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am ve Cenevreden lY aptıracağımız yeni 
e en haberler iyi değil! harp gemileri 

Cenevre de Işler Suriyede hak ve hakikat ifa Iy an ajansı bir k1smın1 it al yaya 
ağir yürüyor ve düşmanları gemi ısmarlayacağ1m1zı haber veriyor 

~ünakaşalloluyor gittikçe azı ya alıyorlar 
içtlmaın bir hafta 

tehirine sebep budur 
Halka hitaben neşredilen bir beyannarnede Türk malına 

fikrine ve kitabına kartı boykolaj ilanı istendi 1 

Suriye ile Lübnan arasındaki Trablus meselesi kapatıldı? 
Çünkü bunun böyle olmasını istigen Fransadır. Halbuki 
Sancak tneselesi bütün had şeklini muhafaza ediyor. 
Aceba bunun böyle olmasını istegen de Fransa mıdır? 

' . ... 

Çocukları kurtarma yurdul 
hoca ve talebeleri 

birbirlerine girmişler 

Başvekil 
dün tiyatro 

mektebini oezdi 
Belediye, yüzünden y~ralanan bir muallimin 1ikayeti 

ile hadiseyi öğrendi, 1eri tahkia'kt yapılıyor 

Milano konuşmalarının neticesi olarak Türkiye ile 
ltalya arasında bu hususta bir itilif yapılmış 

Büyük faşist 
meclisinin karan 

ltalyanzn Türkiye, ingiltere 
ve Almanya ile dost 
olduğu bildiriliyor 

A vusturyada Kra_llık işi 
bir muamma halini aldı 

ltalyanlar, Fransanın Habsburg meselesini 
ele alarak, /talyan - Alman mihverini 

kırmak istediğini söulüyorlar 
"Güzel Türkçemiz en beliğ 

telaffuzunu Türk 
sahnesinde bulacakbr ,, 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 
Anba2(A.A.)-Bqb~anl~ ,~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

met ~ı;;;,:-..:;u;ü;.,~n=~:)Kültür I k i m et re kar aıtında 
Umumi gerlerde 
Türkçe konuşma 
Gereyanı artıyor 

kalan bir şehir: Hakiri 
Ihtiyarlar şimdiye kadar böyle kış görmediklerini 

söylüyor, kar dağlarda 15 metre irtifaa yükselmiş 



2 Sayfa 

Hergün 
Sancak meselesinin 
Bu günkü durumu 

- Yazan: Muhittin Bircen 

Ş arndan ve Cenevreden gelen ha

berler iyi değildir. Şamdan ge· 
len haberler gösteriyor 'ki kısmen le· 
miz, fakat müfrit ve hesapsız, kısm~ 
de perde arkasından idare edilen yalan 
cı bır Nasyonalizm, Türkiye aleyhinde 
ki tahrikatma son zamanlarda aıami 
bir şiddet vermiştir; makaleler, beyan
nameler, her suretle Türkleri ineitecek 
edebiyat devam ediyor. Eğer Türkye, 
Şamın idare ettiği bu manasız Nasyo
nalizme biraz mukabele edecek olsa 
Suriye ıle Türkiyenin arasında tam!ri 
güç fenalıklar ~ıkabilir. Bunu düşf.ne· 
rck ve Suriye vatanilerinin samimi o· 
lanlarının henüz bu yolda genç ve ye
ni olduklarını gözönünde tutarak mu· 
kabele tarafına gitmiyoruz ve bir giin 
gelip bunlann tuttukları bu yoldan 
vazgeçeceklerini ümit ediyoruz. 

Suriye hata içindedir. Türk olan bır 
küçük kıt'anın Suriye ile Türkiye ara· 
sında kuvvetli bir dostluk ve haUa kar 
deşlik rabıtası teşkil etmesini bizzat 

. Suriye arzu etmelidir. Suriye, Sur.ye 
olarak, başh başına ne bugün, ne de 
yarın bir kuvvet değildir. Onun en b:.i· 
yuk kuvveti Fransanın işgalı değil, 

komşularının dostluğu olmak icap e -
der. Nitekim Suriyeden başka bütün 
kardeşleri ve komşuları Türkiyenin 
dostluğuna layık olduğu kıymeti \'e
ri) orlar ve bütün Arap memleketleri· 
nı Türkiye aleyhine tahrike çalı~an Su 
riye Nasyonalistlerini bu davada yal· 
nız bırakıyorlar. Bunu gördüğü halde, 
Suriye, gene bildiğinden ~aşmıyor, Tür 
kıye aleyhinde tahrikata de\·am edi
yor. Bunun pek fena bir yol olduğunu 
bir kere daha söylerneği bir vazife sa· 

Resimli Makale: 

Tahakkuk etmiyecek bir hayal ar
kasında koşarak, define bulacakları 
ümidi ile mütemadiyen toprak ka • 
?.an adamlara her vakit rastgelirlz. 
Günlerce, haftalarca süren yorgun • 
luk neticesinde ellerine geçen hiç -
ten ibarettir. 

(sOz 
Erkek sesini 
Kadın sesine 
Tahvil eden alet 

Cembriç üniversitesi doktorların· 

dan Bewett yeni bir alet icat etmiştir. 
Bu aleti ayar ederek ağzına alan bir 
insan erltek sesini kadına tebdil edi
yormuş. Alet telefona da konabiliyor, 
ve erkek sesini kadına tahvil ettiği j.. 

çin, kocalarını cürmü meşhud halin
de yakalamak isteyen bütün kadınlar 
bu aletle.ıden satın ahyorlarmış. 

Bu al~t ile tek bir insan be~ altı ses· 
li konserler verebiliyor, ve fevkalade 
muvaffak oluyormuş. 

Mücevherinin felakete 
sürüklediği kuyumcu 

SÔN POStA 

Kolay bulunan defineler .. a 

Buna mukabil arandığı halde mut
laka bulunacak, ele geçecek o1an de· 
fineler de vardır. Bu define1er ilim 
kita~a.Jllnın sayfalarında gizlidir, 
biraz intizamla, biraz fikı i takiple ça 
lışan herkesin eline geçer. 

AS 
----------------------· • HERGüN BiR FlKRA 

O adam bendim 
Ahmet attı: 
_ Ben, dedi, İzmirden vapura 

binmiştirn. Gü,•ertede dolaşan bir 
adam gördiim. Vnpurun yavaş gitti 
ğinden canı sıkılmıştı. Pattadak ken 
dini denize attı ve vapurun önii sıra 
yü7.1lliye başladı: 

Az müddet sonra onu gözden kay 
bettik. İstanbula gelince bir de ne 
görelim.. Adam nhtımdn oturmuş, 
bizi beklenıiyor mu? 1\leğer o, bir 
gün evvel istanbula ge1mişmiJ. 

Abmedi dinleyen Mehmet daha 
baskın dı: 

Boş vakitlerimiz.i israf etmiyelim, 
elimize alacağımız bir kitap iyi se -
çilmek şartile bi.ıi mutlaka kazan -
dınr, bayatta bulunabilecek en bil • 
yük definenin anahtan kitabın için· 
dedir. 

N 
Hem dişi, hem de 
Erkek olan 
Bir keçi 

Silivri muhabirimiz yazıyor: 

J 

Burada Hayrettin kahyanın ağı1ın
da hem dişi ve hem de erkek olan bir 
keçi bulunmaktadır. Bu keçi de hem 
erkek ve hem de di~i tenasül aleti var
dır. Keçi sık sık ıebe kalmakta ve yav 
ru doğurmakta olduğu gibi tekeliği
ni de başarmaktadır. Bu vaziyet iki 
senedenberi sürüp gelmektedir. 

Delikanlı sevdigi kızı 
sokakta Öpmek isteyince 

itfaiye gelmiş 

yarız. * Geçen ~ne Macarların me~hur ku-

-Sen, dedi. Bu hadiseyi göziinle 
gördün mü? 

-Gördüm! 

Viyana muhabirimiz bu hadiseyi 
gözlerile görmüş, bize bildiriyor: 

19 yaşında bir delikanlı bundan bir 
hafta evvel gece yarısı karşısına çıkan 
genç bir kızı öpmek istemiş, kız bu zo
raki aşıkın sırnaşmasma fena halde 
kızmış ve delikanlıya sert bir yumruk 
ve ayni zamanda da sivri uçlu iskarpi
ni ile dehşetli bir tekme vurmuş. 

Düşünüyoruz: Suriyeyi denizden ayı yumcularından Dezider Salzburga gel 
ran Lübnana karşı Suriye nasyonarst- miş, orada bazı işlere girişmiş ve neti
leri hiç bir şey söylemiyorlar. Arapla· cede pafJlsız kalınca yanındaki mücev
rın parlak tarihlerinde kuvvetli bır ya herleri 18,000 şilin mukabilinde ban
pıcılık rolü oynamış olan Turklerin Su kalardan birine terhin etmiş. 
riye Araplarından, Lübnana verdikleri Aradan bir sene geçtikten sonra 

- Bunun için yemin edebilir mi· 
sin? 

-Ederim!. 
-Öyleyse göğsiimii gere gere bu 

nu her yerde nnlatabilirim. O de· 
nize atlayıp ''apurdnn bir gün ev 
vel İstanbula gelen adam bendim. hakların ) arısını olsun Turklere ve'"il· b 

· · t - d h kl k dur? orcunun vadesi gelmiş, Dezider gö-mc>s nı ıs emege e a • arı yo mu . .. .• .. . .. 
Kiırde, Çerkese, Ermenıye kardE'şleı i· t~r.up borcunu odemış ve ~ucevherle-
miz • ihvanına • diye hitap eden Arap rını almış, fakat memleketı terkedece
gençleri eğer hakikaten mektepte tarih ği esnada yakalanmış ve Salzburga 
okuyan ılim gençleri iseler bilmelıdir girerken bunları hükumete ihbar et
ler ki Arapların karde~ diye hitap ede mediği için mücevherler müsadere e· 
bılecekleri bir millet varsa o da anrak dildiği gibi Dezider 260,000 şilin para 
T~r~ x:?ı~~eti~~r: Arab~n. d nini, ilmini, cezasıra da mahkum edilmiş. Adam· 

. ----· Koca bulmah için Delikanlı bu savletten kurtulmak 
için geri kaçmış fakat o sırada da, yan• 
gın haber verme kutularından birinin 
üzerine düşerek, yangını ihbar eden ca 
mı kırmış. 

Bu hadar 
J(ülfete katlanılır mı? 

kulturunu mudafaa ıçın kendiler:ni ~ t b... h 1 · cagız a ıı ma vo muş. 
asırlarca ateşe atmış olan Türklere düş B. . 

Bunun üzerine vak'a mahalline der 
hal merdivenli otomobillerile itEniye 
gelivermiş. 

man göziyle bakmak Araplık için 0 ka lT papasa ne hedzye 
dar büyük bir hiyanetle karışık (l ka· edilebilir? Delikanlı ile kız dövüşüyorlarmış. 
dar esefe layık bir gaflettir ki biz bu 
gaflet karşısında yegane teselliyi, bu 
fikirde olanların ekalliyette kaldıkisrı 
kanaatinde buluyoruz. Türk devleti la· 
yiktir; fakat, Türk milleti müslürr.an· 
dır. Lübnanllların ise Hıristiyan ol· 
dukları muhakkak, Arap oldukları da 
~üphelidir. Onlara verilen şeyi, Suriye 
neden dolayı Türke verrnek istem.i.yor? 
Bunu merak etmekte elbet haklıyız. 

Tekrar edelim: Arap ilmini Türk ka 
fası yükseltti, Arap dilinin hakiır.i· 
yetini ve istiklAiini Türk müdafaa etti; 
Arap medeniyetinin hudutıarını Türk 
kılıcı genişletti. Bugün Türkiye, Avru· 
pa medeniyetini Şark milletleri arasm 
da en çok salahiyetle temsıl eden, Şar· 
kın şerefini arttıran, bütün dünyadan 
hürmet gören kuvvetli bır memleket• 
tir. 

Türke kardeş muamelesi etrniyen Su 
riyc, kardeşliğin ne demek olduğunu 
ve hangi nevi kardeşlığin insana şeref 
vereceğini bilmiyor, demektir. Bu, hız
ce elim bir müşahededir. Bu elim mJ• 
şahede üzerınde hila durmak istemi • 
yoruz. Hala ümit ediyoruz ki Türkle· 
rin Şamı şerif diye hürmet ettiklerı gü 
zel şehirde akıl ve sivaset, yakın hlr za 
manda gaflet ve dalalete galebe edecek 
tir. 

Işe polis de karı~mı~. mesele anlaşıl-
Paris civarında uzun zamandanbe- mış ve delikanlı mahkemeye verilerek 

ri bir at canbazhanesi icrayı lubiyat üç hafta müddetle hapis cezasına çar-
ediyormu~. l~ini bitirmif, büyük bir pılmıştır. 
turneye çıkmak istemit ve bunun için 
de Paris Baş Piskoposunu davet ede- Delikanlı hükmü giydikten ııonra 
re k oyuncularını ve hayvanlarını o- mahkemeden çıkarken: 
kuyup üfürtmüş. - Aşkı itfaiye •öndürmeğe kalkar-

Piskopoa evine döndükten bir müd- sa netice i'te böyle olur 1 demiştir. 
det sonra bir adam gelmiş ve at can- Her {tlemlekette kocaya varmak 
bazhanesinin Piskoposa lAyık gördüğü isteyen kızların inandıklan hurafeler Ata düşen tilki 
hediyeyi takdim etmit: Bu hediye u- vardır. Bazı yerlerde mukaddes. bir Ingiltere sahillerinde B ri d Lin k ton 
fak bir fi1 yavrusu imif. Piskopos şim- çeşmenin suyu, bazı yerlerde, eskı ve kasabasında iki balıkçı balık aviariar
di «fili ne yapayım» diye düşünüyor- yıkık bir mabed duvarı kızlara klavuz- ken ağiarına bir de tilkinin takıldığını 
muş. luk eder. görmüşlerdit. 
•• • sük" ~ :(3u klavuzların en müşkülpesendi, 
uç taraflı bır dostlukla şarkın unu- l I h" J d _ '- b" Denizden balık yerine bir tilki av-

hı · d t k ·· 1 b" · r andadadır Şe ır er en uza.& ır yer-
nu ru ara ıa e e me en guze ır sr· . · . . b layan balık ılar evvela hayretle bu a-
yaset olduğu halde Cenevrede alaka- de dar bır çukurun ıçınde olan u ta- ç 
darlar tarafından işi uzatma temayü!ü- şı kızların ancak sırt üstü yatarak, ve vın nereden gelebileceğini merak et
nü göster~ alametler gittikçe artmak· gerdanlarını gererek öpebilmektedir- mişler ve nihayet öğrenmişler ki tilki 
tadır. Bunun yakın hiç bir tehlikesı ol- ler. Taşı başka türlü öptükleri takdir- balık tutmak için denize girmiş, fakat 
masa bile -uzak zararları hesapsızdır. de, saadete kavuşmak şöyle dursun, boğulacağını anlayınca, kendisini bir 
~u u~a.k zarar lar, Tü~~iye için .. d:, Su- şeamete uğrarlarm ış. Resimde koca 8 • ağa düşürerek sahile çıkmak imkanını 
rıye ıçın de, Fransa ıçın d~ n:ıuhı~ ?· rayan bir genç kızın çektiği sıkıntıları bulmuş ve tabii balıkçıların şaşkınh-
lan zararlardır; bunlardan ıçtınap ıçın goruyoraunuz. ğından istifade ederek, evvela baygın 
herkes elinden geleni yapmalı ve Tür- -----·--- ve hatta ölü rolü yapmış. 
kün hakkını tanımalıdır. anlamalı ve bu ortadaki Türk davası· 

Hülasa: Suriye anlamıyorsa Fransa nı bir gün evvel halledip işi bitirme- Balıkçılar etrafından uzaklaşınca, 
anlatmalı, Fransa anlatmıyorsa Suriye lidir. Muhittin Birgen hayvan kaçmış ve kurtulmuştur. 

Sözün ısa sı 

Konışunun karısı 

._ _____ lamet Hul!la1 

Genç kadınla genç kocası 7 n uma· 
ralı evde oturuyorlardı. Gene 

bir genç kadınla genç kocası 1 numa· 
ralı evin bitişiğindeki 9 numaralı ev· 
de oturuyorlardı. 7 numaralı evde otu• 
ran genç karı ile genç koca pencereden 
sokağa bakıyorlardı. Dokuz numarah 
evde oturan genç kadın sokağa çıktı. 

7 numaralı evin penceresinden onu 
seyreden karı ile koca arasında şöyle 
bir konuşma oldu: 

- Kom~unun karısını görüyor mu· 
sun ? 

- Görü vorum. 
Kadın kocasına, komşu kadının ba· 

şındaki modası geçmiş kötü şapkayı 
gösterdi : 

- Bak o, en son moda, en iyi şap· 
kaları giyiyor. 
Kadın kocasına, komşu kadının sır· 

tındaki metresi iki liradan alınmış ku· 
maştan gündelikçi terziyc diktiri!miş 
mantoyu gösterdi: 

- Bak o, en pahalı kumaştan, en 
lüks terziye diktirilmiş bir rnanto giyi· 
yor. 
Kadın koca~ına, komşu kadının, man 

tasunun yakasındaki boyanmış kedi de 
risi kürkü gösterdi: 

- Bak onun manlosunun yakasına 
çok kıymetli bir kürk var. 
Kadın kocasına, komşu kadının sa• 

kat olduğu için ucuza aldığı çoraplan 
gösterdi : 

- Bak o, çoraplarını Paristen getir• 
tiyor .. Bir çifti on dört lira! 
Kadın kocasına, komşu kadının aya• 

ğındaki bir tekinin rengi ötekinden a
çık olduğu için hakiki fiyatı dört lira 
iken bir lira ucuza aldığı bir çift iskar· 
pini gösterdi : 

- Bak o, ayaklarına model ayakka· 
bılar giyiyor. Ayakkabıcı ayakkabıları 
nın örneklerini bilhassa onun için Lon 
dradan getirtiyor. 

* ETtesi gündü. Bu sefer iş tersine ol~ 
du. 7 numaralı evde oturan kadın so· 
kağa çıktı. 9 numaralı evin penceresin 
den onu seyreden karı ile koca konuşıu 
lar. Kadın söykdi, erkek dinledi. 
Kadın kocasına, komşu kadının ba • 

şındaki modası geçmiş kötü şapkayı 
gösterdi: 

- Bak o, en son moda, en iyi ~:ıpka· 
ları giyiyor. v.s ... v.s ... 

Dünyada sulhün birçok şartları ol• 
duğu gibi evde sulhün de birçok şart· 
ları vardır. Bayanlara komşunun tar 
vuğunu kaz gösteren görüş bozukluğu 
nun tashihi bunların başında gelir. 

Avrupalı alimler bir gün harp silah 
lan icadından bıkar ve sulh aletle!'ı ica 
dına başlıyarak bu görüş bozukluğu· 
nu giderecek bir alet vücude getirir· 
lerse kocalar ne rahat edecekle:, ne 
rahat ! 

ismet Hulftsi 

... ·-~-------·---
Biliyor musunuz ? 

1 - Feyziabad §ehri nerededir, yal· 
nız şehrin nüfusu, bütün eyaletin nil " 
fusundan ne kadar farklıdır? 

2 - Manhattan adası nereriedir, 
hangi büyük nehir tarafından teşelt
kül etmiştir, hangi şehrin beşiği sayı ~ 
lır? Adada ne kadar halk yaşar? 

