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Sene 7 - No. 2378 Yazı itleri telefonu : 20203 CARŞAMBA 17- MART 1937. • 

ingiliz Meclisinde yükselen endişeli sesler : 
Idare &fleri telefoaa : 20203 Fiatı 5 K1m19 

Almanya, Hindistari "Son Posta,, nın resimli 
yolunu kesiyor' - makalesi olmasaydı 

• • • ı-·-·-~-.~ .... ~.!_t_ ........ __ onu çoktan öldürmüştüm! 
Ingıltereden ltalyaya J-!alı~e tekrar 

• Şehı~ tıyatrosunda 
cevap: Ingiliz ordusu "Son Pasta,nın neşriyatı 

M d 
nazarı dikkate alındı 

ısır a manevra yapıyor ~# 5 , 

ftalyan donanmasının manevralarında takip edilen 
gaye: Akdenizin 2arbını el altında bulundurmak 

Londra, f6(HususıJ --Avam kaına 
tasında bugün hava bütçesi müzakere 
edilirken birçok hatipler Hindistan yo 
lunun emniyetini arttırmak noktası ü· 
terinde ısrar etmişlerdir. Hatipleri bu 
iütaleayı serdetmeye sevkeden nokta 
spanya Fasının Alman topları ile Al
ınan mütehassısları tarafından tahkim 
edildiği şayialan sebep olmuştur. Söz 

t 

alanlar Afrika sahillerinde yapılacak Bay Mu1101lnıyl Afrilı:aya rötüreD :ı:ırblı ve ıtalyan 
(Devnnu 1 1 inci sayfada) Ba1ve~ili Afrika topraklan u ayak baaarlı:en 

1 1nsan ölüleri mi, hayvan öliileri mi daha talibii? 

• 

Halide (Yaxıaı ll iııc:i ~ayfada) 

Universitede 
Ufak bir hadise 

Bir Profesör yarıda kalan 
konferansını tamamladı 
Üniversitede geçen yıl olduğu gibi bu 

yıl da, Üniversite bilgilerini halka yay 
(Devamı Il inci sayfada) --..... ..........__ .. . ·--- . . . ...... . . .~_..---
Siz de cevap veriniz 1 

(Gönnl işleri) sntununu idare eden 
(Teyze) , bnynk al&.ka uyandıran 

bir anket açb 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri nedir ? 

ller cevap gönderene hed iye ve
rilecek ve cevabı en çok beıte· 
nilenierden birinci 50, ikinci ~5, 
nçnncn 15 lira mnkatat alacaklar 

Sekizinci .. yfadalı::i tnfsili.b olı::uyunuz. 

(Yazısı 5 inci •yfada) 

Rumen Haricige Nazırı 
dün Ankaraya gitti 

Muht~rem misafirimiz şehrimizden geçerken tezahüratla 
karşılandı, abideye merasimle çelenk kondu 

Misafirimiz Galata rıhhmında askerlerimiz önünden geçerken 
Dost ve müttefik Romanyanın kıy· kez kumandanı General Halis, Vali mu 

metli Hariciye Nazırı Bay Viktor An- avini Hüdai Karataban, Emniyet mü
toneski ile zevcesi, beraberlerinde Ha- dürü Salih Kılıç, Romanyanın Anka
riciye Nezareti siyasi müdürü Bay Kre ra elçisi Bay Telemak, Romanya. Yu
zianu ile kalemi mahsus müdürü Bay goslavya, Yunan ve Çekoslovakya baş 
İonid olduğu halde, dün saat konsolosları ile birçok resmi zevat ve 
l .f de cRecele Karol» vapuru ile şeh- gazeteciler tarafından karşılanmıştır. 
rimize gelmiş ve merasimle karşılan Askeri bir müfreze resmi selam: ifa 
mıştır. Yi.iksek misafirimiz, Rumen ve etmiş, bando Rumen milli marşı ile İs
Türk bayrakları ile süslenmiş olan Ga tiklal marşını çalmıştır. Bu esnada, rıh 
lata rıhtımında, Hariciye Veka1eti ka- tırnda toplanan binlerce halk dost na-
lemj mahsus müd~rü Refik Amir, Mer (Devamı S inci sayfada) 

Mezarsiz kalan 
kadının kolunu 

kediler parçaladi 

Hoşadiyede bir 
kedi için yapılan 

beton mezar 

Üç asırda 1700 harp! 
Harplere dair neşredilen bir istatistiğe göre bu yekunda bizim lıisseı 
istirakiıniz 01,)12 kazanılan harplerde elde ettiğin'liz nisbet ise 01o30 dur 

Evvelki akşam Pangaltıda birkaç sa Reşadiye, (Hususi) - Buranın mü- Avrupalı bir tarih 
at helecan ve heyecan uyandıran bir nevver sakinlerinden birisinin Macar şinas harplere dair 
\Tak'a olmuştur. Zafer sokağının Sela- olan refikası kedi meraklısı olduğu çok şayanı dikkat 

(Devamı ll inci sayfada) (Devamı ll inci sayfada) bir istatistik vücude 
. . ---··------ · -- ·-··- ---- getirmiştir. Bu ista 

:B_U RESiM SiZiN Ml? ~:~:!n~~:!fo~:: 
. 1 700 harp yapılmış 

tır. Vasati olarak se 
nede 5 harp demek! 
Bu harplerde Fran
sanın hissei iştiraki: 
% 63, Avustuyanın 

hissei iştiraki: o;., 48 
İngilterenin h issei 
iştiraki : % 3?, :aus~ 
yanın h issei ıştırakı 
7o 19, Prusyanın 
( 17-40 dan itibaren)' 
% 18, İspanyanın 
hissei iştiraki: ro 16 
Türkiyenin hissei iş 
tiraki % 12, Fele • 
mengin hissei iştira 
ki 7o 1 O, İsveçin his 
sei iştiraki: ro 6 dır. 

Eğer sizin ise, lutfen bizi haberdar ediniz. Size 
hoşunuza gidecek bir hedive verece~iz 

Kazanılan harple 
,.in nisbetleri şudur: 

Rusya: 7o 63, İn- . 
1iltNe : ro 60, Ame Son üç asırlık harplerde Avrupa devletlerıne düşen iştirak nisbetleri 

Avusturya:% 100 (Avusturya bir da 
(Devamı 5 inci sayfada) 

b' ·~n Posta okuyucuları arasında 1 flergün şehrin bir semtinde kalaba- rı ka % 60, Fransa % 52,6, Prusya: 1o 60 ı ya: o/o 36, Türkiye: % 30, . l 
ır eglence tertip etti: l (Devamı 3 üncü sayfada) Avusturya % 42J İtalya: % 40J İspan- Deniz harplerinin nisbetleri: 



2 Sayfa 

ıqergün ' Resimli Makale: 

Bu çocugu 
Kim doğurdu ? 

Yazan: Mtahitti:a Biqen -
G enç, yakışıklı, ateşli, ~erbezeli, 

henüz otuz yaşında bir adam. 

Çocuk evvcla annesinin, babası • 
nın, sonra da içinde yaşadığı cemi • 
yetin malıdır, bu it.ibarla uğrıyaca • 
ğı fena bir aleilietten annesini baba
sını müteakip bütün cemiyet mes'ul
dür. 

Başkasının çocuğunu korumak 
hakikatte kendi çocuğumuzu koru -
mak demektir. Çünkü herkes ayni 
şekilde düşününce ortada korunmı· 
yan, ikazdan mahrum çocuk kalını .. 
yacak demektir. 

-
-' 
----

Tramvaydan atlıyarak ayağuu 

Siyaset hayatına doğalı henüz iki sene 
olmuştur; henüz iki seneden beri yü
rüme~ ve söylerneğe başlamış bır ço
cuk. Fakat, bütün Garbi Avrupa, hatta 
Garbi Avrupa siyasetiyle alakadar bü
tün Avrupa ve biraz da Amerıka, hep 
onunla meşgul... Yaşına, şekline, kıya
fetine bakıldığı zaman, her çay saatır.
de bir salonda dola~acak, her gece en 
geç yatacak ve elbiselerinin ko!ların· 
da her gün başka bir güzel kadının ko
kusu 'kalacak zannedilen bir gence ben 
zer. Fakat, öyle değil, memleketini ye
rinden oynatan; Belçikalı, Ho!andah, 
Fransah, İsviçreli zabıta memuriarını 
peşinde dolaştıran; Fransaya girerken 
geri çevrilen, İtal-ya telsizleri ile etra
fa hitap ettiği zaman da Belçika ile 
İtalya arasmda siyasi bir gerginlik ya· 
pan yaramaz bir çocuk ! 

kaybeden çocuk annesi, babası ol -
saydı, bu hareketi yapamazdı, fakat 
annesiınin babasının yerine cemiye .. 
tin diğer ferdieri vardı. Ancak onlar 
kendilerine düşen vazifeyi yapmadı· 
lar. 

r(~~==-====s~.====~J 
-· iiÖZ A I*A _ 

Degrelle (Dögrel) den bahsediyo
rum. Daha doğrusu, ben ondan değil, 
bugünlerde o keııdisinden bahsettiri-

Beygirterin kara 
listesi 

Uyanmam•t 
yor. Son intihaplarda taraftadanndan Tiyatroda oynanan piyesin müel 
pek çoğunu Belçika parHimentosuna • lifi, yine tiyatro mücllifi olan bir 
sokrnuş olan bu zat, şımdi hülrumete nrkndaşile Joeada oturuyordu. Pi 
karşı daha kuvvetle mücadele için par- yesin en heyec~.nlı yerinde bir ho-
lamentoya girmek istemış ve taraftar rultu işittiler. On sıradaki seyirci.-
larından birini istifa ettirerek onun ye- lerden biri uyumuştu. Arkadaşı, pi 
rine namzetliğini koymu~tur. Hiç bir yesin müellifiııe baktı: 
şey değil, fakat, bütün hükumet telaş. - Piyesinin nekadar fena olduğu 
ta, o kadar telaşta ki onun kazanması- nu aniadın mı. Bak scyrederkC;n u-
na mani olmak için Başvekil Van Zee- yuyuveriyorlar. 
}and bizzat namzelliğini koyuyor, ken· Ertesi akşam da ötekinin piyesi 
disini muhataraya atıyor! oynawyordıL Bir akşam evvel pi.. 

Şimdi Belçikanın payitahtında kar. yesi oynanan da yanında idi. Yine 
§I karşıya gelmiş olan bu iki rakip - b~ri piyesin eıı heyecanlı yerinde bir 
siyasi hayata dün doğmuş bir çocuk, horultu işittiler. Bir akşam evn1 
öteki Belçikanın rnühim ve muvaffak piyesi oynanan öç alacaktı: 
bir maliyecisi, bir siyaset adamı - biri- - Senin piyesin de fmalıld.-. be-
birile mücadele ediyorlar. Onu parla- ninıkinden a~ı kalmıyor. Bak se-
mentoya soltmamak için Van Zeeland nin piyesinde de ayuyorlar. 
gibi büyük formada bir adamın kendi· Dedi, öteki gülerek cevap verdi. 
sini siyasi bir düello tehlikesine atma- 'F: d t l h d - Yok yanılclın, hond boral u -

Tibette yeni 
bir ırk 

Mqhur Ingiliz aeyyahlanndan 
Eriç Schihon, Tıbet yay1alarında yap
tığı bir tetkik .eyabatin<len avdet ede
rek, şu sözleri söylemiştir: 

sı herkesin go··zu"nde ı'şm' ehe·n'i> ..... :yetı"nı· ransa a a yarış arı meş ur ur. yu,·an adam şimdi U'-'Umuc de .. "il, 
b. kat d h b"' .. tü _. ... uu l'b Bu yüzden ortada büyük para dolap- d'',J aksam . • ,J •• 

5 
'leyrcdu «Tibetüler, 5,500 metre irtüada 

ır a a uyu yor v.e, ga ı a, 1 d" Kaybed' _ı _ hal un ~ senın pıyesını b k b L --..1 b 1 
Degralle'in de nüfuzunu arttırıyor. O arı oner.. ~ ıp uc:. yarı~ aa a- ken uyumuştu, hali uyanmamt!l. ~ a ir ır .. ın ya~ığını, un arın 
kadar arttırıyor ki mağlup olsa bile yü ııRdan çekılınege mec~r ola? a~lar, •- • kar içinde ömür sürmekten mütevel· 
reği yanacak değildir! para kazanaınadıklan ıçın sahıplerı bu Santrfor oynıyan lit, hususi hayat ~rtlan mevcut bu-* de.rde bir çare dü~ünmüfler, ve bey- lunduğunu ve hepsinin de yamyam ol-

Belçikada Rexist fırkasının ba~ı o. girleri, isimlerini değiftirerek tekrar Kral duklarmı söylerler. Ben de bu sözler 
lan bu genç adam ne istiyor? Ne iste· yarışiara sokmağa karar vermişler. üzerine bazı tetkikler yaptım. Kurarn 
diğini belki kendisi de bilmiyor; fakat Bu düzenbazlık meydana çıktığı Mısır Kralı birinci Faruk ~imdi Tuli'de kalrarın içinde büyük ve yu-

istemediği şey malumdur: Garbi Avru için, hükumet her yarı~ın mağlup at- Sen Moriste'dir. Mart ayının sonuna varlak ayak izkriıe rastgeldim. Bu iz. 
pa liberalizmi, Garbi Avrupa demok- larını resimli bir liste halinde neşredi- kadar orada kış sporlarile meşgul ola- ler bizim bildiğimiz izlere benzemiyor
rasisini istemiyor; Faşizm istiyor, Hit. yor ve o beygirlerin yeni isimlerle ya- caktır. du. Sonra karların altından bazı efYa· 
leri~ i~tiyo~, herşey istiyor, fakat Ö· rışlara girmesine bu suretle mani ol~- Mısır Kralı dünyanın en sporcu lar da bulup çıkardık. Fakat fazla ileri 
teltim ıstemıyor. •Programın?• diye yormuş. hükümdarıdır. FevkaHide boksördür, giderek tetkikat yapmağa da doğrusu 
sorduğunuz zaman size, şımarık ve a:- __ ... _ ... _ .......... - ........... __ .. ..._, h h d ed k 
sız, fakat tatlı ve müessir bir gu··lüc:ie mükemmel yüzer, sporun emen er cesaret e em i .n 

... luyor. Demek Garbi Avrupa demokra b · d etJ · d B 1 
gülüyor: «Program dediğin nedir? Ver sisi ihtiyarlamıştır, çürümüştür; buna şu esın e muvaffalciy en var ır. e Ingiltereden bunlar hakkında ma-
ondan da on paralık!• diyor. Sonra ilii- mensup olanların ruhlarında artık bu çika Kralı üçüncü Leopold ile sabık In- Iumat edin~k üzere yeni bir hey'eti 
v~ ediyo~: «Program ben~ı:n :.az_if~.":. de rejime karşı bir yorgunluk, bir gına giltere Kralı sekizinci Edvard da spo- seferiye yola çıkmak üzeredir. 
ğıl, Ben ış başına geçmegı duşunurum. getirme hadisesi başgöst.ermiştir. Bü- ru seviyorlarsa da hiç. biri Faruk kadar, Pariste bir senede kaç 
?ndan sonrası mütehassıs insanların ı yük ihtilalden beri hakiki bir demo~- d ·ıı 

'd" s· d . +- d ··ı l sporcu eğı erdir. yangın oluyor.? ~ı ır. ıya_s. et a arnı JŞ"'t: eg~ '. se\ x. v. e rasi yerine ancak riyakar bir Bürok· 1 
d d t h 1 1 ngilizler: oog ı are e mu ~ as~ıs 0 .. u:: .Y v~ ı§ın rasi kurmuş olan rejim, artık kalpleri· Pariste geçen yıl zarfında n(> yan-
pr':ramını ~tekıler ~ duş~?su~le__r.» d ., ne ferah ve ümit verecek yenı bır i- «-.- Ingiliz Kralı ~ inci f.c!vard ~poru gın çıkmıştır. Paris belediyesi bu yan
M u _ş~~rı .. çocu~ ım ogur u· nanç arayan insanları tatmin edemi- sevıyor, fakilt Faruk. tatbık edryom gınla.rın sebeplerini araştarırken şu ne-

u~olınıyı bıhyoruz, Italyayı harabeye yor. İşte Degrelle'i doguw ran tarih ana· demektedirler. 
çevırmek tehlik · · ·· t ·. } ticeye varmıştı.r: 
komu··nızm' H·ıı ~ı~71 g?

1
5

1 
crnıı:ı ho an sı budur; Degrelle, tarihen bır piç tc Kendisinin ivi bir sporcu olduğunu y 1 13') t · el-L•-jl-

' ı erı ' ersaı es mua e • lsa ha t ım· b 1 d w h k 1 J K al r. angın arın • L anesı ~u &. 
de · F w . . 0 • ya a ge ış u un ugu mu a ngilizlere bile ta dilıt ettiren r ı· a- kontak ları. 25 tanesi petrol lambaları· 

sı ve ransa dogurdu. Halbukt Belçı kaktır iste Van Zeeland'ın karş1sında · · · Id 
kada herşey yolunda gidiyor: Van Zee- d. d.k d ı ruk, futbolde kalec..lerı hıle yı ıran nın parlaması, :J9 tanesi, hava gazı· 
land hükümetinin gayreti sayesind~ ım ı uruyor. . . . . . şütlere maliktir. Korkunç bir santrfor- nın iştial etmesi, 7:J tanesi, benzin tu· 
b h .1 . . 1 d.. 1 . h Garp demokrasısı kendısıne bır Çt'- d k 

u ran yenı mış, ış er uze mıs, ayat k' d.. • .. ur. tuşmasmdan, 21 tanesi, ateşte urutu· 
·· .. Bel ik k 1 · k ı, uzen vennegc, yuz seneden fazla ----- ·------yuruyor; ç a, omşu ar ma ar sı ( b' . . lan la d n .ı tan""·ı· kurumla 

b•t fl · 1 1 F 
1

.- b' ır zamandan berı, maskeli bır haydu~ bı yapıp do...mokrasiye y::mi bir hayat çamaşır r an, ~ '-"' • 
ı ara ıgını e e a mış, ransava a ı. 'b' .. d'· k'"l"h . • , ~ t · 1 · d 9 t •· e e 

ku .. ç .. k b' d 1 t 1 k' k ~t 1 gı ı, gun uz u a lı, g.-cc sılahtı bir t' verecekler, yahut ta Degrelle'leri baş- rın emız enmemeeın en, • ane .. ı g c 
u ır ev e o ma ·~an ur u rr.u , . . k.b. . . • · · · k ·· ·d d l"l'k ·· müst k'l h d 1 B 1 ., 1 sı'; aset ta ı ındcn vaz.~ccıp, ıruan gibi l ka başka Degre1!e"ler takip edecekler· sıgara ıçme ten, uç tanesı e e ı ı yu-

. ~ ı ve er şey en evve e (!!Ka j ve insanlık için çalışmaya mecburdur. [dir! zünden, bundan başka 49:) tanesinin 
b1r sıyaset yapıyor. Şu halde bu çocu- "'a onun mu··messı·ıı.-. · d b · k ı· • d - ki . . . . . .ı -..rı on a u ın ı a- Muhittin Birgen de sebebi henüz anlaşılmamıştır. 
gu oguran mdır? O, ne gıbı ıçtım·ıı =~==:.:.~::;:.:::=~==~=::::=:::;:::;:::~::;:~~~~~~=;;:=:::;:::;:::;;:::;:;::::;~~========~ 
ve siyasi şartların bir araya gelmc.,i. 
hangi tarihi zaruretlerin çiftıeşmesi ilc 
vücude gelmiştir? 

* Buna cevap verrnek mü~kül görü· 
nür. Galiba, işin ehemmiyeti de bu 
miişkülfıttadır. Degrclle, sakin ve nar 
mal bir hayat yaşayan bir memlekel 
le, demokrasinin aleyhinde bulunuvor 
ve o memleketin komünist, sosya. ·de· 
mokrat, liberal ve katalik rcnklf'rdckı 
siyasi teşekküllerinin kendisinf! ka':"St 
müttehiden hareket etmelerinı~ ra~
men, o, her renkteki siya i mubiUer- ı 
den kendisine taraftar kazanarak Bel
çikanın dahili sükununu tehdit edecek. 

İSTE R 
• 

INA N İSTER 
• 

IN ANMA! 
Başk3 bir teh:rden (İzmit) e tayin edilen bir memur 

orta mektebe devam eden çocuğunu da birlikte getinnişti. 
Çocuk eski ya~adığı memleketin mektebinde iki yıl • 

danberi yabancı dil olarak almanca okumu~tu, bu dilden 
çok .yi bir derece almıştı. Halbuki İzmit mektebinde al
manca yerin!.! sad:!Ce fransızca ile ıngilizce vardı. 

Bab-ısı, yavrusunun iki yıl emek verdiği ve epeyce de 
ö"•rendiği almanceıvı unutmaması için Kültür Bakanlığı
na bir istida ve ı e•·ek: 

- Burada almanca yok, çocuğum bildiğini unutacak, 
f~ansızca ile ingdizeeye yeniden ~lıyacağı için de ar -
kadaşlanndan gerı kalacak. Müsaade ederseııiz ben hu -
susi bir öğretmen bularak almancaya devam ettireyi.m, 
çocuk yıl sorıunds seçeceğiniz bir heyetin huzurunda bu 
d~rsten imtihan versin,• dedi. 

Kültür Bakanlığı bu dileği okumuş ve şu cevabı ver -
miştir: 

- •Oğlunuz hakkında yabancı dil talimatnamesi hü -
kiinılerinin tatbik edi'lınesi zaruridir.• 

ISTER INA N ISTER IN ANMA! 
Fransa için korkulabilecek bir insan o-,·------ -- - ------------------- --------------------' 

Sözün Kısası 

F esat kumkumaları 

E. Talu ---· 

H er devirde türer, her rejimden 
arta kalır, her muhitte zehir sa~ 

çarlar. Bunların çamurları sanki fe • 
sattan, fitneden, bedhahlıktan yuğu • 
rulmuştur. Hüsnü niyeti, meziyeti yal• 
nız kendilerinde, bir de korktukları 
için saydıkları ve yahut ki sayıyor gö-ı 
ründükleri efendilerinde vardır sanır .. 
lar. Bu dar çerçevenin dışında herkes 
kötü, henkes hilekar, herkes muzmelj 
fikir sahibidir. 

Üzerlerine vazife olsun olmasın, a "' 
kılları ersin ermesin, her işe burunla., 
rmı sokar, ağızlarından sızan zehirli 
salyalan ona mutlaka bulaştırırlar. Siı 
ağzınızla, istersenit kuş tutun .. İster • 
seniz dünyalar kadar hüsnü niyet, sa
mimiyet, hulfıs gösterip en temiz bir 
~ başarmış olun.. Onlar, ekseriya sizi 
tanımadıklan halde, pir aşkmn, fitne
lik ve fücurluk aşkına sizin o işinizi 
baltalamağa, sizi başkalannın r.azarın· 
da kötülemeğe hazırdırlar. 

- Faffinca, falan gazetede şöyle di· 
yor .. 

- inanmayın! Onun öyle yazrnaktan 
maksadı şudur! 

- Bu adam ne kadar halCık görü " 
lÜyor .. 

- Aldanmayın! Onun haluk görün
mesi alemi iğfal içindir!. 

- İşittiniz mi? Filtm bahi.ste, nok
ta i nazarını ne güzel müdafan etti? 
-(Manalı bir tebessümle) siz onu 

samimi zannetmeyin.. Kim bilir ne 
maksada mebni o tiirlü idarei kclarnı 

f.fto\>ct' ?ı e ..... ~ ır .. 
İşte, fıtri fesat kumh~asmın birer: 

öldürücü mikrop gibi teveccüh1eri bal .. 
talıyan, itimadı sarsan, istikbal ile, ~e .. 
refle, hatta maişetle ·pervasızca oynı"" 
yan sistemi budur. 

