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Ingiltere ve Fransa 

Müşterek bir 
ceph ld1la 

• 
j~üzum görülürse Fransa ve Ingiltere 

bir deniz nünıagişi yapacaklar 
r -, 

Ne garip tecellidir ki dün bizim bazı gazeteler yeni umumi bir harbin 

patlak venndc üzere olduğunu haber veririerken İngilterenin maruf Röy

ter ajansı radyocia ilk haber olarak baharın güzelliğinden bahsetm.iştir. 

~- / 

İspanya sahi.llerinde muhtelif devletle rin kontrolüne tabi tutulacak rnıııta
kalan gösteren harita (Yazısı 3 üncü sayfada) 

Umumi Harp arifesinde . miyiz? 
Gazete Başmuharrirleri bazı akşam 

gazetelerinin mübalağaları 
karşısında fikirlerini söylüyorlar 

"Bir Avrupa harbi çıkarmak mesuliyetini deruhte 
edecek bir babayiğit göremigorum, 

,. 

Yunus Nadi 

İstanbu sokakları dün : 
- Umumi :harp arifesindeyiz. cüm 

Jeleri ile çınladı. İrili ufaklı rnüvez.. 
zi dostlarımız koltuklarının altında 

F ali b Rıfkı Atay Piyer Lögof 

birer paket gazete avaz avaz. bağırı· 
yorlardı. 

Hakikaten öyle, bir meslekdaş dün 
çıkardığı nüshasının ba~ına İspanya 

Şükrü E.smer 

hadiseleri münasebetile koca harfler 
kullanarak : 

- Vaziyet vehametinı muhafaza 
(Devamı 6 ıncı sayfada) 

~·"----------------~----------~------------------------------

Sancakta işkence 
gittikçe art1yor 
95 Tiirk kamçı ile 
dögülerelı Halebe 

• 
Italya ile Yugoslavya 

arasında dostluk 
misakı dün imzalandı 

Bir mümessilimiz 
Kontrol hey' etinde 

bulunacak 

sevkedildi 

l'ta lya n 1 ari n Halep, 25 (Hususi) - Son giin· 
lerde iki yüzden fazla milis ile üç Fran 

Bu muahede /talya Krallığı ve Habeşistan Imparator
luğunun imzaladtğz ilk mualıededir 

• d k • sız zabiti Şamdan Reysülayne gönde· 1 s pa n ya a 1 rilmiştir. Bu zahitlerin kumandasmda
ki askerlerin hepsi Ermenidir. 

ma ğ 1 o b iye tl er i Laz~i::.P~ ;~~::u~~·~ Sa ncak· 

ı da ve Suriyede şapka ile mücadeleye 
Paris, 25 (Hususi) - Havas ajansı· Guadalajara cephesinde, spanyol (Devamı 6 ıncı sa •fada) 

nın Valansiyadan verdiği malumata göre asilerile birlikte harp eden İtalyan kıt- ~ 
dün İspanyada harp cephelerinde mühim ıılarının ağır bir bozguna uğradığını A 1\ 1 k 1 
hir hareket olmamıştır. Yalnız tayyare fa- telgraf haberlerimizde evvelce bildir- n or ma s 1 ca a r 

(Devamı 3 i.incü sayfatla) miştik (Devamı 6 mcı ı>ayfada) 

[~ li"\ . . . ·? ı 
:J:W.~~ ~-.,.. _j 

Sizin ise '" Son Posta , ya gelerek hadiyenizi a:ımz 

Resmi çıkan her okuyucuya üç liralık bir hediye 
veya bunun bedeli" i veriyoruz 

Vaziyet bütün 
dünyada ayni! 

Rasathane l, üdürü d~ 
bu yıl yaz mevsiminin 

serin geçeceğini söylüyor 
Bu sene bahar 

çok erken geldi. 
Havalar birdenhi
re ısındı. V e he· 
nüz ağaçlar çiçek 
~çmadan ve yap
raklanmadan yaz 
sıcakları başladı. 

Paltolar şöyle dur 
sun, pardesüleri 
hatta yelekieri bi· 
le çıkardtk. On ! 

1 

~elgrat, 25 (Hususi) - İtalya Ha· laki olmuş ve aralarında görüşme:er 

riciye Nazm Kont Cıano bu gi.in Bel- ol~uştur. 
grada vasıl olmuş ve Saltanat Naibi Anlaşma metni 
Prens Pol tarafından öğle ycmeğinc Bugün öğleden sonra Yu~oslavya mı 
alıkonulmuştur. Yemeği müteakıp B:ı::z mına Bay Stoyadinoviç ve ıtalya namı-
vekil Stoyadinoviç Kont Cianuya mü- (Devamı 6 ncı sayfada) 

Menemende Kubiliy 
günü bir hadise 

Nutnk söyleyenlerden birinirı irtica hadisesinden bütün 
Menemeni.leri mesul göstermesi halkı çok müteessir 

etti, lzmir va[sinin müdahalesi)e mesele kapatıldı 

gün evvel hava· / Kubiliiy ibide..inin önünde yapıilin meraaimdeo intib,.Jar ; loımir valıai nutulc aöylerken 

(Yazısı 2 inci sayfada] 

ların soğukluğun· ve dinleyicilerden bir kısmı 

dan şikayet eder· Bay Fatin Menemen, ')) (Hususi muhabiri·ıpıldığı bugün . ..::ketin dört tara-
ken bugün hunaltıcı sıcaktan muztari- ı mizden) - Menemenin şuurlu ve u- fından gelen halkı büyük bir sevgi ile 

(Devamı ıncı sayfada) hanık aençliği Kuhilay ihtifalinin ya· (Devamı 6 ncı sayfada) . 



__ , ______________ , 
Hergün 

Sulhü takviye 
Siyaseti 

Yazan: Muhittin BirgeD -

B ugünkü Avrupa kabinelerinin 

en çalışkan azaları Dış işleri Ba 

kanlandır. Seyahat ç~ntaları, hokka ilc 
kalemleri gibi, masalarının üzerinde 
durur. Dün akşam yatmış oldukları o
daları ve yatakları kendileri bilirler: 
Bu akşam nerede yatacaklarını ıse Al
lah bilir. işlerine ve giiçlenne gelince, 
bu da sulhün ta'kviyesine ~alışmaktır. 
Senede on bi-nlerce kilometrelik demir
yolu, bir o kadar otomobil yolu ve bir 
hayli de hava yolu katederler. Nereye 
gidiyorlar ve nereden geliyorlar? dıye 
sorarsanız daima ayni cevabı alırsınız: 
Ya sulhü takv~eye gidiyorlar, yahut ta 
sulhü takviyeden geliyorlar. Sulh sö· 
zu, onların ağızlarında ebedi bir kasi
deden ibarettır: Bütün gün ondan bah· 
sederler; her yaptıkları şey onun için
dir; sulh, bin bir fujığı olan bir peridir; 
bu aşıklar, pervaneler gib!. hep onun 
etrafında dolaşırlar. Bütün bu seyahat· 
ler, bu durup dinlenmek bilmeyen gi· 
.::r- gelmeler, dört tekerlek üstünde ge 
çırilen rahatsız geceler, hep onun için· 
dir. Bu peri, sayısız aşıklarından biri 
He konuştu mu, hemen ötekiler, birer 
birer hare'kete gelirler; onlar da konuş
mak isterler. Bu güler yüzlü, beyaz ka· 
natlı, fettan peri o kadar güzel bir şey
dir ki onun için, onun uğurunda a~ık· 
lar herşeyi yaparlar: Hata harbi bıle! 

* Gene bugünkü Avrupanın en çalış· 
kan insanlarının başında her nevi silah 
fabrikalarının müdürleri vardır. Bun
lar da, geeeli gündüzlü meşguldürler. 
Ateş halindeki demir ve çelik lavları, 
fabrikalarda su gibi akıp giderek türli'. 
türlü şekiller alıyorlar. Ufak el kwn
baralarından, otuz beş santimlik deni:, 
kırk beş santimlik havan toplarına va
rıncaya kadar toplar, kaleıer, zırhlılar 
vücude geliyor. Dünya hayatının iktı· 
sadi hareketleri bunlann elindedri. Bu 
fabrikalar ve müdürleri ne kadar çok 
~lJ..!lırlarsa dünya iktısadiyatının o ka· 
dar ıyi gittiği tecrübe ile sabit olmu~
tur. 

Bütün bu fabrikalar da c;uih için ça. 
lışıyorlar. Sulhü takviye için, onu mu
hafaza için. Viyanada, Harbiye Neza· 
rcti binasının cephesinde koskoca bir 
latince yazı vardır ki manası, aynen bi· 
ıim eski bir mısraın aynidir: 
Hazır ol harbe, eğu ister isen su1hi.i 

saLih! 
Onun için, herkes sulhü muhafaza et 

rnek üzere harbe hazır olmayı. çalışır. 
Bugün de bu gayret, her vakitten faz

Resimli Makale: 

Yıllarca süren .-dargınlık!arın, mah 
kemeye intikal eden büyük kavgala· 
rm, cinayetle neticelenen şiddetli 
münakaşaların esaslarını araştırırsa
nız bütün b1r hayatı zehirleyen bu 
hadiselerin bir hiç yiizünden çıktığı
nı görürsünüz. 

ll Sinir münakaşaya manidir ll Sözün Kısa sı 

Müsahabe, müzakere veyn müna -
kaşa bazan serinliğini kaybeder, a· 
teşlenir, ate.ş dimağa, gö.ze sirayet e· 
der. O zaman münakaşayı yapanlar· 
dan biri veya ikisi sınırli ise görmek 
ve düşünmek im'kanı büsbütün kal
maz ... 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamatlı 

Anormal· 
Sıcaklar 

(Baştarafı I inci sayfada) 
biz. Bu vaziyet anormal görülmekte 
ve Avrupanın bir çok Meteoroloji a· 
limleri bu anormal sıcakların sebebini 
araştırmakta ve bu husustaki tetkikle• 
rinin neticelerini neşretme.ktedirler. 

Bu arada hiç bir ilmi esasa istinat 
Sinlrlendiğinizi veya karşınızdaki- etmeyen tahminlere ve kehanetlere de 

nin fazla asabiyete kapıldığım gör - tesadüf olunmaktadır. Bazı garp ga· 
dünüz mü derhal kat'i bir karar ile ml. 

w zeteleri havaların iyileşmesini yazm i· ınakaşayı kesiniz, bütün ısrarlara rag 
men karannızda sehat ediniz, birkaç yi geçmiyeceğine alarnet telakki et .. 
gün sonra tekrar ayni bahse döner- mektedirler. 
seniz havanın tamamiyle değişmiş ol Onlara göre: Bu sene yaz rüzgarlı 
duğunu görürsünüz.. ve soğuk geçecektir. Bu hususta Kan .. 

-:;;::==:=::::=:::;:::=:~:;=:=:~~====::~~~,::~::=:;:;::::=~~~~:::~~~=~~~~~=~-dilli rasathanesi Müdürü Profesör Fa· 

f Ö Z J tinin fikrini sorduk. Kıymetli alimimiz 
ft. bize şu izahatı verdi: 
~ - Havaların birdenbire ısınınasi '---=::.....:;::::,_~===---..:::....;;~..;;;,..,.;.. ___ .....;,_.;;;;;;._...;,; ______ ...,._~~-':"'- gayrİtabiidir. Memleketimizde her se• 

Leglehlerle Karlaflar ·-H-E_R_G_up ___ N_B-.1-R_F_IK_R_A_* Trenlerinde kömür ne bu aylarda kaydedilen sühunet de· 

Dünyanın her yerinde Yerine /,lah ve receierine .nazaran bu sene şu günler .. 
Yakılan memleket de kaydetmiş olduğumuz hararet de· Çarpışıyorlar Eşrefin cevabi recesi çok yüksektir. Havaların beş al 

Bir leylek ve yuvası 

Şair Eşref giinün hiı·indc hicv 
ettiği adamlardon birile yiizyiize 
gelmiş. Eşref orab olmamış, fal"at 
öteki meseJeyi kurcalanuş. 

- Siz, demiş, beni hicv etmişti• 
niz. 

- Olabilir. Fakat pek hntırlaını-
yorum. 

- Nasıl Jıatır1nmazs,mz, bakın 
ben nasıl hatırlıyorum. Bana nıüs • 
tehid dediniz, hırsız dediniz, rezil 
dcdiniz. sersem dediniz. Biitiin buıı· 
lar içerime işledi. 
Eşref artık kendini tutarnnmış ve 

cevab venniş: 

tı ~ijn lodos gittikten sonra bir gün 
poyraz esip tekrar beş altı gün lodos 
esrnesi de anormal bir vaziyettir. Fa· 
kat bu anormal vaziyet yalnız mem• 
leketimize mahsus değildir. Bütün 
Avrupada hatta Amerikada vaziyet 
bp merkezdedir. 

Havanın böyle erkenden düzelnıe• 
sine bakarak yaz mevsiminin fena ge
çeceğine hükmedilemez. Bu hususta 

..... czııyada Rio l,jrade ile Praguibo, kat'i bir şey söylemek de zaten doğru 
Sul arasında işleyen trenlerin lokomo· değildir. Yalnız şu kadarı söylenebilir 
tiflerinde .kömür yerine kahve yakıl· ki bu anormal havaların neticesi ola· 
maktadır. Hükumet beynelmilel piya· rak önümüzdeki Haziran ve temmuz 
sada satılamıyan kahve stoklarını sa- aylarında da rüzgarın ekseriyet itiba• - Her halde demiş, içcrinizc iş-

leyen benim dediklerim dcğ'iJtlir. tın almakta ve kahve müstahsillerini rile poyraz olması ve umumiyetle mev 
Ben, sizin içerioize iş!emiş ohm· bu suretle memnun etmektedir. aimin serin geçmesi mümkündür. 
ları deyiverdim. Bu trenlerde seyahat eden yolcu· Havaların böyle mevsimsiz ol""rak 

Evvelki günkü Son Postada Ana· iıc -• lar mis gibi kahve kokusunu koklaya- ıs•.) masının yalnız memleketiıni%8 
doludan aldığımız bir mektubu neş- Tembeller rak seyahat etmekte ve binaenaleyh mahsus olmadığını söylemiştim. Bu 
retmiştik. Bunda leyleklerle kartaBar S dünyanın en iyi kt'kulu seyahati Bre-- vaziyet ilk olarak Amerikada başla• 
arasında vuku bulan müthi, bir hava anatoryumu zilyada yapılmaktadır. mıştır. Barometre tazyikinin azlığı yü .. 
muharebesinden bahsetmiştik. Bostanda Tenbellik ismi verilen • Canlanan Kingkonglar z~den hasıl olan bir vaziyettir. Ve bu 

Dün gelen Fransız gazetelerinden bir sanatoryom vardır. Yorularak is· Masallarda isimleri geçen devasa hadisenin ilmi sebepleri henüz maluın 
birinde 'u hava.disi okuduk: tirahat etmek isteyenler veya hr.kiki maymunların isimlerine King Kong değildir. Barometre tazyikinin azlığın• 

Dieppe üzerinde müthif bir hava tenbeller bütün işlerinin beşkaları ta- denilmiş ve bu muhayyel hayvanlar dan tevellüt eden bu hava vaziyeti A• 
muharebesi olmuş ve bu muharebede rafından yapılacağını bilerek buraya hakkında bir de film çevıilmişti. En· merikadan Okyanusa geçerek garbi 
800 leylek ile 240... karta} maktul düş· giderler ve burada yatanları hususi has transijan gazetesinin yazdığına göre Avrupaya oradan da memleketimize 
müflerdir. ta bakıcıları giydirirler, soyarlar, ye· bu muhayyel hayvanlar dünya yüzü· kadar gelmiştir. Memleketimizin ba" 

la görünüyor. ed ha rneklerini yedirirler ve gazetelerini o· ne hakı'katen --1.-ıtl•rd•r. zı kumnlarında henüz bu anormal br Gazete bu hadis en hsederken, ~.. ro • 

* lı b 1 kurlarmış. Hususi katipler, tenbelle· Ent .. anaı·;An .,.7•tesi Rio de Joneiıo· va tesir icra ~megw e ba,lamamıftır. leyleklerle, karta arın i hassa son ru- • ~ .--
İşte, dünyanın sulhü bu suretle ımı. bu asır zarfında birbirlerine karfı dl.if· rin istedikleri mektupları yazarlarmıf. dan ~wı hix .telgrafa atfen şu bavadi~ Hülisa vaziyette bir anormallik · 

hafaza ediliyor. Hariciye Bakanlan bir manca tavırlar taknırnak~ olduklanna Ame~ika 1hükkum1e ti bu müessheh~yi si vermektedir: vaırdır.•·Ve bu yalnız memleketimiz~ 
taraftan, silah fabrikaları öbür taraftan, · k _.J• memnunıyet e arşı amış ve sı ıye Goyez ormanlarmda insandan beş rnijnhasır değildir. Bu lodosların ilani· lfaret etme tcaır. ·ı .. . f ·· 1 · d elbirliği ile dünyanın sulhüni: muh~- • • nezaretı e unıversite pro esor erın en misli .büyük olan ha~anlar görül· haye devam etmiyeceği ve yazın poy· 
faza için, harbe hazırlanıyoriar. Yeni Bır gazetecı nasıl olma/dır? bir ruhiyatçı bu müessese için ~u fikri müştürA Bu hayvanlar geniş mete a· razlı geçeceği tahmin olunabilir. '' 
Avrupa harbinin küçük mikyastakı tec Dünyanın gazetecilik ilahlarından ileri sürmüşlerdir: ğaçlarını kollarile kırıyor ve ağaç par· • - .......... ' ' ·-
rübesini, umumi bir prov:ı halinde ]<;· biri olan Hopkins meslek hakkında - Bu müessese fevkalade iyi bit çalarını aviarının kafasına atıyorlar- Bu resim sizin mi? 
tp.~nya s'kahnel sinde lhY~.yan mh iflletlderin Ablü şu mütaleayı ileri sürmüştür: müessesedir. Ten belleri tamamile ke.n- rnış, bazı maden arnelelerinin ltarftsına Son Posta okuyucuları arasında 
un :ma sat arı su u mu a aza ır. ·ı d' h 11 · k k ı bir egwlence tertip etti: G t · · ff k' · d ı 8 erıne ter etme ve on ara can çıkan King Korur'l .. rdan birı onların many ve İtalya gönüllü lerı, Ingiliz ~·e ,{( aze ecının mu va a ıyetı, e- 1 q-p ro ~ Hergu" n şehrin bir semtinde kalaba. 

a I k ·ı Id k - _j• K •· sıkıntısının ne demek olduğunu an at· yolunu kesmı'ı~, amelelerı'n korkudan Fransız gönüllüleri, Rus gönüllüieri, e·, vam ı arı er e e- etme laı.ır. ar 1 T lık bir halk kitlesini gösteren bir fo-
ğer kab Franco - Franko . taıafında, gerçi heyecanlı haberler alır, onları o~ mak suretile kabili şifadır. Orada ya· sarardıktarım görünce, sırıtarak, yol toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı 6 ncı 
kah hükumet tarafında. vücuterinı kur kurken merakını izale için bu işi ya- şamaktan bıkanlar muhakkak çalışkan vermiştir. Bu hayvan, öküz, inek, ve noter B. Galip Bingöle göstermekte, 
şuna, gülleye ve bombaya hedef yapa· par. fakat eğer ona, her gün iyi haber- birer unsur olurlar." keçilerin dillerini kopararak yemek· içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 
r~k can veriyo~l~rs~ hep aym ı~aksad~ ler verirseniz gazeteyi sever. Binaen- Mikropsuz ev ten zevk alayormuş. Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
hızmet etmek ıçındır. Hep sulhu takvı· 1 h b' t · . 'l\ v 13 rakamının u"'ursuz/uifu sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 

· · ı D k A ·ıı tl · 1 a ey ır gazeecının ı arayacagı şey, Deylı' Herald gazetesı"nı'n yazdıgwına 6 6 d b' d • ·· t · r 
ye ıçın. erne , vrupa mı e erı, su. "he . habe d . d f hi k J 13 rakamından mü~e'am eden kim- yakın an ır tanı ıgınızı gos erıyo . 
hü takviye için yalnız Haneiye Bakar.- mu yyıç . r en z•ya e ~ra ı inanmak lazım gelirse. aponyanın 

1 
h T Mesele basit: Seçilen resmin sahib' ida· 

larını seyyar posta tatar!arı halıne ge- veren h~berdır. Buhr4!n.ın kalktıgı ha~- Yokohama şehrinde bir japon doktoı·u ~e ere ak verecek bi.r hadise ~~ire~ remize müracaat ettiği zaman kendısi· 
tirmekle, harp fabrikalarını geeeli ~ün-ı k,.·da bır ~aber harbın patlayacagı garip bir ev inşa ederek kendisıni mik- b~a~sadFa vukua gelmıştir. Bu hadıseyı ne üç liralık bir hediye takdim edile· 
düzlü durmadan çalışan ateş nefesh ıf· hakkındakı haberden daha çok para I d k k . t . t' Mikrop utun ransız gazeteleri yazmakta ve cektir. Yukarıda gördüg·ünüz fotog·raf 

H 1 rop ar an oruma ıs emış ır. 1 'l k 
ritler n-;bi faaliyette tutmakla ilttüa e!· getirir. a k cemiyetin nasıl olduğu- k k .... d . . w bu " ra arnının uğursuzluğuna nazarı para günü Taksim stadmdaki maç--

6" or usu yuzun en sınıre ugrayan "k . · 
miyerek, hatta sulh uğurunda, İspan • nu :!eğil, nasıl olacağını merak eder. adamın ·yaptığı evde pencere yokm.uş. dı katı celhetmektedirler. larda çekilmiştir. Çehresi çizgi da· 
yada, fiilen harp te ediyorlar. Gazeteci olmak ve devamlı kari sahi- Hava hususi aletler ve makineler va~ 13 mart .pinü. saat 18 e doğru biline alınmış olan ve bunun büyütül· 
Eğer günün birinde sulhün nazik pe- bi bulunmak istiyorsanız, afet, tehlike sıtasile tasfiye ediliyormuş. Doktor bu Mont - Dare'nin Auvergore giden tren müş şekli aynca gösteriler. BaY 

risi, artık bu kadar ilitimama dayana· haberlerinden ziyade fakir fukarayı evin duvarlarını süblime ve soda mah- devriimiş ve 13 ki,ilik bir kafile halin· matbaaiJ)J.%a müracaat ederse be
mıyarak, lüzumundan fazla beslenmi!j sevindirecek ve hiç değilse teselli ede- lulile otomatik bir tarzda sık sık sıva: ll de yola çıkan bir spor grupunun 13 ki- diyesi derhal takdim edilecek • 
bir insanın birden bire ölüvermesi gibi, cek yazılar yazınız.>, tıyormuş. şisi de ölmüştür. tir. Bundan evvel neşrettiğimJz fotoğ· 
vefat edecek olursa bundan dolayı hay· __ _ raflarda kendilerini tanıyan okuyucu-
ret etmeğe ıkimsenin hakkı olamaz. Bu lanınız matbaamıza müracaat ederek 

• ~a!~r U:!:a~~t:~. bir canın dayan- İ S T E R İ N A N İ S T E R J N A N M A! hediyelerini almaktadırlar. 
- ___ M_uru_·_ıtin Birıen Avusturyada yeniden bir 

Yakından tanıdığımız bir arkadaş anlattı: incelemeden ortaya atmaz, meraklıdır, aaatlerce bek- k kif ldı 
Sabık Ingiliz Kr.ılr 
Şerefine ziyafet 

Viyana 25 (A.A.) - Ingiliz elçisi 
B. Selley, Dük de Vindsor'un yakında 
Sankt - Wolfgang'a azimeti münue· 
betile Dük'ün terefine bir ziyafet ver• 
miştir. 

((lstanbulda yeni yapalan umumi helalardan birisi- leyip hesap etmeyi de pek sever. Buna rağmen bir u· ÇO tev at yapı 
nin bekçisi günde tamam 15 lira bahşiş toplamakta, bu mumi hela bekçisinin büyük bir ticaret evi aahibi ka· :Viyana. 25 (A.A.) - Nazilerin 
hesapla da ayda mübalagasız 4.)0 lira kazanmaktadır, dar para kazanabileceğine biz iıuuımadık, fakat ey. iki propaaanda merkezi meydana çı-

Bunu bize söyleyen arkadaş herhangi bir iddiayı okuyucu sen: kaıılmıttır. Bunlardan biriai, Oater• 

ISTER ı N A N M A 1 rfc:hisdw~r Beobachter isminde gizli bir 1 NA N 1 S T E R aazer~ çıkarıyordu. 
~~--------------------------------~--------------J Bir çok tevkifat yapalmıttır. 
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gitere e 
müş erek bir ce 

sa 
ea ı lar • 

Istanbul ve Çanakkale 
Boğazlarında bir hava 
yasak bölgesi tesis edildi 

~~asi müsteşarlar 
Dün ilk olarak 
Veklller toplantısına 
Iştirak ettiler 

Lüzum görülürse Fransa ve İngiltere 
bir deniz nümagişi yapacaklar 

Avrupanın siyasi ufku birdenbire ka· vel Napolide vapurlara yükletılmesi la 
:rardı. Bazıları bu karartıyı geçici bir fır zım gelmekte olduğu i~av edilmektedir. 

