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maddelerinin Romada anlaşma 
yazılmasına başlandı 

İngiltere va de diyor: ita lya vadediyor: 
--

Çenevre Habeş ilhakını tanıyacak, Libyadaki kuvvetler yarıya indirilecek, 
ltalyanın A kdenizdeki hayati menfaatleriı harbin sonunda ispanyadaki ltalyan kuv
g-Ozönünde tutulacak , Filistin de de vetleri geri alınacak, İngiltere aleyhinde 

ltalyan menfaatleri himaye edilecek propaganda yapılmayacak 
Londra 1 - İngiliz - İtalyan anlaşma • İngiliz topraklarında propaganda me-._, 

sının imza edilmek üzere olduğu hakkın- selesi hakkında yatıştırıcı teminat veri -
dak.i şayialaı- iyi mahimat alan İngiliz lecektir 
ınahfcllcrindc mevsimsiz wlak.ki edilmek Anlaşmanın akdinden sonra, Libyada • 
tcdiı · Bununla beraber, görüşmeler mü- ki İtalyan kuvvetleri en az yarıya indi • 
Said bir surette devam etmekt-? ve iki üç rilecektir. 
hafta içmde anlaşmanın akdi mümkün Bu vaziyete göre, anlaşmanın yazıLma-
gtirülmektedir. sına başlanılmıf olduğu görü!üyor. 
~zı zorluklar bertaraf t.>dilmJstir. Ro- Maddelerden önce umumi bir dekla -

ıııanın şimdi, Habeş fütuhatınııı 9 mayıs- rasyon bulunacak ve bunda iki devletın 
ta toplanacak olan Milletler Cemyieti va- Akdeniz havzasındaki menfaatleri bil -
sıtasile tanınmasını kabul ettiği bildıril- hassa İtalyan menfaatlerinin hayati ma-
tnektedır. · hiyeti gözönüne alınmak suretile, karşı· 

Akdeniz meselesi hakkında, Rom,; an • lıklı olarak tanınacaktır. 
l~amasmın, iç harbin sonund:ı İspanya Nihayet, Fransanın menfaatleri de göı· 
topraklarını tamamen boşaltmak için te- den uzak tutulmıyacaktır. Filhakika, mü-
minat vermiyc amade bulunmaktadır. zakereler başlarken Lord Pörtun dikka-

Alr.denizde ve Şap denizindeki karşı • ti bu noktada çekilmi~ bulunmaktadır. 
1ıklı kuvvetlere daır malumat taatisine Müzakereler başlamadan önce, İngiliz 
matuf müzakereler de eh,.mmiyctıe Her- başvekili meclisteki beyanatındıı, İspan· 
lemli'tır. yadaki yabancı gönüllüler meseiesinın 
Yenı rejim altında Fılı~tindcki İtalyan hallini bu itilafın akdi için şart olduğu • 

menfaatlerinin hımayesine gelince, bu nu bildirmiştir. 
hususta .mühim noktalar üzerinde şim • Bu münasebetle İngiliz mahfelleri, hü-
diden mutnbaknt hasıl olan mektublar kfunetin bu meselenin ademi müdahale 
teati edilecektir. Kont Cia.no (Devamı 11 inci salJJada) 

Fra nsadan yükselen 1 

acıklı feryatlar! 

Japonlar gerileyorlar 
Çin ordusunun son 10 günde Şanghaya 130 kilometre 

daha yaklaşbğı, şimdi bu şehrin 100 kilometre 
yakınında mühim muharebeler olduğu bildiriliyor 

Çin şe1ıirlerir.in içinde cereyan. eden bw muharebe 
(YUlll ıı IDd uJfau) 

Eskişehirde acıkll 
b:r kaza oldu 

C~emiryolları atölyesinde 
bir amele demirler altında 

kalarak öldü 
Eskişehir 2 (Hususi) - Devlet demir· 

yolları atölyesinde çok fecı bir kaza ol
muş: bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralan
mıştır. Vak'a şu şekilde vukua gelmiş • 
tir: 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Başvekilin 
Ziyafeti 
Ankara l (Hususi) - Başvektl Celil 

Bayar, Vekiller ve kordiplomatik §erefi
ne bu gece Ankara palasta bir ziyafet ver
miltir. 

l 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 6 kufUI 

dünya harbi 
Nasıl başlzgacak, nasıl cereyan 
edecek ve nasıl neticelenecek? 

E 'Wll!IJ&.' 7iI1ıb g8fl8faf" 
" Son Posıa ." ya an'atıyorlar 

:illketimtze cevab ' 
General Cemil Cottk General Ztyıı 

Avrupada her an müdhiş bir har
bin patlak vermesi bekleniyor. 
Hatta bazı askeri mütehassıslara 
göre harb başlamıştır bile.. İspanya
da dahili bir harb şeklinde görülen 
boğuşma, hakikatte başlamış bir Av
rupa harbinden başka bir şey de -
ği1dir. Çin - Japon harbi de bu bü -
yük dünya harbinın başka bir cep -
besidir. 

Devletler, varlarını yoklarını si
lahlanmaya hasretmişlerdir. Hepsi 
son hızla kara, deniz ve hav:ı kuv • 
vetlcrini arttırıyor. Her gün l>u iş 

için milyarlar sarfediliyor. 
1 - Acaba ikinci büyük dünya 

harbi hakikaten başladı mı? 
2 - Bu muharebe yakında bütün 

en emekli generaııe-. amızcıen 

General KÜ§ad General Fehmi 

A vrupaya ve bütün dünyaya yayı -
lacak mı? 

3 - Bu felaket tahakkuk ettiği 
takdirde harb, Avrupanın hangi mm 
takalarında cereyan edecek? 

4 - İki bloke ayrılmış gibi gö -
rünen A vrupada, nihai galibiyetin 
hangi tarafa teveccüh etmesi muh -
temeldir? 

S - Almanlarla Sovyet Rusyanın 
çarpışması mukadderse iki ordu han
gi topraklarda çarpışacaklar? Netice 
ne olabilir? 

Emekli Türk Generalleri bu ve 
bunun gibi herkesi şiddetle alakadar 
eden suallere salahiyetle cevab ve • 
riyorlar. 

Yarın okuyunuz! 
\... - J ........................................................... 

Ankarada. verilen %i11afette Başvekil Lord Loydla görüşürken (Yazısı 11 cide) 
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Resimli Makale: X iyi taraf, fena taraf X ,,.._S_ö_z_Ü_n_K_ı_sa_s_ı -Her gün 
Hududlarımızın 
Cenubunda uyanan alem 

Yazan: Muhittin Bir~en -
le.. on zamanlarda bızim gazeteleri
i;;;J) mizin pek az bahsettikleri bir 

hadise cereyan etti. İngiliz prensesi Alis 
ile zevci Lord Aslon, bir Arab memleke
tinde uzun bir seyahat yaptılar. Hind 
yollarının emniyetini takviye ıçin bir za
mandanberl - talihsiz Filistin siyasetin
den sarfınazar • büyük işler yapmaya ve 
tedbirler almaya girışmiş olan Ing,ltere, 
Hicaz hükümdarı İbnissuud ile büyük bir 
dostluk yapmaya lüzum görüyorau. Bu 
seyahat te bu maksadla yapılmıştır. , 

I 

Lord ile prenses günün birinde CiddP.· 
ye çıktılar ve oradan otomob.llerlc baş
ladıkları seyahat, gah yüksek dağlardan 
ve gfıh, ekseriyetle, çöllerden geçerek 
Basra kürfezinin sahillerinde nıhayete 

erdi. Bu seyahati, Suriye ve l\Iısır ga
zetelerile takib ettim: İki yüksek İngıliz, 
Ciddeden itibaren, Arab şövalyeliğine 
mahsus ihtifallerle karşılandılar; gerE:k 

En iyi bir insanın bir fena tarafı olduğu gibi en fena 

insanın da bir iyi tarafı vardır. Bu, insanlığın ictinabı 

mümkün olmıyan bir hususiyetidir. 

Derin görmesini bllen acıaın munatat:ıının tyı tarafını 
mutla~a. l~ulur, fena tarafına dokurunaktan çekinir. Ma
haret ıyıyı fena yapmakta değil, fenadan istifade yolunu 
bulmaktadır. 

ehir ve gerek çöl Arablarının türlü tiir
hi oyunları, eğlenceleri ve ziyafetlerı a
rasında, eğlene eğlene, yeni yeni şeyler 
görerek, Taiften ve Necidden geçtp gün
lerce gittiler. Hilkattenberi at, eşek ve 
deveden başka bir nakil vasıtası tanıma
mış olan susuz çöllerin ince kumlan, His
t ıkli tekerleklerin yumuşak tazyiki al
tında, sanki bu yeni icadın \.erdiği korku 
ıle htyccanlanarak, otomobıllerın arka-

( §02: A~A§D 
~-----------------------

NDA ) 
Modern bir dalgıç 
Kıyafeti 

mda bulutlar yaptı ve seyyarlar iki bin . 
b yüz kilometrelik b:r çol alemini bir 
baştan bir başa dolaşarak, meınnun ve 
n ısterıh, Ahsa'ya vardılar? 

Halbuki, bu çöllerde yalnız at kişne· 
meleri işitilir, deve kervanlarının önle
rinde giden eşeklerin çıngrakları duyu
lurdu. Şeytanın sırtına binip te Şamdan 
Bağdada kadar c Ya leyl!.t dıye maval o
kumuş olan bedevinin yanık sesini bu 
defa, sade şeytan değil, prensesle lord da, 
etraflarında bol bol işittiler. Her aşiret, 
en gtizel atlarını ve en m!.ıkemme! bıni
cılerini gönderdi ve bu sure~l~ bedeviler 
İngıliz misafirlerine, çöl ins:ınJarınm na: 
s l pire gibi mahluklar ve çöl atlarının 
da nasıl sinirli, cevval ve çalak oldukla
rını gösterdiler. Htlliısa, b"itün çöl Aral:
hğı üç hafta kadar süren bir hareket 
ıçinde, yüksek İngilizlere ne göstermek 
kabilse hepsini gosterdi ve onları ağır
ladı. 

Bu çöller, kum deryalarında ötedenbe
ri haydudlar ve kırk haramiler dolasan 

lıl 

romantik alem, bu defa iptidai ufukları-
nın çıplak dekoru içinde de olsa, İng:Jiz 
ı;eyyahlarma gül~r yüzle, dostlukla ve 
hatta neş'e ve keyif ile lcucak açtı. Bu 
çöl seyahati o kadar büyük bir had!se idı 
kı İngiliz matbuatı ve İngıliz radyoları 
da bunu adım adım takib ettiler. 

Bir İtalyan muhterii son zamanlar
da yukarıda resmini gördüğünüz dal • 
gıç kıyafetini keşfetmiştir. Bununla 
denizin 250 metre derinliğine inilebil
rnektedir. Spezzia'da yapılan tecrübe -
ler muvaffakiyctli neticeler vermiştir. 

Eski Kazakların akim 
kalan bir teşebbüsü 

·--.._..._ _____________________ * 

HEHGüN BiR FIKRA 
Mutasarrıfla tahrirat 

başkatibi 
Devri istibdadda budalaca bir ada· 

mı, bir sancağa mutasarrıf yapmı -
Zat .. Mutasarrıf sancakta işe başladı • 
ğından bir kaç günı sonra tah1irat 
bCl§katibinin karısının kendi.~ için 
budala dediği kulağına çalımn•J. Tah
rirat başkatib"ni yanına çay.rtmı§: 

- Zevceniz, demiş, benim için bu
dala, demi§. 

Tahrirat b~katibi hiddetlenm~: 
- Vay edebsiz, vay münascbctsız? 
Diye sirylenm"ye ba.şlamış. Muta -

sarnf onun bu tarzı hareketinden 
memnun olmuş: 

- Demek kendisine liizım gelen 
terbiyeyi vereceksiniz. 

- Tabii vereceğim, benim ona bir 
sır diye tevdi ettiğim şeyleri ötede 

1 beride söylemiye utanMamış ha! 

* • 

24 senedenberi 
Bitmiyen müsabaka 

Fransada iki milyon Bundan 24 sene evveı, 3J Temmuz 
1914 senesinde Nevyorkda bir şatranç 

Yabancı var müsabakasında Amerikalı FrarJt Mar -
Bugünlerde neşredilen resmi bir ista- ş~I ile Alına~ Kurt Ludeke isminde i

tistiğe göre, bütün Fransada iki milyon ki .. oyuncu fınale kalmışlardı. Final 
yabancı mcvcuddur. Bunların 710,000 i musabakası o akşam bitmediğinden er
İtalyan, 395,000 i Polonyalı, 305,000 i fs- tesi akşam sona erdirmek için o ak -
panyol, 210,000 i Belçikalı, 105,000 i İs- şam oyun tatil edilıniş. Fakat ertesi 
viçreli, 75,000 i Alman, 70,000 i Rus ve günü büyük harb ilan edildiğinden, 
65,000 i İngilizdir. Yabancıların en çok Kurt bir telgrafla Almanyaya davet e
bulunduklan mıntaka Paris, Bordo, Ka· dilmiş, o da derhal hareket etmişti. 

* 
Vrangel ordusunun imhasından sonra 

Belgradda Yugoslavya devleti tarafından 
muhafaza edilmekte bulunan Don kazak- le ve Fransanın cenub sahil civarıdır. Bu Aradan tam 24 sene geçtikten son _ 

Hicaz Arabıstanmın bu ~öl hüktimdar- ecnebilerden en fazlasını memleketle- ı·a Kurt Ludeke tanınınış bir muhar -
J d · b ad Jarmın meşhur hazinesi bir takım mü-ıgına a,r u ar a gözüm~ çarpmıs o- rinden kaçıp Fransız toprağır.a gizlice rir olmuş, geçenlerde yeniden Ameri -
lan şeyler bunlardan ibarft değıldir. Bu nazaalara scbcb olup durmaktadır. Ge- girenler ile iş aramak içuı gelenler teş- k«f•a gitmiş ve orada tesadüfen 24 se
arada öğrendim ki İbnissuud krallığının çen gün Fransa.dan gelen bir Kaw.k ya- kil etmektedir. Bu istatistiği neşreden ne evvelki şatranç rakibi Frank Mar -
fark tarafında büyük petrcJ havuzları, Paris gazetesi, Fransada sahte pasaport- şol ile karşılaşmıştır. Eski ahbabları da 
~arkında da mtlhim altın n1adenlerı· kec:- kalanmıştır. Bu adam yanında on iki ki- l k "d h 1 :.. ar ÇJ aran ı are ane er bulunduğunu etraflarını alarak yarıda kalan müsa -
fedilmiş. Bir zamanlar Osmanlı valılen- şi olduğu halde hazinenin mahfuz bu- d"" t b b" f k k bil Ya or • eş ın ran mu a · inde de bakalarını bitirmelerini teklif ebniş -
nin Üzerlerinde enfiye çektikleri bu ma- lunduğu askeri coğrafya enstitüsü salon- sahte pasaportlar ile gelenlerm Fransa- !erdir. Bunun üzerine iki esk' k"b k 
denlerin işlemesi zamanı gelmis ve h ıı· . . . . d "k ti · t · tt.kl · ıra ı ar . . . ~ a a lanna gızlıce gırerek sandıklar ıçindc a 1 ame nı emın c 1 crını yazıyor. şı karşıya oturmuşlar, şatrançlar eski 
altın madenlennm ışlenılmesı içın Ame· . .. rıkalı bir şırketle mukavele bile yapılmış.' bulunan Kazakların bu kıymetlı mucev- Mücevheratçılar ko e . vaziyete konul.muş, fakat tam maç baş ngr sı ı · · b" ih l"f b 

Bu esnada gene öğrendim ki bu çöl .
1 
hcrat ve .eş.yasını. kaçırmak ıstemı. "ştir. .. . .. ıyacagı zaman yem ır ti a aşgös-
K kl k t lrn B k 

Son gunlerde Nevyorkta Amerıka mu- termiştir. Zira oyunculardan her ikisi 
krallığının içinde otomobil ve radyo da aza ar ı ı par ıye ayrı ıştır. ır ıs· h t 1 k 1 w cev era çı arının ongresı top anmış ve de sıranın kendisinde olduğunu iddia 
çogalmış ve bizzat hükümdar radyo ile mı reisleri general Kokunkoyu değişt;r. bu kongrede esnafın menfaati ile alaka- etmektedir. 
pek meşgul olurmuş. Hususi katıbleri mek, bir kısmı da generalin r!yasette kal· dar olan meseleler görü~ülrnüştür. Soz 
hergün dünyanın bütün radyo!an tara: ması taraftarı bulunuyorlar. Hazinenin alan hatibler umumiyetle büyük şahsi-
fından neşredilen haberkl'i not ederler yetlere ve kadınlara karşı hürmetin a-

Yukarıdaki resimler oyuncuların 24 
sene fasıla ile karşılaşmalarını göster
mektedir. ve hergu-n b 1 b" h d aşırılması teşebbüsünün de bu ihtilaftan un arı ır ava ıs raporu ha- zalmasının sebebini bunların eskiden ol-

linde toplayıp kendisine verirler, o da ileri geldiği tahmin edilmektedir. dugu· gibi mücevherat tnşımamalarına k d b ı eh saat, ravatın a bir iğne, altın kol düğ-
un arı e.mmiyetle tedkık edermiş. Belgradda mahfuz bulunan bu hazine, hamletmişlcrdir. Kongre bı'r ı'nsan ne 1 · b' ltın k .. tek me erı, ır a os ve hiç olmazsa 
Hülasa, bu münasebetle ben daha pek Kazakların tarihi için pek mühim vesa· kadar fazla mücevherat taşırsa, o nisbet- bir gümüş tabaka ile gümüş çakmak ta-

çok şeyler öğrendim ve ndıayet şuna ka- te fazla hürmete mazhar olduğu netice- şıması lazımdır. Kadınlar ıse mümkün 
ııaat g t' d" k" -1 k ikle, çok kıymetli mücevherat vesaire-e ır ım ı ço ne adar val::ş:, kum sine varmıştır. olduğu kadar taklid olrnıynıı mücevhe· 
ile kadar iptıdai ve kısır olursa ol • den ibarettir. Bunların fikrine göre eıkeğin b,r altın rat takınmahdırlar. 

aun insan da o kadar mcıden•yet merak- =~~=::=:=::::::::;:::::=;::::::::=======::=:::=::~=:=:~====:=~~=~~~~~~=~==~=== 
] l ve bizzat medeniyette o kadar büyuk r 

İSTER İNAN, iSTER İN ANMA! b r fatihtır. Hududlarımızın c nub.md 
h kattenb ri uyumuş ve yalnız bır de
f a malı us bir y ka anı tanımı ola 

m, Arablık alem artık uy nmı ır 
ın mucadc-lelerinin şıddeti ve ş kli 

zat n bunu gostcren buyük del 'le • 
d n biridir. 

Hariciye Vekilimizin yapacağı sey0•ıat 
b yhude degildir. Tu kı e bu alemi hem 
t ırnaya. hem de o alE.ml<> Tür uk ale
m arnsmd. ki dostlukları, takviyeye e
h mmı5 et crmel"d 

Mu' .tfn Birgen 

Evvell i g ce saat iki idi. Bir arkadaşımız Bev az ddan 
ze eye te f n etmek "stedi. Posta ve teI1raİ merke

zıı1ın kepenk eri açık duruyor, kapısının dışında da bir 
elektrik lamb .. sı yanıyordu. Telgraf merkezinin ayni za
manda telefon santralı da olduğu kapının üzerine yerlec:
tirilcn alameti farikadan anlaşılıyordu. Arkadaşımız pos
ta ve telgraf merkezine gittı. Elektrikle aydınlatılan ka
pı kapalı ıdi. Vurdu. İçeriden bir ses bağırdı: 

- KapalıdJr, yarın sabah! 

- MiHıim bir i iç"n gazeteye telefon ~deceğim, açın! 
- Gazete) e de~ il, \aliye telefon etsen açamam. 
Bu cevab karşısında arkadaşınuz: 
- Şehrin merkeze uzak semtlerinde telefon ve telgraf 

merkezı < çmak gündüzden fazla gece için lüzumludur. 
Geceleri kapalı bir posta ve telgraf merkezinin kepenk -
!erini açık bırakıp Hirnbasını yakmak ise garabetten ve 
israftan ba~a bir şey değildir.. diye düşünerek ora -
dan uzaklaştı. 

1 STER İNAN, 1 STER l NAN M Af 

Bahar ve 
Boğaziçi 

I!. Talu 

M evsimin acaibliklerine, t<'ktu~ 
kar serpintilerine, birdenbire Çl" 

kan ayaza, soğuk rütubetini pencere ara .. 
lıklanndan evlerin içerisine işleten gelip 
geçici yağmurlara bakmnyın.. resmen 
kış sonuna ermiş, bahar bıııJlamıştır. 

Çiçekçi mostralarında a 1 tın zerrinler. 
mis kokulu fulyalar, nazik v~ kibar ta .. 
vırlı menekŞcJc-:- demet demet duruyor .• 
turfandacılar, minimini sepetler içerisin
de Ereğlinin pembe çileklerıni satıyorlar .. 
kiraz henüz değneklerin ucunda çocuk!::· 
rın sevinç dolu nazarlarını kendi üzeri
ne çekmiyor ama, eli kulağında .. ncred 
ise, rakının en uygun mezesi meyvadır 

ı diyen hakiki akşamcılar Malta eriğine 

kavuşacaklar .. 
Kuytu yerlerde, badem ağaçları geJ;rı .. 

lik entarilerini giydiler. Evlerde, açıln"l 

sandıkların içinden yazlık elbiseler mey
dana çıktı. Yarın öbürgün, onların boş 

kalan yerlerini, naftalinli keic.nlere bü· 
rünmüş kalın paltolar, kürkli.i mantohr. 
işgal edecek. 

Bahar ne vakit mevzuu bahsolsa, içun• 
de Boğaziçinin hasreti birlikte uyanır. 

Çünku benim de ömrümün baharınaa, b·ı 
mevsimin birer gayri müfariki lazımı o
lan güllerin en güzdleri orada açar, bül~ 
büllerin en iyileri orada öterdL 

Esasen güzel olan bahar, Boğaziç nde 
tabiatin de fevk·nd , başka bir letafet 
arzedcr. Yamaçların, y nı yeni can r- n 
yeşilliklerinde başka bir tatlıhk, bahçe· 
!erde açan çiçrklerde başka bır koku 
sisli ve durgun Boğaz sabahlarında b şkJ 
bir şiir vardır. 

Ne yazık ki, zaman Boğaziçlnin bu hu· 
susiyetlerini arılamaz, takdir etmez, ara· 
maz ve scvmc:z oldu! Romantizmin iflfi. 
sına, daha çok, Boğaziçinin nam Ye hesa· 
bına hayflanıyorum .. 

Bu sene, işittim ki, Boğaza halk n rağ
betini çekmek için, Şirketihayı ·~ _ baz1 
güzel tedbirler düşünmüş. Bunları, cid· 
diyetle tabik edecek olurs:ı, umarım ki~ 
senelerdenberidir öksüz ve ıssız kalan bu 
yeryüzü cenneti biraz şenlenir. 

Ve şenlenmclidir de. Her vesile ile söy
lemiş olduğum gibi, hariçten yurda sey
yah celbini düşünmeden evvel, dahili 
turizmi ca!nland.fl'malıyız. Türk vatanı., 

nın, sade İstanbul ve Boğaziçi değiJ. ne 
güzel, ne can okşayıcı köşeleri var. Tatil 
günlerinde, mezuniyet aylarında bura
lara kadar uzanmak hem kendimize, hem 
de yurda ne kadar faydalı olur. 

Allah için, nakil vasıtalarını idare e
den eller her kolaylığı, her fedakarlığı 
yapıyorlar. Bugün şimendifer ücretlcd 
de, vapur navlunları da, her kese:ve el
verişli bir raddeye inm.ş bulunuyor. 
Bundan niçin istifade etmiyelun? Vata
nımızın hududları içerisinde gezd kçc 
hem yurd bilgimiz hem de yurd sevgim"ı 
artacaktır. Bundan manen de, maddeten 
de müstefid olacak bizleriz. 

Hele İstanbulluların Boğaziçinl, onun 
baharını, yazını, sonbaharım ihmal etmc>
leri affolunur şeylerden değildir. 

Şirketihayriyenin, gazetelerden hab ... r 
aldığım güzel tasavvurları tatbik mevki· 
ine konur konmaz Çamlıcanırı, yukarı 

Boğaziçinin, eskiden olduğu gibi nq'clı 
bir halkın daimi cevlllngalıı olduğunu 

görmeden ölürsem, adeta yurcğim yaral• 
gideceğim. 

Ne yapayım? Kıyılarında göz açtığım 
lahuti Boğaziçinin öksüz v~ ıssız durma
sına bigane kalamıyorum! 
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Mersindeki hidisel S:' ı T,.ELGRAF HABERLERi 

Amerikalıların faaliyeti 
Japonları kuşkulandırıyor 
Japonyanın mandası altında bµlunan bir adaya meçhul 
bir geminin gece vakti yaklaşması heyecan uyandırdı 
Tokyo 1 (A.A.).- Japon gazeteleri Ka

rolin adalarında Japonyanın manaası al
tında bulunan Truk adasına 27 mart ge
cesi meçhul bir geminin yaklaştığım ve 
projektör ile sahilleri taradığını bildiren 
haber karşısında Japon resmi mahfelle • 
:rinin duydukları heyecana tercüman ol • 
maktadır. 

Umumiyet itibarile bahriye mahfellc
rinin naşiri efkan telakki edilen Hoşi ga
zetesi, bu hadiseyi, son Amerika manev
raları ile a!Akadar görmekte ve bu ma • 
nevralar sahasının Japon mandası altın
daki adalar mıntakasını dahi ihtiva ede
bileceği hakkında Amerikan gazeteleri-

nin verdiği bazı haberleri sütunlarına 
geçirmektedir. 

Bu gazete sözlerine şöyle devam et • 
mektedir: 

Bu manevraların, Amerikan harp ge • 
milerinin Singapuru ziyaretlermden ve 
İngiltere ile ihtilafa rağmen Amerikanın 
Kanton ve Enderburl adalarını işgalin • 
den sonra vukua gelmiş olması da bil • 
hassa §ayanı kayıttır. 

Her halde bazı Japon mahfelleri, Ame
rika birleşik devletlerinin pasifikteki faa
liyetinin sarih surette Japonyayı istihdaf 
eylemesinden dolayı çok müteessiftirlcr. 

Mısırdaki intihabatta 
ölenlerin sayısı artıyor 

Yukarı Mısırda Nahas kabinesi nazırlarından üçü meb'us 
intihabah~da kazanamadılar, yeni tedbirler alınıyor 
Kahire 1 (A.A.) - Yukarı Mısırda ya- tisi mensublarından mürekkeb bir grup 

pılan intihabattan alınan yarı resmi ne • Samalut belediye reisine taarruz ederek 
ticelere göre, hükO.met taraftarlan 24, ve mwnaileyhi bıçakla yaralamışlardır. 
Vefd partisi mensubları da 6 meb'usluk Neticeler 
kazanmışlardır. .}{ahire 1 (AA.) - Anadolu ajan • 

Rakibleri olmadığı halde ııamzetlikleri- sının hususi muhabiri bildiriyor: 
ni koyan 21 kişi derhal intihab edilmiş- Dün 1 ı O yerde yapılan seçimde şim
lerdir. Bunlardan on dördiı hükumet ta- diye kadar hükOmet taraftan partilerin 
ı·aftarı, altısı müstakil ve bir tanesi de 38, müstakillerin 19, Sadi partisinin 12 
Vefd partisine mensubdur. ve Vefd partisinin de 3 meb'usluk kn-

Hükfunet namzetlerinden Mehmed zandığı resmen anlaşılmaktadır. 
Mahmud Paşa ile adliye nazırı Haşaba llükfunetçiler kazandı 
Paşanın muvaffakiyetleri b1lhassa kay • Kahire ı (A.A.) - Son vaziyet: 
dedilmektedir. Neticesi alınamıyan uzak seçim daire· 

Vefd partisinden Zeki ile Arabi Paşa lerl hariç olmak üzere, yukarı Mısırda 
intihabatta kaznnamamı§ ve Nahas Paşa yapılan seçim hükumet kuaUsyonuna e
kabinesi nazırlarından kazanamıyanların zici bir ekseriyet temin etmiştir. 110 
adedi bu suretle üçü bulmuştur. meb'usluktan 45 ini hükı"tmet partfle,.J, 

Aşağı Mısırda intihabat yarın yapıla- 23 ünü Muhammed Mahmud kab!nesine 
caktır. Hükfunet, int.ıhabnt esnasında taraftar müstakiller kazanmışlardır. 
kargaşalıkhır husule gelınesl ihtimaline Yeni Sadi partisi 18 aza kazanarak cA
karşı polis kuvvetlerini bir yerde toplı- şağı Mısırın bu partiye yeni mecliste nU· 
yabilmek üzere intihabı ikl kısma ayır • fuzlu bir mevki temin edeceğ!ni gösteren 
:ınağa karar vermiştir. bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

Dün bazı hddiseler kaydedilmiştir. Yu- Vefd partisinden ancak dört Aza seçil-
kan Mısırda altı kişi ölmüştiir. Vefd par- miştir. 

A kara Borsasında dün 
muamelelere başlandı 

ilk muamele, birinci tertib Türk borcu iizerine 
yapılmış ve 19,50 den 20 tane sahlmıştır 

Ankara belediye meclisi Holanda silahlanmak için 
dün toplandı vergileri artıracak 

Ankara 1 (A.A) - Ankara beledi- Amstcrdam 1 (A.A.) - Finans Ba-

Adliyenin 
Bir tamimi 
Mahkumların adresleri 
sıhhatlı bir surette 

tanzim edilecek 

Döviz kaçakçılığı suçu ile A• ~[ E 
mahkemeye verildikleri 
bildirilenler bunu tekzib 

ediyorlar e Amerika kar-şısında 
Avrupa ve bir anket 

Ankara 1 (Hususi) - Adliye Vekaleti 
tarafındnn alAkadarlara yapılan bir ta • 
mimde, mahkt1mların adreslerinin sıh • 
hatll bir surette tanzim edilmemesinden 
dolayı devlete aid muhakeme, masraf, 
ilam harcı ve para cezasına mahkum o • 
lanlar hakkındaki ilamların in!azındn 
müşkülata rastlandığı ve hatt§ bunun 
milhlm bir kısmının tahsıl edilmemekte 
olduğu, yıldah yıla bakaya kaldığı bildi • 
rilmektedir. Bu gibi mahkumlar hakkın· 
da icra takibatı da yapılamıyacağı cihet
le, badema mahkumun tahkiltat ve du -
ruşma anlarında nüfus tezkerelerine d:.
yanır adreslerinin sarih surette tesbiti jı;;. 
tenrnektedir. 

