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937 bütçesi bugün 
Meclise veriliyor 

Umumi yerlerde yalnız 
Türkçe konuşulması 

temin edilecek 
Pazar olmasına rağmen dün de Maliye Vekilinin 
evinde bütçe üzerindeki çalışmalara devam edildi 

Halkevi Reisi: " Türk vatandaşının Türkçeden 
gayri bir lisanla konuşması kadar çirkin 

bir şey tasavvur edemem, diyor 
~ 

Ankara, 28 (Hususi muhabirirnizden) - Yeni sene 
bUtçesi üzerinde tetkik ve müzakerelere bugün de, pazar 
olmasına rağmen, devam edilmiftir. VeldUer Hey'eti büt· 
çenln varidat kısmını tetkik ettikten sonra dün ve bugUn 
rnasraf kısmile meşgul olmuttur. Müzakereler faaı.lu1~ 
saatlerce devam etmiştir. 

çıkamamı.ştır. Bunun neticesi olarak bütçe projesi üze· 
rinde ça'lışmalara bugün Maliye Vekilinin evinde de\•am 
edilm.i.ştir. Bütçe kat'l şeklini almıştır. ' Belediye Medisinin Türk tebauından olup ta umumi yerlerde batka~ 

lisanlarla konutanlardan ceza alınması hakkında bir karar vermesi 
çok muhtemeldir. Karar ecnebilere tetmil edilmiyecek En kuvvetli tahminlere göre 937 bütçesi 230 la 235 

milyon arasında olacaktır. 

Rahatsızlığı dotayısile Maliye Vekili bugün evinden 
Bütçenin yarın (bugün) Meclı::;e verilmesi tekarrür 

etmiştir. Encürnenlerde tetkiklere başlanacaktır. lstanbulda umumi yerlerde Türkçel 
konuşutmasının temini hakkında Da -
hiliye Vekaletinin, Istanbul Vali ve 
Belediye Reisinin mütalaasını sordutu 
haber verilmektedir. Ancak. bu huaua
ta Vali ve Belediye Reisi Muhidc:lin 
Üstündağ, henüz bir tebliğ almamıt • 
tır. 

Köylünün kalkınması için 
esaslı tedbirler alınıyor 
Herşeyden evvel dağınık köyler mü,terek merkezler 

etrafında toplu bir idare albna alınacak 

Türk köylüsü 1011 aiatem traktörlerle çalıfll'ken 
Ankara - (Telefonla) -Türk köy- tarlıkla idare edilen 38,500 köyilmilz 

lu..,unün kalkınması için hükO.metin vardır. Bunların ll, ı n nin nüfusları 
ha.zırladığı kanun layihası çok mühim 1 SO den aşa~ı olup niltusu ı SO den faı-
e :ı.siarı ihtiva etmektedir. la köy sayısı 2 7,32S den ibarettir. 

k anunun' esbabı mucibe layihasında Nüfusu ıso - 300 arasında 11,796, 
denmE'ktedir ki: 300 ile SOO arasında &6SS köyümüz 

- Memleket nüfusunun % 87 sini vardır. İlk seriye dahil yani nüfusları 
~~kil eden kQ.ylünün kalkınması, dev- 1 :SO den aşakı köyler kanunların göa
~lın kalkınması demek olduğundan terdiği köy i§lerini değil, hattA muhtar 
d(!v etin inkılfıp hamlesini köylere gö· ve korucu gibi köy adamlarının yıllık
tunn ek ve hızla yürütmek kat't ve l- lanru bile karşılayacak halde delildir. 
cu zaruretler arasına geçmiştir. Nüfuslan ı SO lle 500 arasmda olan 

Topladığımız malüroata göre muh· (Devamı ı 1 inei sayfada) 

~~=============--=------------------------------
Lik maçları dün bitti 

Fener Istanbul şampiyonu oldu.· 
Güneş ikinci, G.S. ve Beşiktaş 3 üncü 

... 

l) . Galatasaray • Eyüp maçm thln heyecanlı bir görünüş 
()~ Taksi.~ .. stad!omu~~ fstanb~ lik maçlarının son karşılaş~ası yapıldı. 

:ukça buyuk bır seyırcı kalabalıgı toplayan bu maçlarm tatsilatını 
~ 6) ncı sayfamız da bulacaksınıa. 

Avusturya da 
büyük vak'alar . 
coreyan edecek 

_Fransız gazeteleriniır 
heyecanlı haberleri 

Esasen geçenlerde Bursa belediyeai 
daha evvel de diğer bazı belediyeler 
Türk vatandaşı olan·ların umumi yer· 
lerde Türkçeden başka Hsanla konutul 
maaını menetmif bulunmaktadır. Bat· 
ka lisanlarla ancak ecnebiler konup-

CDevamı ı ı inci sayfada) Halkevi Reiai Agih Sım LeYead 

Tari hi eseriere musallat 
olan meçhul eller 

Bali Süleymanağa camiinin 
müzeyyen mahfelindeki 
kıymetli parçalar meçhul 

kimseler tarafından çalındı 

Son günlerde bazı nefia tariht aer
lerimizin fırtına, yağmur, kar gibi ta • 
bia.t kuvvetlerinden başka bazı sabıka
lılar. tarafınd8\!l kurşunlan çalmmak, 

A ekili Ş • merrnerieri sö"külmek auretile tahrip 

Par~:r'~ş!:'t~ _ Ga~=er A· edildikleri g.örülmektedir. Bu talihaiz 
'"''"t 1 .1 un bo 1 eserlerden bır tanesi de Silivrikapıdakl • ...., urya mese esı e uz yu meş· 

8 
... 
1
. c .. 

gul olmaktadırlar. me~~u~ a ı 7uleymanağa camH ve 
(Devamı ll inci sayfada) sebılıdır. Esen yaptıran Süleymanala 

Fatihin topçu başısıdır. 

Tramvaglarda Geçenlerde bir gece camün gayet mil 
zeyyen bir halde bulunan hünk&r mah 

Tenzilat/ı tarif e fili meçhul kimseler tarafından yıkılm•t 
ve kıymetli parçaları alınmıfhr. Bu vak 

Bugiin başladı adan bir müddet sonra camiin bititi _ 
. . . ğindeki nefis sebil tahrip edilmiye ba 

Tarıfe komısyonunun tramvay bı • l t B"t" b t h 'ha b f • .1.. anmış ır. u un u a rı tın iraz 
let ücretlerinde yaptıgı tenzı atlı tari- k b' 'bi 

ek urşun, ır parça mermer gı aayet 
fe ile bütün yüktek m . tep talebesine (Devamı ı ı inci sayfada) 
ait pasolu tarifenin tatbıkatma bugün- ---- ·--.. - --- ·---· 

(Dnaml ll inci sayfada) 

Tahrip edilen ve kıymetli parçalan 
çalınan mahfilin bugüıdrii hali 

Kudüse gidecek 
Hicaz tebaası 
idam edilecek 

Yeni Tefrikam1z __ ~ 
Londra, 28 (A.A.) -Kral lbnis • 

suud Kudüs'e giden tebaası hakkında 
idam cezası derpif eden bir kanun neş
retmİf ve karışıklıklara iştirak etmek 
üzere Kudüs'e gidecek gönüllüle rin 
tevklfi için hudut rnuhafızlanna emir 
vermiştir. - ------
Graziani'nin 
Hayati tehlikede 
Oibuti, 28 (A.A .) - Adisabaha -

dan blldtrildiğine göre Craziainin sıh
ht vaziyeti endişeyi mucip olmaktadır. 
Mareşal, bombanın parçalan ciğerlerİ· 
ne saplandığı için yaralar neticesinde 
hasıl olmuf bir zatümtden muztarip 
bulunmaktadır. 

Ercümend Ekrem Tahjnıın en güzel eseri 

Gurabi Efendi Avrupada 
1 Sizi günlerce satıriarz arasmda 

1 
zevk le sürük/iyecek olan bu ro-

~----- mandan birkaç satır: ---·----.-:.-
T orik Necmi, dev yapılı zenci boksörle rin"{:n üıerinde kend·n: 

karşı karşıya bulunca, ayıldı. Birdenbire basma kan h ücum ct• ·. 
sersemledi. Ölü denizde yalpa vura n bir vapurun iç:nde\·miş g.bı, kazin·; 
dö Pari 'nin insan dolu salonu birkaç defa sağa sola ka:kıp iner gibi oldu .. 

Hakem: cAllez, Messieurs!• kumrındasını verir \ 'ermez, Torik yaradana 
sığınıp pertav etti. «Dayan, mavro!• diye bağı.rdı .. . 

Yakında "Son Posta, sütunlarında 1\ 



2 'sayfa 

---------------------------~ 
Hergün 

Denizyollarımızın 
İslahına doğru 

Yazan: Muhittin Birgen 

G eniş denizin uzun sahillerine ya • 
.11lan Türkiyenin demiryollanna. 

kara yoUanna olduiu kadar deniz yolla • 
nna da ihtiyacı vardır. Tatmin edilmek 
bakımından bu ihtiyaç, yeni devrin tim • 
diye kadar en ziyade gen kalmı~ olanla • 
rındandır. Son iÜnlerde, Iktisat Vekili Ce· 
J&l Bayar, Alman müessetıelerile bir mu • 
kavde imzaladı. Demek oluyor ki bu der· 
din de çaresi bulunmıya doğru kat'i adım 
atılmı;tır. 

Iktisat Vekaleti, çok iyi bir prensip koy· 
du: Bundan sonra, ba;ka memleketler • 
de kadro harici edilmiş, yahut kullanıl • 
mı; vapurlar alınarak Türkiyeye getiri! • 
rnek usulü yoktur. Bütün yüzen nakil va • 
sııalan, ihtiyaç nisbetmde yeni yaptırıla • 
cakur. Bu prens1bin bir çok bakımdan ha
yırlı olduğunu izaha hacet yoktur. Şimdiye 
kadar, utarı yüzünden daha pahalıya 

malolan ~ ki toplamacılığı, bızim bu sa • 
hada Herlememiz.e hayli zararlar vermi~ • 
tir. 

* Bugiin elimizde bulunan yüzücü nakil 
vasılalım hangi taraftan bakılsa berbat bir 
haldedir: Ce:ıtilerimiz azdır; işledikleri 
hatların ihtiyaçlarını temin ~demezler; mü· 
temadiyen yamalana yamalann, ayıp ve 
kusurları örtüle örtüle kullanılan bu va • 
purlann dertl~ri büyüktür. Bir vakitler, e· 
tek dolusu para sarfedilerek guya yeni • 
le,tirilm~ ve müptezel manasile sarileşti -
rilmio olan Mahmut Şevket Paoa vapurile 
seyahat etm~ğe mecbur kaldıkça ona 
içimde korku ile ayak ba~ardım: Iki defa, 
kazanlan akaralt hiz.i ııaatlerce deniz üz~
rinde hareketsiz bırakmıotı 1 Bu halde ol • 
masına rağmen senelerce çalı,tınlmış ve 
ıırtık denize çıkanlmasına imkan kalma • 
dığı için tekaüde sevkedilmio olan bu va· 
pur, diğerlerinin takribi bir nümunesin -
d~n batka bir ,ey değildir. Ucuz etin yah
nisi tatsız olduğunu vapur meselesinde de 
Ggrcnrnek için bu yolda • belki biraz da 
Ineeburen • senelerce tecrübe yapmamız 

lazım geldi. Şimdi, biraz daha di~imizi ll· 
l::acalt olursak, bir müddet sonra bu de • 
virden kat'i surette çıkmıt olacağız. 

* Yakın zamanda devletin himmeti ile 
yeni bir ticaret filosuna aahip olmıya doğ. 
ru gidiyoruz. Elimize güzel gemil~r geç • 
meğe ba,lıyacak. Türkiyenin ticaret bayra· 
ğı, ilk defa olarak yeni tezgnhtan çıkmı, 
güzel vapurlara çekilecek ve görüyoruz ki 
fakir Türkiyenin bu vapurlara sahip ol _ 

m.ası kolay bir tey d~ğildir. Bunun için 
yeni gelecek vapurlardan azami derecede 
istifade etmek için elimizd~ki bugünkü 
aevk ve idare aletlerini kabil olduğu de • 
recede tanzim va ıslah etmeliyiz. Bir ta • 
raftan vapurda temiil.ı'- v . t' 

~t e ın azam, va • 
purda iyi bir aevlı: ve idare temin etmek 
üzere di~k.i ~nsurlaıfn ter~yekr:ine 
bir kat daha ehemmiyet vermemiz lazım • 
dır. Bu cibetin temini mühim olduğu ka • 
dar vapurda yolcunun da iy:i, temiz bir 
7olcu olması icap eder. Yolcuyu temizliğe, 
aeyahat ka.idelerine alı,tırmıya mecbu:uz. 
Bunıın için gönül istiyor ki, deniz. yollan 
idaresi yakında y~ni teknderle ader yap
mıya ha~lamazdan evvd rer~k kendi sedc: 
ve idare personelini talim ve terbiyeye ve 
r;re~ yoku1anna medeni bir seyahat ter-
bıyesi verm~ie bilhassa l'tı'n,. .. t . .. gos ersın. 
Itina göstermek değil, bugünkü tekneleri 
birer mehep gemisi haline getirip burada 
vapur persondini de, yolcusunu da, sıkı 

bir nizarn içinde. dikkatle, ihtimamla hı. • 

Jim ve terbiye etmek lazımdır. 
Bu bakımdan .evvelki güne ve düne nis

betle bugün her halde iy:iyiz. Fakat, me -
deni bir millete göre gemi sevk ve idnre 
etmek, medeni bir millet gibi seyahat et• 
melc: bakımından ekaiklerimi:zi gözönüne 
cetirdiğimiz zaman kendi kendimize mah· 
ÇUp olduğumuz zamanlar da pek çoktur. 

* Nihayet navlunlanmız da yüksektir. 
Cüzellikleri, büyüklükleri, cemettikleri isıi
rahat ve huzur tartları itibarile bugün dil
lerde destan olan transatiantik vapurl.ı • 
nnın navlunlarile bizimkilerini kıy a et • 
rnek insana hayretler verir: Br~menden 

kalarak takrib~n dört bin millık bir me
lafeyi santt~ 27-28 mille kateder~k beş bu
çuk günde Am~rikaya varan 52,000 ton
luk Europa vapurunun ikinci mevkiinde 
bugünkü seyahat ücreti yüz yirmi Türk Ii· 
rası kadar bir feydir. Bu vnpurun ikinci 

SON POSTA 

Resimli Makale: Tabiatın müsavat ızlıllları 

Sokakta yanyana yürüyeniere bir 
bakınız. Bazıları uzun, bazıları orta, 
bazıları da kısa boyludurlar. 

Kocasını aç bırakan 
Karı davayı 
Kaybetti 

Tabiat insanları boyca farklı ya· 
rattığl gibi dımağ kabiliyetince de 
farklı yaratmıştır. Zeki insanlar, orta 

insanlar, eblehler vardır. 

Tavt 8ZI ml 
Tavşanın yavrusu o gün kendi gi· 

bi tavşan yavrularilc birlikte oy· 
narken tazııun adını işitmişti. Yu· 
vasına döndiiğü zaman ta\'şan aua· 
sına sordu: 

- Tavşan ana! 
-Ne var yavrum. 
- Tazı koşar mı? 
- Koşar yavrum. 
- Biz mi çok koşarız o mu? 
- Biz ondan çok koşanz amma 

yavrum, Allah onun yüzünü bize 
göstermesin! 

·-------------------------· 1000 çöreği 
Yiyen fil güziinden 
Çıkan dava 

Geçenlerde Prağ hukuk mahkeme- Viyanada büyük bir at canbazha • 
sinde çok garip bir bo~nma davası nesi, fakir çocuklara dağıtmak üzere 
rüyet odilmif ve bu davanın mahi • :moo tane çörek ısmarlamış. Çörekle -
yetine bütün memleket gülmÜftÜr. rin ısmarlandığı fırın sahibi de çörek-

D;ıvacı kocadır ve fU sebeplerden leri çıraklardan birile aıt canbazhane • 
dolayı ayrılmak istemi'tir: sine yollamış. 

- Aylığımı alır almaz paraları gö - Çırak; ((em an eti nereye koyayım? l) 

türüp karımın eline teslim ediyorum. diye etrafına bakınıp dururken, can -
O yiyor, içiyor ve gördüğünüz gibi bazhaneye mensup fillerden bir tane
şişmanlıyor, halbuki ben açlıktan za • si yola çıkmış ve bu çöreklerin koku -

n b sunu alarak bin tanesini yeyivermiş. 
yı ıyorum, ana yemek vermiyor. 
Hayatım ciddi bir tehJike geçirmekte- Şimdi canbazhane müdürü bu bin 

tane çöreğin bedelini fırıncıya öde • 
~ir. k 

Buna mukabil ~adın: me istemiyoTmu~. Ve: 
_ Kocam dehşetli müsrif ve pıs • - Çırak çörekleri filden saklamak 

G ı için lazım gelen tedbirleri yapmadı 
boğazdır. ~e eri büfeleri karıştırır ' 

ı diyormuf. Fırın cı ise: ve bu duğunu atıştırır demiş. Kocası 
buna cevaben: - Benim çıra ğı m file kar~ı koya • 

- Bu i~i açlıktan yapıyordum mu· maz. Binaenaleyh paralarımı isterim, 
kabelesinde bulunmu,. diye, iddia ediyormuş. 

Nihayet mahkeme adamcağızı dok- Ingiltere ve Amerikada 
torlara muayene ettirmi~ ve zavallı • / .ll 
nın açlıktan ölecek hale geldiği anla- pay aşı/arnıyan şereJ 1 er 
şılarak boşanma kararı verilmi~tir. lngilizlerle Amerikalılar bazı ihtirala 

Fakat tabiatm yaptığı müsavatsız
lığı bir derece düzeltmek elimizdedır. 
Vücut için spora, dimağ için etüde ve 
münakaşaya ehemrniyet vermeliyiz. 

Felemenk - Alman 
Hududunda kaçakçılık 
Yapan tavuklar 

Roterdamda çıkan MaasLooce aa -
zetesi yazıyor: 

Aira-la-Chafelle aümrü"kçüleri nev'i 
şahsına münhasır bir kaçakçılık kef • 
fet~lerdir. Bu usul bir çok dediko -
dulara yol açtığı aibi, F elemen k ve 
Almanyanın mea'ul makamlarını if • 
gal eden kimseleri de hayli güldürmÜf· 
tür. 

Kaçakçılık vak·atarı şöyle oluyOT • 
mu~. Tavuklar Fekmenk araziainde 
arpa ve yiyecek ucuz olduğu için o ta
tafa geçip gıdalarını alıyorlar ve Relip 
Ali7tanyadaki folluklarda yumurtla • 
yorlarmış. Almanyada yumurtanın 
fiatı F elemen k ten çok daha pahalı ol
dui;!u için, Alman tavukçuları bu gıda 
farkından hayli kazanıyorlarmış. 

Gümrük kanunlarında tavukların 
hudutları geçemiyeceklerine dair bir 
kayıt mevcut olmadığı için, biT müd
det hiç bir şey yapılamamış. Ve niha
yet bu işin halledilmesi için iki taraf
tan müteşekkil bir komisyon te~kil e

dilmiştir. 

Bir arnelenin elleri kaç 
para eder? 

Sözün Kısası 

ı Nihayet dedikodu 
Yapmıya karar verdik 

._ _____ lamet HuJOaJ 

B ir kaç arkadaş beraberdik. 

Aramızda kadınlar da vardı. 
Şuradan buradan konuştuk .. baktım ki 
lafın gidişi dedikoduya dayanacak: 

- Çocuklar, dedim, beni dinley:nl 
Epey konuştuk. Bundan öte, konuşa" 
cak lfıf bulamıyacağız. Yok yani, bula• 
mıyacağız dedimse, kelimeleri birleşti~ 
rip cümle yapamıyacağız manasma al• 
mayın. Faili, mefulü, fÜli yerli yerinde 
kullanarak cümleleri çok iyi yapaca" 
ğız .. Fakat bu iyi cümlelerin her b!ri 
bir dedikodu sözü o:acak. 

Şunun giyinişini te-nkit edeceğiz, 
bunun evindekı vaziyeHen söz açaca~ 

ğız, onun kocasının halini beğenmıye" 
ceğiz .. İyisi mi? Bırakalım bunları .• 
kendimizi eğlendirecek başka bir şeYi 
bulalım! 

- Hay hay bu lalım! 
Dediler, atıldım: 

- Ben buldum bile. 
- Ne yapacağız? 
- Beraber şarkı söyliyeceğiz. 
- Hay yaşayasın ne iyi buldun. 
-Kabul mü? 
Hep bir ağızdan cevap verdiler: 

-Kabul: 
- Öyle ise başlayalım. 
- Alaturka bir şarkı mı söyliycce 

ğiz, yoksa alafranga bir şarkı mı? 
- Bence her ikisi de müsavidir. 
- Ben alaturkadan hoşlanmam. 
- Benim de bildiğim şarkılar hep a 

lafrangadır. 

-Peki ne olacak? 
Gene araya girdim. 

- Bir ondan söyleriz, bir ötekin~ 
den .. kabul mü? 

Gen~ hep bir ağızdan cevap verdi~ 
ler: 

-Kabul! 
- Hurufu heca sırasile başlayalım; 

evvela alafranga. 
-Peki. 
- Hangi şarkıyı söyliyelim? 
İşte burada bütün arkadaşlar kala 

kala kaldılar. 
Çünkü birinin bildiği alafranga şar· 

kıyı öteki bilmiyordu. 
Gene araya girdim: 

- Öyle ise şimdi alaturka söyliye 
lim. Sonraçlan alafranga söyleriz. 

- Peki! 

- Hangi şarkıyı söyliyelim? 
İşte gene burada da bütün arkad~ş· 

lar kala kala kaldılar. 

Çünkü birinin bildiği alaturka şar· 
kıyı öteki bilmiyordu. Kabahat kimde 
idi? Bir lahza düşündüm .. ve kabahad 
arkadaşlarımın hiç birinde bulmadmı 
Kabahat bestekar geçinenlerde.. Çün· 
kü bestekar geçinen kimseler bu Ana 
değin bir kaç kişinin birden sevip bir~ 
den benimseyecekleri bir tek şarkı ol• 
sun yapmış değillerdir . 

................................. ·-·••••••••••••• ... ••••• .... rın ~ereflerini payla~amamaktadırlar. 
mevcut huzur ve isrirahat tartlarını haiz Mesela televizyon davası hali ihti • 
olduiu ribi bu ücr~tin içinde aize verilt:n lafta olduğu gibi buharlı ;eminin de 
yemek listesinde de kuJ sütünden ba~k.a kimin tarafından ke~fedilmif olduğu 
her ,ey vudır. O ücretle bizim vapurla • bir türlü anlasılamamı~tır. 

Liverpulda bir lutik dö~eme fabri- İşi uzatmamak için sözümü değiştir 
kasında ellerini bir haddeye kaplıran dim: 

nrruz.daki ücreti ve ondaki prtlarla bizim- MeselA bütUn Amerikan çocukları
kilerdekini muhyeııe ettiiim zaman de • na öğretild~ine göre ilk jatimbot Ro
rin derjn içimi çelr.erim. bert F u lt on tarafından keşfedilmiş, İn-

Celal Bayarın yeni vapurların muka • gilizler ise bunun 1787 de Vilyam 
vdesini imza ~ıtiüi <>Ün, deniz yollan ida - s· 'k - .l d b' ı ·ı· t f d • ~ ımnı on aaın a ır ngı ız ara ın an 
resi bir dönüm noktası, bir inkılap başlan- k d. 

eşEedildiğini söylemekte ır. 
gıcı olarak telakki etm~ğe ve artık faali-

. · Otomobilin ihtiraı meselesi de mü-
yetını ona göre tanzim eylemeğe mecbur-
d C .. ı naziünfihtir. Telgrafın vaziyeti de öy ur. uz.e vapurlarda iyi, güzel ve ucuz 
seyahat etmek Türk milleti için de bir ledir. Üstelik bu telgraf davasına bir de 
haktır. Deniz yollan idaresi, Türlı: milleti • Almanlar karışmıştır. 
nin artık bu haktan tamamen istifadesini Ampulün Ingiliz Svon mu yoksa E-
temin ile mükellefrir. dison tarafından mı keşfedildiği bir 

Muhittin Birgen türlü halledilememiştir. 

ve bunun neticesi olarak her iki eli de 
kesilen Hips ismindeki bir arnelenin 
fabrikatör aleyhine açtıiı tazminat da
vasında hakim arnelenin ellerine 
10,000 lira kıymet takdir etmiştir. 

Bunun fa7Ja o1duğunu iddia eden 
fabrikatöre hakim fUnu söylemiştir: 

«- Değil on bin lira bu adama bu 
gün Ingiltere bankasının ıervetini ver
sen kolunu iade edemezsin. Ölünceye 
kadar ~şkasının hizmetine muhtaç o
larak yaşamağa mahkum olan bu a
dam için hayatın zevki kalmamıştır. 
Biz işin maddi tarafını ödüyoruz. Ma
nevi tarafına paha biçilmez.» 

İSTER İNAN İSTER İNAN MA! 
Dün gece geç vakit Balıkpazarında bir dükkan sahibi: 
- Haydi, kalkan balığı otuza, ziyanına veriyorum, di· 

ye bağmyordu. Yanına yaklaşıp sorduk, anlattı: 

namaz, onun için geriye kalanını ziyanma veriyorum. 