3 - Bugün Fransa meclis binas1 ola .. 
rak kullanılan Burbon sarayı (Pnlais 
Bourbon) Parisin hangi meydanında • 
dır, hangi tarihte, kimin tarafından, 
kimin için yapılmıştır? 

( Cevaı)ları Yarın) 

* Dünkii Sııallerin Cevapları: 

1 - Zug gölü İsviçrede Zug kı:ınto· 
nu dahilindedır. Uzunluğu 18 k.lornet~ 
tedir. Vasati genişliği 4500 metred r 

* Cenevreden gelen haberler de iyi dE'· 
ğildir: Suriye mi Fransanın arkasında, 
Fransa mı Suriyenin arkasında sakla· 
nıyor, bu cihet anlaşılmamakla be:-a ~ 
her, işlerin yürüyüşünde matlup olan 
sür'at görülmüyor. İşleri sürüncemedc 
bırakmak, dedikoduyu arttırmak siya · 
seti gene revaçta gibidir. Bütün mese-

2 - Türkmenler Asyanın Altay ve r 
ISTER INA N İSTER İNAN MA! 

, Ura:.l mıntakalarında yaşıyan Tii '.: ,. 
lerdir. Garbi Türkislanda, İrandn, nus-
yada ve küçük Asyadaki toprak ::ırtı 
dağılmış bulunmaktadırlar. dC İstanbulda gazetelerimizden birisine göre 6 bin, diğe

rine göre 9 bin, bir üçüncüsüne göre de 1 O bin sırt ha • 
malı vardır, elde kat't bir istatistik mevcut olmadığına 

göre bu rakamlardan hangisinin doğru olJuğu bilinemez, 
fakat vasat16ini ele alalım: Takribi bir hesapla şehir için· 
de ı 00 kişiye bir harnal düşüyor, demektir. 

3 - Agnes Sorel 1422 de Turen 
doğmuş, 7 inci Charlesin metrc::.ı ol : 
muştur. Kral kendisini (güzellık. kn ~ 
dını)_olarak telkip etmiştir. Aynı / 8eli 
manda halk Agnes Sorele Marn ı. ·1 

ismini vermiştir. 

ISTER INA N ISTER INANMAl 
leleri bir hamlede halledip bitirmek ve '-------------------------------------------.J 



_lspanyol hükUmet kuvvetleri 
T ol ed o şehrini sardılar 

A vusturyada Krallık işi 
bir muamma halini aldı 
Paris, 2 (Hususi) - Avusturya Habsburgların yeniden tahta getiril• 

sefiri Fransa Hariciye Nazırı B. Del- mesini terviç eylemekte olduğunu id
bos·u ziyaret ederek mühim bir müla- dia için hiç bir diplomatik vesika, hiç 
katta bulunmuştur. Uzun müddet sü- bir salahiyettar devlet adamı beyana• 
ren bu konuşma sonunda herhangi tı ve hatta hiç bir gazete makalesi gös
resmi bir tebliğ neşredilmiş değildir. terilemez. 

Madrid cephesinde de 
Kontrol işi 

şiddetli ·muharebeler 
tekrar sarpa sardı 

Fakat iyi haber alan mahafilde söylen- Paris, Berlin - Roma mihverini kır• 
oluyor. diğine göre Avusturya sefiri memle- mak istiyor. Fakat plan muvaffak ol

ketinin siyaseten çok nazik bir vazi- mamıştır. Ye bu mihver tam manasıle 
yette bulunduğundan bahsetmiş, ve sağlam olarak durmaktadır.ı> 
krallığı iade etmenin bu nazik vaziye- Berlin 2 - Giornale d'İtalianın \-

londra 2 (Hususi) - Yeni bir u- tedir. Hükumet kuvvetleri şehrin mer· lerinin tamamile kontrol sahası harici- te karşı koyacak yegane tedbir oldu- vusturyada saltanatın iadesi aleyhi ~e 
tnurni taarruza geçtikleri tahmin edi- kezine girmiş bulunmaktadırlar. ne çıkması Frankistlerin Ingiliz ve ğunu söylemiştir. yazdığı makaleyi tefsir eden Der An· 
len 1 panyol hükumet kuvvetlerile a- Londra 2- Ademi müdahale kon- Fransız donanmaları tarafından ablu- Avusturyanın bu sahada güvene· griff gazetesi Habsburglar meselesinin 
•ller arasında Madrid cephesinde şid- trolünün tatbikine G martta başlanıl- ka altına alınması gibi bir netice vere· bileceği başlıca devlet olan ltalyadan halledilmiş olduğunu yazmaktadır. 
detli çarpışmalar olmaktadır. mıyacağına şimdi artık muhakkak na· ceği mütaleasında bulunmaktadırlar. menfi cevap aldıktan sonra Fransa i- Bu gazete, İtalya siyasetinin istika-

Dığe-r taraftan mitralyöz ve maki- zarile bakılmaktadır. Lord Plymouth, Ingiltere hükume· le fngilterenin yardımını temine çalış· metini göstermesi itibarile manalı ad· 
l\eli tüfeklerle mücehhez kuvvetli bir Komitede, Lord Plymouth, Mala- ti namına, lspanyada bulunan bütün tığı ve Fransanın sayesinde küçük iti- dettiği iki noktaya işaret ediyor: 
hükumet kıt'asının, asilerin elinde bu- gayı işgal etmiş olan Frankist ordula· ecnebi gönüllülerin geri çağırılınasını lafın kat'i muhalefetini yenmeyi iimit 1 - Büyük İtalyan manevraları 
lunan Toledo şehrini muhasara ettiği rının yeni bir ileri hareketi halinde teklif etmesi üzerine ortaya başka bir "ettiği sanılmaktadır. bu sene Bronner'de değil, Sicilyada ya· 
haber verilmektedir. Ispanyanın cenubu şarki sahillerinde şekil daha çıkmıştır. Fransanan tesiri mi? pılacaktır. 

Bu kıt'a şehrin bazı mühim bina- İtalyan filosu yerine İngiliz filosunun İtalyan ve Alman murahhasları, Roma, 2 (Hususi) - İtalya gaze- 2 - ltalya, Pantelleria adasına tah-
lırı.nı topa tutmuş v~ varaşiarına kadar ikame edilmesini teklif etmişti. Alman yeniden bir takım ihtirazi kayıtlar der teleri Avusturyanın krallığı iade te- kim etmektedir. 
Herlemiştir. ve ltalyan murahhasları, böyle bir u- meyan etmişlerdir. şebbüsünde daha ziyade Fransanın Der Angriff, Avrupa efkan umu· 

Ovideo sokaklarında yapılan mu- sulün Franko'nun nihai zaferi kazan· Tali komite, önümüzdeki içtimaını müessir olduğu iddiasındadırlar. miyesının ekseriyeti Habsburgların 
narebı:-. bütün şiddetile devam etmek- ması üzerine İtalyan ve Alman gemi- cuma günü akdedecektir. İtalyanlar ne diyor? avdetine muhalif olduğunu kaydettik-
"-======~===============~=====~===,7==============- Roma 2 (A.A.)- Giornale d'lta- ten sonra diyor ki: 

RO ma n Ya da U •• ç ta 1 e b e Ya ş zmirde kasırna lia Avusturyada krallığın iadesi hak· ccAvusturya hükumetinin reisi kim 
V 6, kında neşredilen bir başmakalede ez- olursa olsun, Otto·nun gayri kanuni 

O 
.1 ağmur Ve dolU cümle diyor ki: bir şekilde Avusturyaya girmek için 

n 1• ve rs ı· ı e s 1' R ek to·· ru·· n u.. ha n çe ri e d,. «Avusturyada krallığın iadesi me- yapacağı muhtemel teşebbüse karşa 
Şehrin muhtelif yerlerini selesi bugünün meselesi değildir. Bu silab kuvvetile mukabele etmek mea-

LI su bastı. Lı·manda mesele, çok tehlikeli olabilir. halyanın buriyetinde olacaktır.» '"~Ükfımet şiddetli tedbirler alıyor, örfi idare ve sansör 
alb ay daha temdit edilecek kazalar oldu Büyük faşist Meclisinin kararı 

fzmir, 2 (Hususi) - Bugün öğle- (Baştarafı ı inci sayfada) 1 yan bir takriri tasdik etmiştir. 
Bükreş, 2 (A.A.) - YflŞ üniver

•itesi rektörü M. Trajan Bratou, üni
~ersiteden çıkarken üç talebe tarafın
~~n hançerlenmiştir. Rektör, çok ağrı: 
ır halde hastaneye nakledilmiştir. 

Bratou, ı}üfuzlu azasından olduğu 
~illi Çiftçi fırkasının iktidar mevki
Inde bulunduğu sırada ayan meclisi ri
}·asetinde bulunmuştur. Kendisi, sağ 
Cenahın müfrit unsurlarına karşı bir 
Çok defalar şiddetli hareketlerde bulun
tnuş olmakla iştihar etmiştir. 

Siyasi bir suikast, mevzuu bahstır. 
f Hükumet, Demir muhafızlar tara
.1ı~dan Duçe'nin öldürülmesi üzerine 
ııtn edilmiş oları örfi idareyi ve sansür 
teHı:nini alta ay temdit edecektir. 

1 ... Hükumet, parlamentodan meclis· 
~tın tatili esnasmda Sağ cenah müf
~tlerinin tahrikatını tenkil etmek ve 
lrtti2:am ve asayişi muhafaza eylemek 

için fevkalade salahiyetler talep ede
cektir. 

Talebe ocaklara ve Mason localan 
kapatılıyor 

Bükreş 2 - Nazırlar meclisi, bu
gün ta1ebenin hayatından siyasetin 
tay ve ihraç edilmesine matuf bir ta
kım tedbirleri tasvip etmiştir. 

Bütün üniversiteler ve bütün «ta· 
lebe ocaklarw hemen kapatılacaktır. 

Yeni bir kanun mucibince talebe
nin herhangi bir fırkaya girmelerini ve 
siyasi nümayişlere iştirak etmeleri me· 
n edilecektir. 

Bütün mason locaları ile diğer giz
li cemiyetler, derhal feshedilecektir. 

50 kiti tevkif edildi 
Bükreş 2 (A.A.) -Yaş üniversi· 

tesi rektörüne karşı yapılan suikast 
dalayısile 50 kadar adam tevkif edil
miştir . 

ye doğru şiddetli bir fırtına ile birlikte daki mevcut dostluğu memnuniyetle Faşist .n:ecli.si bu~d.an spnra İtalya .. 
çıkan kasırga yarım saat kadar şehrin kaydederek diğer mesaisi hakkında ma nın ha.rıcı sıyasetını tasvip ederek 
faaliyetini sekteye uğratrnıştır. Fırtı- Iumat vermektedir. Kont Cıanoyu tebrik etmiştir. 
nadan bazı yerlerde ağaçlar yıkılmış, Askeri hazırlık Meclis Alman • İtalyan anlaşma siya 
kiremitler uçmuştur. Roma, 2 (A.A.) -Büyük Faşist !\fec setmin inkişaf etmeğe devam ettiğinl 

Müteakıben başlayan şiddetli yağ- lisi, dün saat 22 de toplanmıştır. Mus· ve tatbikatta gititkçe tesiri görüldüğU 
mudardan şehrin bir çok kısımları !U solininin askeri hazırlık hakkındaki nü memnuniyetle kay~etmiştir .. 

nutkundan sonra Meclis, askeri hazırlı 2 İkincikanun tarihli Ingiliz- Halyan 
altında kalmıştır. Ancak akşama doğ- ğın şayanı memnuniyet olduğunu kay- anlaşmasının iki memleketin Akdeniz 
ru yağmur kesilmiş ve sularm çekilme· detmeklc beraber, şimdi artık silah1arı münasebetlerini faydalı bir şekilde ay 
sile şehir tabii halini almıştır. tahdit etmenın uzak bir ihtimal şeklin dmiattığını zikrettikten sonra Meclis, 

Fransız bandıralı Teofil Gotye va· de bile derpiş edilmiyeceği hakkında Milfmoda cereyan eden Türk- İtalyan 
puru fırtına yüzünden bir saat kadar kaleme alınan bir takriri tasdik et.mış müzakerelerinin müsbet neticelez:i hak 
Sakız adası önlerinde kalmak mecbu- ve aşağıdaki kararları vermiştir: kmda malumat almış ve Faşist. It~l;ra 
riyetinde kalmıştır. 1 - Müsellah kuvvetlerin inkişafı ile teşriki mesaide bu!unmak ısteg.ni 

Umanda Hüda\·erdi matörünün se· için bir plfm yapılması, göstermiş veya gösterecek olan mem 
reni yıkılmış, Rifat kaptan başından 2 -Harp fabrikaları umum komiser leketlerle beraber çalışmak hususunda 
yaralanmıştır. Akşama dojru dolu da liği vazifesinin beş sene müddetle tem ki arzusunu bir kere daha izhar etrni~ 

didi, tir. 
3 - Silah altına alınabilecek smıf-

Başvekil ları muayyen fasılalarla hizmete ı:ağır fsfanbulda 
mak suretiyle 18 den 25 yaşına kadar 

yağmıştır. ---------------------------

Mülhak bütçeler 
....... __________ __ Dün tiyatro milletin bütün faal kuvvetlerinin aske Hava bayramı 

Mektebini gezdi rileştirilmesi, 

Vekiller Hey'eti yakında 
tetkikata başlayacak 

Ankara, 2 (Hususi) - Maliye 
tq4ste arı Faik in reisliğinde bir komis
~·orı dün meclise verilen 937 bütçe pro
t•irıin teferrüatı üzerinde geç Yakte 

&.dar meşgul olmuştur. 
~·ı t\1ülhak bütçelerden hudut ve sa

t ler Sıhhat Umum Müdürlüğü büt· 
;eaile Devlet Demiryolları bütçesi de 
dttkik edilmektedir. En kısa bir zama ı

&. \'ekiller Hey'etine sevkedilecektir. 

Su işleri hakkmda kanun 
h ~nk \ra 2 - Su ve sulama işlerine, 
tı a. ıkçılığa, bataklıklarm kurutulması
e&., llehir ve kanallarla su kütüğüne ve 
e~:Ya ait bütün münasebetleri tanzim 
~ en ~25 maddelik bir kanun layihası 
il.2:ırldnmıştır. 
layiha suları umumi ve hususi ol-

ttıak ·· 'k' k d U ~ e I U2:ere ı ıye ayırma ta ır. mumı 

~ ~ devlef\in mülkiyeti altında bulun
la. a tddır. Içme ve yakanınada kullanı
y~ suların temiz tutulması için müey
tıt eler konulmuş bulunmaktadır. Ka
~ tırıda suların iyi muhafazasına dair 
l onulan kayitlere aykırı hareket eden
llt ı h Çın apis cezası konulmuştur. 

-tinada Bulgar Safirinin bir 
teşebbüsü 

t- Belgrad 2 (Hususi) - Yunanis
hrı B~~veklli Metaksas bugün Türki
lll elçısı Ruşen Eşref ile Bulgar elçisi· 

ayrı ayn kabul etmiştir. 
({uşen Efref, Yunanistan ile Bulga-

Almanyaya 
Müstemleke 
V erilmiyor 

(Baştarafı 1 in(i sayfada) 4 - Askeri ihtiyaçlar için azami de· lzmire gitmiş olan Türk kuşu tay· 

C H recede otarşi tesisi ve hinihacette sivil yare müfrezesi bir kaç güne kadar şeh· Bakanı Saffet Arıkan, . . P. Grup 
1 ihtiyaçların kamilen askeri ihtiyaçlara rimize gelecektir. Müfreze Yeşilköyde R~isi Vekili Hasan Saka o duğu halde feda edı"lmesı·, 1 k 1 

merasim e arşı anacaktır. 
Musiki Muallim mektebini teşrif bu- Beynelrnilel vaziyet ve I'talya J b 1 

Müfreze stan u üzerinde bir uçuş yurmuşlar ve tiy~tro, opera sınıflarının Kont Ciano'nun beynelmilel vazıyet 1 
1 d. ve paraşütle at ama tecrübeleri yapa· derslerini teftiş etmiş er ır. hakkındaki raporunu dinledikten son - 1 

Ed " B" · • • b •• 1 · caktır. Türkkuşunun stanbul şubesi en: IZim ıçın oy e Başbakan tiyatro uzmanı Profesör ra meclis, Franko Ispanyasile arasın· 
d• d 1 · ı · · h d üyeleri de bu uçuşlara iştarak edecek bir mesele yoktur,, ıyor Karl Ebert'in tatbikat ers erı e ritmik daki tesanüdit ız ar e en ve muzaffe· 

f d ı G t B 1 · · k ve o gün hava kurumunun temin ede-
L d ~ (H ~) Avam K jimnastik ve opera sını ı şan erslerin- riyet eri arp e o şevızmın son ıv-

on ra - ususı - a- ranmalarına nihayet verecek olan Fran ceği trenlerle mektepliler ve halk para· 
b .. k"' I t d h . de bulunmuşlardır. k 

~ar~sının ugufndu to~~h~ ~
1

?t~ halr~ Başbakan tiyatro sını~ndan ayrılı~ ~k~o~n~u~n~m~ü~s~e~ll~ih~k~u~V~\~~§t~~~r~in~i~se~l~~~l~a-~s~ız~o~la~r~a~k~Y~e~şi~lk~b~·y;e~g~öt~~~·r;ü~le;c~e~ti;r.~ cı sıyaset etra ın a mu ım ıs ıza ar . . b 1 
ı b. k h . 1 .. .. ı ken talebeye ıltıfatta u unmu~lar ve n 

yapı. mış ve ır ço atıp er soz aoy e- d d - s 
miştir. talebenin çalışmalardın an, erslerin-

1 
Sabahtan abaha 1 

T d ·ı b 1 1 den alınan neticeler en memnun kal- _ :...J. e mas e ı en aş ı ca mevzu ar: k 
. .. dıklarını beyan buyurara şu sözleri 

Ispanya harbı, Almanyanın mustem- .. ] . I d' 
leke talebi, beynelmilel bir iktısadi kon soy eTmışb:kr ırd ·. l . . . .. d" Ç 

. · 1 Ce · . « at ı at ers erınızı gor um. a-
feransın davetı ve Mıllet er mıyetı· 

1 1 
.. . 1 · · w ltt 1\

1 . . ı·h l l . l t ışma arınız umıt erımı çoga ı. u-
nın ıs a ı mese e erı o muş ur. . . . b d .. 

F R 'bbe · d'" Al vaffakıyetlerınız un an sonra, gos· 
on ı ntrop un, un, man 1 •· • 1 k 

.. I k I . . . d . h kk d tereceğiniz gayret e mutenasıp o aca -mustem e e erının ıa esı a ın a 
söylediği nutka dair sorulan suale ce· 
vap veren Eden, evvelce mecliste yap
tığı bir beyanatı tekrarlamış ve demi~
tir ki: 

-Hükumet, Almanyanın müstem
leke talebini kat'iyen müzakere etme
miştir ve bundan sonra da etmiyecek
tir. Bizim için böyle bir mesele mev
zuu bahs olaırlcız.n' - . ·- ... _. . . ....... . . ...... :::.-_ ·----
ristan arasında bir dostluk misakının 
aktine Türkiyenin muvafakat ettiğini 

bildirmiştir. 
Bulgar elçisi ise, Yunan Başvekili

ne muhteviyatı gizli tutulan bir muh
tıra vermiş ve yeni silah altına çağırı
lan Yunan askerlerinin Bulgar hudu
dunsa gönderilmesinin memleketinde 
fena bir tesir bıraktığını bildirmiştir. 

tır. 