Mersinde İtalyan tebaasından Bre
gefoli adında bir tüccarın döviz kaçak
çılığı suçile mahkemeye verildiği, ka
çakçılık mikdarının bir milyon liraya 
baliğ olduğu, sabahlan çıkan bir arka
daşımız tarafından 29 mart Salı nüs -
hasında yazılmıştı. Ayni gazete bu yüz 
den mahkemeye verilenlerin dokuz ld
şi olduklarını bildiriyordu. Bu habP..r 
diğer bazı gazetelerde de kısaca çık -
mıştı. 

Dün Mersinden yukarıda ismi ge -
çcn Brcgefoli imzalı bir telgraf aldık. 
Havadisi neşreden gazeteye hitaben 
yazılan ve bir sureti de bize gönderilen 
bu tclgrafda haberin doğru olmadıbrı, 
bir iftira karşısında kaldıkları, şiddet
li kelimelerle izah edilmekte,· yazılan
lar reddolunduktan sonra herh::ıngi bir 
kupon alım satımı ile alakaları bulun
madığı bildirilmektedir. 

Yazan: Setim Ragıp Eme~ 

~ mcrika curnhurreisi Roosevcltin 
~ karşısında kahkad bir in • 
tihab hezimetıne. uğrıyan eski cumhur 
başkanı Huver, basübadelmevt sırrına 
mazhar olmuş bir mevta gibi İngilterPye 
uğradı, Fransaya gitti, Berlin ve Çekos
lovakyayı dolaşıp Belçikaya geçti ve son· 
ra memleketine döndü. M. Huverin bek
lenmiyen bu ziyaretine bir mana vermek 
cidden güçtü. Acaba şahsi bir tetebbü 
seyahati mi ynpıyordu? Yoksa, Avrupa 
ile büyük menfaat alakası bulunan bir 
tröst veya fikri teşekkül namına mı ha-
reket ediyordu? Bunu anlamak mümkiin 
olmadı. Fakat şimdi Ameril~adan akseden 
hitabesi bize öğretiyor ki beynı:lmilel 

girift davalara meraklı her Amerikalı gi-Bundan başka halen yaralama suçla • 
rında hastanelere yatırılan yaralıların 
bakım masrafı ve tedavi ücretler., mu • 
hakeme masraflarile beraber mahkum • 
Jardan tahsiline hilkmedildiğinden mah
kumun tahakkuk evrakınm, bu masrafla
rın temini JÇln suçun işlendiği yer adli • 
yeslne verilmesi bildirilmektedir. 

Macar Başvekili 
şiddetli bir 

beyanatta bulundu 
Budapeşte, 1 (A.A.) - Macar AJar.sı 

bildiriyor: 
Başvekil Daranyi bugün meclis toplar.

tısının sonunda, sakin fakat enerjik b:r 
lisanla, son günler zarfında polltik ve 
ekonomik mahfillerde asabiyet ihdasına 
çalışan §aylaları takbih etmiş ve demiş· 
tir kl: 

Hiç bir hükumet bu kadar az zamanda 
hükfımctimin hallettiği kadar nıcsefoyi 
halletmemiştir. Fakat üç gür.de muciıe 
yaratmaya amade değilim. Ve Avrupanın 
şimdiki müşkül vaziyetinde hükumet 1nn 
nı az olan kimseleri takbih eder. Hük(ı • 
met, bulanık suda balık avlamak isteyen
lerle fesat propagandası yapanların icı a
stlarına mani olacaktır. 
Başvekilin beyanatı hararetli alkışlar

la karşılanmıştır 

Tahsil edilemeyen 
3,925ı502 lira 

Telgrafın sonunda şöyle denilmek • 
tedir: 

«Bu hakikat İktısad Vekaleti MU -
fettişliği ve Mersin Vilayeti Ttlrkofis 
müdürlüğünce de anlaşılmı~ ve tesbit 
edilmiştir.» 

Hitler A vusturyada 
"Versay muahedesini 
sayfa sayfa yırttım,, 

Viyana 1 (A.A.) - Hitler ynrın A vus
turyada bulunacaktır. Mumafıeyh, pazar 
günü Gratza gidecek ve muhtelif Avus • 
turya şehirlerinde her gün bir nutuk söy
liyecektlr. 

Hitler 9 nisanda Viyana.da bulunacak 
ve büyük bir ihtimalle intihabat müca • 
delesinln son nutkunu söyliyecektir. 

Führer 10 nisanda Viyanada rey ve • 
1·ecektlr. 

Bitlerin yeni nutku 

Frankfurt l (Hususi) - Nisan 10 da 
yapılacak olan plebisit miinasebetile Bit
ler burada bir nutuk söylıyerek ezcüm
le demiştir ki: 

Siyasi hnyata atılalıdanberi en yük • 
sek gayem mağlfıbiyeti silmek ve tari • 
hin en alçak sulh muahedesini ortadan 
kaldırmak olmuştur. Beş senedenbcri 
Versay muahedesini sayfa sayfa yırttırr:. 
Ben hukuku ihlal eden değil, bilSkis hak. 
kı yerine getiren bir adamım. Zorla ka
bul ettirilen bir muahedeyi mukaddes 
bir şey olarak telfikki etmeği rcddeyli • 
yen bir insanım. 

Viyana 1 (A.A.) - Führerin Avustur
yadaki komiseri Büerkel, Seys İnkarta 
bir mektub göndererek cŞuşnlg ida~esf. 
nln tazyiki altında Otto dö Habsburga 
fahıi vntandaşlık ünvanının verilmesi 
için A vusturyanın bir çok kom ünleri ta
rafından verilmiş olan kararların derhal 
geri alınmasını• talcb etmiftir. 

-
l,--S-abahtan Sabaha 

bi M. Huvcr de kendi nam ve hesabına 
ihtiyar Avrupanın sulh ve harb şartları
nın mahiyetini öğrenmek maksadile bu 
seyahati ıhtiyar etmiştir. Ve Monroe 
prenslplne sadık her Amerikalı gibi, A
merikanın, iç Avrupa işlerlle meşul ol • 
mnsının muvafık olamıyar.ağı kanaatini 
kuvvetlendirmiştir. M. Huvcrc göre, en 
ideolojik ihtilaflarda, gerek iktısadi çnr
pışmalardn Amerikanın şöyle veya böyle 
blr mevki almnsı muvafık değildir. Bu • 
na mukabil onun yapması lAzım gelen 
şey, barış fikrini kuvvetlendirecek her 
teşebbüse fikri olarak müzaheret göste
rip dünyanın gitmekte olduğu hailenin 
önüne sed çekmek imkanlarını temin et· 
mek, kendi payına bu seddin taşlarını 

tarsln edecek manevi malzemeyi vermek
tir. Demek oluyor ki M. Huver, bır kaç 
zamnndanberi Amerika, İngiltere, Fransa 
demoK.rasilerl arasında bir fikri milsel • 
les vilcude getirip faşist rejimlere karşı 
filen mukavemet etmek prenslplnfn 
aleyhindedir. Onun A vrupadn yaptığl 
anketten edinmiş olduğu ımıbn. budur. 
Şu halde, Amerikanın müzaheretme nü· 
vcnen bir çok insanlar için Huvcrin hlta· 
besi bir inkisar sebebi olacakbr. Amerika, 
Avrupa milletlerini, birbirlerin..? karşı 

her gün bir parça daha artan bir ihtırasla 
saldırmıya mUheyya gördükçe, kendini 
geri çekiyor. Zaten muhteriz bir siynsct 
güden bu büyük demokrasi için kabuğu 
içine çekiliş, kendinin değil, A vrupanın 
zararını mucib olacak bir hareket teşırfl 
ediyor. Amerikayı doğrudan doğruya a· 
l~kadar etmiyen işlere karışmak, br-1kı 
bir gün Amerikayı istemediği bir ihtila
fa sürükliyebilir. Fakat şunu da unut • 
mamak lıizımdır ki mutlak infirııddan 

fayda gelemez. Bir zamanlar ayni hayatı 
yaşıyan ve ayni siyaseti güden İngiltere 
lçln bugün Bilyük Britanya adaları artık 
bir Avrupa kıt'asıdır. Nitekim Amerika 
için de, yeni dünya, nihayet, yarın Av· 
rupanın deniz aşın bir istitalesinden bnş· 
ka bir mahiyeti haiz olmıyacaktır. Ame· 
rikalılardan bir parça gayrend~ş olmaia· 
rını istemeliyiz. - Selim R"'gıp Emeç 

Teşlıisde hata 
Büyük şehirlerin günlük hayatlnn insan gibi sıhhat veyahud maraz hali 

gösterir. Damarlarımızdaki kanın akışında bir intizamsızlık, kalbımizin çar
pışında bir kararsızlık, midem\zin çalışmasında bir ağırlık hissettık mi bu· 
nun sebebini anlamak ihtıyacile nasıl doktora koşarsak büyük şehırlerimi • 
zin seyrüsefer, alış veriş, yeme, içme hareketlerinde görülecek bozukluğu 
anlamak için de mütehassısa baş vurmamız lazımdır. Kendiliğimizden yapa • 
cağımız teşhis hatalı, tedavi ise büsbütün tehlikeli olabilir. 

Öyle görünüyor ki biz İstanbulun seyrüsefer işleri hakkında üzerine ciddi 
bir teşhis koyamadık. Hadiselerin seyrine ve şekline, vak'aların ehemmiye
tine göre tedbir alıyoruz. Hatırlardadır ki bundan dört beş ny evvel seyrüse
feri inzibat altına almak için bütün gayretimizi piyadelere yol nizamlarmı 
öğretmiye sarfettik. Geçid noktalarından başka yerlerden geçenlerden ceza· 
lar aldık. Yan kaldırımdan inenlere doğru yolu gösterdik. Bir iki hafta içinde 
İstanbul halkından bir çoğu gafletinin hatasını bir lira ceza vermekle ödedi. 
Bu bir fikirdi. Devam etseyd~ belki semere verecekti. Fakat g vşedi. Şimdi 
bütün kuvvetimizi otomobiUer üzerinde topladık. Motosikletli zabıta kuv • 
vetleri ana caddelerde mekık dokuyorlar. Bir sigara almak i~in tütüncünün 
önünde yanın dakika otomobilinizı durdursanız derhal on lira cezaya çar • 
pılırsınız. 

~·e meclisi toplanmıştır. 938 senesi büd kanlığı, silfilılanma mastafları için, ver 
ce projesi encümene havale edilmiştir. gilerin yeniden arttırılmasını derpiş 
Bundan sonra Reis Nevzad Tandoğan etı:ıeicU:dir. !fusus~ bir müdafaa san -
büdce müzakere edilirken, belediye iş- dıgı tesıs edılecektır. 
leri hakkında geniş mikyasda izahat 
vereceğini söylemiştir. Belediye Reisi Meclis müzakereleri 

Ankara 1 (Hususi) - Zaruri sebebler
dcn dolayı takib ve tahsiUerin2 mah91 

Görülüyor ki şehrin giınlı.ll: hayatını intizama sokmak için aldığımız ted. 
birlerde iştikrar yoktur. Ve bugünkü mii tesna tedbirleri idame ettirıniye de 
imkAn yoktur. Daha dün öğleden evvel Beyoğlu caddesinde otomobil değil, 
fakat bir kaç çöp arabasi gördüm ki t on birde büyük mağazıılann önünde 
durup çöp tenekelerini boşaltıyorlardı. beyanatına, yeni yapılan mezarlığın Ankara 1 (A.A.) - Büyük Millet Mec

hüko.metin yardımilc bu yıl açılacağı _ lisi bugUn Fikret Sılay'ın başkanlığında 
toplanarak Türkiye - Letonya ticaret nı bu hususta hazırlanan tnhmatna - mukavelesinin tasdiki hakkında kanun 

menin berayi tedkik yakında meclise lôyihasının birinci müzakeresini yapmış
verHeccğini ilave etmiştir. tır. Meclis, pazartesi günü toplanacaktır. 

ve imkan olmadığı görülen ve b•.ı sebeble 
kayıdlarmtn silinmesi istenen 3,925,502 
Hra hnkkındaki hükfiınet ve büdce en • 
cümeni mazbatası ruznameye alınmıştır. 

1 
Diğer telgraf haberlerimiz 

11 inci sayf amızdadır 

İyi niyetle çalışmak istiyoruz. Fakat hastalığa teşhis konulmamıştır. Mü . 
cadclc edecek davalar karışık. Bunun için hükümde hata ediyoruz. Ne ya • 
palım, şehrin planı i~tni nasıl mütehassısa bıraktıksa bu işi de bir mütehas
sısa, anın salfıhiyet vereceğimi~ bir mütclıa ısa bırakalım ve çabuk kararlar 
vennekten kurtulalım. Bürhmı Ca1ıid 
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Şehir Meclisi dün Nisan 

içtimalarına başladı 
• * • 1 Büyük Önderin iadei afiyet eylemiş olmalarından 

mütevellid sevinç alkışlar arasında tebarüz ettirildi 1 
İstanbul Şehir Meclisi dl.inden iti - ı ve ancak bu vechile camekanlara konu

baren Nisan devresi toplantılarına baş- lacak ve satılacaktır. 
lamış, t"plantıda Vali Muhiddin Üs - Bu sırada iktısad müdürü Asım Sü-
tündağ da bulunmuştur. reyya izahat vermiştir: 

Belediye büdcesinin müzakeresi büd •- Ekmeklerin bu şekilde kağıdla-

Sinan sergisinde 
Teşhir edilecek 
Eserler hazırlandı 

Koca Sinanın üç yüz ellinci yıldö -
-!1ümü münasebetile Ankaradn açıla • 
cak Sinan sergisi için İstanbul Müze • 
]er Umum Müdiirlüğü hazırlık yap -
maktadır. 

Mimar Sedad Çetintaş tarafından 
Sinanın İstanbul ve Trakyada mevcud 
eserlerinin relöveleri çıkarılmış, mtize
lere teslim edilmiştir. Eserlerin relö -
veleri birkaç giine kadar Ankaraya gön 
derilecektir. 

Mimar buhranı 

ce henüz matbaada basılmakta oldu - ra sarılması çok sıhhidir. Yalnız ekmek 
ğundan başka güne bırakılmış, Hay - fiatlannın kağıdlar hasebile bir par -
darpaşada yapılacak geçid köprüsü hak ça yükselmesi endişesi vardır. İzmit ka 
kındaki teklif, Sular İdaresinin 19 3 7 ğıd fabrikası ile temas ettik. Bizim is -
yılı bilançocu ve Emirg~n yolu~~a ya- tediğimiz kalitedeki kağıdlarm ancak 
pı ve yollar kanunu ahkamına gore ya- piyasaya altı ay sonra ç.ıkar!labiJeccği Bir çok vilayetlerle beledi-
pılacak istimlak işleri hakkmdaki tek- cevabını aldık. Makama salahiyet ve - yeler mimar bulamıyorlar, 
lif Encümeni mahsusa gönderildikten rilsin ve muvafık bulunursa herhangi 
sonra zabıtai belediye talimatnamesi • bir zamandan sonra bu maddenin tat- maarif bir tamim gönderdi 1 

ısıanbuı adliyesinin en çok 
çocuklu hakimi ikramiye aldı 

• 

r 

nin müzakeresine geçilmiştir. bikatına geçilsin. Makam icab ederse Memlekette büyük bir hızla devam e- 1 Birinci lmkıık 1'efai Suphı 
Zabıtai belediye talimatnamesine gö bu kararı bir müddet daha tehir et • den imar faaliyeti dolayısilc bir çok vi- Çok çocuklu hfildmlere verilecek ik- en büyük zevk oldut:ıunu söylemekte • 

re her fırıncı müretteb olan ekmeği 1 sin.> · l~yct ve belediyeler Güzel Santatlar A - ramiyelerden asliye birinci hukuk re - dir. Muharririınize: 
h.ergün noksansız olarak pişirip çıkar- Makama istenen salahivet veril _ kadcmisine müracaatla bilgili ve ehli • l isi Suphi de 6-40 lira almak suretile is- _ Çok şükür, çok bahtiyarızt de _ 
mağa mecburdur. Daiınf i suretthe bira miştir. • yetli mimar tavsiye edilmesini istemiş • tifade etmektedir. D ün arkadaşları ken miştir. 
mayası kullanmıyan ırınlarm amur \ B d ~ d D kt Et m lerdir. Güzel San'atlar Akademisi bu disini tebrik etmişlerdir. 

. . un an sonra aza an o or e Ka a d kı" k mayalarını sık sık hıra mayası ıle ye - Ak"f .. l k t 1 d R . ·cum müracaatları tatmin cdemedıg"inde.n mc- Bay Suphi Mal'.aşhdır ve 1294 do. ~ımp Ş8 a 8YQantn . . . . . ı soz a ara gaze e er e eısı -
nılc.melerı şart o1~p e~rn?ge ekşılık ve ı hurun rahatsızlıklarını ve aynı zaman- seleyi Maarif Vekaletine bildirmiş ve ay· ğumludur. Yani 60 yaşındadır. Buna muhakemesi 
fena koku ve gayrıtabıi hır manzara ve .1 d . d . Af• tl · d · b" habeı· ni zamanda mimar buhranının önüne ge- ragm· en dinç bir zattır. 313 senesinde ua a ıa eı a ıye erme aır ır B d b · ·· dd t ı K 
ren mayaların kullanılması yasalHır. .. d"" • ·· ·· At f"r'k'"' rahatsızJıaı j çilmcsi çarelerini de tesbit ve izah et - adliyeye intisab etmiştir. Birinci hu - un an ır mu e evve asımpa· 

A Ad b ' · · gor ugunu ve a u un ° şada Mezarlık sokag"ında bir it-ki ale -
zaManddırının: b · 

1 
d . ne kadar mucibi teessürsc iadcı afiye~ l miştir. kuk reisi Suphinin anlathğına göre: 3 

« a eye şara maya annı a ı- B ·· · 'I ·r v kA1 · b"' 31 o · d 1 minde kavga çıkmış dört kişi yaralan-A - . . etmiş bulunmalarının da o kadar sü - unun uzerıne .ı~ :um e ·a etı, u - senesın e ev enmiştir. 
lave etmek zaruretı vardır• şekhndeki b b ld • - .. lemı"c ve bu tün vilayet ve belediyelere birer tamim Reiikasmın adı Eminedı"ı·. Beşı· er • mıştı. Dün Asliye üçüncü cezada bu 
tekı ·r· .. . b dd En .. . rura sc c o uguııu soy ." . d b k 1 t D 1 T h • 

ı ı uzerı~e ~ ~a . e cumenı sevinci efkan umumiye hu7.urunda göndermiş, istenilen ehliyetli mimarla - kek üçü kız olmak üzere 8 çocuğu dün- avaya a ı mış ır. avacı ar: a sm, 
mahsusuna go~derılm~ştır. . meclisde izhar ederek Atatiirk'ün da - rın nasıl bulunabileceğini anlatmıştır. yaya gelmiştir. Gerek refikası Emine Şefika, Salih, Azmi, Ahrnc-:1, Saiddfr. 
. Ge?.e zabıtaı belcdıye talı~ıatn~me- ımi afiyetlerini gönülden dilemekte ol- Maarif VekAleti diyor ki: ve gerek çocukları hayattadırlar. Bu Suçlular: İsmail, Hüsnü, Tahir, Seyid-
~e go:e ekmekler hamur halınd~ ıke_n 1 duğunu ilave ctmi~tir. Bunun ~izerine ı - Müracaatlar, memleketin imarı ba- 1 mes'ud babanın ilk çocuğu kızdır. O - dir. 
u.ze~lerıne bıçak vurularak denn hır reis vekili Necib s ·erdengeçti şu suret- kımından memnunfyeti nıucib olmakla nun ismi de Eıninedir. 40 yaşındadır. Şahid celbi için muhakeme başka biı 
çızgı açılacaktır. Taze ve bayat fran - le cevab vermiştir: beraber Akademi mimarlık şubesinden Reis Suphinin ilk kızından 3 torunu güne bırakılmıştır. 
cala kve ek~ekıler. ayntaayn ybacrlcr: klo- «- Atatürk'ün rahatsızhklarını he- her sene _me~u? olan ~i:nnr mikdan vardır. İkinci çocuğu Hayriyedir. Dul- Terfi eden icra memurları 
naca ve uzer erınc ze ve ya o - . . 1 d k k .. - d"k memleketın ıhtıyacına kafı gelmemek • dur Üçüncü çocuğu erkektir Adı Lut 
duklarını gösterir levhalar bulundu • pımız gazete er e 0 u~ara og~cnt 1 tedir. Fakat vilayetlerin muhtaç olduk- f" d:. 3 ~ d K ·d .. M -
rulacaktır. ve üzüldük. Fa~at, aynı . zaman a a - lan mimarları kendi hesabJarına Akadc- u ur. ç~~u~~ ~.ar .ır. en ısı a -

İcra memur muavinlerinden Kı\mll Peker, 
Ali Kemrıleddln, Mustafa Halgun, Kemaled
din Uygun, Salih Atılgan, ;Kamu N:ı.zlf ve F I d .. tt b" · 2S I n amdan mamen iadei afıyet etmış bulundukla- raşdadır. Dorduncu oglu Kemal 35 ya-ranca anın or e ırı -c'.f mide yetiştirmeleri mümkündür. Binaen- .. . . 

300 grama kadar, yarısı 501 gramdan rını resmi ve salahiyettar .. ma~:md~n aleyh her yıl liselerden pek iyi derecede şın~ad~r. dGoz. do~t~ru.dur~rBe~ncı ço_ - Bekir blrer derece terfi ederek maaşları 22-
550 grama kadar, bütünü 1001 gram - öğrenmekle mesrur 'Ve muste:ı ko • mezun olan bir veya iki genç vilayet cugdu ıAz lır, ısmı ğuaımNe ır.dd" çod' cug29u den 25 _e_ç_ık_a_n_ım_ış_tı_r. ____ _._ 

dan ,050 grama kadar Olacak Ve fi.at _ mu~ bulunmak.t.ayız. Etem Ak1f ar a • var ır. tıncı çocu .. ure . ın ır.. l 
., d büdccsinden ayda 30 lira verilmek sure • lk mekteplerin ikinci devrelerinde 

lar günün azami fiatı üzerinden tartı i- daşımızın bu sururumuzu ve_ m~ka - tile beş sene müddetle tahsil ettirilme - yaşındadır, evlenmek uzered~r. Ycdın • 
le belli olacaktır. Çavdar ekmeğinin a- des Atamıza olan candan baghlıgımızı Jidir. ci çocuğu Sulhidir. Mülkiye mezunu - grup usuln 
ğırlığı ı 2 5 veya 250 gram olacaktır. ifade eden yüksek ;e. t?1°iz d~ygu.ı~ • Tahsilden sonra da bu eh1iyctli mi _ dur. Sekizinci çocuğu Necib de 19 ya - . İlk mekteblerin i~i~ci devreleri ted-

Francala ve ekmekler fmndan çı • rına muhterem hey c.t~n~z de bıtta~ı ış: mnrlar mensub olduğu vilayet tarafın _ ~ında.~ır. D~vlet hesab~a Cene~rede nsatında. grup usulu ~hdası mevzuu • 
knnldıktan ve iki saat soğumağa terke- tirak eder. Reis ve~ıl_ı~n bu sozlerı dan muayyen bir müddet i~in mecburi ~eoloJı ~~sıl e~ektedı_r. DemekA kı, re- bahsoldugundan Maarıf • Vekft.letınde 
dildikten sonrat her taraflarını kapla _ meclisi umumi hey etının candan al • hizmete tabi tutulmalıdır. Böylece hem ıs Suphmın sekız çocugundan halen 1 1 bir komisyon bu işle ugrnşmaktndır. 
yacak surette temiz kağıdlaro sanlac~ .. ~1~~a~ı: .. ~-s~~~ edilmiştir. ehliyetll mimar yetiştirilmiş olacak ve torunu va~·dı~. .. .. . 1 Grup ~s~lünün öni~müz?eki ?ers yı -

..._ .. .....__ ... -----_..., mevcud mimar buhranı da izale edile _ ,.Bu sevunlı buyuk baba, aı1e haya • lından ıtıbaren tat bık edılmesı mevzuu 
Müteferrik : Poliste : cektir. Bunun için vilayetler, Vekfilete tından çok mes'ud olduğunu ve ailenin bahstır. 

Bugfin bir seyya h vapuru g eliyor 

Milvoke vapuru bugün beş yüz Al
man seyyahı ile şehrimize ge1miş ola -
caktır. Belediye Turizm şuoesi ilk de
fa olmak üzere vapur Boğaziçini gezdi
ği sırada hoparlörlerle seyynhlara şe -
h ir hakkında malfunat verecektir. 

Tayyare postalan başlamadı 

Bir tele-fon işçishe otomobil çarptı 

Şoför Fehmlnln ldaresindekl 3416 numa
ralı Şişli - Fatih otobüsü Sirkecide Yenlçe • 
rlJer caddesinden geçerken Telefon Şirketi 
i~lerlnden Süleymana çarparak bacağın • 
dan yaralamış, §Oför yakalanmıştır. 

Üsküdar kaym11kamı kaza geçirdi 
Üsküdar kaymakamı Lütfü "71lfı.yctte ya

pılan bir toplantıyı müteaklb LSkfin r.ıfıdü -
rlle görüşmek üzere alt kata inerken mer -

Kış münasebetile evvelce tatil edil- dlvenlerin karanlık olması yi.izünden nyaıtı 
miş olan İstanbul - Ankara hava posta- kayarak düşmüş ve sol kolu kırılmıştır. Mu
larma dün sabahtan itibaren tekrar baş mıı.Heyh ça~ırılan bir otomobille polis ta -
lanınası kararlaştırılmıştı. Fakat dün lbabetlne götürüle~ek ornda Uk mUda.vatı ya-

• havanın yağmurlu ve Yeşilköy hava ;Pıldıktan sonra, UskUdnra avdet etr.llştlr. 

meydanının da çamurlu olması yüzün- Yangın baılangıçları 
den seferlere başlanılamamıştır. Fatihde Fazılbey apartımamnın lklncl 

katında, Şişlide Büyükdere caddesinde Har
Tayyare postalnn hava meydanmın 

kurumasını müteakib derhal başlaya -

caktır. 

Denizcilerin imtiham başladı 

Kaptan makinist, m<>törcü ve kıla -
vuzlann terfileri için Deniz Ticaret Mü 
dürlüğü tarafından açılan imtihana 
dün Yüksek Deniz Ticaret Okulunda 
başlanmıştır. İmtihana 22 si kaptan, 
29 zu makinist olmak üzere 51 kişi iş -
tirak etmiştir. Yazılı ve şifahi olarak 
yapılmakta olan bu .imtihanlar bir haf
ta devam edecektir. 

manlı apartımanında, Burgaz adası sana -
toryomunda üç yangın başlangıcı olmuşsa 

da her üçü de ateşin büyümesine meyüan 
verilmeden söndürülmüştür. 

Bir çocuk mangala düşerek yandı 
Galatada Oksa apartımaıiında oturan 

şapkacı Yanko'nun 6 yaşındaki ı...ızı oda. 1 • 
çlndekl mangala düşerek yüzünden yan -
mış, Şişli çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir amele kolunu makineye kaptırdı 
Fener caddesinde boya fabrikasında ça -

lışan 1şcl İsmall çallştııtı makineye sol ko -

Junu kaptırarak yaralanmış, Ccrra.hpaşn 
hastanesine kaldınlmıştır. 

müracaat etmelidirler. --•••••••••••••••••-•••••---•-••••••••••-••••••••• 
lllllllllllllll Şehir Tlyatroau l 

Türk mimari tarzı 
Maarif Vekaleti bu hususta 

bir eser hazırlatıyor 
Şark tarzı mimarisinden yedi örnek a

rasında birinciliği Türk tarzı mimarisi 
almaktadır. Tarihte mühim yer alan ve 
Sinan gibi bir dahiyi meydnI)a getiren 
Türk tarzı mimarisi hakkında elde mcv
aud kitablar bulunmamaktadır. 

Maarif Vekaleti Türk tarzı mimari • 
sinin ana hatforını tesbit ettirecek ve 
meydana bir nümune çıkaracaktır. Güzel 
San'atlar Akademisi mimari profesörü 
Sedad Hakkı Maarif Vekaleti tarafından 
bu vazife ile tavzif edilmiştir. Sedad 
Hakkı müzelerde eski tarzı mimari hak
kında etüdler yapmakta, eserler üzerin
de araştırmalarda bulunmaktadır. Tcd -
kikat neticesinde Türk tarzı mimarisinin 
ana hatları hakkında bir rapor hazırla • 
nacak Maarif Vekaletine yollanacaktır. 

Askerlik işleri: 
Bedelli erata dair 

Eminönü Yabancı Askerlik Şubesinden: 
Nisan 938 celbinde sevkedilecek denizden 

gayri diğer sınıfların bedelleri 20 nisan 938 
akşamına kadar alınacaıP tnshthen lU'm olu
nur. 

Dram kısmı: 

111111 
bu akfnm sant 21 de 

... 1·osuN 
111111111 

SON 
Komedi S perde 
TEMSiL 

Komedi kısmında buakşam oyun yoktur 

BALK OPERETi 
_.,.....,.....,-:~'r.r:a Paznrlesi hkşamı 9 
lılıJolıloml,......,....,.._..., da Bakırköy Çan-

kaya Sinemasında 

ESKi HAMAM 
Çarşamba akşamı 

J:t'ransız tiyatrosun
da Çamlıca gllzel
leştirnıe Kurumu 
Suvııresi Naşit Halk 

Opereti - MuııllA konser Gnrdeu Bar 
Var yete artisll .. ri 

.Meşhur Opera Lirik şnntözll 

OLGA SOMOGYi 
Yunun Operası tenoru 

BAKEA 
te~~r y u N K A 

NOVOTNi'de 
Mo. KEMAL Orkestrası 

iştirak ile ·---,., 
ERTUÖRUL SADi TEK 

'l'İYATROSU 
Paznrtesi ( Kudıköy) 
Salı ( Bııkırköy ) 
Çnrşamba ( OskOdttr) 

slnemalanndn 
ilk bllynk vodvJl 

KONTA/( YAPTI 

TÜRK 
DEL/ 

Sinemasında 

PETR o 
Milyonlar 1arfilc J•pılan bcrkul bayrcıtte bırüan, 

.-raldı, heyce.anlı film 

Jıaveten : B A H Ç E S A R A Y 
ŞARK OP E R A FiL M i 

Hugün Nat 1 de matin"I 

~ ........................... ~ 
Senenin en büyük - en muazzam - en muhteşem - en nefis Tiirkçe Sözlü ve Türk Musikili filmi 

MiHRACE • 
1 

i PEK ve SARAY sinemalarında görUlmemlş bir muvaffakiyetle başladı. 
Bugün aaat 1 de talebe matinesi 

GÖZDEs· 
1 

~-------------------------------' 
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Denizli nümune fidanlığı Bir yangın faciası 

Sebzelerdeki hastalığın fidanlara sirayet edip etmi· 
yeceği münakaşa mevzuu oldu Fic!anlığın kapablıp 

kap:ıtılmaması mütehassıslardan sorulacak 

Bitlisin yeni yıl bütçesi 
Bitlis vilayef umumi meclis. 938 yılı 

büdcesini 136,358 lira olarak kabul et. 
miştir. Yeni büdce geçen yıl büdcesinden 
21 bin lıra fazladır. Encümen daimi aza. 
lıklarına Arif Özdemir ve Besim Sümer 
ayrılmışlardır. 

