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Suriyenin tatlı su nasyona listlerl, Cenevreden 
gelen haberleri& büsbütün çileden çıktılar 

''Türkiye, italya oldu, biz 
de abeşistan!, diyorlar 
Suriye gazetelerine göre Cenevrede Teşkilatı Esasİyemizin 

Hatay Anayasasına model olmasını, Şimali Suriye 
hattını kontrol etmemizi istemişiz. 

1·rablus için Cenevreye 
. bir hey' et rönd~riyorlar 

Suriyedea Ceaevreye sridea heyet b.uı 
Ekrem Sultaa ve Cemi! Hallet 

Hatayda tazyik -ve ifkenc:eye manaz kale Kınkbandaıı bir iÖrünüt 

Hatayda tahrilıôt aldı, giirildil 
Şam 9 mart (Hususi muhabirimiz • 

~n)- Dün Suriyenin dertli günü idi. 
• urıyentn. demek pek doğru değil • 

::; «Emperyalist Suriyenin» demek' s •ı A h ı A ı 
tı. ha doğru olur: Bundan on yedi se . ı a anan rap arı 
S e 7vve1, 8 mart 920 tarihiru:le büyük 

Utıyenin istiklall ilan edilmiş ve ba· •h d d d• ı tna kral olarak_ ~e~f :ııüseyinin oğlu cı a a avet e ıyor ar 
ı-· tıf Faysa1 getıri:lmıştı. O zaman, Su· 
1
Ye'lilerin 'bizzat hem gelin, hem de gü· .. • .. •• •• 

~:~ı o~arak istiklalint i~a~ eyle?~kl.eri Turk evle~ı. basılı~or, koylu~.u~. eşya ve hayvanları 

Edirnede 7 çocuktan 
mürekkep bir hırsız 

çetesi yakalandı ! 
Minare şerefesinde sıkıştırılan üç 
çocuk. paratöner teline tutunarak 

SO metre aşağı kaydılar! 
Edirne ll (Hususl) - Bir müddet-ı· 

tenberi Edirnede Esldcami, 'Üç şerefe· • 
li ve diğer büyük camiierin elektrik 
ampuUerile musluklarına musaHat o -
lan bir hırsız ~bekesi türemiş, yapı • 
lan ta.kllba'ta rağmen ele geçı.rilememit· 
ti. Takibat ahiren netice vermi~ ve ço· 
cuklardan mürekkep bir hırsız şebe • 

ı 
kesi ya.kalanmıştır . 

Yakalanan çocuklar yedi tanedir. 
Çocıtklar camilerden başka dükkAn· 

lara da dadanarak bir çok ufak tefek 
hırsızltidar yapmışlardır .. 

BunıBrdan Üç şerefeli camiinin mi • 
naresindeki ampul!leri çalmağa çıkan 
üç çocuk minarenin şerefesindeki am· 
pulleri çıkarmakla meşgul iken o es. 
nada ez.an okumağa çıkan müezzinle 
karşılaşmışlardır. Küçük hırsızlar tu • 
tulmalk korkusile hemen minarenin e1· 
limetreden faz'la olan paratöner teli • 
ne sarı1mışlar, bu suretle kendilerini 
bo~luğa koyvererek şayanı hayret bir 
şekilde aşağı inmişlerdir. Fakat bu çok 
teh1ike1i oyun da para etmemiş, çocuk. 
lar so'kak'ta kaçarlarken yakaianmı1 • 
lardır. 

Bu küçük hırsızların (şeriki cürüm· 
leri) olan diğer çocu'klar da polisçe ya· 
kalanmıştır. Çocuklar cürümlerini iti
raf etmişlerdir. 

Piyango taliiiieri 
<lah ~t~ hu~utı~n genıştı: ~ahılı .. ııe, gasbedıhyor. Turk sembolunu takmak yasak .... 
lt L'Iı ıle, şımal'i ve cenubu ıle, T ur • .. Elli bin 1Ye hudutlarından Hicaz hudutlarına Halep, 12 (Hususı) -Antakya is- tecavüz üzer ine durmuş ve Fransız za 
~~r .. geniş bir memleket, içinde. b.ir ti~barat zabiti Üç gün ~~el Kuseyre biti mütecaviz Ara~!arl·a· görüşmüştür. 

liralık büyük ikramiyeyi kazananlar iki pazarcı 

ç turlü iklim ve mukaddes tarıhm gıderken yolda otomobılı Araplar ta· Araplar otomobılın ıçınde bir T ürk 
~Devamı 10 rmcu sayfada) rafından taşa tutulmu~tur. O tomobil, (Devamı 10 uncu sayfada) 

ve iki dükkan sahibi ile bir kadın . 

lüyler ürpertici bir facia r Atatürk, Türk 

Tayyare piyangosunun altıncı keşi. 
desi dün tamamla~ıştır. Bu keşide· 
nin en büyük ikramiyesi (50) bin lira 

' idi.. 

l<ardeşinin karısını seven betbaht, ayni kadına aşık Dili tetkik 
Kurumunda olan en sevdiği arkadasını öJdürdü 

k ~ivas (Hususi) - Tatlıcak köyünde Ankara 12 (A .A. ) - R eisi· 
t~ ın Yüzünden bir cinayet i§lenmiş. ... cumhur A tatürk bugün öğleden 
dı· Bu Çok hazin bir gönül macerası · sonra saat 16 buçukta Türk dili 
oı; ve Şimdi işlediği cinayete pişman T etkik Kurumu Merkezini ~eref· 
iııdn katilin anlattıklarının hülasası da lendirmisler ve fenni terimler ü Ur· T 

'1' • zerinde terim kolu üyelerile 6 saat 
rw atlıcak köyünde yanvana ikl evde 1 d 
"~Ur " aleddevam çalışmış ar ır. "e ,:n iki <!andan dost vardır. Hüseyin ? 

J: unus. Atatürk saat _:J de Kurum 
h\'unusla Hüseyin adeta kardeş gibi Merkezinden müfarakatle maiyet-
be;arıar, beraber gezer, beraber tozar, lerinde terim kolu üyeleri olduğu 
trıtt~r dertleşirler ve yedıklerı, iç - halde köşk1erine avdet buyurmuş-
istrı~rı ayrı gitmez. Hüseyinin Kasım !ardır. 
~d_e, ~~r. ?~. ~~~~e.ş! .\:<:r?~~·. ~3~~ Katil anlatıyor: Scviyordum onu, göz '-·---------

- ----- ----""'\ karartısı ile elimizden bir kaza çıktı ----- ___ __., ___ , 
Hariciye siyasi 
Müsteşarlığı 

Küçük okuyucularımıza 
hediyelerimiz ------- - --
15 lira 

'f 10 lira 
cthut da bu kıymetierde bediyeler 

Bugün 

s Çocuk 
"Yfarnızdaki bilmeceyi halle

denlere verilecektir. 

Fadik isminde bir kadınla evlidir. Hü· 
seyin de bu karuna aşıktır. Fakat Fadik 
Hüseyine yüz vermemektedır. 
~kmm ateşile her gün biraz daha 

yanıp tutu~an Hüseyin bir gün bu Hatay esas teşkilat kanununu hazır
derdini Yunusa açmış, ve yardım is • layacak olan encümene müşavir tayin 
temiştir. edilerek Cenevreye gitmiş bulunan 

Yunus, Hüseyini teselli etmiş, bir yüksek ticaret mektebi müdürü ve hu
gün de Fadiğe rastlıyarak Hüseyinin kuk fakültesi esas teşkilat hukuku pro· 
kendisi için deti divan e olduğunu an- fesörü F u adın Hariciye Veka1eti siya
latmış ve.Fadiğin gönlünede bir kıvıl· si müsteşarlığına tayini mevzuu bah· 
cım sokmağa muvaffak oırnuştur. solmaktadır. Profesörden inhilal ede· 
Artık Hüseyin ile Fadik aniaşmış • cek olan 'Ticaret Mektebi Müdiirlüğü· 

!ardır. Arasıra gizli gizli buluşmakta - ne de fktısat Ordinaryüs profesörü 

dırlar. Baban zade Şiikrünün tayin olunmasıl 
~------------' (Devamı 3 üncü sayfada) muhtemeldir • 

SO bin lira kazananlar şunlardır: Ma· 
nisa Akhisarında Ali Bahri, Şehrenü· 
ninde pazarcı Yusuf ve Mehmet, Tak. 
sim Gün.ii.JSuyu caddesi numara 1 de 
Fatma, Sultanhamam Şen Bayan pa • 
zarı sahibi Puzant ile Kapal•çarşıda 
,İlya. 

15 bin lira kazananlar: Ispartada 
kahvcci Sıtkı, Ortaköyde Aldağ sokak 
numara ll de Yarkavit, Gelibolu Mah· 
mut Kemal ilk mektebi öğretmeni Re· 
şat, Tarlabaşı Mevki sokak numara 5 
de Bulayan, Yağ iskelesi numara 1 
de tüccar Alaeddin. 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

" Son Posta " nın 
"Göniil işleri, 
sütunuııu idare 

eden ( Teyze) 

Dünldi piyango talihlilerinden Bayan Aofe. 

Bir 
Anket 
açıyor 

En bsğendiğiniz k adın ve en 
beğendiğ i ni z erkek tipi nedir? 

Her cevap gönderene hediye verilecek ve 
cevabı en çok beğeniJenlerden birinci 50, 
ikinci 25, üçüncü 15 lira mükafat alacaklar 

7 inci ~yfadaki Wsillb okuyunuz 1 
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Ingiliz siyasetinin canlı 
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Kendi kendimizi kontrol 
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İspanyada harbe iştirak eden 
İtalyanların adedi 90 bin! 

• 
Son muharebelere !talyan/arın iştiraki Londrada 
endişeler uyandırdı. Asilerin lazgiki gittikçe artıyor 

Londra 12 - Cuadalajara cephe- karargahı umuminin tebliği : Isının muhabirinden: 
6inde ltalyan askerleri bulunduğuna 1 Guadalajara'da muvaffa1ciyetti bir Milisler, Brihyego - V al' de Arena 
dair olan haberler, İngiliz mahafilinde hareketten sonra, bu mıntakada tah~ hattma yaptıklan şiddetli bit mukabil 
bir nebze endişe tevlit etmiştir. şid edilmiş bütün vasıtalara rağmen, taarruz ile asilerin Guadalaj:ua cephe-

Times gazetesi, Frankonun askerle- _,.. 1 t• • L d,_ sindeki ileri hareketlerini durdurmağa 
. ouşmanm muKaveme ını xır ıK ve ff k 

tı ile beraber lspanyada harp eden ec- T . ed '- d .1 I d'k 0 .. muva a olmuşlardır. 
rıcequ e Ka ar ı er e ı . uşman, 

ııebi kuvvetleri miktannın en azı b" "k 'k d h 1 . Franko Alınanya ile 35 senelik 
100 . . . ~ uyu mı tar a arp ma zemesı ter- . 

.000 kışıden ıbaret bulundugunu, k . . bır aniatma yapmıJ 
b 1 d 80 ·ı 90 b' · ' 1 1 etmıştır. un ar an ı e ınının ta yan ve ·~· . .. . . Nevyork 12 (A.A.) _ Nevyorka 
15 OClO k d d Al Id ~ Elde ettıgımız muteaddıt esırler a- ı l . . • a arının a man o ugunu ge en spanyol hükumeti mümessıllerı 
Yazmaktadır. rasında Garibaldı taburuna mensup i- gazetelere yaptıkları beyanat ta, F ran-

B h f '] 1 I " "ll" ki komünist ltalyan zabiti de vardır. k A azı ma a ı , son ta yan gonu u- onun lmanya ile bir anlaşma imza-
Ierin, Trablusgarp'dan gitmiş olmala- Şimal cephesinde, Veguilfas, Ma- Iamış olduğunu ve bu anla~ma muci-
tının muhtemel bulunduğunu beyan nasterio, Cogolludo ve Membrillera bince :i.-> sene müddetle Almanyaya 
etmektedir. _ mevkilerini zaptettik. harp malzemesi mukabilinde senede 

Asilerin tebliği Mukabil taarruzlar 300 bin ton demir vermeyi taahhüt ey 
Salamanka 12 (A.A.) - Büyük Madrid 12 (A.A.) - Havas ajan- lediğini bildirmiştir. 

Balkan ekonomik 
konseyi 

J Romanya Hariciye 
Nazııının ziyareti 

Fransan1n 
müdafaa istikrazı 

Tüyler ürpertici 
Bir facia 

(Bnştarafı ı inci sayfada) 
Yunus ta iŞ'in farkındadır. farkında 

olduğu için bir gün onun da vahşi dü
şünceleri şahlanmış, kafasına bir sorgu 
saplanmıştır: 

- Neden Hüseyin sevsin de Fadiği, 
ben sevmiyeyim?. Ben de severim o -
nu. 

e M. Musolininin 
Afrika seyahatı 

Y a:z;an: Selim Ra gıp ' 
Hüseyin Fadiği adeıla kardeşi Ka .. . . • ., .• . 

sımdan bile kıskanmakta, bir gölge A ylardan berı ılan edııegeldıgı 
gi'bi onun pe~inden ayrılmamaktadır. . veçhile İtalyan reisi hükumeti 

Günlerden bir gün a~amm alaca - M. Musolini, büyük merasimlc Afri
karanhğı yavaş yavaş köyün üzerine kaya hareket etti. Bu seyahatin icra 
sinerken Fadik bir şey almak için bıti- şekli hakkında şimdiye kadar kafı de
şik komşuları Yunusun evme geçmiş· recede izahat verildi. Esasen bu ziyare
tir. Zaten iyi bitişik kom1u oldukları tin ehemmiyete değer tarafı merasim 
için vılkitli vakitsiz biı1>1rlerine ses - kısmı değildir. ifade ettiği manadır. 
lenmektedirler. Bu geçişte hiç bir fev- Bazılarına göre, M. Musolini tarafın· 
kaladelik olmamakla berabe: Hüsey~n dan şimali Afrikaya icra olunan ve cv
gene sevgilisine gölge olmuştur. F'a'kat vela Trablus Garbi, Mısır hududundan 
gölgesınin peşinde olduğunun Fadik te Tunus arazisine kadar katetmekte olan 
farkında değildir. binlerce kilometrelik muhtşem otomo

Yunus Fadiğin kendi evlerine geç - bil yolunun teftişi ile başlamakta bu
tiğini görünce bunu sevgisini izhar lunan seyahati, İtalyanın Akdenizde 
için fırsat telakkı ~tmiş: takip etmekte olduğu sulhcu siyase~in 

- Fadik demiş, seni yainız Hüse · alelade bir tezalıüründen başka birşey 
yin değil, ben de seviyorum. Ve kolla- değildir. Bazılarına göre ise, bu hare
rını açıp Fadiğe sarılmak istemiştir. ket, İtalyanın, İngiltere ve Fransaya 
Tam o sırada Hüseyinin sesi yüksel - kaı:ı kuvvetini göstermeye matuf bir 
miştir. Vaz geç bu işten Yunus ayıp- nümayiştir ki bunun, İtalyan den!z 
tır ve Fadiği de eve döndürmüştür. manevraları ile beraber icra edilmiş ol. 
Fadiğe artık Yunus ta Hüseyin ka- ması, manalı mahiyetini bilhassa teba· 

dar abayı yakmış bulunmaktadır. Fa- rüz ettiren bir al<imettir. İtalyan donan 
diğe her geldiği yerde lfıi atmakta, ması, bu seyahat münasebetile Sicilya 
saı1mıtılık etmekte ve nihayet iş Fa- ile Sardonya adaları arasında hareket. 
diğin kocası Kasımın kulağına gitmış- halindedir. Fransada bu hareketin u
tir. yandırdığı kuşku ise, İtalyan donan

Türk murahhas Hey'eti 
Atinaya gidiyor 

Hadisenin olduğu gün Yunus Ka - masma, bir Avrupa harbi vuku buldu· 
sırnın evine misafirliğe gitmiştir. Oda- ğu takdirde, Afrikadan Avrupaya ya
da daha beş, altı köylü bulunmakta - pılacak Fransız sevkiyatının nasıl bal
dır. Bunlar dereden, tepeden konuşur- talanabileceğinin bir harp mevzuu ola1 

Program hazırlandı, Cumhurreı·sı· Fransız larken Yunus kapıda görünmüştür. Ev rak verilmiş olması ihtimalidir. Bu se-
sahibi Kasnn: bepledir. ki M. Musolininin bu seya-

misafirimiz Ankarada mi.letine hitap etti - Yunus demişUr. Komşumuzsun. hatının Ingiltere ve Fransada bazı re-
üç gün kalacak Mert ve namuslu bir ad&msm. Fakat aksiyonlar doğurması ihtimal: çoktur. 

Ankara, 12 (Hususi) - Balkan Paris 12 - Reisicumhur B. Lah- senin için karımı seviyor diyorlar. Ben Selim Kagıp 
ekonomik konseyi 18 martta Atinada Ankara, 12 (Hususi) _Romanya run, dün akf<im radyo ile Fransı7. mil-l buna inanm~m. amma ~erkesın ded. - D• 
toplanacaktır. Konseye iştirak edecek Hariciye Nazırı B. Viktor Antonesko- fetine hitap eden bir nutuk söylemiş ve 1 ko~usuna m~m olmak ıçın sen benım r 1gang0 
İu" k hh h ' t' .. .. A k bu d 'IlA ''d f · 'k ·ıı·j evımc gelme. r. l hll • r mura as ey e ı cuma gunu nun n arayı ziyaretine ait program n a, mı ı mu a aa ıstı razı, mı ı y b } ki .. , k • • 
fehrimizden hareket edecektir. Hey' et h birlik lehinde bevanatta Ve bir 11 serg'ı k UllUS U bla}}'ldS~Z~('!'y!! , lZffi!Şl mı, a l l erl T b azırlanmıştır. .. k . J ızmamış mı e ı egı . a nız pa >UÇ· (Ba f 

1 
. . C d ) 

ra zon saylavı Hasan Sakanın reis- B. Antonesko, 16 mart salı günü mutare esıu yapılabilmesi ıçın fırka 1 1. 1 d k d · ştara • ıncı say a a 
ı· arını e me a mıs, o a au·sm an gerı . . 
ığinde Türkofis reisi Bürhan Zihni, saat 13 de Köstence yolile lstanbula mücadelelerine ve siyasi mitingiere fa- d.. .. . ·d" d" 1 de J 12 bın lı ra kazananlar: Kum kap: Çı. 

N k'd l 1 ·ı · · · d b • onmuıj ve gen on:r onmez e 111 nardıbi sokaifı 19 nurnarada İhsan ~ 1 iş eri umum müdürü Halid Naz- gelip merasimle karşılanacak, ayni sı a verı mesı tavsıyesın e uıunmuş- bıı· 1<ama bulunan Huseyınle karşıla:j- çıp 
~ı, ?enizyolları işletme müdür muavi- gün Anadolu ekspresine bağlanacak tur. tır. Hüse\·in: H~.>;d:~a.~l'Koşu~lu nun~ra k '/ d~ 
nı Nıhad H · · t' t k 1 1 · h A 1 Ank h k Reı'sı'cumhur, bu 1'stı'kra""ın memle- S • h" I" b la d d 1a" mu e 01 ı ve ocopaşa a a ıvecı , arıcıye ıcare mu ave e erı ususı vagon a araya are et e- c . - en a a ura r a mı o ... ı - d ıur 1 :. 

1 
.1 1 d _ k · Ali yanın o ıvıe ımet. 

ttıüdürü Atıf~ Türkofis Balkan masası decek, ertesi sabah Ankara istasyo- ket in zaruri olan teslihatı için lazım o- yoı~~n. soz er~.: : ın e t~ttu~u aFı,na· ı o bin lıra kazananlar: Menemen be· 
tıeflerinden Ayet ile Hasandan müte- nunda merasimle karşılanacaktır. lan parayı temin için akdedilmekte ol- yı ı unusun gogsun~ sapı amı!itır .. cı • 1ed ye odac~sı Mustafa, Ktrklarel! is . 
•ekk1'ldı'r M' f. · · h · · d .. .. k dugvunu kaydetmı'cıt' kat o kodor kuvvctlı sap a:n:ştır kı ka- 'hk" . b K" .1 y k'· y 
T • ısa ırımız ,..,.. rımız e uç gun a- .., ır. tı am vuz ::ı.;;ısı arnı enı 0'' u 

T- ma Yunusun sol memesi alt·ndan ı::!ir- J .... • ' J • 

Mu solininin 
Seyahati 

halyan Başvekili dün 
Afrikaya vardı 

lacak, bu müddet zarfında Ankara pa- . k d k t v •• gosla\·ya sefarethanesınde Bayan An . V • L k mış. ar a:sm an çı mış ır. ı unu· o, - . . 
lasta kendilerine tahsis edilen dairede ı enz o ar no duP,u yerde yıkılmı~. scv~il:::;ının kapı- Jelı.o b' . ı k "k.f t k ı . 
ikamet edecektir. d . . · . ın lıra t mu a a azanan ar.1 

Anlaşması sm a son nefesını \'ermıştır. T D 1 k" .. d Sad k C'b ı: 
Misafirimiz 19 mart cumartesi ak- H" · k ı t .;::. · d · arsusta '-"cr oyun e ı • ı a • 

useyın ya a anmıs ır .... ıın ı. ı·· t" f b 'k d 1 Al' Aks 
d ı k . · .. ·ı u un a rı asm a ame e ı, a -'arnı şehrimiz en ayrı aca , ertesi - Sevıyordum onu goz karartısı ı e · 

·ı 1 f · · . ' ray ısmailağa mahallesinde numar:t 
günü Romanya vapurı e memeketine Almanya ve talya du·· n elımızden bır •kaza çıktı. Pısmanın~ am- 19 d H 'b k (B 1 b' 

. . . •. a ası e ve ·ocası. un arın ı -
dönecektir. d.l ma. ış ışten geçtı demektedır. leti varımdır.) cevap ver ı er J 

Romanya Harici ye Nazırı burada Z • Bakırköyünde, Ce\·izlikte, Akar~'eı: • 
fl ırP-at Vekilinin ~ " Roma 12 (A.A.) - Musolini, bu bulunduğu müddetçe şere er!ne ziya- Londra 12 (Hususi) _ Yeni bir me sokağında, elektrikçi Tahsinin ya 

sabah Pola kruvazörlerHe Tobruk li- fetler verilecek, süvareler tertıp oluna- Lokarno anlaşmasının aktı için. Ingil- Adana seyahat/ nmda oturan Galibin, Nimet .gişesin . 

!llanına gelmiştir. Birinci deniz fırka- caktır. tere tarafından geçen teşrinisanide Al- Ankara, 12 (Hususi) - Adanaya den aldığı bilete de 15000 liı·a çıkmış· 
8 M. f ' · · Reisicumhur taraf 1 h k ed z Dün gis.cden paralarını alan talihli: ının gemileri, kruvazöre refakat et- ısa trımız ın- manya ve talyaya yapılan teklif bu- are et en iraat VekiH Muhlis 
tnekte 'd'l dan da kabul olunacaktır. Misafirimi- 1 T - Billahi, demiştir, İstanbula inm~k 

ı 1 er. . 'h d I _ H . . H gün, her iki hükumet tarafından cevao Erkmen, arsus, Mersin ve Antalyaya için \'apur parasını bakkal Ariften al-
Libya limanlarındaki İtalyan filo- zın mı man ar ıgına a!ıcıye usu- verilmistir. ·ı uğraya.cak, seyahati 15 gün devam e- d 

1 
D A k l M'.d" .. Refik Amir t · · 1 ım ... 

au, uçeyi selamlamale için top atmış sı 8 em u uru ayın e- Alman ve talya cevaplurının ayni decektır. Parasile, yeni Kadıköy iskelesindekiı 
~e tayyare filoları, harp gemilerinin dilmiştir. mea1de olduğu anlaşılmaktadır. tütüncü barakasını kiralayıp işleteec • 
Uatünde uçuşlar yapmışlardır. Du muhurada, şimdiye kadar yapı- }talya. ile Yugosfc..vya ğini söyliyen Bay Galip, Nimet gişesi 

Cıtta Die Genova vapurile dün Universiteliler lan noktainazar teat:!eri üzerine Al- Arasında anlaşma sahibi İsmailden aldığı paraları ikmci 
l'obruka 140 İtalyan ve ecnebi gazete- Soçgada nümagiş manyanın bu meselede ne düşündü.;ü P . _ l'> (AA) _ Ech d P . defa sayarken, kendisile görüşen mu 
tisi gelmiştı'r. 1 

J b' Id' ·ı k d' arı:ı - · · 0 e arıs harririmize demiştir ki: 
Yampak istediler 1 1A·ı,me te 1

1~·. F R'bb ve Övr gazetelerinin bildirdiğine göre -Bu sefer mutlaka kazanacağıma o 

Avusturya 
Siyasetinde 
Değişiklik 

Bt'rlin 12 (A.A.) -Avusturya si 
:YaSetinin Macaristan ve Çekoslovakya
~~ yaklaşma lehinde istikametini de
Rıştirmesi ve Guido Schmidt'in yakın
da Parise ve Londraya azİmeti hakkın
da dola~an şayialar, siyasi mahfeller
de endişe uyandırmaktadır. 