- Bu balık Samsunda tutulmu~tur, oradan buraya üç 
günde gelir, bir gün evvel tutulduğunu, bir gün de bu
rada kaldığını hesap edelim, beş günlük eder, hava soğuk 
amma. Yarın pazar dükkiın kaplı, pazartesiye de daya • 

ISTER INA N 

Ve §U cümleyi de ilave etti: 

- İtalyan gemisi buradan balık alıyor, memleketine 
sekiz günde götürüyor, buz deposunda sakladığından ge· 
ne tazeliğini muhafa?.a ederek satıyor, biz hala balık ge· 
mısi alacağız, dedi. 

lS TER IN ANMA! 

- Çocuklar, dedim, beni dinleyin; 
demin ben size şaka söylemiştim. Şar· 
kı söyliyeceğiz de ne olacak? Haydi ge· 
lin de hep beraber dedikodu yapalım' 

İsmet HulCtsi 

- -· ·---... ---------
Biliyor musunuz ? 

1 - Süveyş kanalı üzerindeki Porf 
Sait şehrinin nüfusu ne kadardır? 

2 - Sargon Yeya Sarrukin eski de~· 
Jetlerden hangisinin hükümdarıdır? 

3 - Eski Almanlarm harp ilalll 
kimdir? 

(Ce\'aplan Yanıı) 

* Dünkü Sualicrin Cevaplan: 
1 - Pariste Şamp Elize yolundald 

Ark dö Triomf denilen meşhur abi .. 
denin uzunluğu 55 metre, genişliği de 
44 metredir. 

2 - Norveçin payitahtı olan Kris • 
taianianın 1925 ten evvelki ismi osıo 
dur. 

3 - Çinin sayılı sahil şehirlerindeJl 

tnevlcii dünyanın en bırinci oteiierinde l, ______ ·------------------------------------------.J 
' biri olan Port-Arthur da Rus ve Japol'l 
orduları 1895 te çarpışmışlar, bu har~ 
te Ja-ponlar galip gelerek şehir onls 
rm eline geçmiştir. 



ızmirde ve Bucadal Ege mıntakasında satış lispanyol sahil ve 
iki cinayet kooperatifleri kuruluyor hudutlarmm 

Sucada kumar kavgası 
nizünden iki, lzmirde de 
borç yüzünden bir kişi 

öldürüldü 

Kooperatifler faaliyete geçerken memleketteki ticaret 
serheslisine en ufak birkayt konmaması derpiş edilmiştirJ 

lzmir, 27 (Hususi Muhabirimiz - için mühim noktalara temas edilmfştir. 
den) - lktısat Vekili İzmirden ayrıla- Satıf kooperatifleri faaliyete seçer -
cağı gün Aydın, Maniaa, İzmir valile- ken memleketteki ticaret serbestisine 

llınir 27 (Hususi) _ Burada iki rile bu üç vi~yettteki milli bankalar en ufak bir kayt konmaması derpiş e-

kontrolu 
Ingiliz harp gemilerı 6 

Martta kontrola 
başlıyacaklar 

~
Yet vak'ası kaydedilmit . bunlar- müdürleri, ziraat ve İ(l bankalan u • dilmiftİr. Satış kooperatifleri, koope-o 
biri lzmirin Kireçlikaya mevkiin- mum müdürleri ve üzüm kurumu bat ratif ortaklarının yetiştirdikleri mad • ~adr.it 28 (A.A.) - Gijon'dan bil-

k d 1 . k d " t I ·ı . d" k d dirılıyor. fiacı Ali sokağında, diğeri de Bu· anının iştirak ettikleri bir toplantıya e erı en ı vası a arı e şım ıye a ar . • . . 
'-d, olmu~tur. riyııJet etmiftir. Toplantı, satıf koope- ticaret yapmadığı~ız memleket le re Şımal ordusu erkanı harbıyesının 

T I k B 1 .. 2 7 şubat tarihli tebliği: 
t. Hacı Ali sokağında Esat isminde ratifleri gibi m .. em. leke_t ticaretini ala - satmaya ça ışaca tır. u surete mus - • . , .. A • • • 

11t k d ed h b k t h ·ı yetiftirdig· i madd 1 d azami Ovıdeo da hukumetçılerm eskı Sal-
L Renç kendisinden alacağını istediği a ar en mu ım ır mevzuun ° · a 81 

' • t"f d d b' I eker. en hane ile bir kaç ev işgal ettikleri teyit 
'Sin Bakkal Cemali sekiz yerinden ya- nuşulmaaı itibarile gizli idi. Hakiki va surette 11 ı a e e e ıe ce tır. edilm k t d " 
~1'Yarak öldürmüştür. Esat cinayeti- ziyet tebellür etmeden önce harice ha- Kooperat~f w-takları, mallarını koo- Es~a:~;~o bölgesinde, hükCunetçl-
"111\ ıebebini metresi Servinaza Cemalin her aızdırılması mahz:urlu görülüyor - peratife tea im eder etmez piyasa tu· lerln Latreşa'nın son müstahkem mev-
1'~ koymuş olmasına atfetmektedir. du. tarının yüzde altınışı nisbetinde avans kileri üzerine taarruzları devam edi
~t~naz da Esadı bu cinayette teşvik J ahminlere 1öre aatıf kooperatifle- alacaklardır. Mal. üzerinden satıt ya - yor. Düşman büyük bir mukavemet 
~If olmak suçile yakalanmıştır. rine verilecek tekil tesbit edilmiştir,bir pılınca kalan kısmı da tediye edilecek- göstermektedir. 
tı Sucada ise Koca. kafa Mehmet ile nevi ihracat tirketi olan sahf koope - tir. lzmir, Kemalpaşa, Manisa, Salihli Diğer bölgeler~, düşman ric'at ve 
k~"etli Hakkı isminde iki kişi öldü- ratiflerinin ihracat tacirlerinin işlerine ve Alaşehirde bu yıl dört satıf koope- men ileri tahkim etmektedir. 
'lllll'rıüştür. Mürnin isminde birisite Ko- sekte vermeden çalışmalarını temin ratifi faaliyete geçecektir. Kontrol itleri t k.fa Mehmet bir kumar meselesin- AJ 1 .1. ~ bbA ••h • Londra 28 (A.A.) _TAli ademi mü· 

. iki defa kavga etmittir. Bu kavsa man - ngı IZ ~ l l mU lm dalıale komitesi pazartesi gününe ka-
~Urıckn Mürnin Koca kafa Mehmedi •• •• J • B • dar deniz kontrol planında bir değifık· 
tt·ip etmiş, onun Tikveşli Mehmedin gorUŞDıe ert lr rapor lik yapmadığı takdirde parllmento ge-
~ ıne kumar oy namağa gittiğini gör· lecek hafta, İngiliz harp gemilerinin 
4t Üt, Mustafa ve Rifat ismindeki kar- Edenle Ribbentrop Belçika Yeni fUalar sayesinde 6 marttan itibaren kontrola başlayaba-
.ı!leri ve llyas ismindeki arkadaşile meselesini konuştular muhtelif arazı keeşfetmek meleri için lazımgelen tedbirleri itti-
~1(11~ eve girmit ve Koca kafa Meh- h az edecektir. 
~ı dört taraftan sarmışlardır. Atılan Londra, 18 (A.A.) - Salahiyettar kabil olacak Hükümetçilerio ordusu 

lll '" larla Tikveşli Hakkı vurularak öl- makamlar B. Fon Ribbentrop ile B. Viyana, 28 (A.A .) _Profesör Fre • Valensıya 28 (A.A. ) - Hükilmet 
.., Uf, Koca kafa Mehmet de yaralan- Eden arasındaki görüşmede Belçika d . d d ordusunun vaziyetin i kuvvetlendirrnek 
""' un tıp cemiyetane insanın vücu un a 
l ~•ı na rag"' men Mümini kovalamağa meselesinin mevzuu bahs edilmemiş ol I f l d için başkumandanlıkta yeni bir teşki· .._ 1 X şua arının nu uz edemediği yer er e 
... f arnıstır .. Mürnin kendi evine kaç- duğunu tasrih etmektedirler. Bu ma- lat vücuda getirilmiştir. "" ""' ı bazı ecnebi mevadın mevcudiyetine 

ıt, Koca kafa Mehmet kapıyı vur· karnlar ngilterenin hali hazırda daha Mülteciler 
Ib dair mühim bir rapor tevdi ., etmiştir . 
.. _-Ya. başlamış, gürültüye uyanan ziyade yeni Lokarno hakkındaki tek- 1 d bel k Salanlanka 28 (A.A. ) - Valensiya 
~hı 1 Yeni şua arın sayesin e ur, ge i ve 
ı_ • ıvan Mustafa isminde birisi de bal- liflere Almanya ve talyanın vereceği belediye reisi, hükumetçi İspanyanın 
11 1 saire arazı keşfetmek kabil olmakta -

ı e Koca kafa Mehmedin kafasına cevapları beklemekte bulunduğunu ila bütün belediyelerine müracaat ederek 
"urrnuştur. Katillerin hepsi yakalan- ve ediyor. dır. ne kadar mülteci kabul edebilecekleri-

'-ıttır. Sarda haA dı·seler n i sorrnuştur. 300 bin kişilik bir fehir Teslihat yanşı olan Valensiyada 800 bin ki.1i toplan-
_Mareşal Bono bir mıştır. Şehir artık bundan fazlasını A-

Holanda da deniza!tı gemi- Talebe l'elllerl grev Iamamaktadır. 
İtalyan Nazırını leri ve tayyareler iliin ettiler Çek-o-sl_o_v_a_k_y_a 
du .. elioya çagı"' rdı inşa ediyor F orbach, 28 (A.A.) - Sarrebruck- Al • 1 

· b Ameterd 28 (AA) Meb'u dan gelen haberlere göre Sarre'da kain manga lt6 

t
. "orna, 28 (A.A.) - Israrla dola- am, · · - -

L ı· · b ·· "ll" ··daf bu"'t Frankenholz'da cı"dd"a bir takım ha"'dı" - A l k ? 1\ ua.zı f8yİalara göre Mareşal Del san mec ısı ugun mı ı mu aa - n Q-4:QCQ mı 
l\ 1 k L • çesini Sosyalistlerin muhalefetine kar- seler çıkmıştır. Hadi.elerin sebebi, )"" 

h· o müstem e it nazın essova yı k d 1 · f1a d H ' 
~ell d · · tı ekaeriyetle kabul etmiştir. me tep mü ür erinın sını r a ıt • 
. h oya avet etmıştır. B LL C ı·· · h k lerin resminin -ref mevkiine konulma 
· 'YlUaolini bu duellonun vuku bul • at~.JCKan o ıın ıza ~t vere~e ,.~ 
~ltın · t ed""'" d b' h · d' 1936- 37 senesinde 935- 36 senesme aı suretinde ittihaz etmiş oldukları ka
~, 1 11 em ıgın en ır aysıyet ı· · be 1 "ll" ··d f · · 89 milyon rardır . Bu auretle evvelce şeref mevki-
• 111 kurulmaama karar vermiştir. Söy nıs te mı 1 .m~ a aa ıç~n . 
"tıd· f la f-..ı 1 Id nu sekız inde bulunan çarmıha gerilmiş lsa taa-L. 1iine göre Del Bono Habeşistanın az . sar eaı .~1f . 0 ugu • . 
~~. bidayetindeki kumandanlığı es- denız alta aemıat ıle 100 tayyarenan viri yan duvarlara nakledilmiştir. 
''• · h ı · d b I d ~ u ve topçu Çocukların velileri, tam bir grev ında yaptığı icraatı tenkit eden ba- ınşa a ın e u un ugun 
tı & k k vetl rı· 1' n d ttı ıldıg· ını ve h u ilan etmi,lerdir. Hükumet memurları L. ·•aa alelerin neşrine mani olmadığı uv e n ,. e ar r _ . -
"l1ll tıa ı..h t kt d" duda derhal sevkedilmek üzere 2n bın hepsi de maden kömürü a.meleai olan 

zırı muCl aze e me e ır. 1 d 
-------- askerin elde hazır tutulduğunu beyan tahrikatçılara yol vermiş er ir. Bun -

Yunanistanda 12 sınıf etmit :ve «Fransız tahkimatı, eğer ih- lar, ceza mahkemesine sevkedilmiştir. 
k ı • • h t " t b I '- H -1 ndayı bı"r har Grevcı· talebe velı"len· ag"'ır para ceza -as er ta ım içın sili ıya SIZ U Unursa~. O a 

J d be sürüklernesi ihtimali vardm) de - larına mahkum edilmitlerdir. 
a tına çağnl 1 mitt!r. 

"'Atina, 28 (A.A.) - Gazeteler, Do --. - .------
~ ~akedonyası ile Trakya ahalisin • Puşkının Azerbaycan 

Yoguslavyayı Fransaya 
bağlıyan kablo açıldı 

Paris, 28 (Hususi) - Petit Journal 

gazetesinin Prag muhabiri M. Hodza· 
nın bir beyanatını gazetesine bildir· 
miştir. Muhabirin Almanya ile bir an
l~rna tasavvur edilip edilmediği hak
kındaki sualine M. Hodza demi§tir ki: 

cAlman~·a ile bir anlaşma, umumt 
barış teşkılatı çerçevesinde olduğu tak
dirde daha devamlı olur. Son Londra 
hadiseleri - İngiliz silahlanması - n-
dan sonra bir Avrupa sureti tesviyesi 
imkAnları eınniyetle derpif edilebilir.» 

\-~Sabahtan S;baha 1 
·------------------

e ingiliz kralriıın 
taç giynıesi 

e Fransa da muhalefet 
canlanıyor. 

Yazan: Selim Ragıp 

1
• ngiliz kralı mayıs ayının ikinci n • 

fı başında taç giyecek. Bu mün-ı 
sebetle dünyanın n adir gördüğü m • -
resin1 yapılacak. Bütün memleke· r 
bu meı·asımde tem.sU edılmiye ds ~t 
olunmuşlardır. Bunların sayısı o z 
dörttür. Ve cümie:.ı, küçük, büyuk ..> r 
harp denız f~losile bu merasıme iştı ..ık 
edeceklerdır. Bır arıza çıkmad ığı ta ~ -
tirde ı;neşhur Spithed koyunda otuz 
dört mıllete mensup harp filolarının 
bir resmi geçidini de ih tiva eden bu 
merasım munasebetile, denilebilir ki. 
dünyanın en büyük deniz kuvveti, o sı· 
rada İngiliz sularında toplannıı~ ola • 
caktır. Yalnız bu geçit resmine iştirak 
edecek olan İngiliz harp gemilerinin 
sayısı ( 250) ila ( 300) dür. Bunların 
içinde ana vatan ve Akdeniz filoları • 
nın başlıca gemileri dahild ir. Hatti, 
iştirak ettikleri taktirde, İngiliz &ey • 
risefain şirketlerine dahi, bu geçit 
resminde yer ayrılacaktu-. Denilebilir 
ki İngiliz kralının taç giyme merasim!, 
İngilız imparatorluğunun kuvvet ve 
haşmetıni ifadeye vesile verecek mü • 
h im bir tezahür olacak ve bu münase
betle İngilterenin, silahlaruna bahsin· 
de atabilmiş olduğu adımların ötçül • 
mesine de imkan bahşedecektir . 

* Fransız meclısinde son cereyan eden 
müzakereler gösteriyor ki ekseriyetl• 

Frensade 
muhalefet 
canlan1ror 

muhalefet ara -
sında şimdiye 

k adar zı.mnf bir 
surette mevcut 

imiş gıbt görünen mütarekenin sonu 
gelmek üzeredir. Fransız muhalefet 
fırkaları, bugünkü halk cephesi bükl.\
metl.nin iktisadi ,.e mali sahalarda er, 
geç fıyasko) a. uğrıya.cağını hesap ede· 
rek bir ne,·i zaman kazanma şeklinde 
hareket eder olmuşlardı. Yapacakla rı 
ciddi bir muka\·emetin mukabil aksü l~
mel doğurup belki de dahili bazı kar -
gaşalıklara sebebiyet verece4inden 
korkuyorlardı. Maksatlarının hbıl ol• 
masını pek yakın görmüş olmalılar kt. 
hücumlarını sıklaştırmıya b~ladılar. 
Filvaki bugün, Fransada iktisadt ve 
mali vaziyet parlak değlldir. Bir sene 
müddetle İngiliz piyasasından elll 
milyon lira lık istikraz yapı~ olmac;ı 
bunun bir delilidir. Kaldı ki, bu sı • 
kırrtıların giderilmesi için t 9 37 Paris 
sergısine büyük bir ümit bağlanmaı;l 
da, bu vadide hayala ta bel bağlanmak
tan vaz geçilmediğini gösteriyor. Bu 
hal, iki muarız zümrenin karşılaşma • 
sını tacil edeceğe benziyor. İspany 
hadiselerinin alacağı şeklin de bu hu .. 
susta mühim bir rol oynıyacağı inklr 
edilemez. Denilebilir kı Fransa, emin 
bır betaatla mühim hadiselere doğru 
gidıyor. Bu milletin aklı seliminln bu 

(Devamı ll inci sayfada) 

Gösteriş 
~ ll •. H)24 den 1935 e kadar olan sını- edebiyatı üzerindeki tesiri 
tı~ uç ~y tal~ görmek üzere s~lah al- BakQ, 28 (A.A .) - Puşkin'in yü
ltr ~gınldıgını yazıyorlar. Çagırılan- züncü yıldönümü münasıebetile bü -
lltı~ tırndiy~ kadar ~iç askerlik yapma- yük bir sergi açılmıştır. Serginin mü-

olan kımselerdır. him bir kısmı, Puşkin'in Azerbaycan 

Belgrad, 28 (A.A.) - Fransız ve 
Yugoslav posta ,.e telgra f nazırları 
Jardillier, Kaludçeriç, İgalo'da Yugos
lavya ile Fransayı doğrudan doğruya 
birbirine bağlıyan 4000 kilometrelik 
denizaltı kablosunun kü~ad resmini 
yapmışlardır. 

Yetişen nesle ağaç sevgisini tat tırmak iç.n Maarif Vekaletinin tok 
isabetli bir kararı vardır. Çocukıara kendı ellerile fidan diktirrnek 

"'""' • t d d K ll .., edebiyat ve tiyatrosu üzerindeki te • Ld -.rıs an a a ra ıgı . . . b .. . ·k t h · '4l t ha k ı • •• • sırını te ar uz ettıren vesaı a a SIS e· 
Q re et erı başgosterdı dilmiştir. 
~ Udapeşte, 28 (A.A.) - ParlArneo 
~" kırallığın iadesi hareketine taraf- Necaşinin oğlu taç giyme 
~olanların bir mürnesaili bulunan B. merasiminde bulunacak 
tltr.0 Lulvo, şu bayanatta bulunmuş- Londra, 28 (A.A.)- Halen Lon -
ı;· drada bulunan Habeşistan orta elçili-
•Y~c • 

lira arıatanın krallığın iadesi takdi • ğini bir delegesi, Haile Selisi'nin Ku· 
~~ diğer devle tlerin emri vakii ka- düs'te bulunan oğlunun Londra taç 
dG edece.klerine ve hiç birinin bizi bir giyme şenliklerine iştirak edeceğini 
t.b~~a ~htilaline sevkedecek bir harp bildirmiştir. 
~ esıni göze almıyacağına kaniim. ------

~r· vuaturyada ,altanatın iadesi Ma- Iş yerlerinin teftişi 
ıata k • ı tuıık··nırı orkularını izale edecektir. Ankara 28 (Husust) - f dairesi, 

~ç b'u devletlerin Avusturyaya karşı iş kanununun 93 üncü maddesine gö
t~r ır harekete kıyam etmediklerini re if yerlerinin, fabrika ve müessese
~.tt* Macaristan da krallığı yeniden lerin kimler tarafından ne şekilde tef
~. 1 

Ve devletin ·şeklini tesb it edecek- tif ve mürakabe oluoacağına dalr bir 

1 
nizarnname hazırlamaya ba,lamıştır. 

Şehir her Iki memleketın bayrakla
rile donanmıştır. _.:...._ ____ _ 
Hayfada Irak için transit 

limanı yapılıyor 
Kudüs, 28 (A.A.) - Hayfa lima

nının ticaret itilafnamesi mucibince 
Irak için bir transit limanı haline geti· 
rilmesi için icap eden inşaata hatlanıl-
mıştır. 

Japonyada ltalyanca 
Rom•, 28 -Gazeteler, Tokyo ti -

caret üniversitesini bundan böyle ted
ri.aatta halyan lisanını Ingilizce ile mü
sav} ve Fransızca ile Almancadan 
evvel olarak kullanmaya karar vermif 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Bu düşüncenin çok yerinde olduğunu kım inkar edebilir? Fakat bızde 
iyi fik irler, güzel projeler daima hayal ıle hakik~t arasında sallanır ve 
n ihayet ihmal ve alakasızlık bir ku rt gıbı e n güzel fikirleri yer, ke .. 
mirir. 

Çocuklara ellerile fidan diktırm ek fıkrl de bu iı kibete uğramt§tır. 

Çünkü ağaç dikmek için mektepl ere verılecek emir Vekaletten çıkıp 
müdürlüğe, mektebe gelinciye ka dar ağaç dıkme me\·simi de gelip geç· 
miş olur. Şimdi fidan dilane mev simidır, yirmi gün sonra bu mevsinı 
kapanacaktır. Fakat ne mekteplcr de ağaç dıkme merasımine dair hazır· 
lık, ne gazetelerde bu hazırlığa ait havadis \·ard1r. 

Mevsim geçecek, toprak kuruya cak, fıdanlar yeşerecek, o zaman ha .. 
reket başlıyacak Hükumet fidan1ı klarında ilin.ı. ile vet.şt irilen fıdanlar 

koparılacak, mekteplere dağıtılaca k, çocuklar merasim~e kırlaru çıkarıla· 
cak, bu elyafına suyürüm\ii yem yeşıl fidan:ar merasim le dikılecek ve 
tabit h iç biri de tutmıyacak! 

Kaç yıldır h ep mevsimsiz tatbik edılen bu ağaç dikme meras mi bir 
gösterişten ibaret kalmıştır. Dikil en fidanı::ndan eser yoktur. 

Çocuklara ağaç zevkini tattı rm ak için yapıinn bu müsbet teşebbiis 
neticesiz kaldığına göre hiç olmazsa onlara dıkilmiş fidanlan koparıp 

kurutmamak için terbiyev1 telkin ler yapı lsa! ZeYk \"e sevgiden vaz geç· 
ttk, bari fenalıktan korunalımf '8urhan Cahit J 
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4 Sayfa 
Mart 

,--------------------------------------~ Hem acıyor, hem de bir türlü ceza 
çekmemesine razı olamıyor 

ayr 
ge e 

a stan u 
··ndüler 

Eğitmen 
Kursları 

Köy mürebbileri kursları 12 

"Davamdan büsbütün vaz geçmem ama, iJÇ 
gün hapsedileceğine birgün hapsedilmesi 

için hakime müracaat ederim., 

d - Adiiye koridorunda aranızda hiç rilen kadın, hüngür hüngür w 
Dün bu yolcuları götürmek için Haydarpaşadan aylık iki evreye ayrılıyor bir konuşma geçmedi mi~ başladı. Davacısına dönerek: 

Ankaraya birbiri ardısıra dört tren kaldırıldı Kültür Bakanlığı geçen sene köy öğ - Konuşma mı~ Konuşma geçti - Ben, diyordu, size fena bir 
Mekteplerin bayram tatili dün sona' İstanbula gelmişlerdi. retmeni yetiştirmek için Eskişehirde elbettel Fakat, bundan ne çıkar~ Yal- demedim kil Yanlış işitmiş 

ermıştir. Bu itibarla hafta tatilini İs -1 Ikinci tren saat 14 ü 55 geçe hare- bir çavuş kursu açmıştı. Bu kurstan nız onunla değil, daha başkalarile de nızl 
tanbulda geçirmek üzere gelenler de ket etmiştir. Bu trene yataklı vagol\ iyi randıman alındığı için Bakanlık bu konuştum ben, herkesin herkesle ko- Bunun üzerine, davacısı, acır 
dün bulundukları yerlere dönmüşler- konulmamıştır. Yalnız birinci, ikinci sene de Edirne, Erzincan, Kars, Eski- nuştuğu gibi ı Hele adiiye koridorla • oldu. Etraftakilerin: ((Canım, bir ar 
dir. ve üçüncü mevki yolcularını götür - şehir. lzmit vilayetlerinde ayni mahi- rında 1 İnsan burada o kadar çok kişiye zuhal ve{ de davandan vazgeçiver 

Bayram tatilinin bir haft sürmesi ls 
1 
müştür. Üçüncü tren yirmi dakika son yette birer kurs açmıya karar vermiş- rastgeliyor ki 1 Kırk yıl evvel görüp te hapiste yatmasın kadıncağızl» 

tan bu la gelenleri her zamankinden bir 1 ra yani on beşi çeyrek geçe kaldırıl - tir. kırk yıldanberi görmediği bir canci - ce, mütereddit bakındı; fakat 
kaç misli çoğaltm.ıştır. Bilhassa hava- mıştır. Bu trende iki üçüncü mevki va Hazırlanan programa göre kurs Iki ğer ah bab, bir de bakıyorsunuz, ki gene çetinleşti: 
nın bu günlerde iyi gıtmesi de lstanbu gon\1 ile yataklı vagonlar vardı. devreye ayrılmıştır. İlk devre üç aydır. karşı~ıza çıkıveriyor: «A a, amaı:t, - Davamdan büsbütün vazgeç 
la seyahat edenlerin fazla olmasına a- Her zamanki ekspres olan son tren Bunu ınüteakjp talebe köylere dağıla he:nşır:, sen nerelerdeydin~ Bak hele, ama üç gün hapis edileceğine bir 
mil olmuştur. de muayyen saatinde hareket etmiştir. cak ve orada köylü ile ziraat işlerinde dag daga kavuşmaz, ama insan insana hapsedilmesi ve bir lira yerine üç 

Dün bu münasebetle gelenleri gö- Mutat saatlerde kalkan trenlerle gi- çalış\lrak ona yol gösterecek ve bu ça- k.avuşur, sözü ne de doğru sözmüşl» ödemesi için müracaat ederim 
türrnek üzere Ankaraya dört yolcu tre den yolcuları teşyie gelenler pek çoktu. lışma devresi altı ay sürecektir. Bun- fılan derken, birdenbire bir başkası Fazla para verirse, hapiste az yatar! 
ni ~ldmlmıştır. havanın güzel olmasını da bahane e- dan sonra öğretmen namzetleri tekrar 1 daha.·· Sultanahmet ikinci sulh ceza 

Ilk tren, saat I 4 ü yirmi geçe Hay- den bu teşyiciler, Haydarpaşa garını kurslarına avdet edecekler ve hayattan -Karşınıza çıkınca., onunla şu veya ri koridorunda duranların hemen 
darpaşa garından Ankaraya mütevec- baştan başa doldurmuştu. Denebilir ki almış oldukları tecrübelerle bir üç ay bu sebebten dolayı kavga ederek, o bu söze kahkahalarla güldüler. lçle 
cihei) hareket etmiştir. Bu trende m ün gar bu zamana kadar merasim günle- dalılı kursa devam ettikten sonra bi tir a~ada._boş bulunup ağzınızdan kötü bir rinde bir erkek, şöyle dedi: 
hasıren harbiye talebeleri vardı. Ayni rinden gayrı böyle kalabalık sa- me imtihanını vererek mezun olacak- çıft soz kaçırıyorsunuz, öyle mi) -Sen, ne diyorsun, kuzumn Hi 
talebe bir hafta evvel de hususi trenle atler yaşamamıftır. lard:r. Kursu bitirenlere mürebbi ma- - A a, haşal Kat'iyen kabul et - kim senin keyfine göre kararı 

---------·· nasına Eğitmen denecektir. Bunlar meml rir mi hiçl 
Kültür işleri: ..Po/iste : köylünün yalnız muallimi değil her hu . - D~vacı_nız öyle iddia. ediyor. Şa- -Aa, öyleyse ben de gidip 

Mektepler bugün açıldı 

B&yram münasebetile bir haftaden
beri tatil bulunan bütün mektepler bu
gün açılarak derslere başlanmıştır. 