Pazar Ola Hesan Bey Diyor klı 

- Bir gazeteJe gözüme 
!lifti Hasan Bey ... ... Oldukça gari.b bir py .. 

Kadınlar ••• 
... Apk olduklan zaman 

yalan söylerlermif. Hasan Bey - Tevekkell 
pirler, bctııı deınet qt 
Umektirı clememr,ıer. 

Bitlisliler karlara gömülü bir halde 
bahara hasret cekiyorrar 

Niksar Halkavi körlerde 
temsiller ıeriyor 

Niksar (Hususi) - Ha1k~vt temsil ku
lu Lidik nahiyesine giderek Ana piye
sini temsil etmiştir. Köylült>r, çok mu
vaffak olan gençleri alkışlamışlardır. 

Köy meydanında voleybol ve güret 
müsabakaları da yapılmış, güreşte, sp>r 
kolundan Turan Gün birincı gelmiştir. 

Halkevinin alt katında 500 kifi alacak 
bir salon yaptırılacak, bir de sahne illve 
edilecektir. 

Tokadla Niksar arasında gündelik poı
ta seferleri başlamıştır. 
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[ Hadiseler Karşısında 1 

SÖNANDN GCNC 
Büyük Sinan, 
Senin günün yaklaşıyor. Şimdiden ha -

zırlığa başladılar. Yaptığın büyük eserle -
rin kıymetıni bilenler mezarının başında 
toplanacaklar .. 
_ - Sinan, diyecekler, sen h r dahi idin .. 
Yaptığın ve bugün yaş:ıy::ın eserlerinin 
her bıri birer kıymettir. Sen bıze bu kıy-

metleri bıraktın .. Bugün on~aı la ve onları 
bize bırakmış olan seninle ne kadar üti -
har etsek az olur. 

Büyük Sinan, 
Senin günün yaklaşıyor. Türkıyc hu -

dudlnrı içınde her taraf ta senrlen kalan 
san'at abideleri var. Bütün bu abidelerin 

onlerinde, seni anmak için toplanacaklar 
olacak; ve eserlerinin azameti karşısında: 
Her agızdan ayni söz çıkacak: 

- Bu ne büyük san'attır, bunu yapan 
ne büyük san'atkarmış. 

Buyuk Sınan, 

Senin günün yaklaşıyor, mezarını!l başı 
na geleceklerin, ellerinde çelenkler ola
cak, seni altında saklıy:ı.n kara toprağın 
üzeri sana getirdikleri ç~çeklerle dona
nacak! 

Büyük Sinan, 
Senin gününde ben de seni anmak, sa

na hayranlığımı üade etmek isterdım. 

Fakat bunun için ne bir demet çıçek ge
tirmeyi, ne mezarında ateşli sözler söy -
lemeyi, ne de gazetelere ıpakaleler yaz
mayı düşündüm. Kendi kendune: 

- Bir çok süpürgeler alsam, kova ko
va sabunlu sular hazırlasam, dedım, ve 
yer yer dolaşıp Sınanın yaptığı eserlerin 
örümcek tutmuş pencerelerini ve yosun
lanmış mermerlerini temizliyebilsem._ 

Büyük Sinan, biliyorum, mevcud ol -
ması tabii bulunan büyük tcvazuun ne 
onu, ne de bunu istemeğe manidir. Fa 
kat bence o da, bu da lfızı!ll. 

ismet Hult1si 

· C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
lyodsuzlugun sebeb olduğu 

bir hastahk 
Biliyor musu -

nuz ki Ceder de -
nilen ve ınsana 

pek fena bir man
zara veren boyun 
şişinin sebebi iyod 
suzluktur. Nor -
veçdc, Modüm d"
nilen bir mıntaka 

SON POSTA 

jKADDNI 
Bluz modası 

Tayyör moda olunca, onu tamamlıyan 
bluzun da moda olması pek tabii değil 

mi? Birinın sevilmesi, öbüriinun de sc~ 
vilmesini zaruri bir hale koyuyor. Bu 
yüzden bugün tayyör gibi bluzun da, her 
ihtiyaoı k~rşılıyacak muhtelif tarzları 

var: Spor için, öğleden sonra, hatta balo 
için ... 

Spor bluzlar biçimlerinın erkek elbi
selerini andıran sadeliklerile göz~ çar
pıyorlar. Buna mukabıl kumaşları - ister 
yünlü, ister poplin veya ipeklı keten • 
pek iç açıcı ... Çoğu bordo, mavi gibi göz 
alıcı renklerde ... 

--
1iRAA1~ 

Portakal, limon ve mandalin 
ağaçlarında zamk hastalığı 

~ ·- · ~·· ·-~~ ' .. ~ 
itJI.-; ~.~ 

~- ' '- . ·.~· 
}' . ' .. .. . ~ ............. . \ . 1..... ' .. .. "" . \ . ~ ' ' ~ ' .. .. . . ' . , " . - - . .. ... - '~'·. 

-tc "" ,.. 
Bu muzır hastalıiı önlemek için alınacak tedbirlerden biri: Eğer kö 
ler zamka tutulmu§&a ağacı toprak hizasından kesmeli, kuvetin tam 
men köke kalma6tnı temin etmelidir. Bu tedbir alınmazsa ağa 

tamamen kurur, gider. 

2 - [*1 
Yazan : Tar1mman 

Bir limorı bahçesi 

Geçenki yazımda limon, portakal, man- daması ağacın susa gösterir. 
dalina ve benzeri ağaçl:ırın pek mühım işaretlere dıkkatle b " aralığını a 
bir derdi olan zamk hastalığının neden da üç Ciefadan fazla:: .. ~ıkarmamahdı . 
ileri geldiğini anlatmış ve onunla başn . 8 - Narenciye toprnkfarı çok sulan 
çıkabilmek çarelerini de bu yazıma bı- ğından tabiatleri dnilna ekşıye kaç 
rakmıştım: Verilen gübreler de ıyi t;tlrumemiş olu 

r;mı en iyi oynıyan 
adamdı. Ayni za -
manda bır cam • 
bazdruı daha ma • vardır. Bura hal - Çizgili, kareli, karışık kumaşlar düzlc-
haretle ip üstünde kının yu-zde (65} den fazlası bu hastalık- . . . . 

Narenciyelerin zamk hastalığını önle· sa bu ekşilik büsbtltün artar. Onun iç 
mek için yapılacak tcdbırler sırasile gübreyi daima iyi çürumüş bır hnlde ve 
şunlardır: meli ve pek derin gömme.melidir. A~ rı 

yerinde 1 - Narenciye bahçelerini killi, ağır toprağı en yakın ziraat dairesine kal 
kumaş _ topraklara yapmamalı, buna zaruret metre ile tahlil ettirerek k.;.reç mikda 

• .. . re tercıh edılıyor. Bu bluzlarla ısterzenı2 
oynamasını bilir - la rnaluldur. Bılhassa, mektcblık çağda - kr t ta k 11 b·ı· · 

1 
ava u ana ı ırsınız. 

di Dager dans kadar resim yapmayı se • ki çocuklar bu hastalığa ıutulmaktadır. Sıcaklar başlayınca bunların 
verdi ve tiyatro dekorları boyardı. İşte Şehir halkına nisbetle bu hastalık köy- ipek pıke, guipür veya lavabi 
böyle bır dekor boyama sırasında, ziya lüyü daha ziyade tercih etmektedir. De· lardan ince bluzlar göreceğız. 

varsa kum taşımanın çaresini aramlı, nı öğrenmeli, azsa topı:ığa sonbahard 

ve gölge oyunlarile meşgul oiurkcn re - nizden çıkarılmış tuzla yemekleri tuzla- Öğleden sonra giyılecek bluzlar hak· 
simleri tesbıt etmeyi düşündü ve sonra, mak, balık yemek bu hususta tavsiye e - kında kat'i bir şey söylemek mümkün 
bu keşfini, kaydi hayat ~artılc ayda 6000 dilen en tesirli ilaçlardır. ı değıl. Umumiyetle süveteri, Jilevi andı-

ran biçimlerde, brodcli yünlülerden ya-
frank maaşa mukabil Fransız hükfuneti- c:9 pılanları çok moda ... 

ne sattı. • Serçenin boynunda zürafeden Bırçok roblara da bluz • etek tesiri 

daha çok kemik var vermek için korsajla belden aşağısı baş-

K d·ı · ·· 1 · k 1 ki ka başka kumaşlardan yı:ıp1lmış. üst kl-
8 1 erın QOZ eri aran 1 a Serçe, zürafcye sım tıpkı bir bluz gibi etek tarafının içi-

görür mü ? nazaran bir pire ne geçirilmiş, bluzdan bir farkı var. Ay-
gibid\r. Fakat bir rı giyilmiyor. Eteğe dikili. 

Bir çoklarımızın 
kanaati hilafına o
larak insan gibi. 
kedi de karanlıkta 
görmez. Fakat .a· 
laca karanlıkta gö
rüş kuvveti daha fazladır. 

serçe kuşunun Ekseri bluzlar işlenmiştir. Brodenin 
boynundaki kemik yün, ipek, inci, galon, deri, kumaş biye ... 
fıkralar. züra(e- Her türlüsünü yaptırabilirsıniz. 
ninkinden çoktur. 
Serçenin boynun
da dokuz, zürn!e

Çünkü gözü- nin boynunda yedi 
nün fonu, sabağ denilen maddeyı insana fıkra vardır. Bu sebeble, zürafenin boy-

Gece bluzlarına gelince ... Lame • ar
jan veya or - kumaşların başında geliyor. 
Dekoltenin türlüsü var. Bazıları da bila
kis adeta sade bir spor bluz biçiminde ... 
Bir şömizieden hiç farkı yok .. yalnız ku
maşı parlak, düğmeleri taşlı ... Süslü tu. 
valetler arasında bu sadelık hoş b.r tc
zad yapıyor. 

nisbetle daha ziyade ihtiva eder. nu sağa sola çevrilmez. 

herhalde toptağın yapısım gevşetmelidir. dönüm başına 200 kilo kadar kireç taş 
2 - Narenciye bahçelerini 7 metreden yıp sürmelidir. Kireç toprağı hem ku 

aşağl aralıkla kurmamalı. Fidanları da vctlendirir, hem ekşılıgin1 giderir. Bo 
kat'iyen derin dikmcmelidır. Bo:fun yer- lelikle de ağaç kuvvet! nip mahsule y 
!eri aşağı kaçan ağaçların hep zamk has- tar zamk hastalığına d ... karşı gelir. 
tahğına tutulduğu görülmüştür. 9 - Bahçe :fazıa su tutu) ors:ı hende 

3 - Teneke daldırınasıJe yetiştirilen açıp suyunu süzdürmeli. 
fidanlar zamka karşı dayanıksız olurlar. 10 - Her sene sonbaharda ağaçlar 
Üçüz yapraklı yabani limon (= Sitrüs gövdesini (Göztaşı + Kireç + Su) b 
Triptera) bu hastalığa fazla dayandığın- lamacı ile badana etmelidir. Bu olmaıs 
dan, anaçları bu çeşidle .kurmalıdır. Bu- onun yerine (Karaboya -r Su) bulama 
nun soğuklara dayanmak gibi bir iyi ıne- o da olmazsa Karbolineunı sürmelidır. 
ziycti daha vardır. (Son Posla - 4/1/938 11 - Sararan yaprakları hemen kc 
Mandalina ziraati). meli, yerlerini ilaçlamalıdır. Zamklı yer 

4 - Toprak tavla:ııımadıkç&, sürüp bel- leri kazımalı, kırıklan, kesilecek yerle 
lememeli, tavsız sürülen toprak, sonra- pürüzsüz düzlemeli, yerine de yüzde 3 
dan oturuşur, kerpiçleşir. Sulamalardan karaboya verniği yahut ta karbilneu 
sonra da oturuşan toprağı çapalıyarak sürmelidir. 
havalandırmalıdır. 12 - Eğer kökler zamka tutulmuşsa :ı• 

5 - Bahçeyi sürüp be1Jerken kökleri ğacı toprak hizasından !:esmeli, kuyve
- sakın ha! - yaralamamalı Budamadan tin tamamen köke kalmasını temin etmc
kesilen veya fırtınadan kırılan dallarm lidır. Böyle yapılmazsa agacın lıstü gıbi 
yerini pürüzsüz tcmizlemeE, buraya ~~ altı da bir gün kurur, gider. 
30 karaboya (Sülfat dö fer) mahlıilü, ya- 13 - Ağaçlardakı buyük yaraları Zaç-
hut ta Karbolineum sürmelidir. yağlı (Asit sülfürik) su ile yıkamalı. iyı• 

6 _ Ağaçlan mutlaka sabahleyin er- ce temizledikten sonra ya macunlamah, 
Tavaların sapı, tence1erin kapaklan kendcn sulamalı, suyu ta diblcrine değil, yahut ta trebantin ruhunda eritilmiş as• 

faltla doMurmalıdır. çabucak kızarlar. Yemeği ateşten kaldı- uzaklarına yaymalı. Çukuru dar ve dib-

Her kadın bilmelidir: 

Okuyucularıına 

Cevablarını 
İzmirde oturan bir genç kız, müs -

taar ismi ile Bayan Mukadcec; anlatı • 
yor: 

- İki yıl evvel sevişmiştik, geçc:ı 
gün sevgimizin tükendiğini gördük. 
Niçin sevişmiştik, bilmiyoruz, sevgi -
miz neden bitti, anlıyamadtk. 

Ve soruyor: 
-- Siz söyler misiniz? Ne yapalım, 

bir tavsiyede bulunur mu:sunuz? 

* - Bir sevgi ne vakit ve neden baş
lar, ne zaman ve niçin biter? Her vak'a 
için geçirdiği safhalara göre ayrı 

ayn hükümler vermek mutaddır. Fa -
kat hastallğı teşhiste, sureti seyrini 
tesbittc ekseriya yanılırsınız: 

.Bu, öyJe bir muammadır ki mutlak 
p?kilde halli hiç kimseye nasib olma
mıştır> 

Deyip geçmek claha kolay olur. 

Şimdi ne yapalım mı? diyorsunuz 
Anladığıma göre evli değilsiniz, ga , 
yeli veya gayesiz bir flört hayatı ge -
çirdikten sonra mütereddid, düşünü • 
yorsunuz. Bence bu flört bir gaye ile 
yapıldı ise ümid ettiğiniz neticeyi ver-

memiş demektir, rüyaya veda edip me
seleyi bulunduğunuz noktada bırakır
sınız. Eğer flört gayesiz yapılmış ise> 
ortada esasen bir mesele yok demektır. 

* A n1carada Bay C. D. ye: 

Eski zamanda kadında adece bir ev 
hanımı, müstakbel bir anne meziyet -
leri aranırdı. Hayat şimdı bu mezi -
yetleri kafi bulmuyor. Ev hanımlığını, 
anne bilgisini istemekle beraber ka -
dında zevcini ilerletmek için biraz da 
yardımcı, rnüşvik, sürücü vasıfları buJ
nuya çalışıyor: 

4Erkeği yükselten de kadındır, al -
çaltan da> cümlesi herkcsın dilınde. 
Siz kanaatkar olabilirsiniz. Fakat ha
yat kanaatkar değildir. 

* Sultanahmedde Bayan Kadriycye: 
Ben bu meselede hakim olmıya ça -

hşacağım. Vicdanınıza danışınız, ka -
ran kendiniz veriniz. 

* 
Samsunda Bayan E. G. ya: 

Sizin için en büyük kuvvet doğdu
ğunuz toprakta, tanıdığınız muhitte -
dir, sebat ediniz. 

TEYZE 

rırken unutur da bez kuJJanmazsak ellc-I de değil, yayvan ve uzağa doğru açmalı- 14 - Velhasıl zamk hastalığı çar 
rimizi yakarlar. Ergeç bir daJgın zamanı- dır. Gövdenin etrafına bir toprak tüm- bir derd değildir ama, çaresi de bu i de!l 

. kazanç bekliyenlerm m rak ve f zl:; 
nızda canınızı yakmamak için evvelden seğı yapıp suyun ağaca değmesine man! 
tedbir almalısınız! olmanın da faydalı olac'lğını Pro~ör himmetlerine muhtaçtır. İ) olurun bı• 

Bir parça sicimı tavanın sapına boylu 
boyunca sararsanız hararet kolay kolay 
geçmez. Beze lüzum kalmadan sapı tuta
bilirsiniz. Ayni şey tcncPre kapaklarının 
kulpuna da tatbik edilebilir. 

Yahud, daha iyisi, kulpun altma, şişe
lerin ağzına konulan mantar tıpalardan 
birini geçirir, ve orada bırakırsınız. Ka
pağı kaldırırken bu bpadan tutarsınız. 

Mottarcale söylüyor. rakmakla hakkından gelinemez. 
Tanmman 

7 - Suyu mutlaka icab ettikçe ve mun
tazam fasılalarla vermeli. varken verip, Sorgulara cevablnr: 
yokken vermemek doğru olmaz. Yaprak- Devrek'ten ve Soğüd'<len l\lcrinos kumsıı 
ların daha koyu bir renk atması nihayet tedarikini soran okuyucu'lara: 

. . ' • Bulunduğunuz yerler le.rino lann urctil• 
taraftakılenn buruş buruş olması. yap- mesı'ne m··sa·"" a ı:.·ıd· 1 y 11 1 1 u ıu e5ı ır er. er toyun arı• 
rakların parmak arasına alınınca hışır-, nıxın sizin için daha kazançlı alıtca!m:ı ina• 

nınız. t\lerinoslar şimdilik yalım Dursada1' 
(•) - Birinci yazı 24 l\ları tarihli Son Çannkkaleye kadar uzanan bölgede yetiçÜ"' 

Posta'da çıkmıştır. rileccktir. '.l'. 

Bacaksızın masharalıkları : Belli olmıyan hırsız f __ ----.;, __ 



2 Nisan 

MİZAH 
Bugünün güzelleri 

Yazan : ismet Hulusi _____ .. 

Aşağıdaki yazıyı Fransız gazctelerm-ı ramdan fazla zekamla iş gürdüm ve mu
den birı bir muharririnin ::;okakta buldu- , vaffak oldum. 
gu bir defterden kopyc .;diyor· Seneler evvel evlendiğim, ve evlendi-

Fakirdirn, fakat güzel vE: ayni zaman- ğim zaman dünyanın en çirkin kadını 
da yakışıklı bir erkektim. Şuıada bura- olan karım bugün dünyanın en güzel 
da rastladığım, saçları tJpıık'arında, es- kadını addedilebilir. 
mer, beyaz, tombul tombul güzel kızlar.. On sene evvel bu deftere moda gaze-
bana pek ateşli bakarlardı. telerini satın aldığımı ve günlük gazete-

Evlenmek çağında idim. İslediğım gi- lere moda yazıları yaza"l muharrirlerle 
hı bir güzelle evlencbilinl•m, fakat neye dost olduğumu kaydetmıştim. İşte o za
yarardı. Ben güzel, o güzel ama, karnı- man işe başladım. Kesık saç modasını 
mız nasıl doyacak .. i ti:! is orada .. neme- ortaya çıkarttım. Bütün l'adınlar, kızlar 
lazım varsın çiı•kin olsun da paralı olsun! berberlere koştular, o canım saçlarını * kcstirttiler. Hepsinin sa!:ları, karımın 

Bir müddet sonra: sa~ları gibi güdük kaldı, fakat gene on-

SON -P O ST~ Sayfa 1 

-3 - Yazan : H. Hancıoğlu 

Zengın bir erkekle tanı~lım. Evlene- lar karıma nisbetle güze'diler, bu kafı 
cek çağa gelmiş bir kızı varmış .. herhal- değildi: Bütün kadınların saçlarının ka
de kızı pek öyle ahım, şahım bir şey ol- rımın saçları gibi kıvırcık ltoyun tüyüne 
mamalı ki.. bana, uzun ıızad.ya kızının benzemesini ve renklerinin de · kırmızı 
saçından, gözünden, vücudunden bahset- olmasını isterdim. Elektrik• sayesinde 
medi, hem ahım şahım bir ~ey olsa bana ı saçların kıvrılmasını tem:n ettim. Keıa 
mı verir •. her ne ise .. alarağım .. kör, to- kızıl snç modasını da icad ettım. Bütün 
pal ne olursa makbulmüm! Tek paralı kadınlar bu modaya da uyduıar ve hep-

Büyük §air Li-Pon da akseden ayı tutmak için suya atılmı§h. Fakat ... 
Bundan tam 1233 sene evvel büyük, tinin ne kıymeti olabilirdı? Hemen şu «Affet imparator dedi. 

f ka h · · h ~d , b dl Ben senden daha büyütüm 
olsun da.. sınu\ saçları karımın saç!arına bcnzedı. 

a t, sar o~ ~ır şaır, ne re a en ~a) ı ceva ı v~r. : . . . Çünkü ,ıır.n Te prabm hiiküm4anyıme 
yakalamak ıçın suya atılmış ve bogul- , cBen sızın arzu ettığınız ieylere cevab Artık Li'nin ne kadehi ve ne de süra• * Bu arada yüz ve vücudlc de meşgul-

Bir müddet sonra: düm. 
muştu. Günlerce arandı. Fakat aşıkı ol- verebilecek kabiliyette değilim. Şiirle- hisi bo~ kalmıyordu. İmparator kendisi" 
duğu ayın hayaline sarılan vücudünii bu- rim c~andarin• ler tarafından redde- ni himaye ediyor bol bol ihsanlardn bu .. 

Nişanımız oldu. Kayınpecicrim tuhaf Tanıdığım biı· ressamı evime götür- lup sudan ~ı~ar~~ miım~n . olnmad~. dıldi. llm~min bir sıt:r old~ğu .s~ylendL lunuyordu. ' 
bir insan; nişan yüzuğünü bizzat kendisi 
getirip bana taktı, benım hazırladığım 
yüzüğü de benden aldı. Kcndı götürüp 

1 
Bu adam, Çının olmıyen ve olmıyecek şı- Bana değıl onlara muracaa .. edınız. Ben Bir gün imparator, gözdelerinden bir1. il • 

1 
irlerini y•rnlan Ll-po idı. ı~tırablar~ı şarabın yudumlarmda tes- sinin şerefine bir ziyafet veriyordu. Bu . 1 1. Li-po, fakır bir hayat yaşı) ordu, bütün kın eden bır ınsanım ve sade onun lısa- ziyafetin şerefine bir şiir yazdırtmak 

1
çin 

l sairler gibi daima ezilen çignenen bir nından anlarım.> Li'yi çağırttı. * mahlüktu. Güzel ve san':ı tkarane yazıl- Fakat imparator ısrar etmiş. kendisin~ Li o kadar sarhoş gelmişti kı; sar4y 

kızına takacakmış. 

Bir ay sonra: mış şıirlerıni kabul edilm "'k üzere M3n- zorla getirtmişti. Kağıdın mealim okudu. hizmetçileri kendisini bu halde göıiir 
Düğünümüz oldu. Napolyonun bir kızı darinlere, yani yüksek edebi heyete gön- Tercüme etti ve 0 kadar edibane, vakıfa- görmez ayıltmak için derhal havuza al· 

olsaydı, ve 
0 kızına 1.lyık bir düğün yap- dennış; onlar da kendılerir.in varamıy!l- ne, bir cevab yazdı ki; bunu alan Kore mı.şiar, bir soğuk su banyo yaptırtmış-

tırmak isteseydi bu dügün herhalde b('-
1 
cakları derecede yüks('k olduğunu anl.ı- imparatoru mahcub olarak Çın impara- lardı. Buna fena halde kızan şair, methe-

:nim düğünümden daha parlak olmazdı. dıkları şairi kıskanarak ~tırlerl kıvmet- torundan af taleb etmiş ve kendisine kıy- dilmesi istenen kadını, imparatorun hu· 
Şehrin değil, belki bütün memleketin sizdır diye reddetmışlerdi. meli, hediyeler göndermiştl İmparator zuruna ıslak çıkarak şu suretle tavsif et· 
zenginleri düğünüme davetl.• ı"dı'ler. Ka- bunur1 yarısını =ı·r Li'ye vermi!: o da pa 

Şairin son iımidi de kalem~ ıle bcrnber r- ır• • mişli: 
yınpederim sevincinden ne yapacağını kırılmış, ilham veren kadehi şa.rabsız \'C rayı alır almaz borca içtiğı şarablarm Sizi bu giızet elbisenizin içinde buiuUarın 
şaşırmıştı. Ben biraz acemı duruyor ve ~-1 boş kalmıştı. Sevdiği şarabından ayııl- parasına mahsub edilmek üzere meyha- bir meletfne benzetiyorum 
birbirinden güzel uzun uzun saçlı, tom- ~ .. ı neciye tC'slim etmişti. Kendinizi seyretmek lstlyenlerJ soğuk su-
b 1 ~,,~· marnak içi{1 ya Mandaı inler derecesine u tombul genç kızlara bakıyor, henüz --~. Artık onünde şarab testisi, bol bol ya- ya attırarak ıslattyon.-umn. 
ta.nımadığım ni=nlım acab.a h"ng"ısı"dı"r, inmek, onlar gibi ahmak o'mak, onlnr·gı- Bir bahar yağmuru musunuz? 

ır- .. b ' l ak l~ l' zıyordu: Ray•• derne"ı'n .... ·n111n b'-at tecrubesı'nJ d dU .. .. ı saçma ar yazm azım ge ıyor ve) a- .. J ..... . , uz ~y: şunuyordum. Fakat yazık ki hiç ı J.i-J)()YU mu soruyorsunuz! ben zavallı air ynı>hm. 
b d ğil · hud da san'atın, ilmin v~ kalemin csın - - .. , ırı e mış .. nihayet görebı!dim ve ya- • ·Ona dolu bir guğüm şarab verıım.. Bun& rağmen kalblere ilkbo.harın koku .. 
nıma geldi. olarak aç ve şarabsız kalmak ica h e ı- Humın için size )Üz şiir yazar. sunu veren bir nrlıksuın. 

Birdenbire rengimm attığır.ı h issettim. yordu. O Şang-an şehrinde Uşüdüm, ıslandım, fakat ben de bunu tat -
N . l L' .. 1 d' d Bir meyhanede yaşar. hal. ışan ım dunyada bulunabilecek "'İrkin- .. . • . ı-po şoy c ıyor u: . . ğ ıı:. 
lerin b lk' . k" . . • :l dum. Karımın muhtelıf pozlaraa resm!nı - Ne olur bu menhus kalcının yanın- Hükümdarının kendisı nı ça ırma5ına rar Kadın hiddetlenmişti, bur.ı:ı rağmen 

e ı en çır ını ıdı. Saçıarı kıpkır- b . 1 . men h 
mızı ve k ı·· .. . . 1 yaptırttım ve u rcsım crı moda mecmu- da aklım muhakemem basit. ilmim hır O hu-ku-mdarın ... ayı.,ına bile binme'i red- imparator Ll'ye birçok hediyeler d:ı a oyun uyu gıbı kıvırcıktı Ne- 1 b Re . ' • ' • 5 5 
dense d _ .. · I a arına astırttım. sımlcrin altında şu hiç olsnydı · o zaman soframd·ı biraz ye- detll (Devamı 10 mıcu Ea1ıfadaJ e uzamamış gudult kalmıştı Ağzı zd 1 d i · · 
kocamandı ve dud k . · '" 1 tar a yazı ar var ı: mek bulunur, kadehım boş ve yetım kal-
k b a laı ı kırmızı murek- cÇekik göz modası vardır kadınlar d 

e yalamış gibi kıpk 'd'l K • maz ı. 
1 ırmızı 1 1 er. a~· ı boya ile gözlerine modeldeki seklı ver('- .. . . . 
an yolunmuştu. Gözleri de çekilt çekik- . . ~ İşte boyle kadehı gıbı mıdesı de bo~ 

ti h l .. bıhrler.» ı ğ b" ·· d .. 'd d'- ı...-kl .. e e vucudü, sıska mı s•ska adeta bir . . . . o du u ır sun e umı etme ıgı, U\: e-
kemik, bir deriydi. Bu vücud 'bir kadın cBu s~ne kaş . şekı~erı del! şmı~tır mediği bir hadise oldu. İmparntor Miug-
vücudünd . d b . , Kaşlan ınceltmek hatta t.nmamıle kazı- H ang'a Koreden bir hevct gelmiş bir 

en zıya e clındı>n bağlı mey- k k d d u · ' 
dan süpürgesini andırıyoıd•ı. • ma 5°_ mo_ a ır.ı. de mektub getirmişti. Nazırlar bu mek-

Bir an . . b k k '· cBuyuk agız modası çuk revaçtadır. tubu okuyup anhynbilmek kabilıyetini ıçm ıra ıp acına ... ve evlen- b · · ğ bo ·1 b '" " k - t · 
mekten vaz k · d: unun ıçın a zı ya 1 e uyu ~os er- gösterememişlerdi İmparato .. asabi ga-
lannın ha g~çm: .. 

1.S:~ ım:. ~~akat para. melidir ve dudnklara vurulacak boya. zub bağırıyor Na~ır den('~ in .. >anları~ va
Kaçmaktanya gozutimun onul ne geldi. çok kızıl olmalıdır. Resm<ı dikkat ediniz.• hancı bir li;na vakıf olmnmalarını bli-

vazgeç m ve ev cndik ' . . * · Resımlerın moda mecmun{arınd ... çık- yük bir kabahat telakki ed yor VC' söyle 
Bir ay sonra: tığının haftasında bütün kadmiar yüzle- diyordu: 

Sokakta, şurada blll'ada rini karımın yüzüne benzettiler. 1 - Ü .. ne kadar bu mektubun meali 
k d 1 .. _ b:rçok kızlar, Vücud için de zaytflık moaasını icad ç gu b 

1 
k b 1 

a ın ar goruyorum. Karım gözümden . . .-.' _ .. anlaşılmazsa herkes a~ına ge ece "-ı 
düştükç" d.. .. 1 b ettım. Icad ettıgım bulun modalora uyan 

1
• d- _ _ , 

"' uşuyor.. rnyat enim iç'ın hı'r .• . avı uşunsun. 
e h kadınlar tabu bu modaya da uymak JS· J • • .. • .. 

e ennem oldu. Bırakmak, ayrılmak is- t d"l f k t b k 1 1 d Ç.. k . Nazırlar yırmı dort saat meselcyı mu-
tiyorum ama ne yapayım l,: cok zengin ! e 1ı er.. aka ld 

1
u oGa! do ır.b.: ı:k. b~nk .. u zakere etmişler. Neticede şiirlerini, ilmi-

. · · ay arca aç a ı ar. un e ı! ı ı ıs u- . , . . 