B ri iner T agablatt gazetesi diyor 
ki· 

< Bu son seneler zarfında Avustur

ra~·n giriştiği taahhüdat, bu memle
etın siyasetinin Prague'in tatlı bir rü
~a gıbı düştüğü şekilde ba~ka bir İsti

arnet almasına müsait değıldir. 

lngi tered;ii milyoner:erin adedi 
. londra 12 (A.A.) - !ngilterede 

~ly,.,,erlerin adedi 4!} artarak şimdi 
-ı e baliğ olmuştur. 

man e çısı on ı entrop ya- l '-' 1 k k d b' 
Sofya 12 (A.A.) -Yeni intihabat bah Ed ·ı .. .. k . 1 talya ve ı ugos avya, pe ya ın a ır kadar emindim ki, bu paraları daha bir 

rın sa en e gorusecc ·tır. Bu 1 • 
kanunu ün'versitelilere intihap hakkı "lA k h . ı· ı ' ~ .. ı Gentlemans agraement an aşması ım- hafta evvel bile, adeta cebim:n içinde 

b mu.a atın e emmıyet ı o acagı soy- 1 k bili'-'ordum. 
vermedig· inden bunlar ugün için so· l k ,. za ayaca tır. J 

enrr.e teaır. ------
kaklnda protesto nümayişleri tertip 
etmişlerdi. Bunu haber alan polis, nü
mayişçilerin elebaşılarını evvelden ya
kalamış ve bazı münferİt toplantı te
şebLüslerini de akim bırakt!rmıştır. 

Almanlara eski 
Müstemlekeleri 
Geri verilmiyar 

Londra 12 (A.A.) - Dün Avam 

Kamarasının hariciye encümeninde 
eski Alm .... n müstemlekelerinin iadesi 
meselesi yeniden mevzuu hıhsolmuş

tur. 
Röyterin öğrendiğine göre, bu top· 

lantıda söylenen bütün nutuklar, Al
manyanın bu husustaki taleh1erine 
kat'i muhalefette bulunulacağı hakkın
daki kararı sarih surette tebarüz ettir

miştir. 

Filistinde çeteler 
tenkil ediliyor 

Amerika Almanyayı 
protesto etti 

Berlin 12 (A.A.) - Amerika se
firi, bu akŞam B. Von Neurath'a B. 
Laguardie'nin nutkundan sonra Al
man gazetelerinde Amerika aleyhinde 
yapılagelmekte olan hücumları şiddet• 
le protesto eden bir nota tevdi etmiş-
tir. 

Kudüs 12 (A.A.) - İngiliz maka
matı tarafından alınan şiddetli tedbir
ler neticesinde asayiş tekrar tesis edil
miştir. Yalnız Ş imal tarafı biraz karı
~ıktır. Burada geçen gün bir tedhişçi 
çetesi Nahra civarındaki Yahudilere ta

arruz ederek bir çiftlik sahibini ağır su- Pariste bir berber dükkanı 
rette yaralamıştır. önünde bomba bulundu 

Zabıta, b!: yahudi kasabasına taar- Paris 12 (A.A.) -Polis, bu sabah 
ruz etmek isteyen bir çeteyi tenkil et- bir herher dükkfmının kapısının önün
ınıştir. 1 de bir bomba bulmuştur. Biraz sonra 

Uygur dili 
Alma Ata Ça 1~ (A.A.)- Uygur 

milleti ilim ve san'at alemi mlimessil
lerinden mürekkep olarak toplanan 
konferans. Uygur dilinin yeni alfa be.:. i 

kalabalık mahallelerin birinde başka 
bir berber dükkanına meçhul bir şah
sın kundl\k soktuğu görülmüştür. ... 

. ..... -~. ·- 1 

ve ilmi terminolojisi projelerini tesbit 
etmiştir 

Ayın on birini, ha\·adan para umaı 
gibi değil de, mutlaka verilecek bir a· 
lacağın vadesi gibi bekliyordum. 

r 
Resmi Devairin 
nazarı dikkatine 

S. T. 

Avrupaya fazla dövız verm~ğe 
sebep olan fazla kaat sarfiyatını 

tahdit edebilmen için şimdiye ka
dar büyiij{ puntolarla dizilen ilan
lar, t6 mart tarihinden itibaren kü
çük puntolarla diz'lecektır. Punto
ların yani hurufat eb'admm küçül
mesinden Jolayı resmi ilanların ga 
zetede istiab ettiği yer nazarı dik
kate alınarak bu nisbet dairesinde 
tesbit edilen ücretler netice itibari
le eski ücretin ayni olup hiç bir 
fazlalığı havi bulunmadtğını ilfm 
ederiz. 



sinemasmda ~ 
progrıuııını görOnOz. 

ASK SOKRANI • • 
(Le Rol) 

Yolcu salonu maketlerinden 
birincilerle ikinciler seçildi 

i Yarı n hava 
Bayrami var 

(Frenatzce aöaiU) 
Baş rollerde : 

GlNGER ROGERS 

BOylik yılctızlnr fılıni. 

GABY - l\IOHLA Y- VlCTOH FRAN'
CEN - ELVIH POJ>ESCO - RAİMU

LEF AUH ve DUVALLES 
Mevsimin t'n bUyük ıııuvalfakıy8ti. 

ve WlLLlAM POWEL 
ı 1 - lhliras ve esrar filmi 

# Mizanseninin zeııginli~i ... KostUmlerinin l!lksl\ .... ve =-ı 

Fakat bunlardan hiç bir.i tatbik edilemiyecek, yeni 
bir proje ve mak et yaptınlacak 

Ankaradan şehrimize gelecek olan FREDERIC MARC~ ve KATHE .. INE HEPBURN'un 
Türk kuşu filosu Ankarada havanın a- · rlehai san'atkAranelerile ; bu hafta 
demi müsaadesi yüzünden dün de ha-

reket edememiştir. Yarın yapılacak o- s A R A y Sinemasında 1 
lan hava bayramının hazırlıkları de -

Galata yolcu salonunun teşhir edi- 1 
]en maketleri arasında birmciy~ seç r 1 

rnek üzere vali Muhiddin Üstündağın : 
riyasetinde toplanan jüri heyeti dün· 
'Güzel San'atlar Akademisinde son 
toplantısını yapmıştır. Jüri tali komis· 
yonların seçtiği yedi maketten üçiinü 
birinci, dördünü de ikinci derece ola
rak kabul etmi!?tir. Maketleri birinci 
dereceyi alanlar, yalı rümuzu ile mü • 
sahakaya iştirak eden mimar Rebii 
Refiğin maketi, Yelkenli rümuzu ile 
müsabakaya iştirak eden Peşte Da -
rülfünw1t,ı profesörlerinden mimar 
n ühendis Alfred Bardo ve Şarlın ma -
ketlel'i, 1777 rümuzu ile müsabakaya 
iştirak eden mimar Emin Seyfinin ma
ketidiır. İkinci dereceyi Or On rümuzu 
ile müsabakaya iştirak eden mimar 
mühendis A. Sabri ve mimar mühen
dis Eminin maketi, Akıncı rümuzu ile 
müsabakaya iştirak eden Şevk: Bal -
mumcunun maketi, Deniz rümuzu ile 
müsabakaya iştirak eden mimar Na • 
zifin maketi, Marti rümuzu ilf' mü • 
sab<ikaya iştirak eden mimar Celalin 
maketidir. 

Birinciye verilmek üzere ayrılan 
2500 lira üç bininci arasında taksim -e
dilecek, keza ikinci için ayrılan ı 000 
lira ikinciler arasında dağıtılacaktır. 

Jüri heyetinin dünkü topl&ntısı mü
nakaşalı ve hararetll geçmişti. Salon
da ye alacak daire1erin jüri arasında 
bulunan mümessil1eri bilhassa kendi • 
lerine fazla yer ayrılmasını ileri sür • 
miiŞ'ler, bu yüzden heyetin bır nıaket 
üzerinde reylerinin toplanması müm -
kün olamamıştır. 

Liman umum müdürlüğü tayın ede· 
ceği bir mimara yeni bir proje hazır

. latacaktır. Bu proje hazırlanırken bu 
yedi maketten de istifade edilecektir. 

Birinciliii kazanan ma ketler 

Limamn hazıtlıyacağı yeniı proje ve 
maket bir ay içinde tamamlanmış ola
cak ve İkt'isat Vekilietine yollanacak -
tır. 

Bu proje hazırlanırken jüri heyeti
nin teker teker reyleri alın:.ıcak, bu su
retle muhtemel bir ihtilfıfın önüne ge
çilecektir. 

vam etmektedir. Hava Kurumu halkın gösterilmelde olan ve muztıırip bir kraliçenin bUyük aşk ve 
Yeşilköye gidebilmesi için bütün ted-, ihtıras romanını tas\'ir eden 
birleri almıştır. Yarın saat sP.kızden iti. 
baren Taksim, Eyüp ve Sirkec'den ü· 

1 

zerlerinde (Türk kuşu bayrnmı) Ya ·1 
zılı otobüsler hareket ede(;ektır. Ayrı - 1 
ca Taksim, Beşiktaş, Sirkedden Uzer
lerinde (Türk kuşu bayramı) yazılı 
taksiler hareket edecektir. Trenler hal· 
kı Yeşilköye yüzde elli tenzih'ltla taşı· 
yacaklardır. 

Süvari po1isler bayram yerinde inti
zarnı temin edeceklerdir. Merasim 14 
de kadar bitmiş olacaktır. 

Motörlü ve motörsüz tayyareler ak
robasi hareket~eri yapacaklar, Türk 
kuşu talebeleri paraşütlerle atlıyacak
lard.ır. 

Paraşütçü Bayan Yıld!z Ankaradan 

MAR i E STUART 
( Kraliçe Merl ) 

Fnınsızca sözlll film parlak muvafrahıyet kazanıyor. 

~-----ı. hiveteft 1 Fox DUftye Havedialeri 4 ----••' 

Diikk~~······t;b~i~i;~~ ··········u~~~köp·;iid~·····-

değiştiriiiyor gümrükçölere ev 
Belediye bütün dükkan ve ticaret

hanelerle imalathane ve fabrikaların 
bir Örnf'..k tabela takmalarını şart koy
muştur. Tabela.lar 75x:m büyüklüğün
de, kırmızı zemin üzerine beyazla ya
zılmış olacaktır. H er tabela dükkan 

yaptırıla cak 
Gümrük ve lnhisarlar Vekili Ali 

Rana tetkiklerine devam etmektedir. 

şehrimize gelmiştir. Pazar günii para- sahibinin i~mini ve soyadı nı, ticareti
şütle iniş ynpacaktır. Program bittik- nin nev'ini ve bulunduğu binanın nu
ten sonra halktan arzu edenler ve ye. marasını ihtiva edecektir. lmla yanlısı 
ni Türk kuşu talebeleri tayyare ile u- bulunmıyacak , yazılar okunaklı qla-
çurulacaklardır. caktır. 

Avrupa hattında gümrük m uaye
nelerinde bazı değişiklikler yapılması 
kararlaşmıştır. 

Uzunköprüde gümrük muamelatı• 
na nezaret eden memurların evleri 
yoktur. Burada bulunan gümrük me
mll1ları ev tedarikinde güçlük çek• 
me ktedir. U~unköprüde memurlara 
iht.iyg.çları kadar ev inşa ettirilecektir. 

Bugün Türk kuşu filosu İstanbul ü
zerinde uçuş yapacak ve beyanname -
ler atarak halkı bayrama davet ede • 
cektir. 

Pazar günü Yeşilköye hareket ede· 
cek olan trenlerin hareket saatleri su!l· 
!ardır: 7,35, 8, 8,30, 8,50, 9, ı O, 9·,40, 
ı 0,05, ı 0,30, 
Türk kuşu saha~ı i~in beğen iJcn yeder 

Poliste: 
Bir objektif hırsızbit 

Emniyet Müdürlüğü ikinci §Ube bır~ 
sızlık masası, bir mektep çocuğunu 
hırsızılığa te~vik eden Kadri ile arka· 
daşını meydana çıkarmıştı!·. 

Bunlar yakalanmışJardır. Hadısey: 

anlatalım: 
Çağaloğlunda oturan kılişeci Nazmi, 

bir müddet evvel ölmüş, eııyası satıl -
mıştır. Kıli~e işleri yapan Kadri, bu 
eşyalaT arasında olan bin lira kıyme
tindcki bir fotoğraf makinesine talip 
olmuştur. Fakat pazarlıkda uyuşula • 
mamıştır. 

Avrupadan gelip giden trenlerde-ı 
ki gümrük kontrolünün daha seri ya• 
pılarak trenlerin uzun zaman bekle
meme~i temin olunacaktır. 

Deniz işleri : 
Denizyolları müdürü bugün geliy o 

Denizyolları umum müdürü Saded· 
din yarın Ankaradan İstanbula döne " 
cektir. Umum müdür İ-ktisat Vek:ı • 
leti ile bir nisandan itibaren tatbH~ıl 
geçilecek yeni denizyolları tarifesi et • 
rafında temaslar yapmıştır. 

------------------····~----------------

Türk kuşu umumi müdi.irü Zeki, 
muallim Vecihi ve Tüı-k kuşu İstanbul 
şubesi başkanı Nuri dlin öğleder. ev -
vel İstanbulun muhtelif yerlerini ge • 
zerek Türk kuşu için tatbikat yapma · 
ğa elverişli saha aramıslardtr. Hevet 
bu iş için dün Zincirlik~vu harici~de 
Ayasağa çiftliği oivarında Talirobane 
meydanını, Yenibahçe stac:iyomu sa -
hac:;ını. Erenköyünde Merdivenkoyü ci
varında Fikirtepesini beğenmi§lerdir. 

Bunun üzerine Kadri, makinenin en 
kıvmetli kısmı olan objektifi çaldır -
m~ğa karar vermi§, mektep talebele -
rinden fakir bir ailenin çocuğu olan 1 7 

yaşJar!tıda İlbraHim jsmınde birisini' 
bulmuş, ona para teklif ederek objek -

İstanbula gelince bu temaslarını ,·e 
aldığı direktifleri pazartesi günü tica· 
ret müdi.irlüğünde toplanacak navlurı 
komisyonuna an!atacaktır. Ondan sorı· 
ra navlon tarifesinin hazırlanması tn ~~ 
marolanacak tır. 

20 Marlfa .21 Marila 
Hukukçular 1'oprak Bayramı Davetler: 

Günü JJapılacak Yapılıyor Beyoğlu Kızılay kongresi 
Kızılay Beyo~lu Kaza şubeslnden: Kaza 

şube~i~in 1937 yılı kongresı 17 mart çarşam
ba gunu saat ıs de kaza merkezinde yapıla
ca~ından şubemize kayıtlı üyelerin teşrlflerı 
rica olunur. 

tifi çalmasını söylemiştir. 
İbrahim de bir arkadaşile Çağaloğ -

lundaki eve gitmi~, eşyaları gözden ge~ 
çirmiş diğer odaya geçerek pazarlığa 
başlamış, bu esnada da bir aralık oda
dan çıkarak eşyaların bulıınduğu oda

Navlon komisyonu denizyollarında 
yapılacak nakliyat şekillerini heniiı 
tesbit edememi~tir. Komisyonda fııa 
bulunanlar ayrı ayrı fikirler dern\e " 

Hukuk Faki.lltesinin tesisinin yıldö- Bu ayın yirmi birinde memleketin 
nümünü ku tl ulamak için her sene 20 her tarafında toprak bayr arnı yapıla· 
mart tarihinde merasim yapılması n- caktır. İstanbul ziraat odası dün top • 
karrür etmiştir. 20 mart cumartesi gü- lanarak İstanbulcia yapılacak toprak 
nü hukukçular günü olarak kabul edil· bayramı programını tesbit etmL~tir. 

yan etmektedirler. • 

miştir. O gün fakültede merasim ya - Toprak bayramı Halkalıda ziraat mek· V EFA T 
pılacak, rektör ve dekan vekilı fakül - tebinde kutlulanacaktır. Civar köylü- Akay idaresi çarkçılarından Halilin 

dan objek'tifi aşırmıştır. 
İbrahimin objektifi çalarak savuş -

ması üzerine evdekileri telaş almış ve 
arkadaşı polise teslim edilmiştir. B'.l 
suretle İbrahim de bulunarak tahkı
kata başlanmıştır. İbrahim haciiseyi 

Talebelerio meccanen denizyolları 
vapurlarında seyahat etmeleri hakkın
da henüz verilmiş bir karar yoktur. 'fa~ 
rife üzerinde bir çok istekler vardı!• 
Hakiki netice komisyonun mesaisi ta· 
mamlanınca belli olacakttr. 

tenin tarihini, geçirdiği c:levirler: ta • ler ve çiftçiler bayram günü için Hal - hemşiresi, başmürettib1miz Mazharm 
lebeye ve davetli!Pre anlatacaklardır. kalıya davet edilmiş'lerdir. halaSl, mürettip Feyzi ve Darphane tor. 

Hukukçular gününe şehrımizd" bu- Bayrama iştirak edecek köylülere nacıl~rından Bahaeddinin anneleı·i Ba-
lunan bütün avukatlar, hak:mler ve ziyafet çekilecektir. Bundan başka bağ yan Ismet evvelki gün vefat etmiştir. 
hukuk mezunları davetlidir. sanayüne iptidai madde olaca~ su!:iarn Cenazesi dün Kasımpaşadaki evinden 

O gece Porkotelin alt ve üst salon - ile yazlık keten ziraatini te~vik için ı kaldırılmış, namazı Kasımpaşa camiin
'arında hu1wkçular için bir gece ter • meccanen tohumluk ta veritc('ektir. Zı- de kı:lınmış ve cenazesi ebedi medfe _ 
•ip edilmiştir. raat odası. Kırkağaçtan kavun tohu · nine gömülmü:jtür. Elemlı ailesine ve 

. .......................................................... .. 
anlatarak kendisini K adrinm bu i~-:! # Bu akşam 
sevkettiğini söylemiştir. M u .. n 1• r N r d d 1. n 

Müleferrik: 
Bahklı hnsla ııeslnde Ata türk büs tü 

Yedikule d :ııısında Bahkh Rum hastane
sının bahçe '11'\e dikllmiş olanCumhur Baş
kanı Yüce M:ı'urkumuzün büstunün açılma 
töreni Ayın y.nni birinci pazar günü saat 
15 te yapıtae '·tır. 

Müz 'e A tatürk heykdi 

Müzede l'ıanrlattırılmış olan Ata • 
türk hcyk 'rıin açılma törenı pazar ~ 

tesi günü ~. ~)ı'acaktır. 
Ayni gii 1 müz<min mesk~kfıt, ma -

dalya ve n :...cevherat salunu da açıla
caktır. 

1 o Mart ihtifali 
On altı mart f!ehitleri ihtifalı için bir 

progıam l zı•·lanmı~tır. İhtifa! on altı 
mart şehi. Ct inin makb.!resı başında 

yapılacaktı··. 

Sanayi Ci li ği re iai · istifa etti 
Hereke mensucat fabrikasına müdilr 

ıayin edilen sanayi birliği reisi va~ı 
{ın istifası ıdare heyetince kabul edil
miştir. Önümüzdeki toplantıda yeı1: 
.reis seçimi olaca~tır. 

Konser veriliyor 
Konseı \ atuvar san'atkfırları ta ra • 

fından salı günü bir konser ve•·ilc:c •k
tir. Bugün konserin pro\'ası yapıla 

caktır 

Memurlar, K adriyi yakalamışlar ve u e 
evinde yapılan araştırmada da objek .. 

mu da getirtmiştir. Bu da l<oylülere ve- ·arkadaşlarımıza taziyet beyan eder, 
rilecektir. Ayrıca on köye tırmık ve • merhumeye gufran ve rahmet dileriz. 

tifi bulmuşlardır. Suçlular, bugün ad· K Q N S E R ı 
liyeye verileceklerdir. 

Bir otomobille bir tramvay çarpıştı F E R A H sinemacin 
hun•uı Btıtdııını Şehir ;ıyatros~ -i4 numaralı tramvay arabası Kadı-

-·-· ·- · .. . ·---· .... . .... .. ...... . ......_ rilmesi kararlaştırılmıştır. 

,-Ş 1 K Sinemalle 4111 

EHLi SALlP 

~thirTiya'trosa Tepf'b :,ı köy rıhtım caddesinden geçerken 39 

ll 
draııı 1 t '! nındil numaralı şoför Kadrinin idaresindeki 

IIIIIIIIIIIIIIJI 13-B·~37 otomobille çarpışmış, tramvayın cam-
Kültür Bakanı Saffet Ar ı:wn dün de ' 1 ak~am saat 20.30 da ları k1nlmış, camın yanında oturan 15 

miştir. Bakan öğleden evvcı üniversi- 1 l1 1 _ mış, hastaneye .kaldırılmıştır. 

Telefon : : 1:159 K ültiir bJierl: 
Kültür Bakanınııı tetkilderi 

şehrimizdeki tetkiklerine d vam et - 1''11'1 O M i T yaşmda Apustol ağır surette yaralan· 

teye uğramış Edebiyat Fakültesini ve 1 m l Frtuısı t. tlyalro:Ju Sünnetçilik oyunu 
pedagoji enst1tüsünü gezm şt1r. Bura- lfll'llll OpNet kı sınwda F cl · d 
da bir müddet mes.::!ııl olduktan sonı"a ~ i l Büyükclerede Raşid ve eri isının e 1 ~ Çocuk tiyatrosu iki küçUk çocu k birbirlerile sünnetci· M U H A R E B EL ER 
Bakan beraberinde talim, terbıye rci - tarafı ıı tlan sa<t t 14 de 
si İhsan, Yüksek tedrisat müdürü Ce· D O C A N LA s E L M A lik oynuyorlarmış, bu oyun esnasında TUrkçe alSalU 

Ras.id bıçakla I<,erid in tenasül aletini y·ı · 2 · ff • t h ft ının 
\'at olduğu halde Gureba hao;tanesine akşam saat 20.30 efa } ı mı ncı nıuza erıye 8 as 

kesmic:, Ferid hastaneye kaldırılm!§ • son ge ı · d · ı· r d ediniz 
gitmış ve hastaneye ilave ecli:ecek pa- S A z C A z 'ıl uı erın en ıs ı a e · ..ııııj 

viyonların yerlerini tayin etmiştir. ~~~=~=~=:i===~~~~tı~r~. ~;;~~~~~~~~:1~~::=;~~~===;5====~;~~::-~~ Bakan öğ,eden sonra müzP!ere git - r S t Baştan başa heyecan ve merak içinde bırakan şaheser 

miş ve müzede hazırlanmakta olan «es- S A V O y O T E L 217 
ki paralar dairesini» gezmişlir. 

~leşhur yıldız HANS AL
BERS'in son büyük filıni 

Botan karlınıarı pe~inrle koşturan bir gencin son derece 
meraklı, heyecanlı revkalAde maceraları .. Muazzam sahne
ler-RJs mtızltti, Bnlalaika. Rakslar. flAvelen Ekle r Jurnaı. 

Vekil dün \rali ve belediyf' reis: Mu- ~~----T_.A-8--K--.-----~ hiddin Üstündağı da ziyare: etmiştir. BugUn U Sınamasında 
saat 1 de mntine 

Bugün maarif sanatoryor.ıunun ·--------·------

temeli atdıyor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ Çamlıcada Prevantoryomun bah • ~ PİERRE FRONDAİE'nin Romanı 
çesinde in~a edHmesı takarri.ir eden sa- p o R T A R T H u R 
natoryomun bugün temeli atılacaklır. Orijinal Fransız kopyesi J 
Sanatoryom ı 00 yataklı olncaktır. 'l'a-
lebe ve muaııimler burada edavi edile- Baş rollerde: DANi~LLE DARRiEUX - ADOLF WOHLBRUI< - CHARLES V/ NEL 
ceklerdir. ! ..._••----~ Paz t · k d "t'b S A K A R .,. ar esı a şamın an ı ı aren Y A sıneına::.ıuoa -"1ftt> n 
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Mart 
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MEMLEKET 
-

........ 

·~ 1 1 d ltı ll ~· a cım \cı. ·ınış Ha· 
&lt , Y, herke..,e ne "C -

.ıed·- "' ıgini so_ uyormuş. 

... Yemeğin cinsine gö
re insanın ne olduğunu 
söylüyormuş. · "' 

SON POSTA: 
-

HABERLERİ 

Hasan Bey - Bu basit 
şey aZi.zim. Ben de sana 
sorayım, bugün ne yedin? 

- Fasulye piyazı! 
Hasan Bey - Anlaşıldı 

sen ya ressamsııı, yahut 
ta şair. 

Sayfa 5 

fıstıklara 
A 

Nizipte 
hastalık ar ız olmuş 

Dar1ca gumrUgü lagvedildi 
Ankara, 12 (Hususi} - Haydar

paşa gümrük müdürlüğüne bağlı Darı
ca gümrüğü lağvedilmiştir. 

Gümrükler Umum Müdiirliiğii mu· 
vakkat kabul ve muvakkat muafiyet 
işlerinin kanun~ müddetler içinde ta
kip edilmediğini anlamış ve Lunların 
d ikkat itina ile yapılması için alaka
dariara emirler vermiştir. 

AÇIK SÖZ - Silah yarışı. 
- Her yarışın bir bitım yerı o -

lur. Bu nasıl yarış? 
CUMHURİYET - Müfteri fırça

lar. 
- Fırça müfteri ha, ağzt yok, di

li yok.. iftira eden sensin! 
AKŞAM - Topa! hırsız çaldı~ı 

eşyalarla birl~kte kapıda yakalandı. 

- Topal e"Şekle kervarıa katı~mak 
hikayesini duymamış g'lPba. 

TAN - Evvelki gccek! dolu. 
- Bir ny evvel yağan kardan ne 

haber? 
~ .. ...,, ,... , e ;:-e ::: • =•· ==• ~• ~• • 1 • • • • • • • ,.-,.;;,:;;A . ..o;a~•----- . 

23 Nisan 

Size çocuğu dü~ündürecck haf -
tanın başlangıcıdır. 