Muallimlerin yıllık maaşları 
Istanbul ilkmektepleri mua1limleri ma
aşı yekunu 937 mali yılında 1,349, ı 72 
lira tutmuştur. 937 mali senesi bütçe
sinde buna 9,360 lira ilave olunmak
tadır. Bu fazlalık, yeniden açılacak şu
be ve mektepler muallimlerinin dokuz 
aylık maaşları karşılığıdır. 

Şehir işleri: 

Takıp bürosu kuruluyor 
Belediyede işlerin günü gününe ve 

muntazam şekilde çıkmasını temin 

için takip bürosu t~kili tekarrür et -
miştir. Bu büro ilk olarak fen işleri da 
iresinde tatbik olunacaktır. Iş sahipleri 
lcuğıtlarıru büroya bırakarak numara 
alaca.klardır Büro, i~i takip edecek, iŞ 
sahipleri kağıtlarını kalemden kaleme, 
daireden daireye götürmiyeceklerdir . 
fşlerinin ne safhada olduğunu takip 
bürosundan kolaylıkla anlayacaklardır. 
Bu suretle bazı mühim işlerde de, her 
ne şekilde olurııa olsun, kağıt kaybol
masının önüne geçilecektir. 

Karaya oturan Basra 
llapuru kurtarıldl 

Evvelki gün lstanbulu ve Marma
rayı basan sis yüzünden Basra vapuru 
karaya oturmuştur. Basra vapuru, sa-

at 16,20 de Köprüden Adalara hareket 

dmiştir. Vapur Burgazdan Heybeliye 
gelirken yolunu kaybetmiş, Heybeli 
M 

Kaça k koyun keserken yakalandı s usta mürebbisi ''e mürşidi olacaklar, ı hıtl~r ~ınledık, onlar da teyit ediyor- bile açmam 1 
Karagümrük civarında oturan et ka bilhassa ziraat işlerinde ona rehberlik lar ıddıasını) Bu çetinleşmeye öfkelenen 

çakçılıiD ile maruf Mustafa, Saray edeceklerdir. - H~şa 1 Benim bu kadıncağızia bir yaşlı kadın, birden toparlandı. Orad-" 
içinde bir evin bahçesinde kaçak ko- Bu iş için Tarım Bakanlığı le Kültür vazgeçtım yok, ki kendisine sövmüş uzaklaşırken, dönüp şöyle söyledi: 
yu n keserken cürmü meşhut halinde Bakanlığı bfrlikte hareket etmektedir. olayım! . - Ben, kararı gene temyiz 
yakalan mıştır. Koyun musadere edil- •• - Pekl, sövmediğiniz halde o neden sen ettiğin le kal o zamant 

miş, Mustafanın hakkında kanuni ta- Uvey ha basını d~v~c~ ~e bilha~sa şahitler neden <<söv- Zorlu bir yumurcak 
kibata başlanmıştır. du, ışıttık>> dedıler~ 

dava eden kız Bu kadıncav ·· 1 · · 1 On dört yaşında İdris, Çocuk kavgası - g1z, soz erımı yan ış . d 1 k . 
anlamış şahitlerd 1 · 't · I bn mey an ı ta bır kaç komşu çoed Karagümrükte Kocadeele sokağın - ' e yan ı~ ışı mış er, w I'k 

da oynayan çocuklardan Hasan arka- Eski karısına küfür ederken zahiri Koridor, işte bakın,kapıdan gö- g~~unDçe ı çomak oybnadıkd·larını 
k d ründiigv ü gibi o gu··n d b" I k I muş. ayanamamış, « en e 

daşlarına attıgwı ta" yu"zünden Sahahat ızını a Ja"'fa k t ' e oy ece 8 a • · Ö -" 
T arış ıran balıktı. o gün böyle her kafadan bir yımh>.demı~ teki çocuklar, ((Olm~"' 

adıRdaki bir kızı alnından yaralamış • SUC'lu m h k" Id b d b" .. k .. ı d . ı -ı· a UID 0 U ses çıkıyor, herkes birbirile konu~uyor· sen IZ en uyu sun )) emış er. 
tır. Çocuk yakalanmıAtır. K 1 1 T • d y "' M d k' ·· 1 b d 

T arısi e ara arı uzun zamandanberi du. Bu arada lcimin ne söyledigı· · iyice rıs e « aar a em ı oy e, en e 
Otomobil ve Tramvay kazalan k ı 0 d 

açı o an sman a ında biri Kara gü m anlaşılmı)·ordu k.i 1 Ahmet, Mehmet ze oyun oynattırmam, oyununuzu 
Şoför Sabrini idaresindeki 1530 nu ··k · d k d 1 d oc. 

ru cıvar .. ın .. a i kar.ısının ~vine gitmiş, olu:.•ordu, Hadiye, Şadiyel Ağızdan zar. ı iye ar·a· arına. oğr.u yürüm .,.-maralı otomobil Tophaneden geçer k 1 b - K b B k to' 
apının onune ge ınce agırıp çağır - çıkan her lakırdı böyle değismiş akse- avga aşgostermış. ır çocu 

ken ° civarda oturan Hayrullah adın- mıya, elindeki keseri de havada saila- diyordu kulağa! Ben...... ' katlandığını söyliyerek, polise koşm"! 
da birine çarparak başından yaralan - mı·y· a ba_şlamıştır. Söylediği sözlerden ı - Netice itibarile, siz sövmedinizl. ve id_diaya göre, ldris polise de karf 
ma.sına sebebiyet vermiştir. Hayrullah t 1 0 k 1 k 
h mu eessı.r o an sınanın u_·vey ızı Kıy Peki, müdafaanızı da dinledik, 1.1imdi ... ge mış, Y •. umr.u savurmuş. . • 

astaneye .kaldırılmış, şoför yakalan - k b b 1 h T B k 1 hk k • 
ı ştır. 

Bir tramvay kazası 
24 numaralı tramvay arabasinın vat 

manı Halil arabasını Kadıköy cadde ~ 
sind.en geçirirken Modada oturan Hi
ristoya çarpmısıtır. Hıristo başından 

tehlikeli surette yaralı olduğundan has 
taneye kaldırılmıştır. Hadise etrafında 
tahkikat yapılmaktadır. 

;it;j;·b~·;~~~d~ki·;~"k·i··d;ii;;;;;·;;;{~~ 
de karaya oturmuştur. Vapurun ka • 
raya oturması, yolcular arasında telaş 

uyandırmıştır. Yolcular, kayıklarla 
plajın iskelesine çıkarılmıştır. Basra 
vapuru, Akayın diğer vapurları tara
fından çekilerek karadan kurtanimış 
ve yüzdürülmüştür. Vapurun tekne • 
sinde bir hasar yoktur. 

met es ~ . a asının a ey me dava ika- T emyize gidip gelen davanın duruş- unun uzerıne ya a anmış ta ı a 
me etmıştır. masında, ta başlanmıştır. 

Dün Üçüncü asliye ceza mahkeme Hakim böyle der demez davacı 
si.nde duruşmaları yapıldığı sırada ha kadın ye;inden fırladı: ' ÖLÜM kım Kıymete· ş· d' ·· be · b'• ı · - ım ı soz nım, ta ıı ~ 

c<- Kızım bu adam ~ana uzun müd _ Durun, siz demin davanızı uzun Eski gazeteci ar.kadaşlarımız _.; 
det b k · ·· · d k Bay Ramizin babası Bay İbrahim -v• w. a m ış, .sen ın uzerın e 8.l Ço erne uzadı ya aniattınız ve <<bütün söyliye- ,... 

G ı b ı fat etmiştir. Merhumtın cenazesi d~~"' ~l var. e sizi arıştıra ım.>> demiş - ceklerim işte bu kadar» dedinizi ., 
tı Kıy t · Nişantaşında 5 numaralı apartını _,. 

· me ıse: - Evet, öyle dedimdi, ama o son • ld 1 k ·ı kbe • dtJ 
«-Ben evli bir ka·d· ınım. Bu adam radan tekrarlakırdı söyledigyine go"re ... dan ka ırı ara aı e ma resme - __ııı 

b k nedilmiştir. Arkadaşımıza ve kedeP' 
ana ar~ı çok fena sozler sarfetti. Ko _ Son so"z, dava edilenindir 1 ~ ailesi efrndına taz.iyetlerimizi beyan 

cam bu sözleri duyarsa beni evden ko- _ yok, müsaade ediniz, ben.. deriz. 
var. Oavamdan vazgeçmiyorum. Ce- - Evvelki söylediklerinizi mi aöy-
zalandırılmasını isterim.» dedi. liyeceks·ını'z, yoksa başka bir so··z mu·· 

D 0 hıın•vı Brıtdıqni 
uruşma sonunda sman üç gün ilave edeceksiniz? ıchirTı·ya1rosu 

hapse ve bir lira nakdi ceza ile yüz ku _ yok, evvelce ne söyledimse bir 
ruş mahkeme masrafını ödemiye rnah daha söyliyeceğim. O benden sonra 
kurn oldu. 

söyledi, mademki ... 

-------~·- ~·· ·-~ 
Şehir J'1yatrosı.ı 

Tepebaşı 

dram lnsmınd!l 
oyun yoktur. 

Zorlu bir bekçi - Son söz, dava edilenindir. Hem 
Aksaray civarında bekçilik yapan bir söylenileni, bir daha tekrara lüzum 

Bekif'in duruşması dün Sultanahmet yoktur! 

• 
kongresi dün yapıldı Mimarların 

Frnnsıı tiyalro:fıl 
Operet kısıııındıı 

akşam saat 20.30 d' 

DELi DOLU 

Kongrede bulunan ıni marlar hep bir arada 
İManbul Mimarlnr Birliği kongresi dün saat ı 7 de Alay köşkünde yapıl

mıştı~. ll~ olar~ birliğin yıllık faaliyetleri hakkındaki rapor okunmuş, ra
por uzerınde munakaşalar yapılmış, bi1ahara Türk mimalarının mesleki 
ihtiyaçları ve müstakbel mimarlık kanunu üzerinde alakadarlar nezdinde 
teşebbüste bulunulması temenni edilmiştir. Bundan başka diğer terneoni
ler de zikredildikten sonra idare heyetine Zeki Sayar, Faruk Çeçen, Ada
man, Seyfi Arkın, Sezai Erguç, Adnan Yazıcı, Arif Hikmet Holtay, Müfet
ti~liğe de Samih Kaynak seçilmişlerdir: 

ikinci sulh ceza mahkemesinde bitiril Davacı kadın, bu izaha ve miiteakip 
miştir. Hadise şudur: ihtarlara bir türlü kulak asmıyor, bo- 2-3·937 

Bekir, aylık bekçi ücretlerini bir çok yuna söylenip duruyordu. Bunun ü -
evierden muntazam surette tahsil etti- zerine, hakim kadının dışarı çıkmasını 
ği halde o civarda oturan Emineden b'ldirdi: 

Salı gnnn akşamı saat 21 dO 
Nu~it tnraruıdan 

KILIBIKLAR 

bu parayı bir tlirlü alamamaktadır. Bu - Çıkınız dışarıya, orada bekleyi- - · · 
nun üzerine bir gün Emmenin kapısı- ni~l Kadıl<öy SUre~~Ma 

ve n~ rır.a I>Plıdolu opcreti 

nı çalar ak: - Ama, ben... Halk Oparali 
«- İki senedenberi bu evden bekçi Mübaşir, davacının dışarıya çıkma- Bu ukşmn ~a ıf 2 d~ 

parasını alamıyorum. Yeter artık, ve- sına yol açtı. Dava edilen, bu sırada me~hur t<ıınör 
rin paramı ... n demiştir. hakime: Toınıü o~ıa 

Kapıdan görünen Emine bekçiyi tes _ Bakın, gördünüz mü, diyordu, 0 K1rk Y1lda Bir 
kin •etmiye çalışmışsa da muvaffak o]. böyle aşırı gidiyor, işte! Halbuki ben... perde ı r.~l rıııda 
mamıştır. Bekçi daha fazla ileri gitmis HAk• S 1 h · D · ıı· · b Tomak~<; t ıulı d ın . a ım e a attın emıre 1, ıca ını 
ve kapıyı zorlarnıya bağırıp çağırmıya düşündü; Cevriyenin davasından da. 'J'Ur~ ç v Humr·ıı ~arkılnr 
başlamıştır. layı F ahriyenin üç gün hapsedilmesine S. ılı \znkdıt J\ırk Yılda Bır ""' 

Duruşma sonunda bekçinin suçu ve bir lira para cezası ödemesine karar -- · · · · • · · · · ' · · · · · · · · · · · · · · ... , 
sabit olmuş ve bir ay hapse mahkum verdi. 1 __., 
edilmiştir. \ enı ı eşr.ıyat __......-:~ 

- Şimdi, çağırın davacıyı ı 1fr11 
Halkev~ıhı konft!ran ları 

Eminönü Halkevlndcn: E\lmlzde tertip edi
len Felsefi ve içtimal konferansların doku _ 
zuncusu bugunkü Pazartesi gfinü sant 
07,301 da Edebiyat Fakültesi Pedagojl EnsU 
tüsü hocalanndan Felsefe doktoru Miimtaı 
Turhan tarafından ''erUecekUr,projekslvon
slyonla gösterilecektir. Da\·etlve yoktur. Her
kes girebilir. 

Ve dava edilen le, tekrar salona so- Genç ltoın:ıncılarıınız ve e'<eı·Jeri e• •' ıl' 
met Behçct Ynuır bu isimle ynzdı~ı e tııJ 

kulan da,·acıya kararı anlattı. 1908 den 1037 ye kndnr kaleme nıııwn bUllti 

ık . k d d b' · b eserleri ve b.ı e erierin mulıarrlrlerınl, J1l01e~ 1 a ın an ırı, memnun ir ta- " e 
lif romanların tctkiklerını yapmış, blk .. ) ııı'l' 

vırla selam vererek, diğeri biraz şaşır- den sırasUc guzcl parçalar alarak bir nev~, t• 
mış bir halde, koridora doğru yürüdü- tolojl meydana getırmryc uğrnşmıştır. 01 ~ 
l \1 d gozden geçirmeye de~cr bir emek mııltS neJS er. e o ra a... ..• d"'itl" 

dur:- Ayrıca, tahilli blr surette :ıten '"' 
Orada, cezalandınlmasına karar ve- bahsedcceğız. 
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Halk ve mekteplilerin okuma ihtiyaçlannı karşılayan 
birer kültür yuvası haline gelmiş bulunuyor 

Samsan Gad kütüpbanell 

ERLE 
Sivasta 
Yel/ice nahigesi 

Nahiye ile köyler arasında 
yeni yoHar açtırılıyor, bir d 

spor kulübü kuruluyor 
Sivaa (Husual) - Yellice Kangal 

kazasına bağlı de-
niz yüzünden bin 
yedi yüz metro 
yükseklikte., !i]r.li
mi soğuk bir na· 
hiye merkezidir. 
Arazisi dalgalı, 
satıh mailler vo 
vadiJel ile clağ • 
lardan müteşek. . 
kildir . M er' ala . 

1 

Sayfa S 

Dürhaniyede çıkanlan zcy tin yağlan darblırken 
. Jd.; 

Türk zeytinciliği islah 
ettiriliyar Jnkişaf 

.. 

va 

Yeni zeytin fidanlıklan işletmesi ve tesisi için 15 
bin, istasyonlar kurulmas• için 40 bin lira tahsisat 
kondu. Yalniz Bahkesirde 5 milyon zeytin ağacı var 

-

tında fazla hay • Nahlye müdürü 
van yetiştirilmek- Fanık Erçevik Balıkesir (Hususi) - Türk zey • rini kamilen müraksbesi altına alacak· 
tedir. Sivastan Erzuruma giden ve Mn- tinciliğinin in~afı yolunda son gün- tır. Bu mürakabe heyetinin tavassutu 
latyadan Sivasa kadar olan şimendifer lerde büyük bir faaliyet başlamış bu • ile köylüye bu cihetlerin iyi işlemesi 
ha~tı kısmen yapılıp nahiye güzerga· lunmaktadır. için Ziraat Bankası tarafından kredi a· 
hından geçmektedir. Bu hal köylüyü Geçenlerde Ankarada Bay Rahmi • çılacaktır. Aşılanacak ağaçlar için 16 

Samsun kütüphanesi Zile killilphanesi çok sevindirmittir. nin reisliğinde .L..ıraat Vekili, şube mü- sene vadeli ağaç başına 1 lira kredi ve-

Samsun (Huausi) - Sameunun gö- Zile (Husust) - 1307 yılında Hacı Nahiye müdürü Faruf Erçevik köy dürleri, saylavlar ve zeytincilik mü • rilecektir. 
rülmeğe değer yerlerinden birisi do Süleyman ağa zade Hacı Ahmet tara· işlerile yakından alakadar olmakta, köy tehassıslarının iştirakile yapılan bü Bu sene içinde Balıkesir ve fzmirde 
kütüphaneaidir. AtatUrkün 19 mayısta fından tesis olunan ve o zaman 500 lerin imar edilmeleri ve köy kanunu- yük zeytincilik kongresi memleket birer ze t" ·ı·k El . t ,__. t .. be 
Sa w d ·ı 9, • b' t" ·rw. . . k" f . . . . f y ın cı ı ve aıo eJUJı ecru 

msuna ayak bastığı gün ilk ugr~ ı- 1cı d kitabı bulunan kütüphane <lU yı- nun tat ık sahalarında azami faaliyet dzeyl ınkcı ıg1ının ın ı~a _ı ıçŞeınhı~ı ~e da:,- istasyonları açılacaktır. 
it bina şimdi Halk partisidir. Bu bına· ına kadar Abdüllatif adında biri tara· göstermektedir. a ı arar ar vermıştır. rımıze o- . 
nın altkatı 930 da kütüphane haline fından idare olunmuf ve 926 da Kül- Be, yıllık köy kalkınma planı tatbik nen mütehassıa ve 'kongrenin rapor • Bu ışler için Ziraat Vekaletinde 
konmuştur. Kütüphane gittikçe zen- tür Bakanlığının emrine geçmiştir. sahasında Y dilice ve köyleı{ine daha törü Nizameddinle Son Posta namına bir zeytincilik ve yağcılık işleri bürosu 
ilnleşmiş ve bu gün kitap adedil O bini Bugün kütüphanede 500 dil eseri ol • başka bir renk verecek ve köylüyü da .. konuştum:. ~eytincilik üze~inde hal • k~ulacak, bwunun idare~ine 5 mıntaka 
o • ti' HalL kt 1'1 k"'t" mak üzere ?266 eser vardır Kütüpha- ha fazla bir refaha kavuşturacaktır yada tahsılını yapmış ve diploma al - m tehassıslıgı, 48 zeytın bakım me • 
• eçmış r. 5. ve me ep ı er u up- - · · 1 Ba N" dd' B 1 k · · mur 144 t" t bawl 1 h k ne hergün okuyucularla dolup boşal- Nahiyede iki kat ve sekiz oda üze- m1ş o an Y ızame ın a ı esmn u: zey ın us ası g ı o acak • 
aneye muntazaman devam etme te- k d . ıno bb 1 k b" h Zeytincilik hususundaki mevkiini do- tır. Fıdanlıklar i~letmes' t · · '"" . . .. .. ma ta ır. rıne y~ ~' metre mura a ı ır sa a : . T ı ve esısı ı~.n 

~rler: Burası temız, konforlu ve ne • Bilhassa bu okuyucular içinde bu- üstüne güzel bir hükumet konağı yap· ~~~ısi!~ Türk .~:_ytincil~ğini ve istıkba- 15 şer ~ın _lira, İst~syonlar tesisi için 
Zth bır okuma yuvasıdır. Okuyucula • lunan gençler, genç mektepliler ki • tırıımış ve ikmal edilmiştir Nahiyeden lım şoylece hulasa ettı: . 40 ar bın lıra tahsısat konmuştur. 
rın ekserisi inkılaba ait eserler le, rnek- taplardan a ..... m"ı ı"stı"fadeyı' temı"n et • köylere dogw ru giden ana caddeyi ge- Ziraat Yekaletine bağlı olarak zı • z · ·ı h ....... 1 d eytincı iğin müstakil ziraat a .. 
tep kitaplarını okumaktadırlar mektedirler. nişletilmekte ve etrafiarına ağaç dikti- raat mütehassıslığı namı 8 tın a on linde bulunduğu en kesif mıntaka Ba-
J • rilmektedir. vilayette mıntaka kurulacaktır. Bun· lıkesirdir. Tapu kayıtlarına nazaran 
zmirde höu Somada su işi Yakında Yellice gençlerinden mü - :Iar lzmir, Balıkeşir, Bursa, Aydın, Balıkesirde 5,000,000 ağaç vardır. Ha-

Kaltür programı Hallediliyor teşekkil bir de spor kulübü açılacaktır. Çanakkale, İzmit, Manisa, lçel, Muğla. kiki miktar 8 milyona yakındır. Bun· 

lzmir (Hususi) Vilayet beııı yıl S (H to) G I ı_ ı Antalyadır. lardan asgari 11, azam ... ı 18 mı"lyon kı"lo 
- T • oma ususı - e ece5. yı açı- Mudanyanın kadastro harı"talarl V k ı h ld . lık b' kült" h 1 Ziraat e a eti. ma su a.r zeytın· ğ ı k d E ır ur programı azır amıştır. lacak Halkevi için yapılacak binanın .. . . . . . . ya a ınma ta ır. n iyi yağ kalitesi 

Raporda İzmir köylüsü çok ooüzel bir . t b't d'l . t" V 1. S Bursa (Hususı) - Mudanyanın iiklerın bakım ışlerını, yabani zeytın- gene Balıkesir mıntakasındadır. Se • 
. e yerı as ı e ı mış ır. a ı omaya ge- . · w 1 ki 

