutularak garib bir ısrarla saadet zamanlar bile onun arkasından giden in- bir söz belki insanı her şeye razı edebilir .. 
beklenir.. sanlar gülünç bir hal alıyorlar .. ben ısP. bir arkadaş - kadın eli ona hayattaki 

Saadet, kimsenin bilmediği, fakat her- sadece saadeti hayal ediyorum. Ben ıs- yerini gösterebilirdi. Aşkla ısıtılmış, dost
kesin arzuladığı erişilmesi güç bır hayal l lıkla güzel melodiler çalıyor, iyı pozhır lukla asilleştirilmiş ve cesaretlendirilmiş 
gibidir. , alıyordum. Fakat o bana bakmıyordu bi- o insan, yavaş yavaş ölmez ve yalnız öiü

...... ben bu ruhi halet içinde bfr haylı l ıe ... Bu halden her erkeğin canı nasıl sı- mü düşünmez, bilakis yaşar ve hayatını 
müddet güvertede oturmuştum; derken o kılırsa benim de canım sıkı~ıyoı·. Fakat yapabilirdi. 
kız yeniden güvertede göründü. kırılan izzeti nefsim, kendislie beraber Sonra ben bu kıza bizzat kendisinden 

Bu, daha sahilde iken gördüğüm, gün- hayallerimi de ezmedi. Ve ben şimdı. ha- bahsediyorum. Onu birinci defa görmüş 
düzün de birkaç defa vapurda. rastgeldi- yalen bu kıza çok yaklaştım.. ben ona olmamın ne zararı var? O bana, bilhassa 
ğim bir kızdır. Bu kızın çok güzel oldu- yalnızlıktan bahsediyorum; o, daln hala yaşamama yardım edebilecek olan kız o
ğunu iddia etmiyeceğim; hayır. Uzun bana bakmaksızın, sözlerimi dınliyordu. !arak görünüyor. Ben ilk bakışta, bil· 
boylu, ince ve kıvrak vücudlü olan bu Etrafımızda hazin bir şiir havası vardı; hassa onun bunu yapabileceğim hısset

kız yanımdan bir gölge gibi sessizce geç- j ben de buna ahenk uydurmağa çalışıyor- miştim .. ben artık onu seviyorum, evet 
tL Yüzü yumurta biçiminde, ciddi ve sol- dum. Ben ona, insanın, hayata olan iti- seviyorum! Bunun için uzun bir zama .. 
gundu. İri ve siyah gözleri düşünceli idi. madsızlığından, veya hayatı anlamayışın· na lüzum olduğunu mu zannediyorsunuz? 

1 

Bilhassa ilk bakışta sevenler iyi sever
ler .. 
Eğer aşkına ve dostluğuna layı~c 

olmadığımı zannediyorsa, bıraksın ona e-
sir olayım... Onda, saklı iç kuvvetler o 
kadar çok ki ... Bu onun siyah gözlerinden 
bellidir. Zengin olan bu kız, ayni zaman
da cömerd olsul}, bende olmıyan ve onda 
çok olan şeyleri benimle paylaşsın!. 

Ben mahvoluyorum.. onun, yalnız o
nun, bilhassa onun bana hayat verebilece
ğini hissediyorum .. o bana yardım etme1.
se ben mahvolacağım.. 

Genç kız, başını kaldırmaksızm ve yü· 
züme bakmaksızın: 

- Dinleyiniz., dedi, beni dinleyiniz!. 
Bütün bu söylediklerinizin hiç olmazsa 
garlb şeyler olduğunu kabul ediniz!. 

Onun, insanı ta kalbinden saran ne de· 
rin, ne yumuşak bir sesi vardı!. Onun son 
nağmesinin sönüşünü büyük bir zevkJe 
bekledim.. içimden kendime ve o nağme
ye acıdım .. ben, artan bir hararetle onu 
iknaa çalıştım .. yalnız bir el sıkışile, yal
nız bir bakışile bende kuvvet yaratabi
leceğini ve beni her harikayı yapmağa 
kabiliyetli bir hale getirebileceğıni ona 
söylüyorum,. 

Evet, hatta ben şimdi bile bunlan yap. 
mağa kadirim. Onun yakınlı~ı bana can 
\Terdi. Bu benim aşkımın bir delili değil 
ınidir?. O, isterse beni denesin!. Ben onun 
bir tek okşayıcı bakışını hak etmek için 
her şeye razıyım.. o daha ne isUyor? 

O, yavaşca: 
- Size inanıyorum, diye fısıldadı. 
Ben sevincimden haykırdım ve onun 

ayaklarına kapandım. 

İşte bu anda, benim haykl.rışımın yüz 
kulaklı bir aksisadası gibi vapurun her 
tarafına bir dehşet ve korku çığlığı ya· 
yıldı: 

- Yanıyoruz! 

- Yangın var!. 
Binlerce yılan havada ıslLk çalıyor, bi· 

linmiyen bir demir boğuk, cehennemi bir 
gürültü çıkarıyor, vapurun düdüğii acı a
cı ötüyor, kadınlar hıçkırıyor, kaba ve 
korkmuş erkek sesleri haykmyor, tıbkı 
ağır taşlar düşü~ormuş gibi suyun jçin· 
den tuhaf bir ses geliyordu. Karanlık 

gökyüzünde bir kızıllık yanıyordu. Va
purun gedsinde bu mehtabsız gece için 
gayri tabü sayılabilecek bir aydınlık var
dı. Orada, güverte üzerinde, ayaklann gü
rültü ile tepindikleri geminin ard tara
fında, gO.ya ağır bir kumaş parçası tahLa· 
lar üzerinde sürükleniyormuş gibı bil'. 
hışırtı duyuluyordu .. ince bir çocuk sesı, 
acı acı: 

(Devamı ıs inci sayfada) 

== --== Son Posta'mn edebi romanı: 22 -
fakat Macidi candan seviyorlardı. Genç deruni mimarinin en hurda malzemesi- ! kocaman insanın kalbindeki esrar düğ
tı bbiyeli bir hayat adamıydı. O, .akşam- nin bile yakın ve uzak bir fizik alemin- mesine dokunmuş gibi birdenbire bo
larl yakası kırmızı ceketini omuzlarına den geldiğini inkar edenlere saklıya- şandı: 

Ah, Şu Hayatı 
iliştirerek mahalle kahvesine gidip hal- matlığı bir istihza ile güldüğü için, bu - Ah, doktor bey! • dedi - Değme 
kın arasına karışıyor ve bu cahil, müte- düşünüş aykırılığı birbirlerini pek çok bana .. içim çok kabarık!. .. 
vazı ve fakir insanları hiç yadırgama- sevdikleri halde iki kardeş arasında ba- Macid parlak gözlerile Murtaza e
dan tavla oynuyor, beraber nargile içi- zan uzun, derin ve yorucu münakaşa- fendinin yüzüne bakıyordu. Cevab bek-
yor, sözlerine, sohbetlerine, ve derdle- lara sebeb oluyordu. lemeden öbürü devam etti: 

- tün şahsiyeti, cana yakın samimiyeti yürüdüğü illin yolunun bütün arayışla- oğlan evvelce kümeslerden yumurta 
Dedikoducular bütün gayretleri ile .Nahid genç ve istidadlı bir şairdi. Öğ- iie yaklaştığt insanları kuvvetli bir r:nı müsbet sahalarda etüd ettiği için, çalarken şimdi de piliç aşırmağa baş