6 Sayfa 

• a e ı 

SON POSTA 

Şerhli mizah 
Kıtapiarın bazan sayı, ekseriyetile de ta 

kilo ile satıldıkları Babuili yokuşunu e so 

Maıt 13 . 

nı 

er ı 

•• un 
os ta 

tevkif ol 

çıkıyorum. Köroğlu matbaasının biraz 
.ilerisinde yere serilmiş bir alay kitap 
var. K.itapçı bunlardan beğendiğimi 
pazarhksız yinni kuruşa, pazarlıkla da 
on beş kuruşa verecektir. 

Meksikah muallim evli olduğu halde, genç bir kızı 
iğfal etmiş, mahkemede kababab talebesinden 

bjrinin üzerine atmak istemişti 
Bir cKü~liyah lfetaif:t gözüme çar - Son posta ile gelen Amerikan gaze • 

,pıyor. Kapağı rengarenk. Pazarlıksız ,teleri Meksikada vuku bulan bir facia~ 
yirmi kuruşa alıyorum. Evime gider ~ ,dan bahsetmektedirler. Mesele şudur: 

Istanbul postanesi nakliye memu-ı -Sen şimdi ifadene devam et, he- ken göz gezdiriyorum. İçinde bir çok . Meksika şehrinin liselerinin bırinde 
ru Orhanın, vazifeten kendisine tevdi lel fıkralar var. Yazrlış tarzları nazarı mua1limlik eden, hem de idari bir 
olunan paradan 2000 lirasını çaldırdı- - Ha, evet .. Pekil Derken, nedi~ dikkatimi celbediyor: vazife almış olan,bir muallımin karısı 
ğından bahsetmesi üzerine, hakkında yordum? İşte o sırada paralar yanım- Misafir ev sahibine tevcihı kelam hastalanıyor. Muallim karısını sana • 
tahkikata b~lanmış, kendisi, dün yaz- da, minder üstünde duruyordu. ile.. toryoma yatırdıktan sonra 12 yaşın • 
dığımız gibi, müddeiumumiliğe geti· - Oğlum, hiç para, bilhassa böyle - ······· ·············· ,daki ufak yavrusunu da ci var kasaba. 
rilmİf, ()radan Sultanahmet üçiincü emanet para minder üstüne bırakılır Bu bir cümle, 0 cümleye de misafir ların birinde oturan hemşiresine yol· 
sulh cezaya verilmiş, fakat hakkında- mı vapurda? Etrafında. yankesiciler ceva~. vere~ek .. :az;da cevaptan ev • luyor. KendiSi de bir ailenin yanına 

b ı b ·ı w• • h" d"" .. d" "? vel şoyle bır gırızgah yapılmış: pansiyoner olarak giriyor o tarihe ka· 
ki muamele tekemmül etmediğinden, u una ı ecegını ıç uşunme ın mı ' N- kt d lan · f" k d" · ·· · · b" · · . l u e an o mısa ır en ısıne soz ,dar ıyı ır aıle babası olarak tanman 
dosya müddeiumumiliğe geri gönde- - ~~' ı:nevkı ~ısmında oturuyor-ı söyliyen ev sahibine şu tarzda mülaha· ,mua1lim, bundan sonra birdenbire de· 
rilmişti. Orhan, dün akşam üstü, Sul- du m I Bırıncı mevkı 1 zada bulunmuştur. ği§iyor. 
tanahmet ikinci sulh cezada tekrar - Oğlum, hırsız mevki farkı ayırt Cevap yazılı, cevabın sonunda da 
sorgusu yapıldıktan sonra, tevkif e- eder mi? Her yere gireri Bilhassa bi- gene bir cümle var: Evvela evl'i ve kansının sanatoryom-
dildi. Tir-t'!iyel Peki, devam et, bakalımi Gerek misafirdeve gerek ev sahi - da hasta olduğunu gizliyor. Ve evin lS 

V H d h d ı yaş1:14Janti kıztle alaka peycia ediyor. Dün ak•am üstü, müddeiumumi· - apur aydarpaşaya yanaştı. bin e an e er. 
l' d" k d' Bir gün de asıl karısı, sanatoryomda, Muallim ligw ı"n tevkı'f u· teaile ikinci sulh cezaya Dogrw u 12,15 treninin fürgonuna bin- . Ken ı en ıme: . . 

•· hl" f k d ·kocası taratmdan ıibmal edUmesmın, ~i • 
go-nden"len Orhan, 34 ya•ında oldugwu- dim. Deheri çıkardım. Haydarpa•a, · - Şer ı ı ~a, iyorum, fıkrayı k b b radıgın· ı yana yakıla anlahyor. :ıı. 

Y "' kled h b" · azabile yanıp tutuşurken ızın a a • 11 IP-
nu, 18 seneelir posta memurluğu etti- Selimiye memurlarına dört çanta tes- na· en ev sa ı me cevap veren mı ~ sına müracaat ediyor. Juliette'i sev _ bayet müddeiumumt meseleyi ha ~.!( 

ı d 1. . T d""d""k ld H 1 safirin cevap verirken ciddi davran - yor Ka 1onun muallimin ve çocus-ğini, 43 lira maa~ aldığını, ev i ve ört ım ettım. ren, u u ça ı. ama·· lAt"fe ettı·gı~· . ld h b digwini ve müsaade ederlerse onunla ni- · r ' 
1
• ııJ• 

ı d · d kl · · ,mayıp a ı nı evve en a er kanları tahlil ediliyor. Karlonun ~8• , Ya•ında bir çocuk babası o1dug·u gibi ar, daha emır san ı arı yetıştıreme- . Ve sonra d b··t·· b k şanlanmak istediğin anlatıyor. lll 
y • • verıyor. a, u un u o - çocuğUilkine uymuyor, fakat mua 

karısının yakında başka bir çocuk da mışlerdı. Ben, a .. cele _koştum. Neyse ,nuşulanların gülmb-'e vesile olsun di~ Pansııy· onun sahibi ana, baba, bil' 
dıkl d kl k J m1n kanı uyuyor. , 

doğuracağını, Sirkecide Ebüssuud cad s.an arı a yu ettı · ye konuşulduğunu, ilave ediyor. müddettenbeni kendi evlerinde oturan Rapor mahkeme eelsesinde okunuJl 
desinde oturduğunu söykdi. Tren, Kızıltoprakda t•vakkuf et- Tuhaf görünür amma, hiç te tuhaf meslek sahibi bir insanı damat olarak 

· H ld · b · 1 b ı ca büyük bir heyecan tevlit ediyor. Bu suretle hüviyeti tesbit edildik- tı. a, yo a, aynı vagona enım e e- değil.. Mükemıneı bir buluş. Mizalı evlerine kabulde tereddüt etmiyor ar. r 
ten sonra, hakim Salahattin Demirelli, raber binen bir hamal, benden sigara yazılarının çok kere .şunu bunu kız • ,Şimdiye kadar hiç bir suihalini gör - Samiin sıfatile orada bulunantı, 
kendisini esastan sorguya çekti. Orta istemişti. Arada kısa bir müddet meş- dırdığını görüyoruz .. Keşki mizah ya - ,memişlP'"~ir, üstel'i'k kızları da onu se· yumruklarını sıkarak muallimi kU~.~. 
boylu, tıknaz, esmer bir delikanlı olan gul olmuştum. Istasyonda hamal, Kı- zıları yazanlar da: ,viyor, .. -. .kika Juliette daha evlene· tıyorlar. Suçlu güçhal ile kurtarılıY tt 
Orhanın sırtında, posta memurlarına zıltoprak emanetlerini indirdi. Ben, eBu b~ ~~kadır,. ~iddiye. almayın; cek çağda değildir amma, nikahları - Fakat asıl facia ertesi günü me;teP~, 

kt t lı·m ve te 1ı·· k sadece guldurmek ıçın yazumıştır:t. nın kıyılması i~'in nasıl olsa iki sene oluyor. Arkadaşlarına böyle alça Ç!l ıe• mahsus resmi elbise vardı. Dalgın ve sar ım, es se um evra ını .. 1 . • r ti d b" 1.... · · t · r; ta 
. . d" T k lk D k . Tarzında cum eleri mızah yazıları - geçeceği için, 0 zamana kadar bekle • ra e en ır mua ı.ımı ıs emıye ı 191 şaşkın duruyordu. Heyecanlı bir halde ımza ~tt~~ ırn. .r

1
en ka tı. 

1 
ehr en, .nın münasip yerlerine koysalar h~ç te rnek te mümkündür. beler, kapıda onun gelişim beklıY0~. , 

6o .. zlen"nı· tekrarlıyarak, baştan sona, Erenkoyune verı ece posta aııı azır· f 1 k ve taşla, sopa ı"le hocalarını o··ıdürO 
c na o mıyaca · · · Bu mülahazalar üzerine kızlarını 

sondan başa atlıya atlıya, şunları an- larken, bir de ne göreyim? Içinde ' İl\1SET d. yorlar. 
2000 lira bulunan kıymetli paket yok 1 · ---··-······-······-······ .. -··-··-······ .... ,muallime nişanlamağa muvafakal e ı· lattı: yorlar. Ve iş olup bitiyor. 

---... ---

- Merkezden te~lim aldığım san- Telaşla, ~eftreni çağırdım. Araştır dık, mevkuf kalırsam? Bana inanınız. Ben 
dık ve kolileri, köprüden Haydarpaşa· bulamadık. Sonra, Erenköyünde de masumum. Hakikat, elbette meydana · Diğer taraftan sanatoryomda yatan. 

k Y ı . . kadın bunu haber alınca, uzun yaşa • ya giden va pura koydum ve içinde pa~ vaziyeti anlattım. Maltepe ye, Pe ndi- çı ari a varır,, sıze, ınan ın ız bana 1 1 .. 

1
.. k d . . be 

k 16on 1 k .. . A mayıp o uyor, a ının cenazesını -ra ve evrak bulunan çanta elimde ol- ğe de uğradık. Pendi ·ten «Bu Eren- ., numara ı anuna gore vıla- ·
1 

d' k ld 
e ıye a ırıyor. 

duğu halde, ahali arasına oturdum. köy paketini yanlışlıkla Kızıltoprağa yetçe bu memur hakkında takibat ic~ · * 
Çünkü, vapurlarda posta memurlarına vermiş olmıyayım>> diye oraya telefon rasına muvafakat edildiğine dair tez-

1 11
. "k"l . . 

· O H d d" 1 b ı k ... . .. . Juliette i c mua ım nı a uanrnaaan ait hususi karnaralar yoktur. Çantayı ettım. rası <( ayın> e ı. stan u a kere o undu. Ve hakım Salahattın Juliette hamile 'kalıyor. Ve bir de mua-
kucağıma aldım açtım, Beze sarılı o- telefon ettim, «Grup dairesine soru- Demirelli, Orhanı ceza muhakemeleri · k h uı·· k du··nyaya gel"ı ' .. . . şa ;ının ma s u çocu -
lan paraları yanıma koydum. Çanta- nuz, Erenkoy kolısı orada kalmış ol- usulü kanununun 10-t üncü ve 103 in- ·yor. Bunun üzerine muallim evden ka· 
nın dibindeki kağıtları araştırdım. Bu masınn dedim. Onlar da ((haymı ce· ı ci maddelerine göre, derhal tevkif et~ çarak tagayyüp ediyor. 
sırada biletçi geldi, benden kibrit iste- vabını verdiler. Hülasa, 2000 liralık ti. Dosyanın, müddeiumumiliğe iade~ Genç anneyi, ıztırabı, derd[ ve ço • 
di, verdim. Arkada iki kadın oturu- Erenköy paketinin nerede ne olduğu sine karar verdi. cuğu ile başbaşa bırakıyor. 
yordu. Onlann sigaralarını yaktı. Ku- bir türlü anla.şılamadı 1 - Oğlum, sen bu parayı ihtilas mı I-Hidise tabii mahkemey~ intikal e • 
tuyu tekrar bana getirdi. Orhan, bu sırada ağlamağa koyul- ettin, yoksa çaldırdın mı, düşürdün divor. Muattlim mahkemede kababati 

Orhan, bu aralık duraksadı ve ha- du, yana yakıla yalvarıyordu: de kayıp mı ettin? Bunlar, tahkik edi- ü;erine almak istemiyor ve diyor ki: 
kime: - Rica ederim, 18 senedir namu- lecek. Fakat, bugünkü vaziyete göre, - Bu çocuk benim değildir. Bu kız 

- Ben, dedi, sar'aya müptelayım. surola hizmet ediyorum, Ben, nasıl o- senin tevkifin lazım geldi 1 hafifmeşrep ~di. Kendisini bırakmak-
Onun için, belki yolda götürülürken, lur da bu parayı yerim} Yersem, para, Orhan, gene der~ yanarak, «ben lığımın sebeplerinden bir tanec;ı de bu· 
sar'am tutar da yere düJ:üveririm. Be- boğazıma, dizime dururl Devlet, bana masumum» diyordu. dur. O ayni evde oturan ve benim ta • 

-r le'bem olan Karlo ile alakadar idi. ni, ikametgaha bağlayıp serbest bıra- hizmetime mukabil para veriyor, çün· Jandarma, koridorda bileklerine 
k Filhakika o evde mualrmin altıncı kın, çok rica ederimi kül Ben, sar'alıyım, hastayım. Beni elepçe vurdu. Orhan, dün geceyi tev-

smıf talebelerinden 1 S yaşında mah . 
Hakim Salahattİn DemireJii, şöyle tevkif etmeyiniz. Hem karım nerdey- kifhanede geçirdi. çup bir yenç vardır. Juliette ile her 

dedi: se doğuracak. Ona kim bakacak ben Müddeiumumilik, dosyayı istintak gün birbirlerine rastgelir ler, fakat ha-
dairesine verecek, tahkikat derinleşti- fif bir baş eğmesile bibirlerinı selam· 
rilip genişletilecektir. )amaktan başka bir şey yapmazlar. 

A · lld Muallimin, bu büyük günahı talebe· 
çık söz, Cumhunyet; avas1 sinin üzerine atması, büyük bir aksüla-

* .. efltl' 
Gazetelerin yazdııkiarına gore ifl' 

n umumiye talebelerin o kadar ~eb ~ 
de imiş ki, hükumet hocalarını ıınç , 
denler hakkında takibat bile yapama 
rrus. 

Tt marhaneden deli 
kaçaracaklar miŞ 

k ·stt" 
Timarhaneden deli kaçırılına 1 t• 

nilir mi~ Bir davada, bu iddia ~\ 
Viktorya isimli bir kadının YumtO f' 

s.imli oğlu Bakırköyde tedavi edilh'
0

, 
• eJ 

H h. .. '{e.• 
mu~. astanın anası, ır gun . ~ 
isimli bir komşusile oraya gitrJtiŞ ıJ 
ziyaret sırasında, hastayı kaçırP~o' 
maksadile, «siz görmeyiver.in, ne 0 

9ıı 
sanki» yollu bir teklifle karşıl~t 
gardiyanlar, bunu amirlerine h 
vermişlerdir. 

D .. d"' ·· d V"k cıçO" or uncu ceza a, ı torya, h~' 

cuğum iyileşti, eve gönderdiler~ pııde' 
önce kaçırılmak istenildiği dogr~ ı~· 
ğildir.>> diyor. Ynsef de, öyle so'/ 
yor. 

a-ııle' 
Hakyeri, 1 nisanda şahitleri 1 

NU <<Açık Söz» ve ((Cumhuriy{'h> ga
zeteleri arasındaki karşılıklı davaların 
duruşmasına, üçüncü cezada dün de
vam ~dildi. 

mcli mucip oluyor. Karlo iftiraya uğ- yecektir. ~ 

================-=================~ 

Okuyucularıma 
Cevap/arım 
Ulende Bay A. F. Ç. ye: 
Eskidenberi dilimize yerle~miş 

bir söz vardır. Bir kız bin erkekle 
konuşur, bir erkekle evlenir derfer, 
bılirsiniz. Kaç göç olduğu zaman • 
larda bile kızı talibi ile bir kaç ke • 
lime konuştururlardı, bahsettiğiniz 
kızın namus ve ~eref dahilinde kal
mış olması şartile bir başka erkekle 
konuşmuş olmasında büyük zarar 
g&:-müydrum... Fakat yaşça sizden 
büyük oluşu fenadır, -;onra da bu • 
günkü kazancınız yuva kurrnıya ka· 
fı değildir. Kızın kazaneını hesaba 
katmayınız, evlendıkten sonra ça • 
lışmıya devam etmesi mahzurludur, 
bu mahzurun önüne geçilebilse dahi 
kazanacağı para yuvaya değil, gi ,. 
yinmt'sıne gidec~ktir, bu şerait al • 
tında eYlenmenizi doğru bulmam. 

* Saınsunda Bay T. K. K.: 
Tuttuğunuz yol doğrudur, sehat e-

diniz, tahsilini bitirmemiş, para ka -
zanmak çağına gelmemi~ bir gencın 
ağzında cevlenmekıt kelimesi sade
ce gülünç olur, tatbik sahasına gi -
rerse facia doğurur. tkinizin de ö -
nünde vakit var, bekleyıniz. 

* Sultanahmette Bay (Ali K.) a: 
Kızı düşünmekte haklı bulurum. 

Ağ:lebi ihtimal maddi vaziyeı doln -
yısile endişede olacaktır. Bu ciheti 
bir defa da siz tet.kJk ediniz, eğer 
kazancmızı ve istikbalinizi iyi gö -
rüyorsanız vardığmız muhakeme • 
nin neticesini ona da anlatınız. Gene 
muvafakat etmezse o zaman menii 
vaziyet almasında abiasının tesiri • 
nin derecesini ararsınız. 

* Balıkesirde (Z. Z.) a: 
Vilfıyete bir istida ile müracaat c· 

diniz, hakkınızı alabilirsiniz. Neti -
ceden bizi haberdar ediniz, bir defa 
da biz soralım. 

,_,EYZE 

Yakışık almıyan neşr.iyat iddialari
le açılan ve birleşik görülen bu dava
ların geçen duruşmasında, «Açık Söz)) 
vekili, gazetesinde çıkan karikatürle
rin altlarındaki yazılarla beraber ehli
vukufça tet.kikini istemiş, ehlivukuf, 
teşkil edilmişti. 

Dünkü celsede, ehlivukuf tarafın
dan verilen rapor okundu. Raporda, 
((mevcut dört nüshadaki karikatürle
rin eğlence olmaktan fazla bir şey ol
madığı, hiç bir tehzil ve hakareti mü
tezammın görülmediği, altındaki yazı
lara gelin~e. bunların gazetenin neşri
yatını izah eden gazete sahiplerince 
tefsiri lazım geldiği» yazılıyordu. 

«Cumhuriyet>> vekili, bu rapora i
tirazla yeniden ehlivukuf teşkilini iste
di. Fakat, hey' et, y~niden ehlivukufça 
tetkikat yapılmasıııa lüzum görmtXli. 
Müddeiumumiliğin esastan mütaleası 
dinlenilrnek üzere, duruşmanın deva
rnı 16 nisan saat 16 ya bırakıldı. 

Dünyanın en büyük köprüsü 

ııt' 

San Fransisko körfezi üzerinde yapı lan bu yeni köprü, 8,1 / 4 mil uz~~ ot~> 
ğunda olup, dünyanın en büyük köpr üsüdür. Köprünün .inşası 16 rrı sı .. J' 
İngiliz Jirasına rnalolmuştur. Resmimiz köprünün gece manzarasını go 
mekted,i.:r. 
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''P en 