şekılde anlatılmış ve lzmir köylerinin 1 k b · 1 b" t 1 1 kadastro hantaları hazırlanmaga baş· liklerin aşılanmasını, yeni zeytin i er bebi ise ıklim, nevi ve topragw ın uygun· 
• . ere u ış e ızza meşgu o muş, ge- . . . . h f b "k 

ev ıstıhsal devrinden kurtularak pazar 1 k I b ı k . 1 . b d lamıştır. Beledıye reısı bu ışle yakın- ihdasını, zeytin yağ ane ve a rı a • lugw udur. Yeni teşkilatla buradan as .. 
. . eoe yı aşarı aca ış enn aşına a d I I k d 1 ıa h 1 
ıstıh 1 d · · d·w• b ·· · ·ı an me~gu o ma ta ır larını, zeytin sa arnura ima ot ane e - gar"ı 11 mı'lvon yen"ne 20 milyon kı'lo . ~a evrıne gır ıgı te aruz ettırı- su işinin alınmasını tavsiye etmiştir. T • " 

~~~ır. Buit~ny~iy~bü~~~e~8hln ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ğ~~cakt~ 

İzmirde 101~47 nüfustan mürek- lira tahsü:at konulmuştur. Sürek avları Balıkesir Halkevinin balosu Türkiye istihsalatının % 57-62 sini 
kep köy halkının okulu ve tek. mualli- devam etmektedir. Bir ay ı:arfında 300 Balıkesir verir. Bundan sonra sıra ile 
ıni olmadığı anlaşılmıştır. Kö~erde den fazla domuz öldürülmüştür. İzmir, Muğla, Bursa ve Çanakkale 
okul birlikleri kurulması ve yakan köy- • • . . gelmektedir. 
ler çocuklarının bir araya toplanarak Antalya umumi mecliSI toplantası 
Yatılı mekteplerde ilk tahsıillerinıi ta" Antalya (Hususi) - Vilayet meeli
tnamlamaları kararla mıştır. Hazırla- si umumisl Dahiliye Vekaletinin em -
nan program tetkik edileeekı KültUr l'ile fevtkalade olarak toplanmıştır. 
Bakanlığınca to dikten sonra icraata Meclise va~i Sahib Örken riyaset et -
başlanacaktır. mektedir. Ikinci reisliğ~ Hasan Ak -

fzmirde köy çavuş öğretmenler kur- selki, katib:ruklere S~brcy~ Ye~kin ve 
s 1 d .. . .. . Gani Kaplan seçflmişlerdır. Butçe en-
u açı ması a muvafık gorülmu,tür cümeninc Hasan Zihni, Gani Kaplan, 

Portakal sevkiyatini kontrol Hüsnü Karakaş, Mehmet Keskici, Ma
arif encüınenine Hüsnü Şüa, Pakize 

Payas (Hususi) - Ticaret odası Tevfik, Alim Mehmet, Tevfik Manav-
Almanyaya gönderilen portakaliara gat, Sabriye yetkin, Ziraat ve Sıhhat 
•on derece dikkat etmektedir. Her gön- encüınenlne Sabri Antalya, Ahmet To
deriıen mal memuru mahsus ile ayrı gay, HUmi Kaplan, Fuad YilFük, Da
ayrı kontrol edilmekte ambalajlar ııö~ hillye encfunenine Fuad Dal, Cel~l, 
den geçirilmekte, noksan vasıflı g~ • Osman Yereb!akan seçilmltlerdir. 
tUienlerin sevkine müsaade edilmemek-
tedir. Bu İfe memur Ihrahim Havran Sariköyde pamuk ekimi 
larnindeki zat sedakatlo çalışmakta ve Sarıköyden yazılıyor - Şimdiye 
Vazifesini cldden büyük bir dikkatle kadar nahiyemizdo pamuk ekilmiyor
hprnakta, hile ve hata görülen malla- du. Bu tene 200 zürra pamuk ekmiş-o 
!.:._ sevketmemektedir . tir. 

----.4;g 

lia- Avrupada yeni hazırlıklar var 
san bey. 

... Devletler dünyanın peri.~aniığl
na bakarak.. 

Balıkesir (Hususi) - Halkevlerinin yıldönümü münasebetile tehrimiz 
Halkevinde büyük şenlikler yapılmış, gündüz çok ıftzel bir müaamero 
verilerek geç vakte kadar e~lenilmlştir. Ikinci günü UfAIIU da~ Halko
vinde bir kottümiü balo ven1mittir. Baloda şehrimi.zin tanınmıt aileleri 
hazır bulunmutlar, sabaha kadar çok zengin bir prosıramla v&k.lt aeçiril • 
miştir. Bilhassa bayan1arımızın milli kıyafetlerl çok cazipti. Baloda kıyafet 
ve ayrıca kıyaferi kendine yakıştırma müsabakaları yapılmıştır. Resim, 
baloda bulunanlardan bir grupu göst~rmektedir. 

..• Sulhu korumalt !çin hararetle 
hazırlanmağ8 başlıyorlar .. 

Hasan Bey - Gene top, tüfek, ze· 
hlrli gaz, tayyare, ya~ı baslıyor de-
sene şuna aziziml ~ 

Bay Nizameddin bir kaç güne kadar 
sıra ile Edremit, lzmir, Muğla, Milas, 
ve Antalyaya gidecek, oradan Anka • 
raya dönerek Ziraat VekAleti zeytin • 
cilik. ve bağcılık bUrosunda çalışacak • 
tır. 

Konya Ereğlisinde belediye 
faaliyeti 

iiÇpnya Ereğliai ( Husuet ) - Son 
bir yıl zarfında belediye bozuk yollari 
tamir ettirmif, yon! açılan yollara a~ag 
diktirmiştir. 

Şehirde imar fcuillyeti artmalifaC!iı 
Yeni ve modMn binalar yapılmakta • 
dır. 

Gazeteleri~* ~·~ 
Okurkan 

AKŞAM - Geçit yerleri asfalt ya 
pılacak, sonra boyanacalt. 

- Bir hafta sonra boyası siline~ 

cek ve kemafissabık geçi~ yerieri 
gene ortadan kalkacak. 

AÇIKSÖZ - Günde bin ton su 
- Süt yerine mi satılıyor? 
KURUN - Habeş meselesi kat'f 

şekilde halledilecek. 
- Halledilmedik ne tarafı kaldı a 

birader? 
TAN- Giılünüz, eğleniniz. 

- Mizalı yazısı yerine doktor tav 
siycsi koymuşsun. 
CUMHURİYET - İhtiUilcıler iki 

Martta Madride gireccklermiş . 
- Evdeki pazarlıktır. Çarşıya uy• 

maya bilir. 



6 Sayfa 

Ziraat Bahisleı·i: 

e 
• 
ı a ı kur Burası Aksaray: or 

Bir işim düşmüş gitmiştim. 

Bu suretle kögliimüz yeni bir kazanç yolu 
bulacah ve tayyarelerimizin matörleri için 

llullantlan yağ tenzin edilmiş olacah 

Evleri yarı çökın~ bir sokaktan ge
çiyordum. Bir kapı açıldı, saçları ok
sijenli su ile sarıya boyanmış bir genç 
kız kapıdan göründü; incelmiş bir ses
le: 

Gazetelerde> sizin de gözünüze ;Iiş
miş olsa gerektir: Memleketimizde bir 
hindye:ığı f..ıbrıkası açmak için yapılan 
tek~ıfi. İktı ad Vcka eti iyi karşılamış 
\'E' zin vermı:j .. Demek olur ki mütc -
Şt bbi ler fabrıkanın hacalarını tüttıi
rt.n e Türk tarımınaniarına da yeni bır 
jı: ç kncaktır. Çünkü bu fabrıka ken -
di:sınc p,crekE'n iptidai maddeyi elbette> 
bu yurdun toprakJ.arından arıyacak -
tır. 

Ko\ lümüzün çok iyi bildiği hindyh
ğı. j eryuzünde gittikçe üzerine dü~ü
len birşey olmaktadır. Buna sebeb o -
nun yalnız tababettcki hizmeti değil, 

Buyük Harbden sonra tayyare rootör
ler nin yağlanmasında da kullanılına
ğa başlanmış olmasıdır. Tayyarecili -
ğin son yıllar zarfında aldığı hı:r:ı dü -
şünürseniz onun yanısıra, hindyağı -
nın da nasıl değerlen<iiğini takdir e -
dcı s ın iz. Hindyağının yurdumuzda çı
karılmağa başlanması bu itibarla hem 
iktısadiyatımıza ve ziraatimize bir ka
zanç olacak, hem milli müdafaamıza 
hizmet edecektir. Hindyağı aynen bo
yacılıkta, sun'i kauçuk imalinde, sa -
bunculukta da kullanılıyor. 

iki ay kadar geçe kaldığını görerek - Helo isi.. 
şund~lik 2llraatinin !<tısadi olmıyaca- . Diye bağırdı. O anda karşıki evde 
ğını ıleri sürmüştu. Bittabi mahsulü bir pencere kalktı: 
Içeride .şlemek mevzuu bahsolunca ve Birinci eN» yi dört elli miktarı u-
bir taraftan da erken yetıştirilmesi , _ zatan bir ses: 
çın fcnni ıslahına devam olundukça - Neeesrin Helo! 
mesele yoktur. Diye cevap verdi. Penceredekine 

İzmit. Bursa, E.ı:!e ve bilhassa An _ baktım. Saçı başı dağınık bir kızdı: 
ta!ya en iyi yetişeceğı yerlerimızdir. - Ben daha makyajımı yapmadl.m. 
Hafif fakat kuvvetli toprakları se,·er. . - Ben bir Holıvut başı gördüm. 
Dondan çok korkar. Bir dekar ) l.re Bugün kuvafürü~ .. ö~le olacak. 
yarım veya biı· kilo tohum elvcrir. . -Ben de manıkurume çok itina ede
Çünkü çok seyrek ekilir. En iyi o~an ceğim. Tırnaklarımı lame yapacağım. 
ekım usulü bir - bir buçuk metro ara- - Me depcş Tuva 
lıkla ocak ocak ekilmesidir. Yılı U) up , - Helo a~ele edeceğim .. 
ta güzel yetişir, iyi çapalanırsa tarlan Merak ettım, beş on dakika oralarda 
ormana çevirir. Yetişmesı 'beş altı ;v dolaştım. 
sürer. Kemale gelince taneleri taş:ya~ Karşılıklı iki kapı birden açıldı. 
üst kısımları kesilerek harman yerine Saçları oksijenlı genç kız bir yandan, 
taşınır. Kuruyup ta kozalaklar açılm~:a biraz evveı saçı başı dağınık gordü
döğülerek taneleri alınır. Bu taneler ğüm genç kız öbür yandan sokağa çık
% 43 - 56 gibi dehşetli miktarda yağı tılar. 
ihtiva eder. Geri kalan küspesi Reci- - Bonjur canım .. 
nin ismindeki bir zehir dalayısile hav- - Bonjur canım .. 
vanlara verilemez. (Tuzltı su ve ba~ı Birinin ku\'afüru hakikaten pek de-
tedbirlerle bu zehirin alındığını bazı ğişik~.i. Fakat hiç de çırkin değil, gü
müellifler yazıyorlar.) Bir dekar yer- rzel. Otekinin tırnakları altın yaldtza 
den 1500 kiloya kadar Genercez alı- ~tmış ~ibiydi. Ve biraz evvel gcirdü
nabilir. gum dagınık saçları, en usta berberin 

== 

Lik maçları dün bitti 
----~.----~------------

ener stanbu şampiyonu 
o du. G·· eş iki c·, G • 
e Be ş üçüncü ge di 

ilk Iki oyun çok zevksiz oldu. Güneş 1. Spor 
maçının birinci devresi ise tam 

bir heyecan içinde geçti 

Hindyağı, türkçede (Gert~rcez) de -
nilen ve fen dilinde (Recinus Com.mi
nus) diye anılan bir nebatın tohuır~a
rından çıkarılır. Soğuk yerlerden zi -
yade sıcak yerlerin bir nebatı olan bu 
Gencrcez, en çok Hindistanda ve İtal
yada yetiştirilmektcdir. Bizde Antai -
ya taraflarında yab~ni bir halde bu -
lunuyor. Bursa - !zmit havalisinde 
gösterişinden ötürü bir süs nebatı o -
larak dikildiğini de gördilm. Dilimll 
yaprakları, yeşilli kınnızılı görünüşi
lc ve alabildiğine serpilip büyümesile 
cıdden güzeldir. Sıcak yerlerde bir a
ğaç kadar büyüdüğü olursa da bizde 
iki metroyu geçmez. Bir sap üzerin -
deki çiçekleri dökülünce, onların ye -
rinde kozalak birer kılıf içinde, fasul
ye büyüklüğündeki tohumları yetişir. 
Bu tohumlar esrner beyaz üzerine le -
keli bir renktedir. Biçimlerile, büyii -
müş hayvan kenelerine o kadar ben -
zerler ki bu yüzden ona (Genercez) 
denilmiş olduğunu sanıyorum. Maa -
mafih bu adını çokluğumuz bilmez. O
nu daha ziyade aktarlarm verdiği ad
la bilirler . (Habibü Sel~tin) denilen 
tohumlar işte bu hindyağı çıkarıjan 
tohumlardır. 

Yurdumuzda sanayi inkişaf ettikçe, elinden çıkmış kadar muntazamdı. Fenerbahçe muhaclmleri Topkapı 
yeni yeni nebatlar]a köylümüzün ka- ~ 
zancı da inkişaf etmektedir. Bu da ha- Burası Şişli: Lik maçlarının son oyunları dün 

kalesi önünde 

B. Taksim stadyomunda vapıldı. Havanın 
yırlı olsun. ır işim düşmüş gitmiştim. Munta- " ·r güzel olması yüzünden stadyoma bü-Çı tçi • Tarımman zam apartımanlar arasından yürüyor- k 

Ziraat hususunda öğrenmek istedik- dum .. Bir kapı açıldı. Saçları munıa- yük seyirci alabalığı toplanmıştı. İlk 
olarak Galatasaray ile Eyüp karşılştı· ı 1erinizi biz.e yazınız size ceva'b vere - zam taranmış boyasız bir genç kız ka-

yim. T. pıdan göründü: lar.G 
1 11 

h 

Antepte bahahlık 
Gaziantep (Hususi) - Burada ha

yat pahalıdır. Bazı maddeler Istanbul
dan daha yüksek fiatla satılmaktadır. 

Oturulabilecek bir ev asgari on iki 
on beş lira kira ile tutulabilmektedir. 

Mevcut evler de kullanışlı değildir. 
Hep eski tarzda yapılmış, az adalı bi
nalardır. 

Eti'n kilosu elli kuruştur. Ekmek fi
atları da yüksektir. Birlincj nevi ek
rneğin kilosu on kuruşu bile tecavüz 
etmektedir. Yerli halk evlerinde ekmek 
pişiriyor. İkinci ve üçüncü neviler li-7 
kuruşa veriliyor ~okantalarda etli 
yemekierin tabağı on iki kuruştur. 

_ Fatma~ aatasaray ı ar emen hakimiyeU 

Diye bağırdı. 0 anda karşıki npar- al~rak o~~n~n ilk ~akikalarında H.aşı-
tımanclan pürüzsüz bir ses: 1 nun ayagıle ılk golu kazandılar. Bıraz 

- Leman! ıonra gene Haşim Galatasarayın lkin· 
Diye cevap verdi. ci golünü yaptıktan sonra oyun tek ka 

- Hazır mısın? le halinde zevksiz bir şekilde devam et-
- Hazırım. rneğe başladı. Biraz sonra Haşim ü-
Biraz sonra her iki kapıdan birer çüncü Şevket dördüncü golleri yaph

genç kız sokağa çıktılar. Sade giyin- lar. Birinci devre bu suretle sıfır dört 
mişlerdi. Ve yüzlerinde sade bir tuva- bitti. 
Jet vardı. İkinci devre başladığı zaman Gala-

Düşündüm ve kendi kendime: tasaray takımında 
- Züppeliği, dedim, muhitlerde de- G. Saray 6 bir isteksizlik var 

ğil, insanlarda aramalıyız! EyiJp O dı. Bu suretle o-
iMSET yun da zevksiz o-

-· · --· ' ' ··-·· · · · '"' · · · · · .. _,- luyordu. Eyüplüler fazla gol yememek 

//'~ ~~ V~ 'et;,' için so] açıklarını hafa alarak dört haf 
~ ~~ oynuyorlardı. Bu devrede de Haşim 

beşinci \'e Reşad da penaltıdan altıncı • 

Ben tarımman arkadaşlarıma elbet
te ki güzel türkçe adını öğüdlerim. 
. <?~nerc.ez) .. i~ ~tedenberi bizde ye -
tıştırılmesı duşumilüyordu. Hatta Ye
şilköy Tohum Islah Enstitüsü bunun 
üzerinde çalışmış ve bizde kemalinin 

İtalyan harp gemileri Giritte 
Atina 28 (Hus~si) - Hanyarlan bil· 

dirildiğine göre !talyan donanmasına 
mensup Premida kruvazörile Pcs.:eo 
torpido muhribi Mora !imanına geımi!i 
lerdir. 

·ıruvakar 
golu yaparak oyundan galip çıktılar. 

Fenerbahçe - Topkapı 
Günün ikinci oyunu Fenerbahçe 

tayyör 

Kendilerini mes'ut 
Sananları ikaz 
Etmeyiniz 
Şöyle bir mektup aldım: 
Bır tatil gününde Boğaziçine git

mıştim. Aklıma .Fırıldak gazinosu • 
na kadar çıkmak geldi. Kimse yok • 
tu, fakat bir köşeyi dönerken gö -
zümc bir kadınla erkek ilişti, kadı
nı tanımıyorum, fakat erkek çok 
Se\'diğim bir arkadaşırnın zevcidir. 
Büyük bir teeessüre düştüm. Arka
daşım sevıldiğİ'n5 san~·, mes'uttur, 
halbuki fena bir şekilde aldatılmak
tadır. Kendisine söyliyecektim son 
dakiknda tereddüde düştüm, ' size 
danışıyorum, ne dersiniz? 

* Bu okuyucum gördüğünü kendi -
sine saklamakla çok iyi bir hareket
te bulunmuştur. İnsanın kendisini 
mes'ut görmesi, mes'ut sanması da 
bir saadettir. Fransız muharr!rlerin
den birin:n Voile du bonheur adını 
taşıvan bir piyesi vardır, galiba 
cSaadet perdesi» ismı altında dilı -

mize de çevrilmij:ı1r, bilmem oııır 

misiniz? Anlata)f.m: 
cÇınde bır adam gözlerine perde 

inmiş, fakat çoluk çocuğunun ara -
sında gene mes'ut bır hayat yaşa -
maktadır. Bu zat bir gün memle -
kete ecnebi bir doktorun geldiğin! 
işitir. Gizlice adamı çağırtır, gizli 
bir ameliyat yaptırtır, şimdi gözle -
:rinin üstünde ....:yah bir perde var -
dır, bu perdeyi 40 gün sonra aça -
caktır. Günleri sabırsızlıkla sayını -
ya başlar. Nihayet 40 ıncı gün gelir, 
perdeyi çıkarır, ne görse beğenirsi -
niz? En aziz dostu ile zevcesi kucak 
kucağa.» Piyesin sonu iyice hatırım
da kalmadı, amma galiba adam tek
rar doktoru çağırtır: 

- Beni gene kör yap, der, körlük 
saadet perdesi imiş! 

* Bu kadar ileriye gitmiyelim, fa -
kat bazı ahvalde görmemek, bilme· 
rnek, aldatıcı bir saadet içinde ya -
şamak ta saadettlr. 

Kızım, dikkat et; ağzından bir şey 
kaçırmıyasın. 

TEYZI~ 

ile Topkapı arasında idi. Fenerbahçe
nin Topkapıya bir gol rekoru yapca
ğı üm~ ediliyordu. Fakat bu tahmınler 
boşa çıktı. 

Oyuna Fenermer başladılar. Haki
miyeti ele alan Fenerliler Esat vasıta-
8ile ilk gollerini yaptılar. Bu golden 
sonra Fenerbahçelilerc de bır durgun
luk :1rız oldu. 

Devrenin ortalarına doğru Esat i
kinci golü biraz sonra Aii Rıza üçüncü 
golü yaptı. Bu gollerden sonra Topka
pılılar açılmış ve Fenerbahçe kalesine 
tehlikeli akınlar yapınağa başlamıştır. 

Birinci devre bu suretle sıfır üç Fe
nerbahçcnin lehine bitmiştir. 

İkinci devrede oyun mütevazin bir 

1 ı 
şekilde cereyan et 

F. Bahçe 3 ımiş Topkapıltlar 
f2opkap• O daha canlı oyna-

mağa başlamıs-
lardır. Mehmet Reşad He Angelidisin 
fena oynamaları ve Esat ile Ali R~za

.nın çok şahsi oynamaları yüzünden 
Fener başka gol çıkaramamıştır. Oyu
nun bu devresi çok cansız ve zevksiz 
olmuş ve Fenerbahçe birinci devrede 
yaptığı üç golle galip gelmiştir. 

İstanbulspor - Güneş 
. Sıra günün~n maçı olan Güneş ile 
İstanbul ka:şılaşmasına geldi. 

Oyu~a Istanbulsporlular başlamış, 
fakat Güneş müdafaasından geri dö
nen top İstanbulspor kalesi önüne ka

Yakasında astr~kan kü~k vard~r. Ko1 dar gelmiştir. istanbulsporlular gayet 
lar, omuzlara dogru genıştir. Bılekler hesaplı oynuyorlar, gol yememek için 
de darlaşıyor. Astrakan yakanın arka- ,daha ziyade müdafaad kal t ·'h 

d 'k .... b ı k d d" b' k' a mayı ercı sı ı , onu e e a ar uz ır şe ılde ediyorlardı. 

uzan~akta.dır. Jüp dar, dtiz, ceketin e- Oyun gitgide çok zevkli ve heye-
teklerı hafıf kloştur. canlı olmuştur. Oyun başlayalı çok ol-

Güneş - latanbulspor maçından 
heyecanlı bir görünüş 

mamıştı. Sağdan gelen bir pas ile Gü
neş sol açığı Melih Güneşin ilk golünü 
kaydetrneğe muvaffak oldu. 

Bu golden sonra İstanbulsporlular 
açıldılar. Ve Güneş kalesini sıktştır· 
mağa başladılar fakat bir netice ala
mıyarak devreyı bir sıfır mağlup bitir
diler. 

İkinci devre başlar başlamaz İstan-
bulsporlular bü-

1 
GUne;-------;1 yük bir enerjı :le 
1. Spo~ Güneş ka1esıni 

sardılar. Arka ar-
kaya yapılan bu akınlardan bir tane· 
sinde kalenin önündeki kargaşalıktan 
istifade eden İstanbulspor sağ açığı 
Nevzat beraberlik golünü atmağa mu· 
vaffak oldu. Oyun bilhassa bu gol· 
den sonra çok heyecanlanmış, İstanbul 
sporlular bu beraberliği bozmak için 
çok uğraşmışlarsa da buna muvaffak 
olamıyarak kalecilel".inin bir hatası ile 
bir gol yemişlerdir. 

Ve oyunun da son dakıkaları bir 
kör dövüşü halinde Güneşin iki bir ga· 
libiyetile bitmiştir. 

Alilettin Şahinbn~ 

Dünkü maçlarla bu sene tek de\ re· 
li olmak üzere tertip edilmiş olan is· 
tanbul futbol şampiyonası müsaba'.il• 
,ları da bitmiş oldu. Bu suretle İstan~u· 
lun futbol şampiyonu ile Milli küme
ye ayrılan dört takım da meydana çık· 
tı. 

(Devamı ll inci sayfada) 



1 Mart 

Hoş söz ler 
Gelecek baltaya 

Baba soyledi: 
- Bugün mektebe gitme olur mu? 
-Ya muallim sorarsa .. 
- Ben ona iki kardeşinin birden 

dün.} aya geldiğini yazarım. 

- Bir kardeşımin dünyaya geldiği
ni yazsan. 

-Niye? Annen ikiz doğurdu ya? 
- Ötek.ni de. gelecek hafta bir giin 

gene mektebe gıtmem o zaman ya -
zaısın! 

• Kayadaki su 
- Kuyudaki suyun derinliğini öğ -

.SON POST~ 
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ene yaşam 
ne yapmalı? 

Bir hıfzıssıhha mütehassısı 11 on 
sıhhat kaidesi , ile 

on güzel tavsiyede bulunuyor • szze 

renmeyi niçin istiyorsunuz. 
- Kocanun beni ~;diğine Şi~7cli - İçinde bir şapka görüyorum da, - Ne alaylı şey değil mi, saati on 

dakika ilerlettim. Trene gidenle • 
rin hepsi koşmıya başladılar. 

' Bu resimler size et yiyen bir adamla, vakıbiz su içen bir ihtiyarı 
ve di~lerini temizliyen bir genci gösteriyor 

inandım. Demek boş vakitlerinde acaba birisi düştü de şapka başında İngUteredc meşhur New Health Loclety va cereyanlarından» çok sakınmaııdır. 
reisi ve idare mecllsl a~ ola~ Bay Wll- Hassaten vücudunuz terli ise yahut 
llam Arbuthnot Lane bUtun dunyaca ta- . . . 

daima resmimle meşgul oluyor. mı? Yoksa yalnız şapka mı düşt \ ? 

Vicdanın sesi 
Küçük J alenin, 

kendinden k üçük 
kardeşini dolaptan 
§eker çaldığı için a -
zarlarnışlardı. K U -

çük Jale yanına so -
kuldu: 

- Kardeşim, de • 
di, nasıl çaldın, vic
danın yok mu? O sa
na c~imdi seni gö • 
renler olur• diye ba
iırınadı mı? 

* Ne ise 
Ka<hn arkasına 

döndü, peşi sıra ge
len erkeğe: 

- Bay, dedi, de -
mindenberi peşim -
sıra geliyorsunuz, 
benden ne istiyorsu
nuz? 

. - Bir kere yüzü
nüzü görmek istiyo
rum. Ne ise şimdi 

görebildim.. Artık 

gelmem! 

================~·= -=,._,..,=-===---= 

Kurtuluş çaresi 
Hakem futbolcu -

lar gibi giyinmiş, 

daha doğrusu ~ -
yunmuş bir halde 
sahaya çıktı: 

- Niye böyle sa -
h aya çıkıyorsun? 

Diye soranlara 

nınmış bir hıfzıssıha mütahassısıdır. Hıf- ,cıldınız fazla ısınmışsa hava cereyan· 