çabaladıklan halde onun ancak Plevne leden sonra ara sıra Darülfünunda ede- mıknatıs gibi kendine çekmişti. Onun düştükleri maddi ihtiyaçların sebebile ladı ... Vallahi inan bana doktor bey, 
savaşında şehid düşmüş bir Is.aymakam biyat şubesine uğrar, ondan sonra bil· evden çıkmadığı geceler kahvehane· .sığınmağa mecbur olduklan bu hücra içimizde soysuz, cibilliyetsiz bir insan 
baremi olduğunu öğrenebilmişlerdi. tün vaktini büyük ve meşhur ediblerin sanki sessizleşiyor ve bütün gözlerde ve bakımsız mahallede de incelemele- yoktur, bu oğlan kime çekti acaba? ... 
Yirmi bir, yirmi iki yaşlarında görünen mahfellerinde geçirirdi. Servetifünun bir bekleyişin durgunluğu derinleşiyor- rine yorulmadan devam ediyordu. Kud- Dövmesine dövdüm.. derisinden kan
iki oğlundan Nahid, süzük ve asH yüz- mektebinin ümidli ve vadli bir telmizi du. Ona şimdiden cDoktor Bey• diyor- retinin yettiği kadar insanlara yardım lar sızdırdım .. bir türlü ıslah olmadı. .. 
Mi, kulaktan takma gözlüklü, durgun idi. Böyle bir gencin aralarında oturdu- ,lar ve mühim bir mesele etrafında mü- etmek genç tıbbiyelinin en aziz ve mu- Nedense bilmiyorum .. artık wrmağa 
ve uzunca saçlı bir gençti. Daima öğ· ğunu bilen o mütevazı insanlar sevinç- nukaşa ederlerken eğer Macid arala- kaddes bir mefkuresiydi. · da elim varmıyor!.·· 
leden sonra koltuğunda bir çanta ile li bir gurur duyuyorlardı. Hatta Çukur- rında yoksa: Macid sade ve kayıdsız bir tavırla Murtaza sustu ve düşündü ... Çocu-
evinden çıkar ve mahalleyi dalgın dal- bahçe bostan dolabının gıcırtılarından - Hele doktor bey gelsin de bir da- tavla oynar veya nargile fokurdatırken ğun öksüzlüğünden, üvey anasından 
gın geçer giderdi. Fakat Macid tam ter- ve kurbağa vakvakalarından ilham a- nışal1m... etrafındaki insanlara mefkuresinin gir- bahsedecekti. Fakat mahalle kahvesin· 
sine uzun boylu, geniş omuzlu, gözle- }arak yazdığı bir şiiri ıpahalle kahvesi Diye, hükmü bu genç adama bırak- gin ve ışıklı gözlerile bakardı. de, ne kadar sevip inansa bile, genç ve 
rinde daima bir hayat ve neş'e gülüşü· sohbetleri arasında yarı anlar yan an- makta hiç tereddüd göstermiyorlardı. Bir akşam, bir kenara büzülmüş o- namehrem bir erkeğe karılarından söz 
nün aydınlık izlf'ri parlıyan, çevik vü- lamaz, ellerine geçirdikleri Servetifü- Nahid ne kadar maverai bir ruh ada- lan Murtaza efendiyi pek çökmüş gör- açmağa bir türlü dili varmadı. Derin 
cudlü, yakası kırmızı kadife üniforma- nun nüshasında okudukları zaman öy- mı ise kardeşi Macid müsbet madde a- dü. Bu saf yürekli, temiz bakışlı, iri ya- bir of çektikten sonra: 
lı son sınıf bir tıbbiye talebesiydi. Ma- le içten coşmuşlardı ki, zamanın müd- !eminin yorulmaz bir arayıcısı idi. rı adamı çok enteresan bulurdu. Tavla- - Ne bileyim, belki içimizde bilme-
halleye taşındıklarındanberi Nahidi a- hiş hafiye korkusunu unutarak: Nahid, her insan vücudünün gözle dan sonra nazarı dikkati çekmeden diğim bir soysuz vardı .. ona mı çekti 
ralarmda gören 0lmamıştı. Yalnız onun - Yaşa Nahid bey! görünen maddesine, deruni bir alemin Murtaza efendinin yanına sokuldu. İn· nedir? ... • diye yüzü derinden gelen 
okumuş yazmıs bir şair olduğunu öğ- Diye bağırmışlardı. kabuğu nazarile bakıyor ve ruh deni- ce uzun parmaklı elile gamlı ve mah- bir utançla kızararak Macide baktı • 
renmişlerdi. On::.ı yaşıma çok üc;tünde Yan Arab, yarı Acem sözlerinin asıl len maddeden ayrı kudreti o iç alemi- zun düşünen adamın geniş omuzunu Den ömrümde harama göz ucile bile 
bir saygı gösterivorlardı. manayı sisliyen mübhemliği arasından, n;n mücerred bir miman olarak kabul okşıyarak: bakmış bir insan değilim ... Babam der-

Nahidi sokı:tktan geçerken gören rna- bu şiirde kendi bucaklarının sesini, bo- ed!yordu. Fakat Macid için, ruh, mad- - Birer kahve içelim - dedi - sen beş vakit namazında AJlahtan kor-
hallenin en ihtivarı bile yol verir gibi yasını ve duygularını sezmişlerdL. denin kıpırdanışlanndan başka bir şey Bu insanın içine bakan genç ve ateş- kan bir babayiğitti. 
bir tavırla selam verirdi Hakikaten J Nahid'e uzaktan hürmet ediyorlar, değildi. Her insanın lçincl.e kurulan ll gözlerle, sıcak temaslı el. sanki bu - Arkaft var -
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14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın tarihi tefrikası: 82 

SPOR .~ 
Harbiye, Galatasarayı 

Yazan: Ziya Şakir Güneş, Alsan cağı yendi 
Hatay Bahadır kısık bir sesle: " Mesela Lama Timuru öldürmek için bize de zehir H b. rı ff k. r b. .. d·ı 

ÜÇ BOZ ·ATLI 

verir. Anlaşılıyor ki, biz bu büyük düşmanla başka türlü baş;ı çıkamıyacağız!,. dedi. l ar. ıdyek~ er mb~v8:.kab~yet 1 
• ~r ohyun ~o~tder bı .'! 

Adil Şah: " Evet, diye cevab verdi. Bu çok güzel bir fikir ... ,, zmır e ı maç uyu ır samımıyet avası ıçıo e ıt 

Uzun sakallı adam; bu apaçık sözler tehassısıdır. Otlardan ve köklerden bir - Fena bir fikir değil Fakat, acaba 
karşısmda, evvela şaşırmış gibi bir hal takım tozlar çıkarır. Bunlar, bin bir bu işi yapar mı? 
aldı. Sonra, gülümsemiye başladı: derde devadır. Buraya gelen ziyaret- - Eğer hakikati kendisine söylersek 

- Ne gibi bir yardım istiyorsunuz? ci1erin hastalarına bu tozlardan verir. yapar. Se~ Abbas Mirzanın söyle-
- Gayet kısa, gayet ehemmiyetsiz ... Hastalıklarını geçirir. Onun için, kcn- diklerine dikkat etmedin mi? Bu adam 

Bize, sadece Kaşgar yolunu gösteriniz. di müridleri arasında büyük bir şöh -1 <Tibet)de (Büyük Lama) dan müdhiş 
Başka, hiçbir şey istemiyoruz. rete maliktir.» demedi mi? j bir darbe yiyerek Hindistana fırar et-
~ Kaşgar yolunu mu? - DedL Fakat bundan, bize ne? m~tir. Orada da (Raca)lar kendisine 
- Evet. Hasta olmak şu tarafa dursun; ikimiz rahat vermemişlerdir. Onun için ken-
- Demek ki, hakikaten yolunuzu' de, çelik gibiyiz. tlisi hükümdarlara karşı derin bir kin 

kaybettiniz.. - Eh; bu adamın bu maharetinden beslemektedir. 
- Bunda şübhe mi ediyorsunuz?.. b~ka türlü istifade edemez miyiz?.. Adil Şah kalktı; yatağının içinde o -
- Madem ki açık konuşuyoruz: o - Nasıl?. turdu. Hatay Bahadırın sözlerini bü -

halde ben de doğrusunu EÖyliyeyim. - Mahareti sayesinde hastalarına yük bir dlkkatle dinliyordu. 
Evet, biz sizden şübhe etmiştik.. ~ifa veren bu adam; eğer isterse, bize - Aşkolsun, Hatay Bahadır. Abbas 

- Ne gibi şübhe? de başka 1.ürlü hizmet edebilir. Mirzanın sözlerini hakikaten çok dik-
- Bizim Lama May - San'ın, birçok Adil Şah, yatağının içinde doğruldu. katle dinlemişsin. Ve hakikaten iyi dü-

Dünkü Harbiye • Galatasaray maçından he;,,.!canlı bir intı& ~ füişmanlan vardır. Onların tarafından Büyük bir merak He sordu: şünüyorsun. Eğer bu adamı kandırır 
gönderilmiş olmanızdan şübhe ettik. _ Nasıl? da, elinden böyle bir zehir alabilirsek.. Milli küme maçını oynamak. üzere İstan- üncü dakikada Rasih 25 yardadan enfes b 