Matb at habralan 

Kona sa 

Birgtln 
baned 

kadaşbr ark Jdi:deıdL 
~biri • 'Wiriıai 

NaZilli farkma b Osıııran' 

~~~ı, i'in tatlı tarafı, bu mecmuanm 
l'Q ılı hayatı idi. Her gün ö~feden sun
~to. küçük yazıhanede toplarurdık. 
~t ta orası o derece kalabalık. bir mu
bir- 01Urdu ~ sandalye yetişremez de 
~a'lc Çokları .ayakta blırfardı. Ot-ada sı• 

%ve ne~eli bir hava hüküm sürerdi 
~ n zamaniarda bir gün Fil1lrinalı 
ltıt::;nı da • bugünkü ıtiir kralı - ara • 

""""a bulduk. 
·nion _,_ 

lifı h na.u geldikten sonra bn muhi· 
So avası birden deği.şmi~tf. 

Alman erç·si 
Bir kaç gündenberi şehrimizde bu

llinan Alman büyük dçis.i B. Fon Kel:.. 
ler, dün, Ankaraya dönm\iştür. 

Büyük elçinin Beriine gideceği söy
fenmişse de, bu haber asıt~ız çıkrnı'f'" 
Lır. 

ttı~ zamanlarda bu kafi!eye Sait 
~it e~ merhum da ilt.I1ıa:k e!mişti. 
~'itıd~ıkınet. hankulade zekaya malik, 
tı. n eşrep, deryadii b:r arkadaş • 
l'it1d,Udakılarında? kahkaba ve gözle -
~tın~ n,. Ş:taret bır an eksik olmazdı. fstanbulda ağaç dikme faaliyeti 
hfle . agrnr:>n sefaietin, hatH açhğm b~şlıyor 
d.ı.ı. c:ı vebilirim azami haddin! yaşıyor· İstanbulda ağaçlanmakta olan saha 
li1 genişletilecek.tir. Yeni sene bütçesine 

lleni c tınutma m bir akşam saati, yazıba 2 1,000 lira tahsisat konmuştur. Eski -
lıı~ı \kapısı, oraya hızla giren ve o den ağaçlanan yerlerde ağaçlara mu -
t11ağ~ 1 ~Pıyı kapıyan bir arkn~şın tok- sallat. olan bastalık:larla mücadele için 

l zumundan fazla sıkması yü - 2,500 lira tahsisat verilecektir. 

SON POSTA 
=============--=== Sayfa 7 

"Erkekler, sak m 
ze in bir kadın 
e le meyiniz!,, 

Amerik en zengin ve 
en güzel kadınlanndan 
birile evli olan şoför niha .. 

yet evinden kaçb 

Kadın, kocasının çıplak vücutl:ı ken· 
disini yüzme ha\"UZ1annda teşhir e _ 
derek kadınlar tarafından beğenilme
sini istemiyor, bu hale bir türlü daya -
namıyorm~. Nalayet bir gün kocaSJ 
söz c:liniemeyince, onu öpmek ister gi
bi yapmış ve: 

- Hart dıye yüzünden bir parça et 
ısırıp çıkarmıli. Bu vak,a üzerine ta • 
bii bo§anmı!jlar. 

Ben başıma bir felaket gelmeden 
kaçtım . Bir gece direksiyon kullanmı
y~yım. diye kolumu kırmağa kalktı. 
Şimdi gene fakirleştim, fakat rahatım. 
Hiç değilse hayatım tehlikede değil..• 

"Scm Posta, AlA (Gönül tşieri) süt\uıwıu idare eden 

(Teyze) bir Anket açıyor 

-
tipi nedir? 

Çehresi, tabiati bilgi M"~~HI 

•v• • - 19 n ze e 
tipi nedir? 

Ankdi açaa 

(T·eyze) yi tlinleyelim 
cb reç.miy~ ki kadın uya rer:~ kızlar biriilde yu•• bra

trkek okuyÜc:ulanmdao şu me- caldan erkeğin oaaal afmaan 
atcfc .. mekt~plar .rmıy.,-~: i.atiyorlar) O,.ı. Oaait cdiyot'IID ki 

BeL:mnr, evleomefC htıy..-um, .. d~-\:.& .U.. ala ... •.lita ce-
F'at<at Icendiare mePJ.,ydnltie i -:' L..:- -a· . 

ı _.ı. d- ·w L! b.IJ ı8pUrıa ae.tical - aeacteno cao aur.~•ı J&ıa:r 11 · ~~"~" Cf a- --'- ,_: d~duiai 
. nı...ont~~t. •• ftçı-tc~ ..-- .. 

. ( -. ~ • ~u.c.a- .-:L: • ca • ,aliiDIII Bu jnphayyelede unlandaıılu 

1 
~ •- u ~~ 

cı na~JduP Delikanlılar h•yat• P-"' iıltiıu...t tataalua da (ay• 
lariDI ~klai ~~ lımo, dah olac:aktw. 

Son Posta. (Teyze) ııin suallerine verilecek 
eey.-plann hepsiai yazacağı gibi 

tfeşredeceği her eevap sahilline bir de 

Hediye verecek 
veya bu hediyeyi adresine yollayacaktır. 

SuCUfao başka naliceda cavafar en çok ~.,...: 

Blrlnclg~ : 50 lira 
/Jdn~IIJe : 25 lira 
tlçline/Jge: ı~ Ura 

Mükifat ver .. tektir. 
c~ .... 80' fceJimeyi ~~CC:elıı, f tçerH .. IDikbf& ~~~· 

GWcrilctclr. uıflarao Oıcrioc ( GJftül lt!eri • Aakel) ,k.....
yumayı ~ 

u-

Okugacalarımıza · 
Cevaplarımız 
Okuyucularmuzdan A. Y. ~- rem

zi1e mektup gönderen ?.ala: Eger sa
rili bir adres ~rmiş olsaydınız, sor· 

duğunuz tamamen tıbbt ve tama • 
men almi olan suaUerin cevaplarını 
size yollıyacak idik. Fakat cAstig. 
ma• hakkında sorduğunuz c 19ı:ı sual 
gündelik bir gazetede yer bulabile· 
cek umumi mahiyette bir mevzu de· 
ğildir. Bu sebeple hususi adresinizi 

J ve posta pulu ile bera~r adres!nizi 

ı 
bildirdiğiniz taktirde sorgularınızın 
cevaplannı size bildirebiliriL 

* Okuyucularırnızdan Ali İhsan İr· 
maklı'ya: 

cHinterland• kelıimesi mürekkep 
bir aım~ :ıca kelimedir. Hi.nter = ar .. 
ka, Land = arazidir. Arka arazi de· 
mektir. Larus, bu kelimeyi ~öyle ta
rif eder: 

Umumiyetle sahilde işgal edilmiş 
olan bir müstemlekenin arka tara • 
fını t~kil eden toprak parçaları ma. 
ııasına gelir. Bir zamanlar, sahilde 
bir arazi parçası ele geçı.ren bir dev· 
:let, bu arazinin iç kısımlarını ışgal 
eLmeyi de, kendisi için bir hak sa • 
yardı. Fakat şimali Afrikadaki müs· 
temıekeleri için aralarında anlaş • 
mafar yapan Avrupa devletlerinin 
bu anJ..eşmalarından sonra, bu tar · 
zı hareketin arneli blr kıymeti kal

mamıştır. Franstzlar, bu kelimeyi 
Enterland diye telaffuz ederler. 

* 
Ankarada İ. Kartal'a: 
İşinizden niçin çıkarıldığınııt yaz· 

mıyorsunuz. Maamafih gen~ ilze ü. 
kün ve itidal tavsiye ederiı. Anka · 
rada değil, Anadoluda mesela Ka • 
rabü-kte, Kayseride açılan fabrika • 
larda i.ş aramağa çnlışımt. Hcı· hal. 
de şimd iye kadar iş butamnyışınızın 
sebebi bize izah etmediğmiz mühım 
bir mesele olacaktır. 



8 Sayfa 

Tarihteıı Sayfalar: 
• 
lstanbu n ı k r d ? • 
~---------------* ~ ·----------------~ Yunanistandan yeni bir vatan aramak üzere yola çıkanlar Sa-

rayburnunu görünce hali olan bu toprağa bayıld~ar. Fakat kahin 
kendilerine yeni vatanlarının körler memleketi kartısında olacağını 
aöylemitti. Acaba Kadıköyünde oturanlar kör mü idiler? Madem ki 
l.tanbul dururken Kadıköyünde oturuyorlardı, elbette kör idiler. 

Y z n ı Turan Can 

Bundu iki bin altı yilz yıl önceydi. 
Yunanistanda Korent berzahı civarın· 
da Megarid denHen küçük bir hüku · 
met vardı. O zaman Yunanistanda olan 
bir çok küçük hükfunel'ler gibi bu da 
demokrasi i'le idare olunurdu. Yılda 
bir seçilen bir reisi, bir meclisi, reis ye 
meclisi seçmek için halkm toplandığı 
bir (Agora - çar~ı) sı vardı. 
İklim iyi, hava güzeldi. Fakat toprak 

o kadar verimli değildi. Gittikçe çoğa. 
lan halkın ayni toprakla beslenebilme· 
si güçl.eşiyordu. Yaşamak için daha çok 
mahsul a'lmak gerekti. Bu ihtiyaçtır ki 
halkı başka memleketlere gitm~k için 
zorluyordu. 

Magarid halkının sıkıntısı bilhassa 
bu büklımetin merkezi olan Megara da 
göze çarpıyordu. 

MilAttan 658 yıl önce, bir gün Mega
ra halkı Agorada toplandı. Bir kısmının 
toplu bir halde başka memlekeUere g it
meleri laz'un geldi,ğine karar verildi. 
Çok geçmeden de bu kalabalık ve gü. 
zel tehirde derin bir yas vardı. Kardeş· 
ler, o!uliar, analar, babalar birbirlerin
den aynlıyorlardı. Başlarına tunç miğ· 
ferlerini koyan, arkalarma zırhların~ 
giyerek si.llahlarını ku~anan adamlar 
limandaki büyük bir geminin son ha
ı.ırbklarını yapıyorlardı. 

Şehirden aynlacak olanlar kendile
rine Vizas adında'ki akıllı bir adamı 
reia seçmi.şi}erdi. 

Viza.s yol ve harp elbiselerini giymiş 
oldulu halde semiz bir boğay: ardın • 
dan yürüterek mabede gitti. Mermer 
direkJi, beyaz mihraph mabedin tunç 
kapısı önünde durdu. Beyaz elbiseler 
giymij o1an kahinden bir rJcası olduğu 
nu bildirdi. Onlar da bütün eski Yu -
nanlrlar gibi bir işe girmeden önce bu· 
nun sonunun ne olacağını, kazanmak 
için ne yapmak lazım geldiğini kahin· 
lere soraPlardı. Ayni zamanda papaslık 
eden bu kadın veya erkekler de gökte· 
ki yıldızlara, uçan kuşlara, tavukların 
yem yeyişlerine yahut bunun gibi di. 
ğer şeylere bakarak bir hüküm verir -
I erdi. 

- Kurnandan Vizas! Mudemki bu 
ulu mabede semiz ve genç b ir boğ<> 
kurban ediyorsun, seni ve senin adam
larını kurban olmaktan kurtaracağız 

Söyle, dileğin nedir? 
Vizas ağır bir sesle, başka memleke· 

te gitmek isted iklerini söyledi, sonra 
sordu: 

- Yeni yurdumuzu nerede kuralım 
ki bizim hakkımızda hayırlı olsun? 

Kahin bir ka çadım ilerledi ve yerde. 
ki kum üzerine bir takım halkalar çiz· 
di. Tütsü yaphrdı, gözlerini kapayarak 
dalgın dalgın durdu, havada uçan kuş

lann nereden nereye gittik lerine dik -
kat etti. 

Bu sırada genç ve semiz boğanın ka
nı milırabın beyaz merrnerieri üzerin· 
den akıyor; mabut heykelinin ayakla
rının dibinde pıhtılaşıyordu. 
Boğa can verdi ve kahin silkinerek 

doğruldu . Bu kadar zaman sonr~ bu ka
dar g~çlükle söylediği sözler yalnız. üç 
kelimeden ibaretti: 

- Körlerjn m Pmlr1,eti l-"- c;•ıv~ 

Bu sözler pek müphemdi. 7.aten ka
binler hep böyle konuşuriardı. Onlan 
fazla söyletıneye uğraşmak kimsenin 
haddi değiıldi. Vizas bund:ı hiç bir müp
hemlik yokmuş gibi baş eğdi. Te~ekkür 
etti ve adamlarile birlikte mabetten ay-
nlclı. 

* Ertesi sabah iki gemi Ege denizıne 
açılmışlardı. 

Bu gemilerin provaları yüksekti, bi· 
rer ejder başı şekilinde oyu lmuş, süs -
lenmiş, yaldızlanmıştı. Teknen\n suya 
giren kısmı da öne doğru kılı~; balığının 
çenesi gibi uzaınış, denizi yarıyordu. 
Yinni dört çift kürek yavaş yava~ suya 
dalıp çıkıyor, tek direğine çekilmiş olan 
kocaman ve murabba bir yelken rüz
garla şi.şiyordu. 

Geminin bordasında kalkanlı, m.ız. 
raklı muharipler vardı. Çocuklar ve 
kapınlar daha içerde. ambarlarda sık1 
sıkıya uzalll1ll§ veya oturmuşlardı. 

Öndeki geminin kıç tarafında ve daha 
yüksek bir yerde Vizas görülüyor, 
ayakta olduğu halde ufukları gözeti • 
yordu. 

Bu iki gemi günlerce gittiler. İrili 
ufaklı adalara, başka kıyılara uğradı· 
lar. Fakat ·boş ve güzel bir toprak par· 
çasına rastlay~madılar. 

( Altın posteki)yi elde etmek için 
Yunanistandan Kafkas kıyılarına gi -
den Argonatların tuttukları yoldan gl· 
diyorlardı. Eski Trovayı sağda bırakar 
rak (Hellespon-Çanakkale) yi geçtiler. 
Mavi Marmara kıyılarını da tarayara:~ 
en sonra Bosforun ağzına geldi.ier. 

O sırada vakit sabahtı ve güne~ ye .il 
dağların ardından bütün güzelliğ:le do
ğuyor. etrafa altın yaldıztarını serpi • 
yordu. Vizas her tarafa baktı. Sağda 
(Kalkedon . Kadıköy) vardı ve orada· 
ki küçük şehir surların içinde henUz 
uyanıyordu. Eskiden Fenikelilerin bü.. 
yük bir ticaret iskelesi ve }ımanı olan 
Moda koyunda bir kaç gemi ve kayığın 
direkleri görülüyordu. 
Vizas'ın gözleri oradan sonra kar~ı 

ta rafa , Saraybumuna döndü. Bu sırada 
etrafındakilerden bir kaçı birden hay
kırdılar: 

- N e güzel yer! 
Yeşillikler içi-nde, üç (arafı denizle 

çevrilmiş olan ve Boğazın eşsiz manza· 
rasına, MaTmaranın engin mavilikleri· 
ne bakan bu yer sahiden güzeldi. 

Oradakilerden bir ihtiyar şunlarl 
söyledi: 

- Hakkınız var. Fakat biz •Körlerin 
memleketi karşısmda• yerleşeceğiz. 

Henüz orayı bulamadık: 

Ba~ka biri Kadıköyü göstererek sor
du: 

- Acaba karşıda oturanlar kör değil 
midir? 

İhtiyar adam oradan kendilerine doğ-
ru gelen bir kaç kayığı gösterdı: 

- Kör olsalar bizi görmezlerdi. 
Buna diyecek yoktu. 
O zamana kadar dalgın duran Vizas 

birdenbire bac;ını kaldırdı. Gözlerinde 
zeki bir par1:ı:. ~ .... ::ı ve sert bir sesle ~un
ları sö' , , . 

, • .• ıııı · - JllCI s 1 · f<ıfia) 

SON P O STA 

Yukarıda satda (Kör be) Id (L' k ) ,. d td (K · · e , 10 a ınç anUDu , aşa.ı a •• a aduı.lıtıD aırn), aolda (Savoy otel) fılmlerınden birer 1ahıı• 

H af 
"Türk, sineması : 

Savoy otel 
Hans Albers Ye Brigıtte Horney tarafın

dan: 
Vak'a 1911 senesinde Mostovada Savoy 

otelinde eereyan etmektedir. Oteldeki tüccar 
Daşenko, ayni otelde ikamet eden karısı 
Nastaja lle olan tallk davasının neticesını 

beklemektedir. Bu arada Nastaja tŞuvıtlov) 

adında bir adam ile tanışmıştır. Şuvalov ka
dının Ilk kocasını oldürmü1 ve bu yüzden 
Siblryada senelerce kaldıktan sonra avdet 
etmiştir. 

Şuvalol' da D~enko kadar Nastaja'yı sev
melttedir. Fakat Nastaja hiç birine aldırıt 

etmiyor. Otelln genç garsonu Andret'yi se
viyor. Andret t.se otelde hizmet gören Anna 
iı.ıninde eüzel blr kızla nişanlıdır. Bu sıralar
da Daşa 1slmll bir m otelde çalıtınata baş· 
lıyor. Andret bu yeni kıza bir akşam birlllc
te gezmete ptme~l teklif ediyor. Delikantı 
bu kıza ~erllmek üzere Nastaja'dan bir elbi
se Ister. I1d genç hoşça "akit geçlrlrler. Kıs
kançlık saikasile D~nın elbise hırsızlığı 
yaptıiını Ileri sürerek Anna polise müracaat 
eder. kızı kurtarmak ısteyen Andret hemen 
Nastajaya gidip kendi lehinde §ahadette bu
lunmasını rica eder. Fakat Nastaja bu tekli
fi reddeder. Tam bu arada bir silah patlar ve 
Nastaja ölür. KatU olarak Andrel tevkif edi
lir. ~ahkemede Anna katilin Andrei oldutu
n~ soyler. Andrtl mahküm olur. Fakat gü
nun birinde hapisten kaçar ve asıl kattı 0 • 

lan Daşenko yakalanır .. 

" M el ek , sinemas ı: 

Kör ebe 
Adol! Volbırtık ve Renatc Müller tarafın

dan Reji: Vılly Forst 
David ve Filip isminde iki arkada~ vardı. 

Bunlar birb~rlerlnden knt'l)•yen ayrılmaınak
talardı. David otomobU meraklısı Fillp ise 
plajlarda vakit geçirir. Bunlar aralarmda 
mühim bir karar vermişler. Bu karara gore 
ikisi birden ayni kadını sevmtyecekler. Fa
kat tamarnlle aksi olarak ayni kadın her ,_ 
kislne birden aşık olmuştur. Bereket versin 
ki David güzel Gaby'yi; FiliP ise Violayı 
sevmektedir. 

Günün birinde iki arkadaş ayni zamanda 
kendilerini ııevmekte olan ve Alme Ismini ta
tıyan kadının evinde buluşurlar ve her iki
sı de bu kadından kolaylıkla kurtuldukları
na şükrt>derler. 

David CGaby) lle nişanlanır. Viola kaçtı
~ından F1lip onu bulmala u~ratır. Nihayet 
bulmağa muvaffak olur. Fakat bu aradn 
Viola <David) Ue evlenmiştir n <Oaby) )'i 

atlatiDlftır. 

Yeni bir ' ' mazurka ,, filmi 
Yaşlı, fakat kudretli sinenın yıldır• 

Pola Negrinin çevirmi~ olduğu ve bü· 
yük bir muvaffakiyet kazanan Mazur· 
ka filminin mevzuu Amerikan sine • 
.macılanmn alikalannı celbeylemiştir. 

Bu filmi çevinniş olan Alman kum • 
pany:ısı ile aniaşmış olan Amerikan 
stiidyosu bunun bir kopyesini yapma· 
ğa karar yermiştir. 
Baş !rolü meşhur Amerikan yılcbzı 

Kay Francis yapacaktır. 

n1n filmleri • 
"Saray, sineması: u S ümer, sine ması: 

Kadınlığın sırrı 
İrene Munne ve Robert. Taylor taratuıda11•, 
Doktor Hüdson muayenehanesinde suYll 

düşer ve öliır. Tedbirlerin vaktinde alınJ1l!l" 
Frederlk Mar~ n Ka.trin Hepburn tara- masına sebep, sun'i nef~s makinesının seflll 

fından : bir adam olan Bobi Merild'nin hayatını )lur· 

(Kraliçe Meri) 
Marie Stuart 

Bu mm İskoçya krallçesi Meri'nin haya- tarmak Için kullanılmııı olmasından Uerl ,eı· 
ımı ı.asvir eylemektedir. Malilm olduğu vee- mektedir. Her ne kadar Bobi tehlikeyi auat· 
hile kraliçe .Meri Marie Stuart iskoçya kralı IDlf Ise de uzun müddet kllnikte ıı:aıması h 
Beş1ncl Ja.kın kızı ldl. İakoçya krallçesi ol- cap etme~dlr. 
duktan sonra tlı:inci Fransuva ue izdivacı ne- Arkada~ı Tommi'nln yardımlle Bobl ~:~ 
tıcesinde Fransız krallçesi olmuştu. ı~ ae- nilrten kaçar. Yolda otomobili bo!:ulrnuş ıı 
m~sinde dul kaldıtından İskoçyaya avdet ey- kadına rastgellr. Ona yardım eder. Kadı 
lemltti. Orada bir hayli mucadelede bulun- dottorun karısı Elen'dir. ı 
mak zaruretinde kalmılltı. Bir gece, ölen daktorun samimf arkada;. 

Aleyhinde bulunanların ba~ında İngUte- Roudolf'un evlne gider. Roudolf ona:~~· 
re Krallcesi Elizabet vardı. Bir lhtilM neti- batte bulunur ve Müdson'un şu sözün 
cesinde tahtından feragat lle ingiltereye U- tırlatır : . .. rnl>'t"' 
tica eyledi. Fakat İngiltere Kraliçe.cıı Eliu- < İylhği, gizlice ve mukAf.at ftmlt ~ll el.\ 
bet onu hapis ve on sekiz sene sonra yani rek yapmalıdır. Bu suretle bır gUii lll e~i~ 
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7 
de idam ettirdi. kıymetli arzularının husul bulmasını t 

Mae West'e göre en güzel 
erkekler kimlerdir? 

eder\ .. ır• 
Bobi bunu tecrübe etmek ister. Bir faJLJ ~ 

topluca bir sadaka verdlti sırada nrtısı:1 .. 
Elen çıkar. Ondan af diler. Araba.elle ktn e· 
Bini götürmeslnl teklif eder. Kadın ta.b~er>, 
der. Fakat Bobi başka blr yola sapar. bi'" 

Mae Vest'i tanımıyan yoktur sanırız. kaçmak gayesile arabadan iner ve otoJ11° tıi 
Erkekleri çok iyi anlayan; yapmış ol- lln aıtında kalır. Ölmez fakat kör oıur. :ı• 

• k ki . d '' .. k hatasını tamir etmek ister. sahte bir ıs 
,dugu rollerde hep er c erı ~unere ona bakar Tedavi ettlrmek ister. Paltat çıı."ı 
pynayan bu yaşı geçkin fakat gönlü ta re buluna~az. 

· d · ' tk· ~wr· ze sınema yıl ııına sınema sana ar· Altı sene sonra .. Bobi doktor oıınu l)it' 
ları arasında en fazla hangi erkekleri Elen'i aramaktadır. Ona muvaffaltlyetll ııı 
beg· endig· i sorulmuc:; b iraz düşündü k . amellyat yapar. Elen gözlerını açınca ıJIC._ 

'f • • karşılaştı~ı simn. her şeye ratmen ıl 
ten sonra şu cevabı vı·rmışhr: sevdiRi Bobi'nlnkidlr .. 

•- En çok beğendiğim san'atkar hi~ , _ _ _ _ 

~üphesi1. Geri Kuperdir. Tam bir erkP.k u İpek, sineması: 
ti r. Yani kadından anlayan bir erkek
tir. Maalesef bu gibileri azdır! ... 

Onda n sonra Klerk Gebli beğeniyo · 
rum. Onda olgun bir erkek tipi \iar ... 
S~hne arkadaşlarımın içinde nice gü
zel erkek tipleri var ... Fakat en ziya
de nazarı dikkatimi eelbeden bu ikısi· 
dir. 

Ben b ir erkeğin kendine has bir şah 
siyeti olmasını isterim ... Yoksa şu ve· 
Ya bu san'atkara benzemPğe yeltenen 
erkeklerden hatta kadınlardan bile tik 
sinirim ... 

Bence erkek cerkcb olmulıdır. Yanj 
bir kadını cezbedecek kuvvete malik 
olmalıdır ... • 

Amerikada bir senede sinemalara 
kaç kişi gitti ? 

Yapılan b ir istatistiğe nazaran 1936 
senesi zarfında (Birleşik Amerika cum 
huriyeti) dahilinde bulunan sinemala· 
ra giden halkın sayısı 4. ı 80.000.000 a 
baliğ olmuştur . 

1935 senesine nazaran sinemalara gi 
denlerin sayısı yiizde 12 nisbetinde art 
mıştır. (Birleşik Amerikan Cumhuri
yeti) nüfus mikdan 140,000.000 oldu· 
ğuna göre bir sene içinde bir adam üç 
defa sinemaya gitmiş demektir!. 

Linç kanunu . 
fttl 

SUvia Sidney ve Spencer Tracy tara 
dan: 111}dr 

Coe Viison lle nişanlısı Katrin çok l)t• 
olduklarından dolayı ayrılmak mecb\lr bi" 
tindedirler. Coe bafika blr şehirde çalıştPoto" 
raz para kazanır. Bu para Ue küçük btr 110to 
mobil satın alıyor ve dl~er şehre gl~tJıll" 
Maksadı nişanlısı Katrini bulmaktır. 
yet kavuşuyorlar. t.e''ıtlfı 

Fakat zabıta canldlr diye eoe•yı t ıcli-" 
eyllyor. Cebinde bulunan Amerikan fıs 1 

n kendisini Ithnın ediyor. . s61~ 
Muhakeme ba~lıyor. Kimse bildi~ııü \'!il~ 

lemiyor. Miiddeiuınunıi vak'a gecesi çe edi* 
mııı olan bir sin~ma fllmlnden isUfade eıcW 
yor. Coe pek mü him dakikalar geçirJll ilıı.Sl" 
dir. Bu arada Kntrin yl'tlşlyor ve nışaJ'Ilııfl'l' 
nın sal: oldu~unu o~renlyor. MüddeiU 
coe lehinde ldnrei kelam ediyor. 

Haftanın sinema programıarı 
Tiirk 
Melek 
İpek 

: Savoy Otel. 
: K ()rcbc. 

Sumer 
Sakarya : 

: Linç Kanımu. 

l{adınhg~ ın sırrı. oc· 
( Ask Şiikranı) ve ( • .. • · ıo• 
cc yarısı yıl cl ızı) pa port 

Sarar 

tesiden itibaren: .. tii· 
Arthur. Fransı'lca soı 1 

: 1\larie Stuart. 
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Bir şapka modeli 

• 1 

Siyah to pe ppka. Alnının üzerinde ki müselles parçadan geçirilen garni
tür aert b1ı' tüydür. Rengi gridir. Resimde gördüğünüz şekilde arkaya doğru 
hukleH kısa saçlarla pek iyi gider. 

[~G----=-0-=-Z-=E~L=--=L~l K____!.__..._B_..;:;._A ....._H_l __ S_L_E_R_J~f 
Kirpiklerinizi uzatmak • • 

ıçın 

. Kirptbiz, yahut seyrek kirpikli bir 
~ö .. z, herhalde hlç h09 birşey değildir. 
~zlerin:Xı renkleri 90k güzel ve çok 
1Yduılık olan bazı kadınlarda kirpik· 
ltrinbı kıısa, seyrek· olması yüzünden 
IÖzlerinJn ıüzelliji ıörünmez. cgüzel 
ltızlU kadın• denilen kadın muhakkak 
ltirpikı.ri ,Uzel olan kadındır. Demek 
Oluyor ki: 

~ <l?ze bütün güzelJ.itini veren kirpik· 
tdır, denilebilir. Bunun için onları 