Ankara, 25 (Hususi) - Montrö mu·J la Baba buruna ve kara sularırnızı ta
kavelesı mucibince tesis edilen Çanak· kiben kadirga burnunda bitmek. 
kale ve İstanbul boğazlarının ikincı Ve İstanbul boğazı için de garp hu
tnemnu mmta'kasına göre ayrıca bir ha dudu Çatalca müsta'hkem mevkii hava 
~·a yasak bölgesi tesisi zaruri bulundu yasak bölgesi çemberi ile birleşik ol • 
g~ ci~ctle. Çanakka~e boğazı için Edre mak ve cenupta Çamurlu handan baş· 
tnıt korfezındc __ Kndırga bur~un?an ba~ lıyarak, Su kulesi, Rumeli hisarı, Ana 
lıyarak Çnlpıkov • Bakaç - Çntawg • Kı d"'l his p 1.... ı.·· ·· H.. · ı 
ı . V k.. Ç -: . v u arı, o .,.nez 2\oyu, useyın ı 
ısealan • Bomya oy - an deresını ta .. .. . . 
k.b ıur lt El 

1 
E d k ı:.· t .. koyu, Akpınar tepe, Karadenız sahılın 

ı en mn epe, ma ı, r e ·, ra ı uz€:\ 
t inden Marmara adasının on kilometre de Alacalı nahiyesinin on kilometre şnr 
Şark ve şima'lınden dolaşarak Rumeli 
sahilincle Gaziköye ve oradan Emirali, 
kadıköy, Doğancı deresini takiben Ku 
kapan, Baran Şaban körfczınd~ iki tuz 
la gölleri arasından, Dağtarla sırtma 
\'e imroz Bozcaadaların on kilometr~ 
Şimali garb!nden geçerek ayni açıklık-

kındaki Pakethaneye ve oradan sahilin 

on kilometre açığından garbe döneı ek 
H alas burnundan Çatalca hava yasak 

b.5lgesi ile birleşrnek üzere takip olu
r an bölgenin hava yasak böylgesi ola· 

~ak kabul olunması Vekiller Heyetince 
kararlaştırtlmıştır. 

~-----------------------···-----------------------
Askeri tasarruf 
Sandığı 

Askeri liseler 
Talebe/eri 

M!lli r,1üdafaa Vekaleti bir Olgunluk imtihanında mu-
kanun projesi hazırladı vaffak olamiyan askeri 

Ankara, 23 {Hususi} - T\lilli Mü 
dafaa Vekaleti, kara, deniz, ve hava 
~übaylarile askeri memurlar için bir 
tasatruf sandığı kurulmasına karar 
Vermiştir. Vekalet bu hususta bir ka
llun layihası hazırlamıştır. Sandığın 
te~ekkül tarzı ve diğer hususları, bir 
n:zamname ile tayin olunacaktır. 

• lz1n ·r fuarı 
iç-in Jıazrrlıhlar 

İz n .ir, 25 Fuar komitesi 

Ynphit bir tor-lantıda Beş ı an 
Behçet Uzun Ankarada yaptığı 
teşebbüsler ve aldığı neticeler 

haki, ında ki izahatı dinlemiştir. 
Top a ıtıda fuar bütçesinin hazır
lıkları hakkında görüşülmüş ve 
bazı kararlar verilmiştir. 

B lkan ekonomi konseyi 
Atina 25 ( Hususi ) - Balkan 

Antantı ekonomi ko-ıseyi bugün 

Y unanistanın milli bayramı olması 
tnünasebetile çalışmamıştır. Yann 
toplanacak umumi hey'ette encü
rnenden gelen raporlar tetkik 
edi( iikten sonra beşinci ekonomi 
konseyine nihayet verilecektir. 

Holandaya ihraç 
edeceğir-~ iz buğdaylar 

katip sınıfına ayrılacak 

Ankara, 25 (Hususi) - Askeri 
mekteplerden lise olgunluk imtihanm· 
da muvaffak olaınıyan talebe ile bey
tar, tıbbiye, eczacı, harbiye gibi aske
ri yüksek tahsil devreai imtihanların· 
da muvaffak olamıyanların kıtaya 
sevkolunmıyarak askeri katip sınıfında 
kullanılmak üzere yetiştirilmeleri hak· 
kında Milli Müdafaa Yekaleti bir ka-
nun projesi hazırlamıştır. 

Yunanisianın 
Milli Bayramı 

Atina 26 ( Hususi ) - Bugün 
sabahleyin erkenden milli bayramın 
yıldönümü tesit edilmeğe başlan
mışhr. Güneş doğarken 101 adet 

top atılmış ve borazanlar milli 
bayrama başlandığını ilan etmiş
lerdir. 

Geçit resminden sonra Kral 
saraya giderek kor diplomatiğin 
tebriklerini kabul etmiştir. 

Atfedilenler 
Atina, 25 (Hususi) - Yunanis

tanın milli b"yramının yıldönümü 
münasebetile Kral ölürr,e mahkum 
üç kişiyi affetmiştir. Hükümete 
o:an borçlarından dolayı mahbus 
bulunan mevkuflarda tahliye ediJ. .. 

mişlerdir. 

Ankara, 25 (Hususi) - Tayin 
kararnamesi bugün resmi gaze· 
tede çıkan siyasi müsteşarlar öğ
leden sonra toplu bir halde 
Başvekil lsmet İnönü tarafından 
kabul edilmi~lerdir. 

Müstaşarlar akşam saat 18 de 
toplanan V ekiller Heyeti müza
kerelerine ilk olarak iştirak et· 
mişlerdir. 

İktısat Vekaleti siyasi müs
teşarı Ali Rıza yann Konyadan 
şehrimize, gelecek vazifesine baş-
lıyacaktır. Diğer müsteşarlar 
Vekaletlerde çalışmıya l:~şla
mışlardır. 

Belçika Krcılının 
Londra seyahatinin 

neticeleri 
Londra, 25 (Hususi) - Belçika 

Kralının Londra seyahati hakkın
da muht~lif haberler intişar etmek 

tedir. Iyi bir menhaclan bildirildiğine 
göre, Belçika, ingiltereye ecnebi 
tayyarelerinin Belçika erazisi üze
rinden uçmaları meselesinde te-
minat vermiştir. İngilterenin bil
hassa Belçikanın kendi erazisinin 
taarruzdan masuniyetini müessir 
surette temin etmesi noktasında 
ısrar etmi~ olduğu ilave edilmek-

tedir.Bu münasebetle Belçika Kralı
nın bir İngiliz - Fransız itlafının 
Belçika parlamentosunun milli mü
dafaa için tahsisat kabul etmesini 
tesbil eyliyeceğini söylemiş olduğu 
rivayet edilmektedir 

Diğer taraftan öğrenildiğine gö
re, İngiltere Kralı, dün Sucking
ham sarayındaki gizli bir görüş
mede ayni mütaleaları serdetmiştir. 

Bir mümessilimiz 
Kontrol hey'etinde 
Bulunacak 

tına sanmak istediler. Bazıları ise haki- Londrada endi~e a?.ald~ 
ki bir tehlike addetmektedir. Hadiseyi Londra, 25 - Gazetele:r, Londra ku· 
doğuran mesele basittir: mitesindeki son hadiselerden doğan guç 

tspanya hadiseleri patlak verdiği li.ıklerın haf~lemekte ve Bav Granu.· 
zaman büyük Avrupa devletleri, kıs· nin şiddetli be anatmın verdığı inu.Ja 
men Sovyet Rusyanın, kısmen de Ingil- ların da zayıfta akta olduğunu ka) -
terenin ısrarı ile Londrada daimi1bir se- detme-ktedir. 
firler konferansı akdettiler, bu konfe- Deylı Telegraf diyor ki: 
ransta da bir çok tereddütlerden sonra İtalya, ademi mi.i.dahale anlaşmas nı 
İspa~ya iılerine karıtı:na~ak kararı~ı ı bozmak veyahut kontrol p!fmının ta bi 
verdıler. İspanyanın sahıllerı muhtelıf [ kına muhalefet etmek nıy~tinde oln. ı
parçalara ayrılacak, her parçasmın kon- ı dığından doia~ı vaziyett.e hıç bır de.,ı· 
trolü bir ecnebi filoya bıraktlncak:ı. şiklik yoktur. ıtalyanın Ispanyadaki tij 
Kara kısımlarında da, gene mürakabe nüllüleri geri çekmek mcseiesının mü 
merkezleri tesis edilecekti. Daha bu ka- zakerE'sini reddetmesinden dolayı faz -
rarın tatbiki iyi bir tekilde tamamlan- la mikdarda endı§e edilmcmeiidir. Bıl 
madan ortaya ba§ka bir mesele çıktı: hassa Bay Grand: ıleride bu mesleye 

1spanyada bir rivayetc göre yeniden temas edeceğini bildirmıştir. 
( 100.000) i bulan, bir rivayete göre Fransız Hariciye Nazırmıu beyanatı 
de (70,000) e yakla§an ecnebi askeri 1 Paris 25 (Hususi) - İspJnyo~ sahııle· 
vardır. Bunların ekserisi İtalyan, bir rınin bugünlerde bilfiil kontroiiinc uJ~ 
kısmı .\.Imandır. Milliyetperverlerin aa- lanması beklenmektedir. Fransız Hari 
fında çalı~ırlar, mütebakisi de Rus, Fran ciye Nazırı Delbos, İngiliz: clçıc;iyle gö 
sız, biraz da İngilizdir, hükumet cephe- rüşürken, İngiliz . Fransı ~ teşı·ikı me
sinde yer almı§lardır. saisinin vaziyette yeni bir vahı:ımetin 

Londra konferansında bu ecnebi as· husuhine karşı müessır b:r manıa ob· 
kcrlerin geri alınması meselesi or:a)·a a- rak !kalmasından dolayı memnuniye gös 
tılmıJlı. Tam o sırada İspanya milliyet- termiş ve demıştir ki: 
perverleri mevzii bir mağlubiyet geçir- cl<'ransız hükümcfnin mi.ıtaleatı su 
diler. Bunun üzerine ltalya, bazı müliı- dur ki, iki hükümet mi.ımkün oluı ~<ı 
hazalar ileri sürerek Ispanyadaki gönül- Londra komitesinde bulunan bütun 
lüleri geri çekmek dütünceısini reddetti. memleketlerin teşrıki mesaisiylc müş 
İ§te timdiki buhranı doğuran sebep bu- terek bir hattı hareket ittiha~ etmiş.er 
dur. \'C İspanyaya yenıden ecnebı kuvvetle! 

Dün gece gelen telgraflara bakılırsa rinin çıkarılmasına mfmı olrnak ıçin 
İngilizlerle FransJ%lar halyayı zorlama-l deniz kontro~ünü mi.ıessir kılacak ted· 
yı dütünmektedirler. Hatta bu zorlama-l bırJer alsınlar. 
yı bir deniz nümayi§i ile takviye ehnek ı Delbos, Almanya elçısı le de yaptığı 
mülahazası da vardır. konuşma esnasında, Fran-;ız hüküm ti 

İtte istikbali müphem gösteren bu- ı' nin İspanya vaziyetine verdıği c.ddi e
dur. Bu mukaddemeyi mütcakıp bu sa· hemmıyeti ka) dettıktEm sonra İtaly:ı i· 
baba kadar aldığımız telgrafları sırala- le Almanya arasındaki mun:ısebatın sa 
yalım: mimiyetı Almanyanın İtalya nezdın ı~ 
Fransız Hnriciye Nazınnın tetebbüsleri itidal lehinde tavassutta bulunmasına 

Paris 25 {Hususi) - Bütün gazeteler. imkan \'erdiğini kaydetmi~tır. 
dün, hariciye nazırı B. Delbos ile Ingiliz ve Alman elçisi, keyfiyeti hükümetme 
Alman büyük elçileri arasında yapılan mü bildirmeği vadetmiştir. 
lakattan ehemmiyetle bahsetmektedirler. Fransa ve İngiterenin müşterek 

halyan gönüllülerinin İspanyadan çe· hareketi 
k ilmesi meselesi hakkında ademi müd aha- Parisi 25 ( A.A.) - Nevyork Herald 
le tali komitesinde çıkan hadise, dünkü Tribuna gazetesinin Avrupa nüshasın.a 
müllikatın mevzuunu teşkil etmiştir. gl>re dün Bay Delbos ile İngiliz setiri 

(Baştarafı 1 inci saylaıdn) Salahiyettar mahafil, B. Delbos'un her Sir George Clerk arasınd:ı yapılan go-
aliyeti olmuıı. asilere mensup bir kaç tay· iki elçiye vaziyetin vehametini anlatmı§ rüşmc esnasında İtalyanın tspanyadr..· 
yare Madrid üzerinde uçarak bombalar olduğunu şöylemektedirler. ki gönüllüleri geri çekmekten imtinn-
atmışlardır. Mütlerek bir harekete geçilecek mi? da devamı halinde bütün İspanyol H-

Guadalajara cephesinde esir edilmiş o Gazetelerin mütalealarına göre, İtalya, manlarının Fransa ve İngilterl:! tarafın 
lan İtalyanların yekıinu halihazırda 1300 gönüllü şevkiyatını durdurmak için deruh- dan abloka edilmesi derpi~ edilmiştir. 
kişiye baliğ bulunmakta olup daha ziyade te ettiği teahhütleri ihlal etmiı ve kuvvet· Berlin, 25 - Alman matbuatı bazı 
artacağı tahmin olunmaktadır. lerini lspanyada yerleştirmiştir. Fransız ve İngiliz gazetelerınin, İspan 

Londra 25 -Ademi müdahale komi- Bu keyfiyet, Fransız hudutları n mü- yadaki gönüllüler meselesinde Alman 
teai lspanyada kontrola memur edilen mu- nakalesinin emniyeti için bir tehlike teş- yn ile İtalya arasında ihtilaf çıkarmai< 
avinleri tayin etmiştir: kil etmektedir. teşeöbüslerini ~iddetle reddediyar ve 

Deniz kontrolü için: Bu vaziyetin, B. Delbos tarafından "In- diyor ki: 

An·kara, 2S (Hususi) - Bugün saat 
15 de .Başvekalet müsteşarı Kemalin 
I'Cisliğinde Maliye iktısat müsteşarlari. 
le ziraat crkfmının da iştirak ettiği bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıd::ı. bug 
:i..ıy işlerimiz üzerinde müzakereler ol
tıı~ ve Bolanda ile son yapılan anlaş· 
01a neticesinde bu memlekelc göndere· 
CCğimiz buğdaylar etrafında aörü~til-

Kontr Amiral Salza - Estonya -, Cher- giliz ve Alman elçilerine açıkça izah edil- Diğer bütün sahalarda olduğu gibi 
Maarif Müsteşarı bourg'a, Bahriye Albayı Meyer - Nor-, diğini yazan gazeteler, lngiliz elçisinin de bu sahada da Berlin ile Romn arasında 

fzmire gitti • veç ·, Bres'te, Meija • Letonya ·, Verdon'a, ayni fikirde olduğunu kaydederek, Fran- ki münascbatı bozmaya çalışıyorlar. 

Q)iict•• 
0 
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Bahriye Albayı Akkermann - Felemenk - sa ile Ingilterenin müşterek bir harekete Bu meselede iki memleket arnsındtı k:ıt 
Ankara, 25 (Hususi) -'İzmirde sa- Li7bon'a, Bahriye Albayı Thiele - Dani- geçmeleri ve bir deniz nümayişi yapmala- ih·en hiç bir ihtilaf veya telnkki fa rkı 

tın alınan Amerikan koleji bınasında marka -. Mader'e, Bahriye Albayı Saf- rı ihtimalinden bahsetmektedirler. olmadığını açıkça kaydetmemiz Hizıın-
açılacak köy hocaları mektebi i~lerınin yeddin • Tü_rkiy~ -. Cebelüttarık" a, Bahri· Bir deniz nümayişi yapılacak nu? dır. 
tanzirni etrafında tetkiklerde bulun - ye Albayı Tıyauıç - Yugo5lavya -, Oran·a. Le Jurnal, bazı mukavemetlerir. önü 
mak üzere Maarif Vekaleti müsteşarı Bahriye Albay~ Doyl.~ - lr~anda -. Marsil- ne geçmek mümkün olmadığ· takdirde 
Rıdvan Nafiz bugün İzmıre gitmiş- )•aya, Palerme e ·he~uz kımse tayin edi!- Fransıztarla İngilizlerin ademi müdah1 
tir. rnemiştir. Buraya bır lsveçli tayin edile- Ieyi müessir kılmak için bir deniz nü· 

lıkbahar 
- lnıiHı karilı:atürü -

cektir. mayişi yapmaları ihtimalinı varit gör-
Kara kontrolü için: memekle beraber şöyle yazıyor: 
Aşağı Pireneye yüzbaşı Gullenram - ls Netayici pek ağır olan deni.: nüma -

veç -. Yukarı Pireneye Albay "'ettre - yişleri gibi icraata girişıneden evvel 
Norveç -. Yukarı Garonne' e Albay Marto· Milletler Cemiyetine müracaatta bu -
la - Finlandiya ·, Ariege· e B. Paul Re in· lunmak icap eder. 
hard! · Letonya -, Doğu Pireneye Albay Gizli bir vesika 
Öl! - Felemenk ·, Cebelüttarık - Ispanya Le Populaire İspanyol H:trbıye Ne-
arazisi hududuna B. Safyeddin - Türkiye -. zareti tarafından n~redilmi~ ve hal-

Ingiliz gemileri yan esirlerinin üzerinde buiunmu~ o -
Londra, 25 (A.A.) - İspanya vaka- lan gizli bir ~sikayı neşretmcktedir. 

yii dolayısiae Ingiltere Amirallik dai- Men.şei Roma, tarihi 19 İkincikanun 
resi, aşağıda'ki tertibatı almıştır: olan ve Floransa, Napoli, Cakliari ordu 

Barselanada Cyolops admdak! atölye kumandanlarile topçu umumi müdürlü 
gemisi, Valansiyada 1000 ton hacmi n· ği.ine hitap eden bu Yesıkada şöyle de· 
deki Chroshirc kruvazöri.i, Alicante'ta n ilmektedir: 
hastahane gemisi Madie, Palma'da Git> cİspanyada harekatta bulunan kıtaa 
sy torpido muhribi, Cartagenc'de Aer~ tın ihtiyacat ve metalibatına göre cüzü 
ve Grafton muhripleri, Cebe1Iüttarikta tamlar teşkili.» )3undan sonra levazım 
Kuin Elizabet ve 4 torpido muhribi, itasına müteallik talimat gelmektedir. 
Tanca'da Davonshire kruvazörii ve Gar Her tabura otuz makineli tüfek ve on 
laınd muhribi, Saint Jean de Luz'da 4 mitralyöz verilecektir. 
torpido muhrlbi \'c Vigoda Brazil muh V esikada 6 milyon kur~un ilc 120 
ribi bulundurulacaktır. bin kumbaranın 21 İkincikanundan ev 

İtn'ya- Japonyn 
· Paris, 25 (A.A.) - Bazı tekziplere 
rağmen İtalya ile Japonya arasınd:ı 
bir siyasi muahede akdi için müza1~c

reler yapıldığı Romadan bildırilmek 
tedir. 

Ası : sız b:r hater 
D ün akşam, bir gazetenin ikinci tab

ında Paris radyosunu atfen şöyle bir 
haber verilmi~li: 

c- iı..; İtalyan kolordusuna ait b'a 
lardan mühim kısmını harnil olun ilk 
gemiler, bugün İspanyaya hareket et· 
m işlerdir.» 

Ne Paris, ne Londra, ne Berlin ne de 
başka radyo istasyonundan boyle bir 
haber işitilememiştir. Anadolu AJansı 
ve diğer havadis membaları da bu h:ı· 
beri teyit etmediklrinden. bunun asıi 

ve esası olmadığı anlaşı1mtştır. 
Ne garip tecellidir ki d;in qizim bn. 

zı gazetelerimiz yeni bir umumi har
bin pat !ak vermek üzere olduğwıu ha
ber \'erirlerken bu muhayyel harpler 
en y~kından alakadar olması lazımge
len Ingilterenin maruf Rayter Ajansı 
radyoda ilk haber olarak havalarm gü
zelliğinden bahsediyordu. 
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Beynelmi/el akıl 
Hıfzıssıhha 
Kongresi 
Akıl Hıfzıssıh· 

hası merkez hey
eti dün toplanmış 
ve cemiyetin bir 
senelik İcraatını 

görüşmüş, tem • 
muz sonlarına 
doğru Pariste top 
lanacak olan Bey 
nelmilel ljiyen 
mantal - büyük a 
kıl hıfzıssıhhası 

kongresine dele· 
ge olarak doktor Murahbulnnmı:u!an Or. 
Ihrahim Zati ve Ihrahim lati 

Fahrettin Kerimin gönderilmelerine ka 
rar vermiştir. Mayıs ayının ilk hafta
sında da cemiyetin ilmi kongresinin 
Eminönü Halkevinde toplanmasına ·ka 
rar verilmiştir. 

Kongrenin başlıca mevzuu: Tür
kiyede cürüm ve ceza meselesi ve bil· 
hassa çocuk cürümleridir. Bu hususta 
kongreye alakah tebliğler yapılması 
bekleniyor. 

Po/iste: ----
Marpuççularda bir yangın 

baflangıcı oldu 
Dün sabah saat 6 da Marpuççularda 

Abut hanında bir çorap mağazasından 
yangın çıkmış, iki masa ve bir mikdar 
eşya yandıktan sonra söndiirülmü~tür. 
yangının nasıl çıktığı tahkik edilmek
tedir. 
Emniyet Müdürlüğünde komiserlik 

im tihanı açıldı 
Istanbul Emniyet kadrosunda mün-

J Altın ve gümüş 
l Eşya 
Ayariatılacak 

Memleketimizde ziynet eşyasında 
kulJanılan altınların ayarları resmi bir 
müessese tarafından damga vurulmak 
suretile tesbit edilmediğinden piyasa· 
da bazı kuyumcularm kendi vurduk
ları damgalarla sattıkları hulliyatı yük
sek ayarlı gösterip halkı kandırdıklan 
görülmektedir. 

Komşu memleketlerde hulliyat res· 
mi bir müessese tarafından ayarlandı
ğı ve damgalandığı için oralarda halkı 
aldatmak imlanı yoktur. Memleketi-
mizde ise damgalanmak ve ayarlan· 
mak mecburi değildir. Arzu eden ku
yumcular darphaneye giderek işledik
leri eserleri damgalatmaktadırlar. Fa· 
kat keyfiyot ihtiyari olduğu için ekse· 
ri kuyumcular mallarını damgalrıtma
maktad.ırlar. 

Bu vaziyetİn doğurduğu mahzur· 
ların önüne geçmek ıçın Darphane 
Müdüriyeti hulliyatı damgaiatmak işi· 
ni mecburi yapan memleketlerin bu 
husustaki talimatnamelerini getirterek 
tetkike başlamıştır. T etkiklerio netice· 
sinde hazırlanacak rapora. göre Maliye 
Vekaleti tarafından bir kanun layihası 
hazırlanarak Karoutaya takdim edile· 
cek tir. 

Hakiki Fransız 
şampanyaları 

Fiatları beş liraya kadar 
indirildi 

hal 60 üçüncü komiserlik vardır. Bu Bundan iki üç sene evvel memleketi -
üçüncü komiserler polisler arasından · d h mız e akiki Fransız şampanyasının şi • 
imtihanla seçilecektir. Bunun için Em· şesi 12 liraya satılıyordu. lnhisarlar idare
niyet üçüncü şube tarafından bir im· si gördüğu lüzum üzerine bu içkinin fiatı
tihan açılmıştır. Bu imtihanlar haftada nı tedricen indirdi. Bugün şişesi 5 liraya 
3 gün ve saat beşten sonra yapı!ac."'lk· satılan hakiki Fransız şampanyaları artık 
tır. Şimdiye kadar imtihana ;30 polis iş· bir zengin içkisi olmaktan çıkmıştır. Onun 
tirak etmiştir. lmtihanda polislere bir için balalarda şarap yerine şampanya içen
tahkikat fezlekesi ve bir zabıt varaka- lc:rin adedi nazarı dikkati eelbedecek dere
sı tanzim ettirilmektedir. lmtihanlar' cede çoğalmıştır. Fiatlar böyle ucuziadık • 
kadroya kafi üçüncü komiser yenirlen tan sonra hususi ziyafetlerde de davetli -
doluncaya kadar devam edecektir. lere tercihen şampanya ikram edildiği ara 

Bir ec::nebi hakkında tahkikat sıra görülmektedir. Demek ki bundan böy
le evinde ara sıra bir ti~e şampanya aça • 

yapılıyor b 1 i rnek için hususi lüka otomobil veya a-
B~oğlunda Büyük Ziba sokağında o- partıman sahibi olmale prt değildir. Bu • 

turan bir ecnebinin hergün gündüzleri günkü günde zevkine sarfedilecek beş 
dışanda dolaştığı, bu dolaşması ~.sna· lirası olan her hangi ehlizevk aklına 
sında gümüş mübayaa ettiği, geceleri estiği zaman evinde bir şişe şampanya 
de eve dönünce bir makine işlet ere~ açıp bu k.ibar ve nefis içkinin tatlı n eş" esini 
çalıştığı zabıtaya ihbar edilmiştir. Bu tadabilmektedir. 
ecnebi zabıtaya celbedildiği zaman el· --------
bisecilik yaptığını, mübayaa ettiği gü· K ii/tür i.~ leri: 
müşlerle de gümüş tabaka imal ettiği· 
ni söylemiştir. 