Milli sahnemiz için yetişecek olan 
san'atkarlarımız bu memlekette her 
zaman en yüksek itibara ve şerefe 
mazhar olacaklardır. Üç beş sene son
ra içinizden milli sahnemizin büyük 
san 'atkar namzetlerinin yetiştiği ni gö
rerek en çok sevinenlerden biri ben o

lacağım. 

Milli varlığın en güzel kısmı olan 
güzel Türkçemiz en doğru ve en beliğ 

telaffuzunu Türk sahnesinde bulacak
tır. Bunu sizden bekliyorum. 

San'atkara yakışacak kuvvetli bir 
karaktere sahip olarak göstereceğiniz 
meslek sevgisi, çalışma heyecanı mu
vaffilkiyetinizin temeli olacaktır. Tek· 
rar ediyorum: 

Cördüklerirn ümitlerimi arttırdı.>) ı 

Şehirci 
Şöhretini şehircilikte kazanmı..ş olan mimar Yansenin imar işleri müs· 

tcşarlığına getirileceği söyleniyor. Bu rivayetin tahakkukunu istcmeliyız. 
itiraf edelim ki yeni bilgiler arasında bize en karanlık görüneni şehir· 

ciliktir. Biz şimdiye kadar şehırci liği bir meslek, bir ihtisas olarak kabul 
etmedık. Şehir işini eski ihtisap ağa lığı me\'kıinden ayırma dık. Bunun için 
hesap ve hendese ilmini de şehir le rimize sokamadık. Halbuki medeniyet 
dünyasında şehireilik riyaziyc ilc güzel san'atlann müşterek çalişmalari· 
le kazanılan bir ihtisas olalı hayli zaman geçmiştir. 

Yeni Alman şehirleri bu yenı şehireilik ilminin cserleridir. Yaşayış 

şartları gittikçe ineeleşen milyonlarca insanın kaynaştığı şehirleri kur
mak ve hareketıni tanzim etmek içın bu ilmın gösterdiği kaidelerı ka· 
bu} etmek lazımdır. 

Mesela bu kaidelerin birincisi şudur: Şehir b:r :::.tikamete doğru geniş
lerken oraya herkesten evvel şelıi rcinin eli girer. Kanallarını yapar. Yol· 
ları açar. Su, havagazı, elektrik gibi yeraltı tesisatını ikmal eder \·~ on· 
dan sonra burasını halka açar. cGelin, ev yapın» der. 

Bizde iş bunun aksinedır. Halk gelişi güzel e\·ini yapar. Çukurunu ka· 
zar. Mahalle meydana çıkar. Onda n sonra mazbatalar hazırlsnır. Gaz kum 
panyasına, Elektrik şirketine, Su direktörlüğ~ne, Bel~dıyeye baş vuru
lur. Bunların her bıri ayrı ayrı yolları kazar, köstebek yuvasına çevirir· 
ler, yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmez. Neden sonra belediye tahsi
sat bulursa kaldırım döşer. Ve tabii bu s~mtte ne istikamet vardır, ne 
harita, ne .Jlin, ne de zevk ! 

Onun için şehir ve imar işlerimizde mütehassısa, mimara, şchirc:ye 
ihtiyacımız mutlaktır. Dürhan Cahit 



SON 

~ Dünkü kasırga r 
Emlak 

ŞI BiR BABIBLBRI 
Bankasında Caddelerde 

Geçit gerleri 
Sırt hamalltğı 

Birdenbire pathyan şiddetli fırtına limanı altüst 
etti, motörler demirlerini taradılar, bir mavuna 

mendireğe çarparak parçalandı 
Dün üç aylıklar yüzünden 

bir hadise oldu 

Mütekait, dul ve yelimlerden ay
lıklarını Emlak bankasına kırdıranla-

Sabit beyaz boya ile 
boyanacak 

Kamyon ve ~raba işiiyen 
her yerde harnallık 

yasak ediliyor 

Dün saat J 6,45 de şehrimizde ansı- sine ait mavnalar Haydarpaşa onünd.e~ 
zın kasırga çılmiıştır. Lodos rüzgarmm geçerken kasırganın şiddeti ile seyrını 
fmi olarak şiddetlenrnesinden ibaret o- kaybetmiş ve bunlardan biri mendirel 
lan kasırganın sür'ati saniyede 18 rnet ğe binerek taşlar arasında parçalan al' 
reye çıkmıştır. mış ve batınıştır. Mürettebatı derh Sırt harnallığının kaldırılarak yeri- ı ın 

Pek az devam eden kasırga limanı al denize atlamış ve diğer mavnacı ar 
rm üçe{ aylıklarının verilmesine dün Dün belediyeye bir müteahhit mü- ne konncak şekli tesbit ile meşgul olan lak, bullak etmiş, kasırganın çıkacağı yardımı ile kurtarılmışlardır. 
başlanması mukarrerdi. Fakat dün racaat ederek caddelerdeki geçit yer- komisyon, tetkiklerini bitirmiş; rapo- evvelden malum olmadığından denizci Ahırkapı önünde demirli bulunati 
mal müdürlüklerinden aldıkları f!şler- lerini beyaz ve sabit boya ile tesbit i- runu hazırlarnağa başlamıştır. Bu ra- ler tedbir alamamışlar, büyük tehlike bir mavnada demirini tarayarak kara~ 
Je bank_aya müracaat edenlere, para- çin tekiifte bulunmuştur. Müteahhit pora göre şehrin kamyon ve araba gi- ler atlatmışlardır. ya bindirmiş ve batmıştır. Kasırga ~it 
ları verilmemiş, kendilerine ayın al- bu boyaların bozulmadan bir sene da- ren her sokağında harnal çalışmıya-1 Limanda demirli bulunan küçük mo az sonra hafiflerniştir. Lodos rüzgarı 
tıncı cumart«;si günü gelmeleri söylen- yanacağını tekeffül etmektedir. Ayni caktır. Kamyon ve araba giremiyen so törler demirlerini taramış, liman idare ,devam etmeh.'iedir. 
miştir. zamanda altı ay geçmeden parasını is- kaklara gelince: Sokak başlarına ka-

Bu cevap, hankaya müracaat eden- temi.yecek ve bu suretle garanti vere- dar • .ar~ba ve kamyonlar gelecek, bura-j 
leri müteessir etmiştir. Bankaya maaş ı cektır. dan evlere kadar eşyanın muvakkat KDçOk Haberler 
almagw a gelenler va7i.veti aralarmaa l3elediye, müteahhidin teklifini ka- bir zaman için harnallar -va.sıtasile ta- J 

Balıkçılarm kapları temiz olacak Çocult t:slrgcme Kurumu toplantısı 
münakaşa etmişler, nihayet deftt-r- bul etmiştir. Geçit yerlerinin beyaz bo- şınmasına müsaade verilecektir. Nakil Bugun çocuk Eslrgcme Kurumu merltel 

K ı b b d · ·L- ) k .:ı d Seyyar balık satıcılannın, balık sattıkla- 1 d M k Bl d ylıl darlıgw a gelerek Defterdar azım ı gör- ya i e oyanmasına ugün en ıtıl)Qren vasıta arı çı arnıyan cik kısımlarda a hey'et saat 17 e er ez nasm a a 
. n kapların lçlerlnl çinko ile kaplatarak te- toplantısını yapacaktır. mii~ler ve şikayette bulunmuşlardır. başlanacaktır. Şimdilik tecrübe mahi- ayni surette eşya taşınmasına müsaa- miz tutmadıklan görülmuctür. Belediye ma-

._, ~ Liman Umum Müdürü Ankaraya gitti 
Bu mesele hakkında banka mahafi- yetinde olarak en işlek yerler ve bu a- de edilecektir. "tamı, temlzll{;e riayet etmeyen balık satıcı- Liman Umum MUdfirU Raufi Manyaslı~ı 

linde deniliyer ki: rada Karaköydeki geçit yeri boyana- larının cezalandırılmasını belediye oubele- 1936 bilAnçosu Için Vekaletle temas yapmal 

«.- Bu defa mal müdürlükleri faz- caktır. On günlük bir tecrübeden son- IJnlversilede: rine bildirmiştir. üzere dün akşam Anknraya g1tınlotır. 
la meşgul olduğu için tahsilatı yapa- ra ~sbit edilen bütün geçit yerlerinin Üniversite dol~mı' değildir Mahkemelerde: 
madık. Binaenaleyh maaş sahiplerinin boyanmasına başlanacaktır. 

' I Iki Polonyalının üniversite'-'i do-ellerine tediye tarihini gösteren fi~ler Bu tecrübeler tamami e rnüsbet J Aşçı Mahmut mahkum oldu 
veı:dik. O vakte kadar tahsilatı yapa- netice verirse, belediye geçit yerlerine landmidığından bahsedilmişti. Rektör Gemilerde atC{lçilik eden Mahmut 
rak parayı vereceğiz.}) asfalt döşetmek kararından vazgeçe· Cemi! Bilsel bu hususta şu İ7.ahatı ver- isminde birinin, Balatta bir kahveha-

ç k bo f k ı mistir: Meseleyi defterdarlıktan sorduk ve cektir. Ün Ü ya, az maara ve Ü - • • 3 nede Mustafa isminde birini bıçakla 
b ıd ı._ fetsiz yapılacaktır. - Bundan • sene evvel muhtelif k b 

şu ceva ı a ı&: f b 'k ] l h b d k öldürme ten ve araya giren Yaku u a rı a ar a mu a ere e ere en ucuz 

kal
- ParanınD, bhankaya _ _:ekrlil~eski ~eri Polisi e : fiatla alat ve edevat rnübaya~ etmek da yarala~al ktan auçlu olarak bir müd-
mamıştır. a a istcci erı ·a ar . . v· kAl t b . d'l dettenberı stanbul ağır ceza hakye-

b·ı· . B' . k . . .. Bır' yank .. •icilı'k ıçın e a e çe u ışe memur e ı en d _ı 1 d D b para vere ı ırız. ızım anaatımıze go ...... D kt z· . d d k .1 I k rin e curuşması yapı ıyor u. ün, u 
E ı d ı d k o or ıyanın emrın e a tı o o ara k 

re m ak bankasın a son zaman ar a Sirkecideki na !iyat şirketlerinin 1 Ş" f Id' ' b f b 'k l davanın ararı bildirildi. 
b b ı T hh. . . ça ışan on e ın azı a rı a ara . 
azı te eddülat yapı mıştır. ea u- birinin sahıplerınden Mehmet dün Os- k d' . . k . ']• t k Hakyerı, Mustafanın, bir sene, üç 
- b d . en ısını omısyoncu cıye tanı ara 

run un an ileri geldiğini zanndiyo· rnanh bankasından aldığı 600 hrayı . d w R kt" ]"k I l ay hapse kanmasına karar verdi. 
M f:t. b k b (du"n) ış ara ıgı e or u çe an aşı mış ve 

ruz. aama '" an a ugün yankesiciye kaptırmıştır. Zabıta bu a- .. . . h' t' 'h t .1 Göz çıkınmanın cezası 
maluller\.n Üçer aylıklarını vermegw e k . . . k ad unıversıtece ızme ı ne nı aye verı -

çıkgöz yan esıcıyı arama t ır. misti. Bakanlık da bu i~den haberdar Ortaköyde Hayım isminde birinin 
ba~lamıştır. Diğerlerinin aylıklarının Bir arnele elini makineye kaptırdı edÜmiıt Vekaletçe tahkikat yaptınla- çakı ile gözünü çıkarmaktan suçlu es-
verilmesine de ayın altısında başlana• T ı f k h kk d } k r 

Ayazmakapıda Ziyanın ağaç ima- rak bu i.c:de cürüm mahiyeti görülmüş kici s_a a ın a ver.i en a .. rar,. st.an.-caktır. Maaşlarını kırdırmamış olan- T 1 - h k d b Id 1 
lathanesinde çalışan İbrahim çalıştığı ve suçlu mahkemeye verilmiştir. Ha-ıhu. agır ceza a yerınce un ı ırı -ların üçer aylıklan da maliye şubele-

rinden ayın altısında verilecektir. makineye elini kaptırmış, yaralı Cer- d ise bundan ibarettir. Yoksa üniversi- dı. 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. te dolandırılmı~ değildir.>) İsak iki sene, dört ay hapis yata-

Miileferrik: Ağaç hırsızları Esas teşkilat dersleri cak, davacısına üç yüz lira taz-
0 minat ve onun avukatı hesabına otuz 

Akademi mezunlan fabrikalarda sküdarda Altuni zade mahallesin- . ·C~nev~ede ~~~ay teşkila\ı ~s;.si~:- lira ve ayrıca duruşma masraflarını ö-
çahşacaldar de oturan Mevlud ve arkadaşı Süley- sını azır ama uzere rnem e e ımı - d k . 

.. , . . man Karacashmet mezarlığından kes- den tayin olunan encümene müşavir eyece tır 1 w w . 
Guzel San atlar Akademısı talebe- t'kl . "k' . w "t" .. ·1 k tavin edilen Hukuk Fakültesi esas teş- Karpuz kabugu ugruna mahkümıyet . . . . ı en ı ı servı agacını go urur er en J 

lerınden arzu edenlerm Kütahya çını k 1 1 d kilat hukuku profesörü Ali Fuat Ce- Tophanede, dükkan önüne karpuz 
1 ya a anmış ar ır. 

ve zmit kağıt fabrikalarında çalıştırıl- ~ 8 . t b k nevreye hareket etmiştir. kabuğu atmaktan çıkan kavgada, İlya-
1 . . lk V k"l . f d · ır a anca azası l 

ma an ıçın tısat e a etı tnra m an Profesörün ders saatleri bu hafta sı sustah çakı ile vurmaktan suçlu b-
k 'kl 1 k d Vezirhan caddesinde 17 numaralı f b 1 hak tet ı er yapı ma ta ır. diğer profesörler arasında taksim edil- rahimin duruşması, stan u ye-
Ankara sergisinde ikramiye ve dük~andp. kömürcülük eden Mehmet miştir. Önümüzdeki haftadan .itibaren rinde bitmiştir. Suçlunun yaşı ve daha 

dal kazanani komşusu silahçı Suphinin dükkanına b k b 'h 1 .. t'l k .. ma ya ar esas teskilat derslerinde hususi bir aş a azı cı et er goze ı ere • uç se-
k · · d 'k gitmi~. Suphi dışarı çıktığı bir sırada ' d k h k ·ı · · An ara sergısın e ı ramiye ve mn- program yapılarak başka bir profesör ne, o uz ay apis ararı verı mıştır. 

dalya kazananların ikramiye ve ma- can;ı.ekanda bukınan bir tabaneayı al- vekalet edecektir. 
dalyaları bugün saat 15 de Ticaret 0- mış, karıştınrken tabanca birdenbire Bir Profesör istifa etti 
dasında Vali Muhittin Üstu"ndagw 'ın patlamış, Mehmet yaralan mı~, ve has-

k ıd ı Tıb Fakültesi teşri h profesörü Liza - ivan Turgenuyef'in bu gu~ı eseri-riyasetin de dagw ıtılacaktır. Her tt"ırlu" taneye a ırı mıştır. f! k 
B Hamza Vahid istifa etmiş ve istifası ni Sami zade Süreyya muva a tercümesi-lıazırlıklar tamamlanmıştır. ir genç yaralandı ıe Türkçeye çevlnn~. diın ve yann kfilllyatı 

J Vekaletçe kabul olunmuştur. o!arak kitap hallnde çıkanlmıştır. Roman, 
aponyada siyasi işler sergı'si BAkırköyünde Fikret ve arkadaşla- - • · -- ···- ·- -~-------

19 yaşında blr genç ıuzıa 37 yaşında 'blr er-
Tokyo büyük elçimiz, Japon gaze- rı Orhan ile Sabit arasında çıkan bir BugOnden ltibnren keı;in aşkını anlatmak itibarilc çok meraklı 

telerinin en büyüğü olan Nişi Nişi ga- kavgada atılan bir kurşun la Fikret ba- A L KAzA R ve heyecanlıdır. 
d J y 1 h Haşiyell Türk ceza kanuna - Bütiln ta-zetenin bir ((Siyasi işler sergisiu aça- şın an yara anmıştır. ara ı astaneye dlllerile beraber esbabı muclbe lAylhalan 

rak buna Türkiyenin de iştirakini te- kaldırılmıştır. Tabancanın kimin tara- ve Adllye Encümenı mazbatalarını havl ola-
f alnem••• menni ettiğini hükumetimize bildir- ından atıldığı tahkilc edilmektedir. rak İstanbul Cumhuriyet 'MüddelumumUlğl 

Meşhur komik muavinlerinden t Cemal KöseoRlu tarafın-miştir. Sergi 1 nisanda açılacak, :W dan derlenmiş n Jtltap hallnde çıkarılmış-
mayısa kadar devam edecektir. Bu ser Deniz işleri : EDDIE CANTOR 'un tır. Kitaba ayrıca mer'lyet tanunu ile adllye 
giye siyasi eserler, inkılabımıza dair harç tarifesinin ceza Jtısmı •e bu kanunlara 

ı_ Karadeniz e çıkarılan gemi İstanbulcin ilk defa olurftk alt T. Temylz mahkemesının yerleşm1.1 lctl-
vesiKa ve fotograflar gönderilecektir. had ve kararlan uAve edllmlştır. Hukukçu-

B aahı'psı'z degwilmı'• göstc.rUecek en son ve en yeni alıklı hastahanesin e Y ıarımızın istifade edecekleri bir kitaptır. 
At türk h k ı· lkinciteşrin ayı içinde Ereğli önün- Ingilizce sOıH\ ve şarkılı Kayncakh YDS"Uf - 937 senesının ~zel 

a ey e 
1 0 0 blr edebt romanını gene blze Sabahattın All Bal kı R h . . b h . de batan Yunan bandıralı Erinola va- zAFER G N 

ı ı um aatanesının a çesı- k h verdi. 
ne Atatürkün bir heykelı' rek ... edı'lecek- purunun bedelini ~igorta şir eti sa ip- HikAyelerinde oldu{;u gibi Sabahattın A-

,_ 1 · · k d O k .Iki saat devamlı kahkaha .. tir. Bu işle mC{lgul olmak üzere bir ko- erıne vermış, an azını a sman ap- linin roman teknlğl de tuvvetll, üslQbu sa-
tan adında birine GOO Ingiliz lirası mu- ~ence ''e neş'e tilmi. de, yazı tarzı seyyal. siirükleylcldlr. Knyu-

mite seçilmit~tir. Heykelin konacağı AyncH zengın ilAve. caklı Yusuf kendi benHtımizln, lçtımal ha-
kabilinde satmıştı. Osman kaptan ge-

yerde büyük ve gayet san'atHuane yatımızın romarudır. Vak'a Edremltte geçi-
minin ankazını battığı yerden çıkararak yor. Okunacak bir eserdir. tezyinatı ihtiva eden bir de havuz yap· 1 
stanbula getirmi.c:tir. Osman kaptanın 

tınlacaktır. T 

Yeni ~eşrıyat 

Sinemanın eo parittk iki yıldızı 

Şehir işleri: 

Tünel hanı 
' Tünel şirketi, mukavelesi mucibiP' 

ce tünelin Karaköydeki medhalindi 
bir Tünel hanı inşa etmek mecburiye' 
tindedir; fakat şirket ihtarlara rağmed 
şimdiye kadar bu ham yaptırmarnır. 
tır. 

Şirkete son bir tebliğat daha yapılt 
mıştır. Eğer şirket ham yaptırrnazsB. 
hükfımet belediye ile anl~arak bu hall 
şirket hesabına yaptmlacaktır. Bili-
hare parası, fİrketten m~hsup edile" 
cek tir. 