rıaıtnıaya çalıpna'k güzelle.şme yo • 
Utıda atılacak ilk adımlardan birini 
~kU eder. Bereket bu adım pek ko • 

Y .•• 

In l.t~rafa1.1 ve zahmetai2. Hem de tam 
~e'I&1Jnindeyiz. Biru ıspanağı iyice yı· 
~ temizleyi.ııh. Soma ad1 suda kay· 

natınız. Aldığınız suyu süzünüz, Sir 
şişeye koyup ağzını sıkıca kapaymız. 
Kirpikleri uzatacak en pratik ilaç eli
nizde demektir. 

Günde bir defa • tercihan sabahları 
yüzünüzü yıkadıktan sonra • ufak bir 
pamuk parçasını bu suya batırıp bu .. 
nunla kirpikleri iyice ıslatınız. 

Kirpikierin büyümesi için «ıspanak 
suyu• kadar kolay ve ucuz bir çare da
ha var: Eczaneden biraz {hüil dü ri • 
cen • hindyağı) alınız. Akşamlan ya .. 
tarken parmağınızı buna batırıp kir .. 
pikierinizden birer kere geçiriniz. Az 
zamanda büyük bir fark göre~ksiniz. 

Bugün güzel görünmeyen bakın ne 
kadar güzel görünecek ve buna ne ka-. 
dar sevineceksiniz. 

Çocuklarımızın 

giyinmeleri 

Sağda: .f.6 aylık bebek için 
beyaz linon yapılmıştır. Bro
desi çok basittir: Sarma, ajor 
ve dolgu puan. 

Solda: Bebeğin süslendiği 
gün giyebileceği şık entarisi. 
Brode aynidir. Bu da bevaı 
linondan yapılmıştır. 

Her kadın bilmelidir 

Evlerimizi nasıl 
döşemeliyiz? 

Hem mobilyamızın, hem ona zemin 
olan şeylerin (tavan, duvarlar ve yer 
döşeme3lnin) renhler~ arasmda uy • 
gunluk olmadıkça bir odanın güzel gö
rünmesine imkan yoktur. 

- Umumi bir kaide olarak • ne renk 
olursa olsun - tavan daima duvarlar • 
dan ve yerdeki halı ve saireden daha 
açık renkte olmalıdır. Duvarlar biraz 
daha koyuca, halı en koyu renkte se • 
çilme'lidir. Çünkü duvarlar tavanla ye
rin renkleri arasında bir renk geçidi 
teşkil eder. Rengi bu ikisinin renginin 
ortası olmalıdır. Halıya başka renkler 
karıştırılmış olduğu için koyu olma • 
smda zarar yoktur. Fakat tavan koyu 
olursa çok göze çarpar. Bunun için 
mutlaka açık renk olmalıdır. 

Bir odada hakim olan renk hiç bir 
zaman odanın her tarafını kaplamama· 
lı, mutlaka başka renklerle karıştml · 
malıdır. Hele pek koyu, yahut pek göz 
alıcı renkler olursa... Böyle renkler 
şuraya buraya biraz konulmakla bü • 
tün öteki renklere hakim olabilirler. 
Bunun için fazla kullanılmalarına lü • 
zum kalmaz. 

Mesela: Odanızı mor renge döşemek 
!stiyorsunuz. Eşyadan bir ikisini, bat
ta en ufaklarını bu renkten alınız. Per· 
delerin renklerinde bu renk bir iki çiz. 
gi ve benek bulunsun. Bu, bütün oda
nın «mor• göriinmesine kafi.dir. 

Yahut meselA odanızda kırmlzın 
h~kim olmasını istiyor sunuz: Per • 
deleriniz açık sarı ile tatlı bir kır· 
mızı renkte olsun. Şuraya buraya bir 
iki tane kırmızı biblo yerleştiriniz. Bu 
kadarcık kırmızı odanıza kendi ren -
.gini vermi§tir bile. Fazlasını arama • 
yınız. Bu odanın güzelleşmesi için du· 
varlarını sarıya boyatınız. Hallsını bu
na uydurunuz. Mobilyenin tahta kı · 
sımlarını da bu renge yakın seçiniz. o. 
danız gene ~ınnızı bir odadlr. Fakat 
kıpkırm1zı odadan çok güzeldir . 

Turuncu da böyle. TurUncu ile ka • 
r1şık bir halı, turuncu • Mavi • beyaz 
karışık bir perde, bir iki turuncu şey le 
beraber bütün bir odayı turuncu gös~ 
terir. Böyle bir odada mavi ve beyaz 
rengi çok kullanmalıdır. Bu, turuncu· 
yu soldurmaz, bilakis daha güzel aös· 
terir. 

Etek bluz 

1 

J 
Siyah saten jüp üzerinde gri ipekli 

bluz. Bhizun eteklerı bask biçiminde
dir. Önü düğmeli ve hele kadar açık. 
Ufak brr yakası, kabarık kolları var. 
Ayni model yünlü kumaştan da yapı
labilir. -

TiYATRO 

Kızlarımız salıneyi niçin 
hor görüyorlar 

Ankarah bir okuyucunun haklı mütaleası : " Halide 
ne oldu? Sahneyerağbet edilmemesinin sebebini salıı-e 
san'atkarlanna karşı 2"Österilen Jakaydide arayınız! , 

Bır kaç guı:ı 

.evvel, Ankara · 
dan bir mektup 
aldım. (M.) im· 
zalı mektubun .. 
daki yazısından, 

üadesinden, ve 
yazdıkla
rından kadın ol • 
duğunu anladı • 
ğım bir okuyu • 
cum, Ankarada Halide eYiade 
açılan tiyatro meıktebi etrafında çı ·1 yanm~ konUk odasında görüyorum. 
karılan son dedikodulardan bahsedi • Ve görüyorum ki, nankörlüğümüz)e 
yor, ve: biz, sahnenin meşhur cHabibe Molla• 
•- Ben, diyordu, yeni tiyatronun u· sını, genç yaşmda hayatında da Ha • 

yandırdığı dedikodulann, gazete sahi- bibe mollaya çevirmişiz. Bana: 
felerine akseden safha1armt dikkatle - Ben, diyor, gazetecilerle konu~ • 
takip ettim. mıya töv'beliyim ... Çünkü, beni bu ha. 

Yazıldığına göre, memlekettr müthi~ le oırlar düşürdüler ... Geldiler. Oturup 
bir ckadın san'atkar buhranı• varmış. güzel güze1 konuştular. Fakat gidip 
Genç 'kızlarımız, Ankaradaki tlyatro öyle şeyler yazdılar ki, benim bile par· 
mektebine bıç rağ'bet etmiyorla~. mağım ağzımda kaldı. 

Bence, kadınlarımızın sahne san'at· B€nim ağzım batarya, Şehir tiyat • 
karlığına burun kıvırışlarının sebebi, rosu da hedef ... Bana neler attlrıp tut
ne sahne hakkındaki telakkilerinin ge- turmamışlar Yarabbi? 
ri oluşundan, ne de kazanç azlığın • Bu yazılar yüzünden hepsile aram a. 
dandır. çıldı. Ve hiç birinin yüzüne bakacak 

Ben, kadmları.mızın, sahneyi hor yüzüm kalmadı .. O kadar yazdllar, bu 
görecek kadar dar ve geri zihniyetli hale soktular. Bir de siz yazarsanız, 
sayılrnalarını kadınlığa hakaret saya • kim bi•lir daha neler kaybcderim. 
rım. Sonra mavi, iri gözlerini kısıp du • 

İkinci sebep ise, hiç varit değildir: dak büküyor: 
Ben, ve benim gibi, salıneyi seven - Hoş, kaybedecek bir şeyim de kal· 

arkadaşlarım, şu müşterek kanaatte · ma dı ya? 
yiz ki, sahney1 sevenleri sahneye koş • Daha sonra, bütün hüviyetini sar • 
maktan kaçıran sahne san'atkarlarına dığı gözlerinden okunan haklı bedbin .. 
gösterilen lilkaydinin uyandırdığı kor- liğinden kurtulmıya çabalıyarak gü • 
kudur. lüyor: 

Mesela, Halideyi ele alın: Bu değerli - Pek firaklı konuşnuya başladım 
san'atkarın sahneye yapt!ğı hizmetle. gene ... Halbuki, soy adım da cPişkin» .. 
rt, ve sahne aşıklarının yüreklerinde Yanlış koymuşum ... Benim hakiki soy 
uyandırdığı sevgiyi tasvir etmek ka - adım: cSözde Pişkin:t olacakmış ... 
dar lüzumsuz bir niyet uğrunda sözü Baksanıza? Başıma gelenleri bir tiir• 
uzatmıya ihtiyaç var mı? lü pişkinliğe vuramıyoruın. 
Düşünün ki biz, bize, san'at istida - Teselli çaresini de buluyor: 

dının mahsullerini yıllarca, havrat sa· - Aman, canım sağ olsun ... Şimdı o· 
hibi, bir hayır sahibi cömertliğile ik • turup ta, adım bana uymuyor diye ta
ram etmiş olan Halidenin çok basit bir samı çekeceğim? Bana gelinciye kadar 
gafletini hala affedemedik. ne sivrisinekler adlarını kahr.~man 

Ve sahnemizi, ondan mahrum bırak- koymuşlar! .. 
makta hala müteannit davranıyoruz. 
Soranın size: Onun bu_qünkü aki -

betini gören genç kı:t.ların, sahneden 
korkuşlarını haksız bulabilir miyiz?• 

* Bende, Halideyi ziyaret niyetini u-
yandıran, bu mektup oldu. 

Onu evvela, Şehzadebaşmdrıki tu • 
lftat tropunun kulisinde gördüm: 

- Şimdi, diyordu, gene pullu es · 
vapları giyip kırıtmak laz•m! 

Ne yapalım kardeş? Öyle Hizımmış! 
Dikkat ediyorum: Bu ckır:tmak• mec
buriyeti, değerli san 'atkann yüzünde, 
aşikar bir ıztırap gibi sır:tıyor~ .. 

Bir san'atkan, geçinmek iç!n pullu 
esvaplarla omuz titretmek mechuriye
tine katlanmış görmek beni. Ankaralı 
okuyucumu haklı bulmıya mahkum e. 
diyor. 

Orada alı.İığım bir randevudan son ~ 
ra, Halideyi, harap bir Aksaray evinin 
keçesi mangai knulcımlarile yer yer 

* Bu satırları yazabiirnek beni, An • 
karalı okuyucuma hak verıniye mah· 
kum a1mamn azabından kurtarıyoı·. 
Çlinkii kaniim ki, Muhiddin Üstünda • 
ğın bu ~atırları görmesi, gazetedlerin 
.!'ebep oldukları hatanın gazeteeller ta. 
rafından temizlenmesine kaf~ gelecek
tir. Ve Ha1ide, hem o pullu kıınto es • 
vabmdan kurtularak, san'atinin o eş· 
siz kisvesine bürünecek, hem s~n·,ıt 

severlerı nankörlük korkusundan kur-
taracak. hem de sahneyi, sesinln ve 
kabiliyetinin, san'at sahnemizdc ek ik 
kalan zenginliğine kavuşturacaktır. 

Naci SadııUab 
- - -----

Seyyahlar g~liyorlar 
Bu a:nn son haftasından itibaren ~eh. 

ı-ım ize ~wyyah kafileleri gelrneğe baş

lıyacaktır. Ayın yirmi beşind~ Miıvo· 

kc vapnrile SSO, yirmi dokuzunda Fo· 
nistofen vapurile :3SO seyyah ge' c<.'~tir 
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Suriye 
listle 

in tatlı su nasyona
· çi e en çıktı ar 

(Baştarafı 1 inci sayiada) miştir. Lübnanın hudutları değişecek 
bütün hikayeleri yaşıyan bir ölke! değildir! 
Lzkiyye, Lubnan ve Falastln bu öl - Hıristiyan misyonerler meselesi: Su
kenin hudutları içinde idi. Bugün nas· r'iye nasyonalistleri aleyhine müth iş 
yona!ist gazeteler, (bizde Faysal? Ne - bir mücadele açarak müslüm an nas -
yanalist gazeteler, cNerede Faysal? Ne yonalistlerin hır.istiyanlara zulmettfk. 
Nerede o istiklal?) diye feryat ve figan lerine dair, doğru ve yanlış binbır tür
içinıiedirler. lü şikayetlerde bulunan rühban teşki-
Fransızlar, cruzgar ~keıı fı rtına b! • latı - ki doğrudan doğruya Fransızla • 

çer~» derler, doğrudur. B ugün k üçük nn elleri altında bulunurlar ve Fran -
Suri~ enin hudutlan içinde dertli dertlı zırlar cŞarkta Fransız nüfuzunun piş -
feryat eden nasyonalistler, Osmanlı im- tarlarıdır!» diye bunlarla iftihar eder
paratorluğunun son devrinde, Suriye ler - ile nasyonal.ist ve müslüman ga -
yi yutma'k istiyenlerle birlikte elele zeteler arasında şiddetli bir münaka -
,hareket etmiş olan insanlardı. Bunlar- şe cereyan ediyor. Suriyeyı zehirlıyen 
dan çoğu o zamanlar ya Fransızların, ve onun birliğini parçalamak için uğ -
,yahut İngilizlerin para ile tutulm~ çı- raşan bu misyonerlerle evvelce Os • 
~tkanları idi. Balkan muhıırebesi ne. manlı hükumeti de uğraşırd:. O zaman 
ticesinde Türkiye mağlup olduğu za • bugünkü nasyonalistler onların dosb
man Suriyeye isfikla1 .istemek üzere ları idi. Şimdi o nasyonalistler bugün 
kapı k-apı Avrupada dolaşmı.~ olan bu o misyonerlerle uğraşırlarken onların 
adamlar, Suriyenin ist "klalini Suriye- arkalarında Fransızlan görüyorlar ve 
yi yutmaktan başka bir şey düşünmi - biz Türklerle de artık dost deiildirler! 
bren rdeıı ~ •orlardı. Osmanh devt. İşte rüzgar eken fırtınayı böyle bi -
rinde Suriyenin hududu Osmanh im- çer! 
paratariuğu kadar geniş olduktan baş· Hatay meselesi: Cenevreden gelen 
ka Suriyelinin mahalli hayatı da tam haberler, yeniden Suriye nasyonalist
manasile müstakil idi. Onlar bu vazi- lerini endişeye düşürmeğe başladı. 
yetin kadrini bilmediler, Lübnan o • Birinci haber: Türk hükumeti. Ce -
ca.kla. ında kaynıyan fitnenin Suriy~ nevrede Hatay için dahili ana kanun 
için olan tehlikesini düşünrneğe lüzurn olmak üzere Türkiye teşkilatı esasiye
bile görmediler ve ontarb birl~erek sinin model olmasını istemiş ve bunda 
Osmanlı devleti aleyhine cver yansın!• ısrar ediyormuş. 
dediler. O namert ve nankö: siyase - İkinci haber: Türkiye muralıhas he· 
tin neticesi olarak bugün elıerinde bir yeti şimali Suriye demiryolıarı üzerin
Şam ve bir çöl kaldı. Halep bir hudut de teftiş ve kontrol haklarını da isli • 
şehn oluyor ,.e onun istikbalinden yormuş. 
korlmyorlar. (Gelen haberlerde sarahat yoksa da 
Şimdi işleri daha iyi anlıyorlar: bu kontrol, Bağdat hattının bize ait o· 

cFransa diyorlar; iki kan ile birden lan kısmının Tür-k demiryoliarıns bağ
evlendi. Müslüman zevcesı olan Suri- landığı Müslimiyye !stasyonuna kadar 
ye ile evlenmek için onun mehir tale· olan kısmı için olsa gerekt!r.) 
binden vaz geçmesini şaı·t ko~tu, hı • Üçüncü haber: Hataya ait her han. 
ristiyan karısı olan Lübnan ile cvlen - gi bir meselenin Suriye hükumeti ve· 
rnek için de ondan çehiz aldı!• Fakat, zir'ler heyeti tarafından müzakeresi 
teş'bihi tam yapmak için, şöyle söyle - halinde Hatayın bir mümessilinin de 
rnek daha doğru olur: F ransa, Liibnan bu içtimalarda hazır bulunması isteni· 
ilc e\"lcndi ve Q Lübnana Suriycyi de liyormuş. 
çehiz halayığı olarak verdi. Çünkü, bü- Dördüncü haber. Türkiye murah • 
tün istikbal siyasetini üzerıne kurdu . hasları, Hatay mahkemelerinde Tür • 
ğu Lübnan Fr«nr:;anın haklki karısı ve kiyede tatbik edilen kanuniann tatbi • 
gayet kıymetli gözdesidir. kini istiyorlarmış. (Bu kanunları:: ne -

Dün ve bugün nasyonalist Suriyeli - reye kadar .şfunil olduğu pek sarih su· 
terin derin elemler içinde hatırladık · rette zikredilmcmeklc beraber mede -
ları 920 istiklal münasebetile acı acı ni !kanunun da bu arada olduğu zanne· 
yazılar yazan gazeteleri karışlırırsa - diliyor.) 
nız, şu meseleleri görürsünüz: Bütün bu haberler, artık nasyona • 

Trablus meselesi: Fransızlar tarafın- listleri çileden çıkarmıştır. Türk mu .. 
dan sırf Suriyeyi parçalamak ır.aksa • rahhaslaının bu noktalar üzerinde ıs • 
dile· Suriyeden ayrılmı.ş ve gene sırf rar ettiklerini haber veren gazeteler, 
ckend i Lübnanlarını• kuvvetlendir • Türkiyenin butün bunlarla t:ıkıp etti· 
me1~ ilzere Lübnana verilmi~ olan ği gayenin, Hatay üzerindek. Suriye 
Trah1usu kurta rmak için Paris ve Ce· hakkını asgariye indirmek ol.duğun~ 
nevre>ve bir heyet gönderiliyor. Bu he- söylüyorlar ve ayni zamanda Suriye · 
yet r.uya Trablusun Suriyeve iadesini nin artık Habeşistana döndüğünü ve 
tem·n için çalışacaktır. Beyhude emek! l Türkiyenin de İtalya rolünü oynadığı
Fran::;a csevgili Lübnanma» söz ver • nı ilave ediyorlar. 

------------------------·· ·---------------------
Hatayda tahrikat aldı, yü.,.üdü 

SON POSTft 

Şehir işleri: 

Afişaj kuleleri yapbrılıyor 
Bu ayın yinni ikisinden itibaren a

fisaj işlerini doğrudan dogruya beledi· 
ye idare edecektir. İlanların asılacakla· 
rı afişaj kuleleri için belediye fen he • 
yeti müdülüğü bir proje yaparak muh 
telif kule tipleri tesbit etmi§tir. Bunla 
rın en güzeli SEçilerek afişaj kuleleri 
yaptırılacak, nisanda yerlerine kona . 
cak tır. 
Belediye memurlarının maa~larına 

zam yapılıyor 
Yeni bütçe ile belediye memurlann 

dan bazılarının maaşlanna zam yapıl
mıştır. İktısat müdür muavininin ay
lığ ı 55 liraya, Haller müdür muavini· 
nin aylığı 150 liraya çıkanlmıştır. Hal 
deki baş muhasiplik kaldınlmaktadır. 
Bunun yerine muhasebe ve muamelat 
şeflikleri ihdas edi1mektedir. 
Istanbul festivali hazırlıklan bqladı 
Bu yaz yine tertip edilecek olan İstan
bul sezonu ve festival haftası hazırlık· 
larma başlanmıştır. Festival komitesi 
dün t.oı:Uanmıştır. Komite reisliğine 
belediye muavini Ekrem seçilmiştir. 

Bu seneki program, geçen seneye kı
yas edilerniyecek derecede parlak ola· 
caktır. Avrupadan artist truplan da 
getirilecektir. 
Fidanlık mütehasaısmıo muka-.elesi 

bitiyor 

Büyükdere fidanlık enstitüsünciekı 
Viyanalı mütehassısın mukavelesi hazi 
randa bitecektir. Mukavelename yeni
lenm.iyecektir. 

Asri mezarlık 

Belediyenin yaptınnağa karar ver -
diği Zincirlikuyu - Maslak caddesi ü -
zerindeki asri mezarlığın şubatm 20 
sindenberi yapılmasına başlanm~tır. 
Bugüne kadar bir kLSım arazinin tes -
viyesi yapılmı.ş, ön kısmın yolıarı tan
-zim edilerek bu yolların iki tarafı a -
ğaçla.nınıştır. 

Vali \'e belediye reisi Muhiddin Üs· 
tündağ asri mezarlığın bir an evvel bi· 
tirilmesi için lazım gelen tedbirlerin a
lınmasını emretmiştir. Arazinin me -
sahası 434 dönümdür. 

Belediye maliyeyi dava ediyor 
Büyükadada Nizarn caddesine biti

şik mıntakalardaki bazı çamlıklann 
kendisine ait olduğu iddaisile belediye, 
hazine aleyhine dava açmıştır. 

Belediye, bu çamlıkların tapuda 
kaydı bulunmadığını, dolayısite kendi
sine ait olduğunu ileri sürmektedir. 
Hazine de «Tapuda kaydı vardır, bi
zimdirıı diyor. 

İkinci hukuk, bu ciheti Kadaatro· 
dan soracaktır. 

Soo Posta 
Yevml, Siyası. Havadls Te Hallt gaıetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25. 
İS T A N B U L 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazelemize aittir. 

1 6 3 1 
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Muame e vergisi raporu hazırlandi 
Bilhassa Uzunköprü belediyesi değirmenlerin bu 

vergiden zarar gördüklerini ileri sürüyor 

Muamele vergisinde yapılacak ta- buki bu para. değirmencinin emeğidir. 
dilat etrafında bir müddettenberi hazır- Bunun için değirmenciler öğütme üc 
lana n tetkikat bitirilmİf ve raporlar ha- retini arttırmaktadır. 
zırlanmıştır. Bu hususta istihsal mın- Uzunköprü Ticaret Odasının müta· 
takalarındaki ticaret odalarının da fi- leasına göre muamele vergisinin de· 
kirleri alınmıştır. ğirmenciden, buğdayın öğütüldüğü sı· 

Uzunköprü Ticaret odası tarafın- rada kendisine düşen emeğin yüzde 
dan yapılan tetkiklere göre modern un onu hesap edilerek alınması lazımdır. 
fabrikaları çoğalacak yerde bilakis a- Diğer taraftan at ve yel değirmen· 
zalmakta, buna mukabil at ve yel de leri muamele vergisine tabi değilclir. 
ğİrmenlerinin sayısı artmaktadır. Bu değirmen sahipleri buğdaylan u~ 

Un fabrikalarında öğütülen buğda- cuzca öğütmekte, bu yüzden de mü~ 
yın kıymetinden yüzde onu muamele terileri çoğaldığından adetleri artmak• 
vergisi diye tahsil olunmaktadır. Hal- tadır. 

lzmir sergisi20agust~ç~ryc;;-Ha~ hakkında tetkikat 
Beynelmilel lzıııir Fuan ağustosun yapaliyor 

20 inde açılacak, Eylulün 20 inde ka- . .. .. i 
panacaktır. Sergiye bir tezkere ile ls- Tıcaret Odası Turk halı tanayıın 
tanbul Ticaret Odası da davet edilmit- tetkike başiarnı tır. Anadoludaki Tıca: 
tir. Bu münasebetle Odada valinin ri- ret Odaları da kendi mıntakalarındak• 
yaseti altında mühim bir toplantı ya- halıcılığı tetkik ederek raporlar hazır· 
pılarak sergiye iştirak etrafııMia görü- laınışlardır. Bunlardan bilhassa lspar· 
şülecektir. Beynelmilel F uara Istanbul ta Ticaret Odasının ınıntakasındaki 
bu tene daha geniş mikyuta ~tirak e- halıcılık hakkında hazırladığı rapor e-

decektir. hemmiyetle gözönünde tutulmaktadır. 

İSTANBUL Raporun bir sureti Istanbul Ticaret O· 

Ticaret ve lahira Borsası ciasına gönderilmiştir. Bu raporun tet .. 

kikinden sonra Ticaret Odası İstanbul· 
12 / 3 /937 
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1 Oyunlar, Eğlenceleri 
Arkadaş, kim vurdu oyur. :ı 

Hikaye: 

V anel il a a ar1 Bu oyun kalabalıkta oynanan eğ -
lenceli bir oyundur. İki kişi yüzü ko -

b" · Küçük Necrni ikide bir yalan söyler-
yun yere yatarlar. Bunlardan ırı o - di. Bazan babasile beraber aslan avına 
yunu bilendir. Diğerini oyunu bilmi • 

ayakkabı giydira. Bahçede bahçıvan 

kulübesinin kapısına bu odunları o 
tarzda koydu ki, uzaktan gören birisi 
kulübede vücudu kulübeye girmiş te 
bacaklan kulübeye sığmayıp dışarıda 

kalmış upuzun boylu bir insan var 
zannederdi. 

gittiğinden bahseder derdi ki: 
Yenler içinden seçerler. - Elimde tüfek bekliyorum. Uzak-

Üstlerine bir battaniye örterler. 0 - tan bir aslan gördüm. Aslan koşa koş:l 
yuna karışan diğerleri etrafta topla - bana doğru geliyordu aslan ama yil!{
nırlar. Onlar yerde yatanlardan birine sekJiği hiç yoksa nı kadar .. şöyle bir 
vurdukları zaman, vurulan, yanında;- nişan aldım. Tüfeğin tetiğini pat diye 

kine: 1 çektim. Aslan boyluboyunca yere düş-
- Arkadaş vurdular. tü. 

Bunu yapan, öteki arkadaşlarına da 

ı 
haber verdi: 

Diyecektir. Öteki soracaktır: Keyfim yer~ne gelmişti. Ben aslanın 
-Kim vurdu? yanma giderken ne göreyim. Dört as-

rcrdim. Fakat benimle beraber tram· _ Şimdi, dedi, Necmi gelsin, dev 
vay bekliyen birçok kişiler vardı, onlar nasıl şeymiş görsün! Bakalım ne yapa
benim gibi atlıyamazlardı. Arka basa-1 cak. 

Kim vurdu, diye sorduktan sonra lan daha birbiri arkası sırası bana doi-
VUrulan başını kaidıracak ve etrafta- .ru gelmiyorlar mı? Tüfeğiını bu sefer 
kilerden hangisinden fÜphelendiyse o- de birer birer bunlara doğru çevirip 