N ·· b · · ? B. · · bula gelen Harbiye takımı dün Galatasaray şiltle ikinci golünü yapb.. Bundan sonra d 
- e munase et, azızım. ızım ışı- - Meseli Tim.uru öldürmek için bi- - Mesele, zehir meselesi değil.. in- 11 t - d b- ük bir muv"ffakiyet ha güzel Al k ki bil . .. .. .. . • . . . .. .. e yap ıgı maç a uy ... oynıyan sanca sı aşan cu 

rn.z başka ... Busbutun başka. ze de bir zehir venr. Anlaşılıyor ki hız, san; bır cınayet irtikabını goze göstermiş ve hasmını ilk devrede blr, lklnci larile Güneş kalesine tehlike geçirtti. Faru 
- Evet .. buna şimdi biz de kanaat ge-ı bu büyük düşmanla, başka türlü başa aldıktan sonra, zehir kıtlığına kıran j devrede de iki gol yaparak 3 - o mağlup et- Güneş taıesıne topla ıtren Al.sancak acığı 

t riyoruz. Hatta, darılmazsanız, şunu çıkamıyacağız. girmedi ya? Fakat bu zehir öyle bir mlştlr. hatalı durdurdu. Alsancak penaltıdan b 

ol ilave edeyim. Siz, bir yerden kaçmış ' Bir kaç dakika. süktit ile geçtL Hatay şey olmalı ki; bunu hiç kimse hisset- Galatasarayın son zamanlardaki oyun gol attı. Neticede Güneş bire iklyle g 

i c;anlara benziyorsunuz. Bahadırın sözlerini zihninde muhakeme memeli En küçük bir şüphe vermeme- s~~ ~?~müze batan bir şekil a.ldığı için geldi. 
' .J"l Ş h ·ı H ta Balı dı b. b" d Ad'I Ş h b di: ı· A k dunku nushamızda bu noktaya bilhassa te- fkt" OJUnCU hakkında dis·1pll0 D .ıı a ı e a y a r, ır ır- e en ı a , ceva ver · ı. - r ası var - mas etmiş, hattA. Harbiye takımı için zo _ ı 

'
1
e baktılar. i!o;tanbul Dördüncü icra. Memurhıtundan: 1 (Ô) 1 run oyunu bozacağını bile kaydetmLştik. heyetinin kararı 

Ad.l Şah, söze atıldı: Ycı-' Ann .. tolJd'-'n avukat ızz· ete olan bor- R A D v (J Sacid, Sallm, Eşfak, Haşim ve Danyal gl- . '"' ,,.... ....,, Istanbul - Bükreş maçı tçln oynamak üze 
- Neden anladınız?... cundan dolayı paraya çevrilmesine karar ve- bi birinci takım kadrosunun teker teker en re davet edllen Beşiktaşlı Hakkı ile Şere 
- Evvela, halinizden ve taşıdığınız rllen ve tamamına (25676> lira kıymetinde kuvvetli oyuncularını sakatlığı dolayıslle bu bu davete icabet etmemeleri üzerine Fut 

k ılıçlarla hançerlerinizin şeklinden ve takdir edflen Beyoğlunda Hüseyin ağa ma- Bugünkü program maçda oynatamıyan Galatasaray, çıkardığı ajanlığı tarafından Federasyona §lkAJet e 
.- tlannı-ro.... cı·n'"'ı"nden bellı'.. sı·z, bır" er halleslnin Duvarcı sokağında eskl 48, 49 mü- bu takımla büyük bir talihsizliğe uıtramış, ' ........ "' 1 S TAN BUL ilk d 1 d dö t -hım ı:ır dilmiştl. Futbol Federasyonu bu oyuncula 

S
. . .bi anl kerrer ""'Ol 5'1, 59 numaralı Sultan Beyazıd hele oyunun evres n e r rııu - .. _ /"'!\Tovan) smız ızın gı noy ar JV ı1- nn evrakını tedklk etmek ilzere J.Btanbııl dl \ ... ~ - · ' ukfından iki tarafı Afet hanı ve blr tarafı sat kaçırarak bu mağlilbiyete katlanmasa 

başlan sıkılmadıkca, eğersiz atlara Eftlk ile Şehbazyan Nezaret efendi menziU r.7 - Mart • 193& • Paza.r mecbur kalmıştır. siplln hey'etine havale etmişti. D1s1plln hey 

S ğ l Öfle neşriyatı: eti bu oyunculann evrakını tedklk ettikte 
binmezler. onra. e er yerine, at arını- ve tarafı rabli tartklam ile mahdud 144 zira~ 12.30: PlA.kla Türk musikisi. 12.50: Hava- Harbiye takımının ilk devreyi bir sıfır ga- sonra kendilerlnl de dinlemiştir. DIJlp 
za bağladığınız kadın çarşaflan. E, bun- 12 parmak arsa üzerine yapılmış apartıma- dfs. 13_05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh- lib bitirmiş olması, ikinci devrenin yedinci 
ıiar kaçak olduğunuza birer delil· teşkil nın nısıf his.sesi açık art~aya vazedllmlş- telif plAk neşrl:vatL dakikasına. kadar iki goHi de çantaya koy -

'? F k t b 1 hl b" . b'zi tir. l\fezkm pyrl menkutun vaziyet rapora- ması Galatasarayın kazanma ümldlerlnt büs 
etınez mı. a a un arın ç ırı, ı na ~öre: Akşam neşriyatı: bütün ortadan kaldırmıştır. 
alakadar etmez. Görüyorsunuz ya, biz zemin tat: 82 numaralı apartıman kapı- 18.30: Plakla daı:ı.ıı muslk1s1. 19.15: Konfe- Kör değnettnt bellemiş gibl al gözüm, ver 
burada, bütün dünya ile alakamızı kes- sına 3 basamak mermer merdivenle eık:ılır. rans: Prof. Salih Murad <Radyo dersJern. gözüm diye kale önünde en rahat şekilde bı
misiz. Zaman olur ki, aylarca kendimiz- Kapı demirdir. Bu katta: Karoslma!'l döşell ı 20: Müzeyyen ve arkadaşları tarafından le birbirine pas veren Galatasaray hiıcum 

hey'etl bu oyunculardan Hakkının bir, Şer 
fln üç ay müsabaka yapmamalarına kar 
vermiştir. 

Karar Spor Kurumu yüksek Dlslp 
Hey'etıne bildirilecek ve kat'iyet kesbedln 
ceye kadar oyuncular maçlara lttlrak ede 
bileceklerdir. t 3 b k erdlvenle Çı Türk musikisi ve halk •arkıları. 20.45: Hava ı t d bi ti.en başka insan yüzü görmeyiz. an re ve asama mermer rn - .. battı hilafsız birkaç sant m mesa e en r 

kılan cameltAn kaplı zemini kezallk to.'rosi - raporu. 20.48: ömer Rıza tarafından aı abca k 1 k akta blrbirlerile yarı" eder - F H b" 
Hatay Bahadır, dayanamadı: • ço go açırm " ener ar IYO m8ÇI yapılmlJO man 1 taşlık üzerine 2 daire vardır. söylev. 21: Cemal Kamil ve arkadnşları ta- ceslne rekabet etmiştir. Buna mukabil Har- • 
- Dostum!.. Sözlerinizin hiçbir nok- ı numaralı apartımanda blr koridor ve bir rafından Türk musikisi ve halk ·>arkı!an, <s.ı- biye takımı uzun pas tarzındaki oyunile dört 

tasına itiraz etmiyeceğim. Yalnız, me- sofa ftzerinde 4 oda, umJn1 karosfman mut- at A.yarı). 21·45
= Orkestra. 22·15 ~ Ajans ha- beş akında üç gol yapmak fırsatım bulmuş

rak bu ya, siz de şunu itiraf edin ki; ge- !ak ve 1 alafranga helA mevcud olup 17 lira berlerl. 22·30 = Plftkla sololar, opera ve operet tur . 
parçalan. 22.50: Son haberler ve ertesi gü-

rck muhterem Lama May - San haz- kira ıettmıektedir. nün programı. Oyunun ilk devresinde Harbiye kalesine 
retleri, her ikiniz de, mabudlann hoş- ı numarada: l koridor ve t sofa üzerinde kadar güzel inişler yapan Galatasaraylılar 
nudluklarını celbetmek için bu dağla- 3 oda ve diğer dalredeldnln ayni hetA. ve AN KAR A birbiri üzerine rırsat kaçırdıkları bir sırada 

ba b kli dam
la be . mutfak vardır. Ayda 18 lira kira. getirmek- soldan yaptıklan bir hücumda ortaladıkla -

rın şını e yen a ra n.zcmı- tedlr. %7 - llılart • 1931 • Pazar rı topun ineceği yeri isabetle hesab edeme -
yorsunuz. 1 mel katta: İk1 daire vardır. t numarada ötıe neşriyatı: dller; Galatasaray kaleci.si havadan blr gol 