Üzerinde ve evinde gümüş bulun
mamış, yalnız bir gümüş tabaka bu
lunmuştur. Söylenildiği gibi bir maki· 
ne de zühur etmemiştir. Kendisine ta· 
bakalan neyle yaptığı sorulunca: 
-Çarşı içinde bir kuyumcu dostum 

var, onun dükkanında bir lambam ve 
bazı aletlerinıle çalı~yor, yapıyorum 
demiştir. 

Bu kuyumc ucelbedilmiş, isticva" 
olunduğu zaman lamba ile aletlerin 
kendisine salılmak üzere tevdi edildi
ğini söylemiştir. Zabıta tahkikata de
vam etmektedir. 
Bir arnelenin hamur makinesinde 

parmaklan koptu 
Fen erde Haşim in fırınmda çalışan 

arnele jorba çalıştığı hamur makinesi· 
ne elini kaptırmış ve parmakları ke
silmiş, yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir kıza otomobil çarpb 

Muallim meh.tebi tedris usulü 
muallimliği 

Istanbul Kültür yar Direktörü Fey· 
zi İstanbul Erkek Muallim mektebi u· 
sul tedrisi öğretmenliğine tayin edi!· 
miştir. 

Yeniden sekiz mektep yapılıyor 

Dün Kültür Direktörü Tevfik Kut 
Vali Muhittin Üstündağ ile birli~te 
şehrin muhtelif noktalarında gelecek 
sene için mektep yapılacak arsaları gez 
mişlerdir. Bu meyanda Şehremininde 
yapılacak olan okul binası için müna
sip görülen bir arsa gezilmiştir. Önii
müzdeki sene için Vilayet bütçesin· 
den S ilk okul daha yapılacaktır. Bu 
okulların arsaları tesbit edilmistir . . 

A.t~kerlik işiPri: 

Yedek i.ı:.tihkam Yarsubaylan 

silih alhna çağ ılıyar 
Eminonu Askerlik Şubesinden : 
ı - Eminönü Askerlik Şubesinde kayıt.ıı 

sıa (dahil) 326 (dahil) yedek lstıhkı'\m yar 
silbayları 20/4/937 de kıt'nda bulunmak üze- 1 
re tallm için celbedlleceklerdlr. Bu sınıfa 

mensup ayni doğumlu yarsutnylardan şube 

SON POST~ Mart 26 

Hallç nihayet tomizieniyor 
Şoförlerin kazasız 
Gidip gelmelerine 
Çalışılıyor 

Fak.at çıkacak ankazın nereye ait olacağı tayin 
edılemedi, bu iş için bir komisyon teşkil edildi 

Şoförler Cemi
yeti yeni idare 
hey'eti toplan • 

, mıştır. Aralarm
dan şoför maki
nİst mektebi mü• 
dürü Fikri Tevfik 
Kardeş birinci re
.isliğe, Sadık Ön-
:ü ikinci reisliğe 
Jeçilmiştir. Yeni 
idare hey*eti, mes 
feğin inkişafı için 
~ok esaslı bir ça· 

Şoförler c:emiyeti ilcinci 
reiai Sadıle Öncü 

hşma programı 
hazırlamağa baş· 

Haliçten bir manzara 

la mıştır. 
Bir muharririmiz, cemiyetin faali· 

yeti hakkında görüşmek üzere cemi
yetin birinci reisini aramış, kendisi 
başka bir yere ~itmiş olduğundan ikin
ci Teis ?adık Öncü ile konuşmuştur. 
Sadık Öncü demiştir ki: 

Havuz!ar .ldar~sinin ıslahı ve _b~yük ı lar an kazının havuzlar idaresine Jtl~ 
Tersanenın ınşasık beraber Halıcın de belediyeye mi ait olduğ'!,. mevzuu ba1i 
temizlenmesi işi meydana çıkmıştır. 1 sedilmektedir. 

Yeni Tersanenin inşası, Halicin e· Belediye, Halid Havuzlar idares~ 

-<<Şehir dahilindf" temin edilen sey 
rüsefer intizamını ~ehir haricinde de 
aynen ve daha fazla olarak tatbik et· 
rneğe çalışıyoruz. Yaz mevsimine gir-

saslı surette temizlenmesini icap ettir· temizletse bile çıkacak ankazın kent& 
mekteelir. ,.,. sine ait olduğu mütaleasındadır. Bil i• 

Ayni zamanda Haliç temizlendiği şi tetkik ederek bir karar vermek üıe• 
takdirde c"'nizden çıkarılacak eski ve te bir komisyon çalışmağa başlaJJlıt• 
hurda mf'ddelerin, teknelerin, vapur- tır. 

Deniz işleri : 
diğimiz cihetle tenezzühlerin fazla la· Yolcu salonu müsabakasını 
şacağını nazarı itihara. alarak kazala- kazananlara ziyafet 

rın önüne geçmek maksadile bu işe Yolcu salonu müsabakasında dere· 
çok ehemmiyet veriyoruz. ce kazanan san'atkarlara mükafatları 

Nitekim evvelki hafta Yeşilköyde yarın verilecektir. Bu münasebetle ls· 
yapılan muazzam hava bayramına ict· t b 1 L" J 1 tme Id · k . • an u ıman ş e aresı yarın a ·-
tı~a~ :den h_al~tan binlercesini kazasız ~m Perapalasta bir ziyafet tertip et· 
goturup getırdık. Şunu da söylemeg-i 1 • t" . . . . . . mış ır. 
bır vazıfe bılırım kı, bu işde seyrüse· G •• .. ._ • 1 • . 
fer müdürlüğünün çizmiş olduğu umru" ış erı . 
program bu intizamı teminde çok bü· Yeni gümrük talimatnam~i 
yük bir amil olmuştur. Marmara romtakası harici deniz 

Şehir işleri: 

Elernek narhı değişmiyor 
Belediyenin piyasada buğday fiat· 

ları üzerinde yaptırmış olduğu tetkik
lere göre bu hafta da ekmek narhı de· 
ğişmiyecektir. 

Festival programı hazırlanıyor 
Bu yaz yapılacak olan festival ha

zırlıklarına devam edilmektedir. Fes· 
tival komitesi bugün de toplanacaktır. 
Proğramın esasları tesbit edilmistir. 
K 

.• \ 
at ı proğram yakında bitiril~cektir. 

Iç vilayetlerimizden bazıları festivale 
hey'etler göndermek ıçın korniteye 
müracaata başlamışlardır. 

Hava işleri: 

nakliyatında yapılmakta olan gümrük 
muamelesini kolaylaştırmak maksadi· 
le bir talimatname hazırlanmıştı Ye bu 
talimatname bir nisandan itibaren tat· 
bik edilecekti. Fakat Marmara ınınta
kası için de bir talimatname hazırlan· 
makta olduğundan her iki talimatna· 
menin birden tatbiki için bu talimat· 
namenin de tatbiki bir mayısa bırakıl· 
mıştır. 

Uzunköprüde giômrük muayenesi 
Devlet Demiryolları Avrupa hat

tır-~"lki ekspreslerde yapılmakta olan 
gümrük kontrolü kola.yla~ırılmıştır. 
Ekspresler gider ve gelirken Uzun· 
köprüde muayene için 29 dakikadan 
fazla alıkonmıyacaktır. 

Ticaret işleri: 
Hava tebhkesi kurslan 

Hava tehlikesi ve zehirli gazlardan Yerli Mallar sergisi bazı la nıyor 
korunma hakkında halka verilecek Dün Sanayi Birliğinde bir toplan

konferan~lar için vilayete gelen gaz 

1 
tı. y:~ılmıştır. *B~ .t~plan~ıda Sanayi 

maskelerı dünden itibaren kaznlara Bırlıgı Umumı katıbı Halıt Ankarada· 
gönderilıneğe başlanmıştır. Yakında ki temasları hakkında izahat vermiştir. 
konferansları verecekler seçilerek kurs Sanayi Birliği lstanbulda açılacak 
lar açılacaktır. yerli mallar sergisi hazırlıklarına önü· 

Galat4>saryda havacılık konferansı müzdeki haftadan itibaren hız vere· 
Dün saat 1.) de Galatasaray Lisesi cektir. 

konferans salonunda emekli tayy:ueci Vergi işleri: 
Şakir Hazım tarafından talebeye bir -
konferans verilmiştir. Konferansta bü Muamele vergisinin taluili 
tün talebe öğretmenlerile beraber ha- kolaylaştınlacak 
zır bulunmuştur. Konferans gençler Muamele vergisi kanununda yapı· 
tarafından alaka ile takip edilmiştir. lacak tadilat hakkındaki tetkikler de· 

Adfil!ede: vam etmektedir. Öğrendiğimize göre 
ham maddesini hariçten tedarik eden· 

Hapishaneler Umum müdGr vekili ler tekmil vergilerini, mallarını güm-
f'!hrimizde ' rükten çekerken vermiş olacaklar, 

H_apishanel:r Umum Miidür. Vekili bir daha başka. bir resim vermiyecek· 
Bedrı, muhtelıf yerlerdeki hapısh:me- lerdir. Ham maddesini dahilden teda
lerde tetkikat yapar.~k, şehrimize. gel- rik edenler ise her türlü vergisini ma
miştir. İstanbul ve Usküdar hapısha· l mulünü dışanya çıkarırken verecek.· 
nelerinde de tetkikat yapacaktır. J tir. 

• 

Toplantılar : j ------
Galatasaray murakabe heyeti 

toplantısı 
Galatasaray Spor KuHibünden: E'-"'~ıct 

UAn ettiğimiz gibi Yüksek Mürakabc ııe • 
yetl lçtlmaı 27 mart 937 cumartesi günii sJ .. 
at 14 de Klub tokalinde yapılacaktır. saJlll -lı.zanın bchemehal lçtimada hazır blılull 
malan ehcmmlyctıe rica cdillr. 

Nurull::h Atacın konferanıs 
Şehremini llalke•inden: Şehremini fl:ı~ 

evinde cumartesi günu saat ı'! de muhar 
ve öğretmen Nurullah Ataç tarafından ° '" 
kumak mcvzulu bir konferans verııccer.tlr• 
Herkes gelebilir. 
Kadıköy Halkerinde konferans 
Kadıköy Halkev;t;ıden: Bu akşam s:ıat 21 

de evimiz salonunda Dr. Süheyl ünver t..<ı .. 
rafından (Bundan otuz asır evvel ruhi te• 
davi, Epidolf sıhhnt mabedi) adlı blr ıcon• 
terans verilecektir. Herkes gclebUlr. 

Kadın şairler gecesi 
Emnıönü Halkevinden: Bu gece snııt 

(20,30) da Evlmlzde Kitapsaray ve Yayın 
şubesi tarafından tertıp edUen (Kadın ş:ı• 
irieri gecesi) programı nşa~ıdadır. 

Bu gece için davetiye yoktur. Herkes ge• 
lebilir. Program şudur: 

ı - Türk edebiyatında kadın şairlcr. 2 .
şıır, 3 -Şair Zerrln Taç, 4 -Şiir, 5 - p~ 
van şalri iki kadın, 8 - Tnnınmış knd 
şairlerinin eserleri. 

Gülhane r.ıüsamereleri 
Gülhane hastanesinin (8) ınci Tıbbi ınil• 

sameresi bugün saat (17,!10) da yııpuııc:ı d 
tından arzu eden meslekdaşlann teşrlfle 
rtea olunur. 

Akıl hastalıklan konferansı 
Dün EminonU Halkevinde saat ıs de ı.ıol 

tW 
hastalıkları müthassısı Mazhar Qsnııı.n 
man tarafından (akıl hastalıkları nıiiessesC" 
leri) mevzuu üzerinde projeksiyonlu bir JtOfl'" 
ferans verilmiştir. Konferansta blrcok tııiC" 
be hazır bulunmuştur. 

SENI HA BEDRl GÖKNIL 
in 

'I'erctımelcri : 
FAUST 
PEi"\ GÜNT 
KRAL LfA 
ller kilapçıdn bulunur. 

tsı~ı lrltdıllfll 

~hir1i"yDtrosu 

:;;ıtıı.ııL .ıyt~.roiiJ 
Tepebaşı 

dram kısmındil d' 
akşam saat 20.30 

KRAL LiR 
Yazan : Shakespeil~e 
TOrkçeye çevır~Il· 

Seniha Bedf1 

- ıı fransı:ı tiyaLrO.; 
Operet kısmındil 

akşam saat 20.30 aa 

SAZ-CAZ 

Bu akşam 1 PE K sinemasında 
Aşk yllzllndcn katlanılan fe<lakar~ı!tları • ,..1 u nm tehlikelerini En hissi - En canlı - ve en hareketli 

harikuHlde bır nıevzu içinde gösteren ' 

Kalyoncukulluğunda oturan Yani· 
nin 8 yaşındaki kızı Pedi T arlabaşın
dan geçerken şoför Reşadın idaresin
deki 2155 numaralı otomobil çarpa· 
rak ağır surette yaralanmıştır. Hasta· 
neye kaldırılmıştır. 

lki sinemacı arasında kavgn 

mıntnkıısmda olup ta kayıtların: yaptırma- K 
yanların hemen şubeye murncaatları. TA uç u ş 

2 Bu sımflara mensup olan ı. maddede-

Şehrimizde bir film stüdyosunda 
çalışan Diyamandi ile Mihal arasında 
kavga çıkmış, Diyamandi, Mihalı bı· 
çakla ağır surP-tte yaralamıştır. 

ki dot;umlu yarsubaylardan gümrük muha-
faza teşknfıtında ünırormaıı oıarnk ~:nıı .. nn- E aş rollerde : M i B N A L O y • K A B y 0 B A N T 
ların, cencbl illerdeki h:ı.rlclye memurları, 
tıcar<'t ve tahsllde bulunanlar ve .clta.jları ü- Frmıı-ızcu süzln Paraınount filmi. Ayrıca Pnramount dllnya havadislen gazetesi - Yerlerinizi evvelden 
zerinden Iki sene rreçmemlş olanlar bu d:ıve-l uldırın : Telefon : 44289 

te gclmlyeceklerdlr. -.EI-•I.DI•eı•••••••••••iiiill•••••••••.;~-------••••llllil•••••-~ 
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Viliyetlerimizin 937 senesi Urfa kurtuluş bayramı ı 

b .. t 1 . t ~ b•t d·td• kutlulamaya hazırlanıyor u çe erı es ı e ı ı ·1 
fzmir, 23 (Hususi) - Vilayet mecl 

lisi yeni bütçeyi 2,400,000 lira ola -
rak tesbit etmiştir. 

Bütçenin masraf fasıl1aında en mü
him rakamlar ziraat faaliyeti, köylü -
ni.in iktısndi kalkınmnsı, mektep ve 
kültür işleri ve. yollara tahsis edilmiş -
tir. Köylünün hastalıksız mahsul elde 
etmesi. pamuk romtakasının tohum ih 
tiyacını temin için esaslı tedbirler alın 
mıştır. En iyi pamuk yetiştiren müs -
talısile ((lzmir pamuk mükafatm veri
lecektir. 

İzmir Vil5yet meclisi azalan bir arada 
için Kinder haym"ler aitlması karar - kitapçı .<Hafik) Şakir Üma (Gürün) 
laşmı~ ve bu işe 2500 lira tahsis edil- Azmi Ötyakmaz: (Koylulisar) Nuri Beş yıllık bir kültür seferberliği pla 

rıı hazırlanmıştır. Mektepsiz köyler 
birleştirilerek bütün mektepsiz köyle
rin mektebe kavuşmaları, mektebe de 
vam imkanını bularnıyan otuz bine ya 

miştir. Çankaya (Zara) yedeklere de Tahir 
Sivuın büt~esi (Divrik) Merkoye Gürleyün (Sivas) Urfanuı umumi görünüşü 

Sivas (Hususi) - Vilayet unıumi1 Süruri (Koyhhisar) Ali Durgum Urfa (Hususi) - Cenup sınırları-l Yaklaşan bu Ulu günü kutlulamak 
meclisi 937 yılı çalışmalarına son :ver· (Kangal) elektrik üyeliğine de Nuriye ~ız . üzerinde çelikten bir kale gibi ı için ayrıl~n komit~ bir. aydır çalışıyor. 
mif ve daimi encümen seçimini yapa· Hergüner (Sivas) Ferit Kar.l.ı (Sivas) dımdık duran güzel ve kahraman Ur- Bu yıl toren dahagenış mikyasta ya· 
rak dağılmıştır. 937 varidat bütçesi Nuri Çankaya (Zara) Şakir Uma (Gü· fa, 7 Mart · ı 919 tarihinde İngilizler pılacak ve ayrıca da Ankara, Istanbul 
~i7,f)OO lira olarak kabul edilmiştir. rün) seçilmişlerdir. farafından işgal edilmiş ve ~H Ağus· ve Mersinde tes'it edilecektir. 

tir: Manisa Vilayet umumi medisi fa- yurdu Fransız işgal kuvvetlerine ter· cek ve 11 isan gecesi Ankara Halk-

1 

Matı.df bütçesi de ~öyle tanzim edilmiş Maniaanm bütçesi tos ı 91'9 da aa İngilizJer bu cennet Ankaraya yerli bir saz heyeti gide-

1 09,108 lira 99 kuruş adi, 23000 liyetini bi tirmiş ve bütçeyi 1.2'.t0,000 ketmişlerdi. evinde bir konser verilecektir. Halk
lirası fevkalade olarak 132.108 lira 9~l lira olarak kabul etmiştir. Vali Lutfi Esareti kabul etmiyen ,.e tanımıyan evi üyelerinden Bedri Alpay tarafın
kuruş hususi idareye ve :l006G lirası Kırdar halkevi salonunda umumi mec Urfalılar, yurdlanru kur.tannak için dan yazılan ve Halkevine teberrü edi
adi ve 226,532 lirası fevgalade olarak lis azaları şerefine bir ziyafet vermiş teşkilat yapmışlar ve teşkilatm başına len Urfa halk şiirleri adlı eserin bir 
256,586 lira nafıaya, 181,776 lira 48 ve samimi hasbühallerde bulunulmuş· da, o zaman Urfa belediye rei'!li bul u- kısmı da broşör halinde basılıp dağı-
kuruş kültüre, l 0,540 ziraate, t160 tur. nan H. Mustafa Ka mili geçirmişlerdi. tılacaktır. 
lira adi bin lira fevkalade olarak 51GO İzmit vilayet umumi meclisi !):~7 Erzurum, Sivas kongreleri kararla· Bu yıl törene her yıl olduğu gibi 
lira baytara, 35593 lira san'atler evi· bütçesini tanzim ve 5 senelik mesaı rile Ulu önderden ilham alan bu teş· ha\·a filolanmızda iştirak edecektir. 
ne, 21492 lira on yedi kuruş sıhhat ~ş planını Çizerek dağltmtştır. kilatvebu ha~. 9 Şubat 1!)20 de silaha Halk .imdiden tören hazırlıklarını yap 
lerine, 9155 lira matbaaya ve 258l lira Bu münasebetle parti tarafından sarılmış ve altmış iki gün süren kanh mıştır. Tören bütün halkın, ganıizon-
3() kuruş müşterek masraflara tahsis verilen ziyafette Vali Harnit Oskay savaşlardan sonra, 11 Nisan da güzel daki askeri kıtaatın ve mekteplilerin 

Sivas Daimi Encümeni Üyeleri Kirnil 
Kitapçs, Azmi Ötyakmaz, Şakir Oma 

kın köy çoooğunun beş yı! içinde oku· 
tulmaları kararlaşmıştır. 

edilmiştir. bir nutuk söylemiş ve alkış\anmıştır. Urfayı kurtarmış ve işgal kuvvetl~ri· i';lt"rakile kurtuluş meydanında yapı-
Bunun 426,978 lirası adi. v~ 2.>0 Daimi azalıklara filmci Salih Yü- ni kamilen imha etmiştir. lır. \'e sonra yüksek bir sırt üzerinde-

Sağlık bütçesi 254,108 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Bu yıl vilayet içinde 
hasta ve zaif çocukların tebdili havası 

bin 522 lirası fevkalade olarak kabul ce, Rifat, Süleyman ve Saim seçil· ( 11 Nisan) bu büyük ve şerefli gHn ki şehitfiğe gidilerek orada hitabeler 
edilmiştir. Vilayet encümenine Kamil miştir. Urfanın kurtuluş bayramıdır. Her yıl, ve sureti mahsusada yazılan şiirler o· 

. . hu kurtuiuş günü çok parlak mera-~ kunur. Bu şehitliğin krudesi iizerine 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERI 1 8ursada bıra kartsını raralada simle kutlamr ve şehir günterce coş· kurtuluşumuzun sayın başı. aziz ölü 

Tarsus'da kaldırım ~ ı Kemaliyede halı şirketi takdir etlildi Bursa ( Hususi ) . - Cuma1iluzık J ku n sevinç içerisinde çalk.anır. H. Mu:stafa Kamilin heykeli dikilecek 

Bu yıl Tarsus belediyesının iki ön plb - Kemaliye (Husus\) - Ankaradr.. açılan ltü- köyünden Kadir karısı Sükriyenin1 ·~· 
lanndan blrtnclsl Tarsusa temlı blr su ge- çük san'atıar ve el işleri sergısinde kazanan s ··ı d d b" ·ı J w Bigada da bir 1 lznıitf e üç kiJ.·lyi 
tlrllmesl, lklnelal de çehlrde bazı yeni kal- Kemaliye halılanna İkUsat Vekatetınce ve - u eyman a ın a ın e konuştugun -ı Y dırımlıırın lnşaslle eski kaldırımlann tami- rllen takdirname Ue madalya, belediye, par- dan şüphe ederek karısile kavga et - Halkevi açılıyor Fare ısırdı 
rı işi tutmaktadır. tt erkinlle .san'atkıı.rıarı.n buzurlyle ve me- meğe baı:lamı.ş ve kavga sonunda ka- s· (H .) Şeh · · 1 hmit (Husu~i) Kemalpa -

Bu Işe evvelı'!. lstasyonla şehir arasındııki rnsimle Türk halı §irketlne asılmıştır. . T l ıga ususı - rımıze ge en Hı··ı 
eaddenin kaldı~.ıarın<lan başlanmıştır. Bu ltibarla halıcılar çok sevinmlşler, bun- d ını bıçakla y~ra~a~ı~tır. ~aralı has- Çanakkale Halkevi reisi Tercüman H.:ı şa . ~~ha!les~nde oturan . 
Bunun bitmesini muteakıb ~hrin diğer bo- dan böyle halıcılı~ı daha nerteteceklcrice taneye aevk~dılmı~tır. Kadır yakalan- lil, sinema binasında bütün Bi1;a.hlara ~eym ısımh bır adamın kansı Emme 
zulmuş olan kaldırımlıırınm tftmirine baş- söz vermişlerdir. mıı:tır f d I l b" L f • k ı!e 2 çocuğunu gece bir fare muhtelif lanneaktır. Y • ay a ı ve can ı ır ıt.On eri'\ n S ""erere j . 

Devrekiller doktor istiyortar ha{kev1erinin sayılmaz iyiliklerinden yerlerın~dn ısırmıştır. 
Devrek (Hususi> -~urası dokt.orsuz k:ll- Trakyada tütün ·-mübayaası başladı ve derecei lüzumundan bahsetmiş ve Farenın kuduz olması ihtimali göz 

mıştır. HastalaT tedavı Için _ch·ar la:.saba - - B' d d b" h' Ik •· 1 k önünde tutulmuş Ye kuduz hastahane 
larn gitmekte, bu da çok guç olmaktadır. ıga a a ır a e"\i ı açı ma ına arar . .. . . . • 
Devrekiller bir doktor tayin edilmesini tste- verildiğini müjdelemiştir. sme gondenlmeleri ıç:n la..:-.ım gelen 
mektedlrler. Biga gençliği bu müjdeyi büyük bir te ebbüs yapılmıştır. 

3 Nisandsı büyük demir fabrika ının . temelleri atılacak sevmçle karşılamış ve memleket ni'\mt 
Knrabukte yapılacak demlr fabrikaları - na hatibe teşekkür etmiştir. 

nın temel atma meraslmi 3 nlsa~da yapı - Şehrin en güzel bir yerine yapıla -
lacak ve Uk temel taşını BaşvekU ısmet Inö- · · . 
nü alacaktır. Başbakan bu müıııısebeUe cak olan halkevı bınasında ı~şaatına 
mUhlm bir nutuk söyllyecektır. Bunu mü-~ yakında başlanacaktu. Bu bina ;)00} 
teakıb da Malatya fabrikasının temel atma lira gibi ufak bir masrafla vücude ge· 
\'e Konya Ere~lisl mensucat fabriknsırun a- · • 0 · çılma torenlerl yapılnc:ıktır. lecektu. Bunun .~00 lırası merkezden 

Filizizde köylüye fidan dağıtıldı 1000 lirası belediyeden ve diğer 1000 
Ela Izden yazılıyor: Zlrııat rlalresl tarafın- lirası da hususi muhasebeden temin 

dan numune çlftll.ğlnde yetışt.lrUen meyva 
fidanları viliiyet dahllindekl köylfılerln Ihti
yaçlarına kafi gelecek ~kilde tevz.l edil~lr. 

l\lıınisa Ilalkevinde temsil 
1\Iantsa Halkevi göstcrlt kolu Oğuzlıır pl

)'esi Ue Mahcublar tomedisini temsil et -
m~tir. Temsil başlamadan e~l Halkevi 
başkanı Azmi, lnk.ılib şchidi genç K•JbU\yın 
hatırasını canlandıran bir söylev vermiş -
tir. Temsllde rol alan gençler muvaffıık ol
muşlar ve allcışlanınışlardır 

U:ıunköprüde sab,a retirilen ilk tütün partisi 
Edirne (Hususi) -Trakyada !>:U) tütün mahsulü mübayaasına başlan

mıştır .. Bu yıl mahsul çok iyidir. Fiatlar zürraı m~mnun edecek derecede 
müsaittir. lnhisar idaresi nçzımlık vazifesini görüyor. Yeni zeriyat ıçın 
çiftçinin tohumları yeni getirlien makinelerle idare ekaperleri nezaretinde 

temizlen mektedir. 

olunacaktır. 
Blp muhtarla.rma kanun tevu ~Udl 
Bigada bütün kiiy muhtarlnrıun askerlik l 

mükelle!lyetl 'kanunu tevzl ednmtştlr. ıton
tarlar halkı blr araya tophyamk bu tımu -
ııu herlcese anlatacnldnr n bllhassa genç -
terin askerlik bllgil.erini arttıracaklaı-t4r. 