llu aöyliyecektir, bilirse kalkacak, ye- dördünü birden yere yıkıverdim. Son
line o yatacaktır. Fakat hakikatte vu· ra yanlarına sokulup bakt!m. Hepsini 

mağın kenanndaki demirı sağ elimle' Hep beraber kulübenin arkasına sak· 
ya~aladım. Ve tramvayı pattadak ol - lanıp Necminin gelmesini beklediller. 
dugu yerde durdurdurn. Orada bulu-ı Necrni biraz sonra göründii. Etrafına 
nanlar tra~vaya. bindiler ve bana çok ı bakıyor, arkadaşlarını arıyordu. Her 
çok teşe~kur ettıler. ~ .. .. .. halde gene söyliyecck bir yalan bul -ran etrafıaldler değil, yanında yatan 

atıkadaşıdır. Oyunu hilmiyen ondan 
fÜphelenemiyeceği için dayağı yer. 0-
Yllnda oywıu bilıniyenle beraber olan 
arasıra da kendine vurup ötekini şüp
~lend'iımemelidir. 

*** Tayyare oyunu 
Bir bahçe merdiveni alırlar. Birini 

gözünü bağlayıp bu merdivene otur • 
turlar. 

- Şimdi uçacaksın derler. 
Merdiveni iki ucWldan tutup yer -

den bir parmak kadar kaldırırlar. Ve 
bağırırlar: 

- Başın tavana değiyor. 
Bunu derken bir tahta parçasile ba -

1ına dokunurlar. O hakikaten rnerdi -
Ven'M! tavana kadar yükseldiğini zan
neder. Ve yüksekten düşrnc~k için 
nıerdivenin iki tarafına sarılır. 
Yaparsanız görürsünüz. Onun hali 

sizi ne kadar güldürecektir. 

--------·---·-----···· .. 
Yeni Bilmecemiz 

llrlaclre: 
lllmcıre : 

15 lira 
ıo lira 

Hele bır gün anlattıgı busbutun ga-
ripti: 

- Ben dev gördüm, dedi, dev nasıl 
şeydir siz bi!lmezsiniz. İnsan azınanı gi
bi bir şey olacak. Bir 'başı var nah şu 
kazan kadar. Ko11arı benim boyumun 
üç misli, hele bacakları. Babamın bo
yunun i:ki misli var. Karşıma geldi. 
•Çocuk seni yerimı~ demesin mi? 

de iki gözlerinin tam ortasından vur· Şöyle bir zıpladım. Dosdoğru ÇPne- d 
muşum. sine bir yumruk vurdum. Yumruğu muştu. Tam evinin bahçe kapısın ~~ 

b. içeri girer girmez gözii bahçıvan kulu-Bazan de başka yalanlar atardı: yemesile yere yıkılınası ır oldu. Hay- kn 
d d K besine ilişti. Kulübeden dışarı çı 1ış - Bir gu··n bizim evde yangın çık • i edim, defol bakayım. alktı, kor- .. 
k k babasının iki boyundaki bacaklar! go-mıştı. Yangın aıitkatta idi, üstkatta ben a ·arka kaçtı. 

tek başıma idim. Yanacaktım. Birden- Necmiyi dinliyen arkadaşları ona rür görmez: 
bire aklıma bir şey geldi: bir oyun oynamak istediler. Günün LL - Anneciğim, annecıg!m .. diye ha-
Hemen evin darnma çıktım. Karşıki rinde Necminin evine odun geimişti. ~ıra bağıra kaçmıya başladı. Arkadaş
dama baktım. aramız en a:ıağı on metre Necmi evde yoktu. Odunlar bahçcd~ ları onun bu haline gülrnekten katılı • 
idi. Aşağıya baktım, sokak kalabalık duruyordu. İki çatal odunu da kesrnek vorlardı. Nihayet içlerinden biri mey
mı kalabalık. itfaiyeler gelmiş. Etraf- için ortaya koymuşlardı. Necminin ar- dana çıkıp: 
tan toplanm~lar. Geri gen damm öbii!' - Necmi! 
ucuna kadar gittim. Olanca hızımla Diye bağırdı. Kendisine bağırıldığı-
ileri koştum, tam damın kenarına ge- nı duyan Necmi bir kat daha korktu. 
lince bir atlayış atladım, ve on metreıik Korkusundan artık koşamad· da, ol -
yeri atlayıp öbür damda soluğu aldım. du~u yerde kaldı. Arkadaşlaı·ı yanına 
Böylece yanğından kurtuldum. gittiler. Bunun bır şaka olduğunu ve 

Bir gün de bir vatmana kızıp ne y:ıp· gördüğü hacakların ayakkabı giydi -
tığını anlatmıştı: ri'miş odundan başka bir ~ey olmadı -

- Tramvay hıi"J.a gtidiyordu. dedi, ğını kendisine anlattılar. Necmi rahat 
ben de tramvay bekliyordum, işaret kadaşlarından biri bunları gorur gör- bir nefes aldı. Ve bir daha yalan söy -
ettim vatman durmadı. Ben de buna 

1 

mez: lemiyeccğine söz verdi. 
kızd~. Benim için ehemmiyetı yokt•J. - İşte, dedi, Nccmiye oyun oy~a - . .0 gün bugiindür, Necmi hiç yalan 
Ne kadar hızlı gitse ben gene atlar gi- .rnanın sırasıdır. Çatal edunlara bırer soylemez. .................................... ~-...................................................... ... 

Kaleci, ka1ede rahat oturmanın yolunu bulmu,tu 

Lastik top 
Resimli Hikaye 

Sincap çütçinin sevmediği bir hay • 
vandır. Rububatı mabveder. Avua • 
tralyada sincaplar pek çoktur. Ve A: • 
vustralya çiftçileri bunlardan fOII 
müştekidirler. Eskiden İngilterede yal~ 
nız bunların kırmızıları vardı. ' 
Kırk beş sene evvel şeklen güzel 01. 

lan kül rengi sineaptardan bir miktaJ! 
İngil'tereye getirildi. Vabum parkma: 
bırakıldı. Bunlar az zamanda o kada~ 
fazlalaştılar ki evvela süsken sonra ~ 
dan çiftçinin başına bela oldular. 

Ar ı 1 ar va sı ta s i 1 e 
mektuplaşmak 

Harplerde bir yerden bir yere ha• 
ber göndermek için güvercin kulla • 
nırlar. Güvercinlere mektup bağlar • 
lar. Güvercinler bu mektuplan gide • 
ceği yere götürürler. Şimdi bunu an• 
lar üzerinde de tecrübe ediyorlar. Ta • 
bii arılar mektup taşımazlar 

Bunun için arıları muayyen renklere 
boyayıp uçurmak ve arının gittiği yer• 
dekiler aradaki rengi görüp, anyı bı • 
rakanların ne demek istediklerini S:ll • 
hyacaklardır. 

••• 
Deniz fenerleri 

Büyük harpten evvel İngilterede ya· 
pılan bir deniz feneri kırk bin mum 
kuvvetinde aydınlık verırdi. Ve dün• 
yanın en kuvvelli feneri ~~ded:lirdi: 

Fakat şimdiki zamanda oyle denız 
feneriert yap.ıl'.m~ır ki iki milyon 
mum aydınlığı veren lambalar vardır. 

••• 
Kl2pten geçen kanın 
, ağır) ğı 

İnsan kalbini bilirsiniz. Bu adeta blr 
tulumba gibidir. Vücuttaki kan orada 
toplanır, Ciğl'rlerde tcmizlendikt:ıı: 
sonra gene kalb tulumbasının yaptıgı 
tazvikle bütün vücuda dağılır, kalb çok 
seri çarpar. Ve bu çarpı§larla yirmi 
dört saatte alıp verdiği kanın ağırlığı 
her giri~te ayrı hesap edilmek üzere 
dört bin kilo tutar. 

Zıp zıp zıp z.ıp hep zıplar, 
Ne de güzel rengi var. 
Bazan §öyle dururum, 
Kızar yere vunırum. 
Döner de gelir hemen, 
Aynlmaz 0 biç benden .• 
Bazan uçar yükseğe; 
Yaklaşır sanki göğe .. 
Düşünce yere tekrar; 
Bir kere daha zıplar. 
Atarım uzaklara, 
Ko~nm pcşi sıra. 
Atarlar ba7.an bana, 
Derler, .yakalasana .. o 

Yakalanm tutanm. 
Derim cişte ben varım•, 

Nalbant Hasan diş çekiyor 

t 'Ya-hut on beş veya on lira kıyme -
elinde birer bediye vereceğiz, bunlar -
an başka diğer yüz kişiye de ayn ay-

1'1 güzel hediyeler vardır. 
'Yukarıdaki resmi keseceksiniz ve a-

~ğı~? yazdığımız cümledeki ........ . 
le gosterilen yerlere resim uygun ge
~Cek ve cümleyi tamamlıyacak keli -

eleri koyacaksınız. 
Bu çocuk diyor ki: 
- ·........ Ernniyetle baleya rum. 
Çiiıık·· u. 
•·· · · ·... sı . . .. . . . . . sına dayanıyorum. 

Bazan gider saklanır. 
Jler tarafta aranır. 
Saklanınca o, vay; \'ay. 
Bulunmaz kolay kolay. 
Saklı kalır günlerce, 
Görünmez gündüz gece. 
Gene bir giin nihayet, 
Ele geçecek elbet .• 
Yeniden zıp zıp zıplar; 
Ne de güzel rengi var. 
Hoplar hep hop hop lıop hop, 
Onun adı lastik top! 

Erh:ın 

'/ 

Nalbant Hasan dükkfmın kar~ı.:;ma 
taşınan dişçiden hiç haz etmemişti. Bir 
gün o dükkanda; pat küt, pat küt nal 
nallarken, dişçi pencereden başını u -
zatmış: 

- Senin gürültünü mü dinliyece ~ 
ğiz, bu ne haldir? diye ona çıkışmıştı. 
Haz etmemesinin sebebi işte bu idi; 
ikide bir: 

- Oda dişçi? derdi, onun yaptığı 
kadar dişçiliği ben de yaparım. 

Nalbant Hasanın dü'kkan komşusu 

manav Hüseyinin bir gün dişi ağırmış
tı. Dişini çektirmesi lazundı. Nalbant 
Hasana haber verdi: 

- Ben, dedi, karşıki dişç!ye gidiyo
rum. 

Nalbant Hasan birdenbire kızdı: 
- Karşıki dişçiye ne diye gidersin, ı 

onun yaptığı dişçiliği ben de yaparım. 
- Yok canım yapamazsını 
- SC'Jlin dişi-n ne olacak? 
- Çekilecek. 
- O dişçi bunun için para da ala -

cak, hem de canın yanacak. Hele ben 
çekeyim bak, ne canın yanar, ne de pa
ı·an gider. 

- Çekemezsin nalbant Hasan! 
- Çckerim. Hele sen razı ol! 
- Peki razı oldum. 
Nalbant Hasan sağlam bir sicimi il

mikleyip manav Hiıseyinin dışıne ge
çirdi. 

Manav Hüseyin sordu: 
- Şimdi bunu çekecek misin? 
- Hayır, elimi bile dokunacak de -

ğilim. Sen kendin siçimin öbür ucunu 
şu duvardaki halkaya bağla 

Manav :Hüseyin, nalbant H:.ısanm de
diğini yaptı. 

- Şimdi biraz geri çekil, ben bir 
dakikaya kadar gelirim. Dişin de ben 

gelince kendiliğinden çıkıverir. 

Manav Hüseyin alduğu yerde kaldıı. 
Nalbant Hasan ocağa gitti. Ocakta kız• 
gın duran bir nalı kerpetenle tutup 
manavın yanına geldi, na!ı manavın 

bumuna doğru yaklaştırdt. 
Kızgın nalın sıcaklığını burnunda 

hisseden manav: 
- A.y! 
Diye bağırarak bir adım geri atla ~ 

masile halkaya bağlı olan di~i de ağ • 
zından sökülÜ\'Crdi: 
Na~bant Hasan ko luklarını kabart. 

tı: 

- Gördün ya, dedi, d:._iu koıa) ca çe
k iliverdi 
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Emlak ve 
• 

Eytam Bankası 
Idare Meclisinden 

429/3/1937 Pazartesi günü saat 1 t de alelAde olarak içtima edecek 
olan Umumi Hey'etimiz müzakerat ruznameainin 3 üncü maddesin· 

:deki Idare Meclisinin ibrasi cümlesinden aonra (Hazinenin devrettiği 
. emiAkin hazineye i tası lazımgelen idare hesabı hariçtir) cümlesinin ilAvesi 

\e 7 inci madde olarak da Hazinenin devrettiği emiakin idaresi mü
nasebetile ihtiyar olunan masraflardan hangilerinin doğrudan doğruya 
hazineye ve han~erinin Bankaya ait olacağının. ve bu masraf ve hiz
met mukabili Bankaya verilecek komisyon mikdarının te1piti veya 
bu hususu hazine ile müzakere ve intaç etmek üzere Meclisi ldareye 
selahiyet i tası -maddesi- nin ilavesi sermayemizin yüzde onundan 
fazla hissesine malik olan Maliye V ek4letinin Ticaret kanununun 
368 inci maddesine istinaden vaki tahriri talebi üzerine ilan olunur. 

(471) 
---·--------------------------------------------------------------------------

~~--·----~1-st~a~n·_b_u~l--B~e-Ie_d_i_y~~~s_i __ l_ıa~n-la_r~ı~----~~ 
Muhammen bedeli ı 7629 lira 25 kuru~ olan Jandarma telefon 

· şe'Jekesioin ıslah ve ikmaline ait telefon malzemesi kapalı zarfla ek
siltmeye kenulmuştur. Eksiitme 29/JI'tJ37 Pazartesi günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanuoda yazılı vesika ve 
13. 2 Lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektuplannı havi kapalı zarflannı yukanda yazılı günde saat 
li de Daimi Encümene vermelidirler. (B.) "1405, 

M·· ercim Alınacaktır 
sk eri Fabrika lar Um um 

üdüri"Qünden : 
Almancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 

bi~· mütercim clınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna kada 
Unıum Müdüclüğte müracaaları. 111010, 

ı Merzifon hukuk hakimliğinden: 

.. SON POST~ 

Tarihten sayfalar 
( Baştararı 8 inci sayfada ) 

- Bizim yerle§eceğimiz yer burası
dır . 
Parmağile Saraybumunu gösteri • 

yordu. 
Herkesin k~lan birer çengel gibi 

kıvrıldı. Kahinin dediğini yapmamak· 
tan kol'lkmalıydı. Uğursuzluğu üzerle
rine çekmekten sakınmak gerekti. 

Vizas daha sert bir sesle devam etE: 
- Evet, bii'ını yeni vatanımız bura

sıdır. Çünkü burası körlerin memleke
tı .karşısındadır. Eğer ( Kalkedon -
Kadıköy) lüler kör o1masaiar (Saray· 
bumunu göstererek) bu kada:- güzei 
bir yer varken onu bırakıp da karşıya 
yerleşirler miydi? 

Yolcular zaten aramaktan usanmış
lardı. 

Vizasın sözleri de büsbütün boş de -
ği! di. 

Bu karar alkışlaııla kabul edildi. 
Gemileri kıyıya yanaştırauar; oraya 

yerleştiler. 
Tarihin yazdığına göre bugünkü İs

tanbul şehri böylelikle kuruldu. 
Turaıı Can 

Bir muallim bir rnektabi 
·dava ediyor 

Pangaltı Ermeni lisesi öğretmenle
rinden Celal, bu lisedeki vazifesine ni· 
hayet verilmesinden dolayı, lise mÜ· 
diirliiğünü dava etmiştir. İk inci hukuk 
ta bakılan davada, 5000 lira tazminat 
istiyor. 

Davacı~· taraf ehliyetsizlik iddiasının 
varid olmadığını ileri sürmekte, 
dava edilen taraf. Maarif müfettişi ra
poruna göre vazifenin nihayet buldu
ğunu, müdürliiğün resen bir şey yap
madığını söylemelf edir . 

Hey' et, me~epteki notları getirte
rek, vaziyeti tetkik edecektir. 

Bir kadın r dlh· e ktr:dorunda .. 
bayıldt 

iSTANBUL 

~EHiR TiYATROSU • 
1 Mer:zifonun mahzen mahallesinden Sa-
l · · · kili Ah Erd Bir davası için Sultanahmet birinci 1 raç oğlu Rıza dıkicı ve met ~ 

San'atkarlan Kooperatif 

Şirketinden : 

Şirketimiz Umwni Hey'eti 30 Marf937 

tarihine tesadüf eden Salı günü ıaat on
be§tc Türbede Kooperatif salonunda adi
yen senelik toplantıauu yapacaktır. 

• Müzakerat Ruzname.i -

1 -936 senesi hesap devresine ait idare 
meclisi ve mürakıp raporlarının okunması. 

2 - 936 senesi Blanço ve ki.r ve zarar 
Lesa-:ılanrun te:kik ve tasdiki ile idare mec: 
llai azalan ve mürakıöin ibrası ve müra • 
~iphk ücretinin tayini. 

Zayi • Suadiyc • Haydar paıa arasında 
aidip gelmek üezere Suadiye Şefliğinden 
almı§ olduğum 28 No. tren pasomu zayi 
ettim. y enwni alacağım. 

Haydarpaşa Lisesi olmrlarnıdan 
Nevzat 

ile mahalleden Tatar hafız karuı Tevhıde Sulh Cezaya gelen Hayriye isminde 
ve Hasan kansı Fatma ve İlemi köyünden hamile bir kadın, d ii n duruşmaya gir- ı 
bc;kci Yusuf ve çoban vcran köyünden rnek üzere koridorda beklerken, bir 
Hakkı çavut karısı Mesrure ve Hacı balı 

1 
baygınlık gf'çirmiş, yere düşmüştür. 

mahallesinden Zileli oKiu İbrahim yanın· Derhal, adiiye doktorluğuna götü· 
da Fatma ve berber Nuri aralarındaki mü- i rülmüş, orada Dr. Enver Karan tara· 
tekevvin izilei fÜyu davasında müddeia- fından tednvi edilmiştir. Bircız açılınca 
leyhlerden Nurinin İstanbul Beyazİt çartı l da, otomobille Galatada Çeşme ıney
kapı çilingirler sokak numara 47 de ma - danındaki evine gönderilmiştir. 
rangoz Niyazi ve Ankarada Zafer herberi I Iayriye, rahatsızlandığından, ha
yanında olmadlğı ve ikametgahı meçhul kim Reşid, duruşmasını başka bir gü
bulunduğu İstanbul ve Ankara teblika~ ne hırakmıstır. 
müdürlüğünden iade olunan tebliğ veraka- - · ' · · ' • • : • • t • ._.. __ • • • • • • • • • 

lanndaki ıerbten ... anlıqılması üzerine mu· Türkiyenin her tara-
bakemenin muallik bulunduğu 31/3/937 fında tanınmış olan ve 
ç&J'f&~Dba günü saat 1 O da Merzifon sulh en çok satılan 
hukuk mahkemesinde hazır bulunmak ve· 0 MA 
ya kanuni bir ve\iı cönderınek üzere ila- S T KiNASI 
nen teligat icrasına karar verilmil olduğun 
dan Nurinin vakti muayyende hazır bu • 
lunmadıiı veya bir vekil göndermediği 
takdiwde mubakemeQin gSyaben devamı

na karar verileceiinin tebliğ makamına ka 
im olmak üzere keyfiyel ilan olunur. 

YlKlNG 
markalıdır. 

.Jiir!S::floNıpa ıtd. şu. 
ıS~AIIIBUl. GALAU PERSEMBE PAZARı ISI 

Telgral ZIRAT lalanbul • Telefon 41106 

Mart 13 

Tftrk Hava Kurumu 

BUYüK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

8. Cl ketlde 11/ NI•• n /1937 dedlr. 

BUyük ikramiye: 2 O O • O O O liradır.-
Aynca: 40.000, 25.000, 20.00!) lS.OJJ, 10.000 Liralık ikrami • 

yelerle (50.000 ve 200.00!>) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Nisan 1 937 günü aktamına 

biletini değittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ••• 

kadar 

~ ..................................... ~ 
.SATIŞ ILANI 
Istanbul Dördüncü 

İcra Memurluğundan: 
253~9 Ikraz numarasite gayri reşit Refia vasisi Yusuf Kenan 

tarafından borç alınan (600) mukabilinde Vakıf Paralar Müdürlüğüne 
birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından { 1922) lira kıymet takdir 
edilmi~ olan Kasımpaşada Bedrettin mahallesinin Müezzin sokağında 
eski 4, 4 mükerrer ve yeni 6, 8 numaralı bir tarafı Molla Ömer ha· 
nesi ve bir tarafı Ayte ile İbrahim ve Fatma'nın hanesi ve iki tarah 
tarikıam ile mahdut iki kagir evin evsafı aşağıda yazıldır: ~ . 

8 No. lı kapıdan girilince zemini çimento bir taşhk ve bır merdiven 
altı, sağda bir oda, solda zemini çimento, içinde ve arkadaki aralıkta 
bir aydınlık ve burada bir kuyu vardır. Binada elektrik tesbab 
mevcuttur. 

6 No. lı yan sokaktan medhali olan zemini çimento bir tqlık, ıki 
hasarnakla çıkılan bir merdivenin sağında bir oda ve zemini çimento 
alaturka ocaklı aydınlığa kspısı olan bir mutbak varôır. 

Birinci kat : Bir sofa üzerinde iki oda ve bir hela vardır. 
Zemin kat pencereleri demir parmaklıklı, binanın beden dıvarları 

kagir dahili aksarnı ahş~ptır. Sokağa kapısı olan bodrum kömürlük 
olarak kullanılmaktadır. 

Mesahası: 62 Metre murabbaıdır. 
Yukarıda evsafı ve hudut mesahası gösterilen gayri menkulün 

tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 25 1 31931 
tari him' en itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi. 
26/419.:ı7 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ( on dört ) den 
16 ( on altı ) ya kadar dairemizde açık arttırma ile sablacakbr. 
Artbrma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş be~ini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 11/ S /937 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 den ı 6 ya kadar daire
mizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul en çok 
arttırana ihale edilecektir. Taliplerin muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya Milli bir Ban· 
kanın teminat mektubunu harnil bulunmaları lazımdır. Müterakim 
vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait teıivirat ve tanmat 
rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli 
müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 
(126) ır.cı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayri· 
menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifrk~ 
hakkı salıiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı mGsbite 
lerile bildirmeler i, ali'si halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin "paylaşmasından hariç kalacaklan cihetle alikadaranın 
işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla 
maliımat almak isteyenlerin 935/1502 dosya numarasile müracaatları 
ilan olunur. (1396) 

Milli roman No. 8 gidip gelmesi bir saat sürdü. nenirken kuracağımız yuvada mes'ut idi. Fakat yazı, Nilüferin yazısına ben-
Nihayet elinde buruşuk ve kirli bir olmamıza imkan var mıydı} zemiyordu. 

zarfla ~eldiğini gören mülazim Fikret Bunun için teseliiye bile ihtiyaç duy- Nilüfer liseyi bitirmiş, bilhaaaa yazi 
o hayvanından inmeden mektubu elin- madan mukadder ve mutlak zaferi bek- yazmağa, roman okumağa meraklı 
den kaptı. liyorum. Memleketin kurtulduğu gün bir kızdı. Yazısı çok düzgündü. Hal " 

f.sürhan Cahit 
Zarfın üzerini bile okumaya lüzum bizim de saadetimizi bağlıyan zencirler buki bu yazıda bir kaç imla yanlıfı var

görmeden açtı. Nilüferin imzasını gö- kırılmış olacaktır. dı. Daha sonra «Nilüfer»in kendine 
rünce sevincinden ne yapacağını şa - Buna rağmen seni özlernedim der- mahsus pek hoşa giden tabirleri vardı 
şırmış gibi rahatça okumak için koştu, sem, doğru olmaz. Fakat ıztırabı tat· ki bu mektupta biri bile yoktu. O ko-S''.:ih düellosu olmayan cephelerde bı'r m kt kt' Al t' 

e up verece ır. ge ır. yakındaki top arabasına fırladı ve o· ınadan çabuk kanıldığını kim inkar casına böyle: 
bu rg·ır ölüm sükuneti o kadar elimdir Ask rı' h J k d d __ Hayat arkadaşım. e n ma muz an şa ır a ı. kumağa başladı: eder. 
ki bu düı;ünen ve duyan insanların Odadan çık k "1- · F'k D d d d d <1 

T ar en mu azım ı ret Sevgili hayat arkadaşım. Annem, kardeşletim gözlerinden, iye hitap etmez i. oğru an Oo" 
har<'ketsizlikten bunalarak neticeyi bir daha seslendi : b b d 

Yazdığım düzinelerle mektu a ir ellerinden öperler. Eğer bu mektubum ruya adını kullanır ı. halledecek, ölümü ve hayatı ayırdcde- -Benim hayvana tl d h b k 1 • h · c• 
a a.. 8 a ça u cevap olsun alamadığım için üzü üyo- eline geçerse ayni vasıta ile cevap ver- Mektubun ilk sevinç ızı geçın "' 

cek bir kanlı muharebeye girişrnek için gidersin! 1 kl kı d h LJ c-
b B k h l rumGeçen gün neboludan gelen tanı· meni rica ederim. Bizi yalnız kalben göze çarpan bozu u ıar a a ço~ a,. 