zıssıhaya dnir bir çok eserler yazmıştır. ları çok fenadır. 
Bundan on beş gün kadar evvel (Yüz se- 6 - Muntazam fasılalarla vüc~ıclu· 
ne yaşamak için ne yapmnh?l başlıklı nuzu saf havaya ve güneşe arzed.nız. 
bir yazı neşretmiştlr. Büyük bir ehemmı- cGüneş en büyük ve en tabii do~~to-
yeti haiz bulunan bu yazıyı okuyucula -

rumuzdur» derler. Bu söz çok doğru
rımıza sunuyoruz: 
Hastalıkları önlemek bunları ge- dur. Elbise giymekle tabiatın bahşey· 

çirmekten hem daha kol~y hem daha lediği :n mühim ve en hayati unsurlar
az masraflıdır. Hastanelere girrneK za- ,dan v~cudurnuzu mahrum bı:a~ıyo: 
.ruretinde bulunanlar, vaktile en basit ruz. Bır çok sebeplerden, ~ele ı~tımaı 
h f ıhh k "d lerın· e riayet etmiş ol- sebeplerden dolayı çıplakhgı tervıç ey· 

ı zıss a aı e 1 · h.. b· b h 
cevap verdi: al d h halde bu akibete ug-ramaz- emıyorum. Fakat ucra ır a çe ke-

.s ar ı er d h b" od d .. k" - 1\traçtan sonra 1 d B .. ı kl mübalaga ey- ,narın a ya ut ır a a mum un ol-ı ar ı... unu soy erne e d k t A ·ı .. 
'ı . 1 1· · k mu""him ve u ça am manası e guneş banyoları 
emış o muyoruz. şın ço 1 - . d . ~ · futbolcuların ara -

sına karışıp dayak 
yemekten kurtul -

f · h t. H lk hh t kaı"deıerini a magı tavsıye e erım. ccı cı e ı: a ın sı a _ . 
Jayikile bilmemesidir. Bir çok adam- 7 - I~ ça~aşırlarınız hafif olsun. 
)ar düzgün yaşamak usulünü bihakkın ;Kalın c.lb_ıs~lerı ancak çok soğuk ha\ a-

mak istiyorum da? bilseler herhalde vaşama tarzlannı o- larda gıyınız. 
* na göre tesbit ed;rlerdi. Halkın bilgi- Maamafih, elbiselerin kumaşları ka-

Bilseydi sizliği umumi mahiyettedir. Itiraf et- lın olmamalı ve vücuda havayı isal ey-
İki alıhap konu _ melidir ki halkın bilgisizliğini arttıran lemelidirler. 

şuyorlardı: 
her taraftan sunulan tavsiyelerin kat- Çünkü sıhhatte bulunmak için vü-
jyen birbirini tutrnamasıdır. cudun tam manasile teneffüs eylemesi 

- Beni tedavi e · Buna mani olmak için; şimdiye ka- lazımdır. Bu da hafif elbıselerle kabil-
den doktor dün öl - ·dar edinmiş olduğum mühim tecrübe- dir. Vücuda çok uygun ve sıkı cekct
dü. Daha otuz yaşın- )ere istinaden, çok yaşamak ve iyi ya- ler cildin hava tebeddülatına karşı ::nu
da idi. şamak için halka con adet sıhhat ka- kavemetini azaltır. Bu ise çok bıi) lik 

Ahbap, ahbabına jdcsi» tavsiye edeceğim: mahzuru muciptir. 
tuhaf tuhaf bakt1: 1 - Et yemeklerini asgari hadde in- 8 - Hergün banyo yapmanın ve ) ı-

. · · H tt A kanmanın cil de çok büyük faydası Yar
- Ben sizin yeri • diriniz. Et yerine balık yıyınız. a a 

n izde olsaydım, de _ kabilse hiç et yemeyiniz. Balık etin ye- dır. 
. .rini kafi derecede tutar: Sıcak banyo ancak akşamları yapıl-

- Kocam artık ben uyudu'!dan ::,onra evden .kaçamıyor. dı, bu kadar genç Vücudunu maddi bir surette yoran .malıdır. 
yaşta ölen bir dok - ·ve hiç kabızlık çekmeyen bir adama Sıcak banyolar, bir çok. adamıarın 
tora kendimi tedavi eti büsbütün menetmem. Fakat bir çok ,nezleye tutulmalarını mucıp olmakta
ettirmezdim. ahvalde bu iki şartı ayni zamanda ce- ,dır. Bunun için sıcak banyoları ::ık

- Bunun nasıl çaresini buldunu~? 
- Merdivene içki şişeleri diziyonı ın.. Alt hasarnağa inineiye kadar 
aızıyor. 

~&~&~k~=t=~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "mcden adamlara pek s~ ~sadüf edil- 1amlan yapmalı ve banyodan ~on~a 
~ez ... Vücudunu maddi bir surette yo- kuru _bi~ havlu ile iyi bir masaj tattHk 

Yeni ahçı pişireceği yemekleri an - a ve kabızlık çekmeyen bir adam i- ~tmelıdır. Soğuk banyolar herkP~e 
latıyordu: r. n et herhalde çok kıymetli bir gıda- ,gelmez. Mutlaka doktorun tavsiyesi :ıe 

- Bir kaz pişiririm, hele yanına pa- ~:~. Bu takdirde et vücudu çok besler. )lareket e~ilm~li~ı:. 
tateslerı· de <:Öyle süslü süslü koydum · h" 9 Dışlerınızı sabah k~am fıı·"a ~ F kat balıklar ve sütlü maddeler da ı • - a ~ -. -
mu, hani nasıl siz inci gerdanlığınızı • ~ .. t tabT 1 ~ayınız. Hele akşamları yatmadan be-
taktığınız zaman ne hale gelirsiniz. etın yerını u 1 ır er... . . hernehai fırçalymız. 
T k .. 1 1 Ete itirazım şu noktalardan ılerı T . b" d. h" .. .. d 1 ıp ı oy e o ur. . c emız ır ış ıç çurumez• cr cr. 

gelmektedır: Et barsaklarda pek ça- B k d ~ b. .. d"" n· 1 · b Jt.. 
Kralın el Isesi 

Meşhur bir şair, bır kralı meth iç!n 
bir ŞTir yazmıştı. Krala şiiri okudu. 
Kral alay olsun diye şaire mükafat o
larak b:r eşek derisi verdi. Şair eşe: k 
derisini almış saraydan çıkıyordu: 

d k 
u ço- ogru ır soz ur. ıs erın o-

buk tefessüh e er ve bu yüzden ana kl ~ .. d b"r çok mu.:hı"m h 
d t k · 'l . zu ugu yucu u ı as-

,fazla miktar a 0 ·sıme er gırer. talıklara maruz kılar. Bunun için 5 k 
Oturarak çalışan i~çiler ıçın etten sık dişleri temizlE:•mck icap eder. B I-

iyi neticeler alınmaz. ,hassa geceleri yatmadan evvel d eri 
2 _ Günlük yemek listeni~~e _besle- fırçalarnak çok iyi bir şeyd r. 

yici ekmek vcy a ç~vdar ek~'leg~nı, po~- ı O - Sabah ak~am ona ı dak"k or 
takal, limon vesaır yemışlen; yeşıl ,hareketleri yapmalı. Bassaten ö as 

- Oğlwn neredesin? - Nasıl , doğan çocuğum lmna sebzeleri; sütlü yemekleri ithal eyle- ve karın adaJelerini çalıştırmalıdır. 
- Buradayım babacığım! bisesi! bcnziyo mu? ,mcği zinhar unutma~·mız. . . 

1 
Sabah ve akşam mutlaka onar d d-

- c·:tındaki nedir? 
- Kralın bana hediye ettiği eski el-

=-===--=- -="'---= --=-=---- Bu gıdaların hepsınde vıtamm .c~ın )<a spor hareketleri yapmalıdır. Gd "is 
r----------------------ıır-""111!'"'-'!~-.----------------... her cinsi mevcuttur. B~ gıdaları~ ıçın- ve karın adaleleri ekseriya gevşd< o

-Oyuncak otomobilini niye kırdın? 
- Kaza yapmadığına kızdım. 

- Sen bir defa taşıyorsun, ya ben b ütiin 
tam bir sene sırtımda taşayacağını ya' 

bunlan 

de barsaklarınızı faaliyete geçırecE.'k }ur. Bu adaJelerin kuvvetlendirilrr.E'si 
unsurlar vardır. elzemdir. Bu adaJelerin ge\·şek olmc !a-

3 _ ~~meklerden ~onra barsakları- ,rı başlıca mideye tesir eder. Bu 
1
mr 

' nızın tabıı hareketl~mnı kolaylaştırı- hareketlerine herhalde gençlikte ba~-
nı z. . 

· · Kabızlık hakkında ba~ka bir yazım
ı.da icap eden şeyleri bildireceğim. Fa

kat şımdilik şunu söylemek isteı·im ki 
bence kabızlık, hastalıkların çoğunun 

menşcini t~kil eder. 
4 - Hiç olmazsa günde altı bardak 

.su içiniz. İki bardak sabah kalkarken, 
iki bardak akşam yatarken. Diğe,· "\
'bardağı da yemekler arasında. 

Sabahleyin soğuk su içmek ancak 
.midesi sağlam olana tavsiye cd:lebil.r. 
Sıcak su - bazı müstesna vak'alar ha
:riç tutulmak şarti~e - tavsi) e ed e
mez. Sabahleyin aç karnma ı lık ..,u ~ a
,hut çok haLf çay mesamatı t m zlet. 

5 - Havadar yerlerde çalı~mız ve 
uyuyunuz. .. 

Çalışılan yahut uyunan yerlerrlı.: 
,hava daıma saf kalmalıdır. Yahut ha
. va sık sık değiştirilmelidir. Fakat cha-

lamak gerektir. 
Orta yaşta olanlar bu husust.1ld 

spor hareketlerini doktorlarından ~or

malıd.rlar. Teneffüs hareketleri üze
rınde ısrarla dunıyorum. Teneffüs ha
reket'crinin ehemmiyeti çok bı.i~ lik
tür. Burun deliklerindeki bir çok ku
surların ameliyatsız ~ırf teneffüs h1 ·e
ketıerile tedav. edildikleri muhak':, k
tır. Bu teneffi.is hareket!eri muı'tR .m 
bir surette yapılmalıdır . 

Sabahları açık pencere öni.indC' ~·a

pı acak t r1effüs han'1~etleri. nef , l 1-

ru arı h ..,. ı l<.ar:nın bir çoğunu öı er. 

Gönen - E iga ş os ası 
Sarıköyden yazılıyor - Gönen Sa

rıköy, Biga yolu yapılmaktddtr. Bu 
suretle Gönen Çanakkaleye bağlunmış 
olacaktır . 
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bil 
Geçen haftaki 
ecemizde kazananlar 

13 şubat tarihli bilmecemizde ka • 
zanan küçük okuyuculanmızın isim • 
lerini aşağıya koyuyoruz. Kazananinr
dan İstanbulda bulunanlnr pazartesi, 
perşembe günleri öğleden onm hedi • 
yelerini bizzat idnrehaneınizden al • 
mnlnrı lazımdır. Taşra okuyucuları • 
mızın hediyeleri posta ile adreslerine 
gönderilir. 

Şake, Pertevniyal lisesi 4/C den 127 
Sermet, İstanbuı ticaret lisesi 1144 Ce
maleddin, İstanbul erkek lisesi 6l Ah· 
met Güler. 

Neoşehirde yeniden 
8 llöy melltebl 
yapılıyor 

Nevşehir (Husust) - Son yıllarda 
mektebe devam eden talcbe sayısı gÜn· 
den gün~ çoğalmaktadır. Kasahada bir 
orta ve beş ilkmektep vardır. Bu rnek· 
teplerdo 30 muallim tarafından 1437 

Kambiyo ve 
borsalarında 

zahire 
• ,, 

.., zıye 
TARAK talebe okutulmaktadır. Nahiye v köy-

Vefa lisesi 2/A dan 445 Cemil Öz - lerde de 10 mektep vardır. Bu mcktep
gül, İstanbul erkek lisesi 2/E den 713 lerde de 1434 talebe okumaktadır. 

Ihracat emtiası satışlarında durgunluk göze 
çarpmaktadır, liflik üzerine iş olmamıştır 

Bir lunbol topu 

T. Güler, İstanbul erkek lisesi 2/B den Köylerde yeniden sekiz mektep yaptı· Bayram tatillerinden dolayı geçen 
452 Sermet Teber, 52 nci mektcp 1tA rı]makta ve bunlardan ikisi bitmek Ü· hafta kambiyo borsası kapalı olduğun· 
dan 60 Hidayet, Sultanahmet No. 51 zere bulunmaktadır dan ehemmiyetli muameleler olma • 
de Lfıtfi Dernek. mıştır. Yalnız geçen teşrinievvel ile 

Anknra- ikinci orta mcktep l/E den DOLMA M"ÖREKKEP KALEM kanunus~ide ödenmesi lfizım gelen 

•
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Ncvin Aybars. Kadıköy kız orta mektep Satia, Ye- Villiyette: Anadolu aksiyon ve obligasyon kupon-
Futbol topu bUyUkiUgUndB bir şiiköy ilk mektep 42 Sabahat, Fatih larının ödenmesi hakkında Ankaradan 

Kıztaşı Sofular caddesi 122 de Merol yol parası verenler emirler g~ ve piyasada müsait te· 
lAstik top Diren, Fatih Eskialipaşa Mütercim so· \'ilayet hususi idaresince yapılan sirler uyandınnıştır. 

lstnnbul laz ıiscsi 722 Şckfde Ziya. knk 13 de Nuran Akınözü, İstanbul er- bir istatistiğe göre lstanbulda yol pa· Ünitürkler geçen hafta biraz düj • 
1\IUHTIRA DEFTERI lkek lisesi 3/E den Nejat. raeile mükellef olanların sayısı yüz yir müştür. Birinci tertipler 20,55, ikin • 

İstanbul erkek lisesi 965 Tevfik Ay- BOYA KALEMI mi bd!' bin kişidir. Bunun 117,000 ni cilerde 19,80 liradan satılmıştır. Bi • 
k k 6 a v~rmek au retile mü'·eUefiyetin~ rinci tertip Ünitürkler Pariste 2 72 bars, Nuruosmaniye Mengene so a İstanbul 49 uncu mektep 4 den 42 par " ~ 

1 73 S a maktadır. 8000 ni iııe bedent ola - franktan muamele gönn~tür. 
da Süreyya, 

2 7 
nci ilk mektep a- Muzaffer, İstanbul 2 nci mektep 51 A Y P .. 

1 
f" . . "f • M"" Merkez bankası eshamı fiatlan sa -

biha, İstanbul erkek lisesi 2/E den dan 18 N. Kızıltuğ, İstanbul 60 ıncı rak mukele ıyetını ı a etmektedır. . u bit kalmaktadır. 98,50 liraya kadar sa· 
1 020 Ziya Tuncer, Mardin orta rnek • mektep 21c den 360 Mehlika, Ankara kelleElerden alınan para 7,40,000 lıra tışlar yapılmıştır. 
tep 45 Sahahaddin Orcan, Ankara Ha· Çankaya binbaşı Zeki oğlu Muammer dır. 8000 mükellefin bedeni hizmeti 
mamönü Nişant~ı Türlü sokak 4 de Solmaz, Ankara Gazi lisesi 1/G dan de nakde tahvil olunursa hepsi yedi 
binb c:ı Reınzi oğlu Vedat, Antalya hu- 772 Zeki. yüz elli bin lira tutmaktadır. 
susi muhasebe masraf memuru Nev· KITAP 

S bunt V ali Muavini iyileşti zat oğlu Vedad, Ankara a ma • Ankara inkıJAp mahallesi Samsun 
hallesi Cevizaltı sokak 22 de LO.tfiye, sokak 24_26 Mahmut, Lüleburgaz Sa- On gündenberi rahatsız bulunan ls 
Ankara 2 nci orta mektep I-G dan 157 rımcaklı çiftliği M. Muharrem Onas, tanbul vali muavini Hüdai Karataban 
Macide, Gelenbevi orta mektep 2/A ,Zara inhisarlar müdürü Seyit Tarhan iyileşmi~tir. Bugün vazifesine başlıya 
dan 352 Kadri Tunca oğlu. .kızı Neyyir Tarha.n, Ankara Mimar caktır. 

ALBÜI\1 Kemal ilk mektebi S den .fl S Hüsa - ··-············ .. •••• .. ••••••••• ............... _ ........ .. 
İstanbul erkek lisesi 631 F. Be geç ';med din, Söke Gündoğdu S ~ci çıkma- den 114 7 Sami, Konya askeri orta 

Arslan Ankara İsmet İnönü ilk rnek - ,zı 4 de Ş. Kuyucu, Sarayköy beledıye mektep hesap memuru Mes'ut oğlu 
te bi 2i A dan N ural İstanbul erkek li· ,e besi kızı Nihai Güven, ElAziz Taş ma- Hikmet, Kabataş lisesi 2/ A dan 601 
sesi 1595 M. Ali Ç~rlu telgraf memu· ğaza sokak 42 :F. Şendll, Merzifon İr- ,Ferit, Şehzadebaşı Fethibey cad. 13 
ru Ferit oğlu R~ Güven, Süleymani- f~:ı mektebi 2 de 231 Hayrünnisa Bin- Ferzan Meriç, Ankara Öksüzce mahal
ye Kirazlımesçit 17 de Nuriye Anka- ,gol, Uşak orta mektep 2/A da 231 M. ]esi Atkın sokak 37 de Sedat Yüksel, 
ra Atatürk ilk mektep 4/B den 374 Kemal, Ankara Hamamönü Taceddm ,Konya tüccardan Sandıkçı Mehmet kı· 
Muhsin Erten, İstanbul erkek lisesi camii karşısında İnan sokak 3 de Ca - zı Sermet, Adana erkek lisesi 3/2 den 
l 719 Ercüment Celal, Ankara Atatürk ,hlde. ,29 3 Edip Samra, Foç8 nüfus M. Galip 
kız ilk mektep 5 de 142 Nazan Esim. KART )nzı Jale, Lüleburgaz ilk kız mektebi 

Tokat Gazi Osman P~a ilk mektebi 2 den 139 Hüseyin, Ankara imar mü-
DİŞ ~~ASI kt 263 ,2 den 2 ı 1 Uğuz, Urfa orta mektcp 377 .dürlüğü yazı işleri şefi kızı Türkan, 

Ankara hususi Bızım me ep . . Cemi\ İzmir Basduran Kahramanlar .Ankara Cebeci İ lt ekin mektebi 2 7 Fik
Ferruh Otman, İstanbul erkek lısesı sokak S 1 de M Cemil Elfıziz orta rnek- ret Meral, Ankara litekin mektebi 
1716 

Ali Orhan, Ankara Ulucanlar tep ı;4 den 9so Ne~meddfn Coşkun ~/A dan 460 Sabiha Batıgün, Ankara 
Akbaş mahallesi G.ünlemeç sokak 1 de 'piyarıbek:i.r biıili:i sokak No 15 d~ Atatürk mektebi s den 522 Feride El· 
Yekta kızı Gönül, Istanbul erkek lisesi Seyfi Özer Erenköy Kozyata~ı Sah - pit, Ankara Cebeci Dirirn sokak 8 de 
1184 

Nihat, Antalya orta mektep 4/B ~ayicedit No. 37 de İhsan kızı İhsan, ;Fahir Etiz, İzmir İki çeşmelik Bayram 
den 692 Sakıp, Uşak orta mektep 1/A İzmit Saray yokuşu No. 19 da Belma, 533 de F. Aksu oğlu T. Aksu, Çangırı 
dan 185 Ken:al. ,Tokat orta rnektap 2/B den 145 Arif .orta mektep 3/A dan 13ı Hamit, Kay-

DIŞ MACUNU Şeriaçan, Tokat P. T. T. merkezi me ;; ~eri muhtelit lise 1/C den 1142 Cabir 
Ankara .~nönü ilk mektebi 1 ~ den lll Urlarından Lı1tfi oğlu Fevzi, Samsun ~üner, Sivas emniyet müdürlüğü 2 n-

89 İhsan Ozbek, -!3eyazıt Camcıa lı ma- ,ı 9 mayıs mahallesi Gazi cad. 70 de Ga· ci komiseri Bekir Çevik yeğeni Ahmet, 
hallesi 13 Emine !lhan, Uşak orta rnek- zenfer Tan, Tokat orta mektep 37 Mu· ' tstanbul 36 ncı mektep 235 Handan 
tep 87 Reyhan, Nuroosmaniy Şeref ,zaffer, Fatih orta mektep 1/A 300 Özel, Ankara Cebeci Yazgan sokak 4 
sokak 32 de <;?:han Dede, U§ak orta ,Hasan Özenç, Mersin tarım direktör\1 pe Mücella Bekem, Yenişehir Maltepe 
mekt"p 301 MuJgan, İstanbul erkek li· ,oğlu Turgut Diker, Konya Pörçüklü .16 da Hasan Ali, Ankara Cebeci Eriç 
sesi A. T. mahallesi 27 de Semahat, Konya Me· ,S. 26 da Rıdvan, Divani muhaseb~\1 

PARA ÇM"'TASI cidiye hanı altmda terzi Seyit oğlu B. ,mürakiplerinden Seyfeddin Tulga kı-
.!stanbul erkek lisesi 3/F den A. Uçak, Ankara Altay mahallesi Çaylak ,zı Mecdude, Ankara Doğanbey mahal

Turkay, Arnavutköy Birinci cad. 90 da sokak 1 de Gülmen, Kayseri lisesi ı /C lesi Ondaç sokak 12 de Pakize. 

* Bir müddettenberi ihracat emtiaını • 
zın satışlarmda büyük bir durgunluk 
göze çarpmaktadır. 
TİFTİK : Almanların piyasadan çe

kilmesi üzerine sat~lar durmuştur. 
Sovyetler ilk zamanlarda külliyetti 
miktarda tiftik mübayaa etmişlerdi. 
Fakat Almanların birdenbire fiatları 
yükseltmesi üıerine faaliyetten çekilip 
seyirci vaziyett• kalmak! daha müna· 
sip addetmişlerdir. Şimdi ise Sovyet • 
ler piyasada rakipsiz kalmışlar ve ha • 
rekete geçmek için de fiatların bir 
miktar düşmesini bekledikleri zanno • 
lunmaktadır. 

Hafta içinde tiftik üzerine if olm!l ~ 
mıştır. Ankara, Polatlı ayan mallar 
ı 45, oğlaklar 160 kuruştur. Fakat sati.J 
yapılmadığından bu fiatlar ismendir. 

YAPAGI : Yerli fabrikalar tarafın -
dan Trakya malları aranmaktadır. Bu 
cinslerin mevcudu kal,p"ıadığuıdan sa • 
tışlar ehemmiyetli addolunmamakta • 
dır. Fiatlar 75-78 kuruş arasıdır. Fran
sızlar 60 kuruştan kalın ve Anadolu 
cinslerinden bir miatt.ar mübayaatta 
bulunm~lardır. Yıkanmış güz yUn -
leri 90 kuruştan satılmıştır. 

AV DERİLERi : Zerdeva derilerine 
istek artmıı ve fiatları da bir miktar 
yükselmiştir. Çiftinin fiatma 57-60 li· 
ra verilmektedir. Sansar fiatları biraz 
gerilemiştir. 32-33 liradan muamele 
görmektedir. Tavşan derilerine de is . 
tek azalnuşsa da adedi 25 kuruşa ka
dar alıcısı çıkmaktadır. Diğer derile · 
rin fiatları: Tilkinin çifti 8-1 O, porsuk 
6,30-6,50, çakal 2,50, kedi 2,50, kun • 
duıun çüti de ı 6-1 7 liradan satılınak . 
tadır. 

BU<'iDAY : Bayram münasebeUl• 
borsanın kapalı bulunmasma rağmen 
borsa haricinde satışlar yapılmışsa da 
durum durgun gitmektedir. De~irmen· 
ciler buğday fiatlarının daha bir mik -
tar düşeceğini ümit ettiklerinden şiin· 
dilik roübayaatta bulunmamaktadır " 
lar Maamaroı halfhazır fiatlan daha 
1 0- 1 5 para kadar dü§tüğü taktirde d· 
var limanlarla Karadeniz iskelelerini 
un sevkiyatı yapılabileceği ve bu su· 
retle vatiyetia:ı düzelt~leblleceği ümit 
edilmektedir. 

Geçen hafta sert buğdayıara olan 
talepler de gevşemiştir. Hafta nihaye· 
tinde: 

Ekstra Polatlılar 6,25, beş çavdar • 
lılar 6,1 O, yirmi çavdarlılar 6, sertler 
6,ı5 paradan satı~ır. 

ARPA: İhracat durduğundan ehem· 
miyetli ~ler olmamıştır. Hafta sonu 
fiatları 4,20 kuruşa kadardı. Çavdar 
'· 1 O paradan sat~lar olmU§tur. 

Mısır üzerine biraı ·muamele olmuş· 
tur, Çuvallı mısırıara (5) kuru~a ka 
dar mUşteri vardır. 

Antalya elektrik şirketinin kArl 
Antalya (Husuat) - Elctktrik tirke· 

ti bu seneki pilançosuna nazaran 
28,244 lira varidat 15,222 Ura masra{ 
yapmıf ve 13,522 lira safi k&r temin 
etmiştir. Şirketin tesis sermayeııi 132 
bin lira olduğuna nazaran karı o/o10,6 
tur. 
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- Evet, ben her şeyim. Yüzüme bir şa koşa çiftlikten ~ıkı~ gi~t~. Şefiği pe- çıktılar. Mühendiıı Şefik bakışları mC"' 
dü~man gibi bakıyorsunuz. Benden şinden yolladım. lçerı gırıyorum, bu rakla karısının yüzünde dolaşarak sor'" 

' nefren ediyorsunuz .. fakat, Seza.. sefer seni perişan bir halde buluyorum. du: 
Genç adamın birdenbire sesindeki Vallahi çıldıracağım,biz iyi bir iş ya- - Ne oldu Sezaya böyle birdenbire 

bütün sertlik geçmişti. lnler gibi de • palım derken bunu hiç düşünmemiş • Feride~ 
vam etti: tik. Ne oldu, ne geçti aranızda Seza F eridc Iskayıt bir tavır almaya ça .. Yazan: Perlde Celtll ı · 

-Fakat, Seza seninası sevıyorum, söylesene~ lışarak cevap verdi: 
O konuşurken Selim Nacinin bakış-ımuameleler yaptığınızı söylüyorum. görmüyor musun~ G~nç kadın hem böyle söyleniyor, - Bilmem herhalde Selim Naciye 

ları gittikçe değişiyor, yüzündeki hat· Sesi gittikçe yükseliyordu: Sezanın vücudü asabiyetle titreyor- hem de onu zorla kollarından çekerek kızmış olacak. 
lar bıçakla işlenmiş gibi keskin bir ma· - Peki öyle ise niçin ayrıldınız) du. Belki onun bu son sözlerini duy • kaldırmaya çalı~ıyordu. Nihayet köşe- Genç adam birdenbire dalgmlaşa .. 