Caddeler tamir ettirilecek 

Belediye, caddeler üzerinde bozu~ 
yolları tesbit ettirmektedir. Bunuıl 
tramvay güzergahında olan ve kuı11" 

panyaca yaptmlması lazımgelen kı" 
sımlan tramvay şirketine bildirilrnif 
tir. 

Beyoğlunda kamyon ve arabalar 

için yeni yol 

Çok işlek olan Beyoğlu fstiklal 
caddesinde seyrüseferin rnuntazam bit 
halde yapılmasını temin için belediy« 
yeni bir karar vermiştir. İstiklal cad
desinden yalnız müesseseler ve şirket" 
lere ait malzeme taşıyan kamyonlaf 
geçebilecektir. Diğer eşya nakledetl 
kamyon ve arabalar Tepebaşı arkasııı• 
dan ve Tar lahaşı caddesinden geçe" 
ceklerdir. 
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gOnciOz SHHt 14 de 
çocuk tiyatrosu Dolanla Selma 

akşam saat 20.30 da 

DEli DOLU 

Yer:i Ma:iar Sergisi 
Sana\'İ Bir!iğı reıs vekıli ve umumi 

katıbi Halit dün İktısat Vekaletı teftiş 
heyeti reisi Husnü Yarnam ziyaret e
derek önümüzdeki yaz rne\·simindc açı 
lacak yerli mallar sergisi etrafında iza 
hat -..·ermiştir. Bu seferki serginin her 

Netis bir aşk ve gtızellik şaheserl olan 

z u s 
Fransızca sözlU Paramount filmi, protlDksiy.>n 

ERNST LUBiTSCH 
senekinden daha mükemmel yapılma· Y ann 

1 sı için sanayi birliği şimdiden hazırlık akşam MELEK sinemasında 

u 

!ara başlamış bulunuyor. 154 v& ı • • ımınanılı hirı•tıer satıl:ııaktıtdır. Teleton 40868 ••••• --.. 
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SON POSTA 

KE HABE LE 
• • • • ere r ç ı 

a • • 
stenıyor 

Verem mücadele cemiyetinin kongresinde mühim 
·noktalara temas edildi ve verem mücadelesi şartlarının 

genişletilmesi lazım geldiği ileri sürüldü 
· fzmir (Hususi) - Verenıle müca· Q 

aele cemiyetinin yıllık kongresinde 

~cmiyeti kemirmek :itin çalışma saha· 
~ını genişleten müthiş afetin tahribatı 

~efle rnüşahede edilmiştir. Cemiyetin 
idare heyeti, geçen bir yıl içinde nas•' 

~lı\lı!pığını izah eden raporunda ve · 
rem tehlikesine işaret etmiş, mücadele 

Şartlarının behemehal genişletilmesi lü· 
zumunu ileri sürmüştüı:. Raporda 

Türkiyede bir <everem mücadel~ ce • 
pı'iyeti)) kurulması, veremle müeadele 
~emiyetleri varidatlarının, Kızılay ku
htmu_n~a olduğu gibi arttırılması is -
J;enmıştır. 

Kongre heyeti umumiyesine izahat 
ı İznoir 

E
n reis Dr. Mithat Oral, ~ir mu-

nin ik.i yüz aza bile temin edemedi· mutlaka bir verem hastanesi tesisi lü· Mithat Oral, avukat Süleyman Faik, 
tebarüz ettirmiş; bu yüzden ve • zumu jleri sürülmÜf; bu teşebbüse vi: Dr. Bn. Süad.a, Cevriye İsmail, Kemal 

pını hastanesi kurulamaclığını .söyle - layetin geniş mikyasta yardım etmesı F erzan, Bankodi Roma direktörü 
1Diftir. istenmiştir. Muzaffer ve Dr. Hüseyin Salol seçil-

Yeremin artan tahribatı karşısında Kpngrece yeni idare heyetine Dr· mişlerdir · 

Lüleburgazda biçki yurdu 
Lükburğaz (Husust) - Halkevin in yardımı ile açılan b içki ve dikiş 

}'Urduna kaydolanların adedi artmaktadır. Kızlarımız yurda çok rağbet 
göstermektedir. Yurdun mesaisinden muvaffakiyetli neticeler alınmaktadır. 

Bursa -Yalova yolunda bir 
otomobil devri;di 

Kaza ile pathyan bir tüfek 
iki kişiyi yaralad1 

Soma, (Hususi) _ Hamidiye mahal Bursa (Hususi) - Şoför Tahsinin 
lesinde sekiz yaşında Ali ve evlerinde idaresindeki otomobil Yalovadan Sur
misafir bulunan 9 yaşında Halil çarşı saya gelirken Demirt~ karakolu yanın 
dan tedarik ettikleri kağıt eczalarla oy da 17 metre derinliğindeki bir dereye 
hamağa başlamışlar. Bu sırada duvar· yuvarlanmıştır. Eseri tesadüf olarak 
da dayalı bulunan dolma bir çifte tü şoför ve otomobil içinde bulunan üç 
fe~i gözlerine ilişmiş, tüfeği alrnlşlar, yolcu hafif yara alarak bu kazayı sa -
kagıt ecza koyarak tabaneayı pattat - vuşturmustur. Otomobil parçalanmı!'ı 
~aya ~ahşrnışlardır. Bu sırada. kö!.lc- aralılar hastaneye kaldırılmıştır. '' 
:tıne gıtmekte olan Turgutalplı Huse· Y 
Yin oğlu Mehmet ve Mehmet oğlu Se· 
liın nanundaki adamlar çocukların bu· 
lunduğu pencerenin önünden geçerler 
k-en silah ateş almış, Mehmet kafasın· 
dan, Selim kolundan ağır surette yara 
l..~ışlardır. Yaralılar kazamızda dok
toı· bulunmadığından Manisa Memle • 
ket h .. <;tahanesine kaldırılmış, suçlu ço 
cuklar dcı Adliyeye verilmişlerdir. 
t::::o:: 

- Sizin «Son Posta• daki fenni ba
ittslerde okudum, Hasan Bey .. 

Oç hirsız kadın 
Bursa {Hususi) - Bir köşk bek -

çisinin odasından hırsızlık yapmak is
tiyen Fatma, Gülpahçe, Kezhan adın
da üç kadın polisler tarafından yaka
lanmıştır. Üzerkrinde yapılan araştır· 
mada hırsızlıkta kullanılan ha~ alat 
ve edevat çıkmıştır. 

... Viyanalı bir doktor, vaktin na· 
kil olduğu bir zamanda .• 

Somada bir kavga 
l\ir kişi ö!dü, altı kişi 

yaralandı 

Soma, (Hususi) - Tekeli ışıklar kö 
yünde bir kişinin ölümü ve altı kışinm 
de yaralanmasile neticelenen biı köy 
kavgası olmuştur. Tekeliışık:ar köy~ 

muhtarı İbrahim oğlu Osman zimmeti 
ne para geçirdiğinden Kayrnakam!ıkça 
vazifesine nihayet verılmiş, ayni köy · 
den Süleyman isminde birisi muhtarlı 
ğa seçilmiştir. 

Bir gün bir kadın meselesinden koy 
iki tarafa ayrı~ ve bu intihapta da 
kadın tarafı kazanmıştır. Bunun üze· 
rine rnünakaşa başlamış, fakat önü a· 
lınmıştır. Ve aralan bulunan bu köylü 
ler hep beraber yakınlarındaki Dcniş 
köyünde yapılmakta olan düğüne git· 
meğe karar vermişlerdir. Fakat bir !. 

kinci münazaa daha başlamış, bayrağı 
hangi tarafın götürrnesi icap ettiğı et· 
rafındaki bu rnünakaşa da bayrağın gö 
türülmcmesi kararile hertaraf edilmiş· 
tir. Fakat köyden Kadir oğlu Osman 
bayrağı elinden bırakmarnış, evvelce 
verilen karar üzerine elinden bayrak 
a lmarak bayrak götürmemeğe karar 
verildıği söylenmiştir. Osman buna kı 
zaıak sabık muhtar tarafı olan Col~k 
Mehmet narnındaki şahsı bıçakla~ağa 
başlamıştır. Bu defa Mehmet feryada 
başlamış, ne duruyorsunuz, yuruyun 
diyerek taraftarlarını çağırmıştır. Kcn 
di taraflarından İbrahim ve Ali narnın 
daki ~ahıslar bıçaklarla Mustafa ve 
Ahmet ismindekiler de sopalarla Os • 
mana hücum etmişler. Osman kaçma· 
ğa başlamış ve kayın pederi Mehmedin 
evine iltica etmek üzere iken önüne ge 
çen Mehmet Çavuş, Ali İbrahim ve 

... Uykuıtun lüzumsuzluğundan 
bahsederek, uyku olmasaydı, mede
niyet bir misli daha inki.şaf ederdil 
demiş. 

Sayfa S 

• 
Iki metre kar altında 
kalan b·rşe Ha A 

a • 

(Baştarafı 1 inci sayfad ) ı yorlar. Yollarda kalan postalardan v, 
Hakari 26 Sonkanun - Şark vilA • buluşma devriyelerinden bir türlü ha· 

yetlerinde kışm başlaması ve karın ber alınamıyor. Endişeler artmıştır 
düşmesi; ekseriya ikinci teşrinin 2 3 ve Her an bir ölüm haberile karşılaşmak 
24 üncü günlerine tesadüf eder. tan korkuluyor. 
Yaşlı bir çok kimseler; gördükleri Son fırtınaların biraz dininesi üze -

tecrübe! ere göre bu iki günü, daima rine yoluna devam eden V an postası 
kış başlangıcı sayarlar. çok büyük bir müşkülatla Kabanları 

Hakikaten bu sene de; ikinci teşri- aşabilıniş ve donmak üzere bulunan 
nin 23 üncü günü havalar birdenbire ve üç gündenberidir aç bir halde bu • 
soğumıış, fırtınalar başlamış ve ertesi lunan vazüeden dönen üç kişiyi de 
günü de mü~ surette kar yağmıştır. kurtarm.ıştır. Şehre yanın saat mesafe. 
Dağlara 5 metre ve şehre de bir met. de yollarını şaşıran on ki§ilik kafile ni·; 
reden fazla kar düşmüştur. Yollar ka· hayet silfıh atmak ve bağırmak sure • 
milen kapanmıştır. tile yardım istemiş ve sesleri şehirden 

Bugün de şehirde müthiş kar yağ • duyularak imdada gidilmiş ve kurtarıJ
maktadır. 3 gündenberidir devam eden mışlardır. 
bu yağış yüzünden yollar tamamen YültSekova buluşma devriyesi çiğ 
kapanmıştır. Postalar yolda kalmıştır. altında kaldı 

Hararet derecesi gecdleri tahtessıfır Yüksekovadan Hakariye gelmekte 
c30:. za kadar düşmektedir. olan dört kişilik bir bulıışma devriye· 

Yakacak fiatları yükselmiştir. Bir si; yolda çığ altında kalmıştır. Çığın 
kilo odun nakliyesile beraber iki bu . dışında kalan iki arkadaş; bu feci va· 
çuk ve üç kuroşa verilmektedir. Kışın ziyeti görünce hemen kar altında ka -
böyle devamı karşısında hayvanıann lan arkad~larını kurtarmak için ça -
da telef olmasından korkulmaktadır. lışmağa ve bir taraftan da silah atma4 

Bütün telgraf telleri kopmuş, etraf· ğa başlamışlardır. 
la muhabere tamamen kesilmiştir. Van Silah sesleri etraftan duyulmuş ve 
postası cKabroı• denilen uçurumlu yakın köylerden imdada gelinmiştir. 
yollardan geçerken cZap• suyuna yu· Köyiilierin de yardımile kar altında 
varlanmıştır. kalan jandarmalar kurtarılmıştır. 

Yüksek ovada sırtta getirilmekte o- Köye kadar sırtta getirilen bu erler-
lan posta da; çığ altında kalmıştır. de donma alarnetleri görülmeğe baş • 

Bu postaların ar~tırılmasına ba§ - lanmıştır. 
lanmıştırl Bu ar~tırmalarda yalnız Bunun üzerine kazaya dönmek 
c Yüksekova• postasının mektup çuvalı mecburiyelinde kalan jandarmalara, s
bulunmuş, fakat getiricinin cesedine rneliyat yapılmış ve bu suretle hayat
tesadüf edilememistir cGafur• ismin· ları kurtarılmıştır. 
de olan bu zavallı. ad.amın; cesedinin Çiğ altında kalan postayı araınağa 
ancak karların erirneğe başladığı sıra- giden jandarmalar, yolda müthiş bir U-1 
larda, mayıs içinde çıkanlabileceği ü· piye tutulmuşlar ve yoUarını kaybet· 
mit ~dilmektedir. mişlerdir. Bir müddet sonra havanın 

Geçen sene de Beytüşşebabda arka açılması üzerine yollarına devam et .. 
ile götürülen bir posta, böyle bir aki - mişler ve yeni düşen bir çığ üzerin .. 
bele uğramıştı. Şubat ayında, Hakari den aşmak mecburiyelinde kalmışlar 
postasını sırtlarında götüren sürücü dır. 

Ali ile Şakir; cSuvara Halil• denilen Tam bu esnada ayağı kayan jandar
rnevkide, gene böyle bir çığ ile karşı • ma İzmirli Hüseyin; silahile birlikte-
1aşmışlar ve altında kalarak ölmüşler· yuvarlanmış ve Zap suyuna düşmüş · 
dir. Cesetleri ancak haziranda kar al . tür. Suların azgın akışı önünde 200· 
tından ç karılabilmiştir. metre kadar sürüklenen Hüseyin; yüz· 
Kış mevsiminde bu havalide bu ka • mesi sayesinde nehrin ortasındaki bir 

bil facialara daima ve sık sık tesadüf kayaya kadar kendisini atabilmiş ve 
edilir. Bu sebepten sarp ve çok dağlık uzun bir uğraşmarlan sonra kayanın 
olan ilimi7 dahilinde posta rnünakalatı üstüne çıkınağa muvaffak olmuştur. 
bu mevsimde ekseriyetle sırtta taşın· Arkad~larının bu suretle bir mev
mak suretile yapılmaktadır. Bu yüz • ti muhakkaktan kurtulduğunu gören 
den postaların gelişi ve gidişi uzamak. jandarmalar; bu neticeye sevinmişler, 
tadır. Hatta yolda fırtınaya tutulup Ö· bir kısmı vak'a mahallinde kai.arak 
len postacılar olduğu gibi; günlerce de Hüseyine cesaret vermişler ve diğer • 
mağaralara ve köylere sığınarak ha • leri de kurtarılması için vesait getir -
vanın açılmasını bekliyen yo!culara da rnek için şehre dönmüşlerdir. 
tesadüf edilir. Bugünkü günde İstan· Hüseyin; imdat getirrneğe giden ar -
buldan buraya gönderilen bir mek - kadaşları gelinciye kadar 3-4 saat, Za
tup, eğer bulunduğ.u posta yolda bir pın ortasında ve kayanın üstünde kal· 
fırtınaya tutulmazsa ancak 30-35 gün mıştır. 
de buraya ulaşmaktadır. Nihayet irndat kafilesi yetişmiş ve 

Memleketin yaşlı adamları, doğuş. ipler atılarak Hüseyin kurtarılmıştır. 
larındanberi bu seneki gibi bir kıs gör- Orada çamaşır ve eloiseleri de~iştiri
mediklerini söylernektedirler. · len Hiıseyin; bir sedye ile şehre geti -
Şehirde kar 2 metreyi bulmak üzere.. rilmiştir. Zap suyuna düşüp te; ölme. 
Dağlarda da 15 metreyi geçtiğini söylü den kurtula~ bu erin akıbeti; şehirde 
yorlar. Şehre 6 saat mesafede bulu • hem sevinçle, hem de hayretle karşı • 

nan cLivin» nahiyesinden ancak beş la_nrn _ _,ış:..t_ır_. ----------
günde • hem de yaya olarak _ gelen 
bir kaç yolcu; dağlarda gördükleri ka· 
rın irtifaını hayretle anlatıyorlar. Ti· 
pilerin bazı yerlere yığdıkları ka rla • 
rm irtifaını. iki minare boyu gösteri -·-··························································· 
Mustafadan Mehmet Çavuş öldürül • 
müş ve bu sırada köylü biribirine gire 
rek altı kişi yaralanmıştır. 

Hasan Bey - İnkişafın bugünkü 
seyri insarrtann yarısını işsiz bırakı ı 
yor. Bana kalsa uyku saatlerini f.az
lahı~tıran çareler aramalı 1 

Gazeteleri~ 
Okurken 

HABER - Emlak Bankası üç ay. 
lık maaşları neden geeiktiriyor ? 

- Üç aylık maaş sahiplerı çok 
zengin insanlardır. Paraya pek ihti· 
yaçları yoktur da ondan ! 

KURUN - Yalnız insanlarm mı 
canı tatlıdır ? 
-İnsanların canı tatlı olsaydı cad 

delerde insan görülmezdi. 
AÇIKSÖZ - Parklardan bütün 

vatand~lar istüade etrnelıdirler. 
- Aman dostum! Etme, eyleme 

Şu şehirdeki bir tek parkla ufactk 
yavrusu bütün vatandaşları içierine 
alabilirler mi? 

TAN - Sağlık öğütleri: Meşe a· 
ğacı. 

- Sağlık için meşe odunu mu ye· 
rnek la~ımdır? 
CUMHURİYET - Genç roman· 

cılarunız ve eserleri. 
- Geçmiş olsun. Herhalde bun

lan bulmak için çok g~. çok yo
rulmuşsundur. 



6 Sayfa 

Fenni bahisler: 

oğuk algınlığına karş 
serom bulundu ! 

Amerikalı bir doktor uyku ihtiyacını ortadan kaldıran 
haplar yaptığını iddia ederek "Artık ayda 24 saat 

uvku kafi gelecektir ,. diyor 

Azrailin son sozu 
Hasta, döşeğinde yatıyordu. Günlük 

gazeteleri getirdiler: Hasta sordu: 
- Ne havadis var ? 
Hastanın baş ucunda oturanlardan 

biri gazetelere göz gezdirdi: 
- istanbulun yolları iki sene sonra 

asfalt olacakmış .. 
- Güzel bir şey! Acaba ben görebi

lecek miyim? 
Hasta içini çekti. Bu anda Azrail a

yak ucunda göründü. Hasta doğruldu: 
- Sen mi geldin, canımı mı aıacak

sın? 
- Evet o niyetle geldim. 
- Azrail! bana acı. Görmek istedı-

ğim bir şey var.. Onu görüneeye ka
dar olsun yaşayayım! 

- Görmek istedığin şey nedır? 
- istanbul sokakla ı ı asfalt olacak-

mış. Görebilmem için ıkı sene daha ya 
şamarn lazım. Ne olur iki sene daha ca 
nımı alma! 

- Pekala iki sene beklerim. 
Azrail kayboldu. Hasta İ) ileşti. Dö

şeğinden kalktı. İki sene geçti. İyileş
miş olan hasta yeniden hastalandı. Az 
rail yeniden ayak ucunda göründü. Has 
ta doğruldu. 