* · ·ı k d d l t d nı san atını, ılım ve ır!anını tenkıd et-vı ı e arın ovur u ar .. ve ne ıcc e gc- ' . . 
On beş giin sonra· n . t d' - . •1d ki to b 1 .. 11 tikleri bir sarhoştan, şa.ır Lı-podan me-.. · e ıs e ıgım o u, es nı u g;ıze er 
Tam uç gecedir gözüm" uvktı girmi kar 'b' k k h 1 ld" ded ummaktan başka bır çare bulama-• " • • ' -

1 
ım gı ı sıs anın sıs ası a ıne ge ı-

yoı, rnuhım hır proje ha-zırlıvorum. Ba-
1 
ler, Birer deri, birer kerrıik kaldılar. mışlardı. 

kalım muvaffak olacak mıyım'" Karım çirkindi ama, bütiın kadınlar Fakat Li-po bunların davetlerine ica-

* ondan daha ç'rkin olmu~lardı \'C çirkin bet eder miydi? Bu u kimse ümid etmi-
On beş gün sonra: karım nihayet gciztime giı·mı , bana gü- yordu. Bu sebebden mesPlcyi doğrudan 
Projemi tatbık saha ına koydum. Bü- zel görüncb lıni tı. doğruya imparatora bild-irmek lazımdı. 

tiin moda mecmualaı'lnı satın aldım. * İçlerinden Ho-Şi-Şang namındaki. bıri bu 
Günlük ga., telere moda vazıları yazan Sayın kadın okuyucum, vazifeyi cesaretle üzerin(' aldı. 1mp,1ra-
muharrirlerle dost oldum. • Defterde yazılanların hakikat olu<:una torun yanına girdi ve: * itiraz edemezsin. Olsa olsa Ji'ranc:ı ! gazc- - Biz hizmetkarlannız size bir şey aı -

On sene sonra: tesinde böyle bir ) azı yazılmamıştır, boy- zetmek istiyoruz. Bunu okuyup ar.lıyabi-
On sen dir defterime bır atıı bile ) a- le bir defter yoktur ve bu çeşid bir adam lecek ve onlara ce\ :ıb verece~ knbıliyC't-

zı \ azmadım. Bu muddet zarfında 0 ka- mevcud d('ğildır, diyeb Iırsm te tek bir insan vardır. O da şair ve alim 
d.:ır çok işim vardı kı . defterimi elime . Hnklısın, hakıkaten böyle bır adam Li-podur dedi. 
nlacak vakıt bularnıyordwn. Cok didin- yoktur. Olsaydı biıtün erk,.,klerl ' beraber İmparator hemen bır irade ile şau i 
dım, çok uğraştım, çok para sa~rfettim ve ben de boğazına sarılarak onu çoktan öl- çağırttı. 
sunu d .. ~ .. f d a ogunerek sciyliycbilirlm ki: Bu dürmüş bulunacaktım. Cemiyete ve bütün insanlara dargın 
§ didinmemden, uğraşmamdan, p<ı- ismet Hu.lıisi olan bir Lı için, bir imparatorun dave-

Ziraat /Ja11kas11ıa 
Borçlu çifl{:inin 
/Jorçları 
Çorumdan ı ı zlraatcinln tmzaınnı ta

~ıynn bir mektub aldık. Bu mektub çift
clnin Ziraat Bankası borclanna Lemas e
diyor ve denUlyor ki: 

•1935 yılında kabul edilen 281~ sayılı 

kanun ile Zlrnnt Bankasına borclu bulu
nan zlraatcilerin verilcmlyen borclan, 
geçmiş seneler için % 5 faizi re'sfilmale 
zam edip bu yekuna da yüzde uç fatz yu
rütülerek 15 senede ödenmek üzere taksi
te bağlanmıştı. 1937 yılında da .:!rant, ma
liye ve 1ktısad vekflletlerine borclanıın 

çiftcilere bir kolaylık gosterilmlş, tabut e
dilen 3186 sayılı kanunla bunlnrıu müte
rakim faizleri affolunmuş ve borcııırı r~
lzslz olıırak taksite bağlnnmıştır. 

Halbuki bu lkl borclu zumrenln gay i 
birdir. Iklsl de Tlirk zlraatlnin lnkişafl i
çin çalışıyor. Niçin blrl faizsiz oltırak borc
larını odüyor da, diğer zumre, )ıınl bız, 

.lraat bankası borçluları ~ 5 fn!zl re'sül
male zam edip yekfın uzerlndc YtPdP uç 
f:ılz yürütülerek borcumuzu kııpatına~a 

mecbur bırakılıyoruz? Bu blzlerı çok mu.ş
kul vazlyete sokuyor. aramızdan bazıları 
sadece fnlz ödeyeblllyorlar. Halbuki 7.lrııııt. 
lktısad ve maliye vckftlı>tlerlne bor clu o
lan çlftcllerln borclan gibi, b!zim borcla
rımız da fnlulz bir hale getirilirse kısa bir 
zamanda borcdan kl.ırtulmuş olaca~ız. 

Bu hususta kıymctıl 'Unşvekllımlzin ve 

İktısad Veklllml.zln nazarı dikkatini cel-
bederlz.. 

• Devlet küçük memurlara nasıl 

yardım edebilir? 
Bir aile babıısı olan okuyuculanınızdaft 

H. Atılgan bize yazdığı bir mektubda Oe
ldl Bayar hilkümetlnln btıhrnn ve müva~ 
zene vergilerini eksiltmek yolunda ynpt.t• 
ğı teşebbüsleri şükranla mevzuubahs ede• 
rek diyor ki: 

r - Bu meselede her şeyden evvel G ile 
16 Ura asli maaşlı memurları düşunmelr 

111.zımdır. Bu gibi memurlar arasında 4-8 
nufus besl!yenler pek ç.oktur. Bunlarııı ~ 
llne 33 lira ile 42 lira arasında bir p:ırn ce~ 
çer ki, bu bir memur için hiç de n1üll'vazı 
bir geçim temin etmez. 

Asgarl üç nufuslu 10 lira nsli maaşlı blr 
memurun aile blidcesl - o dn sıkı bir su• 
rette - şeyle tnnzim edilmiştir: 

7 lira ev kirası, 5 llrn ekmek, 10 hra 
bakkaliye. ı Ura tıraş, asgari l llr:ı elek~ 

trtk. 3 lira et. 4 lira da çay, kahve, i"ara 
vesaire. ki em'nn 31 llrn eder. GPıiye iki 
lira kalır ki, bununla çoculcların el rtcr 
ve kalemlerini mi. sebze vesaire mi, ust 
b:ış mı temin olunur? 

Ya nlle kalnbal1ğ1 3 den zlynde ol ır ? 
Bu. bir memur için tam bir sefalet do~u
rur. O h:ıldc buhran ve muva C'nin 
tenzlllnde memurl:ırn j''n.rdım .ı, n esi 
mcvcudsa, evvela az mnaşlı 1nc mırı rın 
mnaşlnrına cüz1 değil. barız bir :anı ~:ıp

mak lazımdır. Bunu her şeyden e v l cer 
hıl Bayıı.r hükumetinden bekhyor • !l 



~ Sayfa 
~ ~~~~~~~~~~~~~~.-

Obur Tekir 
Aytenle Metin iki kardeştiler. Her iki·/ mm,.__ .. _.,._ ... _l!llJlllll!l!!ll••lll 

ıi de balık tutmaya çok meraklıydılar. 
Sabahleyin erkenden oltalarını, bahk 
yemlerini alır, deniz kcnanna inerler ve 

balık tutarlard~. Ge\\rdikleri balıkları 

anneleri evde pişirir. Hep beraber yer· 
)erdi. Bu balıklardan bir iki tanesi de 

kedileri Tekire kısmet olurdu. Fakat Te
kir, kedilerin en oburlarındandı. O, bir 

iki balığı az buluyordu. Bir sabah Ay· 

tenle, Metin gene erkenden balığa gider

lerken Tekir de peşlerine ciüşmüştü. O

bur Tekir, balıkların en iyilerini deniz

den çıkar çıkmaz kapıp yemeye niyet

lenmişti. 

Ayten ve Metin deniz kenarına gelir 

gelmez, oltalarını hazırladılar. Uçlanna 
yemleri taktılar ve denize bıraktılar. Te

kir; arkalarında oturmu~, kulaklarını 

dikmJş, onlar tutaca'klan balığı kap

mak için dört gözle bekliyordu. İlk balı
ğı tutan Metin oldu. Balığı denizden çı

kardı. Tam oltadan çekip alacağı sırada 

Tekir bir sıçrayış sıçradı ve balığı kaptı. 

Metinle, Ayten birdenbire §aşırmışlar

dı. Tekire: 

- Pist! 

Diye bağırdılar. Kovmak, kaçırmnk 

istediler. Fakat Tekir hiç oralı olmadı ve 

balığı olduğu gibi çiğnemeden yuttu. 

Yuttu ama balıkla beraber olta da kar
nında kalmıştı. Metinle Ayten ne y<ipa
caklannı bilemiyorlardı. 

Ayten sordu: 

\ 

- Metın bunu ne yapalım? 
- Bilmem. 

- Benim aklıma bir şey gelıyor. 
- Ne geliyor söyle! 

- Oltanın kılını kessek nasıl olur? 
- Bilmem ama herhalde pek iyi ol-

maz. Olta karnında kalacak ve bir yerine 

saplanacak, Tekir de ölecek. Gerçi, obur

luğunun ce1.asmı çekmiş olacnk ama, ge

nP günah. 

- Ya ne yapalım! 
- Eve götürelim. Babamıza göstere-

lim. O belki de bir çaresini bulur. 

- İşte bu iyi! 
Metin oltanın kayışını omuzuna aldı. 

Tekir oltaya tutulmuş balılt gibi, fakat 

yürüye yürüye peşleri sıra evlerine ka

dar geldi. 
Oltayı güçlükle Tekirin ağzından çıka

rabildiler, Tekir obu:rluğunun cezasım 

çekmişti. Bir daha kendine verilenden 

fa:ılasını kapmak istemedi ve kedileri•ı 
en oburu Jken en kanaatkfm oldu. .............................................................. 
Ç1ngraklı yılanın zehiri 

Yumurta akından hiç kimse zehirlen
mez, fakat yumurta akında bulunan 
maddeler aynen çıngrabk yılanın zehi
rinde de mevcuddur. 

Oyuncak kiğıd sep 
Bu snpetı yapmak 

gayet kolaydır. Bcı 

yaşında bir çocuk bı
le bunu yapabilir. Bir 
ince mukavva alırsı

nız. Bir sigara paketi 
de bu işi görür. Bir· 
biri içine gelmek Ü· 

zere iki daire çizer
siniz. İç taraftaki da
ireyi bir çakı ucu f!e 
kesersiniz. Bır topar. 
lak çıkar. Bu sefeı 

dıştaki daireyi de ge
ne ça!u ile kesersiniz 
İkinci elde ettiğiniz 
bir hal!rn olur. Gerek 
halkada ve gerek ilk 
kestiğiniz toparlak ta 
bir hizaya gelmek ü
zere ufak delikler a
çarsınız. Elinize ucu 
yanmış kibritler ve
fahud, gürdanlar a-

lırsınız. Bu kibrit çöplerinın, yahud gürdanların bir ucunu halkadaki deliğe ve 
bir ucunu da toparlaktalti deliğe geçirirsiniz. Böylece sepetin iskeletini elde et· 
miş olursunuz. 

Artık bu iskeleti knğıdla kapamak kalır ki bu daha çok kolaydn. İnce kesilmiş 
renkli kfiğıdlan bir çöpün altından ve yanındaki çöpün üzerinden geçirmek su
retile sepetin etraf mı kaparsınız. 

SON POSTA 

1 ı- Meraklı ve Faydah 
Dünyanın en uzun boylu 

• 
ınsanı 

Geçenlerde İstanbulıı gelPn Ömerin 
resmini gazctelcı·dc görıniiş ve boyunun 
uzunluğunu okumuşsunuzdur. Ömer tam 
iki metre kırk &antim boyunda idi. Yanı 
uzun boylu bir insan onun yanında cüce 
gibi kalıyordu. Bu gayri tabii bir boydur. 
Fakat Ömerden daha uzun insan da var
dır. Mısırda İskenderiyede bulunan Said 
Mehmed, Ömerden daha uzundur. Boyu 
üç metreyi geçmektedir ve günden güne 
daha uzamaktadır. Said Mchmcd şimdi, 
İskenderiyede bir hastanede bulunmak· 
tadır. Dünyada onun kadar uzun boylu 
insan yoktur. 

mandianın bilhas-
Kağıd kalem 

kullanmadan hir 
çok rakamları top
lıyan ye kfığıd ka
lemle hcsablıyan

lardan daha çabuk 
yekunu söyliyen 

* 
J:es~b 

insanlar vardır. Fakat bu .lckn eseri de
ğil; bir hafı1.a melekesidir. Böyleleri ara
sında okumak yazmayı öğrt•n.omiyenkre 
bile tesadüf edilir. 

* 
Garib kazalar 

Bazan çok garıb 

ve hiç umulmad1k 

kazalar olur. İşte 

bir tane: 

Meraklı bir fo

tograf cı, ölmi.iş bir 

köpek balığının 

ağzmı açıp rcsmını çckmc'k isterken, 
hayvanın ağzı birdenbire kapanmış ve 
zavallı fotografçı kolundan ağır ı:;ııre-tte 

yaralanmıştır 

* 
Dtuz yedi mi, otuz 

dokuz mu? 

Dolma kalem 

- Bugiın kızımızın do~umunun yıl

doni\mü .. ona blr dolma kalem nldım .. 
gorünce kim bilir ne kada1· scvlnccckl 

- Snl,!a hediye olarak güzel blr aolınn 
kalem Qldık. Her halde ho§una gidecek 
\'e işine yarıyacnktır. 

- Bu dolma ka
lemden murekkeb 
akmıyor, niye bll
mem?. 

- Acıı.ba kalem 
bozuk mu? Her hal
de bozuk olınr.sa ge
rek. 

- Şimdi kızımız, sevlne sevlnc dOlma 
kalemne yazısını yazıyordur. 

Fare, kaşar peyni· 
Tinin kokusunu al
mış, fakat kaşar pey· 
nirıne gidecek yolu 
bulamıyor. Gerçi fa. 
reye kaşar peyniri· 
nin yolunu göster
mek doğru değildir 
ama bu nihayet ka· 
şar peynırini yiycmi
yeceği için ona yolu 
göstermekte mahzur 

- J{ızım, doğumunun yıldönümunu 

annen ve ben tebrik ediyoruz. Uzun ö
mürlü olmanı ve iyi giinler görmcnJ dile
riz. 

- Hiç hoşuma gitmez mı bab:ı, ne lyi 
oldu, şimdi blr arkadaşıma mektub ya
ucaktım, dolma knlemlmle yazanın . 

- Hele bir silke
yim, belki miırckkeb 
akar da ben de ya
zablllrlm. 

- Olnıııdı, u:urelt• 
keb yok gtıllb:ı.. şıl 
tepesini blr çe\'lrt• 
ylml 

- Baba, dolma kalem yazmıyor, kur
şun knlcmlnl ver de arkadaşım'.\ mek
tubumu yaznyıml 

1 

yoktur. Haydi baka
yım. Gayret edin, fa-

~~ti~~ renin bulunduğu 

Posta pulu koleksiyonu yapmak me
raklıları dünyada pek çoktur. Onlar eski 
ve yeni pulları toplar, itina ile saklarlar. 
Bu pullar arasında pek fazla para eden· 
ler vardır. Pul koleksiyoncularından ba

zıları bütün varlarını, yoklarını koleksi

yonlarına birkaç kıymetli pul daha ilave 

etmek için sarfetmekten çekinmezler ve 

bunlar pullar üzerinde uzun uzun ted
kikler yapar, pullan o suretle tefrik e
derler. Yukarıya resmini koyduğumuz 

pul bir Amerika puludur. Üzerinde insan 

resimleri vardır. Pul meraklı!an bu pul

dnki insanların otuz yedi veya otuz do· 

kuz kişi olduklarında şübheye düşmiiş 

ve bu yüzden aralarında birçok müna· 

kBşalar yapmışlardır. 

yerden kaşar peyni-
rine gidecek yolu 
kendisine gösterin. 

Yalnız şuna dikkat 

edin, ~ğeryol çizgile 

kapalı ise oradan 

geçmiyc imkan yok

tur, başkn taraftan 

bir yol aramak Jfı. 

zımdır. Fareye yoln 

gösterip gösteremedı
ğinizi biz de öğrenmek isteriz. Onun için farenin kaşar pcynırıne g deceği yolu 
resimde kurşun kalemle çiıiniz ve resmi kesip bize gönderiniz. Eğ<'ı doğru bıl
mişseniz doğru bilenlerden bir kişiye bir kilo çikolata, diğer bir kışı"c de muce

ni bir kap içersine konulmuş bir masa bloknotu, yüz kişiye de ayıı ayrı giizcl 

hediyeler vereceğiz. Bilmeceye cevab ve rme müddeti on beş gündür. Bilmcct :-ıi 
bize gönderdiğiniz zarfın üzerine cBilmece, kelimesini ve bilmeccnın gazeteJe 
çıktığı tarihi ~azınız. 



2 Nisan 

C ~D~~ÖVAT=t 
iyemed·m! 

Dünyanın en büyük Tarihten sayfalar 

tenörünün oğlu iş De os en 1 t. . ? 
nası ye ış .... 

e 
Fıkra meşhurdur. İhtimal bilırsinız: 
İki kişi dereden tepeden konuşuyor

larmış. Birdenbire, birisinin aklına kim 
bilir ne esmiş ki: 

- Yahu, demiş, pek lidi konuşuyoruz. 
Biraz. da büyük şeylerden konuşalım 

Öteki: 
- Hayhay! 
Diye başını sallamış ve arkasından 

· ciddiyetle iliive etmiş: 
- Fil! 

- Bir tenkide cevap 
edebiyat sadece tabiat ve aşk demek de
ğildir.• 

Tabii değildil'. Kim aksını iddi.ı elmı~ 
ki? <Sulara dalan gözler> isimli şiir ki· 
tabını neşreden şair de, tanıdığı bütün 
diğer şairler gibi böyle bir iddia ortaya 
sürmemiş ki! Sadece onun isyan etliği, 

snn'atkıira yalnız şu biçim kuma-ş bıç"

ceksin diyerek edebıyat •enkidindc pat
ronluk edenleı'in yuksektcn atışıdır. 

Hem sonra anlıyalım: Devrın° göre 'a 
büyük harbJeri, ya cemiyetin mücadde
lerini gösteren edebiyat nedir? Her hnr
bi bilmem, ancak büyük Türk zafer ~le 

neticelenen İstiklfıl harbinı ve Curnhu· 

dileniyor * * Söz söylerk en heyecana kapılıyor ve omuzunu oynatıyordu. Demos
ten, kapandığı odanın tavanına bir ~ngel, fengelin acuna bir ip, ipe 
de ucu sivri bir kılıç a tı. Onun altında temrinlerine badadı. Omu
zuna kaldırır kaldırmaz kdıç batıyor ve ona laataaını ~k inwsızcu 

hatırlatıyordu. Omuzu kan i,inde kalm1flı, fakat o bilmiyo-rdcı. 

" Eğer ha bam bu derece 
tanınmış olmasaydı daha 
kolay iş bulabilirdiın ,. 

1--------------------------------------------! t . .. . 
Karüzo öldüğü zamı:ın Italyanlar, soy. 

!ediği bütün şarkıların plaklardan mü -
rekkeb bir koleksiyon yap:ırak müzeye 
kaldırdılar ve dünyanın bu en büyük te· 
nörünün cesedini de tahnit ederek bır 

camekanın içine koydular. 

Yazan: dircan Kaflı 

Büyük konuşmayı teklif eden bir an 
şaşırmış, filden daha büyük bir şey, da· 
ha başka canlı bir mahlCik düşünmüş ve 
anlaşılan nesli münkariz mamutlarla di
nosorları hatırlamamış olmalı ki, boynu· 
nu bükerek: 

riyetin, inkılfıbın bütün gi.ineşh safhalı
rını .. Sulara dalan gozlers şairi de, az ç1Jk 
yürekten terennüm ctmesını bilmişfr. 

Sadece Cumhuriyetin onuncu yılında 

yazdığı, bastırdığı ve üstelik üç gün ve 
gece Şeh-ir Tiyatrosu sahnesinde temsil 

Şimdi müzeye giden her musiki mc • 
raklısı mutlaka cam tabutun yanına gi
der ve elün canlı gibi yatan Karüzonun 
başucunda durur, sanır ki 0 1 neredeyse 
kalkacak, ilahi sesini bir defa daha işit-

tirccektir. 1 

- Pes! 
Cevabını vermiş. Büyük konuşma da 

orada kalmış. Gene oohsi havaiyata çe
virmişler. 

Evet, Karüzonun plakları da, tahnit e- ' 
dilmiş cesedi de müzedcdır, fakat oğlu 
Henriko Karüzo Amerika ..,oknklannda 
iş dilenmektedir. 

Bana bu fıkrayı, Bayan Snbiha Zeke
riya'nın bir makalesi hatırlattı. Çünkü o, 
karşısındakine hakim olmak için ha
ldm konuşmak meralundadır. Bu da, hiç 
ŞÜbhesiz, pedagog ve psikolog muharı i
rin bir hususiyetidir. 

ettirdiği manzum cOn yılın destanı bu- Kariizo'nun oğlu ile miilakat 
nu isbata yeter. Fakat Sabiha Zeker yn Ncvyork (P. S.) - Dün IIenriko Ka • 

Sabiha Zekeriya, bu defa da büyük fi
kirlerini ortaya koymak, büyij.k prensip
lerile okuyuculatını müstefid ve dilsat 
etmek için benim yeni çıkan bir şiir kita
bımı ~line alınış ve bakın ne hikmeilPr 
vermiş! 

neden onu görmüyor da, yalnız yıllar- rüzo He bir mülakat yaptım. Kendisı vak
danberi muhtelif tarihlerde yazılmış aşk tile babasının buraya geldigi zaman o
ve tabiat şiirlerini bir yere toplamış o- turduğu muhteşem palaslarda deği~, şeh
lan cSulara dalan gözler• kfüıbına çen- rin ikinci sınıf memurlarının oturduklaı ı 
gcli takıyor. Amma kendi makalesine ikinci sımf otellerden birinin küçük dai
başlarken itirafı ile anlaşılıyo: ki bu e- resini isgal eden bir dost ailf'nin yanında 
ser dahi tesadüfen eline geçmiş1 bakalım misafir. 
demiş bizde şiir ne alemde! Demek ki Beş parasız, işsiz, sıkıntıda. 
cemiyetin aynasıdır diye ilan ettiği sa- _Yaşamak için sesimden başka hıç bir 
hada hiç dolaştığı yokmuş!. Yıllardan şeyim yok, 

<Edebiyat, cemiyetleri, insanları ve ta
biati aksettiren bir aynadır, derler. Hir 
devrin edebiyatını okuduğtınu-z zaman, 
o devrin insanlarını tip!erini hayatını 

sonra lutfcn bu sahaya da biı· göz atayım D" .. 1 ~ h ı· hissedilen 
d 

. 
1 

•• • ıye soy enuı, ve arare ı 
emı~. O halde ne hakla Turk edebıya- b" 1 ·ı~ ıt· 

v • • A • ır ses e ı ave e ı: 
tından bahsctmege kendısındc salnhıyet l . Vfı.kıfi babam da öyleydi ama ... 

. , ' , buluyor? Böyle bir mernk:ı :ıihayet bir . • 
ecnebi bile kapılabilir ve bazı türkce şi· Bır hayat facıası ıçtimai YC1ŞaYl§ şekillerini, düsii.ncelcrini 

görürsünüz.,. irleri tercüme ettirerek okur. : Henriko Karüzo uzun boylu, 33 yaşın-

Ah, ah, şu edebiyatın, cemiyeti akset- Öyle sanırım ki bir Macar vahud Rus 
tiren bir ayna oluşu! .. Kim bilir şu bizim müsteşı·iki dünkü kadar bu~ünkü Türk 
edebiyat makalclerimizde bu hayal sı>- diline, Türk edebiyatına Sabiha Zı>ker!
ııede kaç kere harcanır! Yirmi beş şu k:ı- yadan daha fazla alakadardıı. Dogrusu 
dar yıldır • merhum Şehabcddin Maltı· bir tek eserle bugünkü Türk şiirini an· 
matı Edebiyc'si başta olmak üzere • bu ladım sanmak iddiası ve bu iddia ile kn· 
teşbihi bir kere edebiyat kitablarına sok-ı leme sarılıp acaib fikirlerle ortalığa cev
tuk, &-eYrek asırdanlwi yetiştirdiğimiz herler saçmak telaşı bu levhaya şahid o
~~tün lise talebeleri dokuzuncu sınrftnn !anlara her şeyden evvel acı bir tebe,
ıtıbaren bunu ezberlediler, imtihanlarda 1 süm veriyor! 
papağan gibi söylediler, bfıla da söyler 1 
dururlar, fakat biz bunu gene edebi ma- Hc·le Sabiha Zekcriyanın o cümlesin-
kal l · · d k dekı <cemiyetin mücadeleleru nden ne-c enmız e te rar etmekten usanma-
yız. Öyle ki bu fikir v b t b.h ·t•k yi kasdettiğini pek iyi anlıyanıadım. Bil-

' e u eş ı , aı . . k" . . i .. d 1 d . 
kerrat cedvelini ögr~ eten b' I rnıyor mu ı ıçtıma muca e e e ebıy:ıt-

ır yazı yazıp . . . 
gazetelerin başsütununa ko mak kadar larının çeşnıSJ her şaıre hoş gelmez. Bu-
gülünç oluyor. Sonra cfcnd:~ bu bevlik ntm ıç~n, •Sulara dalan gözlerı şaır, 
fikrin kalkanını bir kere ke d'. . : ,. mısralarını, okuyanların ruhun:ı çekiçle 

. n ımızc sıp.r d ~·ı k k a· ~ 
ettık mi, istediğimiz gibi sağa sola Cj!\t- egı , anca , en ı ruhundan dogduğu 
mağı ve karşımızda bütün akar suları gi?i. şefkat temaslarile nakşetmek istr>
duracak sanmağı adet edinmişizdir. BLI· i mıştır. 
na kısaca ~emagoji. derler. Bilmem ki 1 Sabiha Zckeriyanın kendısmc göre ıç-ı 
~~t~n Sabıha Zekenyanın Kolombı.ı Da- timai şürini bilmem ki kaç kışi b ğenir 
ru fununundan getirdiği Amerikan ka- ve arzu eder? Yalnız aşkı ve tnbiati te
mu~nda bu çeşid fikir oyununa ne mim r<.'nnüm ed"yor diye şairleri san'at hu-
venrler? d d d d A • . u un an ışarı atmak lazım gelırsc 

. Bı: devrin edebiyatını okursak, 0 dt'V• Türk edebi,.:ıtına ezeli bir iflas damga::;ı 
rın msanlannı, tipleııini, heyatını, içt·-ı yapıştırılmış demektir. Çünkü o zaman 
~nt şekillerini, düşüncelerini görürmü- ne divan edebiyatının Flizulisı ile Nedi
§UZ! Ne büyük fikir yarabbi• Hani Sabi- mi, ne munsır edebiyatımızın Ahmed Ha
h~ Zekeriyaya gelinciye kndar bunu hiç şlın ve Yahya Kemali ayak üstü durabi
kuns d .. -

e . uşunmcmiştir sanki!. Ne buluş, lirler. Demek oluyor ki Sabiha Zekeriya 
ne dcrın buluş! .. Güneş doğunca dünya J makalesinde cSulara dalrın gözlet ~-iir 
nydınlanır gibi bir scy• y ı ·· :; ··· a nız guneş mecmuasını oktıduğmıuz zaman, sanki 
batı.nca ne. olur? Sisli ufuklara gömülür §air insanlığın üstiindc 1ıa1ıat ve ccmi
değıl mi? Iyi ama insan, bilhassa san'at- yetin üstünde bir mahl;ik i~iş Tifrk ce
kar~ neden o güneşe, o ufuklara mutlaka 1n·yetmde yürüyen bir inkıliıb değiıı'!n 
bkafıle ile gidip baksın! llazan da kendi bir hayat, dcğişeıı düşiin«c?cr ~c ins~n-
aşına · k d" h ·· ı l · ti ~ssızcc en ı u ya an ıle tabia- Zar yokmtL§ gibi, sadece 1.cndbı! kendi 
de~?re emez mi? Mutlaka neden her e- ile tabiat arasındaki münasebetlc~i, ken-

tır e?seRr hayattaki içtimai şekilleri araş- di aşkını, kendi duyg~uar•m te1·cımüm 
sın om ·b· t" t ·b· ·1 

de biİ ?n gı ı, 1:-a ro gı . 1 n~vı ~r- eder gorürsüntizı. demekle hem şair~ iı1-
v .e ferdı~ete, hatta fantezıye ımkan kılfıbı sezmemiş bir adam gib" gösterc
c er~bı~en san at tezahürleri neden sade- rek haksızlık etmiş, hem de demagojisi•1e 

H
e ıçtımai düsturlar peşind~ koşsun? 1 sağlam bir destek bulamı:ımıştır. Zaten 

da, sevimli bir gençtir: 
- Amerikada iş bulmak çok zor, dıye 

söylendi. Adımın önünde büti.in kapılar 
açılıyor, davet üzerine davet alıyorum, 
istediğim tiyatroya gidebilirim. I<~akat be
nim aradığun bu değil: İ~ istiyorum. O 
zaman Amerikalı biI'ıdenbirc soğukla~ı
yor. Muhaverenin mecrasını değiştiriyor. 

Henriko Karüzo ve karısı 

Eğer adım laalettayin bir ad olsay<lı, 
belki iş daha kolaylaşırdı, fakat Karüzo 
ismi telillfuz edilince iş ıfoği.şiyor, herkes 
bende IXıbamın sesini bulmak istiyor, bu
lamayınca sukutu hayale uğruyor, onıaz 
çeviriyor.• 

Bununla beraber Henriko Karüzonun 
da, babasınınki derecesinde olmasa b~le 
güzel bir sesi vardır, bunun ıçin gelecek 
hafta Nc!vyork operasında bir imtihan 
geçirecek, muvaffak olursa babasının en 
büyük muvaffakiyetlcrini kazandığı ayni 
sahnede küçük rollerle işe başlıyacaklır. ....... --·····-········ ... ·······-...................... .. 
kendi içtimai düşüncelerini ve düsturla
rını daha parlak bir belagatle başka !ne\·-

zularda istediği gibi geniş1ctcbili ·, belki 
o zaman onu okuyanlar da n\°? demek is
tediğini daha kolayca anlarlar. Yalnız em sonra ferd var mıdır ki kendisin·! b ·· . . . 

d k · . u cumle lısan ıtıbarile de doğru değil-
en, endı aşkından ve tabiat görüşle- dı"r ya K d" d 1 t .. şairler namına kendisinden bir tek dile-. d ·· «... en ı uygu m·ını Prennuın 

rın. en b~s~erken, içinde yaşadığı mu. ede.r görürsünüz. diyor. Kimin kendi İ ğim bizlerden ~lini çekmesidir. Çünkii 
h1tın tesırlerıni, ruhunda bıraktığı akiE- duygularını? şa· . lm . 1A ? ı:r 1 · kendilerini san ata vakfedenleı· en ma-len d . ırın o a~ı azım. ıa • 

. e ortay~ .koymasın? Burada ferdin buki cümlede, ta yukarıda cşairin. kc- sum, fakat ayni zamanda en sinirli a· 
cernıyete tesın kadar - tabii san'atkur- lı"mesi yok yaln . k 1. . 