Ve her gün, bir kaç temiz, ciddi,, 
yüksek insan o türlülerin muZJr, mara
zi itiyatlanna kurban gider. 

Fesat kumkumalan sosyal nizamın) 
en birinci düşmanlarıdır! 

F.~ 
......, 

Biliyor musunuz ? 
1 - Larousse kimdir? 
2 - Çinde Buddaya verilen isim ne

dir? 
3 - Şimdi istirahat halinde bulunatlı 

ve dört sene evveline kadar siyasi ha1 
yatta bulunan Gaston Doumergue kaÇ 
defa reisicumhur olmuş, bugi.in kaq1 

yaşına basmıştır? 
(Cevaplan Yann) 

* i Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Çinde cumhurjyet 191 ı de nan 

edilmiştir. 
2 - Bugün Siberyada ya~ıyan Ya • 

kut Türkleri ker:fiilerini Sako isnüle 
anarlar. Yunan tarihçileri de bunlara 
Etrüskler ismini verirler. Etrüskltl'l 
Kırım yarımadasında, Macar ovala " 
rında yaşamış, İran hükümdarı oara 
ile harbelmiş Türk unsuruna mensUP. 
bir millettir. 

3 - Cezayir milattan evvel 6 ncı rı• 
sırda Kartacalıların elinde buluııuyor" 
du. Dunikte Romalılarla yapılan harp'" 
ten sonra Romalılara, Vandalla~a. ~; 
dülüslülere, Bizanslılara, nihayet 
üncü asırda büyük Türk amiralı sar• 
barosun fütuhatile Türklerin eli08 

geçmiştir. Son olarak 1830 da FransıZ. 
lar tarafından istila edilmiştir. ___, 
---· ~·--· 1 

Kadının müsbet ilimiere 
nazaran tarifi 

b. all'" 
Kadının ne olduğu hakkında ır . 

b. ıll'" 
ket yapan ve kadın gazetelerinin ır 
de muharrir olan bir bayan Fra~san~: 
meşhur fiziyolojiatlerinden birane 

ı ı· sua ı sormuş. h .. 

ı M~~hur fiziyolojist derhal kara ta ..,. . az.· 
tanın yanma gelmiş ve şu ibareyı Y 

mış: k'lO" 
ı <<75 kilo gelen bi.r Icadının 43 ı rtl 
su au, 1,5 kilosu yumurta alu, y~rı IJ 

kilosu je]atin, 22 kilosu yağ, 4 kı 05 

fosfat ve ilah .... 
Sonra da muharrire dönerek: dr 

- J~te benim bildiğim budur 
mittir. 



-
Beş ay sonra ele 

geçen katil 

Sayfa 3 

Yeni bir garp misakı tasavvuru 
Avrupada fırtına kopardı 

Cani misafirini balta ile 
öldürdükten sonra cesedi 

dereye atmış 

Inegöl {Hususi) - Burada beş ay 
evvel işlenmiş bir cinayet meydana çı
karılmıştır. 

e ltalyanın zayıf 
tarafı: Maligesi 

8 

e Dünya buhranı 
neden ileri geliyor? 

Rusyayı Fransadan uzaklaştırmak isteniyor. Devletler 
önünde yıllarca sürecek bir müzakere kapısı açıldı 

Paris, 17 (Hususi) - Fransız mat
buatının kanaatine göre büyük devlet 
ler arasında bir sulh misakının akdi 
tasavvuru şimdiden akim kalm•ş farze 
dilebilir. 

Almanya ile İtalya münhasıran İn
Riltereyi kırmamak arzusile Londra 
kabinesinin teklifini kabul ederek bir 
lnüzakereye girişmeyi kabul etmişler
te de ileri sürdükleri şartlarla bu mü
kakerenin ilerlemesini maddeten im • 
b ansız bir hale getirmişlerdir. Bunun 
aşhca sebebi Rusyanın Fransadan u

taklaştırılması arzusudur ki, Fransa-
hın bunu kabul etmesi ihtimal haricin
Üedir. Görünüşe göre müzakere hiç bir 
~etice vermeden yıllarca uzayabilecek· 
ı.r. 

mektedir. Çünkü Belçikanın kat'iyyen lamıyacaktır. Avrupa bugün çok tehli 
bitaarf bir vaziyet almak hususundak: keli olan otomatik bir harp ile sağlam 
tsrarı Pariste oidukça endişeler uyan. bir karşılıklı itimad ve sulh esasları· 
dırmıştır. Buna da sebep, bu hattı ha- nın tesisinden birini tercih etmek va
reketin bir taraftan Belçika ile Fıan· ziyetinde bulunuyor. Fransa ile İngil
sa ve diğer taraftan da Fransa ile İn tere işte buna karar vereceklerdil·.:. 
giltere arasında akledilmiş olan aske· Fransız - Sovyet paktı ve İtalya 
ri anlaşmaların iyi işlemesine mani O· Londra, 16 - İtalyanın garp misakı 
lacak mahiyette görülmesidir. hakkındaki cevabında Fransız • Sovyet 

Sovyetlere göre misakma karşı esaslı itirazlar serdedil-
Moskova, 16 - Pravda ga~etesi, mekte olduğu ve bu cevabın mezkur 

Garp paktı hakkında Almanya ve İtul- misakı Lokarno sistemi ile kabili telif 
ya tarafından ingiltereye verilen ce- bulmadığı söylenilmektedir. 
vapları mevzuu bahsederek diyor ki: •Times» e göre 

«İtalyan - Alman teklifleri ve Dört· Londra, 16 - Bir garp paktı yapıl-
ler Paktı hakkındaki projeleri, Millet· ması hususundaki müzakereleri mev · 
ler Cemiyetinin fiilen tasfiyesini ve zuu bahseden Times gazetesi, İngiliz 
İngiltere ile Fransanın Milletler Cemi hükUmetinin Mflletler Cemiyeti pak-

Pariste temaslar yeti ve karşılıklı yardım paktlarından tından ayrı olarak böyle bir muahede 
Paris, 16 (AA.) _ Hariciye Nazırı doğan bütün taahhütleri bir tarafa bı· imzasına hiç bir zaman taraftar olma· 

b lb rakmalarını derpiş eylemektedir. dığını hatırlattıktan sonra, bu siyaset· e os, biri biri ardı sıra Belçika, Sov 
j Almanlar ne diyor ? te hiç bir değişiklik beklenmiyeceğini 
ke~ Rusya ve İtalya büyük elçilerini Berlin, ı 6 (A.A.) _ Cermania ga- yazıyor. 
h ü. ul ederek muhtelif siyasi meseleler zetesi, garp paktı hakkındaki Alman İtalyanın notası 
akkında görüşmüştür. k 

te liflerinin ehemmiyetini azaltmaya Paris, 16 (A.A.) - Hariciye Nazın 
Bu müzakerelerde bilhassa son Al· çalışan bazı Fransız ve İngiliz gazete- Delbos İta1ya büyük elçisi Cerrutiyi 

b-tan • İtalyan teklifleri mevzuu babsol lerinin teşebbüslerini mevzuu bahsede kabul etmiş ve büyük elçi, Fransa Ha. 
~UŞtuı·. Siyasi mahafil, Delbosun bil- rek diyor ki: riciye Nazırına italvanın yeni L'lkarno 
tn~ss~ Belçika mümessili ile yaptığı cÖyle zannediyoruz ki, dünya efld.rı hakkındaki İngiliz ·notasına verdiği ce 

Bundan beş ay evvel Bedre köyün
den 28 yaşında Haşim oğlu Casim 1-
negölün Hamidiye mahallesinde Me
zit köylü fsmailin evine misafir gitmiş
tir. 

İsmail misafirini ağırlamış, beraber 
yemişler, içmişler, yatmak vakti geldi
ğ zaman da odalarına çekilip yatmış
lardır. 

Gece yarısı İsmail misafirinin ta· 
mamen uyuduğunu sanarak eline bir 
balta alıp misafirin odasına gitmiştir. 
Fakat görmüştür ıki misafir uyuma
mıştır ve sigara içip endişeli bir halde 
dalgın oturmaktadır. Misafir Casim 
lamailin odaya girdiğini görmüş mü, 
görmemiş mi burası anlaşılamama.kta
dır. Fakat fsmailin misafir in da1gınlı· 
ğından istifa-ie ederek elindeki baltayı 

i 
i 

Yazan: Selim Ra gıp 

1
• cabında bütün İtalyan milietini 

mtisellah bir fert gibi ayaklandı
rabilmek için tertibat alan Muso.t· 
ninin Trablus Garp açıklarında yaptır· 
dığı deniz manevraları dikkatle takıp 
edilen bir vakıadır. İtalyanın her giin 
bir parça daha artan iddiaları karşısın
da sakin duran İngiltere ile Fransa, bu 
manevranın, icabında Mısır ve Şimalt 
Afrika sahillerile alakasının kesilip ke 
silemiyeceğine dair bir tecrübe olduğu 
nu pekala biliyorlar. Bu sebepledir ki, 
İtalyanın bütün harekatını ve buna 
müvazi olarak Almanya ile temas ve 
münasebetlerini yakından takip ediyor 
lar. Fakat bilhassa gözden kaçırmadık· 
ları şey, İtalyanın iktısadi vaziyetidir. 
Birkaç aydan beri İtalyanın dış ticare 
tile mali durumu hakkında tek bir res 
mi rakam neşretmemesini, kendi dnva 
ları lehine hasıl olmuş bir vaı.iyet gibi 
görüyorlar. Bunda aldanıp aldanına
dıklarını tahmin etmek güçtür. Çünkü, 
en ufak bir malumatın dahi leh ve a. 
leyhte kullanılabilen bir istifade mev
zuu olduğu bu asırda, İtalyanın, bazı 
ahvalde keturo davranmasını haklı gör 
rnek mümkündür. 

* Diyorlar ki dünya buhran içindedir. 
Filanca memleketin işsizleri yüzde şu 
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/;,ıanyada Osten Çemberlayn Amerikada 
1 

• 

100 Bin Ila/yan dün kalp Almanya 

DDnr• buhran• 
neden Ileri 

aellyor? 

kadar artmıştır. 

Bazı memleketler 
ticaretlerini yüril 
terneyince yeni 
yeni mübadele u· 

sulleri aramaya başlamışlardır. Vesa~ .... 
Çarpışıyor sektesinden öldü Aleyhine miling 
F" ransa, Roma nezdinde 
teşebbüste bulunmuş 

Londra, 16 - A vam Kamarasının 
~leden sonraki toplantısında işçi ve 

ıre .. 
Sonra, elinize bir ajans geçiyor ve 

orada şu haberi görüyorsunuz: 

iberal partilerine mensup muhtelif 
;ıebuslar İtalyanın İspanyol asDerine 
~tdırnı meselesini u~un uzadıya mev 

8 
U bahsetmişlerdir. Işçi partisine men 

s Up mebuslardan Fletcner ile Miss V ik 

1 on, asiler le yanyana çarpışan i talyan 
barın .. mikdarının 100,000 k~i olduğu-
u soylemişlerdir. 

h lord Cranbourne, tali ademi müda 
e:ıe ~omitesinin şimdiki İspanyadaki 
lll nebı gönüllülerinin geri çağırılması 
l{reseıesile meşgul olduğunu söylemiş· 

Fransanın bir tqebbüaü 
t Paris 16 (A.A.) -Le Popuiaire Osten Çemberlayn 
~ il2:etesi, Fransa hükumetinin munta- Londra 16 (A.A.) Austen 
lt aman halyan ordusunun İspanyadaki Chamberlain, 73 ya~ında olduğu hal
lt'~e iştirak etmesindeki vehamete, de, bu aıkşam, Londradaki ikametga
t ~a hükumetinin nazan dikkatini hında ölmüştür. 
l'e etıniş olduğunu İstihbaratma atfen Lumbago hastalığı dalayısile Sir 
•~tnaktadır. Austen bir kaç gündenberi evinden 

t}} ~vila 16 (A.A.) - Havas ajansı çıkmamakta idi. Bugün kendisini bi-
u abi ri nden: raz iyice hissettiğinden saat 18 de kü-

~e.s! ?Pçu faaliyeti, bugün Madrid cep tüphanesine gitmek üzere yataktan 
~~n her noktasına sirayet etmiştir. kalkmıf, fakat bu esnada bir kalb sek

~il ılbao 16 (A.A.) -Bask ve Sis- tesi neticesinde ölmüştür. 
tı/'; .. cephelerinin her noktasında top- Jozef Chamberlain'in oğlu olan 

Uelloları olrnuftur. ve 186:1 de doğmuş bulunan Sir Aus

Ziraati n 
kalkınması 

Ziraat V ekili Ad anada 
t\ çiftçilerle görüştü 

b6rtdana, 16 (Hususi) - Ceyhan ve 
t• § Yol_da tetkikatta bulunduktan son
Ila t~Nnıize ?.önen Zira.at Vekili Muh 
lt~Un ~en dun Halkevınde çiftçilerle 
ltin k lllUddet görüşmüştür. Vekil zira· 
ltıası a.~~~ası yolunda alınan ve alın 
lQnı duşunulen tedbirler üzerinde ma 
Pıını~~ ~ez:miş,. b~'assa fazla verinıli 
titaa ısb~~alatı uzerinde durmuştur. 
lt'kıe ~. ~ekılı Çukurova çiftçilerinin di 
~Ştn: ını dinlemiş, am ele ic::ini de gö-

·•ıu..,t ·· :ı: V ~ur. 

'aba~kıl tet~ıkntta bulunmak üzere bu 
M"ersıne hareket etmiştir 

ten müteaddit defalar maliye nazırlığı 
ve hariciye nazırlığı yapmış yüb,k 
İngiliz devleti adamlarından idi. 

Başvekil yeni japon 
Sefirini kabul etti 

Ankara, 16 (Hususi) - Başvekil 
lsmet lnönü akşam üzeri yeni }apon 
senrini kabul etmiştir. 

fzmirde Sakarya 
mektebinde bir kızın 
zorla saçları kesilmiş 
İzmit, 16 (Hususi) - Sakarya 

mektebi talebesinden 1 :ı yaşında Mu
azzez isminde bir kızın mektepte zor
la saçları kesildiğinden kızın ebeveyni 
mektep idaresi aleyhinde harekete geç
miştir, 

Alman rica li al ey hi nde 
rencide edecek sözler 

söylendi 

Katil İsmail, köşede kurb.~ r~.,; 

Amerikalılar, bir şu kadar Transat 
!antik vapurunu Mayıs, Haziran, Terr.· 
muz, Ağustos aylan için tamamen ki. 
ralamışlardır. Bunlarla Avrupaya seya 
hat yapacaklardır. 

Nevyork 16 -American Jewisch 
Congres tarafından Madison Square 
garden'de Naziler aleyhinde tertip e
dilen büyük mitinge 24,000 kişi işti- bütün kuvvetile kafasına indirmi~tiı. 
rak etmiştir. İçeri giremiyen 2-J.O,O()() İsmail misafirini öldürdükten soma a· 
kişi de radyo ile söylenen nutku, ci- hıra gitmiş, derin bir çukur kazmış ve 
vardaki sokaklarda durarak dinlemiş- msafirinin cesedini buraya gömmüş-
lt"rdir. tür. 

Bir, ticaretin ve mübadelenin durdu 
ğu memlcketlerin manzarasına, bir de 
bu havadise bakınız, hükmü siz veri
niz. - Selim Ragıp 

izmir Fuart 
son derece 

mükemmel olacak 
Milli kalkınma idaresinin eski mü- İsmail cinayetinin ikinci günü lne-

dürü olan General Hugh, Hitlerizm' gölden yaya olarak .lzmite gitmiştir. 
tehlikelerini saymıştır. Orada maktulün imzasını taklit edip 

((Aiman malları ve hizmetlerine tep olduğu anlaşılmış, mektup zabıta-

Atatürk İzmir Belediye 
Reisi n i kabul eHiler 

Hey'eti umumiye, Amerika halkı- Bedre köyünde YusmaAliye bir rnek
nın Almanyaya yeniden malİ krediler tup göndermiştir. Bundan sonra da i
açmaması için bir karar sureti kabul ki ay ortadan kaybolmu~tur. Casimden 
etmiştir. Kararda ezcümle şöyle denil- uzun müddet haber alınamayınca İz
me~tedir: 

1 

mitten gönderilen mektubun müret-

karşı yapılan boykotajı tevsi etmeği ya verilerek Casim arattınlmaya başla- fzmir, 16 (Husus!) _Ankarada 
taahhüt ediyoruz. ı> nılmıştır. bulunan Belediye Reisimiz Doktor 

Nevyork W (A.A.) - Naziler a- Aradan iki ay geçtikten sonra ls- Behçet Uz bugün Atatürk tarafından 
leyhinde yapıl.ın nümayiş esna~ında mail Hamidiye mahallesindeki evine kabul edilmiştir. Belediye reisimiz Bü
Nevyork belediye reısı Laguardia, dönmüş, kurbanının ahıra gömdüğü yük Şefe tazimat ve bağlılıklarını arz 
Beriinde itirazlarla karşıianmış olan çüri.imiiş cesedini çıkarmış, parçalayıp ve lzmir enternasyonal fuarına ait bir 
Hitler aleyhindeki beyanatını tekrar bir çuvala doldurmuş, kasabanın ke- albümü takdim etmiştir. 
etmiştir. narından geçen Bedre deresine atmış- Belediye Reisi bilahare Başvekili 

General Johnson da gerek Hitler tır. ziyaret le 1 U:li yılı lzmir enternasyonal 
gerekse kendisine pek yakın olanlar Diğer taraftan zabıtaya yapılan mü fuarı hakkında izahat vermiş, yapıla
CC'Ieyhinde rencide edecek mahiyette racaat üzerine adiiye ve zabıta hareke- cak kolaylıklar üzerinde görüşmelerde 
sözler söylemiştir. te geçmiş, Casimi4' lsmailin evine git- bulunmuştur. 

tikten sonra kaybolduğunu tesbit et- İktısat Vekaleti lzmir fuarına bü
miş, ev aranmış ve Casimin mendili yük kolaylıklar yapınağa karar ver
bulunmuştur. Bu mendil katilin cina· miştir. 

Bu resim sizin ml? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lık bir halk kitlesini gösteren bir fo
toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı bita
raflığında şüphe olmıyan bir zata gös
termekte, içinden tek bir simayı ayır. 
maktayız. 

Dikkat ediniz: Bu seçilen slma belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belki uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahibi ida 
rcmizc müracaat ettiği zaman kendisi
,ne üç liralık bir hediye takdim edile· 
cektir. Yukarıda gördüğünüz fotograf 
dün çekilmiştir. Çehresi çizgi dahili· 
ne alınmış olan ve bunun büyüti.ilmüş 
şekli ayrıca yuvarlak içinde gösterilen 
zat, matbaamıza müracaat ederse hedi· 
yesi derhal takdim edilecektir. 

yeti itiraf etmesine kafi gelmiş, İsma- Hariçten gelecek ekspozonların 
il, maktulün karısına tecavüzde bu- gümrük ve döviz meseleleri halledil· 
lunduğunu, bunun için kendisini öl- miştir. n:n fuarı devletin azamt yar: 
dürdüğünü söylemiştir. dımile misline rastlanmadık bir mÜ· 

Hadisenin bütün teferrüatile tesbi- kemmeliyette olacaktır. 
tinde kaymakam Ahmetle müddeiu- Belediye Reisimiz yarın akşam An
mumi vekili Hüseyinin ve komiser karadan fstanbula hart>ket edecek, ls
Vahidle arkadaşlarının hizmetleri gö- tanbulda Ticaret Odasında fuar hak
rülmüştiir, m~\stantik Refik katil hak kında yapılacak toplantıda bulunacak-
kında tevkif kararı vermiştir. tır. 

-·-· ;.e., • ·--~· ·- j •• 1 ·~--·~,---

Irakla Maveraişşeria neticesinde Kral Faysal'ın biraderi E-

d •• •• J 1 mir Abduiiah, oğlunu murahhas sıfa-
arasın a goruşme er t"l B wd d ·· d · · 

ı e ag a a gon ermıştır. 
Berut 16 (A.A.- - Irak ile Mave- Irakın Y emene giden murahhas 

raişşeria arasındaki siyast görüşmeler hey'eti, bugün Şamdan geçecektir. 
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4 Sayfa 

Dün 16 Mart şehitlerinin 
ruhları taziz edildi 

SON POST~ Maıt 17 

Memlekette hava 
vaziyeti 

Bazı yerlerde ağustos 
sıcakları, bazı yerlerde de 

Kanunsani soğukları 
hüküm sürüyor 

Dün Trakyada sıcaklık azami 20, 
asgari beş, Kocaeli ve Ege havzasında 
azami 24, asgari 4 santigrad olarak 

BOTON KADlNLARlN BEÖF .• NECEÖl •.• 
BÜTÜN ERKEKLEitiN SEVECEÖl ... 

BIR 

KADlN 

LORETTA YOUNG 

YA 
Her zaman tehlikelidir. 
Fakat bu YALAN, kocasını 
kurtarmak için söylenmişse 

• FRANCHOT TONE 
(Fransızca sOzln ) 

1 

Var m 
aksam 

sinemasında 
• 
NEFis - HEYECANU ve MÜKEMMEL BİR FILM 

ÇELiK KARTALLAR: jAMES CAGı\JEY 
Tayyare filmlerinin en büyüğü tesbit edilmiştir. Hava Trakyada ka- •-•-•••• 

p~ıg~mi~Koc~liveE~havusın- c~~=============~==============~ 
da aa kısmen kapalı ve kısmen açık Müleferrik : Şehir işleri: 
geçmiştir. lhtifalci Ziya merhum için .Şehir Meclisi bugün son 

Orta Anadoluda Bolu, Niğde, Kır- ihtifal yapılacak içtimamı yapacak 
şehir, Kayseri, Eskişehir havalisinde Tarihi ve milli ihtifaller tertip et- Belediye meclisi dün toplanmış, 93Z 
azami aühunet 19, asgari sühunet 4, mekle tanınan tarihçi ve ihtifalci Ziya I I b 1 d .. ma i yı ı e e iye varidat ve masrıu 
Ulukışla ve Kayseride sıfırın altında 3 merhum için bu ayın 27 inde bir ihti- bütçesini müzakere etmiştir. Varid.J 
santigrad olarak tesbit edilmiı::tir. f 1 ı kt lht'f ı· t t'p ı'çı'n bir 

T a yapı aca ır. ı a ı er ı bütçesi geçen seneden 88,000 lira fal* 
Karsta azami sühunet 6 asgari sü- hey'et seçilmiştir. Hey'et, cumartesi lasile 6,5:.J7,:~35 liradır. Yeni varidaJ 

h u net sıfırın altında 1 O santicnaddır. · 1 k 'htı'f 1 aınını Jltl. -..:: günü top anara 1 a progr arasında otobüscülerle yapılan itilaı,ı 
· fa}..l- b. ı-tiba Karadeniz havzasında hava bulutlu b d k · Eyüpte yapılan ihtı aaı ır uı tes it e ece tır. göre otobüscülerden alınacak yüule d' 

Bundan 17 yıl evvel İstanbul 16 toplanmış bulunuyorlardı. geçmiş, sühunet 20 Üe 8 arasında ta- Cumartesi günü gelecek seyyahlar nun tutarı olan 40,000 lira da vardd. 
Mart sabahı itilaf kuvvetleri tarafın - Merasirnde İstanbul Emniyet Direk havvül etmiştir. Cumartesi ;ünü İtalyan bandıralı Polikliniklerde yapılan muayenfll 
dan işgal edilmiş bulunuyord~. Deniz- törlüğü mümessillerile, Fatih, Eyüp Kültür ;,,leri: Balkan seyyah vapuru ~rimize üç lerden alınacak muayene ve tahlill-e 
d bü ük. ha gemilerile Istanbulu kaymakamı, Merkez Kumandanlığı mü .ı_ t' kt' S ahl r et 
en Y rp Hariçten Ortaokul imtihanlanna yüz seyyan ge ırece ır. eyy 8 • için de 20,000 lira konmuştur. A~ 

hakimiyeti altına alan itilaf orduları messilieri hazır bulwunuşlardır. • . 1. d 1 klar l 
1
!t.. 