Uzun sakallı adam, acı acı gülümse- cıımekln bölme ile tklye aynlmıt ı salon ü- 12.30: Muhtelif pllk neşriyatı. 12.50: Plak: yed1. Hlc beklen.mlyen bu sayı oyunun ha -
di~ 7.erlnde 3 oda ayni mutfak ve bel! vardır. Türk mu.s!kisl ve halk oarkılan. 13.15: Dahi- vasını bozmak ti2.ere iken hAldmlyeU gene 

Ki bilir b lki 
Ayda 19 Ura kira. getil'mekted!r. 11 ve harici haberler. elde eden Galatasaray vaktln darlığından 

- m " e ...... d • Ayni bir salon üzerinde t o- A"•'"m n-ri-tı: bu devrede beraberllğl temin edemedi. . b. b dl Artık s numara a.. ""'r' vy ,,_ 

Dıye, kısa rr ceva ver · çe- da ayni mutfak ve hell mncud olup 21 11- 18.30: Plakla dans musikisL 19.15: Türk İkinci devrede daha hızlı bir oyun tuttu. 
kilip, gidecekti Fakat Hatay Bahadır, ra kln getlnnektedlr. muslkLsl ve halk şarlolan (Makbule Ç'aıcar ran Harbiyenin blrl sağdan, biri de merkez. 
öteki elini de onun omzuna dayıyarak: z net kat, 3 öncü kat. 4 iiııd kat ı inci ve arkadaşlan>. 20: Saat Ayan ve arr.bca den ilk dakikalarda iki ıol kazanması Ga • 

_Birbirimize sırlarımızı açsak, ayni btın ayni olup her birinde ayrıca birer de ne.şr1yat. 20.15: Türk mwikisl ve halk :,ar- ıatasarayı mümkün olduğu kadar sarsmış, 
öerde mübtela insanlar gibi, birbiri- antre vardır. kıları (Sallı.haddin ve arkadaşları>. 21: Ede- ve bundan sonra Harbiye değil gol ye::nek, 

. l ba" 2 net tattaki 8 numara da 20 lira tıra ge- bl kon\l§ma: Behçet Kemal Çatlar. 21.15: birkaç sayı daha atabilecek kadar oyuna 
mızle anlaşsak fena mı 0 ur, aca · ·· t1 k.tedlr '1 numara da 20 ıtra kira, 3 ftncli Stüdyo salon orkestrası. 22: Aj.:ın& haberleri. hflklm olmuştu . • d' rme , 
o.e ı. kat.ta a numara da 19 lira kira, t numara da 22.15: Yarınki program. Merkez muavin Adnanın sakatlanarak o-

Uzun sakallı birkaç saniye sükO.ttan 21 ura. kira; 4 üncü tatta ıo numara da 18 il- -·------··-··----·-··-·- yunı1an çıkışı tek blr sayı PC41nde koşan Ga 
sonra: ra kira. ıı numara da 21 ura kira. getirmek- derecesi ve binanın tarzı inşası ile bugünkü ıatasarayı açılan bu boşluk dolayıslle bir 

_ Hele şimdi, kamınızı doyurun. tedlrler. hail ve getirdW kira ve halihazır emHik a- parça daha müdafaaya yardıma mecbur et-
5 inci kat: Taru katı olup t • el daireyi lım ve satını piyasası nazara alınarak mez- miş ve maç Harbiyenin gittikçe düzelen, Ga

Biraz da istirahat edin. Sonra, uzun u- muhtevidir. 12 numarada 1 sofa, 3 oda dl- kur gayri menkulün tamamına: (25676) ylr- latasara.ym ise tahmin edllmiyeeek kadar 
zadıya görüşürüz, diye cevab verdi ğerleri gtbl mutfak ve belA ve 1 dolap ur- mi beş bin altı yüz yetmiş altı lira JÖymet bozulan bir oyunlle bitmiştir. 

dır, 14 lira kira. ıetlrmektedlr. takdir edilmiştir. Galatasaray: Emin - Reşad, Turan - Mus • 13 numarada bir sofa üzerine s ocla ve Arttırma peşindir. Arttırmaya tştırak eden tafa, Adnan, Suavi _ Necdet, Stlleyman, Bü
ayn1 hela ve mutfak vudır. 15 Ura kira ge- nıüşterllerln kıymeti muhammeniİl % de lend, Musa, SalA.haddln. 

DERDiNİ SÖYLEMİYEN DERMAN tlrmektedJr. Bu katta iki tondan fazla su a- 75 nisbetinde pey akçesi veya milll bir ban- Harbiye: Fethi _ Şükrll, Bahri • CelA.l, 
BULAMAZ lım demir su deposu ve zemln1 çlme:ıto du- kanın tem.inat mektubunu havi olmalan lcab Muhterem, Haşim - Mücahid. Zeki, Habib, 

Azizim 
O.erler. 

var korkuluklu iki taranı taras vardır. Bu eder. Müterakim vergi, tanzifat; tenvtrtye ve izzet, Şertl. 
noyan, işte saadet, buna katın ahşap kaplaması 't'ardır. vakıf borçlan borcluya, 20 senellk vakıf tavı- Hakem: Nuri Bosut Cİstanbulspor). 

Bodruma inerken bir kapıcı odası vardır. zatı müşteriye aiddlr. Arttırma şartnamesi Al k 
Bu katta karosiman antre üzerine dükkln - 4/4 138 tarihine tesadilf eden pazartesi günü Güneş .. sanca maçı 

Bugün Harbiye ile maç yapması lWm ge 
len Fenerbahçe evvelce haber verdiğimiz gi
bi bugünkü maç Taksim stadında ilAn edll 
diğ!. için sabaya çıkmıyacakttr. 

Maçın hakemi Ahmed Adem buglln ltı 
takımı da sahada bekllyecek., Fenerbah 
maça gelmed!ği takdirde Harbiye takımı 
remonl yaparak maçı hükmen kazanmlf o -
lacaktır. 

BarutgücU alanındaki maçlar 
ı - Barutgücll - Akınspor A. taklmlan 

&aat 15,30 da. 
2 - Barutgüc(i - Akınspor B. takıml&n 

saat 13,30 da. 
3 - Barutgücü - Beşlkta.t Şeref 2 tncı B. 

takıınları saat 12 de. 
Bakll' ve YeşUkö1 Rum Genç taınm.ıan 

nat 10 da karşılqacaklardır. 

Dünya yanm ağır siklet 
boks şampiyonu 

Berlln 2a (AA.) - Alman boböı11 He -
user, Belçikalı Roth'I yedinci ramtta natan 
etmek auretile dünya yarım ağır siklet f&lll• 
piyonu ünvanını kazanmıştır. 

lngiltere Kral kupası dömi finali 
Dün İngiltere Kral Jrupuı maçlarının 

dömi tlnali oynanmıştır. Bu mllsabakalard.a 
geçen senenin finalisti olan Preston, 2 - 1 
Aston Vllla'yı mağlt1p etmlştir. 

Geçen senenln kupa galibi Sunderland, 
Haders!Ud takımına 3 - ı mallfip olmuştur. 