0 
damlardır. Öyle rastgelenin keyfine gö-

d b h . , ız ·~ır:t e .ımesı var. 
te:~r· a se~ıyorum - cemiyetın de ferde kelime de müzafileyh şeklinde değil! re dönüp sağa sola kolayca çekiştirile-

~ oldu~unu gene o yjnni beş yıllık Bence sentaksı bozuk bir cümle yazmak- mezler. 
~dcbıyat kıtablanndan çıkararak Sab'ha tansa bir kelimeyi mccburivetie tekrar İşte bunun içindir ki Sabiha Zekeriya-

ckeriyaya biz mi tekrarlıyacağız? etmek daha doğru olurdu. F~kat ben de nın efil• dediği yerde susup &pes:ı. diye
~a~a~ münekkid, yuk:ırıd:ı. istinsah neleri araştırıyorum? Eserıni tenkid e:.tti- rnedim. Çünkü diyemezdim. Demek, her 

ettığımız satırlarından soma şunu yazı· ~· d d · 1 şeyden evvel, kendı.m" i, kendı" bcnJı"ğı"n·.ı· yor: gı a amın nere e ıse ıam:yetınden, va-
tanseverliğinden şübhe edecek olan, ya- inkar etmek olurdu. İşte Türk cemiye
hud onu etrafında olan biteni görmiye- tinde yürüyen bir inkılab, değişen bir 
cek kadar sersem ve gözleıi kapalı sanan hayat olduğuna inanan bir şairin cevabı! 
bir münekkidin fikirlerinde ne dereC"e Amma bu cevabı da kendileri içtimai 
hakika.t bulabiliriz ki cümlelerfode sda- bulmazlarsa ben ne diyeyim? 

.. cŞ~ir de ayni ~ekilde devrine göre !ıa 
buyuk harbleri, ya cemiyetin mücadele
lerini, hayatın içindeki vakıaları, hlidi
ıelcri aksettirir. Bunun içinde tabiat ta 
Q§k ta, güzellik te 1'CU'dır. Fakat şiir "; met anyalım. Hem sonra bu münekkid ffaUd Fah.rı Ozaı~oy 

• 

Miliıddan 864 sene evvel Atina mah- tıb olmak istiyuılere ve kötü hatihlere 
xemelerinden birinde on seki2: yaşında mükemmel birer nümunedir. 
bir dçlikanlı, kendisile annesinin ve kız Sesini kuvvetlendirmek için clğcrkı ı
kardeşinin hakkını arıyordu. Bu deli- ni büyütmek lazımdı. Ciğerlerin büyü
kanlı kısaca şöyle diyordu: mesi ancak göğsünün genişlemesile rnüm-

- Babam zengin bir silah tüccarıydı. kün olurdu. Bunun çaresi iyi atlet oi
Yedi yaşında bulunduğum sırada öldü. maktı. 
Bizi bol bol ve pek rahat geçindirecek Demosten iyi yiyor, erken yatıp eı ken 
kadar para bırakmıştı. Fakat vasi olan- kalkıyor, sabahleyin güzel ve temiz ba
lar bu paraları kendi menfaatlerine uy- vada uzun koşular yapıyordu. Bol bol 
gun şekilde kullandılar. nefes alma hareketleri yaparak cigerl -

Bir takım isimler sayıyor, uğradıklan rine hava çağlıyanları döküyordu. Bö) • 
haksızlığı pek güzel bir şekilde, hakim· lelikle oldukça kısa bir zaman içinde 
lcrin merhamet ve alakalarını çekecek göğsü genişledi. Sesi k\ıvvetlendi. 
surette anlatıyordu. Diğer taraftan hergün ağzına çakıl t'1 -

Eski Yunanistanda, bilhassa Atinadn lan alıyor; peltekliği doğuran yanlıs dil 
güzel sözün kudreti çok zaman güzel bir hareketlerini bu taşlarla değıştıriyor, dıı
silahtan daha üstün olurdu, hakimler ve zeltiyordu. Kapalı bir yerde kendi ken
halk üzerinde güzel sözlerilc tesir yapan- dine söyleniyor, bilhassa beceremedigı 

lar için muvaffak olmak çok kolaylaşırdı. kelimeleri tek başına veya cümle ha.in· 
Bu on sekiz yaşındaki delikanlı da mu- de birçok defalar tekrarlıyordu. Bir rnud
hitini pek iyi bildiği için Platon ve Öklid det sonra artık heceleri tek tek ve gayet 
gibi hitabet, felsefe ve lıukuk hocaların· açık bir surette söylemesini öğrcnmış 

dan dersler almış, iyi hazırlanmıştı. bulunuyordu. 
Davayı kazandığı zaman şehirde me~- Sabahlan Atmadan deni.ı kenarına k. -

bur oldu. (Demostcn) l'illlı artık hak a- dar olan birkaç kilometrelik yolu yn\, 
rayacakların arasında olduğu kadar maz- ve hatta koşarak geçiyoı·du. Bilhassa f 1-

lumların ve güze} SÖZ dinlemeye aşık O• tınalı zamanlarda kendisinin intihab c t
lan halk arasında da sık sık geçiyordu. tiği mevzular üzerinde uzun nutuklar 

Genç hatib mağrurdu. Artık belagati- söylüyordu. Deniz uğultusunun sahıl 
ni başka sahalarda, bilhassa devlet i1a- çarparak çıkardığı çağıltıların üstün 
resinde de göstermemek için sebeb yok- çıkmak 1fizımdı. Çünkü hal:t ta hatibkr· 
tu. O zaman umumi rne)dan1arda halka beğenmediği veya onlara söz söyletn ':e 
hitab etmek için sık sık fırsaUar çıkıyor- istemediğı zaman bu denız gibi köpürtiı. 
du. Demosten bunları kaçırmadı. Faknt uğuldar, ıslık çalar, yuha ~ekerdi. 
beğenilmek şöyle dursun, ıslıkla karşı· Zaman oldu ki en fırtınalı zamanl:ıı 11~ 
landı. Bu hal bir defa 

0

daha başına gelin- bile denizin sesini bastırıyordu. 
ce anladı ki bazı eksikleri tamamlamak Demosten'in ikinci hezimetini kalık -
lazımdır. Kendi kendine düşündü, ya- halarla karşılıyanlar onun bu çalışmal • 
kınındakilcre sordu. Nih~yet eksiklcriPi rmı da gülümsiyerek konuşuyorınrdı · 
şöyle tesbit etti: - Keşki tekrar kürsüye çıksa da b 

1 - Sesim zayıftır. defa daha kepaze etsek! 
2 - Nefesim kısıktır. Diyenler bile vardı. Fakat Demost 
3 - Biraz kekemeyim; hele (R) leri henüz hazırlanmış değildi. Bıkmada , 

güçlükle söylüyorum. ıyorulmadnn çalışıyordu. 

4 - Heyecana kapılıyorum; hı.: yüzdPn Aylarca halkın arasma hiç çıkrnııdıı.;ı 
sağ omuzum kalkıp kalkıp iniyor. zamanlar oluyordu. Onıı kimse zorlam • 

5 - Yaptığım jestler sözlerimı kuv- dığı ve alışkın olmadığı için buna uzt 
vetlendirecek derecede kuvvctlı ve uy- zaman katlanamıyacağını biliyordu. Bt -
gun değil... nun da kolayını buldu: 

Kafalı, şair ve alim görüşlü, tenor sesli :Başının ortasından saçlarının yarı::.mı 

hatibleri dinlemek Atinn balkı için bü- ustura ile traş ettirdi. Bu kıhkln halkın 
yük bir zevkti. Birisinın meydan!ardan orasına çıkmak onları kendisine güldüı
birinde söz söyliyeceği haber alındığı za- mekti. İster istemez evinin bodrumund \ 
rnan harmaniyeli zenginlP.rden baldırı kapalı kaldı. 

çıplak ameleye kadar her tabakadan halk Bu müddet zarfında muhakeMe, len
oraya koşardı. Bu halkta dinliye dinliye kid ve terkib kudretini çoğaltmayı du· 
tekamül etmiş bir zevk vardı. Hatiblerin şündü. Bu vasıflar cihetinden en mühim 
en küçük kusurlarını görür; insafsızca eser ntcşhur tarihçi Tüsidid'in .Pelopo
tenkid ve teşhir ederdi. Muvaffak olan· nez muharebeleri) adındaki kitabıydı. 

ları ne kadar dikkatle dinler ve o kadar Bunda mükemmel ve muhteşem nutuk
heyecanla alkışlarlarsa muvaffak olmı - lar vardı. Üshibu çok temiz ve akıcı 
yanlara da ayni şiddetle (yuha!) çeker- kompozisyonu ustalıklı, muhakemeleı 

lerdi. kuvvetliydi. Muharriri Demostendcn an-
Demosten bu haliie ortaya çıktığı tak- cak yedi sene evvel ölmüştı.i. Bu itib:.ıı h 

dirdc.daima kepaze olacağına şübhe etmi- lisan ve tarzı da o zamanki zevke pc • 
yordu. Bunun için ya çalışıp ta eksikle· uygundu. 
rini tamamlamak lazımdı: yahud o da Demosten bu eseri iyice hazmetrr L ..... 

bir köşede başka bir meslekte kalma- onu kendisine örnek ed;nmek istiyordt . 
lıydı. Tekrar tekrar okuyordu. Fakat kufi g" • 

İkincisini kabul etmeyince birincisini rniyordu. İyice kafasına yerlestirebllmc.' 
yapmak liiz.ım geliyordu. için başka çareler aradı. Nihayet buld : 

Bunun için pek muntazam ve mükem- Sekiz kitaba ayrılan bu koca eseri krnd" 
mel bir usul, bir program takib ettı. BunM elile başka bir yere kop ye etmek ... 
lar nradan iki bin seneden fazla bir zn- Tecrübe etti ve bu usulün iyi nctırc-
mana geçm sine rağmen bugiin bile ha- (Devanıı 14 tincü sayfada) 
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1 Fotoğra• tahlilleri~ Ca~a Türkiye ~çin Almanya A vustury d k. 
Mukemmel bır a a 1 

Kendisini çabuk sevdiren 
llir tip 

Zileden Zeki so
ruyor: 

1 

Kitablarile 1azla meşgul olması 
beklenen bir tip 

Babrköydn 1b- , 

Mahreç olabilir kuvvetlerini geri çekiyor 
Batavla (Cava adası ·Hususi muhahi • 

rimizden) - Nüfusu 70 milyonu bulan 
ve hepsi müslüman olan Cava adasile 
Türkiye arasındaki iktısadi bağlar maa· 
lesef pek azdır. Halbuki büyük bir istih
lak ve ticaret merkezi olan Cava, her hu
susta Türkiye için mükemmel bir mahreç 
olmak istidadını haiz bulunmaktadır. 

(Baştarafı l inci aayfada) bunda kat'iyyen müttefiktirler. Yalnız 

- Muvaj/ak oıa. 
cak m111ım? 
Etrafına kolay. 

lıkla kendisini sev. 
dirmek ve karşı. 

sındakine eınniyet 

ve itimad telkin et. 
mek, muvaffakJ. 
yete esas olan va

sıflardandır. Buna çabfkanhiJ da lllve 

etmeği daima hesaba katmak lhımclır. 

* Enarj i sahibi bir genç 
lf'ıanbııldan Haf: 

jarı Güngör de ka· 
rak .. erinin talıMi-
1.i istiyoı" 

Silkin halleri e
nerjisınc maru ol. 
matl".alıdır. Hayat
ta ekseriya Iizım 

olan müc<Wele, 
mukavemet ~ ta
hammül vasıflan· 

nı terbiye ve telkin kaidelerine uyarak 

elde etmek mümkündür, Bunun i~lıı de 

henüz vakit müsaiddir. 

* Ağır başla bir ti19 
A 1c~ehirden A 

Altay da karakte. 
rini ı tahlilini isti• 
yor. 
. Şakacı ve alaycı 
olanlar, zekalarını 
ciddi mevzular Ü• 

zerinde tatbik et· 
mekle muvaffaki. 
yetlerinl çoğaltmış 
olurlar. Bu arada 

. 

•.. ~, ... ~· ~ N" 

~ . . 
~· . 

J 

intizam kayıdlarını da ihmal etmemek 

lazımdır. İnanılır ve güvenilir te.Jikkiıl, 
ağır bqlılarda daha isabetli neticeler 
vermektedir. 

* 
Gelişi güzel muvaffakiyetler 
Ankanıdan Sa· 

l>ahaddm soruyor: 
- Muoaff ak olıı

cak mıyım? 
Dileğin tahak

kuku için evvela 
ltitablanna sarıl
ması lazundır. E
ler gelişi güzel 
muvaffakiyet e· 
melleri besleni-

yorsa beyhude bir bekleyiı olur. 

* Tok gözlU bir tip 
Çanakkale oku .. 

J1 u c u ı a 1' ı m ı z
clan Mehmed de 
ıunu soruyor: 

- !>an'atta isti~ 

rahirn ıunu soru.. ...a.-.~~-... 
l/Of': 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Her çalışanın 
muvaffak olduğu 

gibi. okuma ça. 
tında olanlarm 
muva.ff akiyeUerinJ 
de Jdtablarile olan 
alibsile ölçmek JAzııMır. 

* Zeki vı girgin llir tip 
lıtabuıdcm sa. 

leyman d4 şunu 
ıonıyor: 

- Muvajfa.k ola· 
ask mıyım..' 

7.eJd ve girgin 
olmak, muvaffa. 
ldyet Jçiıı lizım o. 
lan vasıfların ba
pnda gelir. Yalnız 
clilc bqb hallerl 
varsa tadili lhımdır. 

* Aceleci ve sabana llir tip 
l.tartbııldan Os. 

tnaAlft. auali de §U: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Bir şeyin sonu. 
nu beklemekte 
gösterilen acelt: 
ve aabırsızlık ba· 
zan çok zararlı da 
olabilir. Başkala
nnm fikirlerine 
daha az tabi olanlat muvaffakiyetlerini 
bizzat yaratmakta daha tesirli olabilirler. 

* Güler yüzlülük ve muvaffakiyet 
Malatya dan 

Mahmudun suaü 
de p: 

- lıtikbalimi te· 
m.ia edecek mi· 
filmi' 
Bulunduğu jşin 

dikbaşlıp, ihmale 
ve istiğnaya ta. 
hammülü yoktur. 
Güler yüzlü1ük, 
hot muamele, temizlik ve san'atta meha· 
ret muvaffakiyet için başta gelen şart

lardandır. 

Son Po•ta 
F otograf tahüli kuponu 

•-·-- . Jm.111 • • • • • • • 

Adru • • • • • • • 

DİKKAT 
Potograf tahllll 1çln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderllmed prttır. 

Abideleri tedkik komisyonunun 
dünkü toplanbsa 

Cava adaaile rabıta tesis eden büyidt 
küçük devleUer, burada pek büyük men
faatler temin etmektedirler. H.-ı.lbuki 

Türkiye ile Cava arasında iktısacü rabı· 
talar teessüs ettiği takdirde Türkiyenin 
edeceği istifadeler, diğer milletlerinki.ne 
nisbetle çok daha geniş olacaktır. Çünkü 
Cavanm idhal ettiği malların en büyült 
kısmı Türkiyenin ihraç ettiği maddeler • 
den ibarettir. 

Cava piyasalarında Yunanistanın Me
taksa konyağı, şarabı, kuru siyah üzümü, 
zeytinyağı, Sakız adası, Suriye, Mısır 1.ü· 
tünleri, Kıbrıs adası soğanları ve incir • 
leri en mutena mevkileri işgal etme~.de • 
dir. Bittabi Türkiyenin bütün dünyaca 
meşhur tütün, kuru üzüm, kuru iııcir, 
zeytin ve zeytinyağı ve diğer ihraç mad
deleri bu piyasaya çıkacak olurlarsa ra -
kiblerini kolaylıkla yenerek hem Cava 
adasına, hem de Türkiye ye büyük fayda
lar temin edeceği muhakkaktır. 

Garib noktalardan biri de budur. Tür
kiye Cavaya hemen hemen hiçbir şey ih· 
raç etmediği halde bir çok mad:leler 
cTürk malı. diye satılmaktadır. Bu 5U • 

retle Türk mallarının şöhreti istismar 
edilmektedir. Sigaradan tutun da sabı.:na 
ve kumaşlara kadar bir çok maddelerin 
üstünde ingilizce yazılmış Turkish keli -
mesine tesadüf edilmektedir. 

Tüccarlarımıza şimdi dil§en vazife, O• 

radaki müesseselerle temasa geçmek ve 
hakiki Türk mallarını Cavalılar:ı tamt • 
maktır. Bunun için de her şeyden evvel 
propagandaya ehemmiyet vermek lazım
dır. 

Bir de şunu kaydetmek isterim. Bir 
çok memleketlerin olduğu gibi bizim de 
Cava adasında bir mümessilimiz vardır. 
Ancak bütün konsoloslar ve hatta Fe • 
lemenk Hindistanı umumi valisi de tica
ret ve hareket merkezi olan Bataviada 
oturduklan halde Türk müm2SSill hüku
met merkezi olmaktan başka hiç bir kıy
meti olmıyan Surabayada ikamet etmek
tedir. İki memleket arasında iktısadi bağ
ların tesisinde bittabi çok mühim olan 
bu noktanın da mümessilliğimizin Ba • 
taviaya nakli ile tashihi Iizımdır. 

Muttalib S1J1ıab 

J Yeni neşriyat 1 ------= 
GiDi GeUa - llustafa Hilmi Nural t.ua

fından JUl)an ba yerli köylü romanı temb 
bir butı De tltab halinde çı.kmııtır. Güzel 
bir t6yttl banın aşkını anlatan bu roman 
Anadolu köylüsünün bütün hususiyetini can~ 
!andırması itibarile de dikkate p.yandır. 

Dolu köJlerinde tedkikler - Erzurum, 
Kara, Karatöse, Artvin. Rize, Trabwn, Gü
miifhane mıntakası köylerinde yapılan tecL 
klkJerf, köycülük mevıuu etrafındati umu
mi dfifünce n te!Atkllerl, t.aşıyan bu Jdtab 
Çlkmlftır. Yazan Dr. Rütnettın Fethidir. 
Baymdarlık işleri derıfsl - Bayındırlık 

Bakanlıtının çıkardığı bu derginin §Ubat sa
yıaı lntipr etmiftir. 

beynelmilel gerginliğin izalesi için bir Berlinde taktik hususunda fikırlerde 
unsur mahiyetinde telakki edilmekte • ihtilif vardır. 
dir. Bazıları, Südet mıntakasmın Al -
Avusturyanın dahili vaziyetinin muhik manyaya ilhakından sonra Çekoslovak 

göstermediği hakiki bir işgal ordusunun ,:levletini Alınanyanın himayesi altın· 
bu memlekette ibkası keyfiyetı, Çekos - da idame ettirmek, yalnız bu devleti 
lovakyaya karşı cebri bir teşebbüste bu· küçük antant ile Fransız ve Sovyet it
lunulacağı zehabını tevlit etmiştir. A • tifaklarından ayırmak fikrindedir. Di
vusturyadaki kıt'aların geri alınması, söy ğer bazılarının fikrine göre ise, yalnız 
lendiğine göre, bu ihtimalin hali hazır- tamamile Çek olan ınıntakalar istildi
da mevcud olmadığını göstermektedir. lini muhafaza etmeli, diğer ekalliyet -

Siyasi mahfellerde sureti umumiyede ler ise mensup olduklan millete, yani 
zannedildiğine göre, FranS3 hükümeti ta· Polonyalılar Polonyaya, Macarlar Ma
rafından ilk gündenberi ittihaz edilen a- caristana ve Çekoslovaklar ise kısmen 
zimkarane hattı hareket He bu hareketi Polonyaya, kısmen de Macaristana ve
teyid eden Chamberlainin beyanatı Al • rilmelidir. 
manyanın merkezi Avrupada arzularını Diğer taraftan Deyli Herald gaze ~ 
muvakkaten durdurmuştur. tesinin bildirdiğine göre, Çek Nasyo • 

İngiliz gazetelerinin neşriyatı nal Sosyalistleri Prag hükfırnetine kar· 
Londra 1 (A.A.) - Çekoslovakyadaki şı bir hükfımet darbesi hazırlamakta -

vaziyet efkin umumiyeyi ve bilhassa dır. 
sol cenah gazetel .. ini meşgul etmekte Çekoslovakyada halk partisi 
devam ediyor. Sol cenah gazeteleri, bu sa- Prag 1 ( A.A.) - Di Zayt gazetesi 
balı.ki nüshalarında, Çekoslovakyanın yazıyor: 

her gün şiddetlenen kuvvetli bir tehJike Hükfunet birliğini teşkil eden sağ 

karşısında bulunduğunu lebarüz ettir • ve sol cenah partileri arasındaki ikilik 
mektedir. gittikçe fazlalaşmaktadır. Bütün sol 
Man~ter Guardian diyor ki: cenah Çek partileri, itomünistler de da· 
cÇekoslovakyanın istiklaline hürmet bil olarak, bir halkcı cephenin ilk eı;a. 

edileceği hakkındaki Alman taahhüdle • sını teşkil etmek üzere bir müşterek 
rinin hiç bir kıymeti yoktur. Almanya - komite kurmuşlardır. Sağ cenah parti
nın, Alman dili kullanılan mıntakalal'ı leri ise sağ cenah gençliği t~kkülle
ilhak etmek niyetinde bulunduğu şüphe ı inin bir elden idaresi için daha bun -
götürmez. Nasyonaı sosyalist şefleri, bu dan birkaç gün evvel bir milli komite 
meseleyi aralarında konuştuklan zaman, vücude getirmişlerdi. 

Çin hikiyeleri 
(Bq ta.nıjı 7 nci sayfada) 1 Li-poyu tevkil ederek isi prensin yanın. 

vermişti, artık pirin hali vaktı yerine da bulunduğu için hapse attılar. Prens. 
geliyordu. Arkasında ilci uşak gezdirti- isyan cürmile idama mahkum edildi. Şa· 
yordu. Kendisini bu hal.de görenler: ir imparatorun gazabmda?ı zorla kurta-

- Li bu ne aristokratlık? İki uşaktan rılabildi. Cezası müebbed küreğe tahvil 
daha azile gezmiyorsun! demişler. r iildL Bunu yaptırtan isyanı tenkil• 

O, gülmüş ve ıu cevabı vermişti: muvaffak olan General An-lu-shan'dı. 
- Zannettiğiniz gibi değil. Ben -ı:ii- İmparatora: 

ling'in vasiyetini tutuyorum. - Siz demişti, bütün bu zaferim, yol 

O d d. ki· o · ·k· kla gezmek diye hesab ediniz. Bana şundiye kadat 
er ı . c aıma ı ı uşa 'h .ğ. . b"t" "tbe · 1 •A-. d B" isi b '""";"'- · ta ı san etti ınız u un ru ve nışan an .uuım ır. ır şara gu6 ..u.uunu şır, . . . 

di~ · d k h ld - uzd · · gerı alınız. Fakat buna mukabıl pir l.J 
6erı e ço sar oı o ugun a sızı ~ 

sırtla .... _ ponwı hayatını baglflayınız. 
r, eve goturur.11 Bö" 1 ··ı- de kurt ı · b" y ece o um n u an pır, ır a-

Onun en büyük gururu yüz desti şarab mumt aften de istifade ederek hapisten 
içtiğini söylemekü. çıktL Üç sene sonra da aç Vt' prabsız 
Artık zengindi. Binlerce altm kıyme- ··ld-. o u. 

tinde kürkü, atı, süslü elbiselerl vardı Fakat söylenen masallar l bakılırS3, 
ve yazıyordu: pir Li-po bir sarhoşluk anında, suya dü

Sir'aUe aba sular denbe dölmlirler " şen aya sarılmak istemiş, onun hayalini 
bir daha udet etmesler yakalamak için suya atılmıj ve boğul· 

Şu yüksek sarayan üstündekini görüyor 
masana? muştu. 

Ba beyu aaçlarfle oynayan Ye a:rnaya ı.- İmparator Muig-Huang öldü. Güzel 
kan in.v.nl? gözdesi Y ang da toprak oldu ve unutul. 

Daha sabahleyin onan saçları alyab bir du. Fakat bugün bile ölmiyen ve yaşıyall 
ipete bendyonla. bir şey var: 

Ballnald fimdl alqam reldl, onlar kar ıtbl 
lte1as ...._ Li-ponun kalemi, dehası, şiirlen (*). 

Madem ld clab memn-n "~ (Arlcaıı var) 
• laalde içelim. 

( •) &lmdatı mehasler: 
Şa 11Uiı7an aym dyua al&mda a _ U~po: .. p. ll-31-M-95-111. 
ljarab ..,_ini mabsan n yetim bırakım- it - WWiams: tbe Mlddle :Kincdaax, 1. P. 

yalnn. 

Şaraltm uma samanlar esiri kalnaala •· "!' - Gower and Ball; oatline bidor7 el , ....... 
-•--:ıı.. ·~- enama; p. ıu. Ve ayılıp ta ondan a,, ..... ._. -mem. ----------

~ Y d ht lif 1 · d Barit Gulan " Korunma - General bal sahibi olacak ur un mu e yer enn e yapı 
Haydi buıün de prab atın alalım 
Paramn yoktm ma dlJeee•ıldlsf Mussolininin Hitlerin 

telgrafına cevabı 
mıyım'. lacak abidelerin proje ve planlarını ted Mazlüm Boyun ile Gaz Mütehassısı Dr. Khn 

t yager Refet'in yazdıtı bu eser ,eniden baa-
San'atı için li· kik etmek üzere cra Vekilleri Hey'eti tınlmıştır. Ba ltincl tab'ında kitaba m6el -

zım olan vasıflar; kararile teşekkül eden jüri hey'eti dün llflerl tarafından bir çot yenlllkler lllve e-
temizlik, güleı dördüncü toplantısını Güzel San'atlar dllmJttir. 
yüzlülük, müşteri- Akademisinde yapmıştır. GllU ..... - Ahmed Haad KöUlbbanest 

Sa la Sal"h Cim ' b k ı · ı&rafJndan neşrine başlanan ömer SeJfed-lere hmı muamele ve san'atında mebaret Y v a coz un aş an ıgı 
-Y ·- - din ldilllJ&tmdan dördüncü kltab .ObH Ma· olduğuna göre; muvaffak olmamaeı için altında yapılan bu toplantıyn h.ultur bed) adile Ç1karıl.auftır. Kitabd& n;'..harririn 

beb 1r .. ı ...... -... 1 B bir de Bakanlığı yüksek tedrisat Umum Mü - .eçtlmlf hJklyelerinden ytrml t1ne vardır. 
se -----~ o ur. una tot- d- .. Ce d Du 1r} a·· 1 s , t-

.. .. . . uru va rsunoıs u, uze an a Modem Teknik - İnkıllb Kitabevinin 
gözlulük ilive edilırse muvaffaldyet iJı. lar Akademisi Direktörü Bürhan Top- San'at tltablan serisinin beşinci kitabını 
timalleri kuvvetlenir. rak, Akademi resim şubesi şefi Leopolt t~ldl eden aan•at mektebı mezunlarından 

Livi heykel şubesi şefi Bellin~ mima- Huseyln Ataymanın Modem Teknik adh e-

* rt 'bes. f' p t vt h' ~·l'k serini teknikler ve lşcilerln okumaları behe-
şu ı şe ı renu e , şe ırcı ı · pro- mehaJ llzımdır. 

S"batkAr bir tip 
lstanbııldan Hic-

ri i rı1Z4Bile sonı· 
Zuyor: 

- Muvajfak ola. 
cak mıyım.? 

Muvaffakiyet 
kapılan, fiil ve 
h a r e k e t J e r i-

fesörü Celal Esad Arscven, Dahiliye 
Vekileti namına İstanbul Belediyesi İ
mar Şubesi Müdürü Ziya iştirak et -
mişlerdir. 

Verilen karara göre jüri hey'eti bun 
dan sonra her ayın ilk cumasın=ı ge -
len tarihde Akademide .topla.nacaktır. 
Jüri bundan evvel şubat ayında bir, 
mart ayında da üstüste iki olmak üze -
re üç toplantı yapmıştır. 

mizin dürüstlüğü, 

ve tedbirlerd0 ki 
tamamlık ve nok-

Dünkü toplantıda Manisa, Trabzon, 
Erzurum, Giresun, ve Ayvalıkta yapı
lacak Atatürk anıdlanna aid gönderi -

sanlıkla açılıp kapanabilir. Makul fikir. len evrak ile ressam Saip tarafından 
lerde sebat ed nlerin muvaffakiyet ihtl· ı yapılan Atatürk büstü ve bunun fo -
P' 11 rf çoğalmış olabilir. \ tograflan tedkik edilmiştir. 

Demlryollan derılsi - Nafıa Vekaleti ta
rafından çıkarılan bu mesleki derginin rnart 
aayıaı lntışar etmlftlr. 

Endiıstrl - İzmirde çıkarılan bu sanayi 
mecmuasının mart sayısı intişar etnıl§Ur. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
mertezl tarahndan her hafta neşredtlen bu 
çocuk mecmua.sının 79 uncu sayısı renkli bir 
kapat içinde dolgun yazılarla çıkmıştır. 

Hancıhk ve Spor - Türk Hava Kurumu 
tarafından çıkarılan bu havacılık ve spor 
mecmuasının 211 inci sayısı çıkmıştır. 

inan _: Trabzon Halkevl tarafından çıka
rılan bu kültür mecmuasının 8 inci s:ıyısı 
çıknııftır. 

Beden Eriaüs - Robert Tbeuennel.steriD 
bu tıaa eıserln1 Ruhi Bn1s dillmlze çevlrmlf 
ve forma (orma neıre bq!am11tır. 

Fakat ltenlm çlçeldede ........ Wr atm 
Binleree altm eden ldirlderim var. 
Banlan .. mdl bir bismetW• Jiilder 
Ve hemen tatlı faftba teWD ettiririm. 
Ve W,leee iter lklmlır ..._ 
at .... -= .. laimiai ......... 

Onun hüznü ne idi? İki bin senelik hü· 
zün nereden geliyordu? İnsanlardan, in
sanlıktan, insan olmaktan daha büy(lk 
bir keder olabilir miydi? O, ayni zaman
da harbin en büyük düşmana ve yapan· 
ların en büyük aleyhtarı idi. Kendisine 
ne için çok içtiğini soranlara: 

- Harb galiblerine taş çıkartmak için 
şarabı mağlub etmek istıyorum! cevabı· 
nı verirdi. 

Fakat bir gün imparatorun gözünden 
düştü. İmparatorun alay ettiği gözdesi 
Yang, bunu yaptınnağa muvaffak eldu. 
Gene şarabsız aç ve çıplaktı. Dağlar aşı
yor, diyardan diyara gidiyor, bir parça 
şarab bulmağa çalışıyordu. 