- Sen mi geldin? Canımı mı alacak 
Zelzeleler •• ..ıı<kında malumatını J nüyorlar... sın? 

en ileri götüren millet Japonlardır. Ja-
1 

- Ah diyorlardı, şu nezlenin. gri • - Evet! o niyetle geldim. 
ponyadaki bütün rasathaneler mesai - bin, velhasıl soğukalgınlığının önüne - Azrail bana acı! Görmek istediğim 
lerini, zelzeleler üzeri:nde teksif et -1 geçecek bir aşı, bir serom bulsak, be- bir şey var. Hani iki ~ene ev\·el senden 
mişlerdir. Japonya, dünyada zelzelesi şeriyeti bir çok hastalıklardan kurtar- rica etmiştim ya, şu lstanbulun sokak
en bol olan bir mıntakadır. Zelzeleleri mağa muvaffak olacağız. ları asfalt olacakmış; olsun göreyim; 
tetkik etmekte en ileri giden alimler- Ve bu uğurda gece gündüz çalışı - on dan sonra canımı al! 
den biri diye tanınan profesör Suyeki- yorlardı. - Evet hatırlıyorum. 
ro diyor ki : Arada sırada, bazı seromların keş - - Henüz asfalt olmadı. Asfalt oldu-

- Zelzeleler şimdiye kadar muhte- fedildiği hr.kkında ortaya şayialar çı - ğunu görebilmem için biraz daha ya~a 
lif şekillerde izah ediliyordu. Bunların kıyordu. Fakat bu şayiaların kısa za- mam lazım. 
hiç biri doğru değildır. Size bir hakikat man sonra da teeyyüt etmediği görü· - Pekala! Biraz daha beklerim!. 
hem de ilmi bir hakikat söylemekli - lüyordu. Azrail yeniden kayboldu. Hasta ye-
ğimi isterseniz, diyeceğim şudur: Biz Nihayet grip ve nezleye kar~ı bir niden iyileşti. Seneler geçti. İyileşen 
daha zelzeleler bahsinde çok geriyiz. çare bulmak şerefini Avustralyalı bir .hasta, her hastalanışında Azraili ayak 

Evet top ve barut infilak ediyor. doktor kazanmıştır. ,ucunda göri.iyordu. Ve hep ayni sözü 
Toplar patlarken bir tetik çekilir, ba - Bu doktor tuhaf bir usul sayesinde söy'li.iyor. Bir müddet daha yaşamak 
rut tutuşturulur. Fakat zelzelenin seromu elde etmeğe muvaffak olmuş- müsaadesini istiyordu. 
toplarının tetiğini kim çeker, barutu - tur. Seneler geçiyor. Adam ya~lamyordu. 
nu kim ateşler, bunu kimse bılmez. Bu usulün kaşifi doktor F. M. Bur _ Yaşı Zaro Ağanın yaşını geçmişti. Ve 
B ununla beraber, volkan indifaatile, net'nin takip ettiği yol basittir. daha da yaşlanacaktı. Günün birinde 
yer sarsıntıları arasındaki münasebet - Doktor Burnet bir kuluçka makine _ bir kere daha hastalanınca Azrail ge
lerin mevcut olduğunu biliyoruz, ba- sine yüzlerce yumurta koyuyor. Ve ne ayak ucunda göründü. Hasta gene 
rometrelerdeki ani düşüş ve çıkışlarin tam civcivlerin çıkacağma yakın, yu- ayni ~özü tekrarladı. Bu sefer Aırail: 
sıcak ve sıkıntılı havalar zelzele al5. - murtaların bir tarafını azıcık kırıyor, . -- Imkan yok, dedi. Artık canmı a-
metleridirler. ve i.Ç'Uıe grip basilleri dolduruyor, de- lacagım. , 

Japon rasat istasyonları elli beş se- liği. ere balmumu ile sıvıyor. - ~eye ? 
nedenberi en ufak sarsıntıyı bile kayıt Bir iki gün sonra çıkan civcivlerda - Insanların ebediyen yaşamaları-
ve J aponyada senede vasaıt olarak grip arazı görülüyor. Bunlar tedavi e- na müsaade edilmez! 

4000 zelzelenin vukua geldiğinf tes - diliyor. tabii büyüyüp yumurtluyorlar •··-·····-·-·····-····-············· ... ~~!.~.~!._ 
bit etmişlerdir. ve civcivlerine ayni usul tekrar edili -

Bundan başka J aponyada en ziyade yor. J/~~:11[ V!J 'eti,' 
sarsılan ınıntakalar da tesbit edilmb - Dokto Bumet b üyük bir sabtrla bu ~ ~~ 
tir. Bunların miktarı altıdır. Ve s~n ameliyeyi tam 76 kere tatbik ediyor, 
340 yılı zarfında binlerce insanın ha • ve yetmiş altıncı n esilden gelen girip-
yatma maıoıan bu sarsıntıların ekse- li tavuklar, hastalığa karşı tamamilc Kadı.fe elbise 
risi bu yuvalardan çıkmıştır. muafiyet kazanıyorlar, ve kendilerine, 

Tavuk seromu ne kadar kuvvetli grip hasilieri veri -
Doktorlar uzun yıllardanberi düşü- ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

... 

.. NÜL iSLER' 
~------------------------Ohııguculllrıma 
Cevaplartnı .. 
Ankarada Bay (M. F.) a: 
Madem kı küçük ya15ta y~tim 

kaldınız, üvey annenin eline düş • 
tünüz. Yabancı bir kadının elinde 
büyümenin bütün acılarını tattınız, 
vaziyeti duha iyi muhakeme edebi
lirsiniz. 
Hayatın eil\'esi çocuklarınızın ta -

Jih ini babahırınınkine benzetmiş. ne 
yapalım kaderdir, diyeceğim. Fakat 
duyacakları acıyı hafifletmek müm
kündür. 

1 - Eğer yaşlıca olsaydınız size 
evlenmemeyi t~ysiye ederdim, fa • 
kat gençsiniz. Omrünüzün sonuna 
kadar bekfır kalamazsınız, bulduğu
nuzia veya bir diğerile evleneceksi
niz, bu, çaresizdir. 

olsun şimdilik annelerinin vanında 
kalmaları müreccahtır. Ann;, daima 
annedır, çocuğuna karşı fenası bin
de birdir. 

3 -Kadın size karşı fena hareket 
etmiş olabilir. Fakat bu fenalığı ço
tcuklarınıza anlatmaktan çekininiz. 
Yapacağınız şey zehiri şerbet gös -
termek, anneleri hakkında çocukla
ra hürmet hissi telkin etmektir. 

4 - Mali vaziyetinizi iyi görüyo
rum. Yapacağınız ~ey sene sonunda 
çocukları bir yatı mektebine ver -
mek. kendi hesabımza yeni bir ha _ 
yat kurmaktır. 

* Çerkesköyünde Bay ( A. &) ye: 
Kanun mfmidir, kız bu yaşta ev-

1enemez, çaresiz bekliyeceksiniz. ö
nünüzde epeyce zaman var, aceleyc 
lüzum yok. Şimdiden müracaatta 
bulunmayınız. Sonra sıkı aile mü -
n~~ebetini idameye imkan kalmıya
bılır. Yalnız kıza başka talip çıkıp 
çıkmadığını yakından takip edıniz. 
ve Kanuni yaş zamanı gelince, bir 
dost vasıtasile müracaatta bulunu -
nu~ 

Kadifeden cöğleden sonra» elbisesi. 
Etek kısmı düzdür. Kollar dar. Külot 

• 
Istanbuldan Tahrana 

Bağdatta bir gün 
* • ~ ----------

Konutmalan kavgaya benziyen inaanlar- Çöl ortasında sıcak ve 

soğuk auyu bulunan otel odalan - İngilizlere göre sabah kahve 

albsmın manası nedir ? - Kömürtın yemiş gibi satıldığı memleket -
Bağdatlının ayakkabı boyasına merakı 

.,•••n: lbrahlm Hoyl 
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Bağdattan 
Yukarıda da anlattığım gibi, Musu

lun on enedenberi görmediği, şiddet
li yağmur dolayısile Musul _ Kerkük 
yolile Haikine gelememiş, uzun bir 
1amelif çizerek, otomobillerle beş sa -
atte Beici istasyonuna varmış, oradan 
da gene evvelce tarifini yaptığım 
trene bınerek, sabahleyin Bağdada 
ulaşmıştık. Bundan ötesi bir destandır. 
Yıkanıp, paK.Iandıktan s<.tnra başımı 
tren penceresinden çıkaracak oldum. 
Aman Aliahıın, ben uıyeyim on, siz 
deyiniz yüz arakiyeli, poturlu, enta
ri.i, kavun dilimini andırır şapkah, 
fötrlü, kasketll bir sürü insan, sanki 
Babil kulesinde imişim gibi, bağıra -
rak, çağırarak birbirlerile itişerek, el-
1erindeki kağıtları, kartları göstererek 
üzerime hücum ettiler. Birbirlerine 
yan yan bakış1'armdan, yekdiğerine 
gözlerini devirişlerinden anladım kı ne 
redeyse kavgaya tutuşacaklar ... 
Meğerse bunlar otel telialları imiş. 

Her birisi avı kendisi yakalıyarak, öz 
«İnn,. (*) e götürmek gayretile \'e ta
bii? .. hallerile konuşuyorlarınış. Or
tada, kavga, filan yokmuş .. Bunu anla
dım amma, pek geç anladım .. Bana te
mizdir, ucuzdur ve kazıkçı değildir .. 
d iyerek meşhur Maude Bridge'in ağ -
zındaki bir oteli sağlık vermişlerdi. Di
ğc rarkadaşlar, kapan telialın elinde 
kalarak otomobillere doğru koşturu • 
lurken, yol arkadaşımla ben, bu ote -
lin ismini söyledik. Üç fellah birden 
üzerimize çullandılar .. Ben, ben, ben .. 
dediler. Kaldık mı ortada? .. Hangisine 
inanahm? .. İşi bir türlü halledemedik 
ve nihayet başka bir otelik otomobili
ne atıldık. Yanlış okumuyorsunuz ... E
vet.. çuval gibi; çocukların azat buzat 
oyununu oynar gibi, arabaya atıldık .. 
Gözü trahomlu fellah hamala da mı • 
rm kırın etmesine rağmen 1 O flis .,~r
dik, ki bizim paramızla 6 kuruş eder. 
Burada Türk lirası pek ucuza gidıyor. 
Bir Türk lirasını yüz otuz flise bozu
yorlar, ki aşağı yukarı her lirada yir
mı kuruş kadar bir kayboluyor de -
mektir. 
Bağdadın belli başlı otelleri, Kla -

ı-iç oteli, Tigres oteli ve Sityandır. Bu
rada odalar, sabah kahvaltısı, öğle, ak
şam yemeği, yatmak dahil olmak üze
re, bir hanyolu oda altı yüzcien yedi 
yilz elli flise kadardır. Ki bizim pa -
ramızla üç buçuk, dört buçuk lira ara. 
sındadır. Bittabi daha pahalı, lüks 
odalar da yok değil.. Her otelde ye
mekler aşağı yukarı ayni tertip üzeri
nedir. Her yerde olduğu gibı, burada 
da İngilizlerin ruhu sinmi~tir. Temiz
liğin i arıyan İngiliz, her otelde gürül 
gürül akan, sıcak ve soğuk suyile han. 
yosunu koydurmuştur. Çölün ortasın
da bile ayni konforu b\ıJacağınıza ina
nınız. Ben bir şey dah:ı ke~fettim. İn -
gilizler boğazlarına da düşkün ... Biz 
sabah kahvaltılarında çay ekmek, ni -
hayet biraz zeytin, peynir, bilerne -
diniz reçel ve tereyağı ile iktifa ede -
Piz. Halbuki onlar öyle mi?.. Sabah 
kahvaltılarına mükellef bir öğle yeme
~i desem caiz .. Evvela, merasimi mah
susasile, yumurtalı domuz sucuğu ve 

-

bir manzara 

yahut pastayı midenize indireceksl , 
niz. Reçeı ve tereyağı ile sUtlU kahve" 
niii vıeya çaymızı ilçeceks'iniz.. Daha 
iştihanız var mı? .. B iraz da keyk ala• 
bilirsiniz.. Canım bunl'arı bastıracalr1 
bir muz, bir elma, bir portakal icap et-
mez mi? .. Nasıl hakkım var mı? .. İşte 
bu otellerde yemek meselesi bu şekil• 
d edir. 
Soğuk nedir hilmiyen Bağdat ahat 

lisi, birdenbire eni konu soğukla kar
§ılaşınca ne yapacağını şaşırmış. Esasen 
Bağdat evlerinde csoba del!ğ:» gibi bir 
nesneye ve soba denilen cıs:tmab a.. 
!etine rastlıyamazsınız. Yalnız peJC 
yüksek yerlerde gene İngilizlerin o ti
pik •şöminesi» vardır. Bu da nihayet 
Ingiliz •Home» ni hatırlatan bir köşe
den başka bir şey değildir. Onun için, 
burada var kuvveti elektıik sobalarına 
vermişler. Hani şu bildiğıniz, - hiç bil' 
ışe yararnıyan - yelpaze gibi, ortasmd~ 
fırdolayı teller bulunan. fişi prize so• 
kulunca, o telierin kızışmasile guya 
ısınan sobalar ... Yemekte bu ısıtma a• 
letirti ayağınızın dibine getiriyorlar. 
yerine göre sağ ve yahut sol bacağınız 
ısınırken, omuzlarmız bacaklarınızdan 
biri çivi kesiyor .. Bu soba için de, otel .. 
ciler mukannen olarak günde yüı 
flis ( 80 kuruş) alıyorlar .. Hele bir 
şey daha söyliyeyim de şaşınız .. Kö -
mür burada nad irattan .. Yemi§ gibi. 
Kese kağıdına koyup ta satıyorlar. Ve 
kilosu aşağı yukarı ı ı . ı .f kuruşa geii
yor. Peki, ahali ne mi yak~yor.. Çalı 
çırpı ... 

Yeni yapılan, asfalt caddcnin iki ta
rafını kaplıyan dükkfmlar adeta kar .. 
ma karışık rafları andırıyor. Gayet 
mükellef ve lüks bir mağazanın yanın
da, sefil manzaralı bir kebapçı dlikka
nına, onun bitişiğinde de eşiği en a~ağı 
altmış santim yüksekliğinde bir ecza .. 
neye rastlarsınız. Her iki adımda bir, 
tütüncü ve fotoğrafçı var. Caddeden a
kan, otomobil, kamyonet, araba. bisik
let ve toz kasırgası ve bütün bunlann 
çıkardığı o gulgulc, o gürültü, şehre 
ilk defa geleni şa~ırtır .. Bağdadlı gürül 
tücüdür. En ufak bir arzusunu bi!e tür 
lü türlü el hareketleri, ve yüksek sesle 
ifade eder. İstanbula gürütülü şehir, 
diyenler buraya gelsinler de gürültü 
görsünler .. 

Uzun entarili, kavun dilimi külfıhlı, 
arakiyeli ve daha ne bileyim, türiii 
türlü serpuşlu, elbiseler giyen Iraklı ya 
kı~ıklı, güzel, lakin ekserisinin gö7.leri 
hastalıklı... ellerinde tesbih veya has
ton, ya alafranga gazinoda otıınıp 

keyif çatıyor, ve yahut ta, pey
kcleri sokak kenarına atılmış kahve .. 
lerde bağdaş kurarak, acı kahveierini 
bir yudumda içip günün dedikodusunu 
yapıyorlar. Gözüme bir şey daha ilışti. 
Bağdadlı burju·:a, Bağdadlı milnev -
ver. Bağdadlı talebe, Bağdadlı aris " 
tokrat ayakkabıianna pek merak!ı .. 
Muhakkak surette ve ayna gibi boyalı 
olacak.. İkide, birde eğilerek, sevgilı " 
sinin yüzünü okşarmış gib:, uzun en .. 
tarisinin ve yahut ta pant91onunun iç 
cebinden çıkardığı chususi mendilıt ile 
ayakkabısının tozlarını alan adamlara 
pek çok rastladım. 

2 - Üvey anneler arasında, ço -
cuk hesabına hakiki anneyi aratmı
yanlar bulunduğunu bilirim, fakat 
binde birdir, çocukları bu binde bir 
talibin size isabet edebileceğini dü· 
şünerek yabancı br kadına t eslim et
menizi tavsiye edemem. İyi düşün
müşsünüz, her ne pahasına olursa 

TEYZE 

yakanın kenarına beyaz saten gcçiril
miştir. Belindeki kemerle çiçekleri de 
satendendir. Arkası tamamile düzdilr. 
Yaka arkada sivri bir şekilde biraz a -
çık tı r. 

( * ) İngilizcede ha ndır, otel manası· 
na da gelir. 

Burada kadın, bir muammadır. 
(_Devamı 9 uncu sayfada ) 



.Sayfa 7 

Tarihten Sayfalar: 
------~------------·-----

Oruç Reis düşman elinde! 
lf ... 

Barbaros, kardeıi düşmana esir düşünce varını yoğunu satarak 

bir çok para toplamıı, onu kurtarmak üzere Boduruma gitmi.Jti. 
Şövalyeler 1000 albn istediler. Oruç Reis hürriyeti için bu kadar Danyel Daryö, "Son Posta, ya 

hayatını anlatıyor 
para verilmesini istemedi ve kendi kendisini kurtardı 

l3arbaros Hayreddin, meşhur ku -
~andnnlarımız arasmda kendi hatıra
arını yazdımuş olan bir kaç kişiden 
t ıridir. Tarihi yapmasını çok iyi bilen, 
l akat yazmasını ihmal eden eski Türk
ı eri şimdi daha ziyade ecnebi kaynak
t~~an öğreniyoruz. Hele denizcilik ta
\11 ııniz için bu vaziyet daha ziyade 
ardır. 

b Barbaros Hayreddinin denizciliğe 
aşlaması ve Türk tarihine dünyanın 

en büyük amirananndan biri olarak 
~eçınesi Oruç Reisin cesaret ve tecrü
belerile başlar. Bunun içindir ki Bar • 
n aros, (Gazevatı Hayreddin Paşa) na
~~ altmda kendi harplerini yazarken 

ruç Reisin harplerine ve maceraları
lla da büyük bir mevki verir. Bu vak'a
~~ . 

ı~~e oradan alıyoruz: 
tı~ort kardeşin en büyüğü olan İshak, 

ıdillide babadan kaldan evden aynl
ll'ııyordu. Fakat onun küçüğü olan (0-
~ç) gemiciliğe ve ticarete heves etti. 
g tu~, kırk ayak uzunluğunda küçük 
lleını edindi; Mısır ve Suriye sahilleri
t-ne ~eferler yaparak mal götürp getir -

eg-e başladı. 
(j··l3ir gün en küçüğü, yani kardeslerin 
ı:düncüsü olan İlyasla birlikte Trab
iid §aın !imanına gitti. O sırada Rados 
l'o asında (Senjan) şövalyeleri · o turu -
Va rlardı. Kuvvetli bir donanmaları 
ltı tdı ve Anadolu ile Mısır ve diğer 
'l':ınleke~ler arasmda !{idip gelen 
, .t r)t gemilerini batınyorlar, yahut e-

ediyorlardı. 
~a~ruç Reis Midilliye döneceği sırada 
~!.it Os şövalyelerinin :yirmi yedi çift 
lar ekli büyük bir harp gernileri de o 

Vflarda dolaşıyordu. 
()Olda Oruçla karşılaştılar. 

q~ ruç Reis düşmanın kendisinden en 
tU. on .. ınisli büyük olduğunu görmüş • 
t~l'ij~o.z göre göre yoldaşlarını ölüme 
~lırt lıyernezdi. Bunun için b iricik 
tıa Uluş yolu en yakın Türk ktvıları-

sı~ -4_k. gınmaktı. Bunu yapınağa çalıştı. 
lU ~n ŞÖvalyelerin gemi i hem büvük
~~is· em de pek hızıı gidiyordu. oruç 
~Ut~~ gemisine yetişti, rampa etti. 
~i.ı;· ~ bir harp oldu. Türkler Oruç 
~0\1.~11 .. kumandasınd.a olarak yiğitçe 
~~~tuler. Bir çok vurulup öldiiler. 
~U~ k rın arasında Oruç Reisin en ki.i
is~ .ardeşi İlyas ta vardı. Oruç Reis 

()esır edilerek zincire vuruldu. 
clq81ruç Reis küçüktenberi Midilli a -
l~iıı nda ve civar adalarda ya§adığı 
lli z ana dili gibi rumca biliyordu. Ay. 
ll~aa.rnanda güçlü, kuvvetli, hoş ko
e it·ı:·. çok bilen bir adamdı. Radosta 
~~~r>ta tın puylaşılması sırasında iki 
lqÜşt nın hissesine düştü ve ikisinin 
~<ılışıetek nıalı olarak zincirler iÇinde 
Or~tılınıya başlandı. 