E1Azizde b:r kaz kaçırma 

Pazar Ola ~asan Bey Diyor KI : 
Elazizden yazılıyor: Rüstempa a 

mahalleıiinden Hasan, Rizaiye mahalle
sinden Mu,lu Şerif kızı lG yaşlarında 
Mekbuleyi geçen gece kaçırmış ve po
lis tarafından yapılan şiddetli takip ne
ticesinde her ikisi Hüseynik köyünde 
bulunmuşlardır. Suçlu Hasan tevkif 

olunmuştur. 

- Son günlerde 
halini hiç sorma 
Bey!. 

evimin 
Hasan 

- Karımın annemle ara
sı açık, erkek kardeşim kız 
kardeşirole geçinemiyor. 

- Kaynanarn beni e\·
den atmak ister, kanm bu· 
na karşı gelir .. [)aha neler .. 
neler .. 

--------
Bir tashih 

Ziraat Bankasının Samsunun Dere, 
Maden ve Canik oymaklarında tütün 
cülere taksitle ödenmek şartile tütün 

Ha!:>an Bey - De:senc sen kurutma yerleri yaptıracağını yazmış· 
Aırrupalıya benzeyeyim deri tık.). zı da tertip yaniışı olarak oymak 
ken Avrupaya benzedin. kelimesi kaza şeklinde çıkmıştır. Dü

zeltiriz. 

Bursada Türl< 1' uşu faaliyeti 
Bursa (Hususi) - Türkkuşu şube

si çalışmalarına başlamıştır. Gençler 
kız ve erkek büyük bir alaka ile Türk 
kuşuna kavdolunmaktadırlar. Simdi-. ~ 

1:k her gün öğleden sonra Türkkuşu 

binasırda nazari ~d.e~:e~ ya.p;·.~~~t~ıi!r.: 

Gazeteleri~=== 
Okurken 

SOi~J TELGRAF- İstanbul~ula:-
tünele rağbet etmiyorlar. 
-Sıcak ha\'ada salarnura pek ho· 

lia gitmez. 
KURUN - Dudaklarınızdan ka -

rakteriniz anlruıılır. 
- Kadınlann müstesn2 . . C~ r.kii 

boya dudağın hakiki reng.nı ve haki
ki b ·ç;mini gostennez ki . 

AÇIK SÖZ - Şehri b:ıştan b~~·t 
soymuş1ar. 

_-Amma yaptın ha! N e benim e\·im 
soyuldu, ne de tan.drklar•mın ... De 
sene biz şehrrde ) aşamıvo ·muşuz 

AKŞA ı - İstanbulda bır yılaız. 
- Mcğer Adadakı cana,·araar. b:ıh 

sed.yonnuşsun. O da yı dız olune<:. o. 
nun da aşıklan türe) ecel{, mukallit
leri ortaya çıkacak mı? 

ı 
TAN - Avrupayı kaplayan cndi

§e buluttan. 
- Bir rüzgar çıkıp da~t!.ınazsa bu

lutlardan ateş yağacağa benzer. 
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İtalya ile Yugoslavya 
arasında 

misakı dün 
os luk 

imza an(lı 

HadiselerS 
arş1s1n 
Yirmi sene yalan 
söyl6ıniyen adam 

Bir hikaye aklıma geld. : 
Kızı gfflin etmişler. Koltuk olmuş, 

Bu muaahede İtalya Krallığı ve Hbeşistan /mparator- düğün bitmiş. Paça günü geçmiş .. Her 
şey olmuş. Fakat ge~in hıç konuşma-

/uğunun imzaladzğı ilk muahededir mı§. 
(Baştarafı ı inci sayfada) dırnda bulunmamayı taahhüt ederler. Kaynana, kay.ntıta, görtimeeler bir 

na da Kont Ciano tarafından imıala- Madde 5 - Yı..iksek akit taraflar, ara araya gelmiş, konuşmuşlar : 
nan siyasi anla~manın metn~ şudur: larında mevcut olan ekonomik münasc. - Acaba gelinın dili yok mu? 

Majeste Yugoslavya Kralı nam.ınn bata, iki memleket arasındaki mı..iesses - Belki yoktur. 
Kı allık ni\ abet meclisi ile Majeste Ital 1 dostluk miinasebetlerıne daha uyr,un - Be'l:ki de vardır. 
ya Kralı ~e Habeşistan İmpaı atoı u: yeni bir hamle vermek maksadıyle ş.m - Kimbilir ? 

Mütekabii çok samımi ve dostane ıni.ı diki ticari mı..inasebetlerinı takviye ve - Nasıl anlamalı ? 
n, sebatın ta.kviyesi iki memleket.r. o, genişletmek ve keza daha \·asi bır tcş- Kaynana:. 
duğu gibı umuıni sulhun menf:ıati ica- riki mesai şartlarını tetkik etmek hu· - Buldum, demiş, ben konu~turu-
bından bu unduğunu nazarı dikkate a· suslarında mutabık kalmış~a:-dır. Bu rum. 
larak ve bu do tluğa yeni bir c n:. bul bapta en kısa bır müddet ıç nde hususi Bahçeden bir kaplumbağa yakala -
m k ve ik me>mleket ara~.ndak: s·va- bır anlaşma yapılacaktır. mış, kaplumbağanın sırtına kocaınan 
si ve iktısaai munas betlerde bır dev r Madde 6 - Yüksek akit taraflar şu- bir börek parçası yerleştiurıı~. Gelm O-

açmak arzu u ile mi.ıtehass:s olarak: rasını kararlaştırmışlardır kı, bu an aş dasında yalnız otururken sırtında b~-
İki menıleket arasında devamlı bir mada hıç bir şey iki memleketin eı;;ac:er. rek taşıyan kap1umbağayı kapının a a· 

sulhün idamesi ve tarsıni ayni zaman aleni olan mevcut beynelmilel taahhüt. lığından içeri bırakmış. Gel~n bunu gö· 
da Avrupa sulhünün de mlihım bir şar lerine muhalif telakki ediimıyecektii'. rür gö1:1mez korkuyla yerınden fırla · 
tı olduğuna kanı bulunarak: Madde 7- Bu anlaşma be.? sene müd ımış : 

Bir anlaşma akdini kararla~tıı·mış - detle aktedilmıştir. Eğer inkızas.ndan - Gögögörmedim gögi)gösteterme 
lar ve bu hususta fe,·kaliıde murahhas altı ay evvel fesh~ilmeıse birer sene ~;ayayarebbbibim dödödö:t aaaayaklı 
olmak üzere, müddetle kendiliğinden uzayıp gidect!k bibibir böböbörek ! · 

Majeste Yugoslavya Kralı namına ni tir. Demiş. Gelinin kekeme o1duğunu bel 
yabet meclisi: Başvekil ve Hariciyl! Ba Madde 8 -Bu anlaşma tasdik oluna Ji etmemek için konuşmadığını anla · 
kanı EKselans Doktor Milan Stoyadi - caktır. Meriyete tasdiknamelerin teati- mışlar. 
noviçi, si günü girecektir. Bu taati Belgralta 1 Bu hikayenin hakikisı de olmu~. 

Majeste İtalya Kralı ve Uabeşistan mümkün mertebe kısa bir zamanda \'U , Çekoslovakyada mektep kapıcılığı 
imparatoru Hariciye Nazırı Ekselans ku bulacaktır. yapan Palas, umumi harpten döndük -
Kont Galeazzo Ciano di Curtelessoyu İ~bu anlaşma Belgratta 2'l Mart 11)37 [!ünden beri hiç konuşmamış. Bugün -
tayin etmişlerdir: de iki nüsha olarak aktedilmiş ve yük- lerde, oğlu kendisine bin parça börek 

Bu murahhaslar salahiyetnamelerini sek akit taraflardan her birine bırer v~rmi§. Palas böreğin tadına bakmış: 
teati ettikten sonra aşağıdakı hususat: nüsha verilmi§tir. 1 - Bu börek çok iyi olmuş ! 
kararlaştırmışlardır: " Ulus ,, un başmakalesi Demi~. Oğlu ~a~ırmış, herkes ~aşır· 

Madde 1 -İki yüksek akit tarafı ınüıı mı.ş. Meğer Palas harpte .fen&. bir vazi-
terek hudutlarına ve iki mmleketin Ad Ankara 2() (Hususi) - Bu sabah yete düşmüş; kurtulursam yirmi sene 
riyatikteki deniz hudutlarına riayet et- çıkan Ulus gazetesi «Belgrad mü· ikonu~madan dururum diye yemin et
meği taahhüt eder. Her iki taraftan bi· lakatı>ı başlıklı mühim bir başmakale miş. Bu yüzden yirmi se:1edir konu~-
risi hiç bir sebebiyet vermediği halde ne)'retmektedir. Makalede ezciiınle muyormuş. 
bir veya birçok devletlerin bır taarruzu şöyle denilmektedir: Börekte bir tılsım var galiba!.. Ko -
na uğradığı takdirde diğer taraf müte !talya dış bakanı kont Ciano'nun nuşmıyanların niçin konuşmadıklarını 
arrızın istifadesini mucip olacak her Belgrad seyahati, yalnız iki komşu meydana ''uruyor. Konuşturmak has -
türlü hareketten istinkaf etmeği taah devlet arasındaki münasebetler değil, sası fazla olduğuna göre de herhalde 
hu"'t eder. k Akd O A B I çok börck sevenler, çok tıra~çı oluyor-~ar ·i eniz, rta vrupa ve a · 

Madde 2 - Beynelmilel ihtilfıtlar ha kanlarda barış ve sükiin durumu bakı- }ardır. 
linde ve yüksek akit taraflar müşterek Bunu geçelim. Gene bizi!ll Palasa ge 

mmdan mes'ut bir hadise teşkil eder. 1 ı· y · · d" k p menfaatlerinin tehdit edildiği veya e· e ım. ırmı sene ır onuşmnyan a-
di.lebileceği hususunda mutabık .kalır - Belgradda imza olunacağını bildirdiği- lası konu~abildiği halde yiımi sene ko· 
larsa, bu menfaatleri korumak için a!a- miz politik ve ekonomik iki anlaşma· nuşmadığı için yalancıhkla itharn edi -

nın hiç bir sır ve cıu·'phe cihetı· olmadı- vor mahkemeve \'erı'yorlarmıs Yazık 
cağı tedbirler üzerinde anla§mayı taah- " ~ • ~ ·•· c • 

hüt ederler. ğın ı· biliyoruz: doğrusu .. Adamcağız mahkemeye hal{. 
Madde 3 _Yüksek akit taraflar, kar Esasen Balkan Antantı devletlerin- sız yere veriliyor.Onu bir tek yalan 

şılıklı münasebetlerinde harbe, milli si den Türkiye ve Yunanistanla İtalya için cezalandırmak günah değil mi'? Yır 
ya~etlerinin bir aleti olarak mürncaat dostluk muahedelerile birbirlerine bağ· mi sene konuşsaydı. Belki yirmt bın ya 
etmemek ve aralarında çıkabilecek bii lı idiler. Müttefik Yugoslavya ile dost· lan söyliyecckti. Bu yirmi bın ya1anı 
tün anlaşmamazhk veya ihtila!ları sulh luğumuzu yenilediğimiz ltalya müna- söylememek için ortaya attığı bir tek 

yalan yüzünden onu cezalandırmak de
vasıtalarile halleylemek hususundaki a sebetlerinin ayni surette tanzim edil· ğil, mükafatlandırmak doğru olur. 
zimlerini yenidenktekeyi!k:derler. miş olduğunu görmek, bunun gerçek· 1:\-ISE'l' 

Madde -4 -Yü s a ıt taraflar, ken k 
leşmesine çahşan Tür iye için hususi 

di topraklarında diğer akit tarafın mül 
ki tarnarniyetine ve müesses nizamma bir sevinç sebebi olmuştur. 
karşı müteveccih veya iki memleket a- Belgrad mülakatının, Göring"in 
rasındaki dostluk münasbetlerine za • Roma ziyaretinde Balkaniara ait me
rar verecek hiç bir faaliyete müsaade seleler konuşulduğu hakkında heye· 
etmemeği veya böyle bir faaliyete yar canlı haberler neşreden bazı Fransız 

"Kapının önünde 
Boynu bükük 
Bir çocuk .. , 
Adının inisiyal ile dahi yazılmasını 

istemiyen bir okuyucum bana çok 
nazik bir vaziyet karşısında kaldığı· 
nı anlattı. Hülasaten diyor kı: 

- Evliyim, iki de çocuğum var. 
Fakat evlenmeden evvel başka biıı' 
kadınla münasebette idim. Ondan da 
bir çocuğum olmuştu. Kadın muhte· 
lü sebeplerle alınabılecek kadınlar
dan değildi. Almadım. Çocuk ta o 
vaziyette ıka1dı. Vaziyeti ile uzaktan 
alakadar oldum. Para gönderdim, 
nasihat gönderdim. Kadın bir müd -
det sonra çocuğu alarak İzmire glt
mişti. İki sene kaldı. Geçenlerde İs
tanbu1a dönmüş. Bir akşam evimin 
önüne yaklaşıyordum, baktım kapı· 
nın önünde çocuğu gördüm. Şaşırdı
ğımı, telaşa düştüğün1ü itiraf ede
rim. Beni gördü. Esasen tanıyordu. 
Bırşey söylemeden ağlamaya başla
dı. 

Çocuğu kolundan tuttum, sokağı 
geçtim, köşeyi sapınca sordum, anne: 

-Artık sana baban bakacak, de
miş ve kapıya kadar getirip bıraka· 
rak savuşmuş. 

Adreslerini çocuktan gi.iç anladım 
ve bir otomobile koyarak evine gö
türdi.im: 

- Annene söyle, birkaç gün sab· 
retsin, seninle meşgul olacağım. de
dim. Fakat nasıl meşgul olaı.:ağım"! 

Evimde bu hadiseyi anlatsam fırtı • 
na kopacak. Belki bu fırtına esnasın 
da yuvam yıkılacak. Öbür taraftan 
bu çocuk benim çocuğumdur, mutlak 
suret..te kaniim. Esasen tıpkı bann 
benziyor. Sokakta bırakamam, ne ya 
payım teyze? 

* Bu okuyucuma hareket tarzının 

nasıl olması lazım geleceğıo: bir 
mektupla rnufassal olarak yazacağım 
Vaziyet önünde ne dü~ündüğümü d:
ğcr okuyucularıma da anlatmak için 
buraya kısaca kay<iedeyım: Bu oku
yucum ümit ederim ki çocuğu kanun 
huzurunda tanıyacak, mesuliyetinı 
üzerine alacak ve bundan dolayı da 
evinin yıkılmasının önüne geçecek
tir. 

TEYZE 

gazeteleri neşriyatı arifesine tesadüf et 
miş olması da dikkat edilmesi lazım ge 
len bir noktadır. 

K ont Cianonun beyunatı 
Belgrat 2S - İtalyan - Yugoslav an 

ınşmasının imzasından sonra İtalya Ha 
riciye Nazırı Kont Ciano, matbuata ~u 
beyanatta bulunmuştur: 

Bu anlaşmalar İtalya ile Yugoslavya 
arasında sulh ve emniyet demektir. Bu 
anlaşmaların manası şudur ki, İtalya ve 
Yugoslavya iyi komşuluk siyasetini ele 
almak ve takip etmek azmindedir. Bu 
siyaset, yalnız aralarında her türlü ihti 
laf sebeplerini ortadan kaldırmakla ko.l 
mıyacak, fakat ayni ?.amanda iki mem· 
leketin kendi aralarmda he: türlü nh 
valde ,.e sulhü muhafaza etmek husu
sunda:ki kafi emellerini tahakkuk etti
rccektir. 

Bu noktada Yugoslav\'l hük(ımcti · 
nin noktai nazarını da ~if:ldc ettiğime 
eminim. Yıkmak istediğimız her tlirlil 
itimatsızlıktı. Gerçekleştirmek istediği
miz de iki memleket arasında devnmh 
bir dostluktur. 

Men em ende Kubila1J 
Giinü bir hadise 

(Baştarafı 1 inci sa~·fa<ln) 
karşılayarak büyük bir miqafirperver· 
lik göstermiştir. Bundan altı yıl önce 
bir kaç serserinin Menemenin kalb'n· 
de açmak istediği yara, gene Mene· 
menin içinde boğulmuş, Menemenli· 
ler teceddüde, Cumhuriyete ve inkıla· 
ha ne kadar bağlı olduklarını ispnt et
mişlerdi. 

İhtifal esnasında küçük bir hadise 
Menemeniileri müteessir etmiştir. Nu· 
tu k söyleyenlerden bir zat bu hadise· 
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Umumi Harp arifesinde miyiz? 
Gazete Başmuharrirleri bazı akşam gazetelerinin 
mübalağalan karşısında fikirlerini söylüyorlar 

(Baştarafı ı inci sayfada) atılmasa da, İspanya meselesi Avrupa 
ediyor, cümlesini yazmışt1. Diğer bir sulhü için eskisi gibi tehlikeli olma~ 
arkadaş gene ayni mesele münaebe- tan çıkmıştır. Binaenaleyh, benim allo
tile biraz daha ileri giderek: layışıma göre, Avrupa devletleri ara:. 

- Umumi harp arjfesindeyiz, de- sındaki rnünasebeilerde son günler içlıı 
mi§ti. ~ de gerginliğe doğru değil, salaha doğru 

Avrupa da vaziyet gerçekten karı- bir gidiş vardır. Eninde sonunda bir 
şıktır. Fakat diin vaziyetin gidiş isti- harp çıkıp çıkmıyacağı malUm olma
kametinde ve bu gidi~ istikametini makla beraber, İngilterede henuz böyle 
gösteren tellı yahut telsiz haberlerin bir tehlike görü:lmüyor. 

hiç birinde tehlikenin bu kadar ya km Fransızca Istanbul gazetesi 
olmasına ihtimal verdirlen hiç bir nolt 
ta yoktu. Bunun içindir ki meslckda.- Başmuharririnin fikri 
larımız da siyasi görU~ ve sezişın bı· Fransızca İstanbul gazetesinin sahip 
zimkinden derin olncağın·ı, yahut ta ve başmuharriri Bay Piycı· Lögof ta filt 
kendilerinin hılkaten bizden d«~~ bed· rini ııöyle izah etmiştir: 
bin yaratılmış bulundukların:ı nukın"t -Her ne kadar, Avrupanın semasın 
rnek zaruretinde kaldık. Btı di.ı~tincc bi ı da büyü! tehlike bulutları yer yer kü• 
ze bir defa da bu memlekettl! h lka hı- meleniyorlarsa da, kanaatimce fmi bir 
tap eden başlıca baş muharrir~eı ımizinl harp ihtimali mevcut değildır. 
mütalealarını almak lüzumunu. ~ 0~ter- Her biri kuvvetli ve müsbet ,.e fe~ 
di. Cumhuriyet arkadaşımızı_n ba~mu- yizli elektrik kuvvetiyle mahmul olma 
harriı·i Muğla mebusu ve Mıllet Mec- larına rağmen şayanı hayrettir ki bun• 
lisinin Harkiye Enci.imeni Ba~kanı Bay lar henüz biribirierne çarpışmamışlar 
Yunus Nadi İstanbuldaydı. Telefonla dır. Bu hale sevinmeliyiz. Bu gergin 
evvela onu bulduk. Güldü ve aynen vaziyet fazla devam edemez. Sulhün hı 
şöyle şöyledi: kiki hadimi olan devlet!lerin, ki bunla"' 

- Umumi harp tehlik~s~ yoktur. rın başında Türkiye de vardır, mi.ite. 
Dünya milletlerinden hiç bırı harbet • roadiyen ve mütekasif gayretleri saya 
meye m~tak değildlr. Bilakis bu mil- sinde, medeni alemi yıkabilecek böyle 
letlerin her biri azami derecede muzta bir felaketin önüne geçebileceklerinl 
riptir. Filhakika İspanya hadtseleri do. iemenn1 edelim. 
layısile vaziyette karışı'klık vardır. Fa- Ankarada bulunan diğer gündeliM 
kat bunda bir Avrupa harbi çıkarmak gazetelerin başmuharrirleri dün ak§am 
mesuliyetini deruhte edecek bir babnyi İstanbula hareket ettiklerinden kendi.-
ğit göremiyorum. lerile görüşmek kabi=l olamamıştır. Ken 

B. F ali h Rıfk1 Atayın cevabi dilerini aradığımız zaman trende bu • 
lunduk:larını öğrendik. 

Bundan sonra telefonla Ankarada 
Ulus gazetesi ba§muharrirı Falih Rıfkı 
Atayı bulduk. Bize kısaca şu cevabı 

verdi: 
- Böyle bir!iey bilmiyorum. 

B. Ahmet SükrU Esmerin • 
mütaleas1 

Ayni zamanda Ulus gazetesinin cDış 
İcmal» sütunu muharriri Ahmet Şük· 
rü Esmerle de telefonla görüştük. Şu 
mütaleada bulundu: 

c- İngilterenin silahlanmak için yap 
tığı hamleyi izah eden Harbiye, Hava 
ve Bahriye bakanları, Avam Kamara
sında, birkaç ay evveline kadar, Avru
pada on sene harp çıkmıyacağını izhar 
ve silahlarını ona göre uydurduklarını 
söylemişlerdir. Şimdi İngiltere. her gün 
harp çıkacak gibi sil'ahlanıyor. Fakat 
bu, Avrupanın bir harp arifesinde ol. 
duğuna delalet etmz. Harp için hazırlık 
lı olmak, harp yapmak için haztrlan -
mak değildir. 

Gerginlik değil salalı 
Son günler içinde Avrupa devletle

ri arasındaki münasebetlerdc gergin
lik değil, aksine olarak salfıh görülmek 
tedir. Almanya ile İtalya Garp anlaş
ması için teklifler yapmışlardır. İngil
teree ve Fransa bu teklifleri tetkik e~
mektcdirler. 

İtalya Dış Bakanı Belgraöa gittı. Bu 
iki Adriyatik devleti büyük harpten 
beri aralarında sürüp giden ihtilaflı me 
seleleri halletmeğe çalışıyor. 

İspanyada vaıiyct 
İspanya harbi hakkındak: tarafsızlık 

hükümlerinin tatbikatma geçildi. Bu 
memleketc taşradan yardtm yapılması 
nın önüne geçilmiştir. Tarafsızlık ko· 
mitesinin atacağı ikinci adıma gönül -
lülerin geri çekilmesinde bazı zorluk · 
lara tesadüf edilmekle beraber birinci 
adım atıldıktan ~onra, bu ikinci adım - . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . ....... ....----
yi anlatırken l\1enemenlilere tariz et· 
miş, Yalimizin müdahalesile bu hadi· 
senin önü alınmıştır. 

Bir suitefehhümden ileri gitmeyen 
bu hadise şudur: Nutuk söyleyen nt 
hüsnü niyetle konuşmakla beraber bü 
tün bir Menemen halkını, irtica ha li· 
sesinden mes'ul göstermiştir. 1\lel'e
men halkı buna cevap vermek istemiş
se de işin büyürnemesi için bunun ö
nü alınmıştır. 

Bütün yurdun öz malı olan Kubi
lay ve arkadaşlarının Menemeniiierin 
kalplerinde bıraktığı derin minnet his· 
leri çok engindir. Her Menemenli, haf· 
tanın muayyen zamanlarında kaf·le 
halinde Kubilay abidesinin ön:~nde 
toplanarak Kubilayın, inkılabın ne de
mek olduğunu kendi çocuklanncı an
latmakta ve ders vermektedir. 

Sancakta işkence 
Gittikçe artıyor 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
Fransız memurlarının idare etmektd., 
olduklan malii.mdur. Hatta bu mak.-' 
sat la jandarma kumandanı Fransız za,. 
bitinin halka şapka aleyhinde müslü"" 
manca nasihatler verdiği de halk ara• 
sında gülünç bir misal olarak yadolun
maktadır. 

Halep şehrinde de Türkler ve şa{X 
ka aleyhinde tahrikat yapmak içirt, 
halkı camilere toplama usulüne ~ 
hemmiyetle riayet edilmektedir. Bi 

1 

hususta mühim masraflar yapılmakta.• 
dır. Halkı camilere toplayacak yobaz,. 
lara 100 altın kadar ücret verildiği va~ 
kidir. Çünkü bu çirkin vazifeyi, kabul 
edenleri bulmak gün geçtikçe miişki.i~ 
leşmektedir. 