Bu seyahatlerinden birinde kendisinı 
Yung prensi Li-ling himayesi altına aldı. 
O bir katre şarab bulmaktan memnun, 
bu sefer de onu metheden şiirler yazma

ja başladı. Fakat prens Li-Iing impara
tor Miug-Huang'a karşı yaptığı isyanda 
mafhlb oldu. İmparatorun adamlan, şair 

Roma 1 (A.A.) - Mu.ssolini, İtalyaa 
imparatorluğunun birinci mareplı ilinı 

münasebetile Hitlerden aldığı tebrik tel
grafına aşağıdaki cevabı vermijtir: 

Telgrafınıza ve fqist İtalya hakkın .. 
daki temennilerinize bütün kalbimle te
şekkür eder ve samimi selimlarımı gön· 
deririm. 

A,.klar ~ezarhğma spor uhuı 
yapılıyor 

Kasımpaşa Spor klübü Kasımpaşa • 
daki metruk Aşıklar mezarlığını tesvi -
ye edip futbol sahası yaptırmaktadır. 

Belediye imar şubesi müdürlüğü 
plansız yapıldığından inşaatı dünden i· 
tibaren menetmiştir. Klüp mensupları 
belediyeye müracaat edip kendilerine 
Dahiliye Vekaleti tarafından müsaade 
verilmiş bulunduğundan inşaab mü -
saade edilmesini istemişlerdir. Sahanı!l 
vaziyeti tedkik edilmektedir. 

Avcd.ar kongresi 
İstanbul Avctlar Kurumundan: İkinci ve 

son umwnl toplantı puar gttnti aut ıo da 
Eminönü llalkevinde 1apılacalmdall o,eıe
riD, ıelmelert rica olunur • 
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Almanlar ve ltalyanlar, General Frankoya yardım etmek, b_u suretle 
ispanyayı kendilerine bağlamakla, Fransanın cenubu garbı cephe • 
sinde onu her %aman tehdid edebilecek bir müttefik yaratmıı oluyorlar 

Akisleri 
Roma 1 (A.A.) - Gazeteler, B. Mus • 

solininin 30 martta söylemiş olduğu nut
kun ecnebi memleketlerde husule getir
miş olduğu akis ile meşgul olmakta ber
devamdır. Gazeteler, İtalyan teslihat; • 
nın hiç kimseyi tehdid etmemekte oldu
ğunu ve sulhu zaman altma hadim bu • 
lunduğunu yazmaktadır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) lfakir bırakan ve aramıza nifak sokar.ı; 
Gazetenin dünkü nüshasında, (Harb Halk Cephesine sarıldık. 

tehlikesi karşısında Fransa ne yapıyor?) Büyük harbi müteakib bütün diın-. 
serlevha.sile intişar eden dokuzuncu ımı- ya Fransaya hayranlıkla bakıyordu. 
kalede, muharrir Avrupa crulhunu tehdid Bazıları onu seviyor, bazıları ise on .. 
eden hadiseleri ve Fransanın dahili vazi- dan korkuyordu. O tarihte, Fransa gfili' 
yetini gözden geçirdikten sonra ezcüm!e fikir, gah emirler veriyordu. Yazan: Emekli Erkaruhnı·b l{aynıakamı Nüzhet 

İspanya harbinde Frankoeula:' bilhassa J. is~~nyanın müstak~e~ d?nanma.sı ~:l 
son günlerde mühim muvaffakıyetler ka· ışe gırınce Akdenız hakımıyetı busbu
zanıyorlar. İki gündür Frankist kuvvet • ~ün başka bi~ çehre alabilir. O z:ıman 
ler Katalonyaya girmiş bulunuyorlar. Bu )ngilterenin Jmparatorluk yollan M.:. -
kuvvetlerin en yakın sahıle yapacakları .sır ve Fılistin ile muvasalası, Fransa -
bir ilerleme hamlesi; hükCımetçılcrin e - nın da bilhassa Şimali Afrika ile irtiba
linde kalan İspanya parçasını ikiye bö • tı çok güçleşir, endişeli bir mahiyet a

diyor ki: Şimdiyse, kendisine fikir ve emir 
veriyorlar. Fakat şurasını iyi bilmemiz 
icab eder ki, tehdidlere karşı boyun 
eğmekle düşmanı silahından v~zgeçi • 
remeyiz. 

Popolo d'İtalya diyor ki: 
Ecnebi mcmleketlc'!\rde bazı kimseler, 

İtalyan teslihatının kime karşı )'apılmak
ta olduğu sualini irad etmektedirler. Bu 
teslihat, vatanın haklarına ve menfaat • 
!erine tecavüz etmeğe cesaret edecek o
lanlara karşı yapılmaktadır. 

c- Ecnebi dostlarımız endişe ile so -
ruyorlnr: Fransa ne yapıyor? Fransa ka
bine değiştirmekle meşguldür ... 

lerek, bunların karadan birbirlerine yar- lır. 
dımlarını kesec~, neticede Ispanya baş· İspanya harbinin Franko ni.ikume -
tan başa General Frankonun eline g<'çe· ı tiıJin galibiyctile netıcelenmesinden 
cektir. Bu itıbarla zafer artık Franko - sonra Avrupadaki Alman ve İtalyan 
cular tarafına geçmiş sayılabilir. Bu saf. kuvvetleri ne olacak? Bunlar kendi 
hadan sonra dunun asi gf'nerali, yarının memlekE:'1 lerine alınacaklar mı, yoksa 
adı tarihe kaydtdikc<'k büyük b:r ku • da İ!>panvada mı bırakılacaklar? 
mandam oluyor demektir. Avru a de\ letlNinin geceli ı1Ürıdlız-

Bu isyan at şınin once parlamas., SO'l· li.i harb"" haı rlandıkları 1öz ö.1~ncle 

Vatihan Viyana 
Piskoposunu 
Takbih etti 
Vatıkan I (A.A) - Vatikan radyosu 

tarafından bu akşam yapılan ncşriyattu, 
,Avusturya katolıklcrini nasyonal sosya -
lizme iltihaka ve Avusturyanm Almanya 
ile> bırleşmC'sini tasvibe davet eden Vıya-

, na piskoposluğunun hattı hareketi sarih 
surette takbih edilmektedir. 

A vrupanın asabiyet içinde çırpındığı, 
kasabalarımızın boşaldığı, Bitlerin as • 
kerlerinin hudud direklerini devirdiğı, A
vusturyanın ağladığı, Çekoslovakyanın 

titrediği bu sırada siyaset adamlarımız 
nutuk söylüyor, komite halinde toplanı
yor, nisbetler tesbit ediyor ve birlik vü
cude getirmek gayesile birbirlerine hn -
karet ediyorlar. 

Bu hercümercin ilham ettıği net.cc an
cak şöyle hülasa edilebilir: Asker Fransa 
harbi knzandı, politikacı Fransa sulhu 
kaybetti. 

Mütarekedenberi hata hata üzeri .. 
ne işledik ve her türlü muvaffakıyet -
sialiklerle karşılaşarak, bizi tamamen 

Bu vaziyet, harbden ko1ktui!um:.1za 
mı deialet eder? Hayır. 

Kat'iyetle eminim ki, halihazırdn. 
en harbcu millet ve en cesur devlet re .. 
isi dahi bizi harbe teşvike cesaret ede
mez. Ordumuzun kuvveti ve milleti .. 
mizin kuvvei maneviye J üksckhği her ... 
kesce malfımdur. 

Fakat yekd'ğerini tutmıyan bı.r si • 
yasette devam ettiğimiz takd · rde, pa .. 
ra ve yiyecekten mahrum olan komşu .. 
muz bunları tedarik için tab:atile göz .. 
lerini bize çevirecektir. 

Fransa, şu hakikati iyi kavramalı " 
dır. AraınJzda itiihad olmazsa doğru 
iflasa. ihtilale ve harbe sürükleniriz. 

ra İspanyayı içine alacak kadar büyü - bulundurulacak ve İspanvad.ı rej m n 
rnesi, nıhayet yıllarla mücadele netice - y k lma ının vukaı ıda müta ra <'di e 
sinde yıkılan krallık tahtının yerinde ku- <'sbabı da du~imulecek olursa, Frank.o 
rulmuş rejuni silip süpürecek bir ma!ııyet hükumetinin tama.'llile teşekkül ve t '
almasının esas ve esbabı araştırılacak o- c süsüne kadar Alman ve İtalyan kuv
lursa gözlerimizi yırmi sene evvelıne ka- vetlerinin oradan alınmıyaca~ı belki de 
dar geriye çevirmemiz icab eder. yeni takv.ye kıtaatile daha ziyadl' art-

Büytik harbden muzaffer ve galib çı • tırılacağı düıoıüm.ilebilir. Siyas.i ve a-; • 
kan devletler bilhassa Fransa; istikbalde keri icablara göre bugünde'1 tamami -
Avrupada kopacak yeni bir harbı dü~ü - le te-,bit cdilemiyecek gayri mu~yyc.1 
nerek orta Avrupada Almanyayı sevk:.il- bir zaman için bu kuvvetlerin Isnan
ceyşi bır çember içinde kıskı\Tak sıkış - yada bırakılmaları da bekle!1ileb'ldiği 
tırmak için Polonya, Çekoslovakya gıbi gibı İtahan kuvvetlerinin Afrıkaya 
bazı devletleri yeniden teo;is ettiler. Bun- nakli ihtimali de varid görülebilir. Bby 
ları vücude getirmekte, milliye! Ce!"eyan- le bir halde İngilterenin Libyad;ı İtal
ları gibı bugünün en cazib icabları ka - yan tahşidatından duyduğu sıkıntı, es
dar, istıkbalin askeri emel ve gayeleri kisinden daha ziyade artar. Herhalde 
de hakim olmuştu. Yani yem bıı dünya vaziyetin inkişafı, bütün dünyaca de -
harbınde Almanya devletini; Polonj·a, rin bir alfıkayla takib' edilen İngiltc -

Milletler Cemiyetine 
üzaheret birliğinin 

istedikleri 

Frankoc lar d"n lerida'ya girdilef' 

Çekoslovakya hükumetleri hududlnrında re _ İtalyan müzakerelerinin alacağı 
da cephe nlmıya mecbur Pderek garb hu- son şekle ba~lı bulunuyor. Dunu da 
dudlarında Fransız ve İngiliz cephe!erin- çok yakın bir atide göreceğiz. 
de bulunduracakları orduları zayıflat • 
mak, netice itibarılc adcdı tcievvuktan 
mahrum bırakmak gayesi de bu yeni dev
letlerin vücude getirilmesinde mühim bir 
yer alıyordu. Bunun en açık delili, Al -
manyanın muhtemel veya muhakkak taz

Lord Loyd 
Şehrimizde 

Londra 1 (A A.) - Millet!er Ceıniye • 
tine müzaheret birliği bugün Kekston 
Holde Lord Sesil'in başkanlı~mda toplan-
mış ve: 

1 - İngiliz hükumetinin paktın bütün 
vecibelerini ifaya amade olduğunu bil -
dirmesini, 

2 - Taarruza uğrıyan her devletin mü
dafaasının derhal temin edilmesini, 

3 - f spanyol hükfunetinin müdafaası 
için IUzım olan yiyecek, müh;rr.mat ve 
malzeme tedarik edebilecek 11aziyete ko
n ulmasmı, istiyen bir karar sureti kabul 
eylemiştir. 

Amme hizmeti ifa eden 
müesseseler kömürsüz 

yiki karşısında Fransanın ırkı, harsı bam- Ankarada, hükumet rical!mizlc temns
başka Çekoslovakvanın tamamiyet ve is- larda bulunmuş olan Lord Loyd, di.in sa-

J ve Ankara 1 (Hususi) - Amme hiz -tik.lalini muhafaza etmek için icab eder- bahki ekspresle şehrimize gelmiş 
kalmıyacak 

meti ifa eden müesseselerin kısmen sc bir harbı bile göze alacak kadar ileri Park oteline inmiştir. kömürsüz kalmaları tehlikesini önle _ 
ye gitmesidır. Lord Loyd dün Boğaziçiııde otomobille 

mek üzere bu gibi müesseselerin en az Bu dar çemberden Versay muahedesi- bir gezinti yapmış ve akşamüstü bazı hu· üç aylık kömür ihtiyaçlarını karşıla _ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

mandan, akşama kadar takviye kuvveti 
aldığı takdirde şehri muhakkak surette 
müdafaa edebileceğini Röyter muhnbır: -
ne söylemiştir 

Takviye kuvvetlerinin gelmekte oldu
ğunu gösteren hiç bir emar.;? yoktur. 
Diğer taraftan Fransaya iltica eden mi

lis ve sivillerin adedi altı bini bulmuştur. 
Bunlar arasında bir de general vardır. 

Mülteci milisler, silah ve cephaneden 
mahrum oldukları için kaçmak mecbu
riyetinde kaldıklarını ve tekrar memle
ketlerine dönerek harbetmeğe hazır ol -
duklannı söylemişlerdir. 

Madrid cephesinde 
Londra l (Hususi) - Son dakikada hü

kumet kuvvetleri kumandanlatı arasın
da mühim değişiklik1er yapılmıştır. Ku
mandanlıklara bilhassa genç unsurlar ge
tirilmiştir. Hükfunet kuvvetleri Madrid 
cephesinde taarruza geçerek bazı muvaf
fakiyetlcr elde etmişlerdir. 

Lcrida'nın akıbeti 

Fraga 1 (A.A.) - Franko kıtantı saat 
13,20 de Lerida dış mahallelerinin ilk ev

nin her fırsatta bir kısmını yırtmakla susi ziyaretlerde bulunmuştur. yacak m~kdarda stok mal buiundurına
kendini kurtarmıya ve hududları hari - Yüksek misafirimizin bu akşamki eks- ları Vekiller Hey'etince kararlaştınl -
cinde kalan Cermen ırkını içine alarak presle Londraya dönmesi muhtemel • 
büyümcğc çalışan Almanya da tarihi has- mıştır. Hiikftmetçilcrin mukavemeti 

dir. k 
mına ayni emel ve sevkülceyşi tedbirlerle Almanya Avusturya Saragossa 1 (A.A) - Franko uv -

lerini işgal etmişlerdir. 

mukabele ediyor. İspanyadaki rejimi yı- Eskişehirde acıklı vetleri tarafından hemen hemen ta -
kıp yerine kendine taraftar faşist bir ida- fabrikalarına silah marnile muhasara edilmiş bulunan Le-
re kurmak ve müstakbel bir dünya har- Bir haza oldu sipariş etti ridanm her an zabtı beklen~yor. Maa -
binde Fransayı Pirenelerde İspanyaya . .. . mafih hükfünetçiler dehşetlı mukave • 
karşı da cephe almıya mecbur etmek, bu (Baştarafı 1 mci sayfada) Vıyana 1 (~.A.) - .Mareşal Gorıng met göstermekte ve tank, ağır topçu 
sayede garb hududlannda daha kuvvetli Epeyce zamandanberi yapılmakta olan Avusturyadakı seyahati esnasında or - e mühim hava kuvvetleri kullanmak-
bulunmak istiyor. Bunun için Akckniz- demir bir deponun inşaatında çalışan a - du için mu.htelif endüstri m~essese - ~dır. Şehir müteaddid kuvvetli siper
de hakım bir vaziyet almak emelini gı.i _ melelerin üzerine de.mirler birdenbire yı- le:.in~ ve .bılhassa ~~eyr fabnkal_arı?a ı lerle müdafaa edilmektedir. Frankocu
dcn İtalya de anlasıyor, btrabPrce ısya- kılmış ve 775 numaralı işçi Sivaslı Hüse- muhım m~~arda sılfilı ve otomobıJ sı - lar siperleri birer birer znptetmek mec 
nın ilk parladığı günden başhyarak gö • yin oğlu Nuri demirlerin altında kalarak pariş etmıştır. buriyetinde kalmışlardır. 
nullü ve muntazam kuvvetlerıle asi ge • ezilmiştir. 35 bin tondan yukarı Hükümetçilerin Barazad gölü bend-
nerale her sahada yardım ediyor ve onu Arkadaşları, Nuriyi kurtarmak ister • • lerini yıkarak şehri muhasara etmekte 
bugünkü vaziyetine, nihai zafer ve kat'i Ierken diğer demirler de yıkılarak 466 zırhlılar ınşasına başlanıyor olan Franko kuvvetlerinin arka ile mu 
neticenin eşiğıne enştiriyorlar. Bınaen- numaralı işçi Salih de ayağı ezilmek su- Faris ı (A.A.) - İngiliz ve Amerikan 

1 
vasalasını kesmek teşebbüsleri ak'm 

nleyh Alman ve İtalyanlar tarafından İs- retile ağırca yaralanmıştır. hükumetleri 1936 Londra den.z mukave· kalmışiır. 
pan)ada tesis edilmek üzere bulunan Hadıse derhal Eskişehir müddeıumu - lesinin zırhlıların tonilatosu 35 bine Hükfımetçi fırka kumandanların -
Franko hiıkümeti; buyük harb ~alibleri- miliğine haber verılmiş, yaralı Salih de tahdit eden maddesini terkettiklerini bil- dan birine gelen bir emrin sureti ele 
nin vücude getirdıkleri Polonya ve Çekos tedavi altına alınmıştır. dirmişlerdir. geçmiştir. B~ emırd: dıyo~ k!: . 
lovakyaya tamamile fiili bır mukabele Ölen Nurinın üç çocuğu vardır. Bir Fransa hükumeti, bu mühim karara cBulundugumuz sıperlerı lııç hır su-
sayılabilır. . kaç gün sonra da bir yavrusu dünyaya saik olan sebebleri tamamıl<' takdir et • retle tahliye etmiyeceğiz. Bu b bl k

. Jspa ı d 
1 

k A b. k a de\ İkı"ncı· hat kumandanına nelen ta -se c e yarın ı nyan n a- g lecektir. Bir çocugu da bundan ikı ay t ğıni ve anca vrupanın tr ar '- n 

ha doğrusu. BerJin - ~om~. mi~-~erinin 1 
evvel ölmiı~tü. 1 IC'ti otuz beş bind.en yuka.rı tonilatoda mimde de geri çekilen her kim olur -

sadık ve rnınnet1ar bır rnuttefıgı ola - z llı N . . b g"n D(v g mi "·aptığı takdırde aynı suretle ha • sa olsun ateş edilmesi emrolunmak • _ ava urının cenazesı u u • J 

cagında bugün şüphe edileme17 let Demıryolları hastaner;mden kaldırı • I rckct edeceğıni beyan etmiştır. tadır. 
Franko hükumeti bir kere lspany~- larak arkadaşlanmn clln:-ı üstünde is • -

da teessüs ettikten sonra Alman ve I- tasyonda hazırlanmış olan hususi tren~ Japon/ar 
talyanın yardımile modern. silah ve götüruldü. Atolyeden ve lokomotiflerden Gerilegorlar 
techizatile şımdiye kadar Ispanyanm 
hiç bir zaman yapamadığı mükemmel 
ve kuvvetli ordusunu da yeni başlan 
ıtensik ve teşkil edince artık mesele 
kalmaz. Avrupa kuvvet müvazenesi; 
görünüşde Berlin - Roma mihverine te 
mayül etmiş bulunuyor. Böyle bir İs -
panyanın varlığı ise Fransa ve İngil -
terenin hiç de hoşuna gitmiyeceği g.bi 
sevkülceyş bakımından Garbi Akdeni
zin ,,aziyetini büsbütün değiştirebilir. 
Nihayet bir gün gelir, Akdenizi Atlas 
denizıne bağlıyan Cebelüttarık kapısı 

demokrat devletlerin yüzüne kapa -
nıverir. 

çalınan matem düdükleri arasmdo. kal • Şanghay 1 - Röyter, Şnnghayın 
kan hususi katarla asri mezarlığa varıl- ı OO kilometre kadar yakininde mühim 
dı. Tabut, medfeni ebedisine göz yaşları 1 muharebeler cereyan ettiğini bildir • 
arasında konuldu. Çok hazin olan cenaze mektedir. Çin muntazam askerleri bu
merasiminde herkes ağlıyordu. rada Şanghay - Vuhu - Hançu müsel -

Haber aldığıma göre, Nurinin ailesinl' lesi içinde çeteler ile birleşmişlerdir. 
ve çocuklarına Devlet Dem;ryolıannca Çinliler, mücadeleyi son on gün i -
ikramiye verilecektir. çinde Şanghay'a 130 kilometre daha 

Aysel yaklaştırdıklarını bildiriyorlar. 

1 

Çocuklar milletin en kıymetli ha:ıioesi
dir. Bunların uhhatte Te neş'eli olmala
rı için uğraşan Çocuk Esirgeme Kuru
muna yardım ed.hılz. 

Bitaraf yabancı bir membadan alı
nan maluma ta göre, son haf ta zarfında 
her gün Şanghaya en az elli Japon ya
ralısı gelmiştir. 

( A. A.) 

Alman tayyareleri 
Barselona 1 (A.A.) - Milli müdnfaa 

ne1.areti, ecnebilerin İspanya harbine 
iştirakleri hakkında aşağıdaki mütem
mim malumatı vermektedir: 

Pasajares ve Bilbao, Alman üssül -
harekeleri haline getirilmiştir. Son Al
man tayyareleri buralara getirilmiştir. 
Henkel markalı kırk sekiz avcı tayya • 
resi, gene bu markalı on iki bombardı -
man tayyaresi, Messarşmid markalı el
li iki avcı tayyaresi, Yünker marknl. se-
ri altı tayyare, iki tane dört motör1ü 
Yünkers tayyaresi. 

Bütün bu tayyareler, Burgos, Vı -
torya, Avila tayyare meyc.lanlarına nak
ledilmiştir. 

A vila tayyare meydanı müstahdc • 
mini, tarnamile Alınan teknisyenlerden 
mürekkebdir. 

Bilbao J (A.A.) - Bilbao'nun Fran .. 
kocular tarafından işgal edilmek üze .. 
re bulunduğu sıralarda şimali İspanya
nın en büyük vapur kumpanyası olan 
Soto ve Azınar şirketi ortaklarından 
Azınar rnezh.-ı'.ir kumpanyaya aid 180 
bin tonilato tutan 26 vapuru İngiliz 
firmalarına satmıştır. 

Ortağı aleyhinde açtığı davayı Lon· 
dra mahkemesince kazanmış ''e rnez • 
kur vapurla n kendisine iadesine hüli 
ınolunmuştur. Bu karar Frankocu İs • 
panyada büyük rnernnunivcile karşı • 
lanmıştır. 

İngilizler Barselondan çıkıyorlar 

Londra 1 (A.A.) - Barselondald İn 
giliz tebaası şehri terke davet olun • 
muştur. 

Saragossa 1 ( A.A.) - Son dakika: 
Milliyetperverler Lerida etrafında ve 
şimalindeki mevzilerini ıslah etmişler• 
dir. Milliyetperver kıtaat bugiln şehri 
işgal teşebbüsünde bulunmamışlardır. 

Burgos 1 (A.A.) - Alkaniz'cC'rı i .. 
Ierj hareketlerine devam eden lejyo .. 
nerler Tarranon vilayetinde mühim bir , b • 

merkez olan Valadeoblesi işgaı etmış· 
lerdir. 

Hükumetçilerin mm•affakiyctlcri 

Madrid J (AA.) - Asilerin Aragon 
cephesinde şiddetli hücumlarınu rag .. 
men Cumhuriyet kıt'aları kumandan .. 
lığı iki hareket başarmıştı~. B~nl r~an 
biri üç gün evvel Alarrasın bolgcsm • 
de başlamış ve 1 5 kilometre bir ilcr • 
Ie~e ile neticelenmiştir. Hükumet kı· 
taatı Masezo"o, Tcrriente ve Azor köy" 
lerini işgai etmişlerdir. 

İkinci hareket Sellela'da merkez or· 
dusu tarafından yapılmış ve dün er • 
kenden şiddetli bir topçu ateşinden son 
ra başlıyarak akşam üzeri 12 k"lomet. 
re ilerleme ile neticelenmiştir. Abane .. 
das kö) ü çevrilmiştir. 

General Miaba, ansızın taarru1. kar• 
şısında kalan asilerin pek az mukave .. 
met gösterdiklerini bildirmiştir. Bu • 
nunla beraber bu bölgede şiddeth mu" 
harebcler cereyan etmiştir. 

}11giltere ltalya ile 
Uy11ştıı 

(Baş taTafı 1 inci tayJada) 

komitesi tarafından halli için bütün sn:tt 
retini sarfettiğini habrlatmaktadırlar. 

(A.A.) 

Londra 1 (Hususi) - Romada cere .. 
yan etmekte olan İngiliz - İtalyan mü .. 
zakercl<'ri memnuniyetbahş bir suret .. 
te inki~af etmektedir. 

İngiliz sefiri Lord Pert, yarın tek • 
rar kont Ciano ile görüşecektir. 



•Son Posta,. nın TELEFON 
Yazan: Rusçadan çeviren: 

Mİha7il 7Afçenko B.Alu 

Vatandaşlar, geçenlerde ben de kendi· ı 
me bir telefon aldım.. bugünkü teraitte 
telefonsuz olmak, adeti elsiz, ayaksız ol
mak lfbi bir şeydir. 

Telefonla konuşmak veyahud canının 
istedi.ti bir yere telefon etmek, herhalde 
hoş bir feY olsa gerek.. 
Vakıl benim pek telefon edecek yerim 

yoksa cia, gene ne de olsa bır telefonun 
evde bulunması hiç te fena bir §eY de
ğildir. Çünkü şimdi artık biz 1919 sene
sinde değiliz!. 

1911 yılında telefon §Öyle duısun, ek· 
meksiz oturduğumuz günler de oldu.. 
halbuki şimdi elli rubleye mükemme~ bir 
telefon koydurmalç imkanı var .. 

Sonra telefonun insana luçbir zararı 

da yok. Canın isterse konuş, istemezse 
konuşma!. Seni icbar eden yok.. zama
nında paraları ver de ne yaparsan yap!. 
Komşularım, bu iş onlara bıraı yenihk 

gibi geldiği için, ilk zamanlar itiraz et· c- Madmazeı, allo, ba1uı acele olarak polis d·rektörliiğü hı,.sıztık 
tiler: ıubesini veriniz!> 

- Bu, gece yanlan da zırzır çalar, de- Meselenin ne oldujunu anıu;ı.k ~n bi·' sini veriniz!. 1'eni soy\Jp soğana çevir· , 
dıler, seni tatlı. uykundan eder. Vazgc;; ricik çare birabane1e gitınc~tL diler.. j 
paraııla 6aşına beli satın alma!. Hemen giyindim. Aşağı indim. Sokağa Bir iki saniyelik bir fasıladan sonra 

Halbuki benim telefonun gece yansı çıktım.. iki solukta kendimi birahanede madmazel cevab verdi: j 
d~i~ gündüz bile çaldılı yoktu.. ben buldum.. - Biraz beklemeniz !Azım.. telefon 1 
bütün arkadaşlarıma telefon nwnll"mı Gündüz olmasına ralmen birahane meşgul. 
~~iş. bana tel:fon etme1erini rica et· dopdolu idL. oturanlann hiç birisini de Ara~ biraz zaman geçti. Tekrar te-
mıştım .. gelgelelim bunlarm hepsi JUUr· tanımıyordum. Maamafih .110rmağa karar lefon ettıın.. madmazel, gene; 
suz insanlarmış.. ellerini telefona sürme- verdim: - Meşgul, cevabını verdi .. 
ği lüzumsuz bir iş telAkki ediyorlarmış.. · V tand 1 dedi 1 . ·zc1 ba Artık daha fazla bek.lemPğe tahammü-

.. __ , A •• - a aş ar m çmt en na r kal d H Haauı kelam uzun muddet bana telto- tel f ed ki d' 1 ' um ma L emen sokağ·1 fırladım. 
fon eden olmadı .. halbuki bu arada bt-n ~:ın ıae:ı mh~ kunse l v b Tramvaya atladığım gibi kendimi polis 
telefonun, taksitlerini tıkır tıkır ödedim. :: an ç ıana ce a direktörlüğünde buldum.. usul olduğu 

Neyse, llfı uzatmıyalım.. geçe:ı pazar· verm için hemen bir istida yazıp verdim. İsti-
clı. Yalnız başıma evde oturuyordum. Hiç Tabil benim bu ite çok canım ııkıldı. damı gözden geçirdiler: 
bir if yapmıyor, dalgın dalgm duvards Hem telefon ettiler, hem de burada bu- - Sen git, dediler, biz iş~i takib ede-
'asılı duran telefona bakıyoıdum. lunmuyorlar; bu ne if?. riz. 

Bu sırada birdenbire telefon çalmum Ben de orada bir kögeye ili§tim. Bir - Lfıtfen, dedim, neticesini telefonla 
mı?. Uzun zaman çalmadı, ~Imadı da bira lllJ'W'ladım. bana bildiriniz!. 
bugün işte çalacağı tuttu.. Boş bulundu- _ Bir bira içeyim, diya düfClndüm, - Bizim telefon etmeğ~ vaktimiz yok-
tum için bayağı korktum.. yerimden belki bu arada gelen giden olur. Ne tuhaf tur. Biz işimizi telefonsuz görürüz. 
kalktım. Telefonun bqıba giderek ahi· ıı?. Ömrümde böyle gaka gögnedim. Bu işin nasıl neticelencce~'.ni ben de 

zeyl elime aldım: tkl duble bira içttın. ~Iraz meze e- bilmiyorum. 
- Allo, dedim, nereden telefon edi· di ih t lland E 1~ O zamandanberl de bana kimse telefon 

. m.. n aye eve yo ım. ve ge !D- etmedi telefon hAll od da 
yorsunuz?. Kim telefon ediyor?. ce ortalı,._ altüst olmn• buldum. Evm .. am asılı du-

Blz 1 f 
5a .,. ruyor. 

- te e on ediyoruz, dedtler, biz.. içinde yükte hafif, pahada alır ne varsa ı--------------
yabam:ı değil. gltmlfü.. elblaelerlmin yerinde yeller e- 1 YARIHKt Ntt8BAıınzt>A: 

- Ne olmuş?. Niçin telefon edtyonu- siyordu.. j Bi · v • 

nuz!. Hem rica ederim, kim oldutunuzu Hatmma telefon pld.L Hnıen ahizeye r bahllJ&rllgm hıklJ8SI 
s<Jyleyiniz!. yapqtım: Yazan: Ch.arleı Foby 

- Blzl.z, biz, dediler, siz"n ahbab1-n· - Madmazel allo, dedim. banı acele Çeviren: Faik BeTcmn 
ruz!. ~ bir 1§ için sizl görmemiz ieab olarak polis direktörlillfl hırsızlık §Ube• -------------1 
ediyor. Posodskaya caddesinin kÖfelin· ;:::;::;;::::;::;::::;:::;::.:::=:===========~ 
:~1f.ahanede sizi beldtyoruı. Hemen Devlet Demiryollan ve limanları iş.etmesi Umum id ıresi ilAnları 

İçimden: cNe mükemmel if, dedim. 
Şayed telefon olmasaydı bu ahbablar ne 
yapacaklardı?. Tabii tramvayla bana ka
dar gelmek zahmetini göze alacaklardıı. 
dedim. Sönra da onlara cevab verdim: 

- Allo, dedim, acele dediğiniz bu it ne 
bnifT. Benı görmek istiyen kimdtr?. 