~1·dıııfd Reisin başı~~ _ g~len felaket 
iltı li e duyulWlca uçuncu kardeş o
hetne~zır Yani (Barbaros Hayreddin) 
t~rıau onu kurtarmanın çaresini dü -
dıiJicıe· Rados rumlarından olup f\Ii -
'- Ji:~oturan birisine: 

t Ceri ger bana bu işte yardım eder ve 
r~n bin akçe veririm. 

Fransız yıldızı Paris 
memleketinizi görmeği çok istiyorum. 

ziyaret edeceğim , dedi 

Güzel muhabirimize " Güzel 
İlk fırsatta 

Paris, Mart (Hususi) - Paris ti -
yatro rnuhıtini uzak zamanlardanberi 
işgal eden meselelerden en mühimıni 
güzel sinema yıldızı Danielle Dar • 
rieux'nun tiyatro sahnesinle çı'kması 
keyfiyetidir. 

Daniclle Darrieux, kocası Henr! De
coin tarafından yazılmış olan cl..es 
jeux dangereuxı. Tehlikeli o
yunlar - piyesini ilk defa Brükselde 
muvaffakiyetle temsil eyledikten son
ra bu piyes, Parisin en büyük tiyatro
larından biri olan Thetre de la Made
lcinede oynamağa başlanmıştır. 

Sevimli san'atkar, sinemada olduğu 
kadar tiyatroda da muvaffak olmuş -
tur. Tiyatroyu dolduran halk kendisini 
çılgınca alkışlamıştır. 

İstirahat zamanından bilistifade gü
zel san'atkar tarafından kabul olun -
du m. 

Parlak muvaUakiyet~ni tebrikten 
sonra kendisinden bahseden 18 birinci 
kilnun 1936 tarihli (Son Posta) yı gös
terdim. Gazeteyi aldı. Yazının tercü
me edilmesini istedi. Arzusunu derhal 
is'af ettim. 
Yıldıza filimlerinin Türkiyede ka -

zandığı parlak muvaffakiyetleri anlat
tım ve memleketimize gelmek arzu • 
sunda bulunup bulunmadığını sordum. 
Cc,·aben dedi ki: 

Dedi. Rum razı oldu. Epeyce para 
alarak Badrum kasabasına gittiler. Bü
tün mallarını sattığı için oldukça mü
him bir parası olan Hızır orada kaldı. 
Ona yardım edecek olan Rum da Ra
dosa gitti. Oruç Reis işi olmadığı sıra
larda ayakları zincirli olarak kale için
de serbest dolaşıyordu. Giden Rum o
nunla görüştü ve ne yapmak istediği -
ni anlattı. Oruç Reis kardeşinin bu ha· 
reketini çok takdir etmişti. Fakat böy
le mühim bir para ile gelen kardc.ş, -
nin onu satın almak istediğini öğre -
nirse çok para İstiyeceklerini dlişün -
dü. Bunun için işin gizli tututmasım 
söyledi. Ayni zamanda Radosta oturan - Türkiyeyi çok severim. Güzel 
Rumlardan Santerli oğluna: memleketinizi gönneği çok istiyorum. 

- Beni satın al. Vereceğin parayı Fakat pek yakında Holivuda gidece -
derhal ve fazlasile öderim, dedi. ğim ve beş sene kalacağım. Bundan 

Bu adam ötedenberi Orucu sever ve dolayı bu arzumu hemen tahakkuk et
ona iyilik yapınağa çalışırdı. Onun de- tiremediğime çok üzülüyorum. Maa -
diklerini hemen kabul etti. Oruç Rei- rnafih ilk fırsattan istifade ederek Tür
sin sahibi olan kaptanların oturdukla - kiyeye geleceğimi size vadediyorurn. 

• 

rı yere gitti. O sırada Oruç Reis te on- (Son Posta) namına kendisine bir 
ların önünden geçti. Santerli oğlu, kap. kaç sual irat eylemerne müsaade iste- YıJdıZJn bizzat imzalıyarak 
tana baktı: diın . Gülerek dedi ki: Diğeri: 

- Gel şu gelip geçen Türkü bana - Maalmemnuniye! İlk defa bir Abus de confiancedir. 

"Son Poata, ya gönderdiği resım 
- Üç seneden beri. 

sat. Pahasile alayım! Türk gaıetecisi ile görüşüyorum. Sizi - En çok beğendiğiniz sinema yıl· 
- Salıiden almak istiyor musun~ dinli~·orum. dızları kimlerdir? 
- Elbet! İstemesem söyler miyını? - Kaç yaşındasınız? Lütfen söy • - Üç yıldızı çok, hem pek çok be • 
Oruç Reisi çağırdılar. Fakat kaptan- ler misiniz?.. ğcnirim: 

lardan birisinin açgözlülüğü tuttu, ya- - Ben yaşımı saklamarn. 1 mayıs Marlene Dietrich, Greta Garbo ve 
hut Oruç Reisin milyonlar değeı inde 191 7 tarihinde Bordeaux şehrinde Belte Davis. 
bir adam olacağını belki sezmi~ti ki doğdum. Siz hesap edin! - Sinemayı mı, tiyatroyu mu daha 
tamam bin tane (kızıl altın) istedL 0- - Şimdiye kadar kaç filim çevirdi- fa zla seversiniz? .. 
lurdu, olmazdı, derken esir alış veri - niz ve en beğendiğiniz filimleriniz han- Güzeı yıldız bu suale çok güldü: 
şinden anlıyan hakemlerle dan!şarak gileridir? - Bu sualiniz neye benzer bilir mi-
(250) altın kıyrnet biçildi. Kaptanın - 19 film çevirdim. En beğendiğim siniz? Hani çocuklanı sorarlar: Ananı 
birisi razı olduğu halde diğeri razı ol- filmlerim: mı çok seversin? Babanı mı? Çocuk • 

- Bu sahneye ilk çıkışınız mırlır? 
- Evet. Bir buçuk ay kadar evvel 

Brükselde oynadım. Şimdi Pariste. 
Temsil ettiğim piyes kocam tarafın -
dan yazılmıştır. 

- Aşk hakkındaki fikriniz? 
- Aşk mı? O YB§amanın başlıca a 

milidir. 
- Ya saadet nedir? 
- Saadet... Saadet... Geçirmekte 

olduğum hayattır ... Saadeti size başk3 
türlü nasıl tarif edeyim? 

- O halde tam manasile me.s utsu madı. Hatta bu paranın yarısını derhal Mayerling ve (Tatlı Bela) dır. lar: Her ikisini dedikleri gibi ben de 
arkadaşa ödiyerek Oruç Reise tama • - Arnerikaya gitmeden evvel film her ikisini diyeceğim. nu1.? 
mile sahip oldu. Kendi evlne getirdi. çevirecek misiniz?.. • _ Sinemaya sık sık gider misiniz? - Evet! Tam manasile!.. 
Ayağına bir demir daha vurdu ve ka - - Evet. İki film çcvireceğim. Biri - Fır~at buldukça. 
~enin hendeğinde toprak taşımak veya Mademoiselle ma mere. - Kaç senedir evlisiniz? 
yeri kazmak üzere gönderdi. 

B .. .. d . .. 1.. z mam. ını , Anadol_unun. da yarısını ve • f Oruç Reis Antalya tarafına giden brre • ütun umitler suya i.:ışmuş u. a - _ 
va1lı Hızır Reis Bodrumda meı ak için- reyım. Tek senın elınden kurtulayım . mi<ie zincirli bulunuyordu. Gemi ora-

d k d - Benimle alay mı ediyorsun? Ru- da bir burun altında demirledı' . Ge • e ıvranıyor u. 
Bir kaç gün geçti. Bir gün Oruç Reis meli ile Anadoluda senin ne hakkın micilerden bir kısmı sandaHa balığa 
d. ı k .. .. k var ki? çıktılar ve biraz sonra müthiş bir fır-gar ıyan ara, aptanla goruşme is - M d k ' b" 1 d ' B d d 

- Feminist misiniz? 
- E\·et, fakat bir şartla! O da eka ~ 

dm, daima kadın olmakıt şartile ... 
Güzel ve çok sevimli yıldızı daha 

fazla taciz etmek istemedim. 
(Son Posta) narnma kendis ine te -

şekkür ederek ayrıldım. 
Senıih T. 

tediğini söyledi. Onun yanına götür • ) - ald em ı} okyk e ır, ho. rum a o- tına çıktı. Gemiden gidenler geriye 
d .. 1 K d an ma a ne ıa- ·ım ''e ıssem ola- dönemediler. Dalgalar da gittikçe bü . 

u er. aptan sor u: b·ı · ., o h b k t ak b b.. - "Romeo ve Ju .. lyet ft.lmt·ne dat·r 
N . t . ? ı ır· nu esa a a ar ana uyük yiidü. Gece herkes uyudubau sırada fır- " 

- eısersın. h b' d - d ··ıd· B 
Y . be d d'l .· ') A pa a ıçmen ogru egı ır. en sul- tınanın ubr1ultuları arasında valnız Oruç bazi rakkamlar - a sen n en ne ı ersın . ya- t -1 d - · ı· B' 'ft · - J 

- d k' d . t . d ' k' b an og u egı ım. ır çı çı ogluvum Reis uyanık bulunu\.·or ve ayag"ınd"'kı· c:: gım a ı emır ye mez rnıy ı ı ana G . k .. d - · J _ " Meşhur sinema yıldızı Norma ı.yocrer 
b. d . d h h d k k cmıye ovup pazara gon er, ne kadar . . 1 d b. . . k _ d d b" 
ır emır a a \'urup en e · azma . . - .. d . zıncır er en ırını esmege çah~ıyor- geçen ~ene Romeo ve Jüı,·ct n ın a u 

- ll ? paha bıçerlerse elbet o erım. Fazla is- d B ' -
ga yo arsın. 1 . h kk kt u. ır çok ugraştıktan sonra buna mu- yük bir film çevirmişti. Bir müddet 

- Bunlar bir şey değil. Sana daha e~ıye a k 
1~ yo ;r. t vaffak oldu ve kendisini denize attı. sonra şehrimizde gösterilecek olan bu 

çok demir vurup, daha çok işkence ya- h dunka pke ızan .. adp and. onu yeniden Yı.i zmesini oek iyi bildiği için koca ,film hakkında elde eylediğırrıız bazı 
w B d' " ' en e azmıya gon er ı. d 1 1 - d' pacagım. aşına gel ıgı zaman görür- A t k . . .. a ga ara ragmen karaya çıktı ve he . ,mallımatı okuyucularımıza bil ıı eec -

.. r z ama, ço zıyan verır sozi.inün kt k k 
sun. . . ne kadar doğru ol~uğu bir defa daha ınen oracı a yere apanara ana va - ,ğiz : 
- Bunları yapmakla ne ıstersın? O- b 11 . 1 kt 'k d ' ı·k . . B tanın mukaddes toprağını öptü. Sonra Bu filmi yapmak için kullanılan le· 

.. 1 1 e ı o ma a gecı me ı. ıncı cva- 1 . d ki b ' h d d nu soy e J paçavra ar çın e ve sırsı · am ı r al - vazımın mık arı şu ur: 
S · be . b' b ' l . zıdın oğlu Şehzade Korkud o sırad;ı d k b ' T " k k .. .. . ·ık 90 bin - en nı ır şey ı mez mı sanır- t:. 1 . . . 1 k. e en ya ın ır ur oyune gıtti . 1 200 fıçı gimento, 

? B ' k .1 1 1 ~nta ya valısıydı. Her yı ahyasını Ra t l d - · k Id B 300 sın. ır ço para ı e ge en tardeşin d .. d . . 
1 

. k ras a ıgı evın apısını ça ı . ..u bir çini parke taşı. fıçı muhtelit bo· 
B d d t d O k 

osa gon erır, esır erı urtarmak için T · k k d d o rum a ya ıp urur. nun ço • para m · a ınıy ı, onu giydird:, yedird i yalar. 50 fıçı vernik, 100 fı çı çiv i, film 
. 1 pazarlık yaptırırdı. Bu sefer de gittı d k -

vermesıne sen razı o muyorsun! K k k . . .. . d t 1 F k · ve para a verere- ugu.rladı. Oruç Reis de görü' ' n ziyafet sof. ::ı.c; ı için 30 san-
ır ışı uzerın e uyuş u ar. s ·at e- d H I h k 

- Bunları sana yanlış söylemişler. sirlerin Antalyada ve diğer bir ' k' 1'- 0? ~n sonra ı zır ve s a · R,•is:erle Ö.t{ üzüm. SQ büyük ağaç nakled :!m iş· 
Bana. düşmanlık güdenlerin işidir. On- manda teslimi ~art kıhnmıstı . k~d~s bırliktc koca Cezair \'e Tunus k ı t'a - tir. Ş.ıpkalar içın 12 ~apkacı çalışmış
la:a ınanma ve bırak ta kendi kendi- şövalyeleri i.iç gemi donattılar ve yol.ı lar!nı zaptederek Osmanlı de\ 'etin ~> tır. Kuma~ların uzunluğu 16 kilomet 
mı satın alayım. çıktılar. bagışladı. Eskı Türk denizeile ınden re tutmustur! Kullanılan filmin uzun 

- Ne verirsin? her birinin aşağı ;-ukarı böyle heye - l uğu ise: ·48,000 kilometredir. Bundan 
Gemilerden iki tanesi Bnrlrum tara- ı ı ı 

-Daha ne istersin? Rumelinin ta _ can ı macera arı varc ır. Jancak 2,500 me1re kalmu~tır. Üst tar,\ 
fına, diğeri ise Antalyaya doğru gitti. Turan Cmı f ı t ı 

ı atı mış ır .... 



8 Sayfa SON POSTA 

Suriyede hak ve hakikat düşmanları 
gemi gittikçe azıya alıyorlar · 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 etı:Uş oluyo.r. .. . .. te-
Suriye matbuatında Türk aleyhtarlı· Işte, Surıye - Türkıye munasebet an u arı d .. •• yor 

Bunun sebebi m ~vsim dalayısile istihsalın artmış 
olması, fspanyaya da yumurta sanlmamasıdır 

\ Um mi yerlerde 
Türkçe k ş a 
cere anı ar 1 or ğı gittikçe yükselmektedir. Kah doğru ri bakımından çok teessüfe değer ol 

dan doğruya kendileri tarafından yazı bu fena propaganda böylece devaın ~ 
lan, kah Fransız gazetelerinden tercü· dip giderken Fransadan ve Cenevreali 
me edilen Türk aleyhtarı makaleler ga den gelen Vatanller arasında kulakt • (Baştarafı 1 inci sayfada) d or" 
zetelerin başlıca sermayelerini teşkil kulağa söylenen haberlere göre e 

Yumurta fiatları düşmektedir. Bü· 
yük sandıkların fiatı 15 liraya kadar 
düşmüştür. Bu fiat yirmi gün evvel 18, 
19 ira, lk i buçuk ay evvel ise 3 3 • 3 4 
lira idi. Fiatın düşmesine sebep ihraç 
Aşlerınin gevşemesi, yumurta istihsala 
tının da mevsim dalayısile artmış ol
masıdır. Bilhassa her sene bol mikdar
da yumurtalarımızı alan İspanyanın pi 
yasadan çekilişi bu durgunluğa amil O• 

lan sebeplerden biridir. İspanya, yu
murtalarımıza elfm talip ise de veresi· 
Yıe mal almak niyetinde olduğundan 
tüccarlar bu teklife yanaşmamaktadır. 
Peşin paraya ise İspanya solqılmamak 
ta dır. 

Bursadahayvan satış kooperatifi 
Bursa, (Hususi) - Bursada açılacak 

hayvan satış kooperatifi hakkındaki 
karar Vekiller Heyetinden çıkmıştır. 

İSTANBUL 

, T:caret ve Zahire Borsasi 
2/3/937 

FİATLAR 

C 1 N S 1 Aşa~ Yukarı 

Bugday yum~ 
Bu~day sert 
Çavdar 
Arpa Anadol 
Mısır san 
Kuşyemi 
Susam 

· İç fındık 
Zerdeva deı11l 
sımsar .derı.ı 
Çakal 
Tavşan der181 

K. P. 
6 8 
6 s 
5-
4 20 • 
s 2,5 

14 S6,S 
ı7 37 
6320 

5100 
3100 

250 
26 

K. P. 
6 13 

s 7, ~ 
4 26 

ı.s s 
18 20 

s soo 
4500 

GELEN 
= -
Bugdny 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Mısır 

Fasulye 
Pamuk 
Yapa~ı 

soo 
ıso 

120 
39 
45 
18 
13 
93 

.. .._ 
Tor 
• 
• 
c 

• 
c 

• 
• 
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GiDEN 

·~-

Çavdar ı Borille e 
Ku veml 
Yapa k 

600 Too 
lS • 
2 • 

33 • 

.ır.=-~• alaka ile karşılamışlardır. Ti.ırk tebaası ediyor. Size bir küçük nümune vere· da birşeyler yapılmak üzere eldeıı ge-
İstanbul Borsası kapanış olan vatandaşlarımızın bu iyi alakası yirn: len gayretin sarfedild iği ve birtak~ 

fiatları 2. 3 • 1937 memnuniyetle karşılanmaktadır. Elkabas gazetesi cey Araplar tarihini vaitlerin alındığı anlaşılıyor. Her~nl n 
1-------·--------•lı Bu hususta dün bir muharririmız, zi öğren'iniz!• diye bir makale yazıyor Cenevre müzakerelerinde bir haylı :nır 

PARALAR MuseV'i lisesi mıidürü Bay Dr. Mar- ve bunda şunları söylüyor : cadele cereyan edeceği muhakkaktı .. : 
küs ile görüşmüştür. Dr. Marküs mu· cEy Araplar! Babalarınız olan Arap Suriye hükfuneti, Suriyenin Sancak .u. 

ı St.erlln 
ı Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belçika Fr. 
20 Drahınl 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 

N ış 
615. 
123, 
114. 