Şam, 2 5 (Hususi} - Gerek int i• 
habat, gerek müşahitlere yapılan nü• 
mayişler yüzünden uzun zamandit 
Antakya ve Kırıkhanda mevkuf bu.1 
lunmakta olan 2;) Türk elleri kelepçe" 
li ve boğazları zincire vurulu olduğ\1 
halde süngü tehdidi ve kamçı ile dö• 
vülerek Halebe sevkedilmiştir. } laH/ 
bu facia karşısında çok müteessir ol · 
muştur. 

/talyan ların 
Ispanyadaki 
Mağlılbiyetleri 

(Baştarafı ı inci sayiada) 
Daily T elegraf gazetesinin Madrid 

muhabiri, bu bozgun hakkında şu rnalil 
matı vermektedir: 

(<İtalyan askerlerinin nezimeti o ka• 
dar ağır olmuştur ki, harp meydanın• 

da bıraktıkları malzemeyi toplamak i
çin günlerce çalışılacaktır. 

İğtinam epilen malzeme şunlardıri 
:l;") bin galon potrel, 1000 mitral• 

yöz, :lOO makineli tüfek, :)() • (}() bin 
kurşun, yüzlerce gaz maskesi vesaire. 

Harp sahasında yapılan tarama a" 

meliyesi henüz sona ermediğinden, da 
ha bir çok malzemenin elde edi!eccği 
muhakkak sayılıyor. 

Diğer taraftan, Barselondan bildi· 
rildiğine göre, hükumet tayyarelcri 
geçen pazar Siguenza istasyonunda 
İtalyan a::ıkeri taşıyan l :i vagonu boın· 
bard ırnan etmişlerdir. 

Bu bombardıman neticesindf' ve 
son çarpışma esnasında ölen İtalyan 
askerler::1in adedi :moo den fazla tah· 
min edilmektedir. Bu kadar da ) .. rab 
olduğu söylenmektedir. 
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Ar a a V y ahbab n zın 
nasıl ir insan 

anlamak ·s ter 
olduğunu 

misiniz? 
8 Klüp turnuvası başlıyor 

Milli küme haricinde kalan klüplerimiz yaptıklan 
anlaşma neticesinde Pazar günü karşıtaşıyorlar 

Bir Fransız muharririne göre cimri/eri, sinsi/eri, 
kalp/ileri, azimkarları, obur/arz, hilekô.rları, 

müteşebbisleri 

• • 
ıyı 

lantmanın çareleri 
Fransız mecmualarında ilmı nücum 

mütehassısı olduğunu söylıyen bir mu 
harrir yazıyor: 

c:Size maruf tipler hakkında biraz 
izahat vereyiım. Belki günün birinde 
işinize yarar. Muhitinizde bulunan ın
sanların, ahlaklarını, hüviyetlerini iyi 
tanırsınız. Onların birçok gayr: mekşuf 
meziyet veya kusurlarını biıe b.lirsiniz. 
Ortalıkta saf bir tip mevcut değildir, 
insan çehrelerini adam akıliı tetebbü 
eder de, yüz şekillerinin manalarını an 
layabilirseniz, hayatta çok şeyler kaza 
nırsınız ... 
-İnsanlar muhtelif kozmografik bürç 

lerin zamanlarında doğmuşlardır. Me· 
sela Mars (Mcrih} bürcünde doğanlar, 
a abi, kavgacı ve hiddetli olurlar. 

Mercure (Utarid) bürcünc tesadüf 
edenler aceleci, kelime oyunlarına müp 
tela, zekanın bütün hususiyetlerine ma 
lik ve kurnaz olurlar. 
Doğumları Saturne (Zühal) bi.ircüne 

rast gelenler, düşünceli, müdekkik o· 
hırlar, en hurda teferrüat ile uğraşır
lar. Her ihtimali gözönünde tutarlar. 
Güneş bürcünde doğanlar, yakıcı ve 

kıvrak olurlar. 
Venüs bürcünde doğanla:, güzeldir· 

ler, ve bilhassa kadınları fettandır. 
(Arz) bürcünde doğanlar, maddidir 

h r. Fazla göze çarpan bir hususlyetleri 
yoktur. Vazife mefhumuna ba~lıclırlar. 
Mesela Katerimerine de Medicis bunlar 
dan biridir. Katerin de Medicis, analık 
vazifesıne fevkaHide bağlı idi. Düşün· 
eeleri onu herşeye rağmen bedbaht yap 
mıştı. 

Anneliğıni yalnız eviatıarına kar~ı 

göstermedi, kollarını bütün Fransaya 
karşı açtı. Birçok wrluklara rağmen 
dahili sükunu ve huzuru temin edebi!· 
di. 

(Ay) bürcünde doğanlar, hislerine 
1 

mağlup, miicrim tabiatli, süfii zevkle~ 
re meclupturlar. 

Jupiter (Müşteri) bürcünde doğmak 
saadetine erişenler ise, hayatta daima 
muvaffakıyet ve takdir kazanır. 
Şimdi bu tipierin hüviyetlerini daha 

del'in bir tetkikten geçirelim : 

Venus bürc nde doğanlar 
Bu bürçte doğan erkekler mevzuu 

bahsedilmeğe değmez. Fakat kadınlar, 
ekseriya, çok güzel olurlar. Gözleri ba 
dem gibidir. Ufacık kulakları vardır. 
Çenelerinde kalpleri çeken bir anafor 
gibi ufak bir çukur bulunu~ Kalçaları 
hafif müdeverdir. Küçük ayaklar, nat
lı omuzlar, ve vücutlerinden çıkan, gül 
gibi bir buğu, bir koku vardır. 

Bu kadın, genç kızlığında etrafını tes 
hir eder, kadın olduğu zaman kocasına 
bağlanır. Mücevhere mettundur. Çi • 
çelkli yuvalardan, güzel tuvaJetlerden 
hoşlanır. Tek bir aşkın, tek bir sevgi· 
nin kadınıdır. 

Bununla beraber yalnızlıktan sıkılır, 
masum bir kalabalık arar.. Kendisini 
ihmal eden kocasına ihanet edecek ta· 
biattedir. Seçeceği dost daima şedidüı
mizaç, Mars (Merih) bürcündc doğmuş 
birisidir ve ona sadakat gösterir. 

Bekar kalmaz. Daima bir es bulur. 
F'akat o eşi tarafından Ya çok. sevilir, 
ya öldürülür. J ozefin Baker bu tipin en 
karakteristik şahsiyetidir. 

Jupiter (müşteri) bUrcUnde 
doğanlar 

oynar, ~ile muhitinden zevk ahr, ço· 
cuklarını sever. 
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Jupiter bürcünde doğmuş bir kızla 

evlenir, o da kocası gibi mütehakkim· 
dir, fakat ikisi de tahakkümlerinı bir 
ahenk dairesinde tatbik ederler. Ço -
cuklarını fevkalade iyi yetiştirirler, bi. 
ribirlerinin eksikliğinı tamamlarlar. Ka 
dm kocasının şeref.nden iftihar duyar 
ve onu aklı selimiyle değil, sinir, ve 
kalbi ile en doğru yola sevkeder. 

Sa turn e Zuhal bürcünde doğanlardan M ( t ·d J bU U d 
Artiat P icOISO Greta Garbo ereura u .... ari re n a Milli kümeye dahil olmıyan takımlardan ... f&pJDlyonluta ııamzet buluaaalardaıı fataııbultpor tıı.kı!IU 

d ganlar 1 Milli küme haricinde kalmış olan İs· .kat bir derece almı.ş olan Beykoz, dilf 
Bu bürçte doğan insanın çehresindc 

1 
tanbulun birinci lik takımlarından se· ,olduğu gibi, bugün de kuvvetli b11· ter• 

herşey sivridir. Çenesi, burnu sivridir. l.kiz klüp arasındaki turnuva önümüz~ ,kımdır. L ikte b~inci vaziyete k. Jaı 
Gözleri çekiktir. Elmacık kemikleri çı• deki pazar günü Şeref stadında başla· yükselmiş olan Beykoz takımı için bu 
kıktır. Esmerdir. Canlı ve hareketli bir puş olacaktır. müsabaka güçlükle kazanılabilecek biJ _ 
mizacı vardır. Hareketleri boldur. Ser- İyi bir maksat ve çok temiz bir düşün oyun sayılamaz. Likte en bol gol at~m 
keştir, derhal karşılık verir. İhatalı - ce ile tertip edilmiş olan bu maçların oyuncuy8 malik olan Topkapı ise eski 
dır, sür'atle anlar. Başkalannın fikir· bilhassa kuvvetleri müsavi takunlar a· formünu tutamadığı takdirde Beyko~ 
lerini istismar ederek para kazanması ,rasında hazırlanmış olması, yapılan işin için tehlikeli bir rakip olmaktan uzaii 
nı, başkasının düşüncelerıni kendi fi- büyük is'abetini de meydana çıkarmak- ,kalacaktır. 
kir mahsulü gibi satmasını pek iyi bi- tadır. 
lir. , Daha Mart başında adeta cascavlak 

Yorulmak nedir bilmez, iyi bir spor- ortada kalmış olan klüplerımizin yedi 
,cudur. Yerinde duramaz, avcılığın her hafta devam edecek bir şekilde hazırla 
çeşidine meraklıdır. Tıbba ve miisbct dıkları bu turnuva onların hareketı için 
ilimiere alakası vardır. İhtiyar yaşiara ,sarfettikleri emeği telafi edebiieceği 
kadar taravetini muhafaza eder .için bu maçların muntazam bir suretle 

Muharrirler, tiyatro san'atkfırlan, devamını biz herkesten fazla can ve yü 
avukatlar, doktorlar ekseriya Mcrcure rektcn arzu ederiz. 
bücünde doğan insanlardır. Ayni sahada dört maçı birden idare 

Hilal - Eyiip 

Likte yerleri ve kuvvetleri hemen 
hemen müsavi olan bu iki takım mü· 
savi şartlar içinde kar~ılaşmış olacdk· 
]ardır. Daha genç oyunculara maljk o. 
lan Hilal turnuvanın ilk maçına olduk· 
.Ça zayıf bir takımla çıkacaktır. Buna 
rağmen ilk ağızda jyi bir dcı-ece ile ;~e 
başlayabilmek ihtimali, Hilal ıçin her 
zaman imkan dahilindedir. Mercure bürcünde doğan kadın, flört .etmek ıne kadar hoş ve parlak bir h:ı· 

ten hoşlanır. Erkeklere çok şey vade- reketse, bu müsabakalar için on beş ku 
der, vaitlerini yerine getirmez. Atlat- ,ruş gibi §imdiye kadar hiç bir teşek· ' . Vefa- İstanbulspot· 

mada gayet mahirdir. Casuslar, sahte- külün yapmadığı ucuz bir duhuliye sis Istanbul likinde zaman zamnn p:ır· 
Güneş bürcünde doğanlardan karlar, hırsızlar ve hırsızlık işlerile uğ temini de ortaya atmak, ;şin meraklı- lak oyunlar yaratmış ve 'Yı net' ct ~er 
Şarli Şaplin (Şarlo) Janet Makdonald .raşanlar Mercure bürcünde doğdukla- ları için, o kadar iyi sevinilecek b!r ha almış bulunan bu iki takımm oyunu 

rı ihalde tereddiye uğrayan insanladır. disedir. ,hiç şüphe yok ki haftanın E' n heyec~ nh 
Saturne ( zUhal) bUrcUnde . Anadolu- s.ü~e~·m~~i~e. maçlarından biridir. 

Istanbulun en eskı ıkı ldubu ılk ma· Mevsim başından beri }_)iı· tür~ü kt>n 
dog"' anlar çı bu vesile ile yapmış olacak1ardır. dini toplayamıyan İstanbulsporun .:k 

Bu bürçte doğan insan kıtlı olur. Ku- Lik ~a~~arında Anadoluy~ naza:an da maçlarında düştüğü fena vaziyctten 
ru vücutli.idür. Burnunun ucuyle çene .h~. duzgun_ oyunla~u:ıa şahıt oldug~:n~z kurtularak kendini düzellebilmesi ıeın 
sinin ucu biribirine bakar. A«zının ke- Suleymanıye raktbı karşısında butun bu maçlar iyi ve güzel bır fırsat o'ıa. 
,narları aşağıya sarkar. Ne ;ülmesini, k~vetiyle görüneceği için bumaçın ken caktıı-. 
ne de tebessüm etmesini bılir, Bazan: dıne mahsus bir hususiyetı ulacaktır. . 
' _ Ha ha ha ha diye garip bir ses Turnuvanın başında bir tek pU\·an bi· . Istanbul likinde yaptığı her maçı pek 

• •• V :çıkarır. Je kaybetmerneğe mecbur olan bu t~ • . az istisnasi]e çok defa iyi bitiı·miş 0ıan 
Mau ( Merıh) burcUnde ~oganlardan Mektepte daima intikam hisleri bes- kımların yapacakları maç haftanın gu· Vefanın bu turnuvada belli baş h . vl 

Atlet Vaya Müller KatenD Hepburn · · • zel oyunlarından b' · 1 kt · d h · ler. Herşeye muhahftır. Insanlara, za· ,ırı o aca ır. oynayacagı a esap edılirse bu h3fta 
,mana ve zemine, herşeye küfür eder. . B~ykoz - Topkapı üzerinde ciddiyetle durulacak maç ken 
Her gün yeni bir felaket bekıer. Dai- Istanbul lık maçlarında şayan, dik- di kendine meydana çıkmış olacaktır. 

,ma bir cenaze takip ediyormuş gibı bir ..... 

ha~.:~;!~~. mukdimdir. Sebatkôrdır. Ankarada Türkiye kros kanteri 
Dehşetli talihsizdir. Uğursuzluk akrJ -

ba ve taallukatına da çöker. Ayak bu- b 1• r 1• n c~~ ~ ~· gv 1• p 1 
runları daima içeri bakar. Hasistir. Te azar a yap ı 1 YtJ r 
mizlikten hoşlanmaz, pis pis kokar. 

Saturne'lü kadın çirkindir. Elleri bü 
Jüpiter (Mütteri) bürcünde doğanlar yük, Jcuru ve :kemiklidir. Ayakları ko

caman ve yassıdır. Göğüsleri yok dene 

AUetizm Federasyonunun ılk defa 1 ğa vesile olan bu tarla kosularının bu 
olarak tertip etmiş olduğu «Türkiye giıne kadar jhmal edilmesidır ki bız'm 
Kros'kantri şampiyonası• pazar günü j için atletizmde en tatlı m~s::ıfe o!a,.ak 
Ankarada yapılacaktır. rağbet gören SOOO ve 1 0,000 gib' ya 

Reaaam Deraia Marıarit Moreno 
cek kadar küçüktür. 

Bununla beraber Saturne bürcünde 
doğan insanların arasından bazan, de· 
halar çıkabilir. 

Dante, Wagner san'atte, Lüter, Taley 
ran siyasette, Sara Bernar, sahnede de· 
haya varmış kimselerdir. 

Saturne'lü mütereddilere gelince 
bunlar cimriler, tefeciler, müstebitteı:· 
dir. Kromvel, Abdülhamit gibi insan· 
lar, dedikoducu ihtiyar kızlar, fisebilil 

Merkiir (Utarıt) bürcünde doğanlar lah müzevir olanlar, hep bn zamanda 
doğıpuşlardır. Danaös Edmonde Guy Gary Cooper 

Güneş bürcünde doğanlar 

En yakın bir zamana kadar İstanbul rı~!arda ancak bir, nihayet ık: atletı bır 
tarla koşularının, bugün Türkiye birin araya getirmek mümkün olabilmektc · 
trla koşularının, bugün Türkiye birin· dir. 
cilig"i j'apılacaktır. Ankara, İzmir, Ba· 
lıkesir, Bursa ve İzmit şehirlerinin de 

Türk spor kurumu alletiım fedLras 
yonu Tür:k atletızminin en çürük ve 

harekete geçmiş olmaları Atletizm iş- boş olan bu noktasını adeıcı ke~fc:tiği 
J~rimiz için şayanı dikkat bıı· netıce· şu sırada yapılacak olan Türkiye E ·os 
dır.. . birinciliği memleketimizde ilk defa al 

PJst ve buna yakın muntazam bır sn· tı sehrin uzun mesafeler üzeı·in<H' on 
ha _istemiyen ve bunların ~ksıne olarak 1 sekiz atletini bir araya toplnmak sure. 
d~~· deı:e, tep:: .~ay_ır, yagm~ı: ve kar ı tiyle spor tarihimizde bir yt!nılik yap· 
g.~bı. tabı.?tı~. ?utun .. ~:ızalar~ ıçınde her m ış olmaktadır. Çivıli papuçlarını o • 
turlu muşkulata gogus gewerck ba~::ı - 1 1· t b 1 K .. b k 'ıı·ı . .. muz ayıp s an u ros mu.:ın a ·aı • 
rılması ıcap eden bu açık hava mus.ı- d" d.. .. ·· 1 1· 't' tl t . .. . nın or uncusune ge en ımı . · a l • 

Bu bürçte doğanlar daima nikbindir 
ler. Her zaman riyaset mevkiini işga! 
ederler. Epikür felsefesine meyyaldir· , 
ler. tyi v, iyi eşya, iyi yemek severler, 
herşeyin bol olmasından zevk duyar • 
lar, şikcmperverdirler. 

Bu bürçte doğanlar güzellikten baş 
)amak üzere bütün faziletiere maliktir
ler. Güneşe gözlerini kırpmadan baka 
bilirler. İnce ve zarif ins:mlardır. Ve. 
reme bünyeleri çok müsaittir. Güzel 
ve uzun elleri vardır. San 'ate, musikiye 
meclupturlar. Ruhlarını musiki ile. re 

· simle gıdalandırırlar. Tabiat~ severler, 

bakaları i~ın bug~ne ka~ar .ne içı~ ~n ler baska bir şehrin koşucu'arını mJğ· 
r~kete geçıleme~ış oldugu cıdden uzun lüp E-derek mesafenin birıncil!ğin· alıp 
tu ~rerecek acı bır mrvzudı.P·. .. kend! sehırlerine götürdüleı·. 
Kış kıyamette yapılan bu musabaka · 

ları hazırlamak, ve koşu esnasında at- Bütün bir memleket gençliğine' sa -
Jetleri n geçtiği yolları kon ı rol altına al mil olarak tertip edilecek b•r mÜ5~ba· 
maktan gayrı bir müşkülatı olmıyan ka kimbilir hangi yıldızları meyd ma 
bu nevi müsabakaları Allahlll dağında, çıkaracak ve kimbilir herkes kend .. şöh 
hayırında koşacak 'atletlerden esirge - rine döndüğü zaman bugüne kadar don 
rnek sade~e iş yapmak istemiyenierin durulmuş, uyuşturulmuş oıan o şehir· 
lakaytliklerinden ileri gemiştir. Pist lere nasıl can ve taze lmvvet gelmiş 
üzerinde yapılan mukavemet koşucula olacaktır. 

Daima göbekleri ve çifte gerdanları 
Vardır. Jupiter bürcünde doğan ada • 
ının sesi kuvvetlidir, otoriterdir. Her 
zaman nefsine hakimdir. İhtiraslarına 
rnağllıp olmaktan kendisini kurtarma· 
&ını bilir. Kimseyi darıltmadan hüküm 

Venüs bürcünde doğanlardan 
Mari Glori Buddy Roggera 

aşkları çok kuvvetlidir. Kendi içlerine 
kapanırlar, fevkaltıde mağrurdurlar. 
Güneş bürcüne mensup bir kadın, 

bir şair veya san'atkfırla evlenmek is· 
verebilir. Etrafına si.ikun ve hürmet tel ter. Fakat kocasını elinde tutamaz. İz-
kin edebilir. Barıştırıcı, mutedil bir rol (Devamı ı ı inci sayfada) rmı en iyi bir şekilde kı§tan hazırlama (Devamı 11 inci sayfada) 
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Beğendiğiniz kadın ve erkek tip eri nedir? 

sta bu da a ık fabrikası 
tesisi balıkçıları sevindirdi 
Boğazlarımızda çıkan bnlıldar dünyanın ı rlknmız bu balıklan taze olarak alacağından 

en nefis balıkiand ır. Türkiyeden lthaU\t. ya- konservesl dışanda daha çok müşteri bula
pan memleketler bu balıklardan lst1to.d.e et- caktır. İstanbulda balık fabrikası Boğaziçln
mck·istemekte iseler de. buna lr>!kım bulama-ı de açılacaktır. Balta Umo.nında veya Sarıver
maktadırlar. Çünkü bizde mntlf.p randımanı de yaptırılması kuvvetle muhtemel olan bu 
verebilen konserve fabrikası ynktur Küçük fnbrtka, balı~ denizden kolaylıkla tedarik 
balıkiann t.orlk ve patamut balıkları glbl buz ı edebUecckUr. Zira, balıklar fabrllcnnın önün
lanarak götürütmesi de mümkün olanıamak- de tutulacaktır .• 

- 31-

Zent~in erkel ten hoşlanmam. 
Otoal'obil, aparliman derken iş 

metrese dayanır 1 

\ Her cevap yollıyan ıl 
okuyucuya hediye 

Yaşlandıkları halde bir çocuk saffeti j 
göstc en ve bır erkeğe yaki.Şmıyacak ; 
drec~:de kadın hututu taş•~an erkek 
çehr ~.erı Nrdır ki, bunlardar. hiç ho~
lanmam, bunlar haricinde vakar ve bır 
az da hakiınıyel ıfade eden yüz.erle, 

verilecek, neticede 
en güzel cevap 

sahibi SO, ikinc· 25, 
cçuncü 10 lira 

mükafat alac1klar 
ancak ruhumdaki tesirlerlle k!ym .ıe. 3 - Kadının bilgi ve değeri, erkeğin 
rin. vvc ce bıleceğim gözler iıze nd~ bilgi ve değerini geçmemaiidir. Fikir
du r k .;stc .m. llerimi yukarıda bildirdikten sonra şu 

cE k ğin güzelı o~maz, yahut, erkek- mısraları da ilave etmekten kendimi a
te gu .:ıuk aranmaz!» derler. Ben bu lamadırn: 
ıözü d .ı ,.,ru bulma m. Erkeğın güzel igi Söyle soyle tab'ı esası n nedlt " 
cşkal ve hututu veçhiyesın;n ~u veya BUlnmez hazinet kalbi haua•ın ned~? 
bu tarzda olmasile değil, çehıcsinin r- ., 
tam bir ifade .kudretine, malik ç~~icı:l Teyzenin anitetine 
lıak:m ve manıdar, kusursu1. b:r yuz o! çocuklar, 
masi1e ölçülür. Bence erke.kte araml-
ması lazım olan da budur. Çok iaıla uy cevap veremezler 
sal. te• biyeden :ıiyade meskenct göste- Se\•gili çocukla mn, 
ren • b:ıklayı ağzımdan çı.karayıır. - kı- Açtığım ankete sizle!"den de ce • 
lıbık erkekerden hoşlanmanı_ Bence er vaplar alıyorum. Son bir ik; gün 
kek, erkekliğmi bilmeli, hiç bır zaın.ın içinde bu cevaplar ç.oğa!dı "'~ ·c;n si· 
5cadın üzerindeki nüfuz ve hakımi~ ze bunlan koyamı~raca<?;ım1 bitd:rme 

Sevdl~lm bilir üzersln, tnletlr. 
Keşfolunmaz fikri dessasın nedir? 
Ankara Yenidoğan mııhnlle.sl Cemalbey 

sokak No. 99 da Osman Altınbz 
-33-

tadır. Yapılan tecrübeler müsbel nE'tlce ver- Eski blr balıkçı bu hususta ~ıınlan söyle-
, Bayan Teyze, meml,ftlr. Bu balıklar dış mcmleket.leree gl- mektedlr: 

Karlmlar kediye benzerler 

Anketinize cevaplarım şunlardır: dlnceye kadar buzun tesl~llc ç:ıtıamnktadır. •- İtalyada dokuz büyük konserve fnbrl-
Boğnzlanmız balık cinslerınin bollu~u ltlba- kası vardır. Hepsi, dış mcmlekctlerle müna· 

, 1 - Sevdığim kadın tipı., bir dep,il, rlle memleket dahilinde de blrtneUi~ı almo.k- sebettedlr. Balığı tamamen memleket. dışın
ikidir. Birincio;i sarı.şın, ikıncısı kum- tad.ır. Onun Için istanbulda yap~ocnk halık dan alır. Yo. İspanyadrı.n tom balığı veya Tür 
ral. Sarışın olan kadında deniz mavisi fabrikası ehemmiyetli bir mcvk. nl:ı.c;ı.ktır. kiyeden pala.mut, torlk ve tom balıklerını çe
gözler, ufak ağız. mana.iı dudaklaı. buk Bu hususta Balıkçılar Cemiyet! Re! i Ahmet kerek konserve yapar. Halbuki biz tabrlknrnı 
le bukle Saçlar, be'- az bir vücut.. Kum Muhtar şunları söylemiştir : zın elvarından balı~ı tutarak konserve yapa-