- b' gırmenın şarb tesi günü ımanımız an ayrı aca - dan smail Şevket, muayene ve tah ıt İstanbula ayak basar basmaz Türk or- Şehir Meclisi narnma Avni Yagız ır 
ı b So"ylev verrn;c:tı'r. Bundan sonra AgaAh Orta okullarda müselsel bir tahsil dır. ler için tarife henüz kat'i ~eklini alın$' dusunun muhtelif cüzü tam arının u ~~--ı d k n1 T 

ı t Sırn Le'"ent heyecanlı bir hi ta be irat görmedikleri halde orta okulu bitirme Donanma piyangosun a azana ar mı~ oldugv undan bu maddenin kabul tt lunduğu kışlalan, karakolları .işga e - v ik h · T 

rneğe başlamıştı. Bu işgallerin en feciı etmiş, 16 Martın mana ve mahiyeti Ü· imtihanlarına girmek isteyenlerin son Donanma Cemiyeti · ramiye ta_ v~~ dilemiyeceğini söylemiştir. Madde biW 
Şchzadebaşındaki inzibat karakolunun zerinde durara\t bütün halk namına şe günlerde Bakanlığa gelişi güzel müra- latı piyangosun~n 15. M~rt 19.37 gu_nu çe encümenine gönderilmiştir. 
işgalidir. Burada henüz sabah uykusun hitlere hitap etmiş ve onlann ölmez hfı caatları karşısında Bakanlık bu gibile- yapılan 63 üncu keşıdesınd? ıkram.ıye Sıhhiye bütçesi müzakere edilirke~ 
da bulunan 6 Türk neferi öldürülmüş, tıralarını tebarüz ettinniştir. rin imtihan şartlarını tesbit ederek di- v

1 
e amo:.tit is~becet t~:~:rr tahvıl numara- Zeynep Kamil ve Haseki hastane1erfıı 

b. kı da - rtte ral t Agah Sırrı Leventten sonra Üniver- kt" l"kl b'ld' · · arını gos erır · 1 k d • f k' il d' ır srnı agır su ya anmış ı. re or u ere ı ırmıştır. Keşı'dede ı'tfa olunan tertip numara- ne ge ere· oguran a ır aı e yavt·bj 
B ak' b'"t·· ıs· ta b ı b"t" siteden Bahadır ateşli bir lisanla şehit B 1 l u V a u un n u u, u un u teb iğata nazaran müracaat ar lan·. 87, 524, l594, 2123, 5265, 5544, larına kundak bulunamadığı, bu g.ı 

Tü . ..n.· · denn· b' t k t · I erin kahramanlıklannı anlatmış ve ı1 
ır..ıyeyı ır ma erne gar e mış haziran imtihanları için nisan sonuna 6645, 6887, 8600, 8637, 9991. anneler hastaneden çıkarken eller.ın.• 

ti. her Türkün bir 16 Mart şehidi kadar ;• 
ku kadar eylul imtihanları için temmuz so ı·kramı·ye isabet eden numaralar: yavrularının da çıplak ve kundaks~ Dün de İstanbul coşkun bir hassasi- vatan aşkı ve mücadele vveti!e do· li 

Ü 1. t S lu oldugu· nu so"vlemış' tir. nuna kadar Kültür Bakanlığına ya- lıun ..... T. L. Tertip No. Sıra No. verildiğini, bütçeye kundak masra yetlc 16 Mart iht · a ın i yapmış ır. a. " _,. _ _ . ~ 
at 13,15 de bir askeri bölük Köprüden Bundan sonra bando bir matem mar pılmak lazımdır. 1000 87 99 konulması ileri sürülmüştür. Sıhh•Y 
Haliç vapurile E yü be hareket etmiş, ş ı çalın ış. Marş ayakta ve ihtiramln din Talipleri n yaşlarının 17 den küçük ' , J 5 265 9 müdürü Ali R1Za da bunu temenni efi' 
davetliler ve halk ta diğer vapurlarla Ienmiştir. Bir manga asker şehitlerin olmaması şarttır. Bir müddet orta oku- 100 8637 20 miş, hastanede çok sıkıntı çekildiğini 
Eyübe gi~lerdir. Tam saat ı 4 de vi- hatırası için havaya üç el silah atmış, la devam edip bilahare mektebi terke- 1 O 2123 1 söylemiştir. Madde bütçe encümenind 
layet, belediye, Halkevi, Fırka erkan!, bunu müteakip belediye, parti ve vila- denler ancak arkadaşları okuldan me- 1 O 1 594 43 havale edlimiştir. 
Üniversite ve lise talebeleri, askeri bö- yet ve Halkevi namına şehitfiğe çelenk zun olduktan bir sene sonra bu imti- 1 O 6645 15 Memurların maaş faslı konuşuhıP 
lük, bando, Eyüp orta mektebi talcbe- ler konmuştur. Bu suretle merasiln€ n~ haniara girebilirler. 1 O 6645 !! ken, belediye eytam, eramil ve :miit~ 
leri, Eyüp ilkokul talebeleri şehitlik::..hayet verilmiştir. Hariçten orta okulu bitirme imtf.. 10 2 ~~: l

7 
kaitleri maaşlarının muntazam v~r~~ 

ı ·ı h J •• hanına girenler 3 yıl içindeki altı im- ~ 524 16 mediğinden şikayet edilmiş ve bu ışı Akay vapur arı Bir a ı muzesi tihan devresinde bütün imtihanlarını 5 52.f fO düzeltilmesi istenmiştir. 
ı 1 verrneğe mecburdurlar. Bu müddet 5 6645 4 Meclis bugün de toplanacak, bütÇ~ 

ısmar anıyor açı ıyor zarfında imtihanı bitiremiyenler mu- 5 87 48 yi ikmal ederek nisanda toplanmak &r 

lktısat Vekaletine muhtelif mese- Müzeler idaresi İstanbuldn bir vnffak olamamış sayılırlar. Baladaki tertiplerin bizalannda gös- zere bu devre içtimaına nihayet vertl' 
}eler etrafında izahat vermek üzere ((Halı Müzesi>ı vücuda getirerek Ana- lmtihana girrneğe başladıktan son- terilen sıra numaralanndan mütebaki cektir. 
Ankaraya giden Akay Müdürü Cemil dolunun, Iran, Efgan ve diğer Şark ra askere alınanların askerde geçirdik- ayni tertipierin diğer sıra numaraları Me%bahası olan yerlerin etleri 
Jstanbula dönmüştür. memleketlerinin en eski devirlerden leri müddet üç yılın hesabından hariç- na ve 5544, 6887, 8600, 9991 No. lı ter muayene edilmiyecek . 

Almanya Krup tezgahianna ısmarla- başlıyarak en yeni deviriere kadar muh tir. tibe kamilen amorti isabl!t etmiştir. Şehre civar yerlerden ucuzca .satı:, 
k 'k' Aka telif nevi halılarını t,.cı.hir etmeg~ e ka- İstanbulda da köy eğitmeni İkramiye ve arnorti bedelleri 22 alınarak getirilen etler, umumıyet. 

na ca ı ı Y vapuru için Denizyol- '"" Mart 19 3 7 tarihinden itibaren tediyc h l l e ı' 
larında cereyan eden mu"zakerelerı'n rar vermistir. Bu i" için Evkaf müze kursu açılıyor h h sa ip erinden a mıyor ve muayen .. , 

T • K edilecektir. Amorti bedeli be er ta vii ll• 
teknik kısımları da bı'tı'rı·lmı'ştı'r. Mu". sinin yanındaki Saraçhane binası mu- öy Eğitmelneri yetiştirilmek üze- . . k ,.,,..+,,., çin mezbahaya götürülüyordu. Bu Y _ 

ı için bir Türk lirası yı rm ı u. 1.40l........ or 
dür Cemilin gelmesile derhal mukave- vafık görülmüş, binanın müze haline re açı acak çavuş kursları nisan bida- den de halk bir çok şikayetler yapıY 
lenin 'hazırlanmasına geçilecektir. kalbi için keşif yapılarak 8 bin lira sar· yetinde clerslere başlamış olacaktır. Bu Toplanlı/ar : du. 11 

k k I I d d I k d • z· V k" I · · · k ... e kilo Mukavelenin imzalandığı tarihten fı lazım geldiği tesbit edilmiş ve ey- urs ar ya nız or u a çavuş u e en ÇanaKkale gecesı ıraat e a etı, ışı at ı Ş • ,~ 
on iki ay sonra ilki gelecek olan bu iki fiyet Vekalete bildirilmiştir. Vekalet l gedikli çavuşlar içindir. Hariçten orta 18 mart Çanakkale deniz zaferinin yıldö- halletmiş ve bu karar bütün beledıi,r 
gemi ] 6 mil sür'atinde ve Ka lam ış va .. keşfi aynen kabul etmiş ve 8 bin lira- mektcp mezunları dahi olsa kimse bu nümü münasebetlle Eminönü Halkevinde ya- !ere bildirilmiştir. Buna göre rneZ af 

Puru büyüklüg· ünde olacaktır. Kadı- lık tahsisatı göndermiştir. Bu günler- kurslara alınmıyacaklardır. rın akşam bir Çanakkale gecesi tertip edU- hası olan bir şehir veya kasahaya b .ı 
Ş h ı mi~tir. Geceye Halkevi üyeleri, mekteplller, tlet• 

köy ile Köprü arasında işletilecektir. de halı müzesinin kurulmasına başla- e Tİrniz ilk okul müfettiş erinden universite gençll~l, davetildir. 18 mart zafe- ka yerlerden getirilen kesilmiş e tl' 
Akay idaresi elindeki yandan çarklı- nacaktır. Sü!eyman Edip bu kurslar hakkında rlnin tarihi kıymeti hnkkınd~ .söylcvler ve- Ticaret maksadile fazla miktarda ~~ 
ı · t' .. ad iz!'·· Polı•ste •• tahmat almak üzere Bakaniıkça An- rllecek bunu müteııkıp blr müzik konsert ne tirilmiş ise muayeneye tabidir; zati

1 
ı. 

arı vazıye ın musa es ıgı yuzun- k ~ .. ~üzel bir gece geçlrilecekUr. erv 
den Anadolu hattı ile Yalovaya tahsis B' k h k t Id a_ra~a çagırılmış ve dun hareket et- Güneş klübünde konferans tiyaçlar için az miktarda getirilen et ıı• 
etmiş bulunmaktadır. Yeni gemiler ge ı . ı~ a v~ ~P~ ı .ı . cl"k mıştır. Güneş Klübünden: Önümüzdeki eumar- bunun şümulü yoktur. Bu gibiler rol-
ı . Ad 1 d kil . I •1 Dıvanyo.unda bır a veeının u • Son günlerde verilen bir karara gö- tesl gu"'nü saat 18 30 da Hıı.mdl Emin Çap ta- ayeneye tabi değildir ve şehre s~ 
ınce a ara yan an çar ı ar ış etı - k" k 1 b 1 · • k b 1 tti b k . d 1 • ktır . k . anına me tep ta e e erını 8 u e - re u urslarclan bir tanesı e stan- rafından (Modem Futbol) mevzuu üzerine malarına mürnanaat edilmiyece · 
mıyece ·tır. ği ve kahvesinde poker aynattığı ha - bulda açılacaktır. Kültür Direktörlüğü bir konferans verllecekt.lr. Aza ve dostlan- Belediye hesaplan Div~nı .•~ 

11 i •t d be 1 b k t 1 b 1 · k rn12m bu toplantıya şeref katmalarını dile- k b d lee ...... un 11ersı e e: r a ınmış. azı me tep a e e erı po· ı urs için münasip bir bina aramakta- Muhasehatca müra a e e ı I r1 
ker oynarlarken görülmüş. talebeler 1 dır. Si.ileyman E,dibe lstanbulda <ıçı la- rla.Not: İstanbul radyosu Ue ncşrcdllecek o- Yeni bir kanunla Devlet daire d• 

Hukuk Fakültesi Dekanlıfrı ınr:ktep idaresine teslim edilmiş, kah- cak olan kursun idaresi verilecektir. lan bu konferansa müttefik klüplerln fAzaları hesapları gibi, belediye hesapları eli• 
Hukuk Fakültesinde Profesör Sıd- ve muvakkaten kapatılmıstır. rr• l • / i gelebillrler. Oivanı Muhasebat tarafından vize eb

1
·, 

cl k Sa d D . V • 1 ıcare IŞ er : Kadıköy Halkevinde kcmferan!l de .. 
ı mi en inhilıil eden ekanlığa Bır kadın çocugunu attı Kadıköy Halkevlnden: l!l/Mart/937 cuma lecektir. Istanbul belediyesinde h ~ 

henüz kimse tayin edilmemiştir. Pro- Bcşiktaşta Tiryaki Hasan paşa so - Balkan ekonomi konseyinde akşamı saat 21 de Evimiz salonunda Turhan büro tesis edilmiş ve Divanı M~ a~ıP. 
fesörTahir Taner'in veyahut profesör kağmda iki günlük terkedilmiş bir kız görüşülecek meseleler Tan tarafından <Sarayda kadıniann rolü) battan tayin edilen iki daimi mura 

k . . • • . adlı bir konferans verilecektir. Konferans-
Şü rü Baban'ın Dekanlı~a getmlıne"' çocuğu bulunmuştur. Çocugu yolda Balkan Ekonomi Konseyı yarın tan sonr:ı. Fulya ve İskender Ardan tarafın- gelerek işe başlamıştır. l lı 
si mevzuu bahsolmakt&dır. görenler polise haber vermişlerdir. Po-l Atinada açılacaktır. Konseyele ban - dan konser verllecckt.1r. Herkes geleblllr. Keçi ve manda etlerine yuvar 11 

D • • [ • Jis çocugu· Kreşe göndermiş, tarikin i j k acılık, turizm, gemi seyrüseferi, ele- Şişli Halkevinde kontferans be _ damga vurulacak. . .ı·ıg" •1 
e/UZ lŞ ?. rl .' Şişll Halkevlnden: 18 Mar pcrşem gu- o "' 

- aramıya başlamıştır. miryolu münakalatı sahalannda Bal- nü ak.,amı snat 21 de Evimizde Abidin oa- Keçi, manda. malak etlerının ·riJJ 
7 N . ı ml ı .. I a"-ı ı~ 

..J ".lmrtrctJı vapur tama anıyor Otomobil kazalan kanlar arası ekonomik te{lriki mesaiyi ver tarafından Çanakkale hakkında .~ır etlerden daha kolaylıkla ayrı m ~ rol" 
Şirketi Hayriyenin Hasköy tezgıih- Salı pazarında elektrik şirketi ame-

1 
bilfiil temin etmek için icap eden mü- konferans verilecektir. Bunsld~nl bdaşka Tulrlk bu kısım etiere mor boya ile \·Llvat"' 

ı ..l 1 -- • • k l B' . k muslkl lnden ve Garp mu kıs n en seç - I yu 
arm ... a Y"pı.mak•a olan /,) numaralı ılesmden Hımemet Tophane tramvay za ere er yapılacaktır. ır turızm o- miş parçalarla birer konser de verilecektir. makta. olan uzun damg ı arın . vıJ" 
vapurun teknesine ait inşnat bitmek~ caddc :nden geçerken ZJO:l numaralı mitesi seçilecektir. Bu teşkilat Tür - :ı~r.ke_:: g~e~l!l!:__ .. ·~· •..• , -·· ·- }ak damgalar gibi kırmızı boya ıl~ildi• 
Üzeredir. On beş güne kad r geminin lotomobil çarp3rak başından ağır su- kiye, Yunanistan, Romanya ve Yugos tedir. halvanlar Tom balığının kilo- rulınası belediyeden Mezhahaya 
iç bölmeleri tamamlanacak, şaftı takı- rette yaralamıştır. la.vya devlet turizm teşkilatından mu- sunu f) k~ruştan almaktadır. On sekiz rilmiştir. . ...... -·.·.-ı; 
lacdktır. Ayni zcmanda V<lpurun ddhi- * Şoför Hayrinin idaresindeki oto· rahhasları ihtiva edecektir. İtalyan balıkçı gemisi bir hafta sonra İek~ti~i~d~~' ;ı~~~;a· taşı itha.lınt> ye." 
li a.k.samına ait marangoz işleri de ta- mobil Ve-znecilerden geçerken 12 yaş- Torik azaldı tekrar balık almıya geleceklerdir. ılip olmuştur. Mahallinde tetkıkbı;t ce' 

mamlanmıştır. Onlar da yerlerine kon I rında Nusan'a çarparak ağır surette Torik balığı yumurtlama zamanı gel- Lehistan zımpara taşı istiyor pan Oda bu hususta muvafık l~tfl.C 
duktan sonra mak;ne ve kazan daire· yaralamış, yaralı hastaneye kaldırıl- diği için açıklara çekilmiştir. Bu yüz- Lehistan firmalarından biri İstanbul vap hazırlayıırak Lehistnna Jtla 
leri yapılmağa başlanacaktır. mıştır. !den balıkhaneye pek az torik gelmek- Ticaret Odasına müracaat ederek mem vermiştir. 
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LE KET HABERLE t 
rakyanın imar programı da 
muv ffakiyetle tatbik ediliyor 

Bir köprü çöktü 
bir kişi öidü 

Karaman (Hususi) - Kasaba kö
yünden Dalkıranların Bayramın ara
bası şehre gelmekte iken Deliçay de
resi üzerindeki köprüden geçerken 
köprü çökmüş, arabada bulunan dört 
kadın bir erkek ve dört çocuk dereye 
dökülmüşlerdir. Çocuklardan biri öl
müş diğerleri kurtulmuştur. 

Muşta bir nıehlep 
Bir dispanser 
gapılacak 

Yakında bir çok yeni binnlara lUlVU şacak olan ıtüzel Edirnenin c;ok 
güzel bir görünüşü 

Muş (Hususi) - Meclisiumumi se· 
n elik içtimaını yaptı ve bütçeyi L:> 1 bin 
küsur lira olarak tanzim etti. 93() senesi 
bütçesine göre on üç bin lira derecesin
de bir fazlalık vardır. Fazlalık tahsilat 
tahakkukunun ziyadeliğindendir. 

Ilkbaharda orta mektep binası ve bir 
dispanser ve memelekete akıtılacak 
memba suları için de tahsisat ayrılmış
tır. Çok yakında şimendifer hattının 
~uş ovasından geçeceğine karar veril
diğine göre memleket şimdiden ımar 
ve inkişafa başlamıştır. 

Edirne (Husust) - Şehir ve kasa - edilmiş, Kırklareli ve Uzunköprü in -
baların su, elektrik, mezbaha, harita, hisarlar binaları yapılmıştır. 
§ehir plfuu ve iskele gibi birinci de - ,. Bunlardan başka Vize, Biga Halkev
tecede olan ihtiyaçlan Dahiliye ve 
~afia Vekaletl€rinıin planiarına uy -
gun olarak ve bir sıra dahilinde yü -
l'Ümektedir. Edirnenin haritası Alman. 
Yada yaptınmuş ve yüksek vek8.letler
ce tasdik olunmuştur. Yeni imar plaru 
bu sene en ileri mütehassıslara bu ha
rlta üzerinde ihale olunacaktır. Para. 
sı hazırdır. 

Lulcburgaz fennt mezbahası bitmiş, 
Uzunköprü ve Malkara elektriği ihale 

1_ Küçük memleket haberleri 1 
Dimetokada b~ hır:sız 1akalandı 

Diınetoka (Husus}) - Nahlyede aylardan
beri bir hırsız çetesi türeınlştl. Jandarma bu 
lursızıarı ynknlnma~a ve çaldıklan muhtelit 
C§yayı da meydana çıka.rmnğa muvaffak ol
llıuştur. Halil ogıu Hüseyin, Emin o~lu İbra
lılnı, Hüseyin o~lu Necati, Rahlm o~lu All 
'Ve Mehmet o~lu Mehmet ismindeki hırsızlar, 
e§J'ayı cUrmıye lle birlikte adliyeye tesllm 
Cdllmlşlerdtr. 

Silivrlde Tavuktaı- sokaklara 
sal verilmlyecek 

8Uivrl beledJyesl tavuklarm cadde -.e so
b.tıara snlverilmeslnl yasak etmiştir. Başı
~ gezmekte olan köpekler de toplattırıl -
~aktadır. Yumurta ucuzlamıştır. ıo yumur
.,. beş kuruşa satılmaktadır. 

Silinide ay çlçeti ekimi 
SiUvrlde köylüler ay çlçe~ zer'iyatmdan lyj 

ııetıceler alıtU§lardır. Bu yıl daha ge~ mlk
l'asta ay çlç~ ekmektedlrler. Köylüler ay çl-
9etl yaj!ını yemekilk olarak kullandıkları 
1çln diller yaj:tlano lstfhlninln azalacatı sa
llllınaktadır. 

İzmitte kiiltür filmi yapılıyor 
izınıt kültür direktörlüğü bir kültür tllml

ha.zırıamaktadır. Bu t11lmde vilfi.yet kültür 
faaııyetı etratııca gorüleccktlr. 

Geyve hamamı açıldı 
... Qeyvenln blr hamarnı vardır. O da batım
ııtılık yüzünden altı aydanberi kapalı duru -
l"orcıu : Belediye U&zım gelen tamiratı yaptır
mış, kiraya vermlştlr. 

1\lerinos fabrikası inşaatı bitiyor 
Bursa musus1) - Sumer bankın yaptır -

ltı.akta olduğu merinos fabrikasının Inşaatı 
~na ermek üzeredir. Fabrikanın dlrektör
tıliğune İstanbul Feshane fabrikası başmü -
n:ndtsı Lutfu Suzan, muha.slpli~e Ankaradan 

dr! t!ıyln edllmlştlr. 
nursac'la frrmlıı.r kontrol ediliyor 

te Bursa (Hususi) - Fınnlar devamlı suret
Q.ç kontrol edilmektedir. Muhtelif tınnlardan 
..... Yüz yetmlş altı hnmur ve kanşık ekmek 
""'knlnnınıştır. 

Bursadaki köpekler öldiirülüyor 
la Bursa (Husus!) -Köpek öldürme memur
a rı dört yüze yakın köpek öldürdüler. İtıar 
llleliyesine devam olunuyor. 

Gizli der.ı veren Yahudi 
t Bursa (Husus!) - Yaka adında biri glzU 
1lılıu Yahudi çocuklarına din dersleri ver -
ta~kte iken cünnüme.,hut halinde yakalana-

adliyeye vcrıımı.,tır. 

leri bu sene açılmak üzere şimdiden 
hazırlanmalrtadır. Kırklareli ve Baba
eski Halkevleri de eksiltıneye koıımak 
üzeredir. · 

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ stad- Nizipte asayrş 
yomları bu sene başlıyacaktır. Buııwı Nizip (Hususi) - Katilden on se-
için Halk Partisine ait para gelmiş ve neye mahkum olup çoktanberi firarda 
b.u iş için v.ilayetlerde bütçelerine tah- bulunan azılı şeririerden aziz oğlu Hü
sısat konm~ştur. seyin yakalanmıştır. Bekçi Hüseyinin 
Kırklarelıde ayrıca at koşuları mey- wl H" . . .. . d w t 

danl · t ' 1.::.,_ ed'l . .1• og u useyını uç yerın en agır sure -
arı ıs ım dK ı mış vı ayet uınu - I • -ı N · d 

m•1 mecl' · tlı t · t • . b···çe te yara ayan Akkaş og u urı e ya-ısı a spor es ısa .ı ıçın u • - . . . . . 
sine tahsisat koymuştur. kalanmış, adlıy:~e teslı~ edılmıştır. 