- Neye? 
- Tam on sekiz gece, dağlarda taş-

lar ve topraklar üzerinde, kaburga ke
miklerin sızlaya sızlaya yattıktan son
ra, böyle yumuşak bir döşeğe kavuş-

dan tadllen yapılmış blr dalre mevcud olup dairede mahalli mahsusuna tallk edilecektir. İzmir 28 (Husus\) - GllneG - Alsancak 
ah•ab bölmelerle yapılmı• bir sofa s oda, 1 - el artırması 25/4/38 tarihine müsadlm pa- .... ~ro••belcl 

.., .. t l ·· ·· d l ı d aat 14 d 16 ma~1 büyük bir samimiyet havası içinde ısue ı ~ ı alafranga belA. ve sofada ocak ....ardır. zar es gunu a rem z e 5 en ya y 

kadar icra edilecek. ı - el arttırmada bedel, ta meraslm. oyunlarını hatırlatan çekingen- E l 
Bu dairenin sokak tarafı demlr yaprak kıymeti muhammenenin ,;, de 75 lnl bulma- ilkle geçcll. Her iki taraf da birbirini 1nc1t - CZBne er 

kepeııklld!r, ayda 8 lira kira getirmektedir. dığı takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son memlş olmak için azaml dikkat ediyor, maç Bu rece nöbetcl •laıı ecıaneler ıualar-
Bu katta 1 - numaralı dairede 1 koridor, 3 arttıranm taahhüdü bakl kalmak üzere art- futbol oyunundan ziyade amlkal bir konut- dır: 

nnya. oda, 1 alafranga hel§., ufak di~er 1 oda ve tırma 15 gün daha temdid edilerek 10/5/38 ma yapılıyor testrtnl veriyordu. Stadyom en- btanbal clbetlndekller: 
-A .. bunda hakkın var. Halbuki ben, blr mutfak vardır. Bu kat solca.le tarafında tarfhJne müsadlf salı günü saat 14 den 16 ya der rastlanan kalabalıkla dolmuştu. Polis Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: (B-

baŞka türlü düşünüyordum.. -zemin sevlyestndedlr. Bu daire de ayda ıo kadar dairede yapılacak 2 - et arttırma ne- memurları tribünlerde halkın aramnda yer sad). Beyazıdda: (Asador). Samacyada: 
_ Ne düşünüyordun! Ura kira getirmektedir. tıceslnde en çok arttırarun üstünde bırakıla- almış, her ihtimale karşı tedbirler al~ış - (Rıdvan>. Emlnönünde: (Amlnasya>. &-

. . . . Ası bodrum: 1 koridor, 13 odunluk, 1 beli\, caktır. 2004 numaralı icra ve ifills kanununun tı. Hakem İzmirden Esad. Golleri Güneşten yübde: (Ari! Beşir>. Fenerde: cvıtam. 
- Talih ve kaderın, hızı muhterem 1 sabit kazan teknetl çamaşırlık ve bir mo- 126 ncı maddesine tevtıkan haklan tapu sl- Salfthattln, Rasih, İzmlrden Cemil yap - Sehremlninde: CNlzıml. Şehzıı.debaıın-

Lama May - San hazretlerinin önüne tör dairesi m~vcud olup zeminleri çimento cllierl ile sabit olmıyan 1potekll alacaklılarla tılar. da: cfinıverslte). Karagümrükte: (ite· 
sevketmesini, büyük bir saadet telik- döşelldir. dl~er alAkadaranın ve irtifak hakkı sahlb- Oyunun ille de'(!'e8i İzınirin mahsus hl - mal). Küçükpazarda: CHulO.s.O. Baltır-
ki ediyorum. Umumi evsafı: Apartımanın ismi: (Cennet ıerinin bu haklannı ve hwuslle fatz ve ma- klmlyetlnde geçti. Güneş bu sırada dalma köyünde: (Merkez). 

_ Niçin? apartımanı) dır. 2 - cl kata kadar merdiven ss.rife dair olan iddialarını llA.n tarihinden bir hfldlseye lntizar ediyormuş gibl çekin • Beyoflu cibetindekiler: 
Abb M' L Ma S n mermer ve bu kattan sonra ve bodrum merdi itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitele- gen. Güneş müdafaasında güzel oymy::m İstiklal caddesinde: (Kanzuk.). Dairede: 

- as .. ırza, ~a !- anı venleri mozayiktlr. Aynalı çeşme sokağınd!I. rlle birlikte dairemize blldlrmeleri lAzımdır. Reşad, Faruk Alsancak hücumlannı ustaca (Güneş>. 'llopçularda: (Bporldls). Tak-
hakklnda malumat verırken, agzından 1 _ el kattan itibaren 5 - et kata kadar bal- Aksi takdirde baklan tapu slclllert lle sabit hareketlerle bertaraf ediyorlard.L Denenin simde: CNlzameddln). Tarlab1l4ında: (NL. 
bir söz kaçırdL Farkında değil misin? kon ve 4 tatta şahniş ve İncekaı sokağı ceb- olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 32 inci dakikasında İzmir kalecı.st Hllml Me- had). Şişlide: (Halk). Beşiktaota: (811-

- Bir çok şeyler, söyledi. Bilmem ki, besinde dört katta üstü kapalı birer balkon hariç kalırlar. Müterakim vergi tenvirlye ve Uhle çarpışarak yüzünden ağır yaralandı, leyman Receb). 
l . '? ve ayrıca altı katta ayrıca blrer balkon var- t.anz!tlyeden ibaret olan belediye rüsumu ve bayıldı, oyundan çıktı. Bu harekette Meli - Boğaziçi. Kadıköy ve Adalardakiler: 
ıangısı.. .. . . . . dır. zemin kat pencereleri demir parmaklık vakıf icaresl bedeli müzayededen tenzil olu - hin kasdl yoktu. İzmir takımı kalan 58 da- Üsküdarda: Cİskelebaşı>. sanyerde: (Os-

- Canım, May - Sanın, sihırlennden, olup blr kısım duvar ve tavanlarJ1a !talemkArlnur. Daha fazla malfunat almak isteyenlerin klkayı kalecisiz on kişi oynadı. İlk devre gol man). Kadıköyünde: (Saadet - Osman 
kerametlerinden, mucizelerinden balı- nakış vardır. Bina tam kAgir ve potreldlr. E- 35/2919 numaralı dosyada mevcud evrak ve süz geçtL Hulüsll. Büyükadada: (Halk). Heybeli-
settik1en sonra. «bu adam, ayni zaman- lektrlk ve terkos tesisatt vardır. mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu İk!ncl devrenin tklnci dakllı:asında SalA - de: CHalltl. 
da m ... kemm bir tabib ve bat t m .. - clir elunaıı ı met: Ma 
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HİKAYE: BiR ASK RUYASI 
(Bll§ tarafı 12 inci sayfada) narak daha hızlı gidiyor gibi idL 

- Anne ... e ... e, diye haykırıyor ve b:ı AtP.Ş geriye at Llıyor, devriliyor, kan 
haykırış, cehennemi gürültü içinde bo- renginde muazzam bir bayrak gibi ha
iulup gidiyordu. Zincirler şangırdıyordu vada dalgalanıyor, onun altmdakı su da, 
Ve yılanlar hep ı.shk çalmakta dn·am cfü- onun gibi, erguvani bir renkte görünü
Yorlardı. Bu, ateşin ta :h bir ıhtirosb ge- yordu. 
:rniye girm~ idi. Ben, uyu;:rcuş k._:!mış-1 Aşağıda bağırıyorlardı: 
ttm .. yam:ndan ins3nlar ge>.;ıy nr, b:hntn"'7. - Parçala, bırak!. 
nereye, karaplıta atılıyorla'!"dı. Saçları; ı Ve ansızın ilerde, önümde yüksek, 
rüzgarda dalgahn• v0rdu: a ~ızları açıktı; I simsiyah, korkunç, uçları göğe varan bir 
boğul{ boğuk scslt"t çık<ırıyorl<ır . h.:ı;.·k;. şey peyda oldu. Bu görünen şey. sür'atle 
rıyorl:ır, alabildığiıı.e a..,-ılınış gözlcriı1ın bana yaklaşıyordu; vapurla çarpıştığı za. 
akları, t ıtreşen k:ırcr. l~k ic;!nrle, J.rnrlrn ile ınan ezileceğimi anladım. Çok sıcak ol
parıldıyorlaraı. masına, başımın üzerinde ateşle!' ıslık 