" ·- İstanbul memleket lçlndtk! bolıkt'ılı- .. n 
;ralda ise ahu bakış ı ZÜmru gözler, .Kii ~ın merkez! oİacaktır. Haztrandım Itibaren cağız. Balıkçılık için dnrbı mese. hlıkm~n 
rük cl ve ayaklar, kıvrak bır yürüyüş tatbik mevkiine sokulııcaı;ını uındu~umuz al~ esld bir temennl vardır. Balıltı 1" 
~ yenı balıkçılık kanununda İstnnbuldak1 teş- onmasın, yiyen doymnsın, satan da paro.yı 
ararım. klltı.t Işine geniş mtkyıısta yer vertlm[§tlr. Bu koyncak yer bulumnsın, derler. Çünkü san-
ı -Kadınlar se\•ilen b!r.kediye ben rada açıtaetık balık fabrlkasınd..ı bil'ha.ssa dalı Ue geeeli gündüzili balık avlayan balık~ 

,zerler. Sevildikçe tırmalarlar. okşadık bol çıktı~ zaman denlze dökülen balıkları- çının bu işte k~rı pek azdır. Biiyük kG-r, ko· 
ça şımanrlar. Ben tahayyü 1 ettiğim ka mız kıyrnetıendlrilecektir. Bu bahk fabrika- mlsyoneulııra ve ko.bzımallııra katına ktadır. 
dında ne iz'aç edici, gürültülü bir hal sının m!i4terilerl şimdiden tesbit olunmuştur. Bal.ıl'm ndaseti ıse malfım .. Yenı balıkçı ka
ne de derin biT sükıit veren somurtka~ Askerlere, Ieyli mekteplere, muessesc mfıstah nunu ile bu temennl de~işPcck, balık tutnn 

dPmlerine haftanın l:ılrkaç gününde ~lık da para kazanacaktır .• 
tabiat isterim. konservest verUecettlr. Torik v~ palamut 

.3 - Kadında tahsil dereersinin az konserveletinl Avrupa p1yasaııındto. İtalya sat jiJ•••••••••••••• Il\ 
olmasını istcyenlcrden:m. DUşündiiğüm nuktadır. İtalya ~ bunları btzdeıı aJarak ! stanbul Borsası kapanış 
kadın kocasına. çncui{uııa. evine ait ev uz:un günler vapurlar !çinde alakoyduktnn 

sonra bııvat blr vaziyette fııbı1l:ava {)kmak- fiatları 25 • 3 - 1937 
b1lgilerine malik_ olmalıdır ta, konserve yapmaktadır. Halbukt blzlm tab 

s. I. E. Kfitahva 
(Adres ve tsmlnfn n••a·ını is~memi~lr. PARALAR -Adresi ldarehane:nlzd.e mahfuzdur> 

n terket.memeli fakat bunu ka ına ye mecbur oldum. !E;:;er bun'arı si~ 
bı .. b ~~. bir yi.ık

7 

olarak hissettirmtme- yazıvorsanız vaz"eçin. s·z:n (beğ"'n 
ı - 3<! -
ldeat erkek tıp_i : Btğday ben·z, 
uzun f;{)y, genış rrr.uz, hvırc:k i~ 

İSTA.:BlTL 

Ticaret ve Zahire Borsası~\ 
Ah? Satış 

1 Sterlln 613.00 618.•10 
123 00 126,00 

bd '"· diğim kadın tipi) veva (beğendi· 
E knğın 'kadını tamamen kend · arzu ğim erkek tipi) su:ıl'erın" cevap 

ve ııadesine terkedecek oıan hüsnu n· vermeniz için vakit henüz çok eı· • 
;. et şek indeki alakasızlığı, bizler iç n ken. Gazet.en~n sabip!e .. ine sövle · 
hıc tc ıyı netıe€ler vernuyeceğine ka· dim. Yakında sizlere m:ıh:.u:; b"ı- ~n 
niim. ket te açacaklar. Bu ce\·ap1at: siz 

Kocarnı hiç bir zaman iradiyle gcçi - vermi\'or da büyükler"niz \'eriyor 
nir, tembel, zengin bır adam olarak tn· ve sizin imzanızı abyorla,. ... , • kı ben 
han ul etmed.ğim gibi, rJÜnün maddi buna daha çok ihtimal ver vorum -
ve mnnevi yorgunluklarile cvıne bır ce 1 bu satırları kendilerine Pb i "''"'r, Bi 
~et hal nde düşen bir iş adsnu olarak zekendi isim1eri ve adrc-o;le "lp yaz
ta di.ı ünmedim. } sınl.:ır. İ.ı;temeJlerse bu :s•m ve ad -

Koc-am kadın 1-uhunda'l anlaTY'o'· ve resleri yazmadan cevap~~n· n~>ı::•Me 

oıı ın en ınce temayüllerinı hıs elmek l riz. TEYZE 
s '1·atine vakıf olsun da meslcır ne o- HPdiyel~rim · z 
lur')a olsun. Erkeğin pek fazla kazanç.. Dünkü 26 . 30 numaralı cevaplan 
hsını hiç te arzu etmem, ~ünldi erkek· gönderen okuyucularımızm h~: -
lcıde. otomobil, apartırnan derken ı~ın :ve,eri tuvaJet malzeme5i, re~im'ik. 
n·hvet bir metrese dayandı~mı da bi· kahve fincanı, kol düğınesi, mürek 

lin~~c;ımpa.~a Camiikebır mıı.hnlleı;! Hayriye kcpli dolma kalem ol:ırak scçilmi~-
<Mufassal adresl idarehnneml-ıde tir. 

mahfuzdur, Bunlardan İstanbul d~ın -
- 32 - da bulunan okuyucuların hl"diy~1e-

Sar1Şin kadmiar vafah olmaztari ri posta ne aateslerinc dernaı gön
denlmısur. İstanhulda bu1unan o· 

ı . Tahayyül ettiğim kadın•n boyu kuvucu\arın da idare!ıanemiz~ Pe-
l, 15 ile 1, SO arasmda olmalL Esmer gü 1 lip hedivelerinı a!maları lazımdır. 
zcJi, balık etinde, ağzı ve burnu ufak. Hediyeleri avrılmıştır. Kend:le•·in! 
s.) ah \'eya kumral saçlı, siyah veya e- bekliyoruz. p 87ardan b:tşka hergün 
la gözlü, yuvarlak yüzlü, boynu uzun müracaat edilebilir. 
olmamalı. İşte bu tip kadın tam mfına· Hediyelerİnı idarehanem:.~den ala 
sile güzeldir. cak okuvucularımız.ın vanlarında 

2 - Bu tipte sanşın olursa o da gü· hüviyetlcrini isbat edecek bir \"esika 
zeldir. Fakat sarı!iından tam mauasile bulu_ .. 1durma!annı rica ede:-iz. 
vefa ve sadakat beklenemez. 

Milli roman ~o. 21 

25/3/937 

FiATLAR 
saç, 'acivert töz · 

C 1 N S l 1 A"""'.=ııjt~.~-)-' u~1-::arı : l 
Sevdiğim kadm tipi: 
Balıketi bi:r tıp, yuvar1 :ı.'~ bir ) üz, al 

tın sarısı kıvırcık sac~nr, c;iynh ınce kaş 
lar, uzun siyah kirpikler, sıyah gözler, 
ufak bir ağız. gamzalı yoınak\ar. 

Thbiati: Yüksek bir te• b iye sahıbi, 

onurunu muhafaza edebilen bir insan, 
sadık, açık ka!plı, aşırı olmıyan bir ne· 
ŞE'ye malik bir ev kadını. 

Bılei : ... ha:ııet li..;e tah 1•, kuvv~tli 

BuZday yumuş:ık 
B ~rday sert 
Bu"day klZ!lc:ı 
Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 

Afyon 1n e 
Zeytin yağı E. 

• E 
ll ı> 2Y. 
9 » sabu 

-K. P. 
6 ıs 
6 16,5 
6JO 
4 12.5 
4 25 
4 so 

4QO 
66 
6i 20 
ss 
61 2fl 

bir zeka sahibi bir genç kız. l 
Sevd,ğim erkek tipi: GELEN 

i 
ı 

K. P. 
000 
6 25 

[! o 
4 18 
5 3 

o:> oo 
00 
67 
00 
S6 20 
52 

= 

1 Dolar 
20 Fransız Fr. 111.00 
20 LlrP~ 120, 

20 Belçika Fr. 80. 

20 Drnhml 18.1)() 

20 İsviçre Fr. S65. 
20 Levn 2). 

ı Filorln 63. 
20 Çek kuronu 70. 
1 Avusturya SL 21.00 
ı Mark 25. 
ı Zlotı 20. 
ı Pengü 21. 

20 Lcv ıı. 00 
20 Dinar 48. 

Ruble oo. 
ı İsveç kuronu 30. 
ı Türk nıtını \040 
ı Banknot Os. B. 2-+.7, 

Buğday benizli, geniş omuzlu, uzun ı~B~day ~ 1 =- \ 4 8 Ton ÇEKLER 
105 • 
ıs • 

boylu, ince belH, siyah kıv1rcık saçlı, 1 Arpa ı 
koyu hare!j laciYert göz. çavdar 

· Londra Tabiati: I yı bir aile babası. Meslcği: Fasulye Nev-Yorlt ' • 
Subay (Piyade). Un Paris 

Bakırköy .Sakızataçı Mil~de ısurih Kepek 11 Mlllno 

81 • 
7 • 

adresi idarehaneınizde ınabfn7.dur) Yapak Brüksel 
Zeyti-~n~y~a~ğ~ı=---==~==~-===--==~ı · 

s • 
,2 .. 

- 35- ı=~ l ı 
Genci m, her kc. d ın hoşuma gider! !ı 'O GiDEN ı ı, 

' A l~ 2SU Ton Te:\o'Ze. genç olduğum için güzel olan rp:ı 1 ı 

Atina 
Cenevre 
Bofya 
A.msterdatn 

her kadın hoşuma gider. Fakat hisleri. DIŞ FiATLAR l! Prae 
mi sıkı bir surette kontrol ettiğim z.a-! ==-==-,-==-===-~o-ıp-=;;====::--= 1 Viyana K. s. 

6 56 
6 54 
6 63 
s S3 
s 77 
7 90 

79 3S 
79 3:ı 

Madrld man anlıyorum ki, esmerleı-c karşı b:r! '1 Berlin 
B~day Ltverpul 

11 meylim \'ar. Kendisini yaşadığ. hayat: Bu~day : Şlkago l• Va[lOva 
içınde her an tutabilecek bir tabiattcl BuldaY ~ Vlntpek 1• Budapeşte 
olan .bir bayam tnkdir ettiğim gib:, ye- Arpa : Anvera Bü.kreıJ 

k · · · b Mısır : Londra Be.lgrad 
me yapmasını, dikiş dikmesını !len 1 Keten T. : Londra [ll Yokohama 
bir enstitü mezununu da d;ğerlerint- 1 Fındık o. : Hnmburc Moskova 
tercih ederim. İzmlıil Pazıl Fındık L. : HrunbUJ'"J; ı • Stokholm 

(Adres matbaamızd!l. nıahfuz.t;lur) • ı 

-
Açılı; 
617,0J 

1), 7~68 

t7.237S 
15,0356 
4.7vıs 

88.5737 
S,47S6 

64.SOS6 
1.4469 

22.71 
4.2337 

11.4667 
1.9696 
4.1734 
4.•>113 

106.2658 
S4.6841J 
2.7186 

24.65 
3.1434 

ES HAM 

Arılış 

Anndolu tm. ~ 60 
peşin 23.55 
A. şm. 7o eo vadeli '23.SO 
Bomontı - Nektar O,OJ 
Aslan çlınento 14 4S 

114,0) 
125. 
84. 
22.0) 

575. 
23. 
66. 
7S. 
23.00 
28. 
2.2. 
23. 
14.00 
S2. 
00. 
32. 

10•1\. 
248. --Kapa ıı1 
618.00 

0,790S 
17.2•Y7.S 
1S,01b2 

4.6'H5 
88.4S 

3,41 
64.4012 
1.4442 

22,6740 
4.2265 

11.4482 
1.9664 
4.1666 
4.0050 

108.09 
34.6270 
ı.7740 

24.69 
s. ı ss~ ---Kape.ııış 

23.55 
23.50 
o • .:ıo 

l4,4S 

1 hayatı az çok tanımış bir genç ~ıza böy- m ün önüne getirdikçe kalbi m sızlıyor. 
le bir sevgiden bahsetm~k manasızltk O Nilüfer gözlü Nilüfer için düşünce· 
tır. Buna sen de inanmazsm ve hir lerim çok derindir. Isterim ki mes"ut 
başkası sana eni çıldırasıya sevdiğın· ola ın. Fakat zanneder misin ki saadet 
den bahsederse ona gülmelisin. Çim· eadece gelin elbisesi iç!nde geçen bir 
kü sevgi masallardaki bir görüşte Yu- günlük ömürden ibarettir. MerkeZ bankası W.Ol 00 OJ ---

ür he; n Cahi . ı rulan Ferhatla ş;rin aşkı değ_ı1dir. Yn- Seninle biraz açık konuşmak iste • 
ha f • Açılı' Kapaoı1 ni masal değildir. Sevgi de nı yet ı· rim. 

,_ b I TUr.lt borcu t p~ln l9.SJ 19.60 
Hatta Amerikan düşüncesi bu- Te halinde jmiş ve hatta ÖT.. keailmek ziyolojik bir hadisedir. Bunu a:a u et· Nifanlın olacak gencin omuz başına • 

11 
ı vadeU 19.575 19.575 

İSTİKRAZLAB----

nun aksini bulmuştur. Evlenmi~ üzere imiş. l':işanlı namzedinin müla- meliyiz. Bu noktadan sana güvenirim. bir de yıldız oturtıuğu ve senin de par- • • II yadeli ı,.OO ıs.9S--
kadın tecrübeli kadındn. Kul -~z;m olması için emır beklf'niyormuş. Çünkü, hem zeki, hem de okumuş, mağına onun adını taşıyan bir halka ıi-----T-A_H_V~İ~L=-A~T=---~ 
lanılmış otomobil, tecrübe edilmi' Şu halde bizim o prensesler kadar yük- anlamı• bir ktzem. Eğer enin nişanlı geçirdiğini tasavvur edıiyorum ve 

0
• 11--------...-A-:-çııı-,--K.pa.o;;--:-::,-:-;-

otomobildir. Bunun için iıısana daha eek bir hayata la :yi k gördüğümüz Ni- namzedi sana böyle mektuplar yazı - günün lerdasını dü~ünüyorum. Anadolu ı pe. o ı.oo 00.00 

faydalıdır. derler. Belki de doğrudur. lüfer hanundendi yıldızını .>eni tak - yorsa ve sen de okuyorsan yazık! Fa- Yarın için hüküm vermek kehanet • I vadeli !;.~ 41-!P 

Amerikalılar pratik insanlardıt. Ruhi mış bir mülazimin hayat arkadaşı oln-1 kat ummam.n olur. Buna sersemlik de diyebiliriz. : ~ ~~- 41.2J ~-~ 
ve hiss'i ~ylere kıyınet vennez~er. Ev- cak! Ylit.:bas,ı Fikret buraya gelince h id· ç·· k"" ı....~_,ı· I h l h l Anadolu mü. peşl OJ Ol (1().00 

h K . 1 1 ı.·· "k k un u uaoıse eri azır ayan meç u lenocek erkek aldığı kadmın tari ini, ım o ursa o sun, &;U~u görme , detle mırıldandı. .. k 
uvvetin esrarını çözmek kimseye na· ...... sicilini dü~ünmez. Yeter ki o kadın .cuıdetini çok görmek doğru değildir. gwın ··-···-·-·········· ............................ . 

- Şarlatan züppe .. senin yaptı sip olmuş değildir. 
kendisine hayat arkadaşı o~acağını ısöy Herkesin kendine göre bir düşüncesi, Nilu·· - Manı' ıı.'>"''l sporcularınin 

numaralan yutmadıktan _,onra · Fakat ibazı defalar ve tesadüfler var· ;,a lesin, temin etsin. kaderi, ktsmeti, saadeti ve kederi var-
Fakat bizde ve dünyanın daha bir dır. Ben hakikati haya1e t~rc:ft ederek fcr yaş tahtaya basar mı? gı"bı· dır ki bunların akibetini görmek güç köy gezileri 

Ve he}·ecanh bir roman okur degı~"ldir E d k"'l b"l b"" 1 5 r çok yerlerinde bu telakki henüz yer yaşamayi isteyen bir insamm ve kim- · n sa e ze a ar ı e oy e Manisa (Hususi) _ Dağ P0 

d w ·ıd· · h .. h t •1 ~ ) k sa}• faları çevirmeğe devam -etti: ·vak'alarda ileriyi kestirebilirler. l . M . sirıtl 
bulmuş egı ır. senın ususı aya ı ı e m~guı o ma Mülflzımınla evlendı"gWı"nı· kabul ede- klübü genç erı anısanın en . .., 

Bir genç kızın hatta nişanlanmas .• fikrinde değilim. (( Şimdi sen hayal ve rüya içindcsın.. l B k b" "ll 

d 1 t 1 b. '- b t ] - ge· köylerinden bıri o an oz öye ır J l sonra ayrılması bile bir hadise teşkil Fakat henüz senin hesabıne düşi.in- evam ı ve at ı ır uyıw as a ıgı rek güzel Nilüferin hayatını düşünü- . üze 
k Çiriyo~sun. Sana herşey pembe, mor -uorum B" k 1 k t" . t" rüyü~ yapmıslardır. Oradakı g eder. Madem ki adetlerimiz, düşünce· meyi endimi hak1ı buluyorum. Çünkü . J • ır ere rr.em e e m vazıye ı • · . . . . aksa· 

lerimiz böyledir. Hürmet e!.J"e1iyiz. seni tanıyorum \-'e sana kar_ı sempatim bir bahar gibi görünür. fakat bilmelı- karına karışık .. bugünkü hale bakarsak çamlıklarda hoş vakıt geçırılmış, · •e 
lsmet hanımefendinin söylediğine vardır. Seni .seviyorum diye ima et - sin ki insanlardaki hayal tabiattaki ba· yarını endişe ile görmemek kabil de· 

1 

ma doğru köye Vali Lutfü Kır_dar 8~., bakılırsa Harbiyeden daha yeni ç.ık - rnek gülünç olur. Bu mahaU.! delikan· hardan daha çabuk geçer. ğil. SebeLi ne ve kim olursa olsun General Münir de gelmişlerdır. ll t 

mış zabit vekili Fikretle oişanlanınak Jı.larwın komşu .kızlarına o!an ilana .aşk- Ne yalan söyliyeyim, seni baftnda memteket tehlikeye atılmıştır. yük bir neş'e içinde geçen bu seya~fl 
.,eseiesi aileleriniz arasında müzake- !&ıma benzer. Senin gibi fikr! !Jlemif, gelin telleri, limon çiçeklerile gözü - (Arkası var) bilhassa köylüleri memnun etıniştır· 

...... 
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ittihad ve Terakilide on sene 
-On üçüncü kısım-------- No. 8 

MOTAREKE GÜNLERiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
• 

Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen 

Ittihat ve Terakkinin akıbeti 
acaba ne olacaktı? 

A 

Talat paşa, Hacı Adil beye döndü " bizim dedi, bütün hatamız bizden sonra 
gelecak olan zümreyi !ıazırlamamış ve hazırlanma kabiliyet:nde 

olacaklara meydan ve imkan bırakmamış olmaktır. , 

Bu kuvvet olmadıkça hayat yürü
yemez, inkılaplar vücude gelemez ve 
yer yüzünün mütemadiyen değişme 
ihtiyacı tatmin edilemez. Cemiyetin 
esrarlı kanunlan bunu böyle istiyor ... 

Akşam olunca 
Akşam oldu. Şimdi içtima edecek

ler. Ben de oturmaktan yorulmuşum, 
ayakta ötekile berikile konuşuyorum. 
Artık gideceğim. Fakat, Tanin mesele-

Şimdi ben bu bahse girecek değilim. 
Varsın, Mithat Şükrü onunla k,muş-
sun ... 

Sonra, demindenberi konuştukları 
mevzua avdet ediyormuş gibi bir ta
vırla, Hacı Adil be ye dönerek: 

- Bizim, dedi; bütün hatarn ız, biz
den sonra gelecek olan zümreyi hazır
lamamış ve hazırlanma kabiliyelinde 

olacaklara meydan ve imkan bırakma· 
mış olmaktır. Gün geldiği zaman in • 

san bunları daha iyi anlıyor. Fakat, 
marifet, onu vaktinde anlamaktır. lt-
tihat ve Terakkinin giriştiği mücadele, 

daima şüphe edilmeğe layık bir iş idi. 
Bizim muvaffak olamadığımız yerde ' 
bizim yerimize iş başına geçebilecek 
bizden daha yeni unsurun yetişmesine 
yardım etmek vazifemizdi. Bunu yap
madık. Fenalıklarını {!imdi görüyoruz. 
Daha da göreceğiz. 

Belki, benim yanımda konuşmak is
temedikleri şeyler var; buna man i ol
mamak lazım. Bunun için Talat paşa, 
sözüne fasıla verir vermez, ben ayağa 
kalkıyoruro ve çıkıyorum. 

Kısa bir müddet Tanine uğradıktan 
sonra ve orada İbrahim Necmi ile ko-

' sinde bir karar vermek lazım. Mithat 
Şükrüyü buluyorum, henüz o bir ka
rar veremiyor, Talat paşa ile konuşa
cak. 

Talat paşa, içerde, küçük bir ((hal
vet)> odasında, hep konuşuyor, geldi
ğimi haber vermek ve hatır sormak 
için bir uğramak lazım. Kapıyı vurup 
içeri giriyorum. Hacı Adille konuşu -
yorlar. Beni de oturtuyor. Havadis so
ruyor, bildiklerimi, başımızdan geçen
leri anlatıyorum. Çehresi biraz daha 
renksiz ve gölgeli, gözleri biraz daha 
yüklü ve yorgun, gecelerini rahat ge
çirmiyen bir insan; fakat, arada bir 
titreyen sesinde de, metin ve mütevek
kil bir adamın kuvvet ifadesi var. Zor
la hareket ve neş'e ifadesi verrneğe 
çalıştığı durgun çehresindeki hüzün, 
hiç bir gözden kaçmıyacak derecede 
barizdir. 

on temmuzdan bugüne kadar neticesi (Arkası var) Harhıumuminin aç ve ekmeksiz gün· 
~~İ~s=~~b=u~l=D~a=~~~~ .. =c=~=·~tFa=a=M=e=m=u=r~~=-~,=========~~~~~~~l~~m~~~~~~~~~~i 

1 

kışıanın civarında rastgelmiştim. Ha • 
ğundan: rikuliide güzel küçücük bir Çin büldo-

ğumuzu o~ ihtar etti Nihayet dokto "' 
run koyduğu menenjit teşhisi, asabı o~ 
mm kudret ve tahammülünü son had • 
dine kadar gerdi. Kışlada işle en m&§• 
gul zamanlarımda bile kafam, hep Nüz 
hetteydi. Onun bukle bukle saçları, kü" 
çücük başı, bir an bile gözümün önün .. 
den gitmiyordu. izinli olduğum akşam
lar, heyecan ve tehalükle eve koşuyor• 
dum. Daha kapıdan girer girmez evde 
beni karşılıyan ilk şey, bütün eve sinen 
mağmum ve ağır bir sessızlik olu-rdu. 
O vakit muhitin si.ıkünunıı bo::maktan 
içtinab ile ayakiarımın uçlarına basa
rak, kalbım çarpıntı i.çinde trabzar. -
}ara tutunup yukarı kata, Ni.ızhetin 

odasına çıkardım. Görürdüm ki, şim
di şu muhite hakim olan boğucu ha -
va, eniştemin öldüğü günlere tekad -
düm eden havanın aynidir: Ayn. ki -
lidli dudaklar, ayni öne iğilmiş baş • 
lar, ayni boşanınağa müheyya göz • 
ler ... Bakışlarımız hep küçüğün üze .. 
rinde toplanır, bilhassa birbırimizle 
gözgöze gelmerneğe uğraşırdık. Sanar
dık ki, eğer gözgöze gelirsek, içimizde
ki müthiş faciayı yekdiğerlerimizin 
göz bebeklerinden okuyarnk anlıyaca· 
ğız. 

Ehlivukuf tarafından tamaauna 714 
lira kıymet takdir edilmit olan Beyoğlun· 
da Tatavla mahallesinde Tatavla cadde· 
sinde eski ı ı 2, 1 ı 4, 116 mil.kerrer, yeni 
148 tapu numaralı ananın evaafı, ana· 
nın Ön ve arka cepheleri tahta perde ile 
örtülü ve içinde altı adet meyva ağacı var· 
dır. 

Hudut: Sai tarafa ifrazen Katine arsa· 
aı sol tarafı Sineaon aparlunanı ve arkası 
Tanataki arsası önü Tatavla caddesi ile 
mahdut~r. 

Sahası: 119 metre murabbaıdır. 