Çorlu fenni su tesisatı da baş:amı) ve Burada 1 J kışıden murekkep olan 
tesisatı biten Bayramiç elektriği til • bekçi teşkilatı umumi sükunet ve em
renle açılmıştır. Çorlu su tesisatını e - niyeti noksansız sağlamıştır. Bekçile
lektrik işi takip edecektir. Bunur. da re yeknasak elbise yaptmldığı gibi tec
plan projeleri bitmiş ve tetkik o~un - hizatları da tamamlanmıştır. 
muştur. ·•••••··••·•·•·•••••••••••••••••••·••••••••••·••••••••··•••••• parası ile ve sür'atle beton ve asfalt 
Diğer taraftan Tekirdağ su tesisatı 

olarak de\·am ediyor. Bu sene tamamı 
da münakasaya konmak üzeredir. Vi- ihale edilecek olan bu yolun 939 da 
layet binasına eklenen büyük kısım da bitmesi umuluyor. Vilayetlerde ana 
bitmiş ve açılmıştır. hattın iki tarafındaki yolların kendi 

Program altında yürüyen bu işler - bütçe kudretlerine göre inşasına de -
den maada bu sene Edirnenin imarına vam edeceklerdir. 
doğru bir adım teşkil edecek olan u - Devlet demiryollarının tariteleri 
mumi müfettişlik konağı, inhisarlar milli ve iktisadi bünyemizde büyük 
başmüdürlüğü, Ziraat ve İş Bankaları bir hareket yapacaktır. Halk ve tüc -
ve orta okul binaları yeniden yapıla - car bunu hnraretle bekliyor. 'rarife 
caktır. Ve bu arada erkek san't oku- yüksekliğinden malını sevkedemiyen 
lu da genişliyecektir. Unıumi rı~üfet - ve bunalarak tefecilere kaptırau halk, 
tişlik konağının parası gelmi:ıtir. Ö - büyük bir nefes alacaktır. 
nümüzdeki ilk teşrinaymın .sonunda Yaş meyva ve sebze, yumurta, hay· 
bitmek üzere yakında eksiltmeye ko - vanat, yapağı ve her çeşit hububat ve 
nacak ve derhal inşaata başlanarak - saire kolaylık ve ucuzca her yere yol-
tır. lanacaktır. 

Balkan şosesi Nisan ayında Edırnede (Tü:-k kuşu) 
Balkan şosesi de Nafia Vekaletinin istasyonu büyük törenle açılacaktır. 

Bigada 
Biga ( Husu • 

si) - Biitün hal • 
kın iştirakile davul
lu zurnalı bir ağaç 
bayramı yapılmış, 
bütün Bigalıların 
önceden tedarik et· 
tikleri akasya, ih 
lamur, kavak, çınar 
fidanları, büyük bir 
sürur ve neş'e için
de Biğa çayının her 
iki sahilinde dörder 
beşer sıralı olarak 

"' agaç bayramı yapıldı 

dikilmiştir. Fu.tbol sahası~ın önü de fidanla daldurularak süslenmi~tir .. 
Çay kenan daıma sulak bır yer olduğu için bu fidanlar az bir zamanda geli
şecek, o civarı bir koru şekline koyacaktır. 

d'• linsan Bey - Kaç gün
~ u: halimizi sorma komşu
Ugurn .• 

.. . Evde hiç rahatımız, 
huzurumuz kalmadı .. 

- Komşulannızda rad
yo falan nu var ? • 

Hasan Bey- Hayır, kü 
bik eşya aldık ta alışmaya 
çaba lıyoruz. 

Sayfa 5 

Ka til söylüyor 
"Son Posta, nın resimli nıakalesi olmasaydı 

onu çoktan öldiirmüştüm 
Unkapanında bakkal İzzeti bir kav

ga sırasında tabanca kurşunile öldür -
rnekten suçlu bakkal Karnılin duruş -
ması, İstanbul ağır ceza hakyerinde bit 
miş, duruşma karara kalmıştı. Dün sa
at 16 da karar bildirildi. 

Temyizden nakzen görülen bu dava 
nın duruşmasında, bakkal Kamil, ge
çen defakı müdafaasında öteden beri 
İzzetin şiddetli tahrikine uğradığından 
bahsediyordu. Kendileri, bakkalhkta 
bir vakit ortakmışlar. Sonra ara!arı a
çılmış. Geçinememişler, ortaklıktan ay 
rılm•şlar. Aralarındaki rekabet, gün 
geçtikçe artmış. Hatta iş o raddeyc var 
mış ki bir gün İzzet, Kamilin dükka
nına gelerek onun mallarının üzerine 
işemiş! Bunun üzerine, Kamil, taban
casın.:ı sarılmış, ateş etmiş, İzzet kan
lar içerisinde yere serilmiş. 

Kfunil, muhtelif duruşma eelselerin 
de, kendisinin böyle bir suç işlernek is 
temediği fakat İzzetin mütemadiyen 
kendisile uğraştığını iddia etmiş, müd
dciumumilik ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre ceza isteğinden sonra, 
kendisini müdafaa yollu söz söylerken 
de, tıkanırcasına ağlamıştır. Suçlu bun 
dan sonra şunları söylemiştir: 

- İzzet, beni boyuna takip ve teh
dit eder, bana bir türlü rahat, huzur 
vermezdi. Hatta, bu vakadan daha ev
vel, bir gün bıçak çekerek üzerime yü 
rüdü. Tabii hiddeUendim. Fakat, der-

hal okuduğum cSon Posta» gazetesin
deki resimli makalelerden biri gözleri 
min önüne geldi Bunda: chiddetlendi
ğin zaman bir dakika kendini tut; piş
man olmazsın!» deniliyordu. Bu nasi
hat, benim kulağıma küpe olmuştu. ciA 
havle vela kuvvete illa billah!» dedim, 
kendimi tuttum. Fakat, bir, iki değii ki! 
İzzetin beni zora çekmesinin sonu gel 
miyordu bir türlü. Günün birinde seı 
mayemin üzerine destursuz işedt. Ar· 
tık dayanamadım doğrusu, gözlerım ka 
rardı. Kendimi kaybettim. Ne yaptığı 
nu bilmiyorum, ondan sonra Oian ol 
muş. 

Hakyeri heyeti, dün verdiği kararla, 
suçlu Kamili ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre 15 sene ağır hapse 
mahkum etmiş, ancak aradaki şiddetli 
geçimsizliği, rekabeti, üstelik İzzelin 
.Kamilin dükkanına gelip maliarının 
üstüne ~emesini, cezayı azaltıcı takdi· 
ri sebep mahiyetinde görmüş, ceza müd 
delini on seneye indirmşitir. Suçlunun 
başka sabıkası olmaması ve bu cinaye
ti af kanunundan önce işlemesi dola· . 
yısile de, 1 O sene cezayı 7 sene olarak 
azaltmıştır. Diğer taraftan, mahkfim o
~an bakkal Kamilm, öldürdüğü bakkal 
Izzetin kanunen tahakkuk edecek va
rislerine 1 000 lira tazminat ödemesini 
de karar altına almı.ştır. 

Kamil, karan memnuniyetle karşı
lamıştır. Eğilmiş, heyeti selfunlamış, te 
şekkür etmiştir! 

------------------···~~--------------tlç asırda Rumen H.aricige 
Nazırı dün 
Ankaraya giltl 

(Baştarafı ı inci Sayfada) 
zırı alkışlamış ve tezahüratta bulun
muştur. İstanbul Belediyesi, Rumen 
elçisi, Rumen başkonsolosu ve şehrimi 
zin Rumen kolonisi tarafından Bayan 
Antoneskoya buketler takdim edilmi.) 
tir. 

Yüksek misafirimiz nhtımdan oto -
mobille Perapalas oteline gitmiştir. 

Resmi ziyaretler 
Bay Viktor Antonesko, Perapalas o

telinde kısa bir müddet dinlendikten 
sonra saat on beşe doğru retakatinde 
rnihmandarı bulunan Refik Amir ve 
diğer zevatla birlikte viHiyete gelmiş, 
vali muavini Hüdai Karatabanı ziyaret 
etmiştir. Misafirimize kahve ikram ~
dilmiştir. Kolordu komutanlığına da 
kartını bırakmıştır. Vali muavini Hü
dai Karataban da bilalıara Perapala· 
sa giderek misalirimize iadei zıyarette 
bulunmuştur. 

Misafirimizin gezintileri 
Büyük misafirimiz, vilayetten ayrıl 

dıktan sonra şehir dahilinde bazı ge· 
zintiler yapmıştır. Bu arada Kapalıçar 
şıyı, Ayasofya müzesini de gezmiştir. 

Taksim abidesine çelenk 
Bay Viktor Antonesko ile maiyetin

deki zevat saat 16,30 da Taksime gi
derek, abideye mükellef bir çelenk koy 
muşlardır. Dost nazır, elçi Bay Tele 
mak ve maiyetleri husust defteri imza 
ladıktan sonra, otomobillerine binerek 
Şişliye doğru bir gezinti yapmışlardır. 

Ankaraya hareket 
Bay Viktor Antonesko, zevcesi ve 

maiyeti akşam üstü hususi motörle 
Haydarpaşaya geçerek, eksprese ila\·e 
edilen husui vagonla Ankaraya hare. 
ket etmişlerdir. Rumen ve Türk bay
rakları ile donatılmış olan Haydarpaşa 
istasyonunda, resmi zevat dost nazırı 
uğurlamı§lardır. 

Bay Viktor Antonesko Ankarada Uç 
gün kaldıktan sonra tekrar şehrimize 
dönecektir. 

Dost Rumen Hariciy~ Nazırı ile şeh 
rimize gelen Romanyanın resmi Rador 
Ajansı müdürü Aleksandre Gurtik ve 
Adverul ile Diminiaça gazeteleri siya· 
si muharriri Mirçia Grigoresko da, dlin 
akşam Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Hususi idare memurlari 
Ankara, 16 (Husus!) - Vilayet 

hususi idarelerinde maaşla muvazzaf 
bulunan memurların vilayetler arasın
da nakilleri icra olunduğu halde eski 
vazifelerinden ayrılış tarihile, yeni va
zifelerine başladıkları tarihe kadar a- 1 
rada geçmiş müddete ait olan mcıaşları
nı yeni tayin olunduklan yerden alma
ları kararlaştırılmıştır. 

1700 Harp! 
(~tarah 1 inci sayfada) 

niz muharebesi vermiştir. O da ı 866 
senesinde vukua gelen Lissa harbıdir) 
Rusya: % 68, İngiltere: ~ 67, Fransa: 
% 49. 

Fransa 76 sene içinde Avusturya ile 
f 4 defa harbetmiştir. 73 sene iç:ı Je de 
İngiltere ilc ı O defa! 

Bu istatistik meraklısı tarihşina~ın 
elde eylediği en mühim nokta şudurı 
En fazla süren harp (30 sene harbi) de 
ğildir. Osmanlı imparatorluğunun Ve· 
nedik!ilerle olan harbidir. Bu harp 
f 644 senesinden ı 699 senesine kadar, 
yani 5 5 sene devam etmiştir. 

En kısa harpler on dokuzuncu asır
da olmuştur. Bu asırda bir seneden aa 
bir zaman süren 16 harp olmuş~ur . 

Avusturya ile (Sardonya) arasınd& 
ki harp 6 gün sürmüştür. 

ı 897 senesindeki Türk -Yunan har 
bi bir ay sürmüştür. ı866 senesindeki 
Prusya - Avusturya harbi ise bir ay al
tı gün sürmüstür. 

İngilizlerin· İspanyollar ile Cebelüt
tarılda yapmış oldukları harp ı 167 
gün sürmüştür. Bu harp 9 Ağustos 
1 7 79 senesinde başlamış 2 ı Teşriniev. 
vel ı782 senesinde bitmiştir!.. 

Boluda şiddetli 
zelzeleler oldu 

Bolu 16 (A.A.-- Evvelki gece 
1,40 da üç saniye süren şiddetli bir zel
zele olmuştur. Zelzeleden halk uyku· 
dan uyanrnıştır. Beş dakika iki saniye 
süren bir zelzele daha kaydedilmiştir. --
Gazeteleri~ 

Okurken 
SON TELGRAF - Burnumuzun 

ucu. 
- Çok yakındır amma, insanın 

gözü bir kere kaymasın, onu bile 
göremez. 

HABER - Herkes hatip olabilir, 
fakat ... 

- Bir de dinliyenlere soımalı! 
AKŞAl\f - Madridde hayat nasıl 

geçiyor. 
- Madridde hayat var mı da na

sıl geçtığini düşünelim. 

CUl\'IHURİYET - Türkçe konuş
n1iyan1ara güzel bir örnek. 

-Ne diye örnek göstt!rirs:n?. Sen 
niyete bak. 

TAN- Şehrimizde mekteps!z ço.. 
cuk kalmıyacak. 

-Amin! 



6 Sayfa 

Paris Mektupları: 

Leon Blum kalkınma 
tecrübesi ·flis etti 

Halk cephesi hükumeti, Reisi Cumh~run ~!raset!nde 
yapbğı bir toplanbdan sonra takıp .ettigı malı 

siyaseti terke karar verdı 
Paris, 10 (Hususi muhabirimizde:ı) 
Front Populaire hükumeti çok agır 

bir hezimete uğramış bulunuyor. Fran
sa parliunantarizm ta~ihinde kab~~ • 
lerin devrilişi sebeplerınden en muhım 
mi mali ve iktisadi meselelerdir. Fil • 
hakika harici siyaset yüzünden büku
metin istifa ettiği pekaz vakidir. Mü • 
him hadiseler, esaslı istikamet değiş • 
meler olmadıkça Quai·d'orsay siya. 
seti müstakardır. Dahili ve içtimaf 
programa gelince o esasen meb'us in • 
tihabatı esnasında fırkalar tarafından 
tesbit olunur ve iş başına geçen par • 
tiler mümkün olduğu kadar bu esasla
rı tahakkuk ettirmeğe çalışır. İşte 936 
senesi haziranında memleketin idare· M. Leon Blum 
sini eline alan Leon Blum hükfuneti de memnun etmeğe çalışırken muhalifler 
parlamento seçiminde Front Populaire yani meclisteki ekalliyet cFransa u • 
ismi altında teşekkül eden radikal sos- çuruma gidiyor• diye hay kırıyordu. 
yalist, sosyalist ve komünist fırkaları - Eski başvekil P. E. Flandin, eski nazır. 
nın müştereken hazırladıkları «sosyal lardan P. Reynaud, F. PicHri her fırsat
ısıahat programını» tatbik sahasına ta tenkitten çekinmiyorlardt Fakat, 
koymak istemişti. «Halk cephesi» ilk 'Blum komünistlerin tesirinden kur· 
iş olarak ame1e yevmiyelerini arttır - tulamadığından ortalığı gül ve 
maya ko~uldu .. Hükümetin bu hare - gülistan gösteren tatlı nutukla-r söyle
ketini fırsat bilen arnele ise işi azıta • mek1e sermaye sahiplerinin itimadını 
rak grevler yapmıya, fabrikaları iş • kazanacağını umuyordu.. Filhakika 
gal etmeğe başladı. Grev burada kanu- halk cephesi hükUmetinin başlıca iş -
nen memnu olmadığına göre ona kiın· lerinden biri de Fransanın eski an'a -
se bir şey diyemez. Fakat fabrikaları nevi serbest iktisat sistemini terket · 
işgal etmek ticaret ve iş hürriyetine rnek olmuştu. Altın alış verişi sıkı bir 
,karşı pek açık bir tecavüz idi. Hem kontrol altına alınmı~tı. Diğer taraf -
cvatand~ hukuku:. kaide1eriiıe ve tan frank kıyınetten düşürülmüştü. 
hem de ana yasaya aykırı bir ~eydi. Muhalifler buna da razı değillerdi. 
Blum bu hareketin önüne geçmek için Frangın düşmesi ve işçi yevmyieleri -
kuvvete müracaat etrneğe cesaret gös. nin arttmlması fiatların yükselmesini 
teremedi. cAme·le konfederasyonu mucip olacak diyorlardı. Maliye nazırı 
S. O. T. (fransızcası C. G. T.) ile uyuş- Auriol bu tenkitlere cevap veıiyor. 
mak istedi. Uzun süren müzakere ve Halkın alım kabiliyetini arttıracağız, 
çekifmeler neticesinde «Matinion oteli• alış veriş çoğalacak, iktisadi vaziyet 
kararları denilen anla§llla vücuda ge. düzelerek dıyordu .. 
tirlldl. Yani arnele yevmiyeleri bir Daha on beş gün evvel mecliste ya -
miktar daba arttırıldı. Bu tedbirler a· pılan bir münakaşada Blum derin ma· 
lla!li hareketlerinin biraz yatışmasına lfunat ve natıkasının verdiği kuvvete 
lmil o1du ise de tamamen önüne ge - dayanarak muhaliflerle adeta alay e • 
çemedi. Gene grev ve işgaller devam diyordu .. Fakat zaman ve hadiseler in
ediyor ve hatta yavaş yavaş artıyordu. tikamını almakta gecikmedi. O alaylı 
Hükfunet bir ihtilal çıkmasından cid- nutkun söylenmesinden on gün sonra 
den endişe ediyordu. Komünist enter- gazeteler kabinenin reisicumhurun hu
nasyona1ı tarafından kin ve haset his- zurile cçok mühim• bir içtima yapa • 
leri mütemadiyen tahrik o~a~ işçi cağını il~n ediyorlardı. Bu toplantıyı 
sınıfı artık epeyce !kuvvetlerunı§tı. müteakip neşredilen resmi tebliğ hü -

cAmele konfederasyonu reisb Jon- kurnetin şimdiye kadar takip edegel -
haux başvekili mütemadiyen tazyik e- mekte dlduğu maU siyaseti bırakarak 
diyordu. «Halk cephesi• hüku· diberab sisteme avdet edeceğini bil -
meti ameleyi tatmin edebilmek hülya· diriyordu. Diğer taraftan bütçenin 
sı i1e yeni yeni çalışma ~haları bul • masraf faslında da altı milyar 
mak istedi. Büyük inşaata ve nafia iş- frank tasarruf olunacağı ilan olunu • 
lerine - sırf işsizierin adedini azaltmak yordu.. Bu para amelelere iş bulmak 
maksadı ile · giri§ti .. Bütün bunlar ha- için girişilmek istenilen teşebbüsler 
zinenin üzerine ağır bir kabus gibi çö - için ayrılmıştı. 
küvermişti. Bu hareket Front Populaire hüku· 

Hükilmet böyle kendi taraftarlarını 
1 

meti için çok acı ve ağır bir mağlubi • 

~ CÖNUL iSLERi . 
11 Yalnız ben mi 
Bögleyim?, 
Vezirköprüde oturan Bay O. öğ • 

renrnek istiyor: 
- Kendimi bildinı bileli sevdim, 

ievdiklerimi de boyuna değiştir -
dim. Mavi gözün yerine siyah kaim 
oldu, siyahı ela istihUıf etti. Merak 
ediyorum, günün birinde evlenir • 
sem acaba onda sebat edebilir mi • 
yfm? 

* Bu okuyucuma sadece: 
- Hayır, diyeceğim, İnsan kendi 

kendisini telkin altında bulundura .. 
bilmekte fevkalade mahirdir, se -
batsızım der, sebatsız olur, sehat -
Jıyım der, sadık bir aşık kesilir. BiP 
zaman gelecek ki yoru1acaksınız, 
telkin §eklini değiştireceksiniz, 

iyi bir ev erkeği olacaksı • 
aız, fakat biraz yorulmanu, l>Ua01 

da.. Parasız kalmaruz Hizım, 
etrneyiniz. 

* Kasımpaşacia Bay A. P. ya: 

acele 

Kız akıllı, bir hayli de kurnaz gö. 
rünmektedir. Sizinle konuşmuyor, 
bık vermekten ve dile gelmek~ 
ten korkuyor, kendisini göstermek 
suretile de unutulmasının önüne ge· 
çiyor, size lakayt olmadığına hük • 
mederim. Annesi ile §ahsan konu -
şunuz, elçi alakadann kendisi değil
dir. Sizin dilinizi kullanamaz. 

* İzmirden ciztırap• imzasile yazan 
okuyucuma: 

Münasebetlerin çoğu temiz bai}ar, 
sonra ne pek temiz, ne pek kirli ol· 
duğu düşüncesine doğru yol aldı, 
tefsir daima lehte çıkar, arkası belli. 

Mes'ut olmuş veya olmamış, bı • 
rakınız ihtiyar ettiği yolun yolcusu 
olsun. Karşı1aşma1arınızın sonu ma .. 
mm bir yavruyu .. Babasız bırakabi
lir. Yaz geçiniz. 

TEYzE 

Hadiseler /:tl 
karştsında• 

Mart 17 

Deli olan hangisidir? 
İlk kadın Havva idi. İlk erkek A .. 

dem. İlk kadın Havva, ilk erkek A -
deme sordu: 

- Ben nasılım? 

İlk erkek Adem, cevap verdi: 

Paylaşilamiyan çocuk davasmm 
meydana ç1kard1ğ1 davalar 

- Güzelsin! 
Ademin oğulları oldu. Havvanın 

kızlan. Ademin oğullarının sayısı mil· 
yarları geçti. Havv~nın kızlar~ın sa • 
yısı milyarları geçtı. Sayısı mılyarlan 
geçen Havva kızlarının her biri, sayısı 
milyarları geçen Adem oğullarına sor
dular: 

Bu davalardan birisi görülmek üz~re iken ortaya 
bir meşhut suç davası çıktı ve hemen n etieelendi 

_ Ben n asılım? 
Adem oğulları, Adem babanın 

Havva anaya verdiği cevabı verdiler: 

Nermin isimli bir çocuğun aidiyeti yazmı§tık. Hadisenin tahkikatı~a m~~ 
etrafında evvela Sultanahmet ikinci deiumumilik elkoymuştur. Cınayetın 

sulh cezada açılan bir dava, oraca sala ,sebebi dün de .Yazd~ğımız gi~i A~d~_ı. 
hiyetsizlik kararile reddedilmiş, bunun lahın evvelce Omerın kardeşını ol~uı 
üzerine dava, altıncı hukukta açılmı§- .müş olmasıdır. Dlin bu haberi verır .• 
tı. Bu dava, şimdi altıncı hukuk tahki· ken isiml~.rde ?'a.~lı~lık .. ~~pılmı~. Ati• 
kat hakimliğinden heyete intikal etmiş ~ullahın Omerı o~durdu~u yazılmıştı, 
bulunuyor. Yakında da duruşması ba) Ozür diler ve tashıh ederız. 