Bu 80D sözlerime cevab veren olmadı. 

Muhımmen bedeli 17,500 lira olan bir aded arzani torna tezglh! 13/5/1938 
Cuma gilnfl saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu lfe girmek iltiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ili: kanunun ta
yin ettilf vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon relsllline verm:!leri lAzımdır. 
Şartnameler paruız olarık Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Teaellün;ı ve Şevk Şefliğinden d::ğıtılmaktadır. (1642) 

Boşu Boşuna lztırab Çekti 

alıneıt bntnb ağnllll'ının, hemen geçtiğini gOrdQ. Neşesi yerme geldL 
Havalara aldanmayınu. MDtemadJ hararet tabavv1l.JW( her raba&

sızııta yol a~bllir. Eğer yamnızda dalma 

GRiPiN 
Bulundurursanız kendilllzl btltlln butalıkhra kar!Jl sigorta etmlt oluranm. 

icabında gUnde 3 kat• alınabilir 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Cibali fabrikasında AAuatos 938 nihayetine kadar çıkacalı tlbmia edilen 

(1500) aded boş bobin sandıfı pazarlıkla satılacaktır. 

n - Pazarlık 15/IV/1938 taılhllle rutlıyan Cuma 8'ini1 aaat 10 ela Kahetıfta 
Levazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Satılacak mallar Cı,ball fabrikasında hergiln g6rillebWr. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para
lariyle birlikte yukarıda adı seçen komisyona milracaatlan llh olunur. (l'lM) 

Tarata isyan eden Açlar 
Elueri:ra bahmdaldan pri t•ketmek an1llDda 

olularcbr. Binaenale7la 

Saçlarınızı itaate Alı11tırınız 

PERTEV iRii ANTiNI 
kvll•nmakbr. 

Posta'nın edebr romanı : 28 
nup çiğnenme merasimi yap1~1rken iki sıkca sıkca tekerrür etmeğe başladı. - IWıt gafil taze! Onlara kapı. bacat 

Ah, Şu · Hayat! 
genç arasında kuvvetli bir ahbab.ık Bir gece kendilerini tamamile kaybe- pencere, duvar .• gece giindüz olur mu 

• başlamıştı. Bazan saatlerce başbaşa ka-\den iki ahbab çavuşlar ~p eğlend!k- Diledikleri zaman ne olmaz ki! ... 
lıyorlardı. Zaten bünye, ~hlAk itibarile leri bir umumi evde, gece yarısmdau nin gözlerine mışıl mışıl uyurken gt;. 
birbirlerine çok benziyorladı. 1ki.11i de 1 sonra dön:nıeği unutarak sabahlayıver- ründükleri zaman tl Bursada bile d 
havaleli büyümüşlerdi. Fakat şi1T1di diler. Halbuki?!. Tekkede ikindiye ka- laşırlar. Onlar için yol ne demek ayo'W 
Münirin bayılınalanna ilah! bir cezbe dar bekliyen hastalar vard:. Dergah Çin Maçin bile bir çuvaldız sayılmaz! 

- diyorlardı, orası da başka!.. kadınlarından birisi bili kapısının ki- Dinliyen kadınlardan biri: 

Hatırı sayılan kadıncağız haremde bayılıyor. Saatlerce dişleri kilitleniyor. iki edilmez, şımarık, hoppa bir gen~ti. rek bahçeye ~ık·tı· ve asma kutuğü.ne nuttun~z mu? Bir ~ecede hem Meı:t 
bacı hatuna yalvardı, olmadı .. şeyhin Zavallı yavnmıu ku.rtarl. Çarşıbaşın~ Hastalıklı büyümüş biricik sevgili ev· tırmanarak ~~nırın kapalı ~nceresın· zefendıde, hem Edirnede ~ucamıd 
dızini öperek ağladı, olmadı.. r.ihayet: daki küçük hanımı tekkeye adak ettim. !adının karşısında zavallı genç d&l nnası ~n odası?ın .ıçme .. bakıncs bag!~~ h~m Konyada ayni saatte llbı'ilnlınecll' 

Ben· h ·· · · Allahtan korkmasa secde etmeğe kalka- ıçın kendi ehle agzını tıkadl • .llQ.unır o- mı? Ama sona ne oldu?t 
- ı şey Munınn yanına çıkarın Münir, güzel kadının elinden tutarak caktı. dasında yoktu!. Tekrar sararmış bir - Ne oldu kardeş! 

ayaklarına kapanıp yalvaracağım! • de- odasına götürdü. Evvela bir saat kadar . .. . .. . yüzle bekliyen kadınlann arasına dön- - N 1 k. bü ilk t 1
- -. t di .. . . Sadı şeyh Munırle kafadarhgı iyıceı .. .... . e o aca · Y aze. avp 

· başlxışa kaldılar. Murur, bu bir saat ı- .. . ' dugu zaman yaşlı hır kadının etrafın- dünyanın altı üstüne geldL 
~ne kimse cesaret edemedi Fakat çı'nde sırıta sınta derdli kad .. artırmı,tı. Munır de genç arkadaşına dakil f ld d .. sö leri . ·tı· .. ._,..._ d . • mcagıza d .. ere ısı a ıgı z ışı 1: - Evet mucerrebdir. _.......,.._ 1er 

umulmaz bir tesadüfle kadın merdiven sokuldu. Şurasına burasına el uzattı. en ma~rem uygularım soylemekte .. n - O mübareklere gece gündüz olur ğiştirlrse zelzele olur!. 
~ı~da heyecanından ~1bel~:;ır1ii~ İnsiyaklannın bütün tezahürlerini ~ki~ıyord~:a: :" fe~i~ do~afıı~ mu kardeş .. geçen gece yansı himmeti - Allah alnımıza hayırlı ,_ıar 1 
goğsu açılını~ siyah, ırı gozlen gösteremedi fakat bu ilk kadın yakın- yog u ~e . a . m er n an a 115" hazır ve nazır olsun. küçük şeyhi gene sın! ..• 
nemlenmiş bir halde yalvarıp durur- lığı genç dervişi çileden çıkard1. Has- zama~ Munır !erınde duramaz oluyor- tebdili kıyafetle Yüksekkaldmmda do-
ken derviş Münir merdivenrlen aşağı tayı filan unutmuştu. Günlerce bir o- d~. Niha~et b~r gece. tebdili kıyaf~tle taşırken görmüşler!. e 
mdı. Kadın derhal dizüstü çökerek Mü- dada başbaşa kalsa hiçbir şey düşüne- hır Beyogl~ eglencesıne ~a~ar verdıler. Demin Münirin odasını yokhyan ka-
nirin ellerini tutup öpmeğe ve ağlamağa miyecektL Oğluna şifa uman kadın tek- O gece. Sad~ el ayak çekildıkten sonra dm merakla sordu: PABMAKSIZ MCNbt GALATA 
başladı: rar yalvarmasaydı kim bilir daha kaç a~abasıle koşe ba~ına kadar g~lecek, - Hangi geceydi o? ALEMLEldNDB 

- Meded senden ya şeyhim - diye saatler geçecekti. Münir, nihayet Sa- bır ~~t ~~ndi elbısel~rinden get~recek, - Dur hele hesablıyayun. Geçen çar-
inliyordu - halim sana ayan. diyi okuyup çiğnemiye razı oldu. Ve ve unırın penceresıne uzataca tı. şamba gecesi.. hilif olmasın galiba sa- Mirasyedi Sadi ile Parmaksız Müni 

Münirin pözleri daha şaşılaşarak, ağ- sevine sevine giderlerken anasına bir Dedikleri gibi yaptılar. Tek katlı at altı ile yedi arasında... rin gece eğlenceleri devam edip gi 
zı daha çarpılarak kadına sokulmuş, a- hafta, hergün oğlunu getirmesini hem- tekkenin, dışarı çıktıktan sonra tekrar Tekkenin kadını derhal protesto et· yordu. Artık ona bu Alemde Pa&u .. _...-ı 
bklaşıp kalmıştı. Nihayet sesi pürüzle- bih etti. penceresini kapıyarak atlayıp sıvışmak ti: lAkabı verilmişti. İlk zamanlar lht' 
ne pürilzlene sordu: Garib bir tesadüf! Sadi o gece bayıl- güç olmadı. - Yanlış görmüşler! .. Şeyh 'NQnlr o tarını kamçılıyan bu kaçamaktar 

- Ne ist'vorsun ey hatun? Dile ben- madı. Bir hafta mütemadiyen de?in br Bu ilk işlenen gizil suç Münirin sar- saatte yatağında mışıl mışıl uyuyordu. zamanlarda kendilerine 70rguııl 
den oe dilersin? inançta tekkeye taşındılar. Ana o~ı. sak benliğinde başdöndilrücü bir zevk Pencereler de sımsıkı kapalıydı. vermeiie basiamıttı. 

- Birll6 ojlimı Sadi her gece düşOp- ~ dervişe Adeta tilpı)'Orlanh. OkU· prdabı detbileftimdştl. A.rtık suçlar ( Öbürü sözü kesti: - Arı- _. -
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.. Son Posta • 11111 macera rom•nı: 7& 

'İfşa eden idam olunur!-,, 
H•rb .. navı casusl•n era•ndakl mUcedele 

Olanda derin bir istikrahla: "Şu Litvanyalı ne ilim, ne kaşif, ne bir şeyi Eir serseri! 
Haris bir mel'un. Akreb yapılı bir herif. Bütün o planların hiçbirisi kendisinin 

değil. Sanırım ki kardeşinin ölümünde parmağı var! " dedi 
Sonra esrarengiz Vielopolskaya dön-, 

düm: 

- Madmazel Vielopolska. Sizin için 
belki bir sürpriz teşkil edecek bir seya· 
hatimiz var. Babanız size izahat vere. 
cektir. Sizi selamlarım. 

Vielopolska da babasının sevinç için· 
de ferahladığını gördükten sonra garib, 
şeytani bir neş'eyle gülümsemiye baş
lamıştı. Başile: 

- Anlıyorum ... 
Gibi eğilmekle iktifa etti. Yüzümü· 

zc adeta hiçbir şey olmamış gibi lakayd 
bir halde bakıyordu. Paltomu giydikten 
sonra Litvanyalıya: 

- Siz rahatsız olmayınız, Mös) ö Mi· 
§el... dedim. 

- Vielopolska sizi geçirsin muhte· 
rem doktor cenablan!. 

Acele odadan çıktık. Vielopolska bizi 
sokak kapısına kadar geçirdi. Geçen c- Çünkü bu sarı adamlar dan delı§et duyuyoruw:. 