sa ır ızlandıklan çok olur. N'l" u me tulp kerhalde sta~buldan dıklardan eski gümrük müdürü Esat düşün Fikret, Dilerim ki bu kara gün- tı. 
* * ' ı uferden o aca tı. Ondan bır kere b b' · ı· b' hah · d' S 1 k 'h b 1 1 k Z bak . . . .. • . . .. .. . ey ıze sevınç ı ır er getır ı. e- er artı nı ayet u sun ve mem e et arfa tı . 

~ı~ıncı.~~lazım Fıkret temmuz gu- gene boyle. Ankaradan gelen bır tanı- nin cephede fırka yaveri olduğunu ıztıraptan, ve istiladan kurtulsun. Bugünkü adresi tafsilatile yazıl .. 
neşının butun hat boyunu cehenneme dık vasıtasıle mektup almıştı. Dokuz söyledi .. Onun da asker olan oğlu seni Neticesine bütün kalbirole inandı _ mıştı. 
çevir~iği ~ir ~Ün karargah~~n ~elen, ayd~nb~ri b~şk~ hiç bir _haber ~oktu. pek iyi tanıyormu~. Esat bey bir kaç ğım zaferinizin bizi daha çok bek- Halbuki 0 Esat beyi Ineboluda gör: 
yevm~ en:ı_ırler.ı ~!~ylar~ gonderır~~n Şı~dı sev.ıncınden yerı~~~. oturamı- gün sonra gene Anadoluya döneceğini Ieteceğini bilsem ne yapar, yapar ben müştü. Esat bey onun, yeni vazifesin• 
menzıl muf ttı lıgındekı arkad~ş~ yuz- ~~r, ıımn~stık a~ı~larla kuç~k oda~ın bir mektup yazarsak götürebileceğini de Anadoluya gelirim, bilmem ki bu- nereden öğrenmişti. 
bao:;• Nazımdan, u ~elefon ~ab~rını aldı: ı~~nde _daıreler çızıyor, kend.ı .kendın~ söyleyince dünyalar kadar sevindim nun için ne düşünüyorsun 1 Gözlerin- Mektup elinde arabadan atladı. 

- Sahra postasıle gelmış bır ınektu- soylenıyor. Mektubu almak ıçın kendı ve hemen bu mektubu hazırladım. den öperim. Cevabını beklerim, Fikret Topçu parkının geniş sahasını ko· 
bu n v. r. Aske-r. yolla da aldır. gitmediğine pişman oluyordu. Evlendiğimizin ferdasında karşılaş- Nilüfer Iaçlamağa başladı . 

. Sevınçle Yt-rınden fırlayan mülazim Menzil de ne kadar uzakta. tığımız bu ayrılık beni müteessir etme· Birinci mülazim Fikretin bir çırpı· D d 
Fıkret haykırdı: E k' h' K h d k d' d V • 1 f k . üşünüyor u. 

1\.t· • s ışe ır - onya attı üzerin e i ı eg ı , a at memleket genç zabıtle- da okudui!u bu mektubun karısından k d ıoıı 
.-~ıyazıl k ~ Nilüferin mektubu bir ar a aş 

---- ' üçük istasyonlardan birini işgal eden rinden hizmet ve feragat beklerken se- geld_igv ine ~üphe yoktu. Çünkü gümrük d · beb d acaba Emirberi içeri girdi: 'k' . I T yaz ırması içın se arıyor u, 1 ıncı menzi topçu karagahının tam nin bu vazifeden uzak kalınana imkan mijdürü Esat bey isminde bir ahbap- elinde çıban mı çıktı, bir kaza 111 ge" - Şimdi ikinci menzil müfettişli- arkasında idi. 
var mıydı} Ve memleket düşman elin- ları vardı. Mektubunda annesinden ve · d ' ğı.ne git. Yüzbaı::ı Nazım Beyi bul, sana Emirher (N' ·) . d l d d k fi . çır 1• 

T ıyazı nın o u izgin e i en, şere mıze, ve gururumuz çiğ· kardeşlerinden bahsedi:r.orciu. Hep iyi (Arkası var) ... 



13 Mart SON POSTA 

.--------1 Ittihad ve Terailkide on sene ,._. ---------: 
- On ikinci kısım No. 33 -

CiHAN HARBiN iN SON PERDESI 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen 

Herkes bedbin olıiıuştu, bilhassa 
Macarlar akİbetierinden korkuyorlar, 

" Perişan olacağız , diyorlardı 
lstasyonda hizmet eder. Sırpların bize düşman d uygularla ve in · ik :tm hislerile bakan 

gözleri altında iki hasır sandalye iizerinde sabahladık .. yorg un ve perişandık 
~ğer bir dördüncü mevki vagona yer- manların yaptıklan hamlenin kafi gel-I Lloyd (Peşter Loit) in başmuharriri 
tŞrniş olmaaaydık, ric'at halinde bu- mediği, Romanyadan çekilen kuvvet· Veeiyi (Yesi) bulmak oldu. Bugün 
Unduğumuzu hissetmiyecektik. Her lerle Makedonya cephesinin tıkan - old;.;ğu gibi o zaman da Macarİstanın 

tey aakin, muntazam ve ıttırat içinde masına imkan bulunamadığı anlaşılı- mühim bir adamı olan bu meslekdaş, 
tereyan ediyor. yordu. bize bütün yeni haberleri verdiğ gibi 

Belgrada dönüyl-rUZ l~tasyonda hizmet eden Sırpların Romanya üzerinden bir yol bulmamız 
Akşam olmuş, çoktan karanlık çök- bize dü~man duygularile ve intikam işini de üzerine aldı. O sıralarda mare

l'tıü'tü. Kötü bir ışık altında, kuru tah- hi lerile bakan gözleri altında iki hasır ı;.al Von Makensen de Romanyanın 
ta •• • Bel d d k h · sandalye üzerinde sabahiadı k. Bizim kapılarını sınısıkı kapamıs. tı . Onun Ulerınde gra a öner en, epı-
~!~.· içierimiz acı hislerle dolmuştu. kafilenin yorgun ve perişan hali, et- 1 karargahile muhabere etmek üzere iki 
"ı ı rafımızdaki Sırpların düşman gözleri giin olsun beklemek lazİm idi. d c atın acılığını yaşıyor ve o dakixa-
ba nereye gittiğimizi, ne olacağımızı. ve bizi önümüzdeki günlerde bekli - Romanya üzer;nden avdet 
~:fı rn ıza neler gelecefıini bilmiyorduk. yen meçhul şeylerin gözlerimizin Ö· Her taraft hücum eden fena ha _ 
•vıerniekete dönmek üzere çıktığımız nünden binbir ihtimal şeklinde gelip ı herler içindea~ekledik. Bizim orada 
Yol b· · l k d"kl · · geçen fenalıkları arasında sabah oldu. ı b kl d"~· . ..dd k d ıZ! mem e etten ve sev ı · erımız- V P e e ıgımıı: mu et zarfında artı 
en uzaklaııtırıyordu 1 e eşteye hareket edecek olan tren e B 1 . t b" T k 

T b" k 1 k k u garıs anın ıtmis ür iye ile olan Nih d t ın ere yo a çı tı ·. I . ·' bi . 
8

ayet, gece yarısın an sonra ren · . muvasa esı kesilmiş ve bizi yarı yolda 
~1 

elgrada attı. Orada kalacak ve - Eskı hat;ralar bırakan Balkan treninin ileri gi· 
~ahut iatersek, sabahleyin Peşteye Bundan iki sene evvel A vrupaya demem i' olduğunu öğreniyorduk. Bü-
alkacak bir trene binecektik. giderken Belgrada kadar doktor Aras- tün müttefikler, sulh icin Viisona mü-

Belgrat istasyonunda geçirdiğimiz la birlikte ~eyahat ediyorduk. Belgrada 1 racaat etmişler, fakat, dünyaya adilane 
teceyı• b" •• ı·• h h h ) k ) V b" Jh ır tur u unutamam. ep '>J atıra arı anara girdik. H n ır su vaadile ve bir Protestan mis-

O gündenberi aradan on dokuz se- teşrinin o karanlık gecesının rüc'at yoneri ağzile bülbül gibi öte öte harbe 
~~ geçti. On dokuz sene evvel küçük halindeki bu iki dosttan biri ayni is - girmi~ olan Yilsondan hiç bir ct-vap 
ır tehir o lan Belgradın istasyon civa- ~~syonda büyük merasimle karşılandı. gelmemişti. Yahudi olmasına rağmen 

;•· bizim latanbulun eski kötü sokakla- Oteki de dost bir memleketin vatanda- l halis bir Macar vatanperveri olan Veci 

8
1

~a benzeyen sokaklark dolu idi. Bu şı olarak geçip gitti. !) ] 1 teşrininde b 
b~ aklardan dolaşa dolaşa, yiyecek ve eğer bunları bilrneğe imkan olsaydı ç 
"Yır kaç saat olsun istirahat edecek bir Belgratta geçirdiğimiz gecenin dertleri 

1.~t?lc bulmak için doktor Tevfik Rüş· elbı:t daha hafif olurdu. Hayat cilveler- -

ize bu haberleri verirken çenesini bi-

lu iJe birlikte şehre doğru yokuşları le doludur 1 

t:kanı~ s~nr~.w~.iç .~i~. şey .bulamıya- Fakat, hayatın. c!h·eleri kar~ısındn 
bi~ g~rı. dondugumuzu ve ıstasyanda şaşırmamak da lazımdır. Bunun için 
~u tlı bır Sırp gulasından son buldu- yolda Peşteye giderken bizim kafilenin 
tu ltıuz iki tabakla karnımızı avuttu- selametini ve memlekete dönmek jçiıı 
tı ;uzu ne kadar canlı olarak hatırla- bir yol bulmasını dü~ünmek te Hizımdı. 
j· Yegane miimkün yol, Romanya yolu 

b\l stasyona rıeldiğimiz zaman daha idi. Buradan gitmenin çaresini aramak 
tı .. atcenin başladığı sıralarda istasyo - kararile Peşteye geldik. İlk işim Pester 
ai~tıd~ rüc,at eırası beklediğimiz Alek- • · · · ' · · · · · ' · · ' · · · · · · · ' · · · · ' · · • M 

~\lah 1n da iki saat evvel düşmüş oldu- R A 11)~0 
Proorarn 

'o aberini almıştık. Demek oradan U U 
~·ll çıkan trenlerden birinde imişizi 
v~~1:A1~n binbaşısının sakin ve kuv- Bu nünkü 
fıa 1 elı altında idare edilen bu rüc'at • 
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YALNIZLIGA DAiR 
Yazan: Efim Zozula 
İ van i vanoviç, bir kaç sene evveline f 

kadar henüz genç sayılabilirdi. Farkı -j 
na varmadan aradan yedi yıl geçti. Bu· ı 
nu takiben güçlüklerle dolu beş buçuk 
sene daha geçti.. Bunun arkasından 
bi-r beş buçuk yıl daha akıp gitti. Bu 
geçen yıllara, oldukça neşe içinde ge· 
çen bir altı yıl daha ilave etmelidir. 
sonra Mari İvanovna ile geçen zaman· 
lar .. Bunun üzerinden de - hem de hiç 
farkına varmadan - üç yıl daha geçmiş-J 
ti.. Velhasıl bütün bu farkına varıl • 
madan geçtiğini söylediğimiz yıllar -
dan sonra ivan İvanoviç, artık kendi· 
sinin pek te genç sayılamıy10cağını an· 
lamağa başladı. 

İvan İvanoviç iyi bir yerde memur· 
du. Güzel, terniz bir odası vardı. Be -
kardı.. Kimsesi yoktu. Bunun için de 
hl'r yalnız adamın duyduğu ve önüne 
geçılmez, yalnızlık acısını o da duyu -

Rusçadan çeviren: Alaz 

yordu. Yalnızlığın doğurduğu acılık, Daha uzaktan odasının ışıklı pencere· 
bilhassa akşamları kendini çok kuv • lerini görür, Vasütkanın evde olduğu. 
vetle hissettirir .. Yalnız yaşıyan adam, nu anlardı. Filhakika her defasında Va
akşamları muayyen saatte evine dö - sütkayı ya yalnız olarak, yahut bir ar· 
nüp te odasının karanlık pencereleri- kadaşile beraber, bazan da kızlı erkek· 
ni gördüğü zaman içine sonsuz bir hü· li kalabalık bir grupla evde bulurdu. 
zün çöker. Bu his o kadar kuvvetlidir Fakat onu hiç bir zaman fena bir va • 
ki, insan şayet misafirlikten geliyorsa, ziyette görmedi. Her defasında ya on~ 
bu hüznü biraz olsun geciktirmek dü· ların ciddi konuşmalarına, yahut ders 
şüncesHe ya bir birahaneye girer ve çalışmalarına şahit oldu. Fakat bu hal 
yahut sokaklarda serseriyane dolaş - çok sürmedi. Vasütka spor klüpler!n • 
mak arzularına kapılır .. !nsanlar has- den birine yazıldı. Bu hal onun eve cl.s· 
satan bu dakikaların acısını duynıa • ha geç dönmesini icap ettirdi. Hele Va.. 
mak için önlerine çıkan laalettayin bir sütka ecnebi dili öğrenmek için gece 
kadınla evlenmeğe razıdırlar. Gene, kurslarından birine lkaydolunca dışa • 
insanlar bu andan kaçınmak için akla rıdaki meşgalesj büsbütün arttı. Am 
gelmiyecek tedbirlere baş vurur]ar: canın dört gözle beklediği istirahat 
Kalabalık han odalar·-... c>an atarlar .. günlerinde de Vasütka erken erken ev-
. ıp]u yerlerde yaşamak isterler.. den çıkar, ya futbol maçlarını, ve ya .. 

Kim olursa oı::.un, "'·' ın~an evine hut diğer spor müsabakalarını seyre 
döndüğü zaman bilhassa ne ister?. giderdi. Hiç farkına varmadan bir yıl 
Kendisine bir çift laf atacak canlı bir geçmişti. Günün birinde amca Vasüt· 
rnahltıkun bulunmasını... Pencereleri· kanın karardt.ğını, zayıflad.ıkr.nı far .. 
nin ışıklı olmasını... Beni arıyan ol - kettı. Demek ilk gençlik fırtınası onı.n 
du mu'?. Bana telefon eden bulundu başında da esmeğe başlamıştı. Amcası 
mu? .. Mektup var mı? ilh .. gibi sual .ı ona karanlık koridorlarda, merdıvcu 
lerin~ cevap verecek. biris~in vücu ·ı başlarında derin düşüncelere dalm:ş 
öunu ... Değil mi'? .. Ivan lvano\·iç te ı bir halde sık sık rastlamağa b3~1adt. 
bunun hasretini çekiyordu. Artık Vasütka geceleri birden, ıkıden 

İvan İvanO\·iç. taşralı ailesinin gö • evvel eve dönmez olmuştu. Bir gün. e· 
zünde adeta büyülü bir zengin, yanına saslı bir hadise ile bu amca _ yeğeıı 
varılınası güç bir adamdı. İşte bu bi.i - hayatının altı üstüne geldi. Yeğen, ev· 
~·ii k z~ngin, bu yanına varılması güç ı den oldukça uzak bir enstitüye giı·mi~· 
h·an Ivanoviç, günün birinde (Yaros· ti. Böyle uzak bir yere, günde ik, de · 
Javsk) vilfıyetindeki akrabalarına bir fa gidip gelinebilir mi idi?. Muhtereırı 
mektu·p· yazdı: Bu ~·alnızlıktan .. kurtul-ı ve sevimli amcanın misafirse\·crli~ini 
mak ıgın yegenıeıiınden Vasutkanın l bundan fazla suiistimal etmek dogrw 
kendi yanına gönderilmesini rica etti. mu idi"? Bu işi halletmek için biricik 
Vasütka genç bir delikanlı idı. Sarı çare, enstitüye yakın bir ta1ebe yuı
saçlı sevimli bir çocuktu. Amcası onu duna taşınmaktı. Vasütka da böyle ha-
resimlerinden tanıyordu. Vasütka, reket ettı. bi{ek~tini bi'l. o rada son saatlerinde 

~~ hıç hissetmiş değildik. Şimdi onu 
tı~ irau a daha acı hisaediyorduk. Ar

içi 
1 ~lkan yolile vatana dönebilmek 
'Behıç bir ümit kalmamış demekti. 

........ lgratta aldığımız haberlerle, Al-
~·-······-... -............................... ... 
81r Doktorun 

-, 

12.30: PHikla Türk muslkisl. 12.50: Havadıs. 
13,05: fuhtellf plfık neşrivatı. 

Akşam ne~ri;vatı : 

18.30: Pliıkla dans musikisi, 19: Şehir tl -
yatrosu komedi kıı;mı iki temsil (Baş-I 
başa ve Büyük söz), 20: Fas ıl saz heyeti, 
20,30: Ömer Rız~ tarafından arapça söylev,l 
20,45: Fasıl saz heyeti, Saat ayan. 21,15: Oı·
kestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,35: 

r 
Nöbetçi 
E..,czaneler 

-
Moskovalı zengin amcanın davetini bü- ivan İvanoviç gene yalnız kalmtstı. 
yük bir sevinçle kabul etti. İki hafta Gene her akşam bu karanlık, bu ışık • 
sonra İva~ h·a~oviçin odası artık §en· sız pe.nccrelerle karşılaşacaktı. Vfıkıa 

1 lenmişti.. h·an Ivanaviçin odasında sa- son zamanlar da Vasiitk:ıda da her 
rı~ın, yakışıklı bir delikanlı peyda ol· canlı mahluka has olan egoizrn ken -
mu~tu. Vasiitka on yedi yaşında idi. dini göstermeğe başlamıştı. Fakat bu
Amcası onu sevdiği kadar o da amca- na rağmen Vasiitka iyi bir çocuklu. Vü

! sını sevdi. cudu insanı sıkmıyordu. Hele amca • 
ı ivan İvanoviç, delikanlının Yaros - mn yalnızlığını pekala giderebiliyor · 
lavsk vilayetine dair, orada başlayıp du. Fakat şimdi ne yapmalı"?. Her hal. 
burada devam etmek niyetinde oldu- de bu kayıbı telafi için başka dostlar 
ğu tahsiline ait hikayelerini büyü!< bir bulmak gerekti. 

Bugece nöbetçi ola~ı eczanel~r ~unlar
dır: 

:iinlük Cumartesi 

~lar1ndan (*) 

:ekteplerde öğle 
aydasundan . 

10llraki spor 
~Ir Çok mekteplerde ~le yemeği pay · 
ol'n~ıncıa yemekten ııonra çocukların 
ftıttıo lleları Ye bılhassa voleybol veyahut 
leaı 1 Clbi sporlar yapııkiıyı görülmek . 
llıU:· 'Yemekten sonra ba~lıyan hnzlnı 
~licı detı Ilakal lk1 saat · kadardır. Bu 
labıı~et zarfında hafif Jiirüyüşler yapı
llerh r. Bahçede yürünebllir. Veyahut 
ltır~~ıgı bir tanapede Lstlrahat edilir. 

l.tıcı lhha bunu emredJyor. 
lllalt ede hazmin en faal devresinde koş
bıcıi~ &J)or Y&pmak, atlamak aslA. caiz de
lfa~ llazım üzerine fena tesir yapar. 
lUn Y lni1ddetınin uzamasma ve mide -
lerae 0l"tılrnasına sebebiyet verir. Mektep
oıınal SJ>or aaatıerl .saat 3 - 5 arasında 
cı.ııua Idır. Spor yapıldıktan sonra da ço
tın1 r bilhassa leyll mekteplerde çayıa
tırın ~rnaııctırlar. Sonra da mütaleayıı 
cıa ı:k dlrler. Herhalde ()itle paydosların-
~ caız ~arna §iddetıl beden harekfıtı as
I ............... e~dlr. MenedUmelldlr. 

(') 8 =------------1 
lıit lllb .. u notları kesip sakl:ıyınız, yahut 
"•~t ı rıtı urne yapışbrıp koU~ksiyon ~ apııııı. 
~bi iıra:ı ıarnanınızda bu notlar bir doktor 
~adınıza yetiıpebUlr. 

Plukla solol:ır, Opera ve operet parçaları. ı 

B UK hFS 
15,15: Schubert'in yıldonümü münasebe~ 

tilt> Schuberncn parçalar. ı8.15: Müsahabc. 

ı 
BlTDAP EST F 

17,30: Salon orkestrası 18.45: Çigan or-

ı 
kestrası. 19,50: Tiyatro. 21,30: Haberler. 

PR.~G 
18: Almanyadan nakil. 19,15: Mııhatız a. • 

!
layı bandosu. 29,ı5: Eğlenceli konser. 1 

VİYA~., 
ı 16,20: Halk şarkıları. 17.15: Plfık neşriya-

1 
tı. 19,25: Bohem havaları. 20: Muhtelif ha
valar. 22,10: Haberler. 22.20: Muhtelif hava
lar. 22,50: Dans plakları. 

\ ' ARSO\•A 

istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziva Nuriı, Beyazıtte : 

(Asador), Şehreınininde: ma ın dil, Fe
nerde: ( Hüsnmettin ) , Karagümriikte : 
1Keınal), Samntynda: (ErofilosJ, Şehza
debaşında: (İ. Hakkı), Eyüpte; <Arif Be
şir), Eminönünde: (Beşir Keman, Kü
çükpazarda: <HulfısO. Alenıdarda: (Sırrı 
Asım ı, Bakırköyünde: ıHUal). 

... Beyo~Iu clheUndekiler: 
İstiklli.I caddesinde: (Del1n Suda), Te

pebaşında: <Kinyo!i), Karaköyde: tHü
seyin Hüsnü ı. İstiklal caddesinde: ıLI
monciyanı, Pangaltıda: tNnrgileciyanı, 
Beşiktaşta: ı Süleyman Recep ı. 

Bot aziçi n Adalarda : 
Üsküdarda ~ ( İmrahor ) . Sanyerde:: 

17: Muhtelif havalar ve şarkılar. 18,20: <Nuril, Büyükadada: ıŞinasi Rıza), Hey-
Hafif miizlk. 19: Edebi program. 19,30: Man- bellde: ITa.naş). 

memnuniyetle dinlerdi. İlk zamanlar ivan İvanoviç mağrur bir adamdı: 
liyatrolara, sinernalara taşınıp durdu - Falan kişi memuriyet itibarile kendi -
lar. Vasütkanın gördüğü yenilikler sinden aşağıdır diye onunla görüşme~ 
karşısında hayretini gizliyemeyişini istemez. bir başkası ise. kendisinı bü -
seyretmek amcasının pek hoşuna gidi- tün kalbile davet etmedi dıye ona git· 
yordu. ivan h·anoviç yeğenine kitap • meği muvafık bulmazdı. Bu ve buııa 
lar aldı. Onun tahsililc alakadar ola - benzer sebeplerden ötürü bütün dost
cağını vadetti. Fakat amcanın bu sa · luklara lakayttı. Hayır, bu, böyle ola
hada alaka göstermesine, zahmetlere rnazdı. h·an İvanoviç, gururunu kırma· 
girmesine pek te lüzuın kalmadı. Çtin- ğa, insanlarla görüşrneğe karar verdi 
kü Vasütka kendi işini kendisi görmüş. Bu surelle tanıdıklarından kah birine, 
fakültelerden birine kaydolınuştu. Bu kah diğerine taşınınağa başladı. Fa • 
kevfiyet amcanın pek te hoşuna git · kat bu da onu tatmin etmivordu: Cün. dolln havaları 20.30: Şiir. ~ · , _____ __; _________ .....! 

;-1 m~i: Çünkü amca, yeğeninin tam bir kü geç vakit evine döndüğU zama;. o -
Neşriya!__ı vasisi olmak niyetinde idi. Yeğeninin dasının pencereleri gene karanhktı. 

Yarınki Proı-ram 

14 • Mar t - 19::7 - Pazar 
İSTA~BUL 

Ölle se ... rinıtı : 
12,30: Plflkln Türk mııslklsl. 12,50: Hava. 

dls. 13: Beyoıtıu Halkevi gösterit kolu tara
fından bir temsil. 

Ak:aın Sf': riyatı: 
ı8.30: Vnrlyete müziği: Ambasadörden 

naklen. 19,30: Konferans: Ordu S:ı.ylnvı Se
Um Sırrı Tarcan (İtalyada maarifl. 20: M ii· 
zeyyen ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisl ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza ta
rafından Arn pça söylev 20.45: M ün ir Nuret
tin ve arkndaşları tarafından Türk ınusikl<-1 

ve halk şarkıları. Saat ayarı . 21,15: Orkes
tra. 22,15: Ajans ve borsa haberleri. 22,30· 
Plftkla sololar, opera \'e operet parçalan. 

Yeni 
Yeni Adam - Yeni Adam 167 inci nüsha- ~~k~ebe ~irlıiini. de kendisi başaı:_malı Yüreğindeki o yalnızlık acısı bir türlü 

sında açtıRı büyük ankette Abdilihak Hnmıt, ıdı. Ivan Ivanovıç bu hoşnutsuzlugunu kaybolmuyordu. 
Peyami Safa, İsınail Hami, ve Şukiıfe Nlh:ı· açığa vurmadı. Vasütkanın mektebe 
Un cevaplarını neşrediyor. (!iri~inden pek sevinmiş bir insan tavrı Tekrar Yaroslavsk vilayetindek! ak-

Pratik Doktor - Dr. Osman Nurettin ta· takındı. rabalarma baş vurrnağa karar verdi. 
rafından çıkarılan bu aylık tıb mecmuası- Yeğen sabahları erken kalkar, rnek. Oraya mektup yazdı. Akrabalarından 
nın şubat sayısı intışar etmiştir. u k 1 k · · 1 

tebinc giderdi. Eve dönüşlerinde de !vıos O\'aya gt>.me ıstıyen er varsa Avrıhk ve Atıcdık - Tü~k Avcı ve Balık· 
çılarının fikirlerini neşreden bu aylık deı·gı- derslerilc meşgul olurdu. Buna rağmen yardım e1meğe hazır olduğunu. odası· 
nin ıı inci sayısı çıkmıştır. arncasilc çene çalmak için de vakit bu· nın müsait bulunduğunu bildirdı. Kısa 

Pıanör ve Planörrüliil( - Eski ve kıyınet- iuı'du. bir zaman sonra cevap geldi: Bir başka 
ll tayyarecllerlmlzden Mithat Tuncel bu i · İ İ . d . . d k yeğeni diğer kardeşinin kızı Ma~iitk::ı 
siınde küçfık bir eser neşretıniştir. Bu kltan van van0\'1Ç aıresın en çı ·ın ca U· • • . · • 
tn pl5.nör ve pltı.nörcülük resimlerile ~ ' fak tefek işlerini görmek için şuraya Mosko\·aya gelmegı Ç~k arzultıv 'muş. 
bir şekilde ızah edilmektedir. 1 bu ı aya uğrar, sonra da evine gelirdi. l (Arkaı;ı vat) 



(Ertuğrul faciasına karışan 
Yazan : A. R. 

Shat merak ederek yanındaki gemiciye şöyle söyle-