- Güzelsin! ııy~~k~~~adan başka, alakadarıardan Iki davacı da mahktlm oldular 
Yıllar, asırlar geçti. Hep ayni sual biri tarafından diğeri aleyhine bir teh İstanbul Adliye dairesinde, dün saıı 

soruldu. Hep ayni cevap verildi. Ve bu dit davası açılarak, dosya İstanbul i.i- at on dört buçukta, bir kavga olmuş
yüzden kadın erkekten şikayet etme - çüncü cezaya verilmişti. Fatma İlhan 
di. ve Öztürk muhallebici Mehmet Alinin 
İsanın doğumundan 193 7 sene son · kendisini tehdit ettiğini iddia ediyor

ra Türkiyede Havva kızı Zehra, Adem du. 
oğlu Abmede gene mahut suali sordu: Bunların arasındaki çocuk davasın-

- Ben nasılım? ,da, Fatma İlhan ve Öztürk Nermini 
V .. .. ,kendisi doğurduğunu, kızın babası da 

Adam oglu Ahmet, butun Adem 0~ • .· d' Çorluda bulunanAvni olduğunu 
d.v. b k . tiir şım ı 

ğullarının ver ıgı ceva ın a sme ileri sürüyor, mahallebici Mehmet Ali 
cevap verdi: Sezginle karısı Fatrna Nezahet Sezgi· 

- Çirkinsini nin yanındaki çocuğu istiyor. Buna kar 
Havva kızı Zelıra beklenilmiyen bu şı onlar da, çocuğun kendilerinin oldu 

cevap karşısında pek haklı olarak .~ıvz. ğu iddiasındadı: .. Bu. e~~e:e~~n ~~vad.a, 
dı ve bir istida ile müddeiumumılıge kan tahlili ilc ışın ıçyuzunun ogrenıl-
müracaat etti. istidasında: mesi cihetine de gidilmişti. 

_ Bana çirkin, dedi, ben güzelim! Dün sabah üç?ncü V cezada bakılan 
diyor ve müddeiumumilik Zehranın a- tehdit davası, şahıt çagırılmasına kal· 
k ı h t lduguv nu sandı. İsin tahki • mış ve saat on buçuk sularında, hakye ı as ası o ~ d h .. .. b' d F t 
kine bu yoldan başladı. ri kapısı önün e er uçu, . ır e a -

ma İlhanın komşusu Halıme Terşan 
Bence bu yoldan gitmek tehlikeli • arasında geçen sözlerden dolayı, mahal 

dir. Şayet, Zelıra muayene edilir, mü- Jebici Mehmet Alinin ·polis çağırması 
şahedeye alınır ve hakik~te~ deli 01.: ve karısı Fatma Nezahet Sezginin de 
duğu tesbit edilirse hemcınsı olan bu· davacı yerine geçmesile, hAdise, bir ya 
tün Havva kızlarının da ala tarikiiki • kışık almıyacak söz söylemek davası 
yas deliliğine hükmek icap eder. şeklinde meşhut suç müddeiumumili 
Çünkü: ğınden Sultanahmet üçüncü Sulh ceza 

- Sen çirkinsin ya gönderilmiştir. 
Sözüne kızınıyacak Havva kızı dün- Duruşmaya, saat on altıda başlandı. 

yaya ne gelmiştir, ne de gelecektir. Fatma Nezahet ve Sezgin kendisine aö 
İMSE"T vüldüğünden bahsetti. 

.. -·················••n••••••••n••n•••••••n•••···-···- Fatma İlhan Öztürk, bu iddianm asıl 
k D" b sız olduğundan bahisle aradaki çocuk 

yeti kabul etmek deme ti. ~n ve u- meselesinden dolayı böyle bir hldiie 
gün parlamentoda yapılan munakaşa • 
larda muhalü meb'uslar bunu Bluma ortaya çıkarıldığını, asıl kendislnfn da 

tur. 
Bir istintak dairesinde aralarındaki 

davanın tahkikatı yapılan komtsyoncU 
Suduri ile tüccardan Hüseyin Avni, kO 
nll.:jurlarken, münakaşa kavga şeklini 
almış, ikisi de biribirinden davacı oıa 
rak meşhut suç müddeiumumiliğinG 
koşmuşlar ve ikisi de, hem biribirinderi 
,davacı, hem suçlu olarak Sultanahmet 
üçüncü sulh cezaya gönderilmişlerdi~· 

Hakim İhsan sövüştüklerini sabit gi:l 
rerek, ikisini de üçer gün hapse. bireı: 
lira para cezasına mahkum etmiş, 3Jl 

cak, sövme karşılıklı olduğundan, ce,. 
zalarını düşürmüştür. 

Kahve ci Abd u Ilah tevkif edildi 
Zeyrekte ortağı Veliyi öldüren ,·a 

.karısı Emineyi yaralayan kahveci Ab· 
dullah dün Müddeiumumiliğe teslim 8 
dilmiş, 7 nci istintak dairesine gönd6" 
rilmiştir. Abdullah, sorgudan sonı-ı::-J 

tevkif edilmiştir. 

Dünyanin en 
küçük çocuau 

Amerikada bir kilo ağır· 
lığında birçocuk dofdu 

hatırlatmaktan kendilerini alamadılar. vacı V ile koc~sı .~ar~.fından hakarete ul~ 
Yeni mali tedbirlerden en mühimmi radıgını ilerı surdu. Komşusu Halimıı ~ 
milli müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak Terşan da, cBen, komşumun koluna g1l 
için memleket iç ve dışında yapılmak rip, kendisini uzaklaştırdım. O kadar!• 
istenilen istikrazdır. dedi. 

Şahit olarak dinlenilen pol~ Musta 
Bu hususta şunu da i1iaret etmek ge. fa, her ikisinin ağızlarından da .kötü 

rektir ki Blum bu çareye baş vurma • bir söz ~itmediğini, zahire komısyon 
dan evvel İngiltere ve Amerik~ ~iya - cusu Cemal ile, dökmeci ustası Vartam

1 salarında bir istikraz yapmak ıçın ze· yos Hamparsom, ve Fatma İlhan Öz· 
mini yokladı. Washingtona on gün ev. türkün sövdüğünü söylediler. 
vel giden yeni elçi eski ticaret nazırı Fatma İlhan öztürk, Necmiye ve Ze 
M. Bonnet bilhassa bu maksadı tahak. kiye isimli iki şahidi, aleyhindeki iki 
kuk ettirebilmek için gön'derHmişti. ~ahidin para aldıklarını isbat için, mü 
M. Bonnet muvaffak oldu mu? 'i ht:. 

Ş dafaa şahidi olarak gösterince, ökim Rooseveltten bir vait aldı mı?. im- İ k d' ı d' B 
hsan, bunları şahit olara ın e ı. u 

diye kadar bu hususta bir şey işitilme- iki şahit, diğer iki şahidin müddeiumu 
di. Fakat fazla yüz bu1amadığı Fransız milik koridorunda mahallebicl ile te • 
gazetelerinin kaçarnaklı neşriyatınd&n mas ettiklerini, arada bir para alış ve. .tt 
k ı 1 kı ı 1 

i • çirıiu 0 
ay ı a an aşııyor.. rişi vaziyeti gördüklerini, ancak Cema Nevyork, 1-4 (Mart) - B ~ ı~ ol~ 
İstikrazın halk tarafından rağbet ile lin ısranna rağmen, Vartamyosun pa· ~şi olan Bayan Maks Pesf vakıtsız •

11
,.. 

karşılanıp karşılanmıyacağı husu~~na ra ile şahitlik işine pek yanaşmak is. rak b'ir kız çocuğu doğurmuştur. p,.g 
gelince: Bu mesele bugünlerde tabıı o. temediğini anlattılar. lığı tam bir kilodur. ·ah -
larak Fransa matbuatını pek işgal et- Hakim Cemaile Vartamyosu Necmi Doktorlar bu yavrunun ann& 1 b\J 
rnektedir. Komünistlerin fikil'lerini ,ye ve ~kiye ile yüzleştirdi. İlk ikisi minde ancak 23 hafta kaldığını :c .

11
11 

yaymakta olan Humanite gazetesi ha • para almadıklarını söyliyerek, bu yol kadar küçük bir çocuğun yaşam 'ol' 
riç diğer bütün matbuat halkı bu va· .daki şahitlikleri reddettiler. Ötekiler ,kanlarına malik olarak doğmasınır~yJG 
ta~i vazüeye iştirake çağırıyor. de, ifadelerinde durdular. ,tarihinde ilk defa vaki olduğunu s 

·ı k Hak· İh t hk'k t h'tl'k ,mektedirler. ):{O Şimdilik kat'iyetle söylenebı ece l ım san, .a ı. a ba ve t'·a ı ı • Derhal bir cam malıfazanın içined ra 
bi şey varsa 0 da şudur· (Leon Blum- ere nazaran Halımenın erae ıne, şa- k d k'k d 45 e 

r · . ~ h't c 11 V t ı hd k' nulmuş olan çocu a ı a a ıdif• 
Vinceut Auriol ctecrübesi•) ıflas et· üı d I e~a .~d f ar ahn:Ytlos~nNa eY. e ı 'nefes almaktadır ki normal bir ha ,ıtı 
miştir. , a e erı, mu a aa şa ı erı ecmıye ve . V damlalıktan a~. 

Zekiyenin şahitliklerine nazaran mu- , Doktorlaı çocugu V esebbii9 
Her «tecrübe• ye girişen muvaffak allel olduğundan ve dalayısile vicdann ,lan anne sütü ile beslemege t ·)de vi 

olsaydı Rooseveltin Amerikada b~şar - kanaatbahş surette suç sabit olmadı • ,etmişlerdir. Ve çocuk ta bu şel<~ sıla • 
dığı muazzam kalkıruna hareketinın ne ., d F t İlh 0 .. t"rku"n d be- ,rilen sütü şimdilik muntazam. a 

. , ,gın an, a ma an z u e . d .. .. mektedır. 8 kıymetı kalırdı. . raetine SOO kuruş duruşma masrafınlll lar ıle hazrne er gorun rkesi g 
N. Eıım :davacı 'olan Fatma Nezahet Sezginden .. D~~ .. a~ş.am bir tıkan~~·!~: i;e hav~ 

alınmasına karar verdl. ruldugu ıçın yavruya 0 J t }lliJ<e)' 
Erenköy Belediye tahsildar1 Beraet edenler, .sevinçle teşekkür e- ver~lmi.ş ~·e çocuk bu sayede e .. "tı 

mahkOm oldu d~p çıktılar. Dava~ı kaybeden davacı, ge~:n:ış~ı~ elma kadardır. Ve btıtı.l 
bıraz heyecana ugradı. .. ş.. . . . vabilir. .. 

19 mükelleften tenvirat ve tanzifat k . . ,vucudu bır avuç ıçme s~~ ell kil 
· olarak aıdıgy ı 48 ura 6s kuruşu Kum baraci yo u şu cmayetr çocuk şüphe yok ki dunyanın ·çirıdir resmı "k . d r Bunun ı sı ihtilastan ağır reada duruşmasl yapı- , Dünkü nüshamızda, Kumbaracı yo· çu ınsan ya~ru.su ~ ·. za ıf 0ıırııı , 

lan Erenköy belediye eski tahsUdarı ,kuşunda bir cinayet olduğunu, Ömer ,ki kurtarma ıhtımalının Y ruyu ya 
·ıAbmet, beş yıl ağır hapse mahkfun ol· ,isminde bir kapıcırun Bekir ismindeld ,na rağ~e~ dokt~rlar .. ~~ ~:kftn}arın:l 
muş hafilletlci sebeplerle cezası ;müd bir arkadaşile birlikte Abdullah adlı ,şatmak ıçın fennın butun 
deti' bir yıl, on bir aya, ~dirilm.ieur. .~rilini iple bojarak öldürdUaünü ,ba§ vurmaktadırlar. 



1 Örgü Yemek bahsi 

Fırın makarnası 

Fırın makarnası hoş bir yemektir. 
Seven çoktur. Fakat ekseriyetle evler· 
de pişirilmez. Çünkü bilen azdır. Böy 
le olmakla beraber fınn makarnası pi 

Şirmek hiç te güç değildir. Aşağıdaki 

tarifi dikkatle okursanız kend ı eviniz
de mükemmel bir brın makarnası ba
zı rI aya bilirsiniz. 

Üç çorba kaşığı sade yağ, tavada e
ritiniz. İçine ik[ çorba kaşığı un katıp 
karıştırınız. Buna azar süt ilave edi • 
niz. Koyu bir satlca kadar katılaşınca 
ateşten indiriniz. Üç çorba karışı ren· 
d lenmiş ka§ar peynirile, bir çay ka • 
§ığı limon suyu, biraz hindistancevizi, 
Uç ço:rba kaşığı krema, biraz tuz, biber, 
s tane yumurta sarısı ne bu yumurta· 
ların alkını da çalkalıyarak içine katı • 
nı ı. 

c250. gram makameyi bildiğiniz §e. 
kilde suda pişirip soğuk sudan geçiri • 
:tıi2 ve süzünüz . .Evwlce hazırladığınız 
Yumurtalı sostan iki çorba kaşığı alıp 
bu makarnaya kanştınnız. Bir tepsiyi 
Yağlayınız. Bir yanda da bolca rende· 
l~iş kaşarpeyniri hazırlayınız. Bu 
tepgiye bir kat makama, bir kat ren
~lenmiş peynir sıralayınız. Böylece 
bir kaç sıra dizdikten sonra üstüne 
'1 oo. gram kızgın tereyaiı dök ün üz. 

bluz 

Sayfa 7 

Vindsor 
sonunda 

Dükü Mayıs 
evlenecek 

Eski Kralının babralarını 
tahakkuk etmedi 

Ingiliz 
haberi 

, Viyana, 16 (Hususi) - Sabık İngi· f 
lJz Kralı, lAhik V.indsor Dükil yeni İn- \ 
giliz Kralının taç giyme töreninden on 
gün sonra, yani Mayıs sonlarmda Fran 
sanın Rouen şehri dışında bir şatoda 
evlenecektir. Eski kralın evlenmek için 
bu tarihi 5eçmesinin sebebi kardeşine 
ka~ı beslediği muhabbetin bir netice· 
ııidir. Çünkü eski Kralın evlenmesi ga. 
zetelerde ve dillerde birçok tafsilAtın 
dolaşmasını mucip olacaktır. Halbuki 
Vindsor Dükü " .,ıralarda bütün dikka 
tiri taç giyme töreni üzerinde toplan· 
masını istemektedir. 

Eski İngiliz Kralının evlenınesini 
müteakıp Fransada kalacağı doğru de.f 
ğildir. Hayatının bir kısmını Korinthi 
de kiraladığı §atoda geçirecektir. 

.., 
yazacagı 

Eski Kral timsiki halde gayet sakin 
blr hayat ya~amakta, spor yapmakta 
ve geceleri dostlarına uzun mektuplar 
yazmaktadır. 

Vind1or Dükü ıeçenlerde keadi1i11i 1ıyaretc gdea 
kardeşi Kent Diiki ile beraber Viyana 
şımeııdöfer ietusyonundaa çıkarlarken 

Londra, ı6 (A.A.) - Saray mahfel· 
lerinde Vindsor Dükil ile Mis Siınpso-
nun izdivaçlarının mümkün olur olmaz 
yapılacağı söylenmektedir. Bu izdiva
cın tehir edileceği hakkındani §ayialar 
tekzip edilmektedir. 

Ayni mahfeller, Vindsor Dükünün 
hatıratını yazacağı hakkında matbuat-

ta görülen haberleri de kat'i surette 
tekzip etmektedirler. 

Dük ile temas halinde bulunan sa. 
mimi dostları, Dükün Polemiklere yol 
açacak mahiyette her türlü faaliyette 
bulunmaktan içtinap etmeğe kafi su• 
rette karar vermiş olduğunu beyan et .. 
mektedirler. 

Yum.urtah JOSU da her tarafına ya • 
l'll'lız, Bunun ümrjne ıene bir kat ren· 
~lenınft peynirı. parça parça tereya~ 
tı koyup fmna veriniz. Kuvvetli bir 
ııte§te ı o. ı S d«kikada kızarrr. 

Bu kadar orijinal ve şık bir örgü ı veya ipek b akletten örmelisiniz. Her 
bluza az rastianır. Buna mukabil örü~ halde. yünden örmek iyi olmaz. Düğ ~ 
lüş pek kolaydır. Kendi elinizle hazır- melen straslı olmalıdır. 

Fransa- Belçika hududunda 
çok garip bir hadise 

!anmış bir şeyi giyrnek zevkini tatmak , Kullamlan örgüler- Jerse (bir sıra Belçika - Fransa hududunda şu ea·ı Bu telgrafı çekmesi için gümrük me 
i.stıyorsanız emeğinize bundan daha yüz • bir sıra ters), ters - yüz örgüler .rip hadise olmuştur : muruna uzatmı.ş. Tabii ortalık allak bul 
fazla değecek şey kolay kolay bulun • (hep ters), dörtlü lastik (dört tane Fransız gümrük memurları birinci lak olmuş .. Tren beş dakika tevakkuf 

lf .. ~•psiye Ilk önce ve en ııonra ma • maz sanırım. ters · dört tane )WÜZ). mevkide seyahat eden yolcuların biri- etmiş. Kadın gümrük arayıcıları pa • 
'-Ila yayılmalıdır.) Yüzünüze yaraşan açık renk ibrişim ( .ıf.ıf) beden için. .nin eşyasını karı.ştınnı.şlar, eşyalar, or ketleri sarmışlar, ve güç bela adamı 

Yüz masajını kendiniz 
yapabilirsiniz 

Arka - c52ıı> tane ile başlayınız. taya dökülmüş, adamcağız bu vaziyete yola çıkannışlar. Ve tabii telgraf ta çe 
• ı.ıt~~ sıra lastik örgü örünüz. Sonra iki fena halde içerlemiş. kilmemiş. 
yana c33ıt er ilmik ilave ediniz. Bun- - Eşyaları boşalttığınız gibi tekrar Bu arada telgraf sahibinin kim oldu 
ları c~h aıra ters - yüz örgü örünüz. yerleştiriniz. demiş. ğu da anlaşılmamış. Yalnız anlaşılan 
Sonra jerse örgüsü. Yanlardan «h er Gümrükçü tebessüm etınL, ve ,u ce birşey varsa o da bu adamın Delbos ile 
tane eksiltiniz. « 1 o. sıra örünüz. c2» va bı vermiş: randevusu olmadığı imiş. 
şer tane eksiitin iz. c 1 o. ~ıra daha ö • - Bu emrinizi yerine getirmek is· 
rünüz. Ortada'ki lastik örgüye hep las- terdim, lakin hem ~im çok ve hem de 
tik örgü olarak devam ediniz. Bu ör • talimatnamemiz yalruz e§yaları karıı:
günün iki yanlarındaki c31 't er tane ,tınnayı arnirdir. 

Maaajın nasıl yapılacağını bildiğiniz 
bundan kolay birşey yoktur 

takdirde 

yukarıya sıvayınız. Ve baş parrnağı • 
nızla ikinci üçüncü parmağımzın ara
sında yanak adalenizi hafifçe bir kaç 
kereler çiındikleyiniz. Bu, kanın ya • 
nakta kolayca dalaşmasına yarar. Ve 
adale1eri besleyip kuvvetlendirir. Vak· 
tinden evvel sarıkınaktan korur. 

Ortada: Boyun ekseriya yüzden ön
ce ihtiyarlar. Ve yüzün gizıcdiği ya~: 
fazlasHe meydana verir. 

jerse ilmikli bel yerini yapmak için Yolcu bunun üzerine: 
şöyle eksiltiniz: 3 ayni, .ıf ayni ilmikle- , - Ben demiş, eşyalarım yerleştiri
ri beraber örünüz. Gene 3 sayıp bunu )inceye kadar hiç bir yere gidemem. 
.ıf ayni ile örünüz. Buna şişte c24ıt tane Burada bekleriın. Randevumu kaçırı • 
jerse ilmiği kalıncıya kadar devam e • yorum, bari bir telgraf çekeyim. 
diniz. Eline bir kağıt kalem almış ve şu sa 

Ayni eksiltıneyi or tadaki lastik ör • ,tırları yazmış: 
güde de yapınız. • 13» i1mik kalıncıya cAziziın İvon Delbos (Fransız Hari· 
ıkadar. Bundan sonraki sırayı hep te.rs ciye Nazırı) Gümrükçülerinizin müna 
olaralk örünüz. c2» sıra .ierse örgüsü ö- sebetsizliği yüzünden bu akşam dave . 
runuz. Her c ı 0» sırada yanlardan tine maalesef icabet edemiyeceğirn. Ku 
c ı» er tane arttırınız. c4» defa arttır- sura bakma ... » 
dıktan sonra c.ıf» sıra daha örüp kol 

Bir genç kızkardetini yaraladı 
Kocamustafapaşada oturan Nedim 

dün Samatya istasyonunda kız kardeşi 
Cavideyi iki yabancı erkekle gezerken 
görmüş, ve Cavideyi bıçakla yarala· 
mıttır. Yaralı hastaneye kaldırılmış,_ 
suçlu yakalanmıştır. 

Bir adani makasla arkada~ını vurdu 
Arapcamide oturan Şükrü ile Ne

cip bir iş meselesinden kavga etmiş• 
lerdir. Necip makasla Şükrüyü kalça• 
sından ağır surette yaralamıştır. Yarali 
hastaneye kaldırılmı,tır. 

Muntazam ve maharetle yapılan bır 
boyun masajı bunun önüne geçebilir. 
Bu masaj pek kolaydır. Ellerinizin iç 
yüzile yukarıdan aşağıya ve önden ar· 
kaya boyunu oldukça kuvvetle sıva _ 

y~~~ınız:2~~·3•~ne,vec3» ,~=========~~========~~======== defa c h er tane kesiniz. c24» sıra düz 
öriinüz. İki vandan «2» kere c4ır> ve 
c2ı. kere chv er tane keserek omuzla.:-ı 
yapınız. bal{olay ve basit bir masajı pekfila her 

Yıı Yan. ~yna karşısında kendi kendine 
llefabılır. Ve bundan kazanılacak iyi 
€U ıoe şaşılacak kadar mühimdir. Bu
le~ ~OYduğıımıu fo~allar işte böyYu: ve kolay bir masajın (yanak, bo-

v~ ense) ye ait kısmllarınındır. 

ha F'otoğraf'lannı koydukumuz masaj 
Q~ek.eı.ıerinin her birini ııabahları 7.8 

a tekrarlamak katıdir ... 

'tı~Ukarıda: Yanak masajı - Bilhassa 
Ve çık.ık yanaklılar için elzemdir. 

~il 
tli ~klarınız.ın iç tarafile hafif ha • 

0 
Unur iibi yanalrlal'lJUal &§ağ:dan 

Sol ön - c36:. tane ile başlayınız., 
c6» sıra ters • yüz örgüden sonra jer· 
se örgüsü yapınız. Yalnız baştan c7» 
tane ilrniği ters - yüz örmektc devam 
ediniz. Bunlar düğme yeri olacaktır. 
Bundan sonraki arttırma ve eksiitme
ler tıpkı arka gibidir. Kol yerini 2 de
fa .ıf, 3 defa c 1 » er tane kesiniz. c ıs,. 
sıra düz örüp yaka için bir defa da 
c 14» tane kesin iz. Her düz sırada bu 
açı'klığın yanından iki ilmiği bir arada 
örerek yaka açf~11ğını tamamlayınız. 
rıpkı arka gibi bitiriniz. 

maktan ibaret. Sol taraf için sa~ elinizi, Önün sağ tarafı - Tıpkı soi gibidir. 
sağ yan için so1 elinizi kullanınalısı • Kol - c46» tane ile başlayınız. 6 sı· 
nız. 