na alıyordu. Birdenbire sert bir kol ha- Genç kadının yüzünün nasıl asabi- m adı bile. Kolunu uzatıp titreyen par- deki sedirin üzerine ikisi de karşılıklı rak: 
reketi ile genç kadını susturarak: yetle gerildiğinin, vücudünün nasıl mağı ile kapıyı göstererek: oturdular. Seza artık ağlamıyordu. - Sahi, dedi. Selim Nacinin arka• 

- Demindenbe~i ~z konuştunuz, titrediğinin farkına varmadan, elini -Tekrar ediyorum dedi siz bir küs- Kenarları kızarmış gözlerini hep Feri- sından koştum, onu otomobilde yaka-
dedi. Susunuz . birazda ben söyliye • alnına vurarak müstehzi bir sesle bu tahsınız .. ve şimdi sizi gerçekten ko- deden kaçırıyor ve hiç bir şey söylell)i- ladım. Manasız bir şeyler mırıldanıP 
yim: suale gene kendi cevap verdi: vuyorum, çıkın ız evimden.. yordu. F eride onun yüzüne merakla duruyordu. Biraz beklemesini beraber 

Ağır adımlarla ona yaklaşıp başını - Ha, evet gurur meselesi.. Sırrı S,elim Naci bir müddet bu işareti bakarak arka arkaya soruyordu: gideceğimizi .. söyledim. Yüzüme garip 
yüzüne doğru uzatarak dudaklarında Nihat bana her şeyi, söyledi. O küçük görmemiş gibi olduğu yerde durdu, - Selim Naci ile ne konuştunuz bakışlada bakarak acı bir kahkaha at'" 
acı, zehir gibi bir tebessüm le ilave etti: defteri okumuşsun uz .. okudunuz ve bir sonra boğuk bir sesle mırıldandı: Seza) tı. Ve şoföre hareket etmesini işaret e-

- Öbürünü her şeye rağmen bu türlü hazmedemediniz. Başka bir kadı- - Peki.. - Söylesene ne dedi sana? derek: 
kadar seviyordunuz demeki . Bir tür nı düşünerek onun sizi sevmeye kalk- Ve sert adımlarla yürüyerek odadım - Niçin öyle birdenbire kaçtı, ne- -Beni mazur görünüz gitmeliyİJll• 
lü unutamıyacak kadar, onun yarat· masını, o kadınla geçirdiği hayatı bir dışarı çıktı. den ağlıyorsun) hemen gitmeliyim, buradan çünkil 
tığı acı yüzünden başkalarını, sizi dü- türlü affetmek elinizden gelmedi,bu- O gittikten bir kaç dakika ao~ra. ka- Ve hiç cevap alamıyordu. Mühendis biraz evvel kovuldum, dedi. 
şünen seven başkalarını kırmaktan nun la beraber gene de pı açıldı, içeri telaşla F eride gırdı .. ve Şefi k içeri girdiği zaman onları karşı- F eride dudaklarını ıs ırarak kocasını 
hiç çekinıniyecek kadar Sırrı Nıhadı - Susun.. birdenbire geriteyerek hayretle bagır- lıklı oturmuş buldu. Feride kocasını dinlemişti. O «Acaba Seza böyle bir 
seviyordunuz ha 1. - Susmayacağı m. Onu seviyorsu· dı: görünce omuzlarını silkeyerek ayağa şey yapar mı h diye, sorunca gülürll-

Genç kadın kaşla.rı hayretle kalk • nuz, onu unutamıyorsunuz. Ben1m - A .. bu ne hal Sezal kalktı ve Sezanın kulağına doğru eği- serniye çalışarak: 
rn•ş ol'\ un yüzüne bakarak: nazarınızda sevilmese bile acınması Seza odanın ortasındaki halının Ü· lip fısıldadı: - Yok canım dedi. Kimbilir araln· 

- Neler söylüyorsunuz s1zl dedi. lazım gelen sefil bir köpek 'kadar bile zerinde boylu boyunca uzanmış, elle- -Sen anlaşılmaz bir mahluk oldun rında ne geçti? Herhalde küçük bir 
Selim Naci dudaklarında hep o acı mevkiim yok .. her zaman red her za· rini başının altına koymuş hıçkıra hıç- artık yavrum, . münakaŞa Selim Naci de asabi bir a • 

tebessüm omuzlarını silkerek cevap man tahkir edilirim. Ayaklarınıza düş· kıra ağlıyordu. Genç kadın buna da cevap vermedi. dam. Herhalde onun bir sözünden alın· 
verdi: sem nafile .. biraz evvelde gelmemin F eride onun yanına koşup üzerine Iri siyah gözleri bir noktaya takılı öy- mı ş olacak? 

- Hakikati söylüyorum. Sizin onu doğru olmadığını söy]iyerek beni ade- eğildi. Bir taraftan başını kaldırıp ken- lece sessiz duruyordu. Feride kocasına -Peki Sezanın yaşlı gözleri? 
eski kocanızı sevdiğinizi ve bu yüzden ta kovdunuz. beni hiç istemiyorsunuz. dine çevirmeye çalışıyor bir taraftan da doğru ilerleyip onun koluna girdi. Hay- - Tabii o da müteessir olmaz Jllı, 
sizi budalacasına seven, bu sevgi uğ· Öbürünü de istemiyorsunuz .. fakat bu söyleniyordu:. retle Sezaya bakan mühendise bir göz :zavallı zaten bugünlerde kendinde de-
r una hiç bir fedakarlıktan çekinmeye-o onu sevmenize mani değil değil mi~ - Böyle birdenbire ne oldu ayoll ~areti ile çıkmalan lazım geldiğini an· ~il ha,ta gibi .• 
cek bir adama böyle köpeğe edilen -Siz, aiz bit Jdiatıdı•ınız.. Selim Naci de demin vurulmuf gibi ko. lataralt kapıya doğru onu çekti. Dışarı (.Arkası var) 
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_--ı ...... __ ....._, ___ _., ittihad ve Terakkide on sene 1~-----------: 
- On ikinci kısım No. 21 -

azan: E i Tan·n Başmu uhittin Birgen 
•• ç e g r e S}laD olşevik 

ol as b. Am n a ··di 
Erçberger Türkiye hakkında da şu sözleri söyledi: ·'Türkiye bizim için aynca 

bir gaiie olrnuştur, Ermeni kıtdli etrafında Fransız - Ingiliz ve Amerikan 
matbuatında yapılmakta olan neşriyabn Alman demokratları için 

yüz kızartıcı olduğu u elbet hissediyorsunuz , 

Donanma sozune bir nevi ikrah 
hissi ifade eden bir dudak burmasile 
mukabele etti: 

keşmekeş içinde nihayet 'ipin ucunu 
büsbütün ellerinden kaçırdılar ve iş 
büsbütün müfrit unsurların eline geç-

- Donanma 1 dedi; iş te, Kayserin ti. 
tahakküm sevdasının en büyük nişa- Fakat, Almanyada demokrasi cere
nesi 1 Almanyaya donanma değil, ek- yanının gid işi o kadar kuvvetli idi ki 
rnek lazım (l) ... icap ederse donan- Erçbergeri hiç mantık ikna edemez ve 
mayı Ingiltereye hediye ederiz! hiç bir misal, fikrinden geri çeviremez 

Her iki tarafın demokrasileri ara - di. J3izzat merkezden sola doğru giden 
sında anlaşma jmktmlarına gelince biz ve sosyal demokratları merkezle bir -
buna inanıyoruz ve düşman memle - leşti;rerek Almanyanın yakın tarihi 
ketlerdeki demokrasi matbuatının yazı- için mü him bir rol oynamağa. hazırla -
larının samimi olduğuna kaniiz. nan bu siyaset adamı, kararını vermi~ 

- Onların yazdıkları samimi ola- bir oereyanın kuvvetli bir mümessi1i 
bilir, fakat, hükumet adamlarının da idi. 
ayni derecede samimi olabileceklerine Bana şöyle cevap ve rdi: 
emin misiniz~ - Bu meselede R usya misal ola • 

Bu sual onu biraz düşündürdü; fa - maz. Ne orada şuurlu bir millet vardı, 
kat, ona da cevap buldu: ne de onların karşısında garbin demok-

- Hükumet adamları samimi ol - ratik bir rejimi bulunuyordu. Eğer 
masalar da kitlelerin samimiyeti ka • Almanyada bir sene evvel demokratik 
fidir. Kitlenin yapacağı tazyik ile on- bir rejim bulunmuş olsaydı Rusya ile 
lar da samimi olurlar. Maamafih, şunu hem Ruslar daha müsait bir sulh elde 
da bilmek lazımdır ki, askeri muzaf- etmiş, hem de bizim tarafımızdan harp 
!eriyetle bitirilemiyecek bir harbin i- b~a türlü idare edilmiş bulunurdu. 
çinden silahı teslim edip çıkmazdan ev Almanyada demokratik bir rejim bu • 
vel tecrübe edilecek bir şey varsa o da lunmaması hem Rusya ile harbı uzun 
bu, bizim tasavvur ettiğimiz çıkış yo- müddet devam ettirmiş, hem de orada 
ludur. Biz bunu istiyoruz, isteyeceğiz bolşevizmin zuhuruna sebep olmuştur. 
ve istediğimizi de Kayserden alacağız. Görülüyor ki Alman demokratları 

Erçbergerin hak lı oldugu nokta kararlarını vermişler, gemi azıya aı -

Erçb •· h ki Id v b' kt mışlardı. Vaziyet gayet vazih idi. Bu-erger ın a ı o ugu ır no a 
Vardı . D k .. b' f 1 h ll nun için sözü bir de Almanya ile müt-. avayı as erı ır za er e a e- -
demi." k b' · tt 1 ·1~h tefiklerine nekletmek. istedim. .:ece ır vazıye e o unca sı a ı . .. 
te.• · d' k d 1 t "b -Fakat, dedım; Almanyanın mut· .. ıım e ıp çı maz an evve ecru e 
d.l b'l k b ' k .. 'd' tefikleri var. Siz onlara karşı bir takım e ı e ı ece ır şans arama zarurı 1 ı. 

Fakat, bu şans, hangisi idi ve kimin eli- taahhütler ve vazifeler le mükellefsin iz. 
le tecrübe edilmek iktiza ederdi? Han- Onlarla temas ettiniz m i) Onlar bu me

gi yol daha iyi idi'? Dahilde siyasi bir 
gürültü çıkarmıyarak sulh şansını Kay
serin tecrübe etmesi mi daha muvafık
tı, yoksa bu gürültülerle demokratların 
işi ele almaları mı daha faydalı olabi
lirdi~ Bu dahili siyaset gürültüleri a
caba, kendilerinin de yorgun oldukları 
muhakkak bulunan düşmaniara fazla 
bir şev k verecek değil miydi? Acaba, 
bu şevk ile cesaretleneo düşman harbe 
daha şiddetle devam etmeğe kalkamaz 
mıydı? O tarihe kadar her iki taraf da 
birbirini alta alıp istediği gibi ezmek 
için o kadar inad ve ısrar göstermişti 
ki ~imdi hangi taraf zaafını meydana 
vurursa öbür taraf, ondan azami isti
fade etmek istiyecekti. Bu noktaya 
bilhassa işaret ederek Rusya misalini 
aldım ve Erçbergere : 

- Rusyada da öyle olmadı mı~ de
dim; Rusyada ihtilale demokratlar baş
ladılar; müsait bir sulh şartı bulsalardı 
aıulh yapacaklardı. Bulamadıklan tak
dirde hdrbı, çardan daha iyi idare et -
rnek istiyorlardı. Bu planla işe başla
dılar, çarı tahttan indirdiler, sonra da 
ne sulh yapabildiler, ne de harbı daha 
iyi idareye muvaffak oldular. Sulh ya
pamadılar; çünkü siz sulh yapmak için 
evvela onları tamamen ezmek istediniz. 
Harp de yapamadılar, çünkiı, her şeye 
rağmen, harbi idame eden makineyi 
bo~uş bulundular. İçine düştükleri 

( 1 ) Son zamanl&l'da Göringin u bize 
tere yağ değil, top lizım!D sözüne muknbil 
Ingiltere hariciye nazınnın <1biz tere yağını 
topa tercih ederiz!l> demesi ile Erçbergerin 
bu aözleri arasmda ne kad&l' bir benzerlik 
\'ardır. 1918 yazının sonlanna doğru Al
hlan demokratlan ekmeği donanmaya ter
cih ediyorlardı. 937 de nasyonal .asya -
listler topu tere yağma tercih et:iler. IngD
tere 1 e 918 deki rolünü tel;ru De ~cul
dur. 

selelerde nasıl düşünüyorlar} bu ciheti 
tetkik ettiniz mi. 

Erçbergerin bu noktada da cevabı 

---·-

Sağlam 
DiŞLER 

Hayabn da, 
sıhhahn da, 
saadetin de 

temel taşıdır. Çünkü sağlam diş
ler, insana sıhbat, neş'e güzellik 
ve saadet verir. 

RADYOLIN 
Günde iki defa Radyolin ile 

fırçalanan dişler inci gibi g üzel 
ve sağlam olur. Sağlam dişler 
midenin sağlamlığını, •ağlam 
mide de vücudUn sağlamlığını 
temin eder. 

hazırdı. H iç düşünmedi: 
- Evet, hakkmız var, dedi; Avus

turya. demokratlarile temas ettik. On
lar da bizim fikrimizde. Sade onlar da 
bizim fikrimizde deği], belki Avustur
ya baştanbaşa sulh taraftarıdır. Kral, 
çokranberi sulh yapmanın çaresini arı
yor. Bundan başka, Avusturya erka
nıharbiyesi önümüzdeki kış için mem
leketin harbe devam kabiliyeti olmadı
ğını bizimkilere bildirmiştir bile. 

Almanyadan sonra Bulgarlarla Tür
kiye gelir. Bulgarİstanın harp edecek 
hali kalmadığı malumdur. Türkiyenin 
de ayni vaziyette bulunduğu muhak
kaktır. Son günlerde İngilizlerin Suri
yede Türkleri kolaylıkla mağhip ettik
leri göz önünde duruyor. 
Konuşmak mdsele&ine ge1ince, ki

minle temas edelim} Kiminle konuşa
lım} Her iki tarafta da hakim olan as
keri ve siyasi bir oligarşidir. Eğer bu 
memleketlerde de birer demokrasi ha
reketi ve bunların teşkilatlan bulun -
saydı onlarla da temas edip konuşmak 
bizim için hem bir vazife, hem de fay
dalı bir hareket olurdu. Fakat, bunlar 
yoktur; oligarşi ile konuşmamıza ise 
imkan olamaz, çünkü onlarla biz, bir
birterimizin dillerinden anlamayız. 

Erçbergerin bu sözleri vaziyetteki 
son ukdeyi de çözmüş bulunuyordu. 
Bununla da, söyliyeceklerini söylemi~ 
idi. Fakat, biraz tereddüt geçirdikten 
sonra, arkadan şunları da ilave etti: 

-Hem, dedi; doğrusunu isterseniz 
Türkiye bizim için ayrıca bir gaile ol
muştur. Ermeni kıtali etrafında F ran
sız, Ingiliz ve Amerikan matbuatında 
yapılmakta olan neşriyatın Alman de
mokratları için yüz kıza.rtıcı olduğunu 
elbet hissediyorsunuz. Bunun ıçın, 

düşmanlarla karşı karşıya geçip sulh 
müzakeresine girmiş Almanya ve bil
hassa biz Alman demokratları için 
Türkiyeyi müdafaa etmek güçtür. 
Türkiye, maalesef, büyük bir yüz ka
rası içindedir. Bunu müdafaa etmek 
bize düşmez, edemeyiz. Türkiye kendi 
b~ının çaresine bakmalıdır .. 

(Arkası var) 
---~ · ·~ ~ -·. ·-.--------------------

ADYO 
Bugünı_tü Program 

JSTANBUf. 
ı Mart 937 - Pazartesi 

Öğle ne ri)atı: 
12,30' Plakl:ı. Türk musıklc;1, 12,50: Hava

dis, 13,05: Muhtelif plak neşriyatı, 
Akşam ne ri)ntı: 
18,30: PUıkla dans musikl-1, 19.30: ço, uk

h\rn masal. İ Galip Arcan, ~O : Rifat ve ar
kadaşları tarafından Türk muslldsl ve halk 
şarkıları, 20 30 " ömer Rıza tarafından Arap· 
ça sö~lev, 20 45 : Safiye ve arkadaşlan tara
fından 1'itrk muslklsl ve halk şarkıları Saat 
{ıynrı, 21,15: Şehir tiyatrosu dram kısmı 
(Ka rmen) , 22.15: Ajans Ye borsa hab('rlcrl, 
22.30: Plakla sololar, opera \'e operet parçıı-
lan. -

2 1\lart 937 - Snlı 
l"arınki Pro.:raııı 

İST~"BUL 
öııe n~riyatı: 
12 30: Plfıkla Tiırk mus1kls1. 12 50: Havadts. 

13.05: Muhtelif p!ilk ne.şrlyatı. 
Ak am ne!'l'i:ı;atı: 
18,30: Plfikln dnn~ musBds1, 19,30: Eminö

nıı tr'llkcvl n,.crfvat kolu narnma Bay Nus
ret Sefa (Yenı çıkan kitaplar), 20: Cemal 
Kdmll n arkadaşlan tarafından Tlirk mu
slk.lsi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza ta
rafından arapça söyleY, 20,45: Vedlıı Rıza ve 
a.rkada~Jarı taratından Türk muslklsl ve 
halk şarkıları , Saat ayarı, 21,15: Şehir tı -
yalrosu oper('L kısmı (Üç Saat) 3 üncü per
desi, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30: 
Plfıkla sololar, opera ve operet paı-çnları. 

A L 
Yazan: Fraııcis Miomandrc Çeviren: N uruHalı Ataç 

Bir zamanlar zengın olup da sonra -~gösterdi Az kaldı ağzından kaçırıı; 
dan fakir düşmek kadar acı bir şey cBen zümrüt gerdanlık demedim, ) ı 
var mıdır? Hele insan kendini linü her kut gerdanlık dedim!» diyecekti. 
taraflan tutmm~ bir ailenin evl§.dı diye Ama karşısındaki ona söz söyliye • 
göstennek Jsterse. Madame Mathilde cek vakit bırakmadı: 
Gerbier - Desjones :... te böyle kimc;e- - Bir otomobilde buldum~ dedi. 
lerdendi. Prensesin bu gerdanlığa o kadar ehem. 

Para, mal namına hıç bir şeyleri kal- miyet vermesine şaşmam .. doğrusu .. , 
ma~tı. Bu işin nasıl olduğunu ken - Gayet güzel zümrütler ... Oyle değil 
dileri de pek iyi bilmediği için, bizim mi, Madarne? Siz de bunlara hayran 
araştırrnamız Iüzumsuz olur. Dünya - almadınız mı? 
da böyle bir türlü anlaşılmadtk şey- Mathilde içinden: 
ler, ne kadar kafa yorsanız halledemi- cBen önceden yakut dedim diye bu 
yeceğiniz muammalar vardır. Hele gerdanlığı redderlecek değilim ya! de
AdhCmar'ın kafası pek yorulmıya da di. Bu kadıncağız bana ne bulmuşsa o .. 
gelmezdi.. . Onun kolu kanadı kırık gi- nu getirmiş. İyilik etmek istemiş. Red• 
bi, hiç bir taraftan bir ümidi kalma - dedersem sonra hatırı kalır ... :ıt 
mış gibi bir hali vardı ki görenlerin Kadıncağızın zahmetini boşa çıkar..ı 
yüreğini parçalardı. Çok şükür ki ka- mak istemedi; hatta daha ilerisine git .. 
dınlar daha işgüzar, daha becerikli o- ti; ona, gazetede vadettiğinden de da-' 
lur; Mathilde de bir hayli düşündük - ha ala bir mükiıfat venne.k istedi: 
ten son,..t hallerini iyileştirecek çare~ i - Vallahi! dedi, size şimdi ne ver ""\ 
buldu. Hallerini sadece iyileştirmek sem azdır ; on bin frank takd!m edece-
mi? Daha da fazlası... Mathilde, bul - ği m. Biliyorum ki bu para, bana etti#\ 
duğu çarenin, kendisini de, kocasını da ğiıilz iyuligln yanında hiçtir •.. Fakat:. 
zengin edeceğinden, ömürlerinin sonu- şımdi yanımda on bin frank da yok. Bır' 
na kadar hiç bir sıkıntıya düşürmiye - hafta sonra teşrif edemez misiniz? 
ceğinden cmindi. İhtiyar kızın yüzü, üzerine limon 51"' 

O günlerde gazetelere, küçük şehir kılmış bir istiridyaya döndü. Nihayet: 
havadisleri arasında çıkacak bir ilan ____ Bana siz şimdi üç bin frank ver • 
verdi: Bunda, Paristen geçmekte olan !eniz ben on binden vaz geçerim, dedi. 
bir Hintli prensesin gayet kıymetli bir Bu, doğrusu can sıkacak şcyd~; Ma·

1 
yakut gerdanlık kaybettiği bulup ge - damc Gerbier·Desjoncs gerdanhgı sat
tirene büyük bir mükafat verileceği tıktan sonra bahşişi vermek niyetinde 
bildiı'ili'yordu; fakat ~enses kendisi- idi. Fakat iş i elden kaçırmak korkusu 
ni tanıtmak istemediği için gcrdanlı - da vardı. Bütün çekmelerini, kocası .. 
gın Madame Gerbier Desjoncs'a geti - nın cüzdanını, ceplerini boşalttı; n. • 
rilmesini rica ediyordu. hayet iki bin altı yüz seksen frank çık· 

Adhemar evvela şa.~kma döndü. Ka- tı. 
rısına: Mademoiselle de Sainte-Pcrlinc bu 

---- Ama, güzelim. dedi, sen o kad ını kadarla iktifa edeceftini bırkaç defa 
tanımıyorsun ki! .. Doğrusu bu cesare- tekrar etti ama Mathilde razı olmadır 
tin bem korkutuyor... ona and verdi ve bir hafta sonra tek-

- Senin de her işte çekingenliğin rar gelip paranın üstünü alacağını va· 
b~nim sin:rime dokunuyar .. . İ.şindcn dettirdi. 
çıkarıldığındanberi sürdüğümüz hayat Ertesi sabah saat on b irde Madame 
ho~una mı gidiyor? Sen hep böyle mi Gerbicr-Desjoncs, büyiık bir kuyum • 
kalmak istiyorsun? İnsanın bazan da cunun mağazasına girdi. Adhemar, he
gözü pek olması lazım gelir... Zaten yccana pek tahammülü olmadığı için 
ilan çıktı, demek ki zar bir defa atıl _ du:arıda beklemeği tercih etmişti. Ca • 
dı; artık ne desek nafile! Bakalım Al _ mekanı seyreden:•k bir aşağı, bir ) uka· 
lah ne gösterecek!.. Ok yayından fır _ rı dolaşıyor, parayı aldıktan sonra ka-

lad ı rı c;ı i' e han~i lokantava gidip neler yi
ı.. 

Madame Gerbier Desjones böyle bac:- yeceğini kararlaştırıyordu. 
ma kalıp sözleri de, gözü pek insanları Math ilde. ztimrütleri yaydıktan son-
sevdiği kadar severdi. koca .. ına bir s~i- ra kurnaılık edip: 
rü beylik sözler söy!iyerek adamca;,!- - Satmak için getirdığimi sanmayı· 
zın endişelerini gıderrneğe muvafh k m z. dcd": sadec~ kıymet i hakkında bir 
oldu; o kadar' k i Adhemar, arası çok !.k ir ed:nmck istyorum ... 

Kuvwnru zümrütler eline alıp d·I·-• geçmeden, karısının yaptığını gayet ta-
kaf]e baktı , tarttı. ı~ık altına götiirdü. b ii bulup eve yakut gerdan :ığ ı getiıe-
Do~ru u o da hayrnnlı~ını g:zliyemı • cek adam! sabırsı zlıkla beklerneğe ba~-

ladı . Mathilde bile bu hususta onun \ ordu. Nih<l\ et: 
kadar acele etmiyordu. 

Nihayet gerdanlık oeldi ama, o gün 
Adhemar c\·de yoktu. Zaten getiren 
de bir erkek değil. fevka!ade terb.ye 
ve nezaket "nden görmüş geçırmiş ol -
duğu belli bir kadındı. Adının Agla~ 

Sainte-Perline olduğunu söy'ed!. Z('n
gınlik günierıni anıp hayli göı~ a~ı 

döktü, koynundan mukavva bır kutu 
çıkarıp açtı . .. 

Madame GE!rbier-Desjoncs'un göz -
leri parladı: ömründe bu kadar güzel, 
bu kadar iri zlimrüt görmcmişti... 

Gerçi gG aha giden yol, snbunhın -

· 1T .. iku .. ade! .. dedi. Va lah i hari -
ku' ~ de! .. 

:vı:.ı h. de hal€'c"ndan bayı acak gıbi 
oluyordu: 

---- .. ·t· k, dar eder? dedi. 
---- E\ et m, ddme. bugiın bu husu )ta 

ç k ilen ıd :ld . Bunlar b:r kuyumcu
Ju bi ıc a da' abilir. o L dar ivi !.a1 d 
ed: m·~ . B iz bov e şe~ er a'mayız a
ma h. ' a b r ma· n a,·a ctö' ürün. b lü 
~ · \ uz f. ank veren b le bu:u u-
nuz. 

~ d "YI)'"-;ll'"lllZ? 

---- lin'ta bE'lk: fazla d :ı eder .. . 
mış gibi kay~andır ama ne de olo;a İ'1 · Madarre Gerbier-De i .~cc;, gere' "".