- §eyleri hemen dümdüz, hiçbir şey an· OJanda sinirli bir tavırla sözümü 1 - Deli misin? .. dedi. 
laşılamıyan ,lAkayd bir sw-atla takfb · kesti: - Belki, Olanda. Eğer ~u Her Dra· 
~~~~ olan bu garib kadının elini sıkıp - Fakat! .. dedi. Bu işe Japonların veski cenabJannın hediye ettiği o garib 

· ıç ır ~ey söylemeden ayrJldık. karışmış olması müdhiş bir şey!.. hastalık henüz üzerimden tamamile te-
h Sokag~ çıktığımız zaman duyduğum - Niçin Olanda? .. Onlar da yeni dün· sirini kaybetmemişse belki de deliriyo· 
.~~:an :: ka~mın ~ç~.ığını hi5:o;etmi· yada İngilterenin yerine geçmek, bil· rum. Fakat son derece ümidli, son de· 

:>. um. ır muddet yuruyerek bır tak- tün dünyaya hakim olmak hak ve ce- .. . . . 
sı aradık. Hava çok serinlemic:ti ı· . k d.l . d b 1 b" "llet ;rece muteheyyıc bır haldeyım. G " · sare ını en ı erın e u an ır mı -

eçen bilyük bir otomobili durdura· tir. Zavallı Jorjionun Litvanyalıya da - Arkası var -
rak atladık. O vakit hAJA şaşkın bir söylcdigwine göre her halde büyük bir -·---··--
hayret iı.; d ·· ·· bakm k 1 • ~-n e yuzume a ta o an harb de açmıya hazırlanıyorlanmş .. şu ,.. 1111 

Olandaya r· .. k w OSM L K Si . •. şo orun ne onuştugumuzu hrılde Avrupada dönen entrikalar etra. AN 1 BAN A 
Jşıtme.mesı için, alçak sesle sordum: fında onların da büyük bir dikkat ve e-

- ~e dersin7.. hernmiyetle faaliyet sarfetmeleri gayet 
- ayretteyım!.. tabii bir şey olmaz mı? .. Hem böyle bir 

.. - Bu Litvanyalı müstekreh herifin keşfin Japonların eline geçmiş olması 
duny~ın en. alçak adamı olduğuna ta- her hangi bir milletin eline geçmiş ol
m?.mıle kan_lım. Üvey kardeşinin ölü- masından daha mı müdhiş olur? Niçin 
munde dahli olduğuna kat'iyen şübhem olsun? .. 
yok. Herif mücrimdir. Olanda şiddetli bir sinirlilikle: 

OlandaA derin bir istikrahla: - Onlar dehşetli insanlar! dedi. 
- ~e alim, ne ki.şif, ne bir şey!. Bir - Canım Olanda hadiseyi oldu~un· 

serserı! .. Haris bir mel'un. Akrep yapı- d f zl b"' . ·· ltm '. h" 
1
.. 0 k 

b b"r h •t B"T· .. . an a a U)U ege ıç uzum yo .. 
. ı . e? · u un o planların, proJele· kaldı ki henüz ortada kat'i bir sey yok 

rın hıçbırisi kendisinın· degwı·ıı V k • h~d· d b" J .: ··ı ·· · ··· a ıa a ıse e ır apon goru muş. 

Tt1RK ANONİM ŞİRKETİ 
TF.Sts TARİHi : 1863 

11nDaJ911: Jl,IM,Ht lnıDb Uru 

Türkiyenfn başlıca şehlrlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
lran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugoslnya, P.omanya, 
Suriye ve YLillanistc1nda FiJyallerJ 
vardır. 

Mart &ymın son haftasında, İstan -ılerini bildirmişlerdir. Yurnurtn 
bul gümrüğünden 353,468 Hralık ih • ]erinin bu müracaatları tedkık 

işci .. 
cdıl • 

racat yapılmıştır. Bu mikdar, geçen mektedir. 
haftalara nauran biraz noksand1r. En 
fazla ihracat yapılan memleketier, sı· 
rasile Sovyet Rusya, İtalya, Almanya, 
Polonya, Romanya, Çekoslov2k) t., A • 
merika, Fransa, İngilteredir. 

Yumurta standardizc edenlenn, İs
tanbulda 200 kadar olduklan anlaşıl -
maktadır . 

Yeni elli liral klar 
Rusyaya 114, 167 liralık tiftik ve Yeni elli liralıklar Türkive Cumhu-

sisam, İtalyaya 86,405 liralık deri, boy ıiyet Merkez Bankasınca dfüı sabah -
nuz, kıl, ketire ve yumurta, Almanya· tan itibaren tedavüle çıkarılmıştır. 
ya 83, 132 liralık deri, pestil, ceviz kil· Dün, Merkez Bankası veznelerinden 
tüğü, portakal vesaire Polonyaya beş bin liradan fazla yeni elli Jirallk 
12,528 liralık, Romanyaya 18.,885 li · eskileriJe tebdil edilmiştir. 

rahk, Çekoslovakyaya 61251 liralık, A· ff.uradh tarım kredi kO peralifi 
merikaya 3, 115 liralık, Fransaya 1,-031 
liralık muhtelif ihrac ~addelerimiz kongresi 
gönderilmiştir. Muradlı (Hususi) - Tarım Kredl Koopera-

Pamuk ihracahmız inkişaf edi)or tın hcye•t umumlyesi, köylerden lflen iti 
Türkiye pamuk istihsalatının beşde )tize yakın ortatın iştirakli;? yapılmıştır, 

dördünü temin eden Çukurovada, İç - Toplantıda, tooperatlfler milrakıbı Zetl ve 
el ve Seyhan viJayetlerinde, 800,000 
hektar kabili zer araziden 200 • 2SO 
bin hektarına pamuk ekilmektedir. Bu 
rada ekilen pamuklar yerli, Klevland 
ve bir mikdar da Hind cinsi olan Aka
ladır. 

193 7 - 38 altı ayında, Çukurova 
mensucat fabrikalarında, İstanbul ve 
diğer Türkiye şehirlerindeki fabrika • 
larda istihlak edilen ve harice satılan 
pamuk yekunu 7,931,900 kiloyu bul -
maktadır. Bu yekundan 2,633.400 ki • 
losu dahilde istihlak edilmiş, S,308,SOO 

Ziraat Bankası memuru Sabit. d'3 bulunmut• 
tur. Yeni idare heyetine, gizil rey usulllt, 
llehmed Berlı:, Sabri Yılmaz, İdria Atılgan, 
Niyazi Ekmen, Baki Cengiz, kontroıörllile 

Mustafa Yılmaz, hakemlile eski pehll\'anla-
rımızdan Kara Mustafa aeçllmlşlerdtr. 

Bakırköyde ziraat koleji 
aç alacak 

Bakırtoyiınde Ayamama çltUiğlnin s un 

alınması lf1 bitmek iizeredlr. Bir lıaft&ıya ka-

kilosu da ihrac edilmiştir. açılacaktır. 
Pamuklarımıza her yerde talih bu· ~-------------

dar muamele tamamlanacaktır. Burada bh 
slraat çitWği turulacat, bir de zı.-aat koleji 

lunduğu gibi bilhassa Romany'l faz - lsTANBUL 
la rağbet göstermektedir. 

Yumurta tasnifçileri cemiyet 
kuruyorlar 

Ticaret va Zahire Borsası 

1/4/938 

Sekiz Esnaf Cemiyetinin kısmi ida· ı---------,--------1 
re hey'eti intihabları ayın on sekizin -

FIATLAR 

C l N S t ~' den 2 7 sine kadar yapılacaktır. Bun -
!ardan ayakkabıcıların 18 Nisan pa • 
zartesi, bahçıvanlar.ın 19 Salı, f .rıncı
ların 22 Cwna, berberlerin 25 pazar • 
tesi, kapıcıların 26 Salı, musiki san'at· 
karları cemiyetinin idar~ hey'eti kıs -
mi '.intihabı 2 7 Nisan çarşamba günü 
yapılacaktır. 

Yumurta standardize edenler de Ti-

Buiday yumuşak 
Butday art 
Arpa çuvallı 
Çavdar 
Mııır beyaz 
Mwr san 
Kuoemi 
iç tındıt 
Yapak Anadol 

Aşa.~ı Yukarı 

K. P. K. P. 

6 28 & !13 
6 ıo 

4 ~ 

' 3~.& 

4 2. .& ' 21) 

' 36 6 2,li 
7 14 7 16 

!3 20 .53 26 
66 68 

-:: Evet, Olanda!.. Hiç şübhe yok .. ben Fakat 0 da öldürülmüş. Bu .Japon da te
k~:.ıyen yanılmıyorum. Herifin geçir- sadüfen kanserli olup gene muhterem 
dıgı haller tamaınile mücrimlik buh- sabık ze\•ciniz Dolçiyef tarafından di- ı 
ranlarıdır. Bu adamın para hırsı uğru. riltilmiş deg·il a. Ben kendi hesabıma 
na kard ~· · d k .... 1; .. ı · ' eiını e, "'~" de, her şeyı .Japonların daha çok Asva ile meşaul 
Japonları r t ..:ı· k J o 

.. n .e ıne e~ııın etme te tered- bulunduklarına, binaenaleyh Avrupa· 
dud e~emış alınası çok muhtem~ldir. da pek kuvvetli teşkilat sahibi olamıya
. - Vıelopolska her halde her şeyi bi· c.aklarma kaniim. Binaenaleyh, kork-

Her tUrlO banka muameıe1ari 
Japar. caret Odası Esnaf Şubesi Direktörlü -

- ğüne müracaat etmişler ve «İstanbul 
"•••••••••••••" yumurta işcileri san'atkarları kuru • 

z. yat ;remetllt 40 20 4.9 
Ponulı: derisi !50 
Çakal 200 22li .. 

lıyor!.. ma! Şimdi de senin, karınlarını deşen 
- ~vet .. ~ali çok esrarengiz. Fakat müdhiş insanlannla boğuşmıya mecbur 

onu soyletınıye asla imkan olmı:, acağı· olacak değiliz. 
nı görmedin mi? Bu mel'un Litvanya- Olanda gayet garib bir tavırla· 
lının da henüz agv zından J d w · 
d h . a ama ıgımız - Temenni ederim ki olmasın• dedi a a bırçok şeyler b"ld•W• d h ·· 
kak. ı ıgı e mu ak. Zıra ben yalnız bu sarı adamlatdan ö-

Olanda birdenbire yüzüme haşvet1e 
bakarak: v 

- Fakat keşfin Japonların eline 
geçmiş olması1 ne müdhiş.. dedi. Oh! 
Bunu bir ihtimal halinde düşünmek bi· 
ı~. i~sanm tüylerini ürpertiyor. Düşün, 
but~n dünyanın bu san ırkın eline geç· 
mesı ne demektir? Bu tayyarelerin 
n:ıennilerin, tahtelbahirlerin içine ~ 
np bedenenle beraber kendilerini de 
berhava eden bu diri diri karınlarını 
deşen ırkın! 

teden beri dehşet duyuyorum. Sonra, 
Avrupalılar, gene Avrupalılarla boğuş. 
malıdır. 

Birdenbire söyledim: 
- Olanda!. Hatırlarsan, Draveskinin 

tiayyarede televJzyonda gördüğü ra· 
ketler her halde Avrupada idi. Draves· 
kinin kat'i surette tahmin ettiği mesa· 
fe tecrübelerin Japonyada yaplldığına 
ihtimal bırakmaz. 

Olanda, canı sıkılmış bip. halde: 

~--•••••••••• .. ~ mu• adile bir cemiyet kurmak istedik· L---------'-------
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Ace.telet:ı Karakö, Klprl'batl 
Tel. 42382 - Sirkeci Müldirdarzade 

H.. Tel 22740 ·---# , ..... 
Karadeniz Hattı Postaları 

BANKO Dİ ROMA HEYETİ 
UMUMİYE İCTIMAI 

Banko di Roma'nın heyeti umumiye iç· 392.154.377.74 Lirete tezayüt etmek sure
timaı 24 Mart tarihinde sureti idiyede tile 31.164.532.32 Liretlik blr fazla; Hazi-

1 Nisandan Ağustos sonuna kadar in'ikat etmi§tir. İçtima raporunda otarşi ne Bonoları.Cüzdanı 1.471.052.780.56 

Karadeniz hattında yaz tarifesi tat· mücadelesinde elde edilen büyük inkişaf (1936) Liretten 1.876.532 546.99 Lirete tt>• 

bikinc başlanacaktır. Buna nazaran ve İtalyan Şarki Afrikasında başarılmıo Dyüt etmek suretile 405.479.766.43 Lnet-
postalar İstanbuldan Pazar, Salı ve olan mühim l§ler tebarüz ettirilmektedir. lik bir fazla; Muhabirler-borçlu bakiye• 
Perşembe günleri saat 12 de kalka· 

"d" d"" - t k t ·r · d I İtalyan Şarki Afrikasmda bundan evvel leri 1.012.400.505.06 (1936) Lırctt<'n caklar, gı ış onuş e ış arı esın e· 
ki ayni iskelelere uğrıyarak İstanbu· 

11
8 şube açrnıo bulunan Banko di Roma, 1.177.172.674.76 Lirete tezayüt etmek su

la birer gün evvel geleceklerdir. Yal- geçen sene zarfında yeniden 7 şube aç- retile 164.772.169.70 Liretlik bir fazla; 
nız kış tarifesinde Hopaya kadar gi- mış olmakla bu mıntakanm en ehemmi- Teminatlı Hesabı Cariler 260.547.061.75 

den Sah postası yaz tarifesinde Ri- yetli merkezlerinde müesses bulunmak- (1936) Liretten 499.266.759.22 Lirete tt•· 
ze'den dönecek, Hopaya gitmiyecek· tadır. Banko di Roma ltalyada da yeni· zayüt etmek suretile 238.719.691.47 Liret· 
tir. cl763> 

- Henüz :korkacak bir şey yok, O
landa! Keşfin Japonlann eline geçtiği 
hakkında elimizde henüz kat'i deliller 
yok. 

- Dedim a, temenni edelim ki öyle 
olsun! deÇi. Şunu bil ki, ben her halde 
bu iş için dünya üzerinde yalnız Ja
ponyaya gitmem. Sen onu bana söyle 
Ben senin Litvanyalıya karşı kullandı· ~-•-•••••••••••" 
ğın hattı hareketi de hiç an~amadım! .. 

den 13 §Ube açmış ve Milano Merkez İs. lik bir fazla göstermiştirler. Ticari Ka· 
tasyonu dahilinde bir kambiyo servisi buller de 6.775.692.95 (1936) Liretten tam 
tesis etmiştir. Gene geçen sene zarfında 114.143.612.27 Lirete tezayüt etmek sure. 
açmış olduğu Bağdat Şubesile, Banko dl tile 107.367.919.32 Liretlik hir fazla. 

- Fakat Litvanyalı bir Japon dedi. 
- Evet ama .. biçare mühendis Jor-

jt.o'nun öldürüldüğü akşam, bu esraren· 
g~z JaP?,n da öldürülmüş. Vakıa bu ha. 
dıse muhendisi öldürenlerin gene J a
ponlar olmadı;iına delalet edecek bir 
ş~y ~e~l. ~eşfin kendi ellerine geçtiği· 
nı butun dunyadan gizlemek için belki 
de adet~eri vechile, bir Japon daha fe· 
da etmış olabilirler. Fakat Litvanyalı 
~u .. noktadaki esrarı bildiğini kat'iyen 
ınkar ediyor, görmedin mi? 
. - Japonu, bu esran ele ~eçirmek i· 

çın çalışan diğer bir millete mensub in· 
sanların öldürüp de kesfi Japonun elin· 
den almış o1malan da· mümkiin değil 
rrıi? .. 

1
- Şübhesiz!. Hadisenin gerek böyle 

~ rnası, gerekse gene Japonlar tarafın· 
an vapılmış olması ayni derecede 

muhtemeldir Olanda! .. 

- Ne gibi Olanda? .. 
- Bu kambur herifi hangı Irlanda 

hükiımeti namına satın aldın, anlama· 
dun. Yarın hakikaten Irlandaya mı gi· 
diyoruz? 

Güldüm: 

- Olanda, yeni bir ümid karşısında· 
yız .. dedim. Ben birdenbire pek mühim 
ve yeni ihtimallerin karşısında olduğu
muza kaniim. 

- Ne gibı? .. 
- Bu herif birçok şeyler biliyor. Ağ· 

zınuan koparabildığimiz malCımat ba· 
na çok garib göründü. İtiraf ederim ki 
büyı.ik bir heyecan içindeyim. Zira ben, 
Litvanyalı mühendisi öldürenlerin e· 
lektron planlarını elde edememiş olma· 
lanna, yahud da tamamını ellerine ge
çirememiş olduklarına ihtimal veriyo
rum. 

Olanda adeta titredi 

SELANIK BANKASI 
Telis tarihi : 1888 

• . İdare Merkezi : ISTANBUL (GALA'!'A) 

Tiirlıiyedelri Şabeleri ı 

tsTANBUL (Galata ·ve YenicamJ) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y ananidanJalri Şabelelri ı 

SELANİK - ATINA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kanlar servili 

Roma, Şarktaki kendisine bağlı müesse- göstermiş, yalnız Ticari KefR· 
sat şebekesini de bir kat daha tevsi et· Jetler 172.003.824.17 (1936) L:ıret-

miş bulunmaktadır. Geçen devrei hesa· ten 143.553.439.46 Lirete inmek suretilc 
biye içerisinde başarılmış olan iılerln 28.450.384.71 Liretlik bir tenakus göster. 
bilançosunu teşkil eden hakikaten mu- miştirler. 

azzam rakkamlar, bundan evvelki dev. En ciddl kritcryomlara is•ınadeıı tan
rei hesabiyelerin hiç birinde ulaşılmamı~ zim edilmiş olan Bilanço 10.891.790.35 
olan bir inkişaf ve terakkinin tahakkuk Liretlik bir kir ile kapatılmış, bu da, b;. 
ettirilmiş olduğuna aşikar dPJil teşkil et- laendişe, % 4 nisbetinde temettü tevzıi 
mektedirler. Böylece, hesabı cari ve ta- ile 5.000.000.- Liretlik bir meblağın da 
sarruf mevduatı 982.348.882.83 (1936) Ll· hususi ihtiyatlara ayrılmasını mümkuıı 
retten l.261.327.288.72 Lirete tezayüt et. kılmıştır. 

mek suretile 278.978.405.89 Liretlik b;r Heyeti Umumıyenin işbu ıçtimaında, 
fazla göstermiştir; Muhabirler.alacaklı eski Hariciye Müsteşarı ve İtalyan Şarki 
bakiyeleri 2.245.674.371.57 (1936) Liret- Afrikası Müstemleke Enstitüsü Asbas. 
ten 2.796.285.837.12 Lirete tezayüt etmek kanı Ekselans Amedeo Fani ile ayan aza
suretile 550.611.465.55 Liretlik hır fazla; sından Ekselans Martin Frankl!n Meclısi 
Ka.ı;a ve İhraç Müessesesi nezdindeki İdare azalıklarına intihap edilml§tiı. 
mevduat 360.989.845A2 (1936) Liretten ıer. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: 7.iya Şakir 

Kutluk Türkan Begüm'ün teminat vermesine rağmen gene Dilşad Begüm geceleri 
rahat uyku uyumuyor, Timurun birdenbire babası Kamer ı--:anın üzerioe hücum 
edeceğinden ve memleke:i y( ni<len albnı üstüne getireceğin.::en korkuy9rdu . 

Nllaa 2 

SPOR 
Atletizm kurtuluyormu? 
Yunanhlann tertip etmiı oldukları Balkan mektebleri 
arasındaki atletizm müsabakası, bizde bu sporu 

mekteblere sokmaf a muvaffak olacakbr 

Aradan bir saat geçmeden, Zincir söyliyecek söz bulamadı. Memnuniyet
Sarayın kapısından meşin elbiseler Je parlıyan gözlerini, Kutluk Bigümün 
giymiş bir posta tatarı fırladt. Tatarın gözlerine dikerek uzun bir nazarla, o
göğsüne, gümüş üzerine altın çiçek.er nun gozlerinin içine bakU. 

r aklal· dalgalanıyor, davullar çalınıyor-1 
du. 

işlenmiş bir hamail asılmıştı. Bu tı~ma- Kutluk Bigüm de ayni mesen-et i.;in-
ilin içinde, Kutluk Türkfmın şu kısa de idi. Neş'esini gösteren bir sesle: 

mektubu vardı: - Nasıl, kızım. memnun oldun mu! 
«Biraderim, Hakan Timur. Arttk kılıçlar, kmma girivor. Müfs~d 
Dilşad Biglim, zevceniz olmayı kabul düşmanlar. aradan çıkıyor. Bundan son· 

etmiştir. Ancak, beni yalancı çıknmıa- ra, dostluk ve sevgi yaşıyacak. Hadi ha
mak için; (Kamer Han ile harbctmek- kaltm. Şimdi, hatır olan sofram,za o1u· 
ten.. ve .Kasgar lmleslni a~te7Jemek~n ralını da, hem yemek yiyelim. hem rlc 
vaz~~çtım.) .. ~l~e derhal hır cevab ~=~ iki hükümdar arasındaki dostluğu kuv
dennız Du"I,ne nerede, ve. ne m ı vetlendirecek olan düğün meselesin! 
t.a.şlana~k? .. Bunu da ayrı hır nıcktub- · konu.:ahm ... dedi. 
la bildiriniz.• • 

Herkes gülü.yor, eğlen:yor. Bülün 
halk, Timunın neş'e ve memnuniyeti
ne iştirak ediyordu. Bütün bu mesrur 
ve şadan kütlenin arasında, yalnız Dıl
şad Bigüm büyük bir endişe ve ıztırab 
içind<?, babasından gelecek mektubu 
bekliyordu. 

Mektubun gecikmesi, Dilşad Bigü
mün evhamını artırdıkca artırıyordu. 
Babasına son derecede düşkün olan 
Dilşad, artık her şeyi unutmuş, yalm& 
bir şeyi düşünüyor, kalbini yalnız bir 
şey sızlatıyor ve mütemadiyen :ıihnini, 
şu sual kurcalıyordu: 

• Timur; Semerkandden yüzlerce dev~ - Babam. sskın ölmüş olmasın?... Türk atletleri bir lıa.nt'Wc blnpa.nda 
yükü eşya, kumaş denkleri, terziler. Kutluk Türkan, artık Dilş~dı yan~n- Yunan maarif nezaretinin bir teşebbü- febbla olaıeat, bu hareket mllteaktb ..-
kuyumcular, döşemeciler ahcılar, işci- dan ayırmıyordu. Ona tesellı vermıye~ aile bu ay içinde Atinada Balkan orta• neler, elbette b!r proram dahiline abn.-.-
ler gönderdL Bu kalabalık yardımct çalışıyor: rnekteb ve liseleri arasında gen11 bir atle- caktır. 

ZİNCİR SARAYIN ueuau 

Kutluk Türk~n Bigüm'ün teminat 
vermesine rağmen; gene Dilşad Bigüm 
geceleri rahat uyku uyumuyor, Timu
run birden bire babası Kamer Harun ü-

kuvveti, Zincir Sarayı dolduran yüz- - Kamer Han, sağdır. Hatta, ha- Uzm mOsabakaa tertib edflmlıtlr. 1898 Ballwı mektebleri arasındaki atletim 
lerce saray halkının çalışmasına inıi- her aldığunıza göre yeni lıir harekete senesinde İatenderiyeli bir Yunanlının müsabablan ve onun neticeleri herkelt
mam eder etmez, bütün d\iği.in hazulık· ge~ek için başına yeni kuvvetler top- ortaya koyduğu bir para ik! ilk defa yapı· ten fazla bbd aıatadar edeceAl lçlnclir ki 
ları, on gün zarfında hitama erdi. lamaktadır. Onun için, babanızın ha- lan cOlimpiyad Oyunlan. nın bütün dün- •vimyanun. ÔMer BalM 

Yalnız, Dilşad Bigüm; şimdi yeni bir yatından, endişeye lüzum yoktur. Yal- yayı aaraıı alüasında bilyük hluelerl o- BaratgUCU sah1S1nda bu hafta 
end~ ve heyecan içinde idi. Çünkü, 1 nız, o saf adamın, tekrar müfsid düş- lan Yunanlılar, öz mallan olan aUetizml J k çlar 

ine hücum edeceğinden korkuyQI'-

Bereket versin ki, bu endişeli ve '11munın arzular~ ve :>nunfa izdivR- 1 manlann sözlerine uyarak yeni bir har- her fırsatta kökle§tirmete uÇaştakların· Japl aca iDi 
mu2tarlb ~nler, uzun sürmedi. Bir cını bir mektubla babastna bUd~rmiş; 1 be sebebiyet vermesinden korkulur ..• dan dolayı cidden takdire pyanchrlar. 1 - Banltlki-Demtrspor 
kuşluk vakti. Dilşad Bigüm tam yemek ve cevab istemişti. Ha!Wld JtişgAr hü- diyordu. İlk olimpiyad oywılarına Yunanlılar A taJmnlan taaı 18 da 
sofrasına oturaca~ uman, kapıdan 1- kümdarına giden .sarayın hususi posta Fakat günler geçiyor, nikih ve zifaf tarafından atılan bir adımla bq1aruıuJ ol- 2 - Barutgücü-Deminpor' 
çeri telişla başhazinedar girdi: tatarbaşısı ,henilz gelmem\şti. için tayin edilmiş olan günler geliyor- maaı, onlum dünya ıençlJj!ae olan bu .. ~ ~~mlan 8Ut U de 

- Ağabiı?üm, hemen teşrifinizi rica Artık dilğün hazırlıkları tamamen du. bizmetıiııi mülr.ilatuz barakmamq, li28 3 - Barutgucu bırind Ye ikUlcı genf 
ediyor. Buyurun, beraber gideceğiz... bitmişti. Timur da, debdebeli btr alay-ı e Amateniam olimpiyaduıdanberi Yunanlı takımları 12.30 da ~· 
dedi. la Zincir Saraya gelmişti. aUetler bwufu heca auuile geçid resmi Banıı,ücü sür8fCileri Kumkapı spor' 

Dilşad, büyük bir sevinçle Kutluk Nikah gününden, bir gün evveldi. yapan milletlerin en )>aşında yüriimek klübüncie Xumkapılılarla bir ekzerli& P-
Tür~ aeanın dairesine gitü. Bird~ (Urkent) den., (Nahşeb) den kafile Kutluk Türkan, müteessir bir çehre ile &ibi bir ,erefe nail olmU§lardır. pacaklardır. 
bire kapıldı~ı heyecan onu o kadar kafile halk geliyor, Zincir Sarayın et- Dilşad Bigümün odasına gird;. 1929 da da gene Yunanlstanın te,ebbü- lzmil8 tlrB monitör8 seçildi 
sarsmıştı ki: kendisini büyük bir oda- rafı, bir mahşeri andırıyordu. 1 - Gördün mü, başımıza gelen jşleri sile Balkan oyunları teeasü.s etmiftir. H li kl .. b~.: 1aia ..n---ı_. 
nın kapısında istikbal eden büyük M<>a Her tarafta, çadırlar kurulmuşt\\. Ca- kızım? .. dedi. Memlek Uerinin Wdanıu a ç u unun eme r l!'i""·~,.. 

dırlarm her tarafında Ten'ft: renk bay- - Arkası var - . • . . .~ var at- Tavşancılb Hilmi, gftreş federasyonu ta• 
gol prensesine saray adetlerince göste- letizm hareketlen uzennde toplamakta rafından İzmit mıntakasma monitör ola• 
rilmesl mecburi olan hürmeti bile unu· --------------. 1 -, büyük fayda gören Yunanlılar, ıimdi de rak tayin edilecektir. Evveke çok tyl b« 
tarak: Bir Doktorun fR A Oy o :Dalkan mektebleri arasındaki atleüzm yüzücü olan Hilmi, güreşte fevkalade btr 

- Ağabige!.. İnşallah, bana hayırh harekeUerine önayak olmaktadırlar. muvaffakiyet göstermiş ve mılU gürtt 
bir müjde vereceksiniz ... dedL G Ünlük Cumartesi Her halde senelerdenberi bu ifin h.•: takımında parlak dereceler almıştar. 

Dilşad Biaümü bu kadar heyecanh Notlarından ~ ugünkü proeram zulığını yapmakta olan YunanWar ıp Hilmi huirandan ttib:ıren. bu vazife,. 
görmek, Kutluk Bigümü çok memnun ı - NiAan - 1938 - Cumar&esl kıvama ptirJllii olacaklar ti bu teteb- başhyaeaktır. 
etmişti. o da artıt bütün saray ıeşrlfa· Çocalılarda azm l S TAN BUL bü.slerini tuvveden tiiıe çıkarmak tçm GU • S . .... ... .-: 
tını bir tarafa bırakarak, bntün hame. bugüıı ortaya atıllDlf bı.ılwımakıadırlar.. reşçı aım 8wıauut 
darların ve cariyelerin içinde onwı ba- Alıaelerl ötıe neşriyata: Henüz klüblerimizde esaa1ı bir fekilde _Mili~ .P~i takı~~ızın en • kayme~ 
şını kavradı. Alnından iki defa ipeftk QDcaldarda unı abllerl. ıant (umat 41~ ıı.'8: "''ti• TIR mustldsl ıuı: Ban- yerletememiş olan atletizm faaliyeti, IW"efClSl Güneı klilbü Azasanaan Saiaa 
cevab verdi: DUR stılil .tıJllı hu&allia 8 a&lt gö- dlıı. 13.05: Pt!tla Türk muslldat. 13.30: Muh- hiç §Übhe yok ki mekteblerimıade de W- evlenmiştir. 

- Begüm, benim sarayunda daima rWmKtedir. Bu butalalıa bat1kl Rbebl Cıll\f pllk ~a,.tı. a ıatnWı eder bir şekilde değildir. Daha KıymeUi güreşcimlze uzun ve mes'u4 

hayırlı düşünceler, hayırlı ifler ceft:a :::ı!~::.e::n .. 1;:;:1~~~~~ =~ P:-c:.. 11ııa1Uı:ls1. ::.us· Xonr.- ciracie bir mekteb sporu oldujı.ma biç bir evlilik hayatı temenni ederiz. 
yan eder. Nitekim. şimdi sizi buraya dolayıslle çocukta büyük bir sureti nefes 'rans: Üniversite namına Doçent Muhlis (Pa- şübhe olmıyan atletik spodann, BalkH Boka dersleri 
getirtmekten maksadım da, gene sizi görllür. GüıiUWUl nefes alır, verirler. ra ıneseleler1L ıt.55: Bcm.a haberleri. 2l: müsabakalan veailesile bugün için olma· Şi.fU Halkevinden: HalkevimWie çor 
sevindirecek bazı müjdeler vermek i- !'eda1'l hemen '9.tblt edilmezse uzunca 1 Necmechlin Rıza " arkadaştan tan.fından .sa bile artık yarını kurtulm~tur, diyeb1li f&lbNİ boka kwm açdınıftır. İstekliler1-
çindir. Zannederim ki; sb okumak bili- m~det den.rn eder. Kriz geçtikten ııonra Tüdt musiklal -.ı.halk fU'kt&an. ıo.45• Haft riz. Atalan bu ilk adun bugün için bir ıe-1 hergün saat 1'l dm sonra m&irac:aatlan. 
yorsunuz değil mi?.. b1r müddet fuıla verir'" gene bu nöbet- raporu. 20.41: ömer R&Ea tarafın1an araboa 

ler tekerrür eder. durur. -ab:vlev. 21: Vedia Rıza ve arkad&fları tan.-
- Evel. evet, ağabigüm. 1 d _,,_,_ -···•'-'·' "'A'.. tıl ( Azm ataelel1ntll, abe Pldıtl nmt.n ın an ... un. U&UO&A.l<N ve • ._.. tar an •-
Kutluk Türkan, elini uzattı. Arbsm- tollalııı.at n... Dloları ftl'dır. dm.1 at lyanl. 11.u: Orkestra. D.11: A;Jang ha-

da duran hazinedarlardan birinin elin- tutın etmek mümtüadür. Fakat esas berlerl. 22.30: PIA.tla sololar, opera ve ope!Wt 
deki yuvarlak altm bir kutuyu aldı. Ka- hastaııtın önilnll almak olc:h.ıkQa gUçt~r. parçaları. 22.SO: Bon haberler n ertesi d-
pağı açtı. İçinden çıkan klftdı Dilşad Kat1 btr ~re hentil lııeffedllemne~. n\'1n prognmı. 
Bigüme vererek: lıılaunanh IMlJitıerla um huU.Jııt tıe • 

tartlan vardır. Ve ekseriya küçüklerde t - lllllul - 1111 - c..arı.a 
-.Al .. oku... b\t mftddet denm etuttetı _,nn. ken~1 ANKARA 
Diye mırıldandı. nnd1M butaJıtın IJUetutl 'ftktdlr. Amil 

K.aşgar prensesi, kağıdı ile elile tav-. baatalltına riltubeW 7erter iyi gelıuez. Ölle ~: 
radı. Gög· sü, heyecanlı nefeslerle kaba- Kuru tehirler çok muvafilttır. 

&yahat hartlı:ulHe tJt tesirler fape.bl· / ıs.ıs: Muhı.11f pllt neert7atı. ıuo: Pllt: 
ra kabara okumıya başladı: Türlı: masildst " halk fal'kılan. JUi: Dabl-Ur. 

cKut1uk Türkln Ata Cenabına: n ve harlc' haberler. 
Kamereddin Han bhimle dostlgfuna (}eya\t ltıte,_ lka,....ıan.... pWta Akfam ...vata: 

tetclid etmek ı.tene, h arauu tMafl- '*1• yoUıuaalannı rica ete.rU. ADI &ak· 18.30: Pllt neşriyatı. 18.40: Çocuklara ta-
dlnte i~tekteri makabelesis kal:ıbWr. rago-z: (Küçült Ali). 19.15: Türk musikisi ft 

pandan l»fiyük bir mrm Ul\i7etle kar-
balt taftalan (Sene\ Adnan '" arpda'1a

planac:U ve ikendisine.e&ldainden aıiya--1-------------- rıı. 20: Saat Aya.rı ve arabca neerlyat 20.15: 
de hürmet ve riayet olunacaktır. Anm NIJbefcl . Tl1rk musl'kl.Sl ve halk şarkılı.n (Hlklr.fıt Rı-
fU prl ile ki; Kameredd.in Han, bizim za •• arkad&flan>. '21: Hutu'ld kon1.11ın~ A-
düpnanlarımm ya bize tesnm edecek; Eczaneler aım. 21.lS: Stlldyo aalon orkestrası. 
•eyahud KAşpr ülkesinden pkancak Bu pce nöbetci olaa ecuneler fldllar- 22: Ajana haberleri. ı:uı: Yannkl progıam. 
ve bundan sonra da, aradaki dostluğun dar: 
hiçbir suretle bozulmam.asma çatışa- tsıanbul e1hetllldekller: 
-•- ı\baraJda: (8anm,. Alemdanta: <sım 
~br. - ,_,,_ 

Asım>. -=:,.aıdda: ,_). 9unat -
Di1pd aiab~ ile beline me.le- tada: · <RıdYUı•, Bm•nöobde: <A -

sine cellnce, Kamenddia ilama pakize mlnasya•. EJ{ü>de: (Arif Belir>. 
kerimesi bizim makbul ve memfiuhu- Fenert!e: <Vltall). Şehremlıunde: <NA-
muzdur. Cenabıhakkm emri ve Bcaôli zım>. Şehndebasında: CHanum. Xan.
lkıemin sünneti iizerine kea.U.rile ~lı:t.e: (Saad}. Kilçltpuarda: <Re-

cata Ahmecl). Bakırtüylnde: Clılerbl). 
Wivacı kabul ediyonmı. l>Uiün. 7Jn. .,.,..._ cüetaadeldlel': 
cir Sarayda olsun. Bugünden itlharea İsUklll caddesinde: <DeüU.ıdaJ. Tepe-
hazırh1_1 __ ba ı N:ı-.aL "faf başında: CKlnyoU>. Kara:töyde: (Hüse- -~ ......-. ı ayınız. ...... ve za ~~ 

00
. _ S.~A.-tt!"Aıl7 

ıtlnleri, aynca bildirilecektir. Yln HtlsnO> • .1.81uull caddesinde: (Llmon- il'\&.._... 
etJan). PanplUda: OfargOectyn). Be-

Ba;rır ve ter, Alla ... WaltrWir. C.. ~ıta: <Süle,man Receb>. ~ JA. K J/lıı.T 

=.~w~· ........... ,ar1ar ::cıa~=~~:-=:=<a.- ı~,;f:;1ına. n. ı~oj.1PL·osNı:a .. 
Dilşad, mektubu 0 kadar büyük bir man>. Kadıköyilnde: (Sıhhat - Rıfat>. ""' ~'- A 

. h 1 d I BD1Dbdacıa~ tllalk>. ne,Mnde: Ulalk>. 11 n.-uruıı Na DO' ACUL sevınç ve eyecan çin e bitirdi ld; .,._ ___________ ...,. ~ WK,. ~ ·a 

TARiHTEN 
( Bqtaraf ı 9 uncu sayja4a 

ler verdfiiııi eördü. y uarken her keli
menin ve her cümleniıı üzerinde durdu
fu, daha dofrusu durmağa mecbur bu
lunduğu için kafasına daha iyi yerleşi
yordu. 

Günler, haftalar, aylar, hatta seneler 
geçiyordu. 

Demosten bütün kusurlnrmın düzel
mediğini biliyordu. Bunların en mühim
lerinden biri de hareketlerl s'öz ve fikir
lere uydurmaktı. 

inzivasında yalnız başına ay11anın kar
flSU18 geçiyor, nutuklara başlıyordu. Bir 
taraftan söylerken diier taraftan da ken
disini bir hoca, daha doğrusu insafsız 

halk kütlesi yerine koyuyordu. 
- Olmadı, yuha! .. 
Daha bağırıyor; sonra daha uy,eun bir 

jest buluncaya kadar ayni sözleriıı ya
nında başka hareketleri kullanıyordu. 

Gittikçe olgunlaşıyordu. 
Ya omuzunun o tuhaf hareketlerine na-

SAYFALAR 
omuzunwı üstüne geliyordu. F.tar omu• 
aunu azacık kakhracak olsa kılıcıa sivri 
ve keskin ucu omuzuna deiecekU. 

B11 .ifi yaptıktan sonra nlııltkuna başlar 
dı. Farkında olmaksızın sinirlenir lini1'9 
lenmez omuz kalkıyor; Demosten de fe
na bir acı ile irkiliyocdu. Kılıcın batma
sından omuzu ~ i~inde kalmıftL Fa• 
kat o yılmıyordu. Nihayet bu huyu da 
bıraktı. 

Yirmi beş yaşına gelmişti. Kendi ken• 
dini iyice tarttı. Sonra hükmilnil verdiJ 

- Artık halkın karşısına çıkabiltrtm. 

Ve çıktı. 
Aradan eeçen seneler onun eski bo• 

gunluğunu unutturmuştu. Şimdi apll 
yukan yeniden işe bqlanu§ etblydi. 

Daha ilk nutkunda halk ona h~aa 
kalmıştı. Sözleri güzel, jestleri kuvvetli 
sesi gür, muhakemesi saflamdı. 

Demosten Yunan hatibleri arasında( 
derhal birinci mevlde geçti. 

* sıl mlni olmalıydı? Bir çoldarıınız bazı işlerde muvaff~ 
Bunun için günlerce dü§Ündii. Artık olamayınca isüdadıınızın olmadıtuıı sör 

y&pmadığuu zannettiji halde aynaya ba· leriz. İstidad inklr edilemez. 'Fakat on 
kınca omuzunun gene kımıldadlğını gö- büyüten, olgunlaştıran kuvvet sadece d 
riiyordu. KarilSlllda onun bu hareketini vamlı çabfmaktır. cDehıı uzun bir sab~ 
hatırlatacak, hatta omuzuna vuracak blr dır. diyen Büfon'a hak vermeli ve bJl-
adam lizmıd.ı. meliyiz 'ki istidad ancak bir çeklrde 

Bir adama lüzum 'kalmadı. Şu pek me. İşte örneği: Demoslen .•. 
raklı ve güzel çareyi 'buldu: NOT: 

Çekildiji odanın tavanuıa wr çengel, ...:... --:.. -::. ıa::-= 
çengele bir ip ve ipin ucuna bir kılıcı u- (Aft ..._.> .._... 1 ··•llf&lr. Gllr 
pından astı. Öyle ki blıı kWcln llC&l tun &iris. 

I 
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·GÜVEN 
ANITI 

. , . 

TÜRKİYE i 
Dahiliye Vekaletinden: 

1 - Vekiılct binnsının ön ccphcsind~ yaptırılacak 4306 lira 41 kuruş keşif be-
delli harici projektör tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. · 

2 - Eksıllme 11/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Vckfılet binasında 
toplanacak satınalma komisyonunccı yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 322 lira 98 kuruştur. 
4 ,._ İstekliler bu işe aid resim ve fenni ve hususi §artnaıneleri ve mukavele 

projesiyle sair evrakı levazım Bürosundan parasız olarak alırlar. 
5 - İsteklilerin ikinci maddede yazılı gün ve saatte teminat paralarile birlikte 

:Vekalet satınalma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. cl622> 

. . 

oo-YÇ_E _O_R_IEN_T_B_A-KN ..... , 
Orcsdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubelai: 

Gala ta • İstanbul - İzmlr 
Deposu: l.t. Tütün Gümrüğü 

* Ha tiirla ban!ıa İfİ * 1 _, __ _____ 

Türkiye Kızllay Cemiyeti 
GENEL MERKE~NDEN: 

Kızılay Genel Meclisi, 1938 senesi Nisanının 30 ncu Cumartesi gunu 

sabah saat onda Ankarada Yenişehirde Cemiyetin Genel Merkez binas1ı1da 

alelade içtimaını yapacağından murahhasların yukarıda yazılı gün ve saatte 

Kızılay Genel Merkezine gelmeleri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAME~ 
1 - Reıs ve İkinci Reislerle kfıtiblerin seçilmesi. 

2 - Genel Meclis Tedkik Komisyonu ve Genel Merkez raporlarının ted-
kiki ıle kabulü halinde Genel Merkez zimmetinin ibrası. 

3 - 1938 - 1939 büdcesmin tasdikı . 

.. - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçilmesi. 

5 - Tedkik Komisyonu azasının yeniden seçilmesi. 

6 - Genel Merkez teklifleri. · 

Naf ·a V ekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Tokatta Kazovan:n sulanması için yapılacak Gömenek Re~ülfıtörii ile Su
Inma Kanalı inşaat ve sınai imalatı, k ş"f bedeli (1,225,000) iiradır. 

2 - Eksiltme 18/4/1938 tarihine rc:sth yan Pazartesi güı:ıü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Sular Umwn Müdürhiğü Sa Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 

usuliyle yapılacaktır. 
3 - istekliler: Eksiltme şartnames~. mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fenni ~rtname ve projeleri (50) lira mukabilinde Su'ar Umum 
Müdürlüğünden alabilırler. 

4 - Eksiltmeye girebılme'k için isteklilerin (50,000) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve (400) bin lıralık Nafia Su :şldairerini taahhüt edıp muvaffakiyetle 
bıtirdığıne ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia 
Vekak tınden a:ınmı~ müteahhitlik ve lkası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mck
tublarını ikinci maddede yazıl. saatten bir saat evveline kadar Sular Unıu:n 

Müdürluğunc makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gccıkn e
ler kabul edilmez. (630) (1452) 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Llret 700,000,000 
İhtlynt nkçrsl Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şeh1rlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngıl tere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan. Yugoslavya, Romanya, Bul· 
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Muttehldesi, Brezilya, .Şlll, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 

Afllyasyonlar 

1STANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 
PaUıs <Telef: ü841 /2/3/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

istanbuldn: Alfılemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: istiklfı.l caddesi Telef. n046 

İZMİRDE ŞUBE 

·ı Kat'iyyen 

ihtiyarla mı yan 
Kadının sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur . 

~,...ı-•> DIŞ T ABİBI .---.. -. Cildi açık, yumuşak ve bir genç .,. 
RA TiP TÜRKOGLV 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ı6, Kat 1 de hergtın öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

~--------------' . 

Son Posta 
-= 

Yernı.l. Siyasi, Havadb ve Halle gazeteci 

Yerebatan, Çataıçe~me sokak. 25 
ISTANBUL 

Gazetcın!zde çıkan yazı ve 
resirn!<'rin bütün haklan 
ınahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
~- - -.. 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE --ı- -1400 750 i !100 
YUNANİSTAN ~40 1220 710 
ECNEBİ .!70J 1400 bOO -. 

Abone bedeli peşirciır. Adrea 
degıştirmek 25 .kuruştur. 

-

1 
Ay 
Kr. 

15,1 
27) 

300 

Gelen evrak geri verilme.z. 
llinlardar mes'uliyet alınm~ 
Cevap içın mektublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

____ -- ............ , 
PO$ta k~tusu : 741 lstanbul 
Telgraf : Son Posta 

: Telefon : 20203 

''••···················· .. 

kızınki g.bi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir i -

ı zahı vardır: O da; Viyana Üniversite
si profesörü doktor Stejsl_{al'in şa) anı 
hayret keşfi olan «.Biocel> nam cevhe
rin sihramiz tesiridir. ·Biocel», .): u -

muşak ve buruşuksuz bir cild için P,a
yct elzem gençliğin tabii ve kıymetli 

bir unsurudur. Bu cevher, şimdi pem· 
be rengindeki Tokalon krem! terki -
binde mevcuddur. Siz uyurken o cil -
dinizi besler ve gençleştirir. Bu suret
le her sabah daha genç olarak uyanır 
ve yiizünüzdekı çizgi ve buruşukluk· 
ların kaybolduğunu görürsünüz. Gün 
düz için beyaz rengindeki (yağsız) 

Tokalon kremi kullanınız. Bütün si -
yah benleriniz erimiş ve cildinizi be
yazlatıp yumuşatmış ve on yaş genç
leşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kul'tulmak, daha gC'nç 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak için mutlaka hakiki cild 

unsuru <ılan Tokalan kremlerin kul-
lanın z. 

Bayanların nazarı 
d.kkatin : 

Satın aldığınız Tol.alon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinizc iade et
tiğinizde beheri için 5 ı~uruş ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatları bulunan T okalon müsa
bakasına i~tirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 
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Midenin iyileşmesi 

B arsakların faaliyeti 

Hazmın kolaylaşması 
• 

iştahın ziyadeleşmesi 

Neşenin artması 

Sıhhatin düzelmesi 

Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok ıaf 
meyvaların uaarelerinden istihsal vo iatifı· 

zar edilmit olup mideyi ve banakları ıslah 
eder, temizler. Ektilik, ıiıkinlik, o.ğn ve 
inkıhazı defeder. htihayı tezyid, hazmı ko· 
laylaştanr. 

SON POST& 

MUZ 
ÇİLEK 
VİŞNE 
LİMON 
KAYISI 
ANANAS 

Nma a 

SİNALKO 
ŞEFTALi 
PORTAKAL 
MANDALİNA 
FRENK ÜZÜMÜ 

Huan Gazoz Özü Hasan Meyva Özünllll 
e-vaafmda olmakla beraber çok lezzetJi pm • 
panya gibi nefistir. Her yemekten bir saat aonrll yarım ili. 

bir çorba kaşığını yarım bardak su içine ka· 
rt!hrarak ve köpürterek içenler, mide ra· 
halJnzlıkları çekmezler. Her ıabah aç kar· 
nına bir çorba kaı ığı müleyyin ve ikisi mÜs· 
hildir. Çocuklar yarım tertib almalıdır. Şişesi 25 iki 

misli 40 dört 
misli 60 kr. 

Hasan Gazoz Özü ıekerli ve meyYalı olup 
kolayhiı ve ·temizliği ve ucuzluğu aebebil• 
Avrupada kazinolarda içki ve ~panya yeri .. 
ne istimal edilmektedir. Büyük aileler misafir" 
lcrine Hasan Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

s. s. c. ı. ( Rus ) Fabrikaları 
mamulibndan -u • 1 o 

Marka muhtelif tipte 

DiKiŞ MAKiNELERi 
fsteyiniz. Kullanışlı ve sağlc:mdır. Fiyatlar ehvendir. 

Rl:JK 

BE5İR KEMA 
~MUTQ;V.A: 
E-C~AN&!3J 

ICIN-

MUSTAHZARATINDAN~ 

PEKTORİ ~\.)LLI» 

1 > Doktor 

ibrahim Zatı Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada berJOn 

Ô{;leden sonu hastalarını kabul Tafsilat için 42262 numeroya telefon edilmesi. 

~~---~-------------~---,1 ~----~ eder. 

Satış deposu: 

sur MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulabndandır 

1'1İELE Ekremözlerln imal kudreti 'l"üzde 
Yuzdür. 

MİELE Ekremözlerln otomatik yağlama 
tertibatı vardır. 

l\IİELE Ekremözlerln bütün aksamı 
paslanmaz nevindendir. 

l\IİELE Ekremözleri bllumum Ziraat 
Mekteblerl kabul ve tavsiye etmektedirler. 

l\IİELE Ekremözlerl en asri ve diğer 
makinelerden daha ucuzdur. 

51 No. lu Poker ıraş d~;:~:~~ 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 ncı keşide 11/Nisan/1138 dedir ... 

Bu keşidedc : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.0vO, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız 
kendi me:ıfaahnız iktizastdır. 

KATIP: Kocamdan kalan maaşımı almak 
için kullandığım tatbik mührümü kaybet

, tim, yeıilslnl alacağımdan esktsınln hükmü 
yoktur. 

Çorlunun Muhiddin mahall~ inden 
ölü kaymakam Ziya eşi 

Hacer 

ilan T a.rif emiz 
Birinci aahila 400 
I kinci · &ah:le 25G 
Üçüncü &ahile 200 
Dördüncü sahile 100 
iç ıahifeler 60 
Son sahil• 40 

kuruı 
)) 

» 
» 
)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdarda ilan yaptıra::ııklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sa:•fa 
ilanlar için S)Tı bit tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Postn'nın tlcart flA.r.1arına aid 
işler i\in §U ndrPse müracaat edil. 
melıdir: 

lıincı.lık Kollektll Şlrke"'9 
K&lıranı:uızade Hau 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaasa 

Nefrlyat Müdürü: Sdina Ragıp Emet 

SABiBLFJd: S. Ragıp BJIBÇ 
A. .._ UŞA.KLZGIL 

' 

KOMOJEN 
SAÇEKSiRi 

Saçlara elzem ol•• 
bir gıdad1r. 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DOkOlmesinl keser. Kepekleri ta ~ 
mamen giderir ve bDyOme kabili· 
yetini artırarak saçlara yeniden 

bayat verir. Kokusu ıam, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEY OGLU • lST ANBUL 

EFES BANK Ltd. 
TÜ.RK SOSYETESi 

SERMAYESi 600,000 T. Lirası 
Merkezi : ZONGtn..OAK 

Her tnrın Banka Muameleleri 
, Eski: (Zonguldak Yardım Bank~sı ). 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan 80lll'a 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

P A T I 
lç Ye dıı basur memelerinde, basur memelerinin her türlil 
iltihaplarında, cerahatlenmq fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavi.sinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 