Aşağıda - Ense masajı. Eğer bir güiı 
ensenizin yağ toplayıp kamburlaşma -
masını istiyorsamz - ki buna hıç şüp • 
he yok • bu masajı asla ihmal etme • 
melisiniz. Bu da ötekiler gibi basittir: 
Saç bitiminden bnşlıyarak omuzlara 
kadar bütün enseyi yukarıdan aşağıya 
ve paı·mak içlerile oğmak lazım. Bil _ 
hassa belkemi~nip: üzenru. Çünkü 
yağ kanburluğu burada toplanır. Bu 
masaja bir de baş eğm~ ve hükme ha· 
reket1eri ilave ederseniz ensenizi bü· 
yUk bir ç!rkin1eşme tehlikesine kar,§ı 
tamamlle korumuş 4>liıTsunuz: 

ra ters . yüz örgüden sonra jerse ör -
güsü örünüz. Her c ı o. sırada yanlar • 
dan c fıt er tane arttırınız. Böyle c3» 
defa arttırdıktan sonra c2» defa c2• 
tane kesiniz. Sonra her sırada yanlar· 
dan birer tane !keserek ko1un vukarı • 
sını yapınız. c30:ı> ilınik kalınc~ hepsi
ni birden kapayınız. 

Dikilişi - Örülen parçaları hafifçe 
ıslatıp tersinden ütüleyiniz. Kolları 
yerine geçirirken c.ıf» tane pli yapınız. 
Beline sentür ta•kılınıyacağı için bel 
yerine içeriden bir şerit veya kordeli 
dikmelisiniz. Öne c9•, arkanın bel ye
rine c.f• 'tane 1aslı ufak düjıne dikiniz. 

Milli mücadeleye 
Iştirak edenlerin 
Tekaüdigeleri 

Bundan bir müddet evvel bu mese
le hakkında gazetemizde bir Anka
ra haberi çıkmıştı. Bu haberin neş· 
rinden sonra okuyucularımızdan bir 
çoğu mektupla veya bizzat gelerek 
bizden malfunat istediler. O zaman 
henüz kat'i bir mahiyet almamış bu. 
lunan bu haberin iyice ineelenme • 
sini Ankara muhabirimize rica et -
miştik. Arkadaşımız sonnuş, öğren-

miş ve bize yazmıştı. Meselenin son 
safhası iki gün önce gazetemizin ilk 
sahifesinde çıktı. Buna rağmen mc -
selede alakadar okuyucularımızdan 
gene bazı sualler gelmektedir. Bu. 
nun içindir ki o haberin bu sütunda 
aynen ne~rini faydalı buluyoruz: 

Haber şudur: 
c- Hazırlandığını evvelce bildir

diğimiz kanun projesi ldyiha deiıil, 
fakat bir kanun teklifidir. 

Bir arkadaşımız bu haberi tahkiK 
ederken bükılınet mahafilinde de • 
ğil, fakat meclis mahafilinde tahki • 
katını derinleştirmeli idi. 

Milli Mücadelede hizmet etmiş 
mütekaitlerin bugün bulundukları 
müşkül vaziyet ve ihtiyaç nazarı 

· dikkati celbetmi§ ve vaki müracaat~ 
!ara bir şekil vermek ve tedbir al • 
mak zarureti hasıl olmuştur. Herı 
gün meclis reisliğine gelmekte olan 
mektuplar bu iddiayi tevsik etmek· 
tedir.» 

Bu yazı, bize mektupla müracaat 
eden okuyucularımızı tatmin edece .. 
ğini tahmin ettiğimiz için kendileri .. 
ne ayrı ayrı cevap vennegi lüzum • 
suz bulduk. 

* Geciken bir maaş havalesi 

Sab!k Akademi yar direktörü Sa
fa Glinay açık maaş havalesinin üç 
aydanberi gelmemiş olmasından şi • 
kayet ediyor. Meselede bir yanlışlık 
ihtiyar harici bir gecikme olduğunu 
sanıyor ve şikayeti alakadarların 
iÖZ önüne koyuyoruz. 



8 Sayfa ION POSTA 

reşçı eri m. z Ş • mal 1 Ankarada spor 
• d d • d •• J Muhafızgücü binicilerinin 

turnesın en on u r muvaffakiyetli bir yürüyüşü 
Yaptildan 74 müsabakanın yansında_n fazlasını 

kazanan pehlivanlarımız bu seyahatten çok 
istifade ettiklerini söylüyorlar 

Dün turneden avcıet eden gureşçilenmız 

Ankara, 14 (Husus!) -Havanın gü 
zelliğinden istifade etmek isteyen Mu
bafızgücü binicileri yetmi§ beş kilo 
metre süren bir atlı yürüyüş yaptılar. 
Bmişe yüze yakın kimse iştirak etti 
Yü.rüyüş tam bir intizamla geçti. Sa
bah dokuzda Ankaradan hareket edil
di. 1.3 de Kayaşa vanldı. Orada yemek 
yeniidi 15 de yola çıkıldı ve Silihiye 
VekAleti önünde kafile dağıldı. Bu yü 
rüyüş senenin en zevkli yürüyüşü oldu 
Önümüzdeki haftalarda daha uzun yü
rüyüşler yapılacaktır. 

An arada Yükas ektepler 
arasmda bir turnuva yapılıyor 

Ankarada bulunan yüksek mektep· 
~er arasında bir yüksek mektepler tur
.ııuvası tertip edilmesi düşünülmekte
,dir. Maçlarm haftaya başlaması kuv -
vetle muhtemeldir. 

Selim Tezcan 

Oç me tebin spor bayram• 
Galatasaray, Mühendis ve Kolej ta 

kımları arasında Nisanda büyük bir 
spor bayramı tertip edilmiştir. 

Üç meldep atletizm, futbol, voley -
bol ve basketbol maçlan yapacaklardır 

Hakova gelmiyecek 

Finlandiya ve İsveçte Grekaramen i kalarda talihsizdim. En kuvvetli ta
ve serbest güreş müsabakalara yapan kipierime karşı iyi güreştim. Bir aralık 
güreş milli takımı Romanya yolile kolumdan sakatlandım. Bu sakatlık ba 
şehrimize gelmiştir. na çok ağır geldi, bu yüzden bir kaç 

bak d d . . 21 ve 28 Martta Galatasaray ve Gü Büyük güreşçilerimizin Paristeki müsa a yapama ım,, emıştır. 
r. neş takımlarile iki müsabaka yapacak beynelmilel sergı· münasebetUe yapıla- Berlin olimpiyadının vl kiloda 1 A t H k tak 

.. . . . . o an vus uryamn a ova unı nn 
cak Avrupa gür~ birinciliJderine ha- dunya bırıncısı olan Yaşar; <<Bu defa 1 ş h" 1 olmadıgın· da gelmiyecek-

1 k h. 1 _..ı E b . a ma ası n 
zır ı mahiyeti'nde yaptıklan bu müsa- kısmet bana ıç gü mcui. sasen u se- tır. 

bakalarda gösterdikleri gayret takdire yahate bile iştirak etmek istemiyor· -·----··--·-····-·····--
~ayan neticelerle nihayet bulmuştur. dum. Vaziyetim ade bence değil, bu sahada daha ne kadar çalışmamız 

Kısa bir zamanda eski güreş tarzı· herkesee malumdu. Yarım yamalak lazım olduğunu anladık. Güre.ıı yapan 
mız üzerinde yepyeni bi.c değişiklik halirole bund~n fazla iş göremezdim)) çocuklarımızın hepsi şayanı takdir bir 
yapmak ~uretile minder üzerindeki demekle iktifa etmiştir. ~ekilde maç yaptılar. E.n çok lsveçte 
görgü ve tecrübelerimizi arttırmı' o- Saim, milli takımın en eski güre' kaybettik. Iki memlekette yapılan 74 
lan Finlandiyalı antrenör Pellinen, çisi; (tAldığımız neticeler meydanda- maçın 42 sinde galip, 32 sinde ise mağ
Finlandiya ve lsveçte yapılan müsa- dır. Şimale giden hiç bir takım bu ka- lu olduk ... Almanyada yapılması Ia
bakalardan. büyük bir itayi~le bahse- dar iyi ne~ce atamamıştır .H demiştir. zı~ olan müsabakalardan yorgunluk 
derken gahbiyet ve mağlıibiyetle bi- Kenan ~6 kiloda en çetin rakiplerle dola ısile sarfmazar ettik. Mevsim or
ten bu temastan kazanılan yüksek is- karşılaşmıştır. <lSeyahatten büyük isti-, tala:nda Finlandiyalılar memleketimi
tifadeleri de bilhassa kaydetmektedir. fadelerle döndüğüm için çok memnu- zi ziyaret edeceklerdir.,, demiştir • 

Antrenör Pellinen <cTürk takımı bu num. Bir aylık aeyahatte kazandığım 

seyahat e oldukça tali h siz ve zayıf 'b1r tecrübeyi on senede elde edemezdi m. Ermeniterin hükümete 
kadro ile çıktı. Berlin hazırlıkları ka- Finlandiyanın en büyük şampiyonlari-
dar bu defa da kuvvetli olsaydık çok le müsabaka yaptım. Yegane mağlup minneltarhğr 
daha iyi neticeler almamız lazım ge- olduğum ilk müsabakada heyecanım Beyoğlu, Pangaltı mezarlığı Ermeni 
lirdi. Kolu ve hacağı ağrıyaniara mü~ muvaffakiyetime mani idi. kilisesinde, c'/..ın, patrik Mesrab Naro-
sabakalarda sakatlananları da ilave e- lsveçte on üç müsabaka yaptım, yanın riyasetinde ve mülevvelli heyeti 
decek olursak bu neticeleri iyi karşı- bunların yalnız birinde mağlup, diğer- başkanı Dr. Andre Vahramın ve kesif 
lamak lazımdır» dedi. lerinin hepsinde galip geldim)) diyerek bir halk kitlesinin bulunduğu ruhani 

Çoban Mehmet; <(Finlandiya ve nıuvaffakiyetini memnuniyetle ve hak bir ayin yapılm~tır. _ 
lsveçte yaptığımız müsabakalara daha lı olarak izhar etmiştir. • Patrık Naroyan, Pangaltı mezarlıgı 
· · h ı b'l · . R . . ,davası etrafında Beledıyc ıle Ermeni ıyı azır ana ı seydık, neticenin bü- Kafıle eısı ve Güreş Federasy!J'" ı· d ı..:. 

1 
1 la 

··k b' k . cemaa ı arasın a ı.ld.sı o an an şma-
yu ır ısmı bizim lehimize olurdu. nu umumi katibi Seyfi Cenap kendı- dan dolayı bütün Ermenilerin nıinnet· 
Bununla beraber çok iyi güreşler yap- sile görüşen muharririmize; <(Yapılan .tarlığını izhar etmiş, Bi.ıyük Önderin 
tık. Hatta umduğumuzdan iyi netice müsabakalar için bugün bir şey söyli- ve hükümet ricalinin refah ve saadeti 
a1dıb, demi~tir. yebilecek vaziyette değilim, biz oralar- içın hararetli temennilerde bulunmuş-

ı 
Mart 17 

u Son Posta., aın (Gönül lşl~ri) sütununu idare eden 

(Te ze) bir Anke açıyor 

ka ._.,.. . - 91 1 
tipi n_edir? 

Çehresi, tabiati, bilgi derecesi 

• - z 
tipi nedir? 

Çehresi. tabiati. meslek \'e san•atı 

Anketi açan 

(Teyze yi dinley elim 
Güu geçmiyor ki kadın veya 

erkek okuyuculannıdan §U meiılde 
mddup1ar almıyayun: 

«Beki.nm, evlenmek· 'yorum, 
Fakat muh yyelemde canlandırdı

ı ğmı gibi bir q bulamıyorum.>> 
Bu, mUhayyelede caniandıniası 

q nuıldır? Delikanlılar hayat -
lanm birlettirecekleri cenç kızın, 

genç kızlar birlikte JUV& L:ura • 
caklan erkeğin nasıl olmasm1 
istiyorlar? Öyle ümit ediyorum ki 
&Orduğum suallere alacağım ce -
vaplann neticesi bize eençlerin 
et seçmekteki dÜ§Üncelerini an • 
latacağı cibi izdivaç yolunda 
yanlıı iştikamet tutanlara da fay· 
dalı ol caldır. 

Son Posta, (T eyze) nin susllerine verilecek 
cevaplann liepsini yazacağa gibj 

Neşredeceği her ce~p sahibine bir de 

v recek 
veya bu hediyeyi adresine yotlayacaktır. 

Bu dBn başka neticede ce,abr en çok beğenUenterden: . 
Blrlnclge : 50 lira 
lkin~lgtJ :' 25 lira 
Oçancüye: 16 lua 

Mükifat ~ vert tektir._ 
• Cenplar 80 kelimeyi l'eçnÜyec ek, ceçene bu miktara indirileceldiı 
, •- '--·~--'erini ) Göaderilecek zarflann Uzerine ( Gönül ~leri • ADket) ~ 
", fazma.Fl ımatmayuuz! 

Büyük Mustafa: «Ben bu müsaba- da yapılan güreşleri gördükten sonra tur. 
~====================================~========~=================================~ 

Milli roman No. 12 Türkiyeyi her tarafından ana yurduna !etinin ileri atılışında daima ayak bağı mam şt 
giren istila ve is.gal kuvvetlerine ve olan maziye ait şekil ve düııünceleri O ı Ld.. ·· ·· ·· ·· izgiltl1' " nun uzgun, taze yuzunu Ç iıı 
içerden kabaran halife ordularına, yer de silip aüpürecekti. diren düşünce meçhul değildi. (çler 
yer pathyan isyanlara karşı derleyip * * • de en yeni evli o idi. . 
t?pladıktan sonra böyle. son ~istem si- Ana vatanın yüksek yayialarından Büyük harbin son günlerinde ~~~. 
lahlarla vatanın harim ısmetınde yer- boşanmış bir sel halinde cenuba doğru lanmıştı. O zaman zabit vekılı 

11 h ürhan Cahit leşen düşmanı da akıllan durduran bir 1 akan Türk ordusu işini bitirip zaferin Filistin cephe inden döndüğü ~, 
hamle ve tarihlere geçen dahiyane bir 1 ganimetierini toplamak vazifesini po- mütarelc.e olmuştu. 0 felaket günler': 

Ankaraya telgraflar yağdırıp mu - caktır. tabiye ve strategie planı ile yok eden litikaya bıraktığı zaman müstakil top- de evlenmek istemiyordu. Fakat afl~. 
•> D d B. şkumandan hiç bir edebiyat dilinin çu fırkası da lzmir müstahkem mevki- aı· ısrar ettt' og~lunun mu··ru··vvetini ~or rahhaslarımızın nerede ve ne zaman " - üşman or usunun üç buç·ık olfl 

ı ifade edemiyeceği bu yüksek eserını ine yerl,..~miş bulunuyordu. rnek ı'stı'yen Feride hanım yakın k • bulunacaklarını sormuşlardı. senedenberi Anada uda yaptığı tahri- ...,. " ıı 
Derhal Başkumandana bildirilen bu bat tamir ve tazmin edilecektir Büyük Millet Meclisinde şu sade ve Fırka yaveri birinci mülazim Fikret şularından Nilüferi bir an evvel e 

müracaatlara Başkumandan harp mey~ Bu cevap Avrupa kabineleri~e gön- mütevazi lisanla anlattı: b~tü.n arkadaşlarile beraber terfi et • dine evlat edinmek istiyordu. 
11

.., 

d d v bı gönderdi: derilirken İzmirdeki Avrupa devletleri « Her safhasile düşünülmü~. hazır- mıştı. Genç yüzbaşı ilk telgrafını İz • Memleket havasının öyle ağır ye a..ıı 
anın an şu ce a 1 'd . I d' ·ı . d f b 1 k . ..,8.-

«Anadoludaki düşman ordusu kat'i konsolosları da ayrıca Başkumandana ~mış 1 are ve z:ferl: netıce en ırı • mıri en stan u.a çe tı: . kıntılı günlerinde sadece bir kaÇ·te ,.~ 
tt ~}'" d"l ' t' Atık ciddi telgraflar vag·dırıp görüşmek üzere mış olan bu harekat Turk ordusunun, stanbul, G~~ Denn: sokak U dostun bulundug~u bir toplantı 1 ·ftı .. ( sure e mag up e ı mış ır. r · T·· k h' k d h t' . NDülu Fikret hanım r.ı ~ 

b. 'b 'h . I k 1 d 1 tle . de l~h· t Id ki ur za ıtan ve uman a eye ının t - ~ ~ .. '-~Lı d ..•.. I . Ian ,. . , ır mukavemet 1 razına ı tıma a - ev e rın n s~ a ıye .a. ı arını ve • . . zmire kanıştuk, yakında···goruşuru~. ıuın arı ~e ugun <:m yapı biJdj 
mamıştır. Anadolu için herhangi bir nerede huluşabıleceklerını söylüyor, kudret v~ k.ahram~nlıgını. tanhte bır l:ıı'Zbaşı: Fıkret pek az bır zaman bır arada otura 
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müzakereye mahal yoktur. Ancak soruyorlardı. daha tesbıt ~en bı~ e~r~ır. .. . Genç yü_zbaş~ ilk fırsatta i_zi~ alıp ler. Genç zabitin bulunduğu toPÇ:ıttet' 
Trakya için mütareke mevzubahs ola- Başkumandan onlara 9 eylulde İzmi- . ~u .. ese.r ~ u_rk ~ılletrn;n. hur_rı!et ve lstanbula gıtmege karar vermıştı. yı gizlice Anadoluya geçince bu Ljj'Ufl 

bilir. Bunun için eylulün onuna kadar re yakın <lNifH kasabasında bulunaca- ıstık.lal_ fikrının. olme~ a~ıde~dır. }3u Bu hakkı idi. nthi üzüntüler içinde geçen datflılfl 
bize resmen müracaat edildiği takdir~ ğını söyledi. esen vucude getıren bır ınılletın ev~adı, Fakat topçu kuvvetleri derhal müs- günleri de nihayete erdi ve ne ı 9cı$1 
de şu şartlar içinde cevap verilebilir: O gün Başkumandan dediği saatte ~~ ordu,nun Başk~mandanı oldugum tahkem mevkide tertibat yapmak ve biteceği meçlhul bir yeni hasret 

1 - Mütareke tarihinden itibaren uNifn de bulunuyordu. Fakat konso - ıçın mesut ve bahtıyarım.>) düşmanın terkettiği bataryaları topla başladı . . ~·e· 
on beş gün içinde Trakya 1 ni 4 hudut- loslar görünmemişlerdi. Çünkü Türk 1< * * mağa memur edilmişti. Bu vaziyette Genç yüzbaşı onun için şiındı ~k ııt 
larına kadar kayitsiz. şartSlz Türk me- ordusu Başkumandanın daha e\-vel Bu zafer büyük Türk inkılabının vazifeden uzaklaşmağa imkan yoktu. sinden kabına sığamıyordu. Art~· 
mur ve askerlerine teslim edilmi, bulu- verdiği emri yerine getirmişler, lzmir anahtarı olmuştur. Genç yüz!başı arkadaşları arasında olsa yollar açılmıştı. lstanbula ~ fı(i'li~ 
nacaktır. rıhtımına ayak basmışlardı.. Çünkü bu zafer Türk vatanını eski en neş'elisi idi. Vazife başında olmadı- çe gidebilirdi. Istanbul gazet~ler~;r ıcıı· 

2 - Düşman n zdindeki esirlerimiz * • • hudutlarına icavuşturduktan başka ğı zaman o bir kahkaha fırtınası idi. re geliyorlardı. Bandırma ",.. '' 
on bes gün içinde fzmir, Bandırma ve Evet büyük harp yılından perişan Türk vatanmda artık yeri ve izi, hatıra- İlk taarruz emri verilineeye kadar yü- nnca katarı gibi işliyord1 ,.ı) 
fz.mit limanianna iade edilmiş buluna- bir halde yüzüstü bırakılarak kurtulan eı kalmaması lazım gelen ve Jürk. mi!- zünde sezilen üzüntüden artık e.er kal- {Arli»' " 



SON POST~ 

Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhlflln Birgen 
• T alit Paşa istifa etmiş, Kabineyi lzzet 

fak o ştu '"' rmaga aş 

Sayfa 9 

~-
Hikô.geleriı 

V ANDA 
Yazan: Maurice Renard Çeviren: Faik Bcrçme11 

- Ya .. Bu arkadaşımı siz hiç eski • 
den burada gördünüz müydü? 

- Hayır .. İlk defa olarak dün geldi 
buraya .. 

- Bu küçiık güzel kızın .adı ncvdit 
- Wanda Nilssen!. 

* Hellandın kendine gelmesi için iki 
gün geçti. Artık dcnizdeyrlik .. Gü\'er ~~ 
tede gezinirken sordum: 

- E, şu \Vanda mesele·ı neydi an ' 
latsana bir daha? 

Kızardı .. 

Yazan· Selfılzattin Enis 
• • • •• ' • • • ....... • 1 

HAS N 
GAZOZ '' " OZV 

;~ 

Meyvalardan ve meyvaların öznn
den yapılmıştır. Şekersiz meyva tuzu 
tertibi ve şekerli limonlu şampanya 
terUbi enresi nefis nevıleri vurdır. 
Harureti teskin ve hnLnıı kolaylaş
tırıı·. Şerbet ve limonata yerine dOn
yanın her tarafında bu nefis tertip· 
ler kullanılmaktadır. Ytlzde beş ynz 
nisbetınde dnhn ucuz ve daha leziz 
ve daha neris olan Husan gazöz öz
lerini tercih etmek menfnatiniz ica
bıdır. Knvnnoz içerisinde 25, bOyUk 
35, dört misli 50 kuru-;;tur. Hasan 
deposu : Aı.knra, lst.·ıılul, Be) l•~lu, 
Eskışehır, Beşıktaş. 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul fa ciasına kanşan aşk macerası) 

Yazma r A. R. 

ION POSTA -

Toplar gürlüyor, bandonun ahengi Bombay semalarında Yazan : Celal Cengiz 
rükseliyordu, Suat mülazım Ali ve diğer arkadaşlarile Ak d d d 

şehre çıkacak onlara tercümanlık edecekti a a gi en Su m er or uları müşkül 
Kumandan Osman bey, süvari Ali Jkalacak olan geminin kumanyasına ait • k ı ı d 

::~:a-::v;:;~.:;e~d;.ahsin bey, ku- ~:u~~~: ~::~;!·~:n:::·:::.k~.~~~~ vazıyette a mış ar ı 
Ertugrul, artık tamamile yol kesmiş- dalgın cevap vermişti : Hamatlılar 0 zaman Surneriilere 

•i. Süvarinin işareti üzerine, topçular - Oayı 1.. Mülazim Asaf hey, emir I s· d' S k 
·t düsman idi er. ım ı umer a ıncıla~ 
(Hazırol) vaziyetine geçmişlerdi. verdi. Ben, di~arı çıkıyorum ' ~ 'ld' l b 

kurtarın ı ı Nar aş, T unçaYl, kendişini sevmediğii 
Diye bağırdı. için yılanların koynuna attırmıt değil 

rının önünde eğı ı er .. ve izi çok iyi 
Birdenbire, bandonun sert ve keskin -Niçin?.. karşıladılar. Hamat dağlarından ge • 

N&raş kaşlarını çatarak mırıldanı ~ miydi? 

ilhengi yükselmişti. (Hamidiye mar .ı. - Onunla beraber çıkacak zabitan çerken ordumuza yol gösterdiler .. su 
yordu: Naraşın şimdiki karısı hem çok gü-

~ı)nın dalga dalga yükselen tantanalı gurupuna tercümanlık edecekmişim. 
- Karım, mabut (Enhil) in hima- zel, hem de bir kral kızı idi. 

" dağıttılar. 
~henginin arasında (birinci top) gÜr· - Mülazİm Haydar bey de beraber _ O halde her yıl bize vergilerini 

yesinde yaşıyor, dedim. Inanmadınız, O artık Tunçayı düşünmüyordu. 