<;anın gözü korkar, tutunup kurtuim~k lı -~ı a .mndı bile; yGr kler pa ç:ı t) an 
ister. Mathilde bir an bir tereddüd (Lil fen sayfnyı ccviriııiz.) 
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Suat kamarasını sımsıkı kilitledikten sonra, soyunmağa 
bile vakit bulamadan, kendisini yataA"a atmışb. 

Müzika zabiti - Mülazimsani İs • Diyorlardı ••• Suat da bunlara yak· 
:rnail Efendi. [Ertugrul'un bandosu, laşmış .. en arka safa sokularak ellerini 
&Hi kişilik bir guruptan mürekkepti.] açmış .. o da, 

Bu zevattan maada {Bahriye rnek· -Amin .•• 
ıebi) nin 304 ve 305 senesi mezunla- Demeye başlamifti. 

SON POSTA 
@ ~o o Posta • aıo Tarlhf Tefrikll31 : 71 

Gudeanın 
•• • •• gorunen 

kızı Samayı 
delikanlı · diye 

Mart ı 

Yazan : Celal Cengiz 

geyik gibi 
seviyordu 

tından mü1azimisani rütbesinde 13 e- Fakat bu dua uzun sürmemiş .. imam Diye mırıldandı ve tekrar sedirin Ve yatağına girdi .. başını yastığa yurdu. Bunu yaparken, diğer taraftan 
fendi de seçilerek, staj görmek-ve ge- Ali Efendinin: üzerine uzandı. koydu.. hizmetçisine şu emri verdi: da Samayı yakaJatmakta gecikmedi. 
m iye, (mektep gemisi çeşnisi vermek- - Lillahil.. faaatiha .• · Samanın vücudü titreyordu .. benzi - Haydi git, babama haber veri Saray muhafızı, Samaya verilen bu 
için (Ertugrul}a verilmişti. Diye bağırmaaı üzerine, bütün du· balmumu gibi sarannıştı. Ben tekrar kara günlerime kavuştum. işkence cezasından pek memnun gö· 

Su hesaba nazaran Ertuğrul fırka- daklar bir kaç saniye kıpırdamış .. on- Camo elindeki muzu. yavaşça yere Samaya gelince, onu da güneş görmi- rünüyordu. Sarayda, muhafızdan bat· 
teyJninin mevcudu, (53) ü, 'kumandan dan sonra herkes, ellerini yüzlerine attı: yen bir zindana attırsın. Ba.na eş ol - ka Samayı herkes severdi. 
ve zabit, 557 si de nefer, onba~ı. çavu~ süre süre da~lmaya ba,lamıftı. _ Bu haberden memnun olmadın makta tereddüt gösteren bir adam artık S~ray muhafızı günün birinde Sa.-
ve başçavuş olmak üzere, tam (610- Suat, merak içinde kalmı~tı ... Gemi, mı, Sama~ dünya yüzü göremez. ma~ın kendi yerini almaaı ilitimalinl 
can ) dan ibaretti. titreye titreye tekrar harekete geçer· Sama iki elini başana götürdü.. şa· Camo odanın kapısını çekti.. koşa- düşünmekten kendini alamıyordu. Sa· 
Şu adede. bir can daha il& ve etmek ken, palabıyıklı bir onbatıya yaklaş • kaklarını uğuşturara.k: rak kralın odasına gitti. man ın bu cezaya çarpılması, bu lhti • 

lcap eder ki o da, zamanın en hassas mış: _Bana şimdi bir şey sorma, Camol Gudea çok neş'eliydi. O da biliyordu mali bir anda çürümüştür. 
l,airlerinden (Ali Ru~i Bey) ism~nd~ - Onbaşıml .. Ne oluyorL Ben kral kızı alacak bir adam değilim. ki, kızı, Samaile evlenecekti. Sama yatağına uzanmıştı .. muhafız• 
!bir gençti. Bu genç şaır, (Lemaat) ısmı Diye, sormaya mecbur kalmıftl. Ben esir bir hassa zabitiyim, Kral be- Camo prensesin söyledilderini krala lar birdenbire odasını bastılar Ye iizerf. 
altında toplanan şiirlerile temayüz et- - Ne mi oluyor) .. Sen, buralara ni ne zaman isterse, zındana atabilir .. anlattı ve: ne atılarak kollarından yakaladılar. 
miştl. .. Ali Ruht Bey-o devrin bir çok hiç 1elmedin mi, aübyan>. (Ölüm kuyusu}nda değirmen taşı - Kızınız tekrar karanlık odasına Sama bu hücumdan bir teY anlaya· 
r•air, edip, alim, fazıl ve zarif zevatı gi- - Hayır. çektirebilir. Ben onun cariyelerinden girdi. madı. Bağırınağa başladı: 
1\,i • (Bozcaadalı) nın yalısına devam - Haa .. öyle l1e, öiren .. fU karşıda, birini bile almağa ceaaret edemem. Dedi. Gudeanın noş'esi birdenbire - Beni nereye götürüyonunuz~ 
ekler: orada kurulan parlak meclisiere dik kayaların üzerindeki beyaz binaya Camo gözlerini açmıştı.. hayretle kaçmış, gözlerini açarak: Kapıda duran saray muhafw cevap 
Ittirak eylerdi. .. japonya eeferi hazır- gördün mü> •. Hani, yanında minare Samayı dinliyordu. - Sarna benim kızımla eğleniyor verdi: 
fanırken, her şeyi inceden ineeye dü- var. _ Peki amma, sen düne kadar mu} • diye bağırmıştı - O, luzımın - Kralın emrile karıncalann koy· 
lÜnAn Abdülhamit, geminin mükem • - Evet. . prensesi sevdiğini aöylüyordun ı dedi. beklediği erkek ~eğilse bile. mademki n una götüreceğiz. 
mel bir (seyahatname}sinin zaptedil- -Orası, (yazıcı Mehmet Efendı)· Şimdi neden vazgeçtİn bu sevgiden~ onunla evlenınege razi olmuştu. Kızı· Sarna bunun ne müthit bir ceza ol· 
'ınesini de arzu etmiş; bu işin, bahriye nin türbesidir. Prenses bu memlekette istec;liği adam• mın bu talebini boyun eğerek kabul duğun biliyordu. Ur sarayına geldiği 
mensuplarından ve (erbabı kalem)den - Evet. la evlenebilir .. ve yalnız onun dediği 1 etmesi gerekti. Sama Suzdan alınmıt gündenberi, bir gün, iki gUn, llç gün .• 
bir zate tevdiini irade eylemişti. - Buradan geçerken her gemi du· olur. Ona karşı gelenin boynu vurulur,l bir esir olduğunu ne çabuk unuttu) hatta daha fazla bu korkunç bodrumda 

Bir gece yalıda bu mesele mevzu· rur. Ona, dua okunur. _ Ben ölümden korkar bir adam Ca.mo, Samanın fikirlerini krala da kalanları gözile görmüştUr. 
bahs olurken, Ali Ruhi Beyin genç ve - Yaaa .• E pekala. amma, demin üç mıyım~ Prenses istediği erkekle evle- anlatmıştı. Sama : 

.hassas kalbi birdenbire heyecana gel- top atıldı. O niçindH. nebilir. Fakat, benimle değil. Çünkü Cudea hiddetinden yerinde otura • - Ben kimseye bir fenalık yapma· 
mıs: -Adettir. Bizim harp gemileri, üç ben evlenmeğe karar vermiş değilim. madı. Saray muhafızını çağırdı: dım .. kimsenin malını, parasını çal • 

_· Paşa hazretlerit.. Acaba bu şeref- top atarlar. O zatışerifi selamlarlar. _Prenses kararını verdi ya. - Samayı bundan sonra gozum madım. Bu işde bir yanlışlık olmasın'> 
ll vazifeyi bendenize havale etmek - Bir şey daha sorayım, onba~ım.. _ Bana da düşünmek fırsatını ver- görmesin, dedi, onu boynuzlu karınca- Diye sordu: 
mümkün değil mi} .. Sayei devletiniz· bu, yazıcı Mehmet Efendi kimdir). miyecek mD ların koynuna atınız! Muhafız sert bir tavırla baftnl ul· 
Ct e, dünyayı görürüm. - Eski ~amanda, bir Türk şairi _ Sana düşen bir vazife var: Aya- Saray muhafızı şaşaladı. ladı: 

Demişti ... Bozcaadalı, Ali Ruhi Be- imit,. ğına kapanıp teşekkür etmek. Kralın ve prensesin sevdiii bir has· -Kral emir verdi. Onun buyruğuna 
yin bu samimi temennisini reddet - Suat, bu tatlı dilli onbaşı ile daha bir Bu sırada Samanın gözünün önün· sa zabiti nasıl olur da bu ağır ve kor· karşı gelisek, (Ölüm kuyuau) na atı-
rnek şu tarafa dursun; hemen ertesi hayli konuşacak tt. Fakat, arkadan bir den iki hayalet uçtu. kunç cezaya çarpılırdı) lır, bir daha dünya yüzüne çakamaz • 
ıün, Abdülhamide arzederek iradesini ses hatırınıştı: Sama ellerini uzatarak: Gudea, saray muhafızının tereddü· sın t 
fatihsal etmişti. .• Işte, bu genç Türk - Hey .. sübyanl .. resimci, müla- _ Tunçay ... Mara... dünü görünce bağırdı: Sama hala söyleniyordut 
şairi de, böylece Japonya seferine itti· zim Haydar Efendinin çırağı sen mi- Diye bağırmak istedi. Kendini güç- - Sana emrediyorum. Kızıma et - Kimin neaini çalmıtım) ••• Şik&-
ıak eylemişti. sin}.. lükle tuttu. olmayı kabul etmeyen bir adam (Ölüm yetçi nerede> Ben hıraızlık yapacak 

Gemide: Ali Ruhi Beye büyük. bir - Benim. Camo hiddetle ayağa kalktı: kuyusu}na bile atılsa, gene layik ol • bir adam mıyım) Siz beni benelen lyt 
misafirperverlik gösterilmişri. İkinci -·Koş .. seni çağırıyor. _ Sen çıldırdın mı, Sama} Sumer duğu cezayı görmüş sayılmaz. tanırsınız! 
ttivarinin kamarasının karşısında, he- Suat, onbatıyı bırakmıf.. Haydar kraftnın kızını almak .. ona koca olmak Saray muhafızı kralın huzurunda - Şiki.yetçi, kraldır. Onun lazım 
aap memurunun kamarasının yanında- Efendinin karnarasma k.oşmuttu .. . ne demektir, biliyor musun sen) eğildi: red<ietmişsin 1 Bütün dünyanın gözü 
ild geniş ve rahat kamara, bu misafir Haydar Efendi, aandıklardan cam ve • • • - Iradenizi şimdi tatbik edeceğim, olan böyle bir kızı alınamanan elbette 
pire tahsis edilmişti. klğıt pak~tleri çıkarıyor •. ecza titeleri· ''Onu, boynuzlu Karıncalarm mellal Fakat karıncalar iki gündür cezasını göreceksin( Batına bir talih 

* ni ayırmakla uğraşıyo!du. yemsizdirler.. açlıktan birbirlerini yi- kufu konmuş .. onu kendi elinle kıt • 
Dünkü yorgunluktan hitap kalan - Suatl.. koynuna atm1z!7. yorlar. Samayı onlafin ara~na atar- kırtmış ve kaçırmışsıni Ahmak .. Hay· 

(Suat) - ayni zamanda geminin fotog· - Efendim. Ca mo, Samanın yanından ayrılınca, sak, bir saat içinde vücudünün kemik- di yürü f 
rafhanesi olan - kamarasını arkasın • - Oğlum 1.. Geliboluyu geçiyoruz. prensesin odasına kottu. lerini meydana çıkarırlar. 
aan sımsıkı kilitledikten sonra, soyun- Şimdi, Boğaza ıireceğiz. Boğaz'ı ııe- Zenci hizmetçi, prensesin çok sadık - O halde ilk önce karıncaların kar. 

Sama bu müthit tokatm nerden ıı-el
diğini anlamıştı. Birdenbire seırini kea
ti.. odasından çıktı ve muhafızların 
arasında, sarayın bodrum katma doğ· 
ru inmeğe başladı. 

maya bile vakit bulamadan, kendisini çerken, bir kaç resim çekeceğiz. ceriyelerinden biri idi. Samanın sözleri n ını doyurun t Ondian tonra Samayı 
vatağa atmıştı ... Hayallerinin tahak- -Olur, efendim. onu fena halde sinirlendinnişti. atıni O ölüm mahkumu değildir .. sa • 
~uk ettiğini gören mes'ut insanlar ~bi - Sen şu paketleri fotoıırafhaneye -Bu adam size layık bir ef olamaz! dece işkence görecektir. 

1 ıCierin bir kalp istirahati içinde derin indir. Ben de geliyorum. Diyerek, Samanın tereddütle söy • Saray muhafızı bu emri alır almaz 
Llr uykuya dalmıştı. Aradan, tam ae- * }ediği sözleri birer birer prensese anlat· kralın yanından çıktı. Dairesine geldl.. • • • 
kiz buçuk saat geçtikten sonra, top Ertugrul ka.ra ile ihtitat etmeden mıştı. muhafızları bir araya toplıyarak terti- Sama, yeni dostlari arasinda .. 
seslerile gözlerini açmış.. karnaranın Çanakkale boğazını geçmif.. Adalara Gudeanın kızı hala, Samayı, vaktile bat aldı. Samadan herkes çekinirdi. Sama, zifiri karanlık ve tavant ba • 
}'llvarlak penceresinden sızan aydınlı- doiru ilerlemişti. kendisine geyik şeklinde görünen bir Boynuzlu karıncaların koynuna atıl • sık bir bodrum içinde yatıyordu. 
iı görür görmez; yerinden sıçramış: Bahriya erkanıharb;yesince tanzim delikanlı diye seviyordu. mak yalnız işkence meselesi değil, 

-Amma, uyumuşum .. (kalk) bo- edilen program mucibince; gemi doğ· Camo bu haberi getirince: ayni zamanda da bir ölüm cezası de-
rusunu bile duymamışım ... Acaba bu ruca (Mermeris) Jimanma gidecek.. -O halde Sama, benim beklediğim mekti. Kral bu karıncaları Sirtelladan ---·- ·~· ., .. ~ ·~···~···- ---=; 

(Arkası nr) 

top sesleri, neL orada kömür noksannıı ikmal edecek .. erkek değilmiş. Eğer 0 olsaydı. bana eş getirtmişti. Her biri küçük serçe kuşu 
Diye söylenerek güverteye fırlamış- artık açık denize çıkarak, doğruca olmakta tereddüt göstermezdi. kadar vardı .. alnında iki kara boynuzu Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarindan 

t~. (Port Sait) e gidip kanala girecekti. Diyerek tekrar karanlık odasına çe- ile bu mahluklar bir ceset üzerinde et-
Gemi durmuş, ve sahile yaklaşmış· Ceminin Istanbuldan hareketini, ls- kildi.. penceresini kara ortülerle örttü. leri biçak gibi keser, oyar ve dıdikleye 

Pazartest 

tt ... Kulağına, birdenbire hazin bir ta· tanbulda bulunan ajanslar, dünyanın _ Ben onu be.kliyeceğım, Camol didikleye yerlerdi. 
krm sesler çarpmıştı. .. Efrat ve zabi· dört köşesine bildirmişlerdi. Ve, dün- acele ettim de sırrıını Samaya açtım. 
tan, güvertede toplanmışlardı. Hepsi yanın dört köşesinde bulunan meraklı ·- ..:.:_-

1
-

Rüya L'e 
K abus 

(*) 

Isırmaları da çok ıztıraplı olurdu. 

de derin bir hürmet ile ellerini semaya denizcileri gözlerini de bu seyahati r 
kaldırmışlardı ... Imam Ali Efendi, takibe çevirmişlerdi. Nöbelcl 

Bu korkunç ve tehlikeli mahlukların 
garip bir huyları vardı: Karınları tok Ben burada bu kuç.ık notlar sutununda 

gür ve tannan bir sesle, Türkce Türklerin, bu kadar cür'etk&rane bir Eczanelel. 
bir dua okuyor; zabitan ile efrat da; sefere çıkmaları, bütün dünya deniz-

1 ruyanııı neden husule geldt(;lnl izah e -
0 ursa, hiç kimseye saldırmazlar, üst- decek de~ılım H Kikaten enteresan olan 
Üste yığılıp küme halinde uyurlardı. bu mevzua bu sulunlar müsait detfldlr. 

kaiplerinden coşan bir iniltii le: çilerine hayret vermişti. Fakat bütün 
- Aaamin... yeryüzünde, en büyük bir hayret • ve 

Wr f;ı~'~tl~· k~~di~f .ka·p·ıd~~-·dışan at- hatta telaş ... ·izhar eden gizli bir köşe 
tı . Kocası onu eve, yarı ölü bir halde var idi ki, o da Londradaki (Entelicens 
gö urdü. servis) ti. 

Fevkalade kibar \'e terbiyeli bir ka- Ingiltere hükumetinin o devirdeki 
d. olan Mademoiselle Sainte-Perliııe, siyaseti, padişeh ve halife namına ya
yedm b.n üç yüz frankı aramadı bile .. pılan bu seferi (hüsnil telakki) ede -

Yarınki nushamızda · 

ŞALKA 
Yazan: Efim ZozuHi 

Rusçadan Çeviren: Alu 

cek vaziyette değildi. Onun için, En
telicens servis, daha bu sefer hazırla· 
nıkeıı harekete gelmif.. İngiliz 1iyase 
tini kuşkulandıran bu uzun yolculu • 
ğuf! önüne geçmek için bazı çarelere 
başvurmaktan çekıinmem\.fti. 

(Arkası var) 

Gudea bunları sarayın zemin katın- Her h lde hıfzıssıhhııt nokta! naza.nn -
Bu geeeki nöbetçi eczaneler unlardır: d n rup. makbul bir şey değildir. Çok 
i tanbul cibetindekiler: da bir odada besletirdi. Her gün av et· ruyalı ve kabuslu uykular normal ad -
Aksarayda: (Şeref). Beyazıtta: (Asa - leri ile ölmüş hayvan cesetleri bu bod- dedtımez ve uykudan maksut olan lay -
dor'. Fenerde: (Hüs:ımeddln). Şehre - ruma atılırdı. daları temin etmez. Uyku bütün viicu-
mlntnde· (Hamdl). Karagümrükte: dun ve bilhassa ctımlel asab!yentn tnm 
(Suat). Sanuı.tyada: (Erofilos). Şehza Cudea Snmer ülkesinde hırsızlığın bir tstırah::ı.t hall olmak lcııp eder. Rüya 
deb"şındıı·. {H-- ... 1). Eyupte: (Ari! B" e- .. .. b .1 b I • ve kfı.bu..,ıaı Ise bu lstiro.hatl muUakayı .... ~~~~,..... onune u ceza ı e geçe i miştı. 
şir). Emlnonünde: (Beşir Kemal). Ku - bozan fimlllerdlr. Bu sebeple en mü -
çUkpazarda: (HulusB. Atemdo.rda: (Sır· Herkesin gözü boynuzlu karıncalar- kemmel uyku (dellkslz) tabir edDen uy-
rı Asım). B::ı.kırköyünde: (HUll). dan o kadar yılınıştı ki.. bu korkıı yü- kudur. Tok kıırnına hemen uyumıık 

.. d U h muhııkkJ.k ruynh \'C kabuslu bir uyku-
Beyo"lu cihetlndekUer: zun en r şe rı'nde en ufak bı'r hırsız-

~ yu icap ettirir. Bu sebeple yemeklerden 
Tunclbaşındıı: (Matkovlç). Yuksekkal - lık hadisesine bile rastlanmazdı. ıaakal uç saat geçmeyince uyku uyumn-
dırımdıı: <Vlngopulo). Galııtada: <Mer· · dd tl ı ı 1 
kez). Takslmde: (Kemal Rebul). Şlşllde: Karıncalara iki gündür yem atılma- ~:~ı::ı~~~k~~~~~dı~u e 

11 
n geçmcs n 

(Pertev). Beşlktaşta: (Süleyman Recep). dığı için, açlıktan birbirlerini didikle- (*) Bu notları kesip saklayınu, ;rahut 

Boğaziçi ve Adalard•: rneğe başlamışlardı. bir ıılbume yapıştu·ıp kolieksiyon J'apınız. 
t.Jsktidıırda: <İmrahor>. S:uıyerde: <Nu- to Saray muhafızı ilk önce büyük bir Sıkıntı umanınızda bu notlar bir dot r 

._~~~:.::)~:.:.:n=::~~.:.·y_u_ıwı_a_d_a_: _<_H_al_k_>_._H_e_y_be_ll_d_e_=. hayvan ]eşi atarak, aç karıncalan do • ',....:ı::,:i,:bl;..i;.:;n::.;•d::a;.;:d.;,;ın.;.;.ız::a~=-~se;;.;.t.;.;;iş.;.•eb;;.;ll;;.;ir;;.;. ____ _ 



1 Mart 

Umumi yerlerde 
• 

ternın 

Türkçe konuşolması 
edilecek 

SON POSTA 

En soğukkanlı 
idam mahkOmu 

Sayfa ll 

Paris şehrinin nehir 
(Ba} tara(ı ı inci sayfada) \Bundan başka yeni Türk harflerinin 

\ıileceklerdir. Türk vatandaşı olup da belle~işindeki. ve ~kun~ş.undaki ko • Zongu)dakta bir facianın 
Türkçe konuşmıyanlardan, karar tat ~ laylıgı dolayısıle Turk dılı çok yayıl • 
bik eden belediyeler, ceza almıya baş~ mıştır. Ayni zamanda bütün vatan • son perdesi kapandı 

-mahalleleri tehlikede 
Sen yükseldikçe yükseliyor. Nehirde küçük 

lamışlardır. daşlar için millet ve halk mektepleri ------* • • -----~ 
lstanbula da tebliğ geldiği takdirde açılmıştır. Halkevlerinde Türkçe ders· «20 yıl aonra ölmekle timdi öl- Paris 27 (Hususi)

belediye meclisinin Türk tehaaından ler verilmt!ktedir. mek araıında ne lark var?)) Son günlerde yağan 
olup da umumi yerlerde başka lisanla Bu, bir hakikat iken artık Türkçe diyen mahkUm ıon dakikaya şiddetli yağmurlar 
la konuşanlardan ceza alınması hak ~ bilen vatandaşların hiç olmazsa umu~ kadar •oğukkanlılığını muha • delayısile Sen neh
lcında bir karar vermesi çok muhte ~ mi yerlerde. ana dilimiz olan güzel laztı etti ..... rinin seviyesi gittik

4 

vapur)ar işJiyemiyor 

nıeldir. Bu kararın ecnehi tehaasile, Türkçeyi konuşacaklarına {!Üphe yok· ._ ____ ....,:..::.:;;~.:..:,::;__ ______ çe artmaktadır. Bu 
aey}•ahlara ve seyyahlara tercümanlık tur. Nitekim bir çok vatandaşlarımız, Zonguldak (Hususi) - ı 935 tem • gün Osterlitz köprü 

k ı d d muzu içinde Bartında korkunç bir cı - sünde 4 metre 49 " apanlara ise teşmi) edilmiyeceği tabi- umumi yerlerden baş a ev erin e e A 
J nayet işlenmiştL Bir köy muhtarı, ~ santimi bulmak su-kJir. Çünkü ecnebileri kendi diiJeri ko- Türkçe konuşmağı itiyat haline aok - · · d b' t f dan 

sım ısmın e ır düşmanı ara ın retile tehlikeyi gös-nuşmaktan nıenetmeği kimse hatırın· nııya başlamışlardır. pusuya düşürülmüş ve pek feci bir şe· terrnek için vaz'e-
dan bile geçirnıemektedir. Fakat Türk Bu meseleyi Eminönü Halkevi Re- kilde öldürülmüştü. Asımı muhakc · dilmiş olan işareti 
tebaası oldukları ve Türkçeyi bildik - isi Agah Sırrı Levende sorduk; bize me eden Bartın ağırceza mahkemesi aşmıştır. (Ekspozis· 
leri halde bir çok vatandaşların umumi şu cevabı verdi: katili gene ayni senenin 8 teşrinisani - yon) a tahsis edil· 
:Yerlerde, tramvayl rda, vapurlarda, <c- Ben bu meseleye telmihan A- sınde idama mahkum etmişti. miş olan arazide üç 
lokantalarda herkecıin huzurunu ka ~ ğustosta üçüncü i uru tayı top an-d ı k ı 1 Mahkemenin kararı teınyiz mahke- paviyonun toprak 

mesince ve Buyük Millet Meclisince katları su ile dolçıracak surette ve bilhassa bağıra ha • dığı esnada yeni Türkçe bir makale ya de tasdık cdildığinden idam hükmü muştur. 
ğıra Türkçeden başka dil konuşmalar.ı zarak (Türkçeye hürmet) diye şikayet ayın on altısında ve saat 3,30 da infaz Paris 

27 
(Husu· 

nazarı dikkati celbetmekte ve milli duy etmiştim. Türk vatandaşı sıfatını haiz olunmuştur. si) _ Sen nehrinLll 

guyu rencide ~ylem~tedir. olan herhangi bir kimsenin zaruret ol· Bir ıdam ·sahnesinde ilk defa ha~. bir çok kısımlann· ~en nehri sahillerinde >~ular tarafmdn istila edilen etY~ • 
Yıllardanberi ecnebi ve ekaJ1iyet rnadıkça Türkçeden gayrı bir Jisanla b~:u.nm~yordum. Fakat, asılırken gor· da küçük vapurların i§lemesi durmuş- Paris, 28 (A.A.) -&:n ncı:rı ~evı• 