Zavallı adam ı Biitün Osmanlı im- Yukarıda evsafı ve hudut ve mesahası 
paratorluğunda, sırtı onun kadar ağır gösterilen gayri menkulün tamamı açık 
bir tarih mes'uliycti altında ezilmiş hiç 1 arttırmaya vaz'edilmittir. Arttırma petin
bir sadrazam yoktur. 0 gün de, bugün dir. Arttırmaya i1tirak ede<"ek müt:erile

de bu insana karşı içimde yalnız bir rin kıymeti mubammenenin yiade yelmit 
acımak duyuyorum. Halbuki o, bir 

1 
bqi nisbetinde pey akçesi veya milli bir 

imparatorluğun çatısını aşağı almış, 1 bankanm teminat mektubunu_ barnil olma· 
temellerini baltalamış bir tarih devri- ları icap eder. Müterakim vergi tanzifat 
nin resmen en başta gelmiş olan mes'- tenviriye ve vakıf borçları borçluya ai:tir. 

u) şahsıdır. O, bu hareketi idnre eden Artbrma tartnamesi 26/3/37 tarihine 
siyasi ordunun kumandanı idi. müsadif Cuma aiinü dairede mahalli mah-

Onun kumanda ettiği saflar içinde susuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
ben de vardım ve benim de hayatım, 3/5/937 taribine müsadif Pazartesi günü 
onun yüzünden, ilk gününden son gü- dairenıizde saat 14 den 16 ya kadar icra 
nüne kadar, bu güne kadar hep müca- edilecek birinci art:ırnıada bedel kıymeti 
dele oldu. Bütün bunlara rağmen, o muhammenenin yüzde yetmit hqini bul
gün de, bugün de ona kar~ı duyduğum 1 duğu takdirde üste bırakılır, aksi takdirde 
his, yalnız acımak duygusu oldu. Çütı-lson arttırmanın taahhüdü baki kalmak ü

kü •. o~~ tanımış olonların hemen ka·lr.ere arttırma on bet cün daha temdit etli
fesı gıbı, ben de onun bu rolünü idea- lerek 18/5/937 tarihine müsadif Salı .. _ 
ı . b' . . ) 1 gu 
ıstçe ve tam ır samımıyet e oynadı- nü saat J4 den 16 ya kadar dairede a-

GRiPiN 
Soğuk a]gınlığına, ba1 nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kınk

lığa, üııümekten mütevellid 

bütün ıstırablara kar~ı 
bilhassa müessirdir. 

GRiPiN 
En tiddetli baş ve diş ağrılarını 

derhal din::lirir 

GRiPiN ğına kanidim. Vazife ve merasim iti- 1 pılacak ikinci ar:tırma neticeı;inde en :ok 
barile üniforma giydiği zaman sıkılan, arttıranın üst:.inde bırakılacaktır. 204 nu
«ne zaman bu mfmasız şeyleri sökiip 1 maralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı Bel, sinir, romatizma ağrılarında 
atacağız?n diye söylenen, paranın ne 1maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile hararelle tavs:ye edilmekıtdir 
olduğunu hiç düsünmeyen, sokakta ısabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer ic~tbında gUn~e 3 knşe alınahilir. 
halk, Babıalide sadraznm rollarinin iki- alakadaranın ve irtif~k bak~ı aahiplerinin •••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••··-
•" · d · · Tk b"l'k . . bu hak'arını ve hususile faız ve masarife 
dmı e aynı bsamı7~ ı. ~e kta]A 11 ı ıçın- dair olan iddialarını ilan tarihinden itiba- B,. ·" U..TuN e oynayan u ta ı sız ın ı ap adamı- ren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
na karşı, Türk olarak da, fert olarak birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
da içimde hiç bir kin, hatta bir . kırılma Aksi takdirde hakları ~apu aiclilerile sabit 
hile yoktur· olmıyanlar satıt bedelinin payla,masından 

- Yarın ne yazıyorsun? hariç kalırlar. Müterakim vergi tenviriye 

Talat Paşa da Taninin ve tanzifiyeden ibaret oıan belediye ru
aumu ve vakıf icariyesi bedeli müzayededen 

ÇikmaSindan fayda QÖrmüyOr ltenzil olunur. Daha fazla malumat almak 

Bilmem, şu dakikada yazılan çizilen isteyenlerin 936/2340 numaralı dosyada 
'eylerJe hakikaten zihni alakadar mı? mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdi
Yoksa laf olsun diye mi soruyor? Ben ri kıymet raporunu ıörüp okuyacakları 

b d 
.... d .. v.. 'b' . ilan olunur. (31280) 

una uşun ugum gı ı cevap vermı- --------
yorum, kaçarnaklı bir yoldan gidiyo# -Kocaeli Mahkeme Bat katipliğinden: 
rum: fzmitin Orta çetmede 20 nurnanıda mu· 

DUNYAOA 
HER KES 

AS 
81ÇAGINI 

ALIYOQ 

- Henüz yorgunum ve daha da kim Mehmet oilu terzi feyzi tarafından 
"aziyeti kavrayamadım. Bugün yazı karısı olup bilen ikametıahı meçhul oldu- ......................................................... _ 
yazmıyorum. ğu muhakemeten aabi~ olan Elaziz vilaye- dolayısite bilcümle masarifi muhakemenin 

S b. } .. h d 1 tinin Miadın köyünden Ratit kızı Saiiha a- Salihaya aidiyetine 16/3/937 tarih'mde 
onra ır a za urup i iıve ediyo-

rum: leyhine ikame olunan botanma davası ne- karar verilip mahkeme ilim suretinin di-

z ticesinde kanunu medeninin 126 ıncı mad- vanhaneye talik edildiği ve tarihi netri i-
- aten yazacak da ne kaldı? desindeki sebebe ve 132 inci maddesinde- Jimdan itibaren bir ay zarfında müdıleia· 
-Doğru! ki kocanın evini kötü surette terketmit ol- leyha tarafından Turku kanuniycye mÜ· 
Diye tasdik ediyor. Bu « doğru l » masına göre kanunu mezkurun 138 inci 

1 
racant edilmediği takdirde hükmün kesbi 

onun da artık Tan ini susturmak fikri- maddesi gereğince tarafeynin yekdiğerlcrin- i kat'iyet edeceği tebliğ makamına kaim ol
ne mu~alif olmıyacağını gösterir. den boıanmalarına ve kabahaili kan olmak 1 mnk üzere ilan olunur. 

ğu idi; hemen iki avuç arasına sığabile· 
cek kadar iküçücfrk şirin bir şey. Par· 
lak sarnur renkli ipek kadar yumuşak 
uzun tüyleri, mini mini basık burnu 
üstünde zeki bak~lı, iri simsiyah göz
leri vardı. 
Yanıma çağırdım. Evvela durakladı, 

sonra başını, kuyruğunu sallayıp yal -
taklanarak yanıma sokuldu. Öyle bir 
yltaklanı§ ki, iki büklüm oluyordu. Ku
cağıma aldım. Sevdim. Okşadım. Son
ra !karnını doyurdum. Akşam evime 
götürdüm. Eski ve hakiki adını bilme
diğim için gelişi güzel ona «Bobi:. diye 
bir ad taktım. Bu adı o yadırgamadığı 
gibi bizim de kulağımıza ve dilimize 
uygun geldi. Bobinin bağırnıası, çağır
ması yoktu. Çok uysal, bilhassl çok gü 
zeldi. Onu evdekilerin sevmes. şöyle 
dursun gelen misafirler bile ona bayı· 
lıyorlar, onu sevip okşamaklan kendi · 
l~rini alamıyorlardı. 

O, bütün evin sevgilisi idi. Hatta an
nem köpeği hiç sevmemesine rağmen 
ondan hoşlanıyordu, o kadar kı bazan 
onun paparasını bi~ bırakmıyarak biz
zat kendisi hazırlıyordu. 
Hemşiremin küçük çocuğu Nüzhet, 

henüz emeklemekte olmasına rağmen 
halının üstünde sarnur renkli bir yu • 
mak halinde bin türlü şaklabanlıklar 

yapan bu güzel köpekle oynamaktan 
hoşlanıyordu. Bilmukabele Bobi de kü
çüğe o kadar düşkündü ki, hatta biz -
den fazla onu seviyorrlu bile diyebilir
dik. İlk günleri Bobi, Nüzhetl görür 
görmez hemen kucağına çıkmak]., kal· 
mıyarak yiizünü de yalanıağa kalkış -
mış ise de bir iki kere sert ihtarım iize· 
rine bundan vazgeçmişti. 

Zaman, harb zamanı; devir, mahru -
mıyet devri idi. Bununla beraber ken
di alemimizde alaküllihal geçinip gi
diyorduk Midelerimiz ve:;ika ekmeği-

ne alıştığı gibi çay ve şeker denilen 
şeyleıin tadiarını da çoktan unutmuş • 
tuk. Biraz evvel ölen eniştemin cena -
zesile Umumi Harbe ilk kurbanımızı 
vermiştik. Binaenaleyh Nüzhe~ daha e
mekleme yaşında baba yetimi olmuş 
ve bu suretle evimizin sakin havasına 
ağır bir matem ve felaketin derin hiız
nü çökmüştü. Bir taraftan harbin sü -
rüp gitmesi, diğer taraftan kendi şah· 
si acılarımız yaralı yüreklerimize kız -
gm bir hanç~r gibi saplanmı§h. Bobi
nin eve gelişi, evdeki bu mağmum ve 
sıkıntılı havayı biraz değiştırir gib~ ol· 
muş, onun türlü şaklabanhkları, göz -
lerimizi biraz oyalamağa başlamıştı. 

İşte bu sırada büyük bir felaket, za· 
ten mağmum ve matemzede olan bu 
aile yuvasının üstüne tekra~· kara ka -
nacllarını germişti: Bir gün küçük Nüz
hct hastalanmı.ştı. İlk günleri bunu bir 
soğuk algınlığına hamlcttik. o kadar 
fazla ehemmiyet vcrmedik; fakat has
talığın"tlevamı, at~in art'ması. çocu~un 

baygın ve b:hoş yatışı, ilk tahmin ·j 
lenmizde aldandıf?ınıızı. bı:iı!c-. c: idi 
bir hastalıkla karııı karşıya bulundu -1 

Hele za\·allı Bob i. .. Nüzhetin hasta 
yatağına yatmasile onun da küçüğün 
karyolasının ayak ucuna yatmas. bir 
olmuştu. Neş'csizdi, eskisı gibi yal -
taklanmıyor, hoplayıp sıçrnmıyor, iki 
ön ayaklarını ileriye uzatmış, küçü .. 
cük başını pençelerinin arasına ycrleş
tirmiş. burnu halımn üstı.ir.de sessiz 
ve mağmum, orada yatıyordu. Emın -
dim ki hayvanlığına rağmen etrafın • 
da bir hfıilenin döndüğünii blzım ka -
dar o da kuvvetle hissedi) ordu. 

Onun bu hali, Nüzhetin ölümüne 
kadar böylece devam etti. Onu gö -
müp ~ve avdet ettiğimiz zaman Nüz
hetin annesi, babam ve validem. faci· 
anın cereyan ettiği odamn karşısın -
daki odada karşıhklı oturmuş ağlaşı • 
yorlardı. Bu çemberin bir halkasını 
da Bobi teşkil ediyordu. Muztarib, 
mağmum dolgun gözlerini kardeşimin 
yüzünden annemin, \'e annemın yü • 
zünden babamın ve ben~ yüzüme çe
viriyordu. 

Ben, o evi terkettiğimiz güne kadar 
cenazenin çıktığı odaya bir kere bile, 
girmcdiğ!m gibi Bobi de bir kere ora
ya girmedi. 

Ben hayatımda bu köpek kadar içli, 
bu köpek kadar faziletli bir hayvana 
tesadüf etmedim. Bobiyı hayatınca 

bütün ev, hepimiz sevdik ve ona hiç 
bir gün bir fiske bile vurmadık. Hat -
ta öldüğü vakit onu süprüntillüğe at • 
madık. Evimizin bahçesinın b~r köşe
sine kendi elimle onun için bır mezar 
açtrk. Ve göz yaşlarım içinde onu ora
ya gömdüm. 

Salühaddin Enis 

--------~-------------------------------·-Yarmki nushamızda: 

Bir çift dost 
Yazan: Frnncis de Miomandre 

Çeviren: Nurullah Ataç 
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(Ertuğrul fa ciasına karışan aşk macerası) 
Yazan: A. R. 

SON POSTA Mart 26 
aSo:ı Posta ımı Tarihi Tefrlkaııı :• 96 

Güneşin ilk pırıitıları arasında Japonyanın rengarenk 
dağlan belirmişti, bu manzara bir d en bire bütün ge~i 

halkına derin bir sevinç ve heyecan vermişti Akatla ellerine düşen 
Yazan : Celal Cengiz 

bir Sumer 
Şunu da kaydetmek icap eder ki; ı caklaşarak samimi müsafahaıara gırış

bu fırtınadan {Ertuğrul) çok ucuz kur· mişlerdi. zabitini yakmak •• u zere idiler tulmuştu. Çünkü, F oço }imanına gel
dikleri zaman, bu hain fırtınadan dört 
geminin battığı söyleniyordu. 

Bu çetin yolculukta, bir haylı kö • 
mür israf edilmişti. Onun için iki gün 
f oçoda kalınarak kömür noksanı ik· 
mal edilmiş; artık Japonya sahillerine 
yol verilmişti. 

O gün akşama doğru, (Ertuğrul) 

ağır ağır (Nagazaki) Jimanına gir • 
m.i~ti. (Ertuğrul) un teknesindeki hal, 
uzun bir yolculuktan gelen üstü başı 
kirli, harap ve perişen bir seyyahn ben
zemekte idi ... Singap u rdan sonra, nıü
temadiyen geminin bordalarını döven 
deniz dalgaları, tekmil boyaları sıyır

mış renksiz bir hale getirmişti. 

- Sumer aslanları, Hindin koca ni eBerile kapayıp ters yuzune kaçar
gövdeli ve toplu hacaklı fillerden yıl- lar, bir daha bu semtten bile gc;çmez -
maz. Vurun şu yürüyen dağ yavru- lerdi. Fakat, harp zamanında şüphe -

larını.. siz ki Sumerliler böyle boş inanışiara 

- Geliri bu kadar fazla bir memle· 
ketten kral bize neden vergi vermiyor 
da cenge razı oluyor} 

Muharipler yaylarını gerdiler.. kapılıp harbi kaybetmek i~temezlerdi. 
Oklarını fillerin iri gövdelerine nı- Öyle yaptılar .. arkada~iarını ölüm-

Diye söylenerek, kulenin dibine 
geldi. Naraş bu kulenin önünde direğe 
asılmıştı. 

Hesaba nazaran, tam altı yüz elli 
millik bir yol kat edilecekti. Hnvanın 
azgın hırsı, henüz dinmemışti. Şeker 
bayramının, birinci ve ikinci günleri 
kudurmuş dalgalarla boğuşularak geçi· 
rilmişti. Artık ertesi gün, mutlaka Ja· 
ponya sahilleri görülecekti. 

şan alarak boşaltınağa başiadılar. den kurtardıktan sonra, kol kol şehre 
Akad cengaverleri surlardaki maz- girdiler. 

Tanzerle Naraş burada gözgöze gel· 
diler. (Ertuğrul) ağır ağır limana girer· 

ken; sancak ve iskeledeki selam h>p· 
ları gürlemişti. Ertuğrulun bu topları· 
na; Jimanın kalesile, li manda bulunan 
Ingiliz ve Amerika zirhlıları ınukabe· 
le etmişlerdi. 

galların arasından hayretle bu dövüşü 1 * * * Naraş da mağrur bir kumandandı 
Şehrin Tanzer tarafından zaptedilğinl 
anlayınca, kendisinin yapamadığı bu 
işi T anzerin yapmış olmasından çol 
müteessir görünmüştü. 

sey,ediyorlardı. Sumer ordusu, Al{ad kalesine 
Akad kralı fillerinden o kadar emin-

di ki .. dere cephesine kapı nöbetçile - girince .. 
r.inden başka nıuharip bile KÖnderme- Tanzer şehre - fazla zayiat verme· 

Daha, alaca karanlıkta; herkes gü
verteye fırlamıştı. Neferlerden ve genç 
z ... ;;itle-rden bir çokları, direkiere tır · 
manmışlardı. Ertuğrulun şiddetle yal· 
pa etmesine rağmen, bir an evvel, ka· 
rayı görmeye çalışıyorlardı. 

Bu ecnebi zirhlıların güpe"tcleri, 
birer mahşer kesilmişti. Büttin dür -
bünler, Ertuğrulun üzerine çevrilmiş
ii. Bir Türk gemisinin, o kadar engin 
ve azgın denizleri çiğneyerek, Salinıen 
buraya kadar gelmesi, İngiliz ve Ame· 
rika denizçilerine çok derin bir hay -

mişti. den • girmişti. T anzerin maksad ı A· 
Binlerce muharibin birden boşalt - kad kralını canlı olarak ynkalamaktı. 

tıkları oklar fillerin vücudiinü bir anda l Fakat, ne yazık ki, Tanzer Kalde de 
delik deşik yapmışlardı. Fillerden iki- Naraştan ba~ka yakalayacak meşhur 

(Arkası var) 

-.. ·····-···································-··-·· ...... 
si biraz sonra kalırı bacaklnrını yuka:-ı bir adam bulamamıştı. 

Birdenbire, prova direğinin çanaklı
ğından bir ses aksetmiı:ıti. Ikinci bölük 

' ret vermişti. 
kumandanı Hulusi efendi, cilerini bo-

* ru gibi ağzına dayayarak: 
- Beybaba ı.. Müjde ... Karayı gör· Beş gün beş gece, kudurmu-:; den:zler· 

kaldırarak dereye yuvarlandılar. Di - Akat kralı dere ağzına filleri gönde· 
ğer ikisinin vücudiine saplaııan oklur rirken, kendisi de ailesini ve adamları· 
bu iri cüsseli hayvanı bir çalı yığını 1 nı alıp şehirden geriye çekilmişti. 
haline koymuştu .. ayakt~ duruyorlar-I Ta~zer, Naraş gibi Sume~in •w~ıeş -
dı, fakat, hortumlarını bılP. sallamağa hur bır kahramanını ele geçırdıgı ıçın 
ı:uvvetleri yoktu. 1 de-ğil. Onu ölümden kurtardığı için 

dü-,,. le mücadele etmek; gene kömürlük le- Sağa sola sendeleyip dururken, Su- mcmnundu. , 

Diye, kaptan köprüsüne :;t-slenmiş· ri boşaltmıştı. Onun için Ertuğrul bu- mer akıncıları fillerin önünden geçe - Naraş bağlı olduğu direkte hala ası-
. rada da dört gün kalmış; kömiir eılmış· 

tı. rek küçük bir kapının önünde durdu- lı duruyordu. SAÇ 
BAKIIVil 

Kumanda mevkiinde bulunan, sü· tı. Beşinci gün hareket ederek, (Kobi) 
vari muavini Tekirdağlı Cem il bey: I imanına doğru ilerlemeye başinmı ş· 

- Çok şükür ... Hadi, kumandan tı. 

lar. Burası surların son kapısıydı .. ve Tanzer arkadaşlarile 
önünde sekiz nöbetçi bekliyordu. rm üstüne çıktı .. şöyle 

birlikte Surla
bir etrafa göz 

SumerHier Akad nöbetçiicrini yere attı. 

paşaya· git de, müjdeni al. Aylardnnberi; açık, hain. insrıfsız 
Di} e cevap vermişti. denizlerde çalkanan (Ertuğrul), şim • 

~erdiler .. kapıyı k:rdılar. lçerıye gir - Akad merkezi ne giizel, ne şirin bir 
diler. ovanın kenarına kurulmuştu. Batıda 

Güzelliğin 

Kumandan Osman paşa, gerek ef· di o meşakkatli yolculuğun acısını çı
rat ve gerek zabitanı dikkate nl:ştır - karıyor; büyüklü küçüklü adal::.rın, 
mnk için, ilk karayı görenlere birer al- dar boğazların arasından süzülerek 
tın lıra hediye verıneyi adet etmişti ... sakin, bir göl kadar rakit sular üzerin· 

Onun için Hulusi efendi de d~;:rhai di· de ilerleyordu. 

Işte bir zorluk daha l Akad dağı .. Doğu da hurma ve porta-
Küçük bir meydanda bir yığın odu- kal bahçeleri .. ve akar sular görünü -

en biri ci f&rttdtr. 

nu tutuşturmuşlardı. Odunların orta- yordu. PETROL NiZA sında Ak adiara esir düşen bir genç Tanzer: 

Sumer zabiti yanmak üzere ayakta du- --===---- =====================:o=:::x:::a:ıo:::w 

ruyoı\!u. Akay İşletmesinden : 
Tanzere: 

rekten inmiş; hakettiği hediye yi al - japonya sahillerinin bed ii manzara· 
mak için, doğruca Osman paşanın ka- sı, gemi halkını sermest ediyordu. Her 

· · · - Bir zabitimizi v. akıyorlar .. marasına gıtmıştı. tarafta1 ,Pçıklı koyulu yeşillikler ara • 
B. ·· · "lk 1 1 Diye bağrı~tılar. ıruz sonra. gune~ın 1 pır'l tı arı sında, yüzlerce renk beliriyor; tabia· ' 

d J A k d ~ Koca aslan! Bu felaket karşısında arasın a, aponyanın rengaren ag- tin en müstesna lütfuna nail olan bu 
ı b ı . · · B b. _, b" 1 1 da bir demir yıgını gibi dimdik dur -arı e ırmıştı. u manzara, ıruen ue sa lİ ler, adeta bir renk ve ziya meşhe-
b .. ·· · h Ik d · b" · mus,, ve sarsılmamıs,tı. Sadece arkadaı:ı-utun gemı a ına erın ır sevınç rine benziyordu. T 

ve heyecan vermişti. Her tarafta: brına şu emri verdi: 
_ Yaşa, koca Ertuğrul... Senin Bazan bunların arasında; çıplak ka· - Ateşe atılınız .. ve arkadaşınıı:ı 

k kı ı "f • yalardan mürekkep,• -ko}'U kurşuni o··ıu··mden kurtarınızl öhne sırtına yü eti en vazı eyı, as-
lan gibi yaptın. Türk gemiciliğinin, yü· renkli tepeler yükseliyordu. Bu tepe· Ordu zabitleri tereddütsüz ateşe a -

lerin ekseri~hliin üzerinde, eski birer tıldılar .. elbisesi alevler içinde yanan zünü ağarttın. 
Naraları yükselmişti: yanar dağ olduklarını gösteren kra - genç Sumer zabitini ölmek tehlikesin-
Süveyş kanalında, gemi tamirde :i- terler farkediliyordu. ·. Bu tepelerin den kurtardılar. 

k E w 1 ·· · ki korkunÇluğu bile, göze hoş gorunu - Megw er bu zabit Akadlara esir düş-en: rtugru un çurü üğünden ve sa· 
iresinden dem Yurtırak bu yolculuğa yor; kalbiere tatlı bir ürperti veriyor- t\iğü gündenberi zindanda yatıyor -

devam için muhalefet gösterenler, şim- du. mu;. .. Sumerlilerin Akad kaleleri önü-

di kalplerinde acı bir hicap ve neda· Ertuğrul; tabiatin bütün bu giizel- ne geldiğinden haberi yokmuş. Su • 
met hissetmişlerdi. liklerile süslenmiş olan, tam :mo mil- merliler dereyi aşınca, Akad kralı teh· 

Geminin güvertesi, adeta bir bay - lik mesafeyi, ağır ağır geçmiş.. zifıri likenin büylidüğünü görmüş : (belki 
ram sahnesi haline gelmişti. karanlık bir gecenin sabahımı do~ru; Sumerliler bu kapıdan h ücum etmez-

Efendiler!.. Bayramlaşalım ... (Kobi) Jimanına demirlemişti... Der· ler .. ederlerse, karşılarında kendi za -
Vakia bugün bayramın üçüncü b ünü hal şunu da ilave etmek lazımdır ki; bitlerinin yandığını görerek kaçarlar!) 
amma; zarar yok. Bizim asıl bnyrAmı· Ertuğrul un bu daracık boğazlarda, bu demiş. 
mız bugün. serpme adaların arasında, en küçük Filhakika SurnerJiler kendi soyla -

Sözlerile zabitler ve askerler, ku - bir arizaya bile uğramadan bu :·mO mil- rından birinin yakıldığını görrneğe ta
. · · ·~ · · · · · · ·- · · · · · · · · -· · · lik mesafeyi katederek (Kobi) lıma· hammül edemedikleri içiı;, böyle bir r 

Bir Doktorun 
nma demirlemesi, çok mühim bir mu· hadise karşısında gözlerini ve yüzleri

Günlük 
Notlarindan 

vaHakiyetti. 
Cuma 

Kobi limanının manzarası, herkesin 
(*) kalbinde tatlı bir vatan hasretinin u -

1\'öbetçl 
-----------------llyanmasına sebebiyet vermişti. Çün -
Ulgun ve yaşlıların kü, limanı ihata eden dağların o en.tes Bu cece nöbetci olan ecıanele-r şunlar-
Sebzeler hıfzı.~·..,ıhha."'l ve bedii renkleri, lstanbulun Bogwazi- dır 

J ezaneler 

,~..,. ,-, İ tanbul cihetindekiler 
Yaşlıların yiyeceklcrlne, i~cccklerlnc çini hatırlatacak tablolara malikti. Aksarayda : (Sarım>. Beyazıdcıa : <Ce-
çok dikkat etmeleri, damarlarının taz- mil>. Fenerde : (VItaliJ. ;?ehremlnin -
yikini sık sık ölçtürmeterl, hele barsak- Ortalık ağarır ağarmaz, yüksek 1"Üt· de : (Nazım). Karagümrükte : <FuadJ. 
larınn fa~n ehcmmiyet vermelerı la - beli zabitlerle sivillerden mürekkep bir Samııtyada : (Teofilos). Şchzndcbıışın· 
zımdır. .ınsanları lhUyarlataıı kalın da :{Hamdl). Eyüpte : (Hlkme~ AtJn-
bars:ıklarıdır., derler. japon heyeti gemiye gelmiş .. gemi za- maz). Eminönünde : (Mehmet Kfııım). 
Hayatta ifrat ve tefrltten uza't, ahenkll bi tan ve efradı tarafından merasinıle Küçükpazarda : (Hikmet Cemll). Alem-
ve muntıızam çalışma bu dcvrln en bel- istikbal edilmişti. Bu heyet, jmparato· darda : Eşref NE!§et). Bakırköyünde : 
ll b:ışlı sinir hıfzıssıhhasını tc~kll eder. (Merkez). 
Bu suretle devam eden bir ömur, sonıı- run teşrifat nazırı tarafından çekilmiş Beyol:lu cihetindekiler : 
n:ı kadar muntnzam bir hayaı ve yaşa- olan bir telgrafı getirmiş; kumandan İsliklfıl caddesinde : (Gıılatasarayı. Tü-
ma. insanı daima snadete kavuşlura - Osman paşaya tevdi etmişti. ncibaşında : CMatkovlç). Galatnda : 
cagına ve sinir kuvvetinin hPr ~eyin <Yenlyon. Fındıklıda : (Mustafa Nallı. 
üstünde bulunduğuna lman edince d !in- Saray nazırı, bu telgrafta; Ertuğ - Cumhuriyet caddesinde : (Kürkclyan). 
ya geçldlnin rahat geçlrllece~lne oku • rulun selametle Japonyaya müvasale· Kalyoncukulluğunda : < zarıropulos ). 
yucularımın emin olmaları ırızımdır. tini tebdk ettikten sonra, (Yokuha _ Flruzağada : (Ertuğrull. Şişllde : <A -

ı k ı ki h sım). Be~iktaşta : (Nail Halid). c•) Bu not arı esP sa ayın ız, ya uı ma) ya hangı· gu··n muvasalet edı'"ıece·ı z. • • 
bir albüme yapı tırıp kollt.kslyon yapınu:. &5azı(ı Te Adalarda: 
Sıkantı za.man1nııda bu notlar bir doktor ğinin bildirilmesini rica etmekte idi. Üskildarda : (Sellmtye). g;uıyerde : (A-

i bilir san. Buyükadada : (Halk). Heybellde: 
~~:'l:b~i~im::dad::•~n~ız~a~y~e_t_~_e ___ .___________ (Arkast var) .__<T_a_n_a.şl_·----------------~-----! 