~emişti. Topun tetiğini çeken Suat, mi?. neden muntazam göndermiyarlar 
mella! Işte (Enhil) bir küçük felaketle Sihirbaz Maya eve ge"ftnce, Narıt4 

ömründe ilk defa olarak duyduğu em- - Galiba. _ Bu kabahat yerlilerden ziyade 
kendini bize gösterdi 1 sordu: 

ıSalsiz bir heyecan ve gururla titremiş- - Sakın, onun yanından ayrılma. kraldadır. Zano safahate kaptırmı~ 
* * * - Ben yeni bir ordu ile Abd üze• 

li -Bana biraz para ver. S · kendini. umere vereceği yıllık vergi 
- Y ~ş .. şa, Suat... - Ne yapacaksın~· şöyle dursun, maiyetindeki hassa bölü-

''Sana yol göründU, NAraşl, 
Bir kaç ay sonra .. 

Suat, başını çevirmıştı. Mülazim - Lazım. ğünün aylığını bile veremiyormuş. 
~safla gözgöze gelmişti. Asafın par- Mustafa bey, renkli ibrişimden ör- _ Ben Zanonun bu derece safahet 

Naraş Suriyeden geldiği gündenberi 
Hamat kralının kızile yaftyordu. 

~ak bir tebessümle genişleyen çehresi, me para kesesini çıkarmış, içinden düşkünü bir hükümdar olduğunu bil
t)uadın heyecanını bütün bütün art • Osmanlı lirasını Suada uzatmıştı. Suat, seydim, yirmi yıl önce yere vurduğum 
tırmış.. dimdik duran vücudü hafifçe büyük bir sevinç içinde kamaradan gü- tacını tekrar ona bağışlamazdım. 
-sarsılırken, birdenbire yanaklarına da verteye fırlamıştı. _ Keşki öyle yapsaydınız, mella! 

Akada giden Sumer ordularının 
müşkül vaziyette kaldığı haberi Ur 
şehrinde herkesin ağzında dolaşıyor -
du. 

şiddetli !bir kan dalgası hücum etmişti. * Şimdi Hamat derdi olmazdı başımızda. 
T ı .. ]" b d nun ahengı' - Sizi, hayretle dinliyoruro ·, cen-

Samanın ordusile birlik.te mağlup 

olduğu ve muhariplerin dağıldığı da 
söyleniyordu. 

op ar gur uyor.. an ° • Bir vali ile orasını da idare ederdiniz! 
B b ı d "k ı· E tilmen .. lhakikaten Türk müsünüzL. om ay sema arın aı yu se ıyor.. r- H d k d k 

1 
Neyse .. biz gelelim kızının hikayesine: 

tugrul; artık hızı ile j1emir yerine doğ- - em e, o a ar su atı mamış k b ' . 
T .. k" k' y 1 b . · · h Zanonun ızı ır gece rüyasında, bı-

Cudea bu haberleri duyunca yeni 
bir ordu düzerek kendisi yola çıkmak 
istedi.. fakat, kızının hastalığı çok a -
ğırlaşmıştı. Cudea biricik kızının ya
nından ayrılmak istemiyordu. Zaten 
Cudea eskisi gibi ordunun başına ge ~ 
çerek harp meydanına atılacak yaşta 
değildi. İhtiyardı .. dizlerinde ve kol • 
larında eski kuvvetini bulamıyordu. 

,;ru ilerleyordu. ur um ı... a n ız, enı nıçın ay- 1 'dd f )Ak Ab 
ı di ı d •v• • • .. I . . . M' ) zim şı et ve e a et ma udu (Enhil)i 

Fu d .,... · t ı ret e ın e ıgınızt soy er mısını, ıs. .. .. . . 
- n a ... 'J. ornıs an ··• f k t . 1 .1. k gormuş. Kendısıne: (Başına yakında 
Gemı. hl'rde b' sılmı• sankı' - a a sız.. ngı ızçe onuşuyor- . A F n ıre sar T" bır felaket gelecek. akat, bu felaket 

lbir sar'aya tutulmuş gibi, titreye titre- sunuz. seni saadete eriştirecek. Bu yaşa kadar 
Ye geri gitrneğe ıbaşlamıştı. Düm en au· - Konuşurum, a • . • Cenabıhak. I 

1 söniik geçen talih yı dızın parlıyacak !) 
iarı , bembeyaz bir köpük halini almııt- Ingiliz lisanını, yalnız ngilizler konuş-

T demiş. 
tı. sun; diye uydurtmamış ya?.. 

Cudea gülümsedi: 
Ertugrul (Bombay) limanına demir -Evet, amma .. bir Türkün .. bahu-

- Babasının sarayından ayrılması, 
e.tmıs,tı. sus bir Türk bahriye askerinin, sizin 

ı talih yıldı22ınmın büsbütün söndiiğü-
Res,at kaptanın etrafına toplanan· kadar tatlı ngilizçe söylemesini ak -

ne delalet etmez mi? Onun şimdi se-

Cudea bir gün Naraşı sarayına ça -
ğırttı. 

~ar, daha hala soruyorlardı. : lmdan geçirmezdim. 
- Efendi k~ptan!.. Rıhtımlar, ni• - Yanlış düşüncelerinizi düzeltti-

çin bu kadar yüksek yapılmış .. adeta ğimden dolayı, çok bahtiyarım, Mis .. 

nin yanında bir esirden ne farkı var~ 
- O, benim, tam manasile hür bir 

Naraş evinde İstirahata çekilmişti. 
Gudea : 

eşimdir. Ben onu esir olarak almadım. 
k.a.le duvarlarına benziyorlar. Cutbay... K \ 

arım mabut (Enhil , in çok iyi dos-- H aa... Onu da söyliyeyim... - Affedersiniz .. bir şey soracağım. d B k h d 

-Sana yol göründü, Naraşi Akada 
giden ordularımız bozulmuş. Bu bir 

istiklal savaşıdır . Akatları yenmez 
ve topraklarımızdan atmazsak, Akat ~fendim; bu denizlerde, rneddücezir - Görüyorsunuz ki, arkadaşlarım 

ıhadisele"Fi mühimd\r. Onun 6çin rıh- beni bekliyor. Lutfen acele ediniz. 
'tımlarda, bu hesaba göre in'a edilmiş- - Kısa .. çok kısa ... lngilizçeyi, çok 
ilir. Bakınız şimdi, Cezir zamanıdır. tatlı söylüyorsunuz. 
Sular çek.ildiği için, rıhtımlar da yük- - Bilmem .. belki size öyle gelmiş-
ısek görünmektedir. Halbuki med za- tir. 
manında, bu rıhtımlar, bizim Saray • - Bu sevimli lisanı, sizin ağzınız • 
burnunun rıhtımı haline gelecektir. dan biraz daha fazla din1emek ister -

Ceminin ıiçi, bi. .... irine karışmıştı. dim. ... 
Şehri gezmek için izinli çıkacaklar, ha- - Mümkün olsaydı, hiç fena ol -
zırlanmıya başlamışlardı. mazdı. 

Suat, dayısı Mustafa beyi görrneğe - Acaba, arkadaşlarınızdan kurtu-
g:iderken; mülazim Ali, arkasından lup ta geç vakit buraya gelemez misi -
seslenmişti: niz?.. 

- Suat efendi!.. Biz, bir kaç 1\rka- - Hiç zannetmiyorum. 
daş, dişarı çıkacağız. Sen de hazırlan. - Buna çalı~sanız, hiç fena olmaz. 
Beraber çıkacağız. Bize, tercümanlık - Niçin?.. 
edeceksin. - Sizinle çok ho~ bir gece aeçirir-

Demişti. dik. 
Suat, büyiik bir sevinçle: Suat, birdenbire şaşırmıştı. Alışve-
- Başüstüne, efendim. riş için girdikleri şu mağazanm, sarışin 
Dedikten sonra, koşa koşa dayısı - tezgahtan tarafından vukubulan şu 

nın karnarasma gitmişti. teklif, bir anda onu hayretler içinde 
Mustafa bey, beş on gün Jimanda bırakmıştı. Ve o şaşkınlıkla: 

............................................................... - Hoş bir gece geçirmek mi} .. Na-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarendan 

Çarşamba 

(*) 

8ık sık bagılan 

lsterik kadtnlar 

sıl? .. 
- Sizi o kadar tatlı ve sevimli bul

dum ki .. bilhassa gözlerinizde, şarkın 
hayal ve esrarı ile dolu, çok manalı 

' bir ifade var. Sizinle bir gece başbaşa 
, kalmak, her kadın için bir saadet o • 

llur. Bahusus; benim gibi, hayatında 
ilk defa olarak bir Türk genci ile kar-

Bir çok defa evlerde ve yahut şurada şılaşan bir Ingiliz kızı için . .. 
burada blr çok sebepler tahtı tesirinde ba Suat, gözlerine ve kulaklarına inan-
yılan kadınlara rastgellyoruz. Bayılan 
kadınlar ekscriyetle lsterlktlr. ve bun- mamıştı. Kanı, bir anda kalbine top-

tu ur. en arıma i anet e emem .. 
onu hiç bir zernan kırmak isıtemem. 

alcıncıları buraya kadar gelmekten çe- Korkuyor musun ondan ... 
kinmezler. Senin de milletin de, hepi· 

-Hayır. Korkmuyorum.. sadece . ·ı b wl d mizin rahati kaçar .. yurdumuzda kar-
saygı ve sevgı ı e ag an ım ona. 

B da b. · k k d kt' gaşalıklar çıkar. Halkımızın sırtından - u ır neVl · or ·u en1e ır, .• . . . 
NA 1 ( k k k k ') .. düşman atlılarının geçtıgını ıstemez • 
1 araş. ço seven, ço or ar. so-

.. ·· t 1 .. 1 · sen, hemen hazırlan .. yola çık.! zunu a a arımız eoy emış. 'kk 
B k k k b. d d , · ı· Naraş kralın sözlerini dı atle din-- ana, or a ır a am eneoı ır 

'} liyordu. Cudea çok doğru ve makul 
mı N . 

B f 'ld d d k k söylüyordu.. araş bu işi üzerıne al -- en ı en, eve en or mayan U • 
b. k h b k" "k b' ınıyacak olursa, Akatlıların ra ka • 
ır a ramanın azan uçu ır cey-

1 d .. k" k v .. d" S dar inmeleri tehlike::ıi vardı. an an ur up açtıgını gor um. en 
de tıpkı öyle olmuşsun, Naraşı Naraş söz verdi: 

Naraş hiddetlendi: -Peki .. yeni ordunun başına geçip 

B ı hemen yola çıkacağım, mellal - enim yerimde siz o sanıı:, ne * •• 
yapardınız~ dedi. Bahusus çok sever-

. Naraş saraydan eve dönünce, sihir-
senız... · · S 

K d k d v ·ı k h· t haz Mayaya haber göndermıştı. ihir-

1 
- a ın f1 arşısın a egıSme b'. aks ha-,baz Maya, Naraşa çok sadık vs bağlı 

ara ve zayı ara ~araşır. en ır a - . d d 
k. k ' d 'll tl görünüyordu. Naraş Surıye en ön -

ramansın ı, arşın a mı e er ve .. 
krallar eğiliyor! du k ten sonra: 

'-'.~ .. .. b k d - Tunçay yaşıyor mu? 
t'laraş onune a ıyor u. . . .. 
B. d b' d d Diye sormuştu. Sıhırbaz Maya, Na-

ır en ıre sarayın taraçasın a u . ·~. . .. 
b .. ··k b' kk k d rasın Hamat prensesıle evlendıgını go-ran uyu ır za um sa sısının u • · 

rünce: vardan bahçeye düştüğünü gördüler. 
O sırada bahçede dolaşan veliahtın ö- - Tunçayı yılanlar zehirlemişler .. 

kurtaramadık .. öldü. nüne düşen saksıdan çok korkan kra-
Diye cevap verdi. Aradan uzun bir 

lın oğlu yere düşüp bayılmıştı. 
zaman geçtiği için, Naraş, Tunçayın 

Tara.çadan bahçeye .baktılar. 
Gudea: ölümüne acımamıştı bile. O zaten 

kosun, şimdi T unçaydan çak daha güzel bir 
- Oğlumu cinler çarptı.. T 

r=······-··-········-·-·---··-·--·=::; 
l\'öbetçl 
h-czaneler 

kızla evlenmiş bulunuyordu. 
T unçay fakir bir adamın kızıydı .. 

ayni zamanda gözleri de görmüyordu. , 

rine gideceğim. Karıma burada sen -
den başka gözçülük yapacak kimse 
yok.. Bu işi kabul eder misin} 

Maya kaşlarını kaldırdı .. düşündü .. 
- Yaşım ilerlemiş .. dizlerim tut -

muyor .. ben seııin genç ve güzel ka• 
rına, bu halde gözçülük yapanm der
sem yalan söylemiş olurum, mellil 

Naraş ısrar etti: 
(Arkası nr) 

RAlDYO 
Bu gUnkü Progralli 

17 l.\lart 937 Çarşamba 
İSTANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslldal ... 12.50: Bandllo 

13,05: Muhtelif plO.k n~rlyau. 
Akşam neşrlyatı: 

17: İnkılap dersleri Üniversiteden naklen. 
Yusuf Hikmet Bayur, 18,30: PlAk.la dans ıııu· 
sikisl, 19,30: Türk tayyare kurumu nallllna 
Kamlran Kaftancı tarafından konferans. 
20: Nezihe ve arkadaşları taratmdan Tiirk 
musikis1 ve halk şarkıları, 20,30: ömer Rızıl 
tarafından arapça söylev, 20,45: Bimen Vf 
arkadaşları tarafından Türk mus1ldsl ve hal~ 
şarkıları, Saat ayarı, 21,15: Orkestra, 12,15• 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30: PlA.kla aoıoıar 
Opera ve operet parçaları. 

BUKREŞ . 
19,35: Viyolen hnvaları, Sonataıar, JO,lO· 

-..n-Rumen şarkıları, 20,45: Orkestra, 21,4.5: ~·-
sa, Almanya ve Romanya haberleri. 

BUDAPEŞTE 

16: Opera (Puccini), 18,45: Pl~t. netrlf•:: 
19,30: Çıgan orkestrası, 21,5: Haberler, 11,4 

0
: 

Dans havaları, 22,15: Muhtelif hanlar, 23,l · 
Plak neşriyatı, 24,5: Haberler. 

PRAO tı. 
16,10: Brnodan nakil, 17,55: Pllk netrlJ8 n 

19 10: Politika müsahabesi, 19,50: Jlt!Wdll, 
n;kll, 20.30: Tiyatro, 22: Haberler, 11,10 • 
Opera müzik, 23,10: Haberler. 

VİYANA . 
17,10: Haydn, Mozarttan parçalar, 11~· 

Şarkılar, 19,35: Konser, 21,55: Dans ıı..at• ' 
21,10: Haberler. 

VARŞOVA (jSlk 
17,15: Karışık program, 18,20: Ha~-~ıar: 

20,45: Haberler, 21 : Choplnden ran- ,s 
21,45: Muhtelif havalar, 22,20: Bar )[OI'OIG• 
Plak neşriyatı. 

Yarınki Proıram 

18 Mart 193'7 Peqembe 
İSTANBUL 

Öğle Neşriyatı: f'" 
12,30: Pl!kla Turk muslklal 12,50: JIA 

dls, 13.05 Muhtelif Plak neşrlyatı. 
Akşam Neşriyatı: _.ıeıı 

ı 7: İnkılA.p dersleri üniTersitedlll Jll1l' 
Yusuf Hikmet Bayur, 18,30: PlA.kla cSaD' A}lJile~ 
slklsl, 19.30: Konferans doktor Ba1lJD ~a' 
(Cihazı hazmi tüfeylatı), 20: Sadl "' .,.ıı 
daşları tarafından Türk muslkls1 "'.,r 
şarkıları; 20,30: Ömer Rıza taratmdali ~
ça söylev, 20,45: Satlye ve art.ada.wıar' .,.~ 
!ında n Türk muslklsl ve halk ,artılafl. ..,rs' 
ayarı. 21,15: Orkestra, 22,15: Ajald .,. 11 tY 

haberleri, 22,30: Plaklo. sololar, apera 
peret parçaları. 

ların baygın kalmalarından hiç blr za- }anmış .. ve sonra, yavaş yavaş damar- Bu ıece nöbetçi olan eczaneler ,unlar-
rar gelmez. Kendi hallne bırakılmalıdır. I 1 y ki k hA dır: 
Ü arına yayı mıştı. ana arı, oyu a- istanbul cih'"'tind ..... :ı .. r·. zerine dü.,iildukçe baygınlık veyahut çır " .. ou .. 

iNKIBAZ 
ı de' 

ve ondan mntevellid baş a~~· 
feder. MIDE ve barsaklan k~~ bit 
boşaltır. Son derece tekaif edU ftW\Il· pınmak artar, vazlyet çok sıkıntılı bir reli bir pembelik le kızarmıştı. Derhal ... Aksarayda: (Şeren, Beyazıtte: (Asa-

hal alır. sonra gene görüyoruz ki böy _ başını önüne eğerek; dor), Fenerde: (Vi tam, Şehreminlnde: 
Ielerlnln burunlanna açılmak lçln eter I d 1 . k b 1 (Hamdi), Karagümrükte: · (Kemal), Sa-
koklntılmnktadır. - Maalesef, böy e avet erı a u matyada: (Teofilos), Şehzadebaşında : 

Bu çok yanlış bir harekettir. Eter kok- etmeğe henüz alışmadım • <İ. Halil>, Eyüpte: <Arif Bcşlr), Eminö -
latılırsa insan yavaş yavaş uyur. Bu gl- Diye mırıldanmıştı. n ünde: (Salih Necati)' Küçükpazarda: 
bilere daha v.iyade su Içine damlatılmış F k 1 . I l (Hul\isl), Alemdarda: <Sırn Asım>, Ba-

akat; açı mavi göz erı parı parı kırko'"yu"nde·. (Merkez). eter! yudum yudum lçirmlye çalışmalı -
dır. Biraz ı"olonya Uc frlkslyon yapmak yanan İngiliz kızı, bu tok cevaptan hiç Beyotlu cihetlndekiler: 
kafidir. Her ı lde bayılo.nlarla çok alil- bir nedamet duymamıştı. İştiha açan İstikiiii caddesinde: < Galatasaray ), 
kadar olma uz. kendi hallne bırakınız. kl k d · d d" ve (Oarlh), Oalatada: (Hido.yet> Kurtu-

yeme er arşısın a, ıra e ve uşün- luşta·. <Kurtul•u•), Maçkada: (Feyzl) , Açılır ve bir da ha da bay ılmaz. ..... 
1-~-----~-:--~-----lı ·cesini kaybeden bir ubur gibi, kırmızı Beşlktaşta: (Nail Hallt). 

(•) Bu notları kesip sakl:ıynuz, yabuı dilini, daha kırmızı olan ince dudak - Boğaziçi ve Adalarda: 
b'ır albu"mc yapı tırıp kollekslyon yapınız. u··sküdarda· <I'ttıhat) Banyerde· (A 

ları arasında kezdirerek yalvarmı•tı: · • · -Sıkıntı zanıaıuııızda bu notlar bir doktor T saf>, Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybe-
c-ibi Imdadınıza yetl!!ebUir. (Arkası va&1 llde: <Tanat>. 

tuz olup MÜMASlL MOST AHZA J(Q
DAN DAHA ÇABUK, DAHA ye
LAY, ve DAHA KAT'i tesir edet ız. 
rneklerden sonra nJınırsa HAZ:t\ _ 
Llöt, MlDE EKŞlLlK ve YA RS~
LARH•a gidcri-r. MIDE VE BA 
LARI Al.JŞTIHMAZ. defe-

A~ızduki kokuyu ve tatsızlı~ ıca· 
der. MAZON isim ve HOROS oıar 
sına dikkat. bDyfl)( 

KUçUk şişesi çıkmıştır, fakat 
şişesi ekonoıniktir. 



Ilafide tekrar 
Şehir tiyatrosunda 

Bir kaç gün evvel, Ankaralı bir ka
dın okuyucumdan aldığım mektubu, 
hernen hemen hiç değiştirmeden bu 
&ayfalara geçirmiş, ve bu suretle de, 
bütün isteklerine rağmen sahne haya
tına karışmaktan çekinen san'at sever 
t~ınlarımızın çok makul endişelerine 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatları 16 - 3 - 1937 

tercüman olmuştum. ı 
Ankaralı okuyucum, Ankarada a

çılan tiyatro mektebine genç kızları- l 
l'rıııın rağbet etmeyişlerinin yegane se • 
Debini tahlile girişirken diyordu ki: 

«- Kadınlarımızı san 'at sahnesine 
ltılmaktan ürküten, sahne san'atkarla
tına karşı son derece nankör davranı
tırnızdır. 

PARALAR 

ı Sterlln 
ı Dolar 

20 Fransız l"r. 
20 Liret 
20 Belçika l"r. 
20 Drahml 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı Fllorln 

20 Çek kuronu 
ı Avusturya 61. 
ı Mark 
ı zıotı 

ı Pengil 
20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı İsveç kuronu 
1 Türk aıtını 
ı Banknot Os. B. 

Alış 
614.00 
123,00 
111.00 
120, 
80. 
21.00 

565. 
20. 
63. 
70. 
20.00 
25. 
20. 
21, 
12,00 
48. 

so. 

2·16, 

ÇEKLER 

Satış 
619.•10 
126,00 
114,00 
ı25. 

84. 
21.00 

575. 
23. 
66, 
15. 
23.00 
28. 
22. 
23. 
14.00 
52. 

n. 
1039. 
248. 