Sn h ş 
620. 'harririmize demiştir ki: ların tarihlerini öğreniniz. O tarih ki zerindeki hakimiyetinin alametler: 

, c- Türkiye Cumhuriyeti hükılmeti şan ve şerefle izzet ve ikbal ile dolu· istemekte ısrar edecek ve Fransa 
::;: dahilinde yaşıyan bütün vatandaşların dur; dünyaya Alirnler, kuınandanlar, si bunları bir dereceye kadar tutacaktır: 

120, 12S. ,türkçe konuşmaları hem vatani bir va· yasi fatihler vermiştir. Nasıl Yahudi· Bu alametler, valinin Suriye tarafı:n ~ 
80

• ss. .zife, hem de bir lüzumdur. ler tarihlerini Tevrattan, nasıl Garp dan tesbiti, Sanca~ n:~lisinden. S~ 
18. 22. Cumhuriyet hükfunetinin Türk kül milletleri tarihlerini tarih kitaplann • yeye mebus gelmesı gıbı şeylerdır. ı.ı;. 
s~: ~;!: . türüne verdiği ehemmiyet ve bu hu • dan öğreniyorlarsa siz de Arap olan a· velce bildirmiş olduğum programı a) 

'susta müteaddit ilk okullar yaptırma· f d"l kt" ı FUorin 63. 66, talarınızın tarihlerini öylece öğrenerek nen müda aa e ı ece ır. r 
20 Çek kuronu 70. 75. sı sayesinde Musevi vatandaşlarımızın onların faziletlerinden ibret alınız ve Demirgömlekliler ald~~r yürüdü~~ 
ı Avusturya BL 20.00 23.00 eskisine nisbetle yarısından fazlası PV· kuvvet ve neşat iktisap ediniz! Sade Türklere karşı değil, Fransızl~{. 
! ~~~ ~: , ~: lerinde ve sokaklarda türkçe konuşma cEy Araplar! Dünyayi feth ve arzın karşı da şiddetli hareket eden bu d~ e 
ı Pengll 21, 23. ,yı itiyat etmişlerdir. bir sürü hük-ümdarını kalıredenler si· kanlılnr, arada bir Fransız askerleriJ1 

20 Lcv 11, 14. Mekteplerimizde ( 4000> çocuk oku • zin atalannız değil miydi? İran ve Bi· hücum ediyorlar. Bu askerler de ekS~ 
20 Dinar 48. 52· maktadır. Bunun 2000 i gelecek nesil· zans imparatorlukla~nı ayni zamanda riya Senegallilerdir. Eğer bu insanla! 

Ruble de analık vazifesini yapacaklardır. Bun mağlfıp ve memleketlerini istila eden da zerre kadar siyaset fikri olsaydı, r!• 
~ ~;; ~~:~~u ıo~: to~~: ·ların çocuklarile temiz ve pürüzsüz ler onlar değil miydi?• negallilerle işgal edilen memleketle 
ı Banknot Os. B. 247, 248. türkçe konuşacaklarında hiç ~üphe Bu suretle başlayan makale, ba§tan nin istiklali davasını güderken Tür\, 

_.......:.......:---::-:=-=~-=:-=-----i ,yoktur. Türkçenin kendine has olan şi aşağı ayni tonu muhafaza ile devam e· çin Türkün hakkın~. isternekten baŞ )ı.-t 
Ç E K L E R vesile konuşmak ancak mektep sırala· dip gidiyor. Arnplann puslayı, cebtr il bir şey yapmıyan Türklere kar§ı bU rdi-

Londra 
Nev-York 
Paris 
ı.meuıo 

Briiltael 
AUna 
Cenevre 
sotya 
A.ınsterdam 

Prag 
VIyana 
Madrid 
Berlin 
varşova 

Budapeıte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholın 

Açılış Kapanış rında yetişen yeni nesileo müyesser ol· mini icat ettiklerinden ve saireden bab dar şiddeUi bir ~~~ad~le açma~la rıiO 
617,50 6ı7.25 maktadır. Zaten geÇ€nlerde vefat eden sederek ilim, siyaset ve askerlik saha· Trablus meselesı uzerınde Surıye st 

0.7919 0,7922 ·iki Musevi münevver vatandaşın cena sında fütuhatı birer birer sayıp dökü· ısrarı devam etmektedir. Ancak ro~ • 
~~:::~~ :~:g:~ zelerinde söylenen türkçe nutukları yor ve gene bunların yapılmasını isti· Ieye bitmiş g~zi~~e .bakabiliriz. ~u:2, 
4.70 4.7020 .merasimde hazır bulunanların döktük· yor. En büyük ve en güzel Arap impa· bu meseledeki gorüş tarz~ı mudRJ.; 

88•6640 68•70 'leri göz yaşlarından, pekala anladıkları ratorluğunu kurmuş olan Abbasilerin etmek üzer~ Cenevı:_eye .bır heyet gus' 
3,4710 3,4725 .göze çarpmıştır. Birtakım yaşlılardan bütün medeniyet, kültür ve fütuhat ~· derrnek is.tıyordu. Eger ış Nasyona tD 

64.4534 64.48 · .. başka bütün genç neslimiz türkçeyi lerini Türklerin eliyle yapmış olduğu· lerin ellerıne kalmış olsaydı heyet şi 
1

·
4466 ıi:~:~ temiz konuşmağa andetmiştir. nu söylemek nezaketini bittabi bu ma· diye kadar gitmişti. Fakat, Fransa 

~:~~ 4.2365 .Musevi vatandaşlarımızın bundan kalede aramaya hacet yoktur. Çünkü, nanın sahibi olduğu için ~übna:ı~ 
11.3765 11.3810 sonra evlerinde, sokaklarda, mesireler eğer Türk olmazsa bu makalenin sahibi sürdürmez. Bu sebeple Sunye hu~;ıı. 
1.9688 1.9696 .de tür(çeyi öz dilleri gibi konuşacak· Arap milletinin ne faziletlerini, ne de metinin kulağı_ mün?sip ~~ild.e çe }le' 

4.1780 4.18 ,larını l uvvetle ümit ediyorum. fütuhatını hazırlayacaktı! miş ve heyet gonderılmesı fikrı de b 4
·
3725 4

·
3742 

Enneniler ne diyorlar ? Siz, ikinci bir nümuneye: men terkedilıni§tir. Bunun yerine.'l'~. 
ı::~940 ~~s~ Ermeni Cemaati umumi meclisi ve Halepte müteşekkil Babıtatuşşebul, luslularla Lübnanlılar arasında bır 1 r 

2.7763 2.7775 Beyoğlu Ermeni kiliseleri mütevelli mutaallim ismindeki genç mekteplUer laf yapıldı. Bu itilfıfın esasları §unlll 
24.96 24.95 heyeti reisi Dr. Andre Vahram da bir t " h lk h"t b b" be d 
3.1410 3.1420 cemiye ı, a a ı a en ır yanna· ır: . r9r 

ES HAM 
arkadaşunıza şunları söylemiştir: me neşretti. Bu beyannarnede Suriye· Şam Trablusu kaz~sı dahilınde B ~· 

1 - Yurdumuzun h er tarafında ve bil nin halen baştan başa halkı ihla.I edici ça resmi dillerden bıri olarak tant.Il 

Anadolu şm. ~ 60 
peşin 

A. Şm. % 60 vııdell 
BomonU - Nektnr 
Aslan çimento 

Açılıı KapDnıJ 

00.00 
Otı.OO 

,hassa umumi yerlerde türkçe konuş • Türk eracüi dolu olduğundan bahis caktır .. ırabl~~ Şamd.a kullanılaca~ s~ 
mak hepimiz için bir borç, bir vecibe· ve halkı uyandırmak vazifesinin bu ra Surıye _ Lubna~ lı rası olacaktı·· ıııs 
dir. gençliğe düştüğü zikredilerek Türkler riyenin muvafakatı olmak.sız~ Trab t}t 

Medeni ve terbiye görmüş her • aleyhinde veriştiriliyor. Beyanname, Şamın şimal hududu hıç bır sure 

1~:~ Jıangi bir fert, herhangi bir toplantıda evvela bütün Arap memleketlerİnı Tür tadil edilemiyecektir. ~:ap . 

oo.ro 
00.00 
O.JO 

14,SO 
, ,bulunduğu vakit, adabı muaşeret kai • kiyeye karşı birleşrneğe davet ediyor. nin Trablus !kazası dalıılındeki 

Merkez bank:ısı __ ~_oo_. __ oo_. ---1 delerine uymak endişesile ve ev sahi· Ondan sonra Türkiyenin malına, kita- ve misaferetleri bakımın?,an . ti! 
tS T 1 K RA Z LA B ,bine hünneten, onun lisanım kullan· bına, fikrine karşı boykotaj ilan edil- bir hayli kolaylıklar goster~lec~~ef. 

---------.--A-çı-IJ1--K·.-P-.-u.-, - 1 mayı kendisine bir vazife bilir. mesi isteniyor ve nihayet İzmir sergi· Suriye tebaasının Trablusta dıledU: 
Türk borcu I peşin 00.00 00.00 :C.ı kaide göz önünde tutula~k ol~ır· sine de iştirak edilmemesi tavsiyesi u· gibi ikamet ve seyahat edebilmelerı 

DIŞ FiATLAR • • I vadell 20.10 19.80 ~a 7.aten bu memlekette ev sa ibi o an nutulmuyor. Beyannamenin sonu da A laylaştırılacaktır. . . ti 
ı==- 2·c:::o-,.;;.== ;====oo:==== ==-' • • u vadeli 19.35 19.20 ,biz Türk vatandaşları için mesele kal, rapların Kürtler, Çerkesler ve Ermeni Bunun gibi mAnasız bırtakım ııtl 

1~ccrl~z=--=~==~=--==4--~c-==-~l 

Bu~day : Liverpul ~ ii Tl\ H V tL AT maz. Benim burada söylemek istedı . lerle kardeş o1duklarına daird.ir. yazlar mukabilinde .. Tr~blus 
Bu d!ly : Şlkago 6 ıs ğim daha ziyade hariçten Türkiyeye Beyannamenin başında bahsedilen kapatılmış oluyor. Çunkü bunun 
Bugday : Vlnlpek s 86 1 Anndolu I pe. ~~~~'s ~;~;;•• gelip, burada para kazanan, yerle~en halkı ihlal edici eracif sözü doğrudur. olmasını isteye~ !~~nsadır. ~a. ıtl~ 
~{;~ ~ ~:~~ s 3S • 1 vadell 39.10 S9 .2S ve muhit yapanlar içindir. Çünkü bütün bu aleyhdarane neşriya· Sancak meselesı butun hAd şek.~ını ol' 
Keten T. : Londra 3 43 

• n pe. 39.15 31J.lS • Büyük Önderio yarattığı harf ve ta rağmen halk Türk taraftarıdır. Be- hafaza edıyor. Acaba bunun boy1edır• 
Fındık G. : Hambu'l"f'l 78

7 ~! 1 • n va. 39.10 S9 25 dil inkılabından sonra, Türkçe herkes yanname de zımnen bu hakikati itiraf masını isteyen de gene Fransa ~ .. ., ı Anadolu mü. p~ oo 00 00 00 
~Fı~n~d~~~· ;L~-~·~H~~~h~r~gk~~76~7~1~~~~~~~~~~~~~~-~~!·~~~~i~ç~in~p~e~k~k~o~l!~~~~ö~renil~~nk~~ Tk dP' =- şulacak bir !isan olmuş, ecnebilerin bi-J Binaenaleyh, her Ü~ vat?n a1dı1' "S 1 çobanla beraber sürülerin arkasına ka- le takdirini kazanmıştır. çin Türkçe konuşmak bır vazıfe ~ 

tılmış çiftlikten ~kıp gitmişti. Artık Bunu söyleyen yalnız ben değilim. ğu kadar, ayni zamanda bir zevktıt·itıı 
o, bir vakittenberi bir dakika bile 0 • Fransanın belli başlı gazetelerinden Le Türkçeyi daima ana lisanları ~~ 
turmuyor hep geziyordu. Bazan köy· journal, geçenlerde neşrettiği bir ya· öğrenen ve onun yayıl~asma ç~lı:er 
lülerle beraber ekin yerine gidip onla- zıda dünya lisanlarının ahenginden Ermeniler, şüphe yok kı, umumı > ~ 
ra yardım ediyor, bazan yakın köylere bahsederek Türkçeyi, bilhassa Türk ka lerde Türkçe konuşulması için başlı>' l 
yürüyüşler yapıp akşam geç vakit dö-l dmiarı tarafından konuşulduğunda, en son harekete büyük bir iftihar ve 

Ay ışığı keskin hatlarını onun ı ha! M eğer se işin içinde iş varmış .. Fe- nüyordu. Fakat ek seri sürü ile beraber ahenkli }isan olarak göstermiştir. vinçle iştirak edeceklerdir.>> 
odasına kadar uzatarak yorganı - tide bile bir gece evvel onu seviyorsun çıkıp dağ b gezmesini tercih ed •• 
nın üzerine bir kaç ışık parça. dememiş miydi} Peki ama ne olur, se· di ayır er- Cenevrede işler ağır güruyar ~ 
cığı dökmüş. Dışarıda cırcır bö - verse ne çıkar bu o kadar ayıp bir şey Genç kadın böyle yapmaz da köşe- f rı· de azi ı'le verlerine kendi adarn~ıırı, 

kı (Baştarafı 1 inci say ada) " 1 , ce erinin sesi, arada sırada kısa bir mi? Ama ne fena adam, ne fena adam. sinde oturursa kafasının bin bir dü~ün- h d 1 d tayı·n etmeg·e teşebbüs etmektedir e,.~ 
'" telif meselelerde müşa c c erin en ,. 

köpek sesine karışan melemeler var. Durmadan öbürünü seviyorsun diyor- ce ile kaynamaya başladığını hissede· istifade olunmak üzere müşalııtler Bu teşebbüsler semere vermeYI~~ 
Içeride bahar TÜzgarının taşıdığı top- du, hem de bu sözü söyledikçe karşı· rek çıldırır gibi oluyordu. heyetinin bir an evvel Cenevrede bu· halkı kandırmaya çalışarak burada ,J 
rak kokusu her tarafa sinmiş.. sında hırsımdan nasıl eridiğimin far· lzmite bu on beş gün içinde hiç geç· lunmaları lüzumu kendilerine bildi:-il hastahanesi, mektep ve banka açrı' -1 

Seza dalgın.. gözlerjnin altındaki kında olmayarak .. peki ama <<seni müt- memişti. F eriden in misafir i olduğunu miştir. Bugünlerde buraya gelmeleri gibi sahte vaitJ.erde bulunmakta ve J,c 
gölğe yüzüne büsbütün elem li bir ma- hiş seviyanı demişti F eride.. demek bildiği için onları rahatsız etmek iste- .bekleniyor. ,lancı neşriyata tevessül eylemekte 

na veriyor .. gözlerini sık sık kapıyor kıskandığı için ne söyl~diği~i bilme.- miyordu .. Hele ls~anbula dönmek ak • Bayar ve Bucak nahiyeleri le~s~a*ü~~n~a~k~n~:"::::v~~:~~f·l 
ve dudaklarının kenarında tekallusa yordu. Ama naaıl ((peknı dıyerek gıt· lından bıle geçmıyordu. Orada daha Ank 

2 
(H .) _ Cenevrede ' •

1 
d • 

b h 1 b 1. k .. 1 · ·· ·· ·· h" · LJ ı .. 1 . h . k 1 k d - .1 . ara, ususı ~g am ır. "'t enzeyen aqı at ar e ırere oy ece tı .. yuzu ne mut ıştı . .- e e goz erı.. e- yalmz, daha b1çare a aca egı mıy. H t ayasası görüc::ülürken tabii Halep 2 (Hususi) _ Bayır ve 130 
1 .. 1 • . . d d d" . 1 a ayın an -. . , . < 

uzun müddet duruyor. e goz en . .' . . . . dı? Hıç olmazsa bur~ a er. ını a~ a- .olarak hudutlar meselesi de konuşula: ,nahiyeleri mukadderatı Va tanilerı sıl' 
kinde öyle garip hisler var ki .. kah Seza bırdenbıre sılkıne~~~- ~~nd.ı.ne masa bile, saf, kalbe .ış!ey~n ıç~en söz- caktır. Bayır ve Buc~k nahiy:lerind_:kı detle alakadar etmektedir. Bu b.tl,J 

büyük bir pişmanlık duymak, dişlerini gelmeye çalışıyor. Hep gozunun o • Jerle teselli vermasını bılen ınsanlar ,30 • 35 bin halkın Turk olduguna gore ,ta Bayır ve Bucak halkının surı) 1' 
kırmak ister gibi sıkıyor, kah öyle bir n ünde Selim Nacinin hayret, ıztırap, vardı.. bu iki nahiyenin de Türk Hatayıı1 hu kalmak i:.tedikleri hakkında yalan ,

9 
eleme düşüyor ki içinin simsiyah ke - hiddet ifade eden kahve rengi gözleri Zehra kalfadan en küçük ırgada ka· dutları içinde gösterilmesi hakikat~ ,riyat yapılmaktadır. Bütün bU~~ 
sildi -· ni hissederek kesik kesik soluk- var. Kadın onun bu gözlerini hayalin- dar hepsi gözünün içine bakiyor - .ve mantığın icabatındandır. Halbukı mukab~l Bayır ve Bu?ak ~ahiy.clt';~~ 
lar ımaya başlıyor. l9inden daima de canlandırdıkça ateş gibi bir şeyin lardı. Şu beraber gezdiği sığırtmaç bile Fransa müstemlek.e. memurları bunun kı Sunyede kalma~ :stedıklerı h til 
söylert-n bir ses var. Bazan <(ona ni- kalbini yaktığını hissediyor, onu kov- ne kadar kendisini seviyordu. Geçen ·~ks:ni. göstenn:t ıçın k?yguns~:ı!~re: ~a hE~~e~ f~~tesı~ın ~~ d~~bat 
çin öy:f" yaptın layik mi idi? diyor. Bu du ha 1. Ah ne fena.. gezmelerinden birinde kırlarda bir a-

1 
et erı yapma an çe ınınem ır ı Anak rını 

2 
e(AzıpA e) me ;al~p· te çı~ ı 

· · G k d b" b" ·· 1 · · k k k ,.er. ara, · · ıl ses ve gene aynı ses cevap veriyor. enç a m ırckn ıre yüzünü yas- ralık uzanmış, goz erını apayara u- Sahte vesikalnr Le Courier de Syrie gazetesinin 11ı 
Peki ama niçin onu söyledi) Niçin Ö· tıklara gömerek hıçkırmayn başlıyor taklarında koyunların melemeleri, Çın· ' Buraya akseden haberlere göre bu 937 tarihli nüshasında birinci l){tlıl~ıt 
bürünii sevdiğimi tekrarlamakla ısrar vücudü hafif hafif ~arsılarak ağlıyor gırak sesleri, serin rüzgarın altmda Öy· nahiyclere adamlar gödererek muhtar müfettiş Abidin Özmen'e atfen ~i'ııt 
etti. Hem ben haklı değilmiyim? Her- ağlıyor. ılece tahiatle başba~. kendi kendini u- ,ların elinden zorla sahte vesikalar al· deriç beyanat tamamen hilafı h91<1 

kes ne derdi? Eski kocasının arkad~ı.. On beş aün sonra idi. Seza sabahtan (Arkası var) ,mağa çal!iiDakta ve bunlan vermiyenle _tir. 
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. i O DES. 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlri Muhittin Birgen :J 

Rifat paşa vaziyette 
görmÜJ Ordu 

sef.ri B erli 
ç b. tehike 

Talat paşa bed b! n idi, sade Al m -ın ya değil Bulgaristan da fena halde 
b: tkin de d;, asıl tehlike orada 

- -
Erçbergerin, büyük ~ir samimiyetj .. O g~n sefaretha~ede öğrend.~ğime f zaman. da ~ ransız - Ingiliz - Am er~ kan 