ı - Yalova kaplıcalarında in~aatı ikmal edilmekte olan otelin ahıap mobll· 
yesile perdeleri için kapalı zarf ile yapılan münakasa neticesinde alman aon fiat 
( 26.800 ) lira haddi itidalde ıörülmediğinden bu i,in ihalesi açık ebiitme lUnl

tile yapılmasına karar verilmit ve eksiltıneye i,tirak ıartı tahfif edilıniJtir. 
2 - Muvakka~ teminat yukarıda yazılı miktardan atağa olarak her talibia tek

lif edeceği fiatın yüzde yedi buçuğudur. 

3 - Eksiitme l / Nisan/1937 tarihli pertembe günü saat ı6 da batJ•yarak 
ı7 de bittiği takdirde ı7 de karar verilecektir. Eksiitme Karaköyde Idare Mer
kez..inde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartname, ketif ve resimleri görmek ve mülemmim malümat almak ilt• 
yenierin idare levazım ,efliğine müracaatlan. ( ı6SS) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Hu.akle 1500 Adet 
Hu~akle Borusu 1000 • 

'» Tampon u 250 • 
Ana Mus.~u Şıtpkıtsı 15 m/m 90) • 
Musluk Çarkı 30 • 10 • Alan~on 40 • 26~) • .. 60 • 110 • 

1J 80 • 35 • • 100 • 20 • 
Duz Plılka 80 • 70 • » • 100 • lO • 

Yakarıcia cjııs ve eb'l'd ve mıktarı gölerilen adi dökl1m parçaları kap!lb 
zarflıt eksutıneye k oııulınuştur . 

1 - Bu ı~ için hıızırlamuı şartıutma levazırn servisinden parasız verilir. 
2 - Ihale lV Nısan tı37 Pıtzıtlesi gOnn saat lö da Taksinıda Idare merkezi 

biııasındn yapıhıcaktır. 
3 - Eksi~tmeye girmek jsleyenlerin şartnameye göre hazırlayacaklan teklif 

zarnarını yukarıda yazılı g!in ve saatten evvel ~lOdOrlO[te vermeleri. d607• 

- Istanbul Gümrükleri Haşmüdürlüğünden: 
4/2/ 937 tarihinde }imanımıza ıelen Yunan tabiiyelini haiz Artamsiya npanı 

tayfas ın dan Hiristo oğlu Y orıinin S adet plaiı memlekete kaça k olarak soktuima
dan mezli\ır plikların ı918 No. lu kanunun 2S inci maddesinin ı inci fıkrası ce
reğince müsaderesi ile bir misli rayiç kaymetl olan 448 kuruı cezanın tahsilioe 
S/2/937 tarihinde ait olduğu mahkemede lS ıün zarfında i:irazı kabil olmak ğ.. 
zere, hey' eti mahsusça karar verilmit ve bu karar suçlunun ikametgahı ve anes

keni meçhul olduğundan kendisine tebliğ edilememi§tir. Usuliin ı4ı, ı42 madde
leri ııereğince tebliğ makamına kaim olmak üzere ilaneo tebliğ olunur. ( ı675) 

-------------------------------------------------------· ---
Belediye Sular Idaresinden: 
Kurıun Boru iç kutru ıs m/m 20000 kilo 
Eb'ad ve miktarı yukarıda yazıla kurtun boru kapalı zarfla münakasaya koa • 

muttur. 

1 - Bu it için hazırlanan tarlname Levazım servisinden parası.z verilir. 

2 - Ihale ı2 Nisan 937 pazartesi ıünü saat 15 de Taksimdeki idare ...ne.l 
binasında yapalacaktır. 

3 - Eksiilmeye ıirmek isteyenlerin prtnameye ıöre hazırlayacaklan tdlil 
aarflar&Da yukanda Jaztla ... •• •*• ...-l)irektörlüie vermeleri.. «1608• 



26 Mart 

Ankarada Türkiye 
Korskanteri birinciliği 
Pazara yapılıyor 

( Baştarafı 7 inci sayfada ) 
Türkiye Kros §ampiyonasının ilk a

dunı Ankarada atılmak üzeredır. 

Biz bu temelin kuvvetli ve sağiam ol 
duğuna inanıyoruz. 

İstanbul, İzmit ve Bursalı atletler pa 
zar günü Ankarada yapılacak Türkiye 
Kros §ampiyonasına iştirak etmek ü: e 
re bugün Ankaraya gideceklerdir. 

lzmirde Basketbol takımı 

Arkadaş ve ahbabınızı 
Anlamak ister misiniz? 

(Bnştarafı 7 inci sayfada) 
divaçta bedbaht olur. Bu tıplerin en 
meşhur şahsiyeti Şarlodur. 

Ay bürcünde doğanlar 
Bu bürçte doğanlar tabiali ay gibi :fer 

siz ve soğukturlar. Ekserıya tostopar· 
lak birer vücude sahiptirler. Esrar için· 
de yüzerler, kafalarında geçen müfsit 
fikirlerini esasını kimse öğrenemez. 

Mesela ay bürcüne mensup bir ka
dına tutulur, onu kendinize bendedcr- ! 
seniz, o evleneceğiniz günü başkasımı 
kaçar. 

Bu tip insanlar fena haayllere dalar 
lar. Kaba olurlar, yalancıdırlar. 

Mars (merih) büreünde doğanlar 
Bu b ürçte doğanlar hiddetli, şiddetli, 

seriülinfial fakat iyi kalpli olurlar. Mağ 
rurdurlar. Müsamaha nedir biımiyen i 
insanlardır. Cesur, kalp ktrıc~. sözler 
söylerler. Derhal işin pratik, müsbet ta ' 

1 rafına girişiri er. Kuvvetli ahlak sahi · 
bidirler, mücadeleden yılmazlar. fevka 
Iade kıskanç olurlar. 

Şampiyon takım 

İzmir, 25 (Hususi) - lz.mirin en es· 
ki sporlarından olan basketbole karşı 
büyük bir alfıka başlamıştır. 'l'anmmış 

basketçilerden Bay Saidin idaresi al· 
tında Erkek lisesinde yirıru basketbol 
ekibi teşkil edilerek şampiyonluk maç 
lan yapılmış ve 18 nurnarall takım şam 
piyonluğu kazanmıştır. Mektp idaresi, 
§ampiyon takuna, bir kupa hediye et- ~ 

miştir. Fotoğrafta, şampiyon takım ku 
payı aldıktan sonra görıinmektedi r. .............................................................. 

PROGRAMI 

MECMUASI 
Yarın çıkacak olan nüshasını 

Muhakkak okuyunuz. 
Haftailk dOnya programı 

Radyo Alemindeki yenilikler 

Teknik yazdar 

Dnnya istasyonlannın cetveli 

20 aahlfe 10 kuru,. 
Cumartesi çıkan Radyo mec-
ını muhakkak okuyunuz. 

Posta kutusu : 2276 4 il 

Kadınları da erkekleri gibi heyecan· 
lıdır. İhtilalde, toplantılarda, bağıran 
kadınlar hep bu cinstendir. Kolayca ta 
banca kullanabilirler. Kendi1erinl alda 
tan erkeği de pekala öldürürler. Na· 
polyon, Fransız Komünist lideri Torez 
Mars l>ürcünde doğmuşlardrr. 

Arz bUrcUnde dog anlar 
Küremizin bürcünde doğanlar, sağ ~ 

lam, kuvvetli bir karakter sahibiciirler. 
Kadınları iyi anne olur. Erkeklerden 
iyi memur yeti~ir, hisleri azdır. Sert- ı 
tirler, esmerdirler, çirkindirler, mukte 
sitti'ler, hesaplarını bilirler. Hıç bir şey 
de ifrata kaçmazlar, erkeklerine, karı
larına ihanet etinemeği bir vazife tclak 
ki ettikleri için ihanet etmezler. 

Artık doğum ta:hinize göre kendinı 1 
zin ve doğum tarihlerine göre de etra· 
fınızdaki insanların ne mizaçta kimse· 
ler olduk'larını kolayca anlayabil ırsi · 
niz. 

26 - l\lart - 937 - Cuma 
İS'rANUUL 

Öf le neşriyatı: 
12,30: Plakla T ürk mustklsl. 12,50: Hava

dls, 13,05 Muhtelif Plfı.k neşrlyatL 

Aksam nt>;:riyatı : 

18,30: Plakln da ns musikJsl. 19,30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şerik. 20,00: Türk mu
siltl heyeti. 20,30: Ömer Rıza tamtından A- : 
raps a söylev. 20,45: Vedia Rıza ve arkadaş
lan tarafından T ürk m uslkis1 ve halk şarkı
ları. Saat ayarı. 21 ,15; Orkestra. 22,15: Ajans 
\'e borsa lıabetlerl. 22,30: pınıa sololar, Qpe 
ra ve operet parçalnn. 

~aıın1d Program 
!7 - l\lart - ' 1937 - Cumartesi 

İSTA!Iı'BUL 

Ö~1e ne!lriyatı: 
12.30 : PlfUtla Türk muslkl•u. 12.50: Handls. 

1::1,05: Muhteut plflk neşrlyatı. 
Ak am Ne.')riyatı: 

18,30: Pl~kla dans musiklsl. 19,00 : Şehir Tl 

.._. Dr BOBBOBNI ;ı yntrosu komedi kısmı (Kuyumcud a ve tki 
tr • l kadın tlpl). 20,00: Fasıl saz Heyeti, 20,30: ı 

1 .EnıhıönU Eczn lınnesi yanında ömer Rıza tarafından arapça söylev. 20,45: 
Hnstala nnı hergO n kahu1 eder. Fnsıl snz heyeti: Saat 6-yarı. 2J,l5: Orkcstra. 1 

'- ,, 22,15 : Ajans ve borsa haberler!, 22,30: Pl~k-
ln sololar, opera ve operet parçaları. 

Karadeniz 
ğından: 

Ereğli Kaymakamlı-

Ereğli köyleri için a~ağıda müfredah ya-:ılı ıo kalem Telefon ve levazımı kapalı 
zarf usuliyle aahn alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3535 liradır. Muvakka: teminat 266 liradır. 
lha e 26/ 4 / 937 Pazarter.i gün.i saat 14 de Ereğli köy i§leri müşterek 

komisyonunda yapılacaktır. 
fatekliterin mufassal tartnarneyi görmek için hergün biızat veya posta ücreti 

kendilerine aid olarak teabhütlü mektupla Kaymakamlıktan istemeleri gerektir. 

'J'utnn 
Lira K. Mıktarı 

1875 
450 

200 
90 

720 
00 
11 ,60 
48 

00 
60.16 

8034.65 

l fıOOO 1\ılo 

4500 Adet 

1 Adet 
3 • 

24 J) 

ı • 
1 Çift 

60 Adet 

a • 
20 Kalem 

YekQn 

Evsarı 

3 M/M En bırıncı ncv'i 
Ye~li santim ~nı scklıgi ııde 

Tarto ınurka 937 Model 
J) 

D 

,1) 

» 
» .D D D 

Avrupa malı 
Laklaıışe Fransız malı 

Hakiki A. D. Ma ı ka 
Tarto Marka 

Mntererrik 

(1 ı643)) 

Cil'si 

Gnlvanız.i Tel 
Fincan, Deve hoyn ıı 

demi ri ile beraber 
20 lik Santral 
Mnsa Telefonu 
Divar » 

Sey yar Telefon makinesi 
Malımuz m r.a be l kemeri 

Kompilepil 
Mikrofon 
Telefon Malzemesi 

SON POSTA: 

YASI IZ 
Hiç Bir Şey 
ifade Etmez 

Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründökleri halde • • • • bir 
çok anneler de genç gibi 

gö:ünüyorlar •.. 
Bu meselcde 
yaş mevzuu
bnnis de~il
dir. Asıl rol 
oymyan bel
ki cıldin izde
ki • 'Bıocel • 
hayat hnccy
reluı) nin 
uııktandır. 

Cildinizdeki ''Biocel, i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız gene 
bir ten temin · ed.niz. 

Cildinizdeki <ı Biocel-ı nisbeti 
derecesinde yüzünüzde gençlik 
vardır. Cildin tazeliğini ve gcnç
liğini muhafaza ve iöame için 
tabiatİn cildde yaraaığı bu kıy· 

metli cevherin kurumasına mey
dan vermeyiniz. Onu, gene hay
vanlarda gizlenmiş cild hiiceyra· 

tı merkezind en istihsal edilmi~ saf 
ve taze Biocel ile besleyip can· 
landırınız. Bu şayam hayret cev 
herin cildiniz için büyük bir le· 
ııiri vardır. Biocel'in tabii ihtiya
tını ihya edecek ve hali takny· 
yüzde bulunduracaktır. O zaman 
cildiniz, kendi kendine yaşın iler 
leme alametleri olan buru,.uk, 
çizgi, siyah b enlerden kurtula ~ 

cak ·ve hakiki ve d~vamlı bir 
gençlik manzarası alacaktır. Cild 
için yalnız bir tek ı(Biocel.1 li un 
aur vardır. O da ( pembt· renk-
li) Tokalon kremidir. Hemen 
bu akşam yatmazdan evvel tat· 
bik ediniz. Sabah ta beyaz ren• 
gindeki Tokalon kreminı kulla • 
nınız. Cazib ve şayanı hayrı;t ne 
ticeler elde edeceksiniz. 72 yaş· 
larındaki kadınlarda buruşuk • 
luklar kalınıyacak ve 5(J yaşla· 

nndaki kadınlar aneale 30 yaşla
rında görüneceklerdir . Cenc; kız 

lar da hiçbir vakit görmedikleri 
cazip bir güzelliktc bir tene ma• 
lik olacaklardır. , _________ -

Binlerce T okalon müş
terisinden müessesemize 
mektub yazanlaı ın mü
şahedeleri kendiliğinden 
gelen en kıymetli delille-
dır: 

(Ynicu clldim daima 
çallar flff kırışırdı. To
kolon buna mdni oldu.) 

K. S... M. E. Manisa 
( Dilz ve pürüuüz bil' 

- güz• ancak Tokolon kre
mil• malik oldum. Bü· 
tün arkadaşlarım gü
z ıl m d e k i değişiki ii~ 
hagrt:.t ~ttil•r. 
M. F. sokak No, M. Bursa 
Mektubların asıllan dos· 

1 •r•brımızda saklıdır. __ ,_ ... 
#"' Or. SUPBI ŞINSES 

1 
ldrar yollara hastelakları 

mUteh&SSI&I 
Bcyotlu Yıldız ııinemaııı luırfıııı Lekleryo Apt. 
mnıı)enc 4 acn sonra . Cuma·t~i fııkirlere 

~~---. parasız. Tel , 43924 ~---"' 

ZAYi RUHSATNAME 
7-4-!336 tarih ve 8-5 s ıyı ile sıhhat 

yek ftle tinden ı!ldıınm Oxhyclrol mns
tahzarıma aid ruhsatnameyi kaybet
ttim. Yenisini alaca~mdaıı eskisinin 
bUkmU yoktur. MOnir Şalıin 

iZ E 
dikkat ve 1Y1 llAZI.M ediniz. 
Çııhuk, jyi çi(!ııeıııeden ~emek 
yıyeııler, fazlı bah•tratlı ve biber 
li yiyenler, hılhaı:;su içki içenler 
mi<le~ı·rıı~ ı t ııhrış t d<' rler. Ve EK
ŞlLIK, ll .\ZI'!,1SIZlJI{, n~ırlık ve 
b.ış d t ırı: f'leri hıss ·derler. 

MAZO .ı MEY V A TUZU 
IIA:tl .i::,lZLIÖI, i\11DE EKŞİLIK 
ve Y ANı\lALAJUNI GlDERlR. 
INh.IHAZI defeder. Bugoııchm bir 
şışe lltAZO~ alınız. Hıçtm mU· 
ııı.t il ııı ,,sl ı hz ..ır la kı yas kabul 
etıııez. 

M AZ O tlıl isim, H OR O S n.arkaMna dikkat. 

Belediye Sular İdaresinden: 
t..Unakaa• IlAni 

Ana musluk 15 m/m 1:-w<> Adet 

» » 40 m/ın 40 » 

Tevkif mu~lu~u 16 m/ m 1200 • 
'Basma çeşme 10 ,. 
Çe~me muslu~u ve aynası 1 k iloluk fA) J) 

• • • • 1/l • 100 J) 

Znrp ruuslu~u 
. 15 m/m 10 » 

• • 20 m/m 20 » 

Tazyikli Su mus:u~u için r ak or 60 J) 

Cins, eb'ı-ıd ve mıktarı yul\arıda gösterilen Bronz muslnklar ve tererrnatı 
kupalı zarfla eksiltıneye ı uııulnıu.;.lu r. 

ı - Bu iş içın hazırıaııan şartmıme Jevazım sen •isinde parasız verilir. 
2 - lıuı1e 12 1 Nisa ı 1 !JJ7 Pa~.artesi gnnu saat 16 da Taksiında i Idare 

Merkezi lıiııı l'mdn . apılacak tır. 
S - Eksıltmeye gırıııek islctyoıılerın şRrtnnıneye göre hazırlnyacaklurı teklif 

zıt rt'.an.ıı yu;ı;arı.lıt ~·uzuı gUn ve sııatten evvel DirektörlC~e vernıeleri. 
cı lt>06» 

1 Istanbul Belediyesi llıbl ın · 1 
Delialiye resmi borcundan dolayı tabsili emval kanunu ahkamına göre paraya 

çevrilmesine karar verilen Dolmabahçc kırtasiye deposunda mevcut ambalô.j müte
ahhidi Sabriye ait 3007 kilo SOO gram kırpıntı kağıt 5/ 4/ 937 pazartesi Cünü 
saat ı 4 de açık art~ırma sureti le ııatılacağından is: ek Iiierin yerinde hazır b ulu· 
nan memuruna müracaatları. (B. ) ( 1595) 

---·------------------------··---
Diyarıbekir Vilayetinden : 
Çel:ik zer'ine mahsus ve mahalli idareye ait Silvan kazası · dahilinde Parkin 

namile maruf ve üç seneliği 2408ı lira sabikli, gene Silvan dahilinde 21900 lira 
nabikli Bayik Barkut ve Merkez kazası dahilinde 18003 lira sabikli Madrapha 
Yiamit Madrap sularının 937, 938, 939 senelerine ait icariarı 5 Nisan 1937 pa• 
%artesi saat 14 de kadar kapalı z.arfla arthrmaya konulmuttur. Muvakkat teminab 
o/o 7,5 tur. Taliplcrin Daimi Encümene m üracaatlan ( 1651) 

--- -- -

I __ I_n_h_is_a_rl_a_r_U_. _M_-u_· d_iı_· r_Iiı_· ğ_u_· n_d_e_n_:_l 
ı - Şartnamesi mucibince ( 50.000) kilo siklop çemberi pazarlık la satın a• 

lınacakhr. 
ll - Pazarlık, 9 / IV /ı937 tarihine rasthyan Cuma günü saat 16 da Kabatatta 

Levazım ve Mübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lll - Şartnarneler paraaı:a olan\k her pn IÖZÜ geçen tubeden alınabilir. 

IV - Istekliterin pazarlık içi:n tayin edilen gün ve saa:te o/o 7,5 süvenme pa• 
ralarile birlikte adı ı eçen komisyona selmeleri ilan olunur. ( 1684) 



12 Sayfa 

Ayda 12 liratak liiiçiik hir 
taksitic hakiki H. C. t\. radyosu
na sahip olahilia·siniz. 

ı 
SON POSTA 

S izde Filarmonik Orkestrası mı var? 
Hayır, Azizim, R. C. A. Radyosu ... 
Musik l r.e,riyabnı bu derece te bir şekilde aksettiren bir ah ize tim• 
d iye kadar gCirOimemittir. 

Bütün dünyanın en iyi musiki programları, sanki salonunuzda çalt• 
n ıyormuş gibi, R. C. A. tarafından neşredilir. 

R. C. A. nın muhtelif nevileri vardır ve bunlar piyasaya en ehve~ 
şera it ve f iyatlarla çıkarelmıştır. 

Maıt 2& 

, 

R. C. A. ()ünyaıını en Büyük 
Radio 'rcşkiJiitıııa sahiptir. B j R .A. D H R. L E R • VE ..f.L.J 

·i~T~NBUL• ANKARA• i~/'AiR 

En hoş ve taze meyv.ıtırın Osarelcrinde·ı .stılısal ectilnıiş tnhıi hir mer· 
vlı tuzu dur. E ıısnls.l h r fen h ır ık 1 olrtu~urula tnnınmc .1 tı'IK.iid ed.,e
bilnıcsi nı nınkOn deitilcl,r. Hıızııııs.z, ~1 , mide yıın"'nlnrını ckşiliklerıni vo 
ınuunnld üıkıbtızlıtrı gHlonr. A~ız kukusu.:u izrıle ener.Uıııuıııı ı.uya.ııı m 
tizıuıısızlıklttrıııı en emın suı·etLe ısiulı ve insana hn~ at ve caıı.ılık IJıılı~eder. 

KULAKLAR 
GUz.!l s s. rı isı tı ~i 
gibı, baıun pH 1. L. ri 
de alır, Her ::-ıes sızi 

oyulttıııasın . 

KREM PERTEV 
I lukkırıda d .ıı.cd tti· 
n ız ve d u yel u k luı·ı ıı· 
1.111 en hUylik ternımı-

tı, o ıun knr.ınıı ıy ı n 
pttriaklıgı \'e ıııHiıseı~r 
kar. ısııH i ıt u.ıulu . ııı ı
yıı!ı udulır. 

KEY,;:LE~i.QiYODU~t1 . 
~ul n .ıh ı 11 u Lt i l s.i. ( 

KcLup~ı knr~ısındn r ı r U ı~ H n ................................................................ 
S on Posta. Matbaası 

İNGILiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU- ISTANBUL J 

-N-c-·ş.-ri-ya_t_ r.l-1-üd-ü~elim Ragıp EMEÇ 

tpi r,·y·y·. A. Ekrem UŞAl<LIG fL 
SAli . ı.:. "' • S. Ragıp EMEÇ 

~~--~--------------------~ 

HEYE[lHLI RAYATIItlZ itiN ELlE"DiR. 

Meşgaleniz . . . . . çalışmanız . . • . . her 
günk ü hayatınızdır ... . • Her hususda 
arkadıu;ınız olan saat : tam ayarı lti· 
barile fedakar b i r müttefikinlz olma· 

- """ ......... , lıdır. lc;te bu presiziyon Revue saat· 

'w'~;;;;ii· lerini n başlıca kali tesid i r . 

Ba,lıca 5aatcılarda bulunur. 

Umun.t Deposu : 
lstonbul, Bahçe ><apı, Ta:;. H an No. 22 

Toı.: !2ı354 

AYARI OAHA DAKIK -, .. ________________________________ , 
DAi Fenerleri 
Meraklılarına rv1üjde: 

200 Ila 600 metr G '''le veran 

fenerleri gelmiştir. 
lvı ,,,.( almak Için yalnaz 

DA İM O N Pillerl 