Duman yunııkla!"ı heni dP. sarıyordu. çalmasına rağmen ben hiçbir harekette 
Bir kıımara duvarına sıkı :\ olara1< dur- bulunamıyordum. Ayı:ıklanmın dibinde, 
duğum v~punın ha~ tarcıfınrb s:C'ak ve ezilmiş çılgın bir ihtiyar kadın yuvarla-
1zdiham artıyordu nıyor ve inliyordu. Önümüzdeki şey, git-
Sırtında beyaz ceket, b-ı~ınria aşcı kü- tıkce bize yaklaşıyordu. Bu, nehrin he

lfthı bulunan bir rıdam. ağır bır tencere men hemen dimdik dağlık sahilleri idı.. 
sürükliyerek giiv~rtE:'nin p-ırmaklıRına Bir çarpışma, müdhiş bir darbe v~ 
kadar koştu; !J<ırmaklığın üzPrı;ıden atla- sarsıntı oldu .. ben yerimden kopuyor, a
dı; evvela tencereyi fırlattı arkasından da lev dilleri arasından bir taş gibi uçarak 
ltendisi n~hre atıldı. Yarı çıplıık bır kadın suya düşüyordum ... 
da ayni ş~yı yapmak istedi, parmaklık- Bende, boğuk bir gürültii ile, sanki bir 
tan aşağı karanlık sulara baktı; ellerile şey parçalanır gibi oldu.. su kulaklarımın 
göilarini kap yaı ak ümidsi~ bir çığlık- dibinde ıslık çalıyor, beni suyun yüzüne 
la kcndı.,hıi qerisin geriye attı. birisı o- f1rlatıyordu .. 
nun göğsüne bl\stı. B:rinin ayağı kadının Şimdi ben, her tarafı alevlerle sarılı 
beyaz ,,1ini ~·ı~nedi Ve bu el, bu ayak al- sahile yanaşmış ve devrilmiş olan vapuru 
tında lcayboidu. görüyordum .. bir saat evvel o, bir kuğu 

Vapur ıse, hep ileri atılma~a çabalıyor- gibı beyaz ve güzeldi .. etrafmıda, kendi
du. Ateş, gıtt1kc~ artan bir azgınlıkla gc- !erini yutan su ile boğuşmakta olan in· 
ıninin arka •anıtında çıtırdıyor ve .~lık- sanlar vardı .. fakat bunlar artık bağrış
lar çalıyordu. Vapurun arkasıncfa nehir, mıyorlardı. Güçlükle nefes alıyorlar, bo
kıpkızıl bir .illil alıyor, dalgalarının kö- ğuk boğuk sızlıyorlar .. ve pek garib sc
pükleri kan gibi görlinüyor, ve bu köpük- luyarak suda kayboluyorlardı. İnsanların 
ler arasında, çılgınca yardım isteyen si- bir kısmı ise, her hangi bir tahta parça
yah noktalar yüziıyordu. Kıvılcım .küme· sına veya kı:ınapeye tutunmuşlardı .. 
leri havada uçuşuyor ve bu noktalımn ü- Oh, ben de bir tahta bulabilseydım?. 
zerine düşüyorlardı. Hırsla etrafa bakınıyordum; üzerime ya-

Sonra, hepsi kayboldu .. bir ben ve et
rafımda alabildiğine sakin, simsiyah, ağır 
sular kaldı .. 

Bu sular, işvekar bir eda ile omuzları
mı ve yanaklarımı okşıyarak, beni de a
şağı çekiyorlardı .. 

Fakat ben sudan korkmuyordum. Tah
ta parçası, beni rahat rahat tutabilirdi .. 
ben rahat rahat yüzerek yardım bekliyor
dum. Yardımın çabuk gelmesi lazımdı; 

çünkü bu yanan vapuru sahilden görü
yorlardı; geminin etrafında suyun nası! 
cızırdadığını, alevden dillerin nasıl ıslık 
çaldıklarını :işitiyorlardı .. su gittikce be
ni aşağı çekiyordu. Sol omuzu.mu öyle 
sessizce itiyor, onu öyle samyordu ki ... 

- Şapkanızı bordadan aşağı düşüre

ceksiniz!... Uyanınız!. .. 
Ben irkiliyorum.. sıçrıyorum.. ve §3.Şı

rıyorum .. boğulmuş olan kız, hafüce gü
lümsiyeuk, yanmış olan vapurun güver
tesinde ayakta duruyor, kara gözlerinin 
yumuşak ve okşayıcı bakışlarile yüzüme 
bakıyordu .. 

Tekrar ediyor: 
- Şapkanızı suya düşürecektiniz!. 
Ben, yalvaran bir sesle söze başlıyo-

rum: 
- Af buyurun Bayan .• feY, yani ıize 

çok teşekkür ederim Bayan.. 
O, okşayıcı bir sesle: 
- Teşekküre değer bir şey değil, dedi 

ve başile selam vererek uzaklaştı .. 
Ben, yüreğim heyecan içinde olduğu 

halde arkasından baktım. Onu boğmamış, 
batırmamış olduğuma o kadar sevinmiş
tim ki. .. 
Şafak söküyordu. Gökte sabahın kızıl

lıkları tutuşmağa başladı .. nehir, bir çe
lik gibi ışıldıyordu. Dağlık yeşil sahiller 
o kadar neş'eli ve o kadar okşı:ıyıcı idi 
ki... Uzakları sis bürümüştü .. gökyüzün
de yıldızlar sönüyor, içimde bir sevinç 
tutuşuyordu .. 

Demek ki ben bu kızı boğmamıştım? ... 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kalbinden hasta kadm 
Yazan: Somerset Maugham 

Çeviren: lbrahim Hoyi 

İstanbul Borsası kapanış 

Saçları omuzlarına dağılmı~ uzun boy- ğan ateşli kıvılcımların yağmuru altın
lu bir kadın, küçük, beyaz ve ağlıyan bir da, su üzerinde durmak, benim için, o ka
cismi başı üzerinden fırlattı; bu cisim bir dar güç kL.. Birdenbire, bir tahta parça
an için havada göründü ve acı bir çığlık- sının, kendiliğinden, göğsüme çarptığını 
la bardanın cırkasında kayboldu. Başın- farkediyorum. Sevinç hıçkırıklarile, saa
daki şı:ıpkadan dumı:ın tüten hasır şapkalı det ve helecanla bu ağaç parçasını, kol
bir adam oluk oluk dumanlar cıkararak larımla sarıyorum .. bu Adeta benim bir 
ayakları~ın dibine çöktü ve soyunmağa sevgilimmiş gibi, onu öyle ihtirasla, öy
başladı. İri yarı birisi, kısık bir sesle ba- le bir hazla göğsüme bastırıyorum ki ... 
fırarak bunurı UZf'rine bastı ve küfrede- Hatta gülüyorum bile .. fakat tahta suda 

rek on:.:."" üz·rine düştü Bi~jsı daha, on- batı:ıağa ~aşladı. ..-~·-------.-.·.··-••••••• ... 
larm ü ıerınden parmaklığa atıldı ve . Bırdenbıre titrek, sönük bir ses işit-
kayboldu... tım: 

Aşağıdan, tehdidkfır aıeslerle haykırı- - İkimiz birden boğulacağız!. fiatlan 26- 3-1938 
yorlardı: Bunu söyliyen kimdir?. Kim bu?. Tah· 

- Balta ile parçalayınız!. tanın öteki ucunda, kendi yüzümden en 
Darbeler işitiliyor, su hep çırpınıyor, f~_zla dört arşın bir uzaklıkta bir yüz gö. 

ateş ise, her istediğini kemireceğinden e- ruyorum. · · Bu, onun yüzü idi. .. Benimle 
:min, acelesiz, hep ayni §ekilde, birteviye orada, vapurda bulunan, kendisine aşk-
ıslık çalıyor, ve her şeyi kemiriyordu. tan bahsettiğim kızın yüzü .. 

Gözün kavrıyamadığı bir şey, çok bü- .ona, ~u. kıza, fedakarlıklar yapacağımı 
yük bir facia cereyan ediyordu. İnsanlar vadetmıştım .. acaba o, şimdi benden bu 
bir görünüyor, bir kaybolı.tyor, bi~birle- fedakarlıkları istemeğe kalkacak mı?. 
rine çelme takıyor, biri ötekinin elinden Oh!. 
her hangi bir tahta parçasını, bır iskern- Ben onun ısrarla yüzüme baktığını his
leyi çekip alıyor, dövüşüyorlar, ağır bir sederek gözlerimi indirdim .. tahta gittik
kanape tnşıyorlar, ve bu kanapeyi _ im- ce suya gömülüyordu .. 
dad isteyen çılgın bir sesin geldiği, fakat - Kendinize bir başka tahta alınız!. 
kimsenin kulak asmadığı tarafa _ borda- sözlerini işittim. 
dan aşağı fırlatıp atıyorlardı. Etrafıma bakındığım zaman tutunabi-

RüzgArda dalgalanan yırtık pırtık bir lecek bir başka tahta göremedim. 
ıeyler giymiş, yarı çıplak şişman bir ih- Genç kız tekrar etti: 
tiyar kadın, duvarlara tutunarak yavaş - İkimiz birden tutunamayız!. 
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87,0222 87,0222 
. "441)6 3,4466 

63,6942 63,6942 
1,4284 1,4284 

22,61}2 22,6112 
4,22 4,22 

12.7388 1.2.7388 
1,9710 1.9710 
4.1894 4.J894 
,.9810 3.9810 

106.21 106.21 
'4,6337 S4,6337 
2.7365 2,7355 

23,896 23.895 
s.09 3.09 yavaş bana yaklaşıyor ve hazin bir sesle Ben_ bunu anlamıyor mu idim?. 