ınekteplerinde Türkçe ve kültür ders- konuşması kadar çirkin bir şey tasav· dugum ıdam mahkumları arasında bu tur. yesinin yükselmesi, Parıste cıddı hiç · 
leri okutulmaktadır. Ve bugün bu 'rnek vur edemem. sabah ipe çekilen Asım kadar soğuk • Paris, 25 (Şubat) - Sen n.ehri bu· pi:r başara bais olmamıştır. 
teplerden yetişenler pek güzel oku ~ Ferd olarak ve Halkevi Reisi sıfa - ~~nh olanını ilk d€fa görüy~rum. Ö • gün 4 metre 25 santim yüksekhği bul· 1 • Paris,. 28 (A.A.) - ~uğyanın . tqh~ 

tum karşısında bu kadar sogukkanlı • mak suretile rıhtımı tamamen kapladı. dıtkfır bır vaziyet nlacagı zannedılme .. nıakta, yazmakta, kon~şmaktadırlar. tile rfikrim budur.)) kl d 

-----------~-------~·------------------------Köylünün kalkınması için 
tedbirler alınıyor 

esaslı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) bunun tahakkukunu temin edecek ge-
köyler de esaslı faaliyet ve eser göste- lir ve iktidara sahip olmak, teşkiliHla· 
rebilecek kabiliyet ve kudretten mah· rı da hizmetlerin icap ettirdiği şekilde 
rumdurlar. kurmak zarureti vardır. Bu maksattan 

Bu vaziyetler karşısında şu tedbir· uzaklaşınca mahiyeten köyden farklı 
lerin alınması zaruri görülmüştür: olmıyan \'e köy belediyesi demek olan 

A- Her şeyden evvel dağınık köy- bu gibi yerleri şehir ve kasaba heledi
lerin müşterek merkezler etrafında yeleri kadrosu haricinde bırakmak, 
toplu bir idare altına alınması. hem bu yerlerin ve hem de şehir ve ka· 

B - Köylerin teşkilatlandınlması. saha belediyelerinin inkişafı noktasın· 
C - İşierin planlaştırılması, müra· dan lazım ve zaruri görülmüştür. 

kabeye tabi tutulması. Köylerin miktan ve yeni gelir kay· 
D - Gelırterin arttırılması. nakları ile techizi hususunda nazarı 
E - Bunlar için de köy kanununda dikkate alınan esasların kabuı ve tat· 

bazı değişiklikler yapılması. biki neticesinde dağınık köylerin b:r i· 
Belediye teşkiUlt ve vazifeleri çok dare altına alınması ve çoğunun geniş· 

fazla külfet ve masraf ihtiyarına müte- lernesi yüzünden gelirinin de artacağı 
\Takkıf olduğundan yalnız nüfusunun tahmin edilebılir. 
2000 den fazla olması, ve gelir mikta· Bu sayede bir köy belediyesi halin· 
rının nazan dikkate alınması suretile de ôlan köy idareleri de zamanla şube 
)'apılan belediye teşkilatı hemen hıç belediyesi halini alacak ve teşkilatını 
bir yerde muvaffak olmam1ş, cibayet belediye kanununun göstermiş olduğu 
ettikleri varidatın bir kısmı teşk!lat vazife ve hizmetlerini ifaya müsait 
hıasraflarını karşılayamamışhr. şekle getirmek imkanını elde edecek· 

Gaye, hizmet olduğuna göre evvelfı tir. A. 
,..........._....__ .... --.. _ __...,..-

Tarihi eseriere Fransız gazetelerinin 
Musafiat olan Heyecanlı haberleri 

(Ba§tarafı ı inci sayfada) 
ltleçhul eller Övr gaz~tesinde Mada~ A Tabouis, 

(Ba§farafı ı inci sayfada; Naziler Avusturyada bir hukumet dar-
tüz'i menfaatler uğrunda yapılmakta besine tevessül ettikleri takdirde Viya
olduğu anlaşılmıştır. Bu vaziyet kar - na zabıtasının, Dahiliye .Nazırı .. Hort 
tısında Evkaf idaresi Emniyet Direk ~ Gleisenau sayesinde Nazilere m.uzahe-
.. ·· ~ ·· · t d w· • ·övlemekte ve N azıler ta· torlugune yazmış, polıs harekete geç- re e ecegını 5 " .. A • • 

· · k · · rafından yapılan hukumet darbesını ltlışse de o semtten bır adam eyfıyetı 'd b ' ı' t 
1 

n seferberligw i de-
D h 'l' B k 1 ~ b'ld' · Bak Brenuer e ı r a ya a ı ıye a an ıgına ı ırmış, a.n •. 1 B d Alman seflrrberliği ta-
1 ı d E k f d 'kk . . Ib gı ' avycra a hı: a v a ın nazarı ı atını ce et- kip edeceğini ilave etmektedir. 
miştir. İtalyanın, Başvekil Schuschnigg·;n 

Cıtmiin korunması ve suçluların ya- Roma sevahatini sureti kat'iyede tehır 
~lanması için yeni tedbirler alınmak- etmek s~retile, Avusturyayı Hitleriz· 
l4dır. me karsı müdafaa etmekten vazgeçmiş 

Tramvaglarda 
Tenzilat/ı tari/e 
Bugün başladı 

(Bat tarafa ı inc-i sayfada) 
den itibaren başlanmı~tır. Tramvay 
lr:unıpanyası, yeni tarifeyi tramvay1ara 

olduğuı~u tahmin etmek güç bir şey 
değildir. 

Tabouis, bundan sonra Münihteki 
Nazi mahfillerinin Avusturyada ya
kında büyük vak'alar cereyan edece· 
ğini açıkça söylediklerini kaydetmek· 
te ve general Von Reichenou'ın bir 
konferansı esnasında erkanı harbiyesi· 
ne seferberlik tedarikatının 1 5 martta ''mıştır. F"h •· .. him bir beynelmilel ha· B .. .. 1 b' . . k'd u rer ın mu 

1 2unka .go5re5u0cr.~t e! kır~ n c~ ~5ev ı ~.: reketine müzaheret etmeğe kifayet e· 
· ıt a , , •J - 1 ıt a 1.1. ve su- ·decek derecede hazır bulunması lazım 

baylar için 1 -7 kıt'a 5.50 karne 4.25, geldiğini söylediğini haber vennekte· 
-.lı:erler, askeri maluller için 1 ~ 7 dir.«Popoulaire» gazetesi: cBir kaç ay 
ltıt'a 4.25 kuruştur. evvel Musolini, Habsburgların davetı· 

Ikinci mevkide : 1 - 2 kıt'a 3.30, 3-7 ni hasmane bir şekilde derpiş eyleme· 
lr:ıt'a 5.50 sübaylar için 3.25, askerler, mekte idi. Fa~at şimdi Al~n tez.~e 
-ııkeri maluller için 2 kuruştur. iltihak etti. Eger .Alm~.nya di?! teş~ıla· 

lık ı . k ı · t 1 hel · tın muhafaza cdıleccgıne daır temınat , orta, ıse me tep erı a e erı . . 'd k d' · .. h 
6,, • b 1 d d k b k verırse Vatıkan a en ısıne muza e· 

.T nı ara a ar a ev en me te e ve me d kt' 
tept k d b' . . k'd 4 '>... ret e ece __ ır_. _________ _ en eve a ar ırıncı mev ı e ·-<>, 
ikinci mevkide 2 kuruştur. Fransada muhalefet canlamyor 

Yüksek mektep ve Üniversite tale- (Baştarafı 3 üncü sayfada) 
~~I:ri için bütün hatlarda pasolarile defa da onu, bir felaketten kurtarıp 
:tın ci mt"vkide 4 .2.l, ikinci mevkide kurtarmıyacağını bize pek uzak olmı • 

kurustur. yan bir fiti gösterecektir. SeJim Ragıp 

lık, son saniyelere kadar .kaybedilm.i.: Rıhtımın beynelmileı meşhere tesadüf .mektedir. Sen nehrinin . aya .. arın an 
1 "Y~n metanet çok ender kımselerde go- eden kısımlarında Belçika paviyonunu ,bir kaç tanesinde sular ~~ege b,:ışıa .. 

rulen h~llerdendir. süslemeye mahsus merrner levhalar ,rruştır. Yalnız Oise nehrım~ sula.ırun 
:hl~ahkum, b!r gün evvel ?apishane - istif edilmi§ti. Cereyan bu merrnerieri bir k~~ gün ~aha .YÜ.~:elmege ~.evnm ' 

deki ar~~d:aŞ$artndan :ecrıi ohınmu~ sürüklemek tehlikesini gösterdiği için e~ece.gı. tahmın edıldı!!ı.nden. s:n ın se
ve kendısınc, Bartma cınayet mahallı- alelacele getirtilen vfnçler vasıtasile vıyesının derhal ınecegıne ilitırnal :ı. c· 
ne bir keşif için gönderileceği söylene- eşya nakledildL rilmcmektedir. Suların yükselmesınin 
rck hapishane müdürlüğü binasında Maamafih meşherde ameliyat inkıt2a yakında nihayet bulacağı ümit edib 
bir odada nezaret altına alınmıştır. uğram~ değildir. mektedir. 

Mahkfunda, Bartma gönderilereği ·•·---------
kanaatini kuvvetlendirrnek için bir 
jandarma çavuşu mahkfunun gözü ö • 
nünde ve kendisine sual sorarak bir 
sevk müzekkeresi de doldurmuştur. 
Fakat mahkum garip bir hissi kablel· 
vukula işi anlamış ve hapishane mü • 
d ürüne: 

- Müdür hakkını helal et. 
Demiştir. Hapishane müdürünün 

verdiği teminata da: 
- Canım, çocuk mu kandırıyorsu -

nuz. İşi biliyorum. Şimdi ölmekle yir • 
mi sene sonra ölmek arasında çok bır 
şey yok. 

Sözilc mukabele etmiştir. 
Saat üçe yaklaşıyor. Hava karanlık, 

çipil ve nemli bir rüzgar insanın sura· 
tım yalıyor. Vakit çok erken olmasına 
rağmen paltolarına sarınan dört beş 
kişi idam sehpasının biraz uzaklarmda 
dolaŞ'Iyorİar. Konuşmaları sessiz.. Si· 
garalarını avuçlarının içinde saklıya • 
rak içiyorlar. Soğuk ve çipil bir hava, 
alaca karanlık içinde mahkumu bekli • 
yen sehpa ve derin bir sessizlik ... İn • 
san ürperiyor. 

Saat 3. Alakadar memurlar, müddei· 
umumt, }andamıa böJük kumandaru, 
emniyet müdürü, doktor, jandarma 
bölük kumandanlığında toplandılar. A· 
sım muhafaza altında getirildi. Üze • 
rinde bir idam mahkümundan bekle -
nen telaş ve heyecandan eser yok. 
Müddeiumumi muavini Bay Şefik e . 
mir verdi. Karar okunuyor. MahkU . 
mun vüzünün çizgilerinde değiş:klik 
yok. Yalnız «idam• kelimesini duyun· 
ca gözleri biraz büyür gibi oldu. Hepsi 
bu kadar. 

Mahkuma son arzuları soruluyor. 
- Ne diyeyim, diyor. Dört çocuğum 

vardı. Onlar kimsesiz kaldı. 
Ve bir lahza düşündükten sonra ila-

ve ediyor: 
- Eksik olmayın. 
Mahkum beyaz gömleği sükunct!c 

giydi. Gene sükunetle otomobile bindi. 
Otomobil muhafaza altında ilerliyor. 

1\Iahkum, sehpanın altına getirildi. 
Emniyet müdürü Bay Tevfik: 

- Asım, oğlum, haydi masaya ken• 
din çık, diyor. Mahkum söyleneni yap
tı; masaya kendi kendine çıktı. İlmik 
boynuna geçirildi. Şimdi masa çekile· 
cek \'e .. 

Hayır! Mahkum söz söylüyor. İlmik 
boynunda hala sükılnetle konuşuyor. 
Cellfıda: 

- İpi iyi tak! Bana iziyet çektirme· 
sin, diyor. 

Mahkumun ayakları altından masa 
alındı. Beyaz gömleğin üstündeki ba • 
şın gözleri fırladı; yüzünün çizgileri 
karıştı; takallüs etti. Sonra gene sa • 
kin leşti. 

Hüküm infaz olurunuştu. * 

Lik Maçları Dün bitti 
(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 

İstanbulun 936 • 937 şampiyonu 
Fenerbahçe oldu. Bu takım oynadığı 
ı ı maçm on birini de kazanmış, attığı 
4 7 gol e mukabil ancak bir gol yem ış-

çe büyük sayı farkları ile birinci ol 
muştur. 

Bir zenci dünya yüksek 
atlama rekorunu kırdı 

tir. Puvanı 33 dür. New. York ,28 (A.A.)- Markuet· 
İkinci gelen takım Güneştir. Bu ta- te _ Michigan _ üniversitesinden Ed· 

kım da ı ı maç oynamış sekiz galibiyet 
k ı W ard Burka isminde zenci bir taleb• kazanmış, iki defa berabere a mıs, 

bir defa da mağlüp olmuştur. kapalı mfıniada dünya yüksek atlama. 
Bu takım attığı 29 gole mukabil al· rekorunu 2,8 metre atlamak suretile 

tı gol yemiştir. kırmıştır. 
Üçündilük mevkiinde Galatasaray-

la Beşiktaş ayni puvanla beraberdirıer. Buz üstünde Hokey şampiyonluğu 
Her ikisi de dn bir maçtan sekizini ka- Londra, 28 (A.A.) - Buz üs • 
zanmışlar, birinde berabere kalmışlar tünde hokey müsabakasında Kanada, . 
ve ikisinde yenilmişlerdir. 28 zer p'u· 

temdid edilen bir maç neticesinde, bir~ vanları vardır. 

Bunlardan Galatasaray attığı -43 golc karşı iki sayı ile isviçreye galip gele • 
mukabil ı O gol yemiş, Beşiktaş la 40 rek dünya ş.ampiyonnu olmu~tur. 
gol atmış ve ı 2 gol yemiştir. Ingiltere, Avrupa ~amiyonluğunı~ı' · 

Fenerbahçe, Galatasaray, Güneş, kazanmıştır. ' ' 
Beşiktaş İstanbuldan Milli kümeye tef 
rif edilmişlerdir. 

Ferd itibarile bu mevsimde en faz- Miişahiller 
ıa gol atan oyuncu Fenerli Esattır. Bu Cenevrege dönüyor/al' 
oyuncu 14 gol atmıştır. Ondan sonra (AA ) _ Hataydaki 
Fenerbahçeli Ali Rıza ile Beşiktaşlı Kudüs, 28 · · 
Şeref on üçer golle ikinci gelmektedir· Milletler Cemiyeti mü~ahitleri Cenev .. 

ler. rede toplanmıt olan mütehassıalar ko· 
üçüncülük mevkiinde 12 ~er golle . . k .. Ça 

Galatasaraylı Gündüz ııe Topkapılı mıtesıne rapor ·verme uzere rşam. 

Haydar yer · almaktadır lar. ba günü Cenevreye hareket edecek • 
B. Takımları arasında da Fcnerbah· lerdir. 

ISTANBUL TRAMVAY ŞIRKETI 
2 1 Ikinci Kanun 1911 tarihli Sartnamenin 14 üncü maddesine göre , 

iLA N 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlard~ 

aşağıdaki tarifeler tatbik olunacaktır. 

1-2 Kıt'a 
3 -7 , 

Subaylar 1 - 7 , 
, (Karne) 1 - 7 , 

Askerler, asker malülleri ••••••• 1 - 7 , 
Askerler (Karne) 1 - 7 

lı . } Ayni arabada evden 
k, Orta~ ve Lıs~ mektebe ve mektep· 

mekteplerı talebelerı ten eve kadar 

'Yu ksek. mektep v~ tekmil seyahatlar 
.. ı Ayni arabada yapılan 

Üniver11te talebelerı. için 

Bırinci ' İkinci 
Mevki Mevki 

Nakliye ve kÖprü 
reaimlerl dahil 

Kuru~ 

5 50 
7 15 
5 50 
4 ?-

-~ 
4 25 

Kuruş 

3 50 
5 50 
3 25 

2 
1 

2 

50 

.. 251 2 



12 Sayfa 

En basit, fakat en mühim tedbir 

~ 
~ 
.V Soğuğa karşı birçok lüzumlu 

ve lüzumsuz tedbirler aldığı 

halde bunların en basit, fakat 
en mühimmini unutmuştu. 

Kendisini 
üşüttü ve 
yanında 
bir kaşe 

<; 
.- -~-.. _ 

• 

GRİPİN : Bütün ağrı, sızı ve san

cıları derhal keser. 

GRIPIN : Nezleye, b~ ve diş 
ağnlarına, soğuk algınlığına, ro
matizmaya karşı bilbassa mües
sirdir. 

GRIPiN : Bütün ateşli hastalıklara 
ehemmiyetle tavsiye edilmek
tedir. 
Icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

bulundurmama 
nın cezasını 

çekerek 
hastalan dı. 

Bütün Eczanelerde bulunur. 

--------------·--------------------
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : --------- ı 

Adet Cinsi -
699 lJpanya mamülltı 7 ,6S Brovninr sistemi 

690 " .. 6,35 " " 
83 D. W. M. Markalı 7,65 
1 7,65 Dreyze marka 
2 6,35 V alter 

137:1 

Yukanda cins ve miktarlan yazılı (1372) adet tabanca şartname ve 
nümuneleri mucibince 9/111/1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da 

pazarlıkla satılacaklartır. Bu silihlan alıp satmağa mezun bulunan 
isteklilerin nümuneleri görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatte ~o 7 ,S güveome paralariyle birlikte Kabataşta 
fnhisarlar Levazım ve Mübayaat ,ŞJıbesi Müdürlüğündeki Satış 
Komisyonuna müracaatlan. (999) 

Y A TUZU 
İNKIBAZl, HAZilUSIZLIGl, l\IİDE EKŞILIK 

' ve Y A..."fl\IAI..ARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshLt maddesi yoktur. 
Şeker hastahğı olanlar bile alabilirrer. MİDE ve BAR
SAIG..ARI ALTŞTIRMAZ. İçilmesı Hltif, tesiri kolay 
ve mülayimclir. Yerini hiçbir milinasil mtistahzar tu· 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiitme Komisyonundan: 

1 - Merkezimize aid Gelibolu iatimbotunun ta.nı.iri açtk eksittmeye ko-
nulmuttur. Ketif bedeli 2460 liradır. 

2 -Bu ite aid ,artnamo fUnlardır: 
A - F enni Şartnam e. 
B - Idari tartname. 

3 - Istekliler bu tartnameleri 13 kurut mukabilinde Istanbul Umanı 
Sahil sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 

4- Eksiitme 16 mart 937 Salı günü aaa.t 14 de Galatada Karamustafa 
pafa sokağında İstanbul Limanı Sahil aıhhiye Merkezi ekailtme Komisyo • .. --
nunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltıneye girecekterin 184 lira 50 kuruf muvakkat teminat pa
ruı ile en az 3000 liralık bu gibi itler yapttklarana dair bir ehliyet vesikası 
aöstermesi şarttır o ((ı 093 u 

Mütercim Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 
Almancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 

bir mütercim alınacaktır. Istekiiierin islidalarile Mart 937 sonuna kadar 
U mu m MUdürlüğe müracaatları. "10 10, 

-------------------------------
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SON POSTA 

KULAKLAR 
Güzel sesleri lşıttıgi 

gibi, bazan parazıtleri 

de alır, Her ses izi 
oyalamasuı. 

KREM PERTEV 
Hakkında dhıl dig"I
niz ve duyctuklttnnı
ımı en büyük temina
tı, onun kttrıırınııyan 

pıırlaklııtı ve hadiseler 
karşısında uııutuluıa
yııu tıd ıdır. 

, Dr. SUPBI ŞENSIS 
ldrar yoUart hastah k ları 

mUtehassaa.a 
Beyo!tlu Yıldız irıeııııtsi kttrşısı 
Leklergo Apt. muayene 4 d rı ~onra 
Cumartesi fakiriere paraaiz 

'----~ Tel. 48924 

SELANIK BANKASI 
Te, '> tar hı 1888 

İdare ınerk«'zi: 
İs anbu GJ,J a) 

Türkiyedeki fubeleri: 

İstanbu!, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mer~in. 
Adana bürosu 
Yunanistandaki fubeleri 

Selanık, Atma, Pıre. 

• ller nevi bankn muamelitı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

ltiralık kasal r 

Yevml, Biyast, Ha vadis ve Halk gazetesı ---
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 
~ =-

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. -ABONE FIA TLARI 

3 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 Wn:OO W ı 
YUNANİSTAN 2340 t2:W 710 270 
ECNEBİ 270() 1004 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değıştirmek 25 kuruştur. 

.... .... 

Gelen eurak geri verilmez. 
Ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara tO kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

.............................................. -............. _ 
Son Posta Matbaa•• 
Neşriyat MUdürU : Seliın Ragıp EMEÇL 

{
A. Ekrem UŞAKLIGl 

&AHIPLERia s. Ragıp EMEÇ 

Mart t 

f ÖKSÜRENLERE: 

ÖKSOROK ŞURUBU 
Göğüs nezlelerile bad ve mUzmin 

kasabat iltihabl~rında, zatürree, 
zatülcenb ve boğmaca öksürükle
rinde çok faydalı bir Uaçbr. Gö
ğüsleri zayıf olanlara ayrıca tav
siye olunur. Bir çok profesörlerin 
takdirine mazhar olmuştur. Kanıuk 
Öksürük §Urubu maruf eczane
lerde bulunur. 

Umumi deposu: 

İNGlLlZ KANZUK ECZANESI 
BEYOÖLU • ISTANBUL 

ı Istanbul Belediyesi Ilanları ı 
Ketif bedeli 60ı 7 Hra 32 kurut olaıı Floryada yapılan plij teal•lmcfıtn 

soyıınma gardiroplarma lliveteıı yapılacak itler ~alı zarfla eledimeye 
konulmuttur. Eksiitme 5/3/937 cuma günü aaat 15 de Dalmll!'.adimmde 
yapılacaktır. Şartnameli Levazun Müdürlüğünde eörülebiUr. FJr.iltaMye 

girmek İstiyenler 2490 N.h kanunda yazılı veaikadan batka beleclye 

fen itleri Müdürlüğündeo alacaldan fen ehUyet vMikuile 451 lira 30 ku· 
rutluk ilk teminat ma)d,uz veya mektubile beraber teklif meldaplamu 
havi kapalı zarflarını yukanda yazılı günde nat 14 de kadar Daimi F..acü· 
mene vermelidirler (8.) (992) 

* * 
Senelik muhammen ldruı 240 lira olan Sirkedde Hocap&f& maJ..IIetmde 

Ebussuut caddeainde ı ı • 13 No. lı matbaa 937 veya 938 ve 939 .aeleri 
Mayı• sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmufbu'. 
Şartnamesi Levazım Müdüdüğiinde görülebilir. Istekli olanlar ıs liralık 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2/3/937 salı günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar (1) (868) 

• 
1 

Sinir ağr1lar1, asabi öksürükler, asabt 
zay1fhk, uykusuzluk, baş ve yar1m baş 
ağr1s1, baş dönmesi, bayg1nhk, çarp1nt1, 
ve sinirden Ileri gelen bütün rahats1zhk· 

lar1 giderlr. 
Günde 2 - 3 kahve katığı. Her eczaneden arayınız. 

SARK iS PENÇiYARI LABORATUARI • 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
Belediyemize ayda 140 lira Ücretli bir memur alınacaktır. Mü.lıeııdia 

mektebinden mezun olanlardan istekiiierin memuruyeti Bayındubk Ba • 

kanlığından tasdik edilmek üzere ellerindeki diploma ve bulunduğu yerler· 

den aldığı vesika suretleriDi Mart ayının 15 ine kadar Belediyemize göader
meleri, Makina, Elektrik Ye su iflerinden anityanların tercih edilec:eii ilin 
olunur. «1069)) 

Türk Hava Kurumu 

BUYüK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

s. cl ketlde 11/ Mart 1 1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralı 1< ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan he';kes 7 1 Mart /937 günü akşamına kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .. . 

~ ..................................... p 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 
Galata Rıhbm üzerinde Küçük Rıhtım Han ve yanındaki Gazino binası 

Orta Maritim, ı>anorama Hanlannıı. yıkılma ve ankazının satılma pazarlı· 
ğı 6 mart Cumartesi saat 10 da Idare Şefler Encümeninde telcrarlan~ır. 

Teminatı 1000 lira olan bu ite ait tartname ve iza~at i evazun SJiiiin • 
den alınacaktır. d094)) 