F araza, senelerce sahneye emek 
\'ermiş ve çok sevilmi ş bir san' at kar : 
olan Halidenin bugün uğramış bulun- i 
duğu mağduriyet, en cesur san 'at a- ' 
t~klarını bile sahneden soğutmaya ka- -------.- --- ---
fıdit.)) ı 

Londra 
Ben, bu satırları okuduktan son- Nev-York 

ta, ınağduriyetile hemcinslerine deh- Pa.rls 
te , Mllfmo ht Vermiş olan san'a tkar Halidenin ne ' Brüksel 
alde bulu.nduğunu yakından yokla- Atlna 
~ak lüzumunu duymuş, ve onu, ça· ~~~;;e 
19hğı tiyatroda da, evinde de ziyare t Arnsterdanl 
etnıiştim. Prag 

Açılı~ 
617,00 

0.7919 
17.2475 
15,04.37 

1 
4.7010 

88.73~ 

5,4762 
64.56 
1,4488 

22. 7() 

H Vlyann 4.i'236 
h alide, vaziyetile, halile, ve haklı Mndrld 11.45~6 
b ed~inlikten ilham a lan acı sözleri le Bcrlln 1.!1688 

enı, Atıkaralı kariime hak verrnek Varşovn. 4·1830 
lll b Budapeşte 4.3 6l 

ec uriyetinde bırakmıştı . Bükreş 108.1037 

Ben, bu hakkı da, bu sütunlan:{a a- Belgrad 54.6810 
Çık Yokohama 2.7786 

Kapanış 
616.00 

0,7930 
17.30 
15,1.682 

4.7094 
f8.88 

3,4815 
64.61 
1.4512 

22,7375 
4.23 

11 .4775 
1.9715 
4. 19 
4.383) 

1(8 2 t92 
.34. 74 
2.1830 

24.61 
!1..485 

Ça teslim ettikten sonra, yazıma Moskova 

1 
24.o5 

tu 8atırlarla nihayet vermişt im: Stokholm 3.1434 

<•Bu vaziyeti anla tab ilmek beni A nka ------E- 8- H A l\1 ~--
t~Jı okuyucuma hak vermeye mahkum -------
k rtıanın azabından kurtarıyor. Çünkiı Anadolu vm. % 60 

t aniiın ki, Muhittin Üstündağın bu sa- l peşin 
11tları görmesi, gazetecilerin sebep ol A. Şm. % 60 vndell 

------Açılış KapanıJ 

oc.oo 
oo.vo 

00.00 

tı,OJ 

o-.oo 

oı.oo 

0.00 
00,00 

ı.ı.ıkt ı BomonU - Nektar l arı bir hatanın gazeteciler tarafın- Aslan çimento 
an temizlenmesine kafi gelecektir. ı Merkez banki\Sl 96.50 96 SO 

Ve Halide, hem o pullu kanto es- ı İ ST İ K RA Z LAR 
~~bından kurtularak, ean'atinin eşsiz 1 

~ısvesine bürünecek, hem san'at se ı 
\terler:j nankörlük korkusundan kurta~ ' 
~~tak, hem de sahneyi, sesinin ve ka .~ 

Türk borcu I peşin 

• • I vadeli 
• • n vadeli 

Açılış 

ı)() 00 

19.575 
00.00 

KapaıııJ 

OO.OJ 
19.40 
00.00 

~iyetinin, an'at anyfamızda eksik a .... --.----T-A-8~V 1 L AT 
lan zenginliğine kavuşturacaktır.>> _A_ç_ıı-.,--K-.p-.-a.-,-

ı!a, 1H~lide, Şehir tiyatrosundaki arka- Anadolu I pe. 00.00 oo.oo 
l' 9 arıle arasının, bazı sözlerini çok • I vadeli 4lı.oo 39.9J 

tıanlış tefsir ve neşreden meslekdaşla- : ~ ~~·. ~·~ ~·<:, 
tn tarafından açıldığını söylemişti. Anadolu mü. pe~l 42.4J 42.4J 

1 • Bu bak ı mdandır k i ben, on un şe· '!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ lltr r ,..; 
İSTANBUL le~ 1Yatrosundan ayrılmasında o mes l 

da{llarımı mes'ul sayıyorum. 
tid Ve Muhittin Üstündağa o açık is
ta ayı Yazmakla, Halideyi şehir tiyat-

Ticaret ve Zahire Borsas1 
18/3/937 

~tıa, ve şehir tiyatrosunu Halideye1 jl l=;-.=-==--==F=İ=A=T,=LA--=R==----=~ 
bu ndırmak, yani meslekdaşlarım l c ı N s ı J Aşa~ Yukarı 
l)ı~ın:s'uliyetin yükü altından kurtar- ~ K. P. K. P. 

ıstemiştim. Buğday yumuşak 6 16 6 27 .s 
~ b~rndi, o günkü tahminimin isabet- Buğday serL 6 18 O 00 

~· ır tahakkuka kavuştuğunu öğren- 1 ~~ sarı :;~·s ! ;~ 1

~ bulunuyorum. d 4 32,5 ~ oc Ve .. V • b 
1 

cav ar , ~ 
~~ ogrenmış u unuyorum ki, Şa- Fasulye urak 8 00 o 00 
";t eden ve Hüseyin Kemalden sonra, Tirtik Çeııgelll 1

8
55
9 

00
90 ••4ll Güz yünü 

~ti<lYet, Halidenin üç yıl evvelki gaf- zerdevıı. derls1 S(l()() 00 

4}' ~e ınazur görülmüş, ve Halide de, Sansar derisi 291A> 4266 

ıŞ· olduğu affa mazhar kılınmıştır ~~~ıd:ze~~~~ ı:: 1:; 1~ 'Indi de eminim ki, san'atkar Ha-
~~in taın Üç yıl şehir tiyatrosundan 1 ===-..:::==,_,~-=E=~=EN==<==---... 1 
~ kalınakla çektiği uzun ve ağır ce Buğday 198 Toa 

d~i ~de kendisine değil, mutlak bir 1 ~~~ar ~ : 
~llb~~:. baş kaldırmak istidadında o· Mısır 60 • 

~arı utun meslekdaşlarına hiç bir za-1 Yulaf ıs • 
bit d Unutulamıyacak kadar kuvvetli tl ::~etohumu 1~ : 
li ers teşkil etmiştir. un 45 • 

~tı :lideyi, çok yakında, eski arkadaş- ---=-~=~=--h=u=t ==='""-' .=-_ -l!-=--==11==·=-=~=-
B rasına karışmış göreceğiz. GIDF.•I',N==::=:=:=:::==-== 

'ttıiye~n, Halideyi alkışlamak mahru- , 
~ll b~n~en çok yakında kurtulacak o- 1 

~~ t' tun san 'at severler namına, şe- i 
h~.'~atrosunun değerli ve alicenap 

ı 

~~.~ı .. Muhittin Üstündağa açıkça te ı DIŞ FiATLAR 
lil'o \ıru, eda edilmesi farz bir borç bi~ ----·=====~ ----==K.=. = s=. =---= 1 

r\ırn 
L• • Bu~ay : Llverpul 6 17 

.t ı-ıiç .cı" h k k .. ' k 6 32 ~~. b yUp_ e yo i, Muhittin Ustün Bu~day : Şı ago 
1 u d - k d Bu~day : Vinlpek 6 16 
~Ot]ij.. ag a ar üstün affile, nan- Arpa : Anvers 5 :us 
~eye Re ınaruz kalmak korkusile sah- Mısır : Londra 3 54 

't h atılmaktan çekinen bir çok san- Keten T. : Londra 7 44 
dır ....... eıveakarlarını da, sahneye kazan- Fındık o. : Hamburc 79 78 

·•ı ş b l Fındık L. : Hamburs 79 28 
• a\ı . ~ Unuyor. 

~ıt ç k ıtıbarla, yalnız Halideye değil, 
tthir or Halidelere kavuşmuş bu lu nan 
'ttıet ıyatrosunu da sevinçle tebrik et-

Solt Yerinde olur kanaatindeyim! 

Naci Sadullah 

Su işleri 
Ankara, 1 G (Hususl) - Su işle

rinde çalışacak etüd teşkilatının vazi
feleri hakkında V ekiller Hey' etince 
bir talimatname kabul edilmi~tir. 

Vniversitede 
Ufak bir hadise 

(Bnştarah 1 inci sayfada) 
mak ve Üniversite talebelerini bundan 
istifade ettirmek için her hafta munta 
zam bir surette verilmek üzere bir kon 
ferans serisi tertip edilmiştir. 

Bu serinin dün 15 inci konferansı 
verilirken ufak bir hadise olmuş ve 
Fen fakültesi Ordinaryüs profesörü 
Arndt'm konferansı az bir müddet in 
kıtaa uğranu~, ve nihayet talebelerin 
isteği ve ısrarı ile tekrar kürsüye gele 
rek konferansını bitirmiştir. 

Profesör Arndt'ın, (maddenin yapısı 
hakkında eski ve yeni tasavvurlar) 
mevzuu üzerinde bir konferansı tale
be tarafından alaka ile kaışılannuş, pıo 
fesör ün konferansı talimatnamenin 
gösterdiği müddet zarfından biral uzun 
sürcceği için profesör Arndt, ayrılmak 
isteyenlere müsaade etmiş ve konfe -
ransını kısa bir müddet keserek gitmek 
isteyenlere fırsat vermL5. 

Konferans salonunda bulunan b:n 
kadar dinleyicin in pek azı salonu ter 
ketmi.şler. Ekseıi d inleyiciler talebe ol 
dukları için , bunlar da istifadeli b ir kon 
feransı bırakmak istememişlerdir. 

Saat yedi buçuğa gelip te konferan 
sın hitam3 cnnesi icap edince rektör 
Cemi! Bilsel ayağa kalkmış ve profesö 
r ü alkışlayarak, vaktin geld iğini anlat 
mak is-temiştir. 

Profesör de bunun üzerine sözünü 
yarıda bırakarak kürsüden inmiştir. 

Dinleyiciler konferansm yar;da kal 
dığını görünce alkış' amağa ve hcıcayı 
!stcmcğe baş'amışlar, ve bir grup ta 
kendı~ini İstirahat odasında ziyan t e -
Mı ek konferansı bitirmesini rica etmiş 
tir. 

Bunun üzerine profesör tekrar al -
kışlar arasında kürsüye çıkmış ve kon 
feransını bitirmiştir. 

Telefonla görüştüğümü~ profesör bu 
hfıdise hakkında şu s<izleri söylemiştir: 

-Dahili n izarnname mucibinc<.> kon 
feransımı yedi buçukta bitirmckliğim 
icap ediyordu. Ben bunu bilmivordum. 
Rektör vakit gelince, beni alkış!adı , ve 
konferansı bitirmekliğimi ihtar etti. 
Ben de sözümü kestim. Fakat dinleyi
ciler konferansımı istifadeli bu1muş1ar 
yerler ini terketmemişler, önde kızlar • 
dan mürekkep bir grup, usulü dairesin 
de rektöre müracaat ettiler, rektör de 
bu ricalarını kabul etti. 

Rektörün müdahalesi şüphesiz ye
rindedir. Herhangi bir hadise mevcut 
değildir. 

ASiPiN KENAN 
Halis ve haki k[ to bletleri sıhhatinizi 

s< ıtuktan ve ı.otoıı ıı~rıltırdun korur 

ISMIN E DiKKAT 

KEYFLE iÇiYODUM 
.Sulraoh:ınıam 

Kehap~ı karoıaında PıPU , AZARI 

Son Posta Matbaası --
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

.... PLERI: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
SAnı S. Ragıp EMEÇ 

Sayfa ıı 

• 
Ingiliz meclisi de 

yükselen endişeli sesler 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

olan bu şekilde tahkimatm Hindistan 
yolunu tehlikeye koyacağım söylemiş. 
lerdir. 

Bu hususta 1nte1Iigence service va· 
sıtasile maliimat alınmış olması lazım 
geleceğini söyleyen Liberal mebuslar 
dan Sir Percy Harris, hararetle alkış
lanmıştır. 

İtalyan donanınasınm manevralan 
Roma, 16 (Hususi) - İtalyan donan 

masının İtalya ile Afrika sahilleri ara
sında yapmakta olduğu manevra bit
mek üzeredir. Donanma baş leurnan -
danlığının halletmeyi üzerine aldığı 
muadele Tobruk, Trablus ve Bingazı 
mi.istahkem mevkilerinden istifade edc 
rek Şarki Akdenizin bu kısmını her ih
timale karşı el altmda bulundurmak 
meselesidir. 

Donanma manevralarını bitirir b!tir 
m ez, İtalyaya dönecek ve Kral Hane
danı ile o vakte kadar seyahatinden 

I'l ezars·z kalan karlının 
kolunu kediler parçaladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
m et apartımanının kapıcısı Halil sabah 
lcyın apartımanın bahçesinde tımakla 
rı manikürlü, fakat dirseğinden kesil· 
m'ş bır kadın kolu görmüştür. Birkaç 
kedi kolun etrafında birikm.~1er, kolu 
d dık didik etmektedirler. 

Kapıcı manzarayı görünce cvvcla te 
vahhüş etmiş, sonra apartırnan halkını 

he) ecana vermemek için do;;.ruca po. is 
karakoluna koşmuş : 

- Bahçede kesik bir kadın kolu var, 
parmakları filan manikürlü. K imseye 
duyurmadan size haber verıyorum d<:
miştir. 

Polis memurları da dcrhal bahçeye 
giderek tetkikata başlamışlardır. Fa. 

kat tetkikat neticesinde bu kolun b ir 
kaç gün evYel ö!müş bir kadına ait ol
duğu, apartımanın dördüncü katındo 
oturan ve Tıp Fakültesinin ikinci sım· 
fındn okuyan Hnluk tarafındon tcşrih 1 
haneden alınarak getirildıği, kokrr.asın 

diye gece evin balkonunda bırakıldığı, 
kedilerin bunu sü ı üklerken bahçeye 
düşürdükleri anlaşılmıştır. 

dönmüş olacak olan Bay Musalininin 
önünde muazzam bir geçit resmi ya
pacaktır. 

Halk tarafından da ayrıca deniz §q 
likleri için hazırlıklar yapılmaktadır, 

* İngiliz • Mısır manevraları 
Kahire, 16 (AA) - İtalyan filom 

Libya açıklarında manevra yaparke•, 
Mısır ve İngiliz kıtaları da Heluanlll 
cenubu şarkisinde çölde birlikte mane 
ralar icra etmektedir. 

Musolininin avdetl 
Roma, l6 (A.A.) - Musalininin M 

rikadan evvelce rnukarrer o'lduğu veg• 
hile bu ayın 23 ünde değil, 22 sinde 
avdet edeceği beyan edilmektedir. zt
ra, kendisi Faşist mücadele teşekkül'ı 
lerinin teessüsünün yıldönümü müna• 
sebetilc yapılacak o1an nümayişlerda 
hazır bulunmak arzusundadır. Beledi • 
ye makamatı, Düçeyi karşılamak için 
muazzam hazırlıklar yapmaktadır. 

Reşadiyede bir kedi için 
yapılan beton mezar 
(Baştarafı 1 inci sayfaaa) 

için evinde 14 tane kedi beslemektedir. 
Birkaç gün evvel bu kedilerin elcbn§ısı 
cP iyango• b irden b ire hastalannu§ ve 
kısa bir müdde t içinde ölmüş. Hayvan 
öldüğü sırada Macar Bayan yemek y i· 
yormuş ... Kedisinin öldü ·unü görünce 
derhal sofrayı terketmiş ve SC\gili 
ked'sinin ö!iısüne kapanarak günlerce 
ağlayıp dunn uştur. Bayan kediy _ b h 
çesınde betondan bir m~zar yaptırmış, 
hayvanı yıkadıktan sonra. tüylü hav
lularla kefenleyıp defnetm~tir. Reşıı, 
dıye halkı Bayana başın sağ olsuna gi~ 
mişlerdir. Kadın hala m üteessirdir ve 
kedisi aklına geldikçe ağlayıp durmak 
ta dır. .............................................................. 

AKBA~---
KI'rABEvt 

Yerli, yabancı bütün kitap, ga
zete ve mecmualan size ehven 
fintln temin edebilen modern 
bir müessesedir. Telefonla dahi 
siparış kabul eder: 

Telefon: Ankara 3377 

Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: 
ı.Lvkii 

rla~ı B!ıynk nıtrlı 

Çirtli~i 

No, Ci si 

TnrJa 

Dön Om 

3 

Kıymeti 

L. K. 
60.00 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı gayri m enkulün vergi borcundan dolayı tnkarrür 

ettiğinden mezkür mahallin 15 / 3/9 37 tarihinden itibaren 20 ııün müddetlc müza: 

ycdeye konulmu~tur. 

ihalesi 3/ 4/ 93i tarihinden 2 gün evvel taliplerin ?'o 7,5 pey akçelerile Karta! 

Malmüdürliiğü tahsilat komisyonuna mü ra cutları .ilan olunur. «14 70» 

ı tstanbuJ Belediyesi llanları ı 
Senelik muhammen kirası 600 lira ola n Köprünün Kadıköy iskelesinde 2, 5 

metıe kutrundaki büfe teslim tatibinden itibaren 938 ve 939 seneleri Mayıs sonu

na kadar kiraya verilmek üzere açık artır maya konulmu~tur. Şartnamesi Levnzım 

Müdürlüğünde gönilebilir. İstekli olanlar 45 lirillık ilk teminat mektup veya mak· 

·buzu ile 24 / 3/ 937 Çarşamba günü aaat 14 de Daimi Encümendc bulunmalıdır • 

lar. B. (1342) 

MUZA YEDE ILI! SATILIK KÖŞK VE EV 
ı - Yeşi!köyde Kaletarya Ballar mnkünde 2 dönüm bat yerhıi han SOO Ura nıuham 

men kıymetli kö k. 
2 - Bakırköy Kız mek~bi ~kajmda 19 namaralı n elektrik tesisatı bulunan 1200 

lira mnhammen kıymetli e-.. 
İzalei I(Üyu zımnında 937/ 1 dosya ile 1!13/937 cuma ı:ünü saat U den 16 y;,ı kadar Sul

tanahmet 3 i.'tıcü Sulh Hukuk mahkemesi tarafından müzayede sureWe satılıfa çı· 
karılmıştır. 

---------·-------------------------------------------------------· ---
Kad1köy Vakifiar Direktörlüğü ll:inlar1 

Üsküdar~a Gülfem Mahallesinde Karaca Ahmet caddesinde yeni· 
den tamir olunan 66/140 sayılı dükkAn teslimi gününden 938 Ma yıl 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
lhalesi 19/3/937 Cuma günü saat 15 dedir. lsteklilerin Kadıköy Va
kıflar Müdürlüğüne müracaatları. (1310) 

Dr. SUPBI ŞBNSBS 
ldrar yolları hastairktari 

mUtehaaa•a• 
Beyo~lu Yıldız slnemtuıı kıt~sı 
Leklergo Apl muayene ~ den sonra 
Cum•rteal f•klrler• P•r•••z 

~--._.Tel. ~39:U ._ __ , 

r,.. Operatör • Urolog c 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollar• 

hastaiıkları mOlt:haıssısı. KOprOb3şı 

:Eıııınouu lıwı Tel: ıun..ı ... 



.. 
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i R K ET i H AY R i Y E 'nin 
• 

stanbul sayın halkına mühim ilanı 

Şirketihayriye büyDk fedakirhklarla 1 Nisan 937 tarihinden Itibaren •1•l1da ••ra lle gösterll .. 
kolayliklari ve bilet ücretlerindeki yeni ucuzluklari tat~lka bafhyacaktlr. 

Yiwfiil· 

Abonman Kartlarında Yapılan F ev kalide Tenzilit 
Fevkalade tenzilatlı abonman kartları şimdiye kadar üçer aylık olarak verildiği halde bu devreden itibaren ikişer aylık olarak verilecektir. 

- ttsküdardan başlıyarak Yaniköyüne kadar Anadolu iskeleleriyle R. Hisarı iskelesi için tenzilat .. ...................................................................... on.............................. f' .U 
- Kandılli, A. Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Emirgan ve İstinye i~keleleri için tenziHit ... .. ............................... ...................................................... ................................. " 30 
- Paşabahçesi, Beykoz ve Yeniköyden itibaren Tarabya, Kireçburnu, B. dere, Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat ........................ ................................. "' JJ 

J üncü fJkrada gösterilen iskelelerde tatbik edilecek % 35 tenzilat kış mevsiminde yani Birincikanun. İkincikfumn, Şubat ve Mart aylarına mahsus olmak üzere ............ "- 40 k 
(Bu kartların satı~ına 1 Nisan 937 tarihinde başlanacak ve ll Nisan 937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir.) 

------------~----·~~~-~~---------------- Beylerbeyi, Çengelköy, V aniköy iskelelerinden köprüye gidip gelme alınacak bilelerin birinci ve ikinci mevkilerinden birer ve köprüden bu iakelelere alınacak kezalik gidip ıeim• blllıdıl 
rln birinci mevkiinden 3, ikinci mevkiinden 2,lh kuruş tenzil edilmiş ve bu tenzil ile işbu iskeleler gidip gel me bilet ücretleri noktasından Osküdar ve Kuzguncuk ücretleriYle aılbaVl 
dereceye indirilmiştir. ------------ Köprüden Kandilli, A. Hisarı ve Emirgan iskeleleri için verilen azi met ve avdet birinci mevki bilet ücretindeki 20 para kesir kaldınlmıştır. 

- Kanlıca, Çubuklu ve İstinye iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu iskeleler için alınacak tek biletlerirt birinci ve ikinci mevkilerinden 2 şer ve yine bu iskelelerden Köprüye alma .. 
cak avdetli birinci mevki biletlerden 6,%; ikinci mevkilerden 5,1/2 kuruş ve Köprüden bu iskeleler için alınacak gidip gelme biletlerin birinci mevkiinden 7; ikinci mevkiinden J,% 
kuruş tenzil edilmiş ve bu tenzilile işbu iskeleler gidip gelme ücretleriKandilli, A. Hisarı ve Emirgan ile müsa vi dereceye indirilerek taritelerde vahdet temin edilmiştir. 

~·""J'41"'4ııl""" --~ .......... .,~~ 

7 - Bititik iskele için muteber 
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O - Kartılık iskelelerde )) 

tek ikinci mevki bilet ücreti 10 Kurut yerine 5 kuruf8, birinci mevki bilet ücreti 13 yerine 7i kuruta 
20 >> ıs >> )) )) )) )) )) 

/ 
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' lO )) )) • 7! 

avdetli )) )) )) )) 

tek )) )) )) )) 

avdetli )) )) )) )) ıs » >> • 121 )) )) )) )) )) 20 )) 17! )) 
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Araba vapuru ücret tarifesinde yapılan tenzilat 
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Kabataş • Üsküdar .. Sirkeci arasında işiiyen araba vapurlariyle nakledilecek kamyon, kamyonet. otobüs ve binek otomobillerinde 7o 25 den 50 Ye kadar tenziltıt yapılmıştır. Yenik6y 
ile Beykoz arasında yeniden ihdas edilecek araba vapurları servisi de ayni ücret tenzilntına tabi tutulacaktır. (Tafsilatı gösteren tarifeler her iskele ye asılacak.) 

Boğaziçinde )'eniden --ey -·-yaptıranlara kolaylık 
19 37 ma U senesinden itibaren Boğaziçinde yapıla~ak yeni inşaat sahi plerine devletçe yapıran uç senelik vergi muafyeti esas ın~ uyularak Şirketç e de 3 sene için hükmü cari meccanf 
paso verilecektir. Bu pasolar mülk sahibinin arzusu üzerine musaddak icar kontratosu görülerek müstecire devrolunabilir. 
Yeni inşaat yapacaklara malzemeleri ve Boğazda oturanların Türk Antrasit kömürleri Şirketçe meccanen nak1olunur. 

Orkestralı ve b lifeli tenezzüh seferleri 
Yazın cumartesi günleri - hava müsait oldukça - Köprüden saat t.f te kalkacak bir vapurla Bağazda tenczzü h seferi tertip edilecek ve tenezzüh, akşamın geç vaktine kadar sürecektir. 
Mehtaba tesadüf eden günlerde avdet daha geciktirilecektir. Bu postada bir orkestra takımı bulundurulacak, mutedil ücret mukabilinde İstanbulun en maruf bir lokanta müessesesi ta .. 
rafından zengin büfe ihzar edilecektir. Ücret herkes için (50) kuruştur. Vakti gelince müfredatlı program ncşrolunacaktır. 

ALTINKUM ve gazinosu, S ÜTLÜCE ve YENİMAHALLE tenezz üh biHi istisna serbest tir. 

En hoş ve taze meyvaların Usarelerinden istihsal edilmiş tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen karikllsı olıiu~nda tamamen taKlid edile
bilmesi mümkün de~ildir. Hazimsizli~i, mide yan"\alarını ekşiliklerini ve 
muannid in k ı bazları giderir. Ajpz kokusunu izale eder. Uınumt hayatın in 
tlzamsızlıklnrını en emin surette ıslah ve lnsnnıı hayat ve canlılık babşeder. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU • lST ANBUL 

Paran1za 
Zahmetsiz ve Sağlam 

En Yüksek Geliri 
ADAPAZARI 

Tic a ( Bahçe.'bapı 
Taş Han) 

Size Temin Etti 

Baakaaıa 

.• , Kuponlu vadeli mevduat, 
servisine yat1racağ1n1z 

Her 100 lira için 
Yılda 6 lira faiz alırsınız. 

Faizlerin her aya isabet eden mikdar ı 
kuponlar mukabilinde aybaşlarında ödenir 