§arkı söylüyordu. Dişsiz ağzını açarke.a - içimizden birimiz kendini feda et- ı--------.!,_--------1 
bütün çenesi sarsılıyor, yüzünd2 dehşet- meli..· E S B A M 
ten başka bir şey farkedilmiyordu. Evet, içimizden birimiz tahtayı bırak-

Birisi onu arkadan itti ve kadm düştü. :malı .. bu, böyle. Fakat bütün insanlar ay
Hemen o dakika, başkaları da onun iizc· ni derecede yaşama hakkına maliktirler .. 
rine düştüler. Ve ortada, çabalıyan bir Ben artık boğuluyordum ... Tahtayı bü
fnsan yığını meydana geldi. Bu insar. yı· tün kuvvetimle kendime doğru çekmek 
ğını, vahşi hayvanlar gibi uluyor, birbiri- istiyordum. O zaman kız ımu elbette elin
le dövüşüyor, ve bunların üzerine diğer den bırakırdı. Acaba yakınlarda !;ıir baş· 
bir takım insanlar da düşüyorlardı. Ve ka tahta yok mu idi?. 

Anadolu pn. ,. CIO 
petın 
A. em. ,. eo ndeu 
BomonU • Nektar 
Ailan çlmenM> 
Merkeıı bankaa 
1t Bankuı 
Teıeıon 

ittih•' .... Doıtr. 
Şark Oellrm•DI 
Terkoa 

ıoo 

10 '° 
8 10 

12 75 
1 10 
7 

Kapaoıı 

100 
10 •o 

işte bu canlı et dağı, güvertenin parmak- Etrafımızdaki s~yun yüzü dümdüzdü; 
lıklarına kadar yuvarlandı. Bir çatırdı yer yer, üzerinde, zaman ıaman görünen 
koptu ve bağırıp çağrışmalar arasında siyah noktacıklar beliriyordu .. bu nokta
hepsi de aşağı düştüler.. cıklar, boğulmakta olan insanların başla- tSTİKB:A.ZLAB 

Dayanılmaz bir .sıcak basıyor, su ate§e rı idi... Ben de artık batıyordum .. 
dokundukca cızırdıyor, yang,:a odun pat- Vapur, rüzgarla sallanan sarı kırmızı 
çaları havada uçuşuyor, bunların sudaki çiçeklarden mürekkeb muazzam bir fidan 

1ıirk boroa l peıln 

• • 1 udell 
• • II ndel. 

AçJıı 

19 20 

Kapaqıı 

19 20 

TAHViLAT 

akisleri tıbkı altın balıklaı· gibi görünü- çiçek açmış gibi yanıyordu. 
yordu. Su kulaklarımda uğulduyor, başım dö- l--::=:::::::-:--;-----!.-------1 

Birisi ümidsizce: nüyordu. Yava§ yavaş suya gömülüyor-
- Allahım, kurtar!. diye haykırıyordu. dum. Kulağıma güçlükle bir ses çalını- ı---------.--~-:-------
Birbirlerinin koluna girm5 oldukları yor: Anadolu 1 pt. A4~lı; K·;;0•ı 

halde iki çocuk kuş gibi yammdan geç- - Peki, şu halde ben...... • ı l'&deU 

til~r .. insanlar, hayvani bir korku ile a- Bu sözlerden sonra tahtanın yavaş • il pe. 
kılsızca hareketler yaparak, bırbirlerini yavaş yükseldiğini hissediyordum ... Ha- • II u. 
iterek, birbirlerine söverek, hıçkırarak kikaten zamanı idi.. tam zamanı!. Zira An .. cıoııı mll ~ 

PARALAR su_ya atılıyor, hep çabalıyorlardl .. gemi- bir an daha geçseydi ben tahtayı bu kızın 
nln bir yerinde, ruha haşyet verer. kor- elinden çekip alacaktım .. evet almış ola-
lçunç, kuvvetli bir şangırtı ile bir cam caktım.. ı .Alıf 
L. 1 h Genç klZın b b' d f d h 1 1 

T\lrll: altım ~n ıyor .. vapur ep ileri atılıyor, ve şim- aşı ır e a a a suyun 1 8ankno' o.. :a. 
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Satış 

Sayfa 15 

Fotoğraf tahlilleri 
------------~~~~\(.~ llfıı~~<-DU 

Muvaffakiyetinden emin Muvaffakiyet. hazan 
olabilecek bir tip kendiliğinden gelir 

Zonguldaktan Çerkesköyden 
Sad1k soruyor: A1ımed imzasil4' 

- Tahsilimi bi- soruluyor: 
tirip muvaffak o- Tutıugum i::L~ 

lacak mıyım? muvaffak olarak 
Dile.ğinde sami- mıyım? 

mi ise • fevkalade Tuttuğu işm 

hadiselerle karşı- halarile kabiliyet· 
!aşmadıkça • mu· leri arasında a. 
vaffakiyetle neti- hen ı~ varsa mu. 
celeneceğindcn e.. vaffakiyet kendı. 

min olabilir. liğinden meydana ~ ~ lr. 

• 
Muvaffak olabilecek bir genç 
fzmitten Hakkı 

imzasile 
yor: 

sorulu· 

Zengin ı ı! 

muvaffak. olacak 

mıyım? 

Enerjisi, istıda. 

dı dahilinde mu. 

vaffakiyet vadedi. 

ı-::------~-· 

yorsa da zengin olmak emelini 
mt.isbet te§ebbüslere bağlaması lhlmdıı. 

• Neş'e yerinde kullanılmalıdır 
Tekirdağ oku· 

y u c u l a r ı m ı .ı-
den. Şaban soru
yor; 

- Muvaffak ı ı. 

caJc mıyım? 

Acele etmek, va1 

kitli vakitsiz kız· 

mak veya ne§'e· 

......... """"'",,..,.,..,_.,., 

lenmek rnuvaffakiyet ihtimallerıni 
ıedeliyebilir. LAzım olan bu halleri ye· 
rinde kullanmakla rnuvaffakiyet ümid· 
leri çoğaltmı§ olur. 

• 
Dürüst bir genç 

Bakırkö11· 
nen Ferhad tmza· 
ıile aoruluyor: 
-Muı,affak ,.. . .. 

cak mıyım? 
Dürüstlük, mu

vaffakiyet doğu· 

ran sebeblerden
dir. Yalnız, başka .. 
larının fikir ve 
mütalealarını da 
ihmal etmemek ıaz:ımdır. 

• 
Kafayı işletecek mevzular 

Ankaradaıı. Du~ 

Tan Tuncer S'lrtl· 

yor: 
- Muııaff ak o.a. 

cak mıyım? 
Muvaffakiyet dı.. 

leği ameli ve mad· 
di sahalarda olma. 
dıkça kafayı işle

tecek mevzulara 
rağbet etmek la
zımdır. 

• 
Gözü açık bir tip 

ismini yazmıya?! 
bir okuyucumu2 
soruyor: 

- Muvafjak o!a. 
cak mıyım? 
Açıkgöz olan· 

lar, doğru ve mak· 
bul lıareketleril& 

de etrafını kazana. 
bilirlerse muvaf· 
fak olmuş sayı· 

lırlar. 

d 

Mahcub bir tip 
Kütahyadan sa .. 

leyman Saka d~ 

fotograjının taMi .. 
linıi istiyor: 

Mahcub ve çe. 
kingen tavırlıdır. 