mişti! " Insan (Yemen) sözünü işitince gözlerinin Yazan : CelAl CengiZ. 

önüne bitmez tükenmez bir kızgın çöl_geliyor, Maya, Tuçayın da Tanzerinde gözlerini 
ha!buki buralan Cennet gibi yeşil ? " 

Kolay şey .. öğrendim, gitti ... legalan, hoşuna gidiyordu. açmıya muvaffak oldu 
Hele, hayırlısı ile (Aden)e gidelim.. - Bakalım .. bu adamlar, Japonya· 
oradan da hareket edelim de: ondan da gördükleri şeyleri nasıl nakledecek- Genç kızlar Samanın geçtiği yollara ı gerek.. tığı böyle mutld bir günde senin 1\o~ 
sonra, çalışmaya girişeli m. Açık deniz- ler L O, minimini adamları.. bodur saçlarını kesip demet demet atıyorlar· - Biz de öyle &anıyoruz. layacağını kimse akhndan geçir 
lerde, vakit nasıl geçecek}.. ağaçlan .. baştanbaşa bir krizantem dı. - O halde kendisini tanıyalım ve Bu, yurdumuza felaket getirecek. 

- Başüstüne, efendim. tarlası olan, o renk renk diyarı anla - Bu, Sumerlilerin eski bir adetiydi. kötü gözle bakmıyahm. yoksuJiuğa düşürecek bir 
Suat; kumandanın salonunda saz tırken, kimbilir ne garip mübaleğalar Bütün halk Samaya tanrıdan zafor Sama onu tanrılar tanrısına tesl-im Seni krala haber vermezsem, 

yaptıkları gece, esaaen mülazim Aliyi gösterecekler~.. ve muvaffakiyet dileyordu. etti.. uyku uyuyamarol di 
çok takdir etmişti. Bu genç zabitin, Diyordu. Dağ kenannda toplanan .kalabalık Bu sırada kalabalık arasından uza- Mara çobanın ayaklarına kapaıt ~ 
gür ve tannan sesinin müesser kudreti Saatler geçtikçe, sahillerde birbirine arasında Samaya ellerini uzatan genç nan bir baş göründü. Bu, ihtiyar bir - Qcağımızı yıkma 1 Ben Saınll11 

kadar. kıvırcık ve kumral Sflçlarının yaklaşıyordu. U7.aktan (Prim) adası bir kadın: çobanın başıydı .. . karısıyım .. Sa ma bu sırrı Akattan 1'f 
altında tatlı bir cazibe ile insanın yü- görünüyordu. - Tanrım, sen onu yerin ve göğün l}zun sakalım sallıyarak genç kadı- zaffer dönerse Gudeaya anlatacak ~ 
züne gülen çehresi de, o gece Suadın Rüzgar, yavaş yavaş sertleşmeye bütün tehlikelerinden koru!. nın yanına yaklaştı: kendisinden benim affımı isti}'tc;, 
hoşuna gitmişti. Hatta, bu hisle; ertesi başlamıştı. Provadan gelen bu )Sert Diye yalvarıyordu. - Mara.. sen yaşıyorsun, öyle mi} Sus, mella! Bu sırrı, o dönünceYe 
gün ona müracaat etmeyi düşündüğü rüzgar, arınanın iplerini sarsıyor;. se- Sam(\ genç kadını görünce atının diz. Mara başını arkaya çevirdi.. ihtiyar dar kimseye aç,ma! . b1 
halde, bilhassa ona karşı bir sımaşık renlere çarpıyor .. makaralarda n, ineeli gin'lerini çekti: çobanı gördü: -Susarım. Fakat, ne verirslf

1 

hissi vermemek için bu fikrinden vaz· kalınlı ıslıklar çıkarıyordu. - Mara .. Mara .. gözlerinin yaşını - Vay .. sen minsin dağların bek- naL lı 
geçmişti. Ve artık o günden sonra da, Tam zeval vakti Prim adasının ya- sil ve evine dön! Sama muzaffer ol • çisi~... - Samanın verdiği bütün "ltııı~ 
hemen hemen ona hiç tesadüf etme - nından geçmişler; dar boğaza girmiş- madan geri dönmiyecektir. Müsterih Çoban, Maranın kulağına eğildi: veririm sanal Buna karşılık sad 
mişti, şimdi; mülazim Alinin bu tek- lerdi... Boğaz, hakikaten bir kapıya o ll - Gudea seni Nipur mabedi ne gön- susma nı istiyorum. 
lifi Suadın kalbinde derhal bir mem - benziyordu. Buradaki ~detli akıntı, Bu kadının kim olduğunu bilen yok- dermişti. Demek ki Sama sözünde dur- İhtiyar çoban altınları aldı.. , 
nuoiyet husule getirmişti. Ve .. müla- Ertugrulu, hafif hafif sallıyor .. gemi- tu. madı .. senin kanını mabette akıtacak- Ve Sama dönüneiye kadar sust1'' 
zim Ali; elleri beyaz pantalonunun nin tabii olan seyrine iki milden fazla Herkes Maraya bakarak gıpta edi • tı. ğa söz verdi. 
cep lerinde, hafif yalpalı bir yürüyüş le, bir s ür' at vererek, ileri doğru sürü kle- yordu. : Mara şaşırdı: * * • 
aa1tabarbanın merdiven kapısına doğ- yordu. « - Ne mutlu ona .. Sama kendisi* - Aman, bırak ~imdi bu lafları.. ''Sen, Ulu Tanridan dah8 
ru ilerlerken; Suat, derin derin onun * ne iltifat etti. n bizim eve gel de görüşelim. Tanrılar 1 arkasından bakmı~: Suat. sabaha karşı büyük bir gürül- (( - Bu kadın belki de Samanın beni affetti. Benim yerime başka bir kudretli bir mabudsun Maya~~ 

- Bu da, tıpkı mülazim Asaf gibi.. tü ile gözlerini açmıştı. Derhal giyinip sevgilisidir.J) kurban verdiler. -- GözleTimizi sen açacaksın •. dJ 
hoş .. pek hoş bir genç ... Eğer, arka- güverteye çıktığı zaman, gördüğü «-Yok canım .. Sama, Akattan -Hayır .. Sama, Codeayı aldatmış- ya! Samadan çaldığın ilacı getıf 
sında bir sevgili bıraktı ise. Allah o manzaradan şaşırıp kalmıştı. dönüşünde kralın kızile evlenecek- tır. Krala gidip hakikati söyliyeceğim. mi? . 1~ 
zavallı ya imdat etsin. Doğrusu. ben bu Gemi; adeta büyük bir haninin ağ- m ış.)> Sen kurbanlık bir kızdın.. günahsız - Getirdim, M ella! Göı.le:ır. 
genci sevseydim, ayrılığına kat'iyen zına benzeyen bir Jimanda demirlemiş- « - Onun sevgilisi varmış. Sama bir insandmi Ikiniz de mabutları al - şimdi açacağım! Fakat, yarın, ben• 
tah~mmül edemezdim. ti. Geminin etrafını da, bir takım ka • başka bir kadın sevmez diyorlar!» dattınız.. raşın şiddet ve gazabından 

Diye söylenmişti. yıklar ve sandallar ihata etmişti. Sama genç kadının saçlarını okşa- - Ben şimdi Samanın karısıyım .. lecek misiniz~ * Önlerinde küçük bir peştemal sarılı dı .. elini salladı.. beni ona bağışladı mabutlar. Sen ne - ~n Naraşla her zaman 
(Ertugrul) ; dokuz mil üzerine. olan çırçıplak, simsiyah, dev gibi iri Atını sürdü: istiyorsun benden~ Haydi işine git .. bilirim. Damarlarımda atafarııll10 

muntazamen yoluna devam ediyor .. cüsseli kayıkçılar, gemiye yanaşmak - Seni de tanrılar tanrısı korusun, rahatımızı bozma bizim 1 hadıriık kanı yaşıyor .. Benim 
(Mendep) bağazı istikametine ilerle- ıçın bağırıp çağırıyorlar.. birbirine Mara! Ben Akattan dönünceye kadar Ihtiyar çoban genç kızın peşine taı- kolay kolay yere gelmez. NaraŞ 
yordu. yumruklarını sallıyorlar .. ağızlarından isterim ki, gözlerin başka bir erkek kılarak evine kadar yürüdü. yeden dönünce, onunla ilk öne~ tııı' 

lki taraftaki kara, gittikçe darlaşı - köpükler saçarak tehditkar vaziyetler yüzü görmesin! Mara anasile beraber oturuyordu. şecek benim. Ona, kendisine aıt 
0 

111' 
h ,_- • Jf1B 

yordu. Afrika sahilleri, yemyeşil gö • alıyorlardı. Sama yürüdü.. ıntiyar çooan kapıyı açtı.. içeriye yan bır kadını kaçırmanın neye 
rün:.:yordu. Bir zamanlar, ltalyan pos· Torpido muallimi Reşat kaptanla, Mara ağlıyarak geri dönüyordu. girdi: lacaP,ını göstereceğim. 
ta vapurlarında gemicilik etmiş t>lan hesap memuru Tahsin kaptan; hızlı Samanın sözlerini işitenler birbir le- - Mara 1 Bütün Su merliler seni öl- - Beni onun kılıcından k 
bir (serdümen), arkadaşlarına şu iza. sesle konu~uyorlardı: rine bakışarak gülüşmeğe başladılar: dü sanıyorlar. Sama gibi meşhur bir sınız, değil mi~ 
hatı veriyordu: (A.rkasa var) -Bu kadın, Samanın sevgilisi olsa kahramanın ordusile beraber yola çık· j - Merak etme, Mayat 

-O, gördüğünüz ye,illik, kayahıra sonra, onun yerine ben yaşı 
sarılmış olan bir nevi sarmaşıktır. A • · -- - -· - _ O g:ülmiyecek.. Ben güleceğif11·11~-
detfı. yeşil bir çuha gibi, her tarafa se- o toprak altındfl yatacak.. Ben °~ ~ 
rilı~~tir.Bunların aralarında, gene KUMBA. __ RA BIRE, göğsündegezeceğim.Haydi,ç&hll yer -;'eşil bir nevi kaya koruğu bu lu _ gozumuzu.. .:Jr 
nur. Bu kaya koruğu, araplar için bir İhtiyar sihirbaz Tanzerle k011ıı(( 
nevi hazinedir. Bunları toplarlar. bir ı 00 o ken mağaranın ağzında bekliyel'l 1

1 

kısmını turşu yaparlar. Geri kalanının . =ie görünmez Firat, mütemadiytl1 
da ıyunu sıkarak harice satarlar. Böy- hirbazın ensesini yumrukluyordı.J·eJ~ 
lece; yıl on iki ay, para kazanırlar. Ml!lya bu~a gelmek isteıfl 1 

Diyordu. haJde, (Firat) onu yumrukla, cil) 

Sol tarafta; (Yemen) dağları, bü- la yerinden kaldırmıştı. 
ti.i haşmetile yükseliyordu. Koyu ye- Ma~·"· (Firat) ı göremiyordU· c~ 

1 

şilden, açık pembeye kadar muhtelif - Seni göze görünür bir hale ·tıt• 
renkte kayalardan mürekkep olan bu ' kabilirsem, alacağın olsun. Elbette~' 
da~' r, göze pek hoş görünüyordu. de senden öç almak fırsatını bll tl 

Suı:.ı.t, merak ederek bu eski gemiciye diyordu. d6~ 
1 

sorınuştu: O gün Ur dağının yamacındıl r {1 

- Tuhaf şey .. insan, (Yemen) sö. yanın en heyecanlı hadisesi geçi>'0,;r.~ 
zü• ii işitince, gözlerinin önüne, bit - kat ne yazık ki bu hadiseye l\~8~ı.ııı 

1 

me tükenmez bir kızgın çöl gelir. yılanlarından başka bir şahit b\l 
Hr.:c uki... .,- mu:yordu. ~ 

~ 'rdümen, güler& onun sözünü Siltirbaz Maya, Samad_an. (b~' 
kesm:şti. · - ı e ' __ tılsımlı ilaç kasesini açtı .. E ırı ., ç 

- Yemen, miL Orası, dünyanın \ • .,. -- .. .. Id 11· · · solcı.Jr vus tuyu a ı.. ac.ın ıçıne 

cennetidir. Hele sen şu dağlara çıksan, " · • / 
b h k 

d ;-t. ..1 //lı, •• kardı. 1. 
ir dn a aşağı inme istemezsin... - .r., ~~""'h- iri' · - İlk önce hanginize süre)' 

Bu sözleri dinlemek için, etrafiarı n· ,-·" ~~ _1 T 
d 

. ·ı d .. kk b' _,.t6.. _, ~· - . ,.qif.. an zer: d 
a genç gemıcı er en mure ep ır \ A- • _ Tunçay benden önce 

halka çevrilmisti. Serdümen, bu (sa· -Jlf. ,.AJ-. _ :. _.,pi1,,j .f.., 1 görmek istiyor, Maya! 
miiıı) kütlesini görür görmez, aşka ~lık P!ye söylenirken, Tunça}' 
gebıişti. Büyük bir gurur ve coşkun • ' 
ı k 

uzattı: . 
u n sözüne devam etmişti: k - Hayır. Sen benden ço 

- Burada, çınar gibi bambo ağaç- .. d" S · .. 1 · çılır5'-'' 
ı 

gor un.. enm goz erın a ii~ 

arı vardır. Bunların dallarından, bos- "rf11 ' kendi gözler.im dünyayı go 
tan patlıcanları gibi bambular sarkar. 
El m ların tanesi; bir buçuk iki ok ka 
çe!· r. Çifti bir batman gelen armudu, 
çoJ.- r;ördüm. En küçük nar, bizim ma
kir lostromosunun kafası gibidir. Bir 
kar~uzu; bir deve, güç göti.irür. Üzüm 
tar lerini, yarma şeftali gibi ikjye böl
m• "'n, mümkün değil ağzına soka -
rn n. 

~ t, ~ıülüyordu. Bu gemici müba-

sevineceğim 1 
Maya, Tanzerin gözlerine { ect 

dü: - Yarım saat kadar bek ı} rı sC 

d d. T . .. l . Idıkta e .ı. an zer ın goz en açı .. ce • 
T .. 1 . d sllre , ra, unçayın goz erıne e . b:l 

Bu sırada, Maya bırdenbıre 
mağa başladı: ı-1 ,.~ 

- Firat kni gene yurıırtı • 
başladı. ,JJ 

1 
(ı\l'kas• 
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K LAKLAR 
6Uzel sesleri işıttiği 
gibi, bnzan paraziUeri 
de alır, Her ses sizi 

1 oyalamasın. 

KREI\1 PERTEV 
Hakkında dinledigi· 
niz ve duyduklarını· 
zın en bOyOk temina-
b, onun kararınayan 

pı:ırlnkhı'tJ. \'e hadiseler 
kar~ısında unutulma
yan adıdır. 

,... Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollar• 

hastalıkları mntehassısı. KOprObaşı 
,. EııımöııU han Tel: 21915 .--

Hafiflik- Rahatlıl< · 
J, Ro u 1 1 • 1 Ko,..elerloıhl -k (Oelnt), eld IMIIebllec.k "• 

• ~ uıı ... ne de hiçbır taıyllı ;rok·l 
~-"?" tur. Bu ko,..eler, vOc:uduftıım \T / ~ tılımahızrft tenuOblnGıO ID 

\ 1 c. Ilir •• g~laGnOıQ kunetlendl 

Fl~•tı ' 215 ıı,.rıon lllblrl~ 
• Salı$ :rerl yalnız '.et 
~ 

ISTANBUl, BercıiJ~ 
Tauı meydtnı 12 No:ı 

Mo~aıomıır zlyoreı tdlnb 
ı~ Ho.lıı briltmlıl lateylnlı. 

FlyaUorrmııdo blyOk teııılllt. .___ ____ _ 
M~on hdnf~ bikimliğinden: 
Merzifonun Harmanlar maballeıinde 

lbulritne aabık Merzifon inhisarlar takip 
~rnuru Mehmet Ali karısa Hadice vekili 
~et Erdem ile Melııne~ Ali arasmdaki 
~ davasında müddeialeyh Mehmet 
l' l:nın. ikametkiltı bulunan Dlvrigide ve 
~ılalarda olmadağı ve ikametgahı meç-

hulunduğu Divriği ve Karabisar mah
~ele~den iade olunan tebliğ veraka
ı..ıc ndakı. §crhten anlaıılması üzerine mu· 
& etnenın muallik bulunduu lO/nisan/ 
~! Cumartesi günü saat 1 O da M enifon 
~ıye hukuk mahkemesinde hazar bulun· 
,._k veya kanuni bir vekil göndermek Ü· 

~e .. ilin en tebligat icrasma karar verilmit 
) "CUndan Mehmet Alinin vakti muay
~~ttde haz.:ır bulunmadağı veya bir vekil 
) 
01ldertnediği takdirde muhakemenin gi
.=_~n devamma karar verileeecinin tebliğ ,":;m• kaim olmak üzere keyfiyet il&n 

'-...... 

İnhisa.rlar 

• 

Başmüdürlüğünden: 
Çamalb tuzlasında sureti mahsuaada teaia olunan ince tuz 

değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihı:ar olunan ince sofra 
~uzlan yanmşar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da 
50, ter kiloluk içi kağıd kaplı çuvallar içinde aatıJa çıkarı!~ 

llılfbr. 

Sofra tuzları "64, ve "128, zer paketi havi undıkiara ko
narak ambalajlanmı~br. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu 
kabatat ambarında "9,50, ve mutbak tuzlarının bcher kiloau 
"5,25, kuruş fiatla sahlacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık v~ya bir 
çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fia
lına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya çuvaJ 
bedeli aranmıyacaktır. 

'SON POSTA 

Kanzuk Pastilleri 
x.uLLANJNIZ ı 

Slzl nezle ve öksnrnkten korur. 
Bo~Hz ve akciter nahlyelerini te
mizler. 

A~ız kokusunu giderlr. Ses kı· 
sıklıg-Inı açnr, yolculuktH, tozlu Vt' 

mıkropin yerlerde, ya~murlu, rnz
gl\rlı, s iFlı havnlarda 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına · Müjde: 

000 A eoi mM ... ö ... N 
fenerleri gelmiştir. 

Iri '''" almak Için raln1z 

DAIMON Pille rJ 
ile 

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

markasına dikkat edininı:. 

Sayfa lll 

• 

Tuz satıcılannın İnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğü merkezinde 
l<abatapmbarına müracaat dmeleri ilan olunur. "1184, KAN~~~L:~~i;~Enı İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Jngiliz Kanzuk Ecıanesi d 
Beyog-lu - Istanbul Eksiitme Komisyonun an: 

Dahiliye V ekiletinden: Zayi- S.bhat Vel.iletinden aldoğun 1- Merkezimize aid Gelibolu istimbolunun tamiri açık eksiilmeye ko-
ı 3/ 9 / 931 ve 1/90 No. lu Foalokalaiyum nulm~ttur. _Keti~ bedeli 2460 liradır. 

ai)· - Vekiletçe yaptınlacak yazıhane, Mua, koltuk, sandalya ve müma-
811 1934 

ve 
3133 

No. lu Honnobin, 
151 

2 -Bu ıte aid tartname tunlardır: 1 lrıobilya açık eksiilmeye konmuttur. A f A Şartn 
7/933 ve 11/53 No. lu Salinatrol adla • - ennı ame. 

2- Eksiitme 24/3/937 tarihinde çarpmba günü saat 15,30 da Anka- B- Idari f&rlname. "ct. y nhdalü müstahzarat1nmı ruhsalnamelerini 
... enitehirdeki Vekilet binası içinde toplanan Satınalma Komisyonun- 3 - Istekliler bu f&rlnameleri 13 kurut mukabilinde Ltanbul Limani 
- )'-pıla--•-"""--. zayi ettim. Yenilerini alacağımdan eakile-
~ Sahil sıhhiye Merkezi Levazımmdan alabilirler. 3

- Muhammen k~if bedeli 2680liradır rinin hükümleri yoktur. 4- Eksiitme 16 mart 937 Sah eünü saat 14 de Galatacia Karamustafa 
4 Münir Şahin - Muvakkat teminat 201 liradır. --- P&f& sokaimda Istanbul Limanı Salıil sıhhiye Merk~zi eksiitme Komisyo • 

~~--. İstekliler bu ite dair tartnarneyi Velc:ilet Levazim bürosundan parasız' Son Posta Matbaası · nundıa yapılacaktır • 
... .., . - --::-=--::-- . 5 - Ekııi'iltmeye girecdderin 184 lira SO kurut muvakkat teminat pa-
6 J Neşrıyat Muduru: Selım Ragıp .El\fEÇ rau ile • IZ 3000 liralık bu eibi itlet" yaptıklarına dair bir ehliyet vesikası 

~~ - ateldileriıı 24/3/937 günün ele muayyen aaatte teminatlan.nı hi- SAHIPLERI: A
8 

REkremEMUŞEÇAKI...lGİL cöatermai .... tır. 4<109J» 
en komisyona müracaatlan ilin olunur. ((504)) u1234>) 1 . agıp ,...... • 
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iL YUVALARINI TAHRiP EDiNiZ. 
Geçen sene gibi bu sene de sinek afetine ve hücumuna ve haşarahn istilasına maruz kalmamak için timdiden P A Y D f. ve pompa.sile yuvalannı temizleyiDiz 

lsıamak lçia bitila kış kalorller 
ocaklarıada1 salamaadra ve 

kok sobalarıada kallaadığıaız 

- A R 
1 

Yemek/erinizi p_işirmek için 
larında ve maltızlarda da 

Si 
., 

mutfak soba
yakma/ısınız. 

• 
1 

mahrakattu, katlstfla olaa TiiBK 
---bill Istifade kalo· A N T B A S 1 T i 1 

kolay yaama, çok bunlara alsbeOe ea 
ayaama ve zayiatın ucuz ve ea idarell 
zlığı itibarlle kat kömlrdilr •. 

lsınmak içinolduğugibigemeklerinizipişirmek için de 

J S Tl 1 KULl 1 IZ: 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Aeentelet:: Karakör Köprübatı 
Tel 42352 • Sirkeei Mühürdarzade 

Han TeL 22740 

~---· Trabzon Postalara 
Pazar, Salı 12 de, 
Perşembe 16 da. 

lzmlr sür'at postasa 
Cumartesi 15 de 

Merain Postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkar lar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

Mudanya 

- Cumartesi, çar • 

1amba 18 de 
- Pazar, aalı, per· 

1embe 9,30 da 

- Pazar,. Salı, Per-
tembe, Cuma 
8,30 da 

Bandırma - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per
tembe, Cumar
tesi 20 de 

Herkes onu istiyor : 
RAD""~ 
RADYOU 

Çünkü 
RADYOLIN 

Türkiyede ve komşu mem 
lekellerde yüz binlerce kişi 
nin dişlerine sıbhat ve gü
zellik vererek bu 1öhreti 

kazanmışhr. 

RADYOLiN 
Günde iki defa kul
lanılmalı ve di1ler bol 
bol fırçalanmalıdır. 

RADYOLIN RADYOLiN 
Dişlerdeki pas ve küfekile
ri temizledikten başka diş 
etlerindeki hastalıklan da 

Kullanan ağızda dai
mi bir bahar taraYeti 

1 

yaıar. 

tamamen izale eder. 

ZEiSS PUNKTAL 
GözlUk tatlari deposu : 

Gr. ANESTIDIS (FENNİ GÖZLÜKÇÜ) 
letanbul Sultanhamam Havuzlu Han No. 5 

ZEl SS 
PUNKTAl-

Herkes bir gözlük kullanmaktadır. Fakat 
gözlük alırken dikkat edilecek en mülıiaı 
nokta gözlük taşının cinsidir. Daima iyi 
bir göilük taşile gözliik kullanılırsa helll 
ilerideki zafiyete meydan vermezsinb, 
hem de gayet berrak ve seçkin görebilir 
siniz. Onun için dünyada şöhret kaun&D 
en birinci ZEİSS PUNKTAL ta~lariJe ıöır:· 
leriııizi kurtarmız. Hakiki ZEİSS PUN'K'" 
TAI~ taşlannı satan istanbul ve tap uıa .. 
ğazalarmdan ZEİSS fabrikasının hususl 
fhi listeleri üzerinde ZEİSS PUNKTAL 
gözliik taşlarını arayınız. 

TAŞRADA ZEiSS PUNKTAL SATAN ACENTALARlMlZ: 
Ankara B. Rıza Gözlük(.Ü Bankalar caddesi 
Afyon M. Doğan Erkmen Doğan Matbaası 
Bursa Rıza Tınmaz Gazi caddesi 
Balıkesir Remzi Vidinli!\au Anafartatar caddesi 
Eliiziz Hayrullah Talat Saatçi ve Göz1ükçü 
Eskişehir Şükrü Tuğa Köprii Başındı 
Erzincan Zeki Çağh Saatçi ve Gözltlkçü 
Edirne (Trakya) Albert Levi Saraçiarda 
Gaziantep Asaf Erkılıç Şifa Eczanesi 
Giresun Rıza Tahmazoğhı Saatçi ve Gözlükçii 
İzmir Kemal Aktaş Hilal Eczanesi 
İzmir Nafiz Gözfördürcn Kemeraltında 
İzmit İbrahim Barut Saatçi ve Gözlükçii 
Isparta Süleyman Uyar (Karaha{ız) T.uhafiyeci ve Gözlük~ 
Kayseri ı Zeki Saatman Saatçi ve Gözlükçü 
Konya Necati Silay Sarraf ve Gözlükçü 
Mersin Jak Muri Fotoğrafçı ve Gözlükçtı 
1\fuğla Fevzi Aft!nay Sarraf ve Gözlükçü 
Rize Ahmed Erk Ses İş Evi 
Samsun Avni Peker Belediye caddesi 
Sıvas Şükrü Do:-~ "'-.aya 1 Saatçi ve Gözlükçü 
Trabzon Nuri Aydııı Saatçi ve Gözliikçü 
Trabzon Hakkı Atmacao~ltt Kunduracılarda 
Zonguldak Osman Giirdal Saatçi ve Gözliikçü 

Anadoluda ı lct d• " l"lc "1" • lanllll' accntnmız ol mıyan ~bir erde aeeata aranma a ır ve gnoz: u çu ute aşına o 

"- yukarıdaki adresimize mi\ racnat etsinler. 

~ ı e 
BAKIMI 

ı • i .......... .. 

-- - --

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 da ı Güzelliğin 
lmroz - Pazar 9 da En birinci şarhdır. 

~:~:~on g::l:~rs~ü.::~::;:~~a lp ET R O l N iZ AM Kadaköy Vakifiar DlrektöriUğU Ilinlari 
Üsküdar ... a Gülfem Mahallesinde Karaca Ahmet caddesinde yeni· 

den tamir olunan 66/140 sayılı dükkan teslimi gününden 938 Mayıs 
aonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya çıkarılmışhr. 
Thalesi 19/3/937 Cuma günü saat tS dedir. lateklilerin Kadıkör Va

lnfJar Müdürlüğüne müracaatlan. (1310) 

(1395) ' , ı ---------------~ 
-oks-urenl-ere=_K_A_T_B~A-N __ B_A_K_K_I_BKBB-