Müşküllere kar~ı 

çabuk yılar. Ağır 

söze ve muamele. 
ye gelemez, büs. 
bil tUn şa§ll'ır. İyi 

• Daima çahşmak, daima çahşmak 
Ankaradan Züh-

tü. iınzasile sorn· ·e~~~~ 
yor: 

- Muvaffak ol"' 
cak mıyım? 

Okuma çağında 
olanların muvaf. .,,,...,..,.-__ ., 

f a k i y e t 1 e. 
rinden şübheyı 

düşmeleri, kafala. 
rını yormak iste

_ .. ;..,..,._. 

mediklerine delalet eder ki aksi 
göre muva!fakiyet mutlaktır. 

• 
Çevik bir tip 

Eski~chirden Ek
rem Berkan da şu
mı soruyor: 

-· Muvaffa ' 
cal~ mıırm? 

Tavır ve hare· 
ketıerdeki çevik
lik, zeka ahengini 
bozmadığı takdir
de kuvvetli irad"· 
ler le maksada 
laşmak mümkün olab~Ur. 

• 

davaya 

Neş'elenmesi beklenen bir tip 
Anl\aradan Şük· 

riı Erkoçanın sor
gusu du §U: 

- · Muvaf ]ak o 
cak rnıııım? 

Zeka ve neş'c 
durgunluğunu ha. 
rekete getirmek v" 
bu mernbalardı;, 
istifadeye koyul 
mak laumdır. 

• Saadet her zaman mevcuddur 
Okuyucularımız. 

dan Ercanır. sn ı • 
1usu. da §U: 

- Evtenccegm1 
eşim;e mes'ud ola• 
cak mıyım? 

Eşini seçmekte 
isabet edenler, ku. 
racakları yuvanın 

saade~ temellıü at.. 
mış olurlar. An· 
cak devamlı bir heyecan ve saadete im .. 
kan olmadığını kabul etmek ve ufak te. 
fek hadiseleı·le de zaman zaman sa=sıJaıı 
yuvadaki havayı bedbahtlıkla tavsif ef.. 
memek lazımdır. 

• Nefsine itimadı olan bir genç 
Edirr.tden. Nural 

da karakterini so. 
ru11or: 

Elinden iş gelir 
ve bıkmadan çalı· 

şabilir. Kendini 
gösteriel hareket· 
lerden uzak kalır 

ve yumuşak başl1 
davranır. Parayı 

düşünerek sarf et-
~;;....;;::ı;ı; 

mek ister. İntizam .r::ayıdlarile alakasını 
kesmez. Nefsin<' daha ziyade itimad et .. 
mesi lazımdır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • 
Adres • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll lçin bu kuponlardan 
6 adedinin gönderilmesi §arttır. 



. ) 

Hayran edici bir tebessüm, temiz ve parlak dişler, sağlam· diŞ eUeit 
tatlı, rayihalı bir nef€s... işte Radyolin bntnn bunları temin 
ettiği içiı~dir ki bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanılıyor: 

-RADYOLiN 
Diflerln abıhay•tıdır. 

KUMRAL 
SiYAH 

Saçlara gayet tabii surette ia
tenilen rengi verir. Ter ye yı
kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütfin dünya 1ergilerinde sıhhi ey -

aafı haiz uç boyal11n arasında bi -
rinci gelmiftir. Saçtan Ye cildi 

kat'iyyen tabrit etmeden iatenilen renkte bo
ya1an yerine llhhl AÇ boyalandır. · 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU • lsTANBUL 

Balkanlann birinciai •e A!rupanıa 2 nciaidir. 
ÇAT AL, KAŞIK •e BIÇAK aldığınızda mu
hakkak BAŞKURT markaıını arayınız. Paslan• 
maz, .. rarmaz ve küılmU. Avruİ>a mallann
dan daha yOluek Ye daha ucuzdur. 

Toptan Siliş yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

Aslpin Benan~ 
Sizi •oluk el9ınlllından, nezleden, gripten, bat 
ve dit alnlerınun koruyacak en tyl llAÇ budur. 

t.lnine dikkat buyunılmuı 

' 
VenUs adı, 
kulaktan kulaOa 
glzll bir sır 
gibi s6ylenlyor. 

- .... ne kullanıroreu11 t 
- VenU. kre111ı ... 

. ·~ Y•, ••nl 
· - Ben de 8fle ... 

ilan Tarifemiz 
Birind aalaile 4'JO ltcınıı 
llıincl · u1ıu. na • 
Oçinci · aalıil• 200 • 

- -Oönliincii ..ltiltt 100- · » 
l, .altüeler · · a • 

- -Son toAlle IO - » . . . . 
, r • • 

Muayyen bir ınöddt' ~ tazıa. 
ca ııılkdarda Uln yapl.ıracaklu •Yl'lca 
ıenzilith tarlfemirdeıı 1lt1fade ede
ceklerdir •• Tam. .. ,_rün.ve.çejrek sa1fa 
illnlar için ayn bk' -tarife . derplf 
eciilm~ştir. · 

Son Posta;nın ticari lllnlaruıa alet 
ifler ltf n fU adrese müracaat edlla 
melidir: 

bincilik &'.o!iô&ll ı~ 
• Ka.laramamade ... 
.. ~--& .... 

KaşelerJni tecrQbe etmiı olsaydı 
ona cehennem bayatı yaşatan 

hu muannid baş a2nsından 
eser kalmıyacaktL 

NEVROZIN 
B ton ıstırablan dindirir, baş ve 
diş atnlerile Oştıtmakten mQte
vellid ağrı, sın ve sancılara 

karşı bilbas3a mnessırdlr. 

NEVROZİN 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

8ermayeal Liret 700,000,00I 
İhtiyat akçesi Liret HS,781,154,11 

Merkezi İdare: MİLANO 
ttaıyarim başlıca eehirıertnde 

ŞUBELERİ 
İngutere, İsviçre, AVU.St\ll'J&, · llaca

·rtstan, Yugoslavya. Romanıa. Bul· 
~r1stan, Mısır, Amerika Cemablrt 

. Miittehidal,.. Btesllya, IJW. Urupar. 
Artantm, Pern. Ekvator ft 

. Kolumbtyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
· Galata Voyvoda caddesi Ka~ 

Palas <Telet: ü841 /2/S/411> 
Şehir dahWndeld acenteler: 

istanbulda: Al.alemclyan b&ninda 
Telef 22900 13/ 11/ 12/15: BeyotıQD

da: istlklM caddesi Telef. 41N 

· İZMİBDE ŞUBB Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz · 
icabında günde a 
kaşe alınabilir 

KAYIB: Gümüthacıköy RiifdJJM(nden al
dığım mekteb §a.hadetriameml saJI eWm. Yt

____________ nl,slnl aıacatımdan estistnin hatmi JC)ktUr. 

ve Bağı 

H akikaten Bayanlara 
adet zamanlarında 

büyük rahah kaVUflu
ran, Yilcutlanna her 
tilrlü aerbesU veren, Cilt
lerini ter ve taze tutan 
rahim; iltihap, akmb ve 
ağrı, sanci ve kaşuıtıla- . 
nndan koruyan kıymeti 
6lçiilemez bir idealdir. 

EN İNCE ELBiSELER 
ALTINDA BİLE SEZİL
MIYEN 

PEMIL 
ve SA At 

Bu aıhhl ve pratik Adet 
bezleri her ticarethanede 
•• y ı n bayanlanmızın 
hizmetlerine hazırdır. 

,Ethem Oiadis 

Pi1asamıza yeni çıkan 

raaısız Pİl'BOLABI . . . . 

F.r~nsız ~jis~e , akdetmiş olduğu mütekabiliyet 
e~Janna -mustenid mukavele . mucibince, inhi
sarlar ~ ~daresi işimleri aşaiıda yazılı dort muhtelif 
markada Fransız· pürolarııiın memlel<etimizde' sa
hlmasını kabul etmiıtir. 

Dlplornates Beheri 45 kuruı 
Fhilipinos 25 ,, " -Voltigeur Exstra ,, 16 ,, 
Nikotinsiz voltlgeur ,, 20 ,, 

bii L p14~w ilAiı · taruımden itibaren piyasaya çıkanlmlfbr. 
·- !;: '. Eı~· Rejisi, ·T~ ••re.l•nnı ouelce Fıaou.ı. 

·· ~. · · · ' .. ·· · utdıp ~. 