Ve açık dille, fakat, aynı zamanda ku - go re T g}at paşa, Berlıne gelmek uzere.l cephes ı Hındenburg hatlarına karşı 
ru bir huşunet ve insafsız bir mantık fstanbuldan hareket etmek üzere idi. hücuma başlamışlardı. Alman ordusu, 
havası içinde bana Aln:ıan demokra - Ben de onun gelmesine intizaren otel- cepheyi daraltmak üzere müdafaa mev 
sisi namına bukadar kat'i bir lisan kul- de istirahat köşesine çekildim ve hadi- zilerine çekilirken, bundan evvel yap
landığı tarihte dahi, Almanyada Tür-ı seleri uzaktan takip ettim. Artık nÜ· m ış olduğu gibi bu defa da yeni işgal 
kiyenin ahde vefakarlığından şüphe mayişler sıklaşmış, dedikodular art- etmiş olduğu bütün sahayı taş taş ü~ 
eden, onun ((anca beraber, kanca be - mış, hükumetin değişmesinden bahse- tünde durınıyacak şekilde tahrip et
taber 1» diyerek sonuna kadar ayni da· dilrneğe başlamıştı. miş olmakla beraber ötekiler de, aylar
va yı gütmekte tereddüt edeceği fik - Ayni zamanda garp cephesindeki danberi biriktirdikleri kuvvetler ve va
rinde olan hiç kimse yoktu. Bütün kor son Alman taarruzu da durmuş, Marn sıtalarla önlerindeki maniaları aşarak 
kular, uzun senelerin sadık müttefiki nehrini geçen kuvvetler, çok şiddetli Hindenburg batianna kadar gelmekte 
olan Avusturya Macaristan üzerinde bir mukavemete çarparak erimişler, 

çok gecikmemişlerdi. Öte tarafın ağusloplanmı~tı. Bununla beraber, Alman geriye çekiliyorlardı. 
ı tos ortalarında baıtlamıc olan bu mu-demokrasi!'!i düşmekten kurtulmak i- Bu, çekiliş, ayni zamanda meme- ,. Y 

çin saha atan baloncular gibi. Tiirki- kette bir taraftan yeis ve ümitsizliği kabil taarruzu, bundan sonra mütare
Yeyi feda etmeği düşünüyorlardı! Bü- ve öte taraftan da demokratların ham· keye kadar hiç fasılasız mütemadiyen 

J id. Al 1 I · · h. · Ilk d fa devam etmiştir. Gerek asker miktarı, tiin sebep te Ermeni mese esi · ı. - e erını arttırıneya ızmet ettı. e 
lllcınların kolaylıkla tetkik edebilecek- olmak üzere ((Hindenburg hatlarm de- gerek tahrip vasıtaları bakımından ci
leri, ınahiyetini güzelce anlayabikcek- nilen müdafaa cephesinin kuvveti ve han harbinin en fiddetli ve en müthiş 
l b kr ı b -d f d k b·ı· t• ··ze- taarruzunu teşkil eden bu hareket, o eri .ı meselede Alman demo at a • u mu a aanrn evam a ı ıye ı u 

· d h Ik d - 1_ 1 zamqna kadar Almanların yapmı~ ol-rının vazifeleri Türkleri lutmak ve on- rın e a arasın a munaKa~ ar ya- T 

ı f l w b ı d s·· - b ı . dukları gibi cephenin muayyen bir sa-arı müdafaa etmek olduğu halde, sır l pı maga .aş. a ı. utun un. ar pe__n-
ı ı k ı ıd hasına yapılan bir hücum seklinde de-ngiliz - Fransız matbuatındaki neşri- şan ı ve ışın sonunun ge mı" o ugu 

1 d k 1 k b b i ı· et· ·d· ğil, belki de bütün müdafaa hathmn Ya tın tesiri a tın a a ara ·, izi aşta n a am ı ı ı. 

kı kd d Al · T r B 1• d bir ucundan ötekine kadar yapılan attı arı ta ir e manya için müsaıt a at paşa er ın 8 
bir sulh etmenin ana şartlarından biri- mütemadi ve fasılasız bir taarruz ha-
ni temin etmiş olacaklarına kani bulu- Nihayet Talat pa,a geldi. O geldiği linde icra ediliyordu. (Arkası var) 

rıuyorlardı 1 
Bu, büyük bir gaflet idi. o kadar J flenn i bahisler 

biiyük bir gaflet ki, bütün Almanyayı {Baştarafı 6 mc:ı sayfada) 
bi.iyü'k bir musibet dalgası içinde ihata lirse verilsin, hastalanmıyorlar. 
ettiği o tarihlerden sonra Alman de- Doktoı· Burnet bu vaziyetten derhal 
ınokra isi kat'i surette ezilip gidince- istifade etmeği kurmuş ve bu nevı ~a-
y~ knd"r m h• ı·r k'll • vukların kanlarından, grip ve alelu -... u e ı şe ı erae zaman za- • 
man l'on ı h .. 1 . . .. d-k F mum ne·de ve sogukalgınlıklarına kar-

.., un eza ur erını gor u . a- b' . · ihs - b 
kat E be ·ı k • şı ır nevı serom ıst al etmege aş -
. • rç rger e onuştug muz o ta- lamıştır. 

rı h te d h· b El • d · · ·· a ı u ga etın erecesını gor- Uykunun verini tutan hap 
~e.lc benim için kabildi. Alman mille- Viyanada çıka·n Stunole yazıyor: 

istanbuldan Tahraııaa 
(Ba~ta,.afı 6 ıncı sayfada) 

Dillere destan olan Bağdadh güze -
lini ben ne ccaddei cedidin nde, ne 
meşhur gazinolarında, ne de sınemala
nnda göremedim. Yüzleri beyaz ve 

1 

diizgün Arap kadınJan da bana, bu 
ırkın da günden güne bozulduğu zan
nını verdirdi. Biraz da yüksek duvaria 
nn arkasındaki evlere girebiisem \e 
hakiki Bağdadlı kadını görebilseydim, 
bu fikrimden ca yardım belki. .. 

İbrahim l:loyi -------
~ının böyle bir gaflet içinde bulundu-~ Uyku, insanlara yemek ve jçfl'Y.'k 
~unu görmek, neticenin neye varaca- kadar lazım olan bir gıdadır. U)·ku -
&ını ve bunun ne kadar yakın olduğu- ı:uzluk (insomme) hastalığı insan: de-
nu anlamak için kafi idi. Bundan do- liliğe, hatta ölüme kadar götürür. Galatasarayın yeni futbof kaplanı 
l~yı, ben ertesi gün - Zctnnedersem . B.~nunla b~rcı~er uy.kunun dünya Calatasaray klübü futbol şubesi 
<~gustos iptidaları idi - sefir Rifat pa- yuzt~nde ~a~lı duşmanları. d.a vardı~. kaptanı Arif vazifesinden affedi!mi,-
Şayı bir kere daha ziyaret edip konuş- Vakıt nakıttır darbı meselını en genış t" ,1 I l t d k. .

11
• 

tuklarımızı kendisine anlatmak iste- manasıle alanlar, uyku a geçen za· k . 1 d M I"h.dd. . . 
• · d ı ır. ı apı an top an ı a es ı mı ı ta-

di manlara acımaktadırlar. Uyku ol- ım oy uncu arın an us ı ı ın ıttı-

rn. masavmış, dünya yüzünde terakki, bir fakla futbol şubesi kaptanlığına geti-
Tehlike yok mu idi ? misli. artmış bulunacakmış. İnsanlar Ö· rilmiştir. 

. Rifat paşa benim hikayemi alaka, mürlerinin yarısuıı, boşbclşuna, heba Rasih Parise gitli 
ıle dinledi. Vardığım fena. hükümleri edıyorlarmış. k 
d ı k Güneş takımının mer ez muhacimi e dinledikten sonra bu anlattıkları- şte vaktin nakit ve uy ·unun da 

' · d·ı k" Id • k · Rasih Fransadaki tahsiline devam et-h-ıd bakılınca vaziyetin müşkül oldu- zıyan e ı miş na ıt o uguna anı o • 
<·unu k b 1 t ki be h · 1 · b lan Amerikan doktorlanndan biri. uv- rnek üzere Parise gitmiştir. ·ı:, a u e ıne e ra er ıs enn u . • b I 
dere d h. b. fh d b. 1 d kunun yerini tutacak olan bır hap ter- Kuvvetli bir fut o cu olarak tanın-
.. ce e va ım ır sa a a u un u- . . .. . • k ed. b. ·· 
gu . . .. Ak . d O kıbı buldugunu ılan etme t ır. mış olan bu sporcunun ır muddet da-

nctıcesıne ıştıra etmıyor u. nun .. 
1 

d .. . • 
fik · Al d b. . Doktor bu munasebet e yaz ıgı bır

1
ha Pariste kalacagı haber verilm~kt<>. 

1 rınce, manya a, ır Jrnpa.rator- makalede sövle divor : d. -

f~k~ rejimi hüküm sürmesine rağmen _ cUyk"'u~un flziyolojik · tesirlerini -~· ~··· _. ·--·-··--- - ·- ·-·--~ 
ı ı h·· · · 1 · ı F 

da ~ urrıyetı, ng~ tere _ ;e~·a ran~a- tetkik ettim. İnsana siiku?et veriyor, cek ve uzviyet bundan zarar görmıye-
. kınden daha eksık degıldı. Bu hur- biitün asap ~vşiyor. dimag rahatlıyor, cektir. 
~'Yet rejimi içinde bu yo~~a .~i~irlt-.r :ef~kkür a7.alı~ or. sü.kiınel buluyor. Bununla beraber insanlar hiç uyu -
fe bulunm.~sın ı gayet tabıı .. goruy?r: Işte ~~ bunlan ın~anı uyutmadan masınlar demiyorum. Ayd.a .ı ... saat ~Y-
akat, henuz taarruz kabı lıyetlerını ve mesaısıne halel getınneden yapa _ ku yetişir. Onu da bera ı ıhtıva& soy
ltıuhafaza ede•1 Almanyanın Erçber- ca~ım. Şimdilik muhteviyatını ~izle Jüyorum ve belki haplarm tem:n cde~ 
ier'in siyaseti arkasından gidece~ini drğim haolar. u~·kunun insana temin medii( baıı eksik'er Yardır, dlye, bu 
~annetmiyordu . cıHindenburg hatları- ettiği faydaları . uyanıkken temin ede-1 uykuyu lüzumlu görüyonım. 
~a çekilen bir Alman ordusunun uzun ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~ 
~aınan müdafaa knbiliyetini iktisap e- Beyoğlu Vak•f•ar Dirakiöraüğü ilanlara 
eceğine göre o kadar telaşa mahaJ S -

Yoktur.» diyordu. ah ık hisseli mah!fıl,er 
. Acaba, beni tese!Ji ve takviye iç:n 

~ı bu fikri ıniidafaa ediyordu? Yoksa. 
l::. akikaten bizim sefaret hanemiz de 
~çberger gibi gaflet içinde miydi? Be 

tlılll ltanaatimce bu, valnız gafletle i
~ah edilmek icap e;Ier. Bizim o za-
~anki hüroferatik devlet teş-
ılatırnız arasında sefarethant>leri-

~i~in düştükk-ri bu nevi gafletler bir
en çok fazladır. 

}' .Erç.~erg:r bu gafleti~i. bilahare ha-
atile odedı. Ben de bızım taraftaki 

fafleti hiç olmazsa tarihin karşısına 
• 

0
YUp onu bu satırlarla te~hir etmek 

letediın 

Değeri 

Li. Kr. 

1140 0{) 

6821 00 

234 81 

Pey parası 
Li. K. 

86 

512 

20 

Tophane Karabaş mahallesinde Topçular cad
desınde es ..... i 31J,s ye.ni 305 No: Lı ıKi kattan 
ibaret odaları buluııan dükkanın 112 h.ssesi. 
u1bta a Kenıaokeş Karamustafa pş. mahal-

lesinae Helvacı sokağında eski 1, 'l, 4, 6,8, 10, 
12 ve yeni 2 ila 14 No: lu dükkan ve mağaza 
\'e h anele. b 819 htssesi. 
Galata< a Kemenke., şeftali sokağı'l"'a '1, 4, 
6, 6/1 No: lu odaı~ cH~kkanların 1/4 hi se5i. 

Yukanda yazılı maliann mülkiyetleri pe,in para ile ve 31 gün müdet
le açık arttumaya ç:karılmlflır. Ihalesi 21/Mart/937 pazaıtesi günü 58· 

at on bette Komisyonda yapılacaktır. %7,5 pey pualarile .Mahl:ilit kale-
mine gelmeleri. (939) 

Sayfa 9 

Hikayeleri 

• 
Idamını isteyen adam 

Çeviren : Faik Beremen 

Gece yansı, sokak birden karıştı., mekle, gene kendine başka bir cürlim 
Polis ve bekçi düdükleri durmadan ge- işlernek fırsatı verilmiş olacaktır. Jean 
cenin sükunetini deliyordu. Vak'a bir ise temiz bir gençtir; mutlaka beraet 
bakkal dükkanının önünde olmuştu. eder. 
Polis komiseri yetişinciye kadar orta. Avukatının bütün müdafansına ve 
da ölüden başka kimse kalmamıştı. iktidarına rağmen, Jean iki sene hapse 
Bakkal da kepeklerini acele acele in • mahkum oldu. Delikanlı bu iki yılı yat
diriyordu. Komiser bakkaldan başka- tı, çıktı. 
sını göremeyince, onu isticvap etmek Aradan bir kaç sene geçmişti. Bir 
mecburiyetinde kaldı. Afallıyan adam- gün aVlfkat şöyle bir mektup aldı: 
cağız şunlan söyliyebildi: «Ben hapishanenin 8 numaralı oda -

- Dükkanıının önünde durduklan sında yatıyorum. Gelip beni görmeni
zaman kavga etrneğe başladılar. Kavga zi rica ederim.» 
birden büyüdü. Etraftan birkaç kişi de İmza yok. 
t")>lanmıştı. Bir aralık ağır bir cismin Avukat, 8 numaralı odadaki rnahkfı· 
yere yuvarlandığını gördük... Sonra mu görünce şaşırdı. Bu Jeandı. Deli -
bir ses şun~arı bağırdı: knnlı avukatın hayretini önliyerek: 

_ Havı Bonofos, sen onu bırak, ka- - Evet, mösyö benim, dedi. Artık 
çalım. Ben onun işini bitırdim. yakarnı bırakmıyorlar. Bu sefer de .. 
Yarım saat sonra komiserle iki polis - Peki akrabalarınız .. Amcanız ne 

Bonofosların evine gelmişti. Bu aile - oldular? Sizi korumuyorlar mı? 
nin esasen sabıkalı ve serseri bir oğlu - Hepsine lanet olsun mösyö .. Bü -
vardı. tün ricalarıma karşı sağır davrandılar. 

Polisler hızlı hızlı kapıyı çaldılar. Masum olduğumu bildikleri halde, ge
Nihayet anne, uykudmı kalkarak kapı- çenki mahkumiyetimi lakayt bir ~ekil
yı açtı. Karşısında polislerle komıserı de karşıladılar. Şimdi beni dinleyin a
görünce: ziz mösyö, artık anlıyorum ki benim 

- Bu vakitte ne istiyorsunuz? diye için namuslu ve sakin bir hayat geçir-
sordu. rnek imkanı kalmadı. Sırtıma sobıkalı 

Komiser cevap verdi: ve cani damgasmı yapıştırdılar. Her 
- Oğlunuz Paul nerede? vukuatta, her harlisede beni istintak e-
- Uyuyor .. Bir şey mi var ki gene?. divorlar. Havatım bir işkence oldu. Bu 
-Yatağında bulunduğuna emin mi. c;efer de ;şle~en şu cinayetten haberim 

sini2? olmadığı halde tevkif edildim. Mahke-
- isterseniz birlikte bakalım. me huzurunda katilin ben oldu~umu 
Paul hakikaten uyuyordu. Gürültü- söyliyeceğim ki beni idama mahkfun 

yü duyunca uyandı. Karşısında polis - etsinler, ve bu cefalı hayattan kurtu -
leri görünce kızdı.. Komiser, niçin gel- layını! .. Zira bir gün dahi hapiste kal · 
diklerini ve cinayeti anlattı. Bunun ü- mağa tahammülüm kalmadı ve sizden 
zerine delikanlı daha ziyade hırslana- ricam şu ki: İdaınırndan sonra benim 
rak: · masum olduğumu her tarafa yayın ve 

_ İyi, bana ne bundan diye bağır _ isbat edin... Ben de intikamımı böyle 
d1. Katil ben olsaydım, kimse adımı alayım. 
söylemezdi orda. Caniler sizi şaşırt - --~----~~-~----

mak için benim ismimi bağırmışıardır.l Yarınki nusham1zda : 
Cinayet saatinde ben bardaydım. Ya
nımda arkadaşınız polis hafiyesi Rat _1

1 
ye de vardı. 

Paulun bu ifadesi doğru çıkınca onu 
bıraktılar. Fakat bu sefer Bonofos ai • 
lesinin küçük oğlu Jeanı tevkif etti • 
ler. Halbukı Jean temiz ahlaklı bir de
likanlıydı. Bu darbeden müthiş şa~kın
lamış ve miıstantiğin karşısında ifade 
verememişti. 

Mahkemeden en•el avukat delikan -
lıdan bir şeyler öğrenmek istiyerek: 

- Oğlum. dedi. Biliyorum ki ma -
sumsun. Fakat bir şeyler saklarnakta 
olduğunu seziyorum. Bana her §eyi 
anlatmalısın! 

Jean sesini çıkarmadı. 

Ertcs• ~ün avukatın yazıhanesine an· 
nes geldi ve a\·ukata şunları söyledi: 

- H iç kimseye bir şey söylemiyecı>
ğın:ze dair yemin ederseniz, size bir 
sır lc\·di edeceğim. Mücrim Pauldik 
Fakat o, polis hafiycsi Ratye ile olan 
do tluğu sayesinde yakasım sıyırrlı 

Jeana gelince rnac;umdur. 
Ve nasıl olc:a mahkeme huzurunda 

be ı aet ede('ektir. Bunun için biz işi ta. 
b i seyrinde bırakma~n karar vctdik. 

Bu iıahat üzerine, avukat kızarak 
cevap verdi: 

- Fakat bu karrı .. mız hiç te makul 
değildir. Böyle yapmakla hodgamlı • 
ğınızı gö<>ter~iş oluyorsunuz. 

- Hayır, mösyö. dıye, ::ınne mm! ·ı 
dandı. P3uı ciirüm :~lemeğe alışmt~ b r 
adamdır. Onu bir daha rnahkfun et -1 

Şöhret Hulyaları 
Çeviren : F. V ARAL 

tiütün neşesile gülüyor 
ÇUnkl a§z1nda fllr kadar 

aüzel dl•lerl ver ! 

Erı k ıs ı z, ınanıla size de a~ ni parlak 
netıceyi kazandırıı.bilir. 

RADYOLiN 
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" Son Poate , n1n tefrlkaa11 SO 

15 , numarali şehi 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk ·macerası) 

Yazan 1 AR. 

SON POSTA 
• Son P~ • nın Tarllıt Tefrlkıuı ı 7s 

Ertuğrul Marmarisden hareket ettikten sonra, ıncesaz 
ahengi yapılmak istenmiş ve Suat ta bu fasla 

iştirak için davet olunmuştu 
Mühendis zabitlerden mülazim Alil turduğu sUvaıU AU Beyin kulaAtna 

Yazan : Celal Ceng& 

Ur halk~ Samanın Nipura gitmesini 
Efendi - Hanende. eğilerek: 

Suya batmaz imam Ali Efendi de - Görüyor musunuz). Kumanda· 
bu gurupun etrafında dünüp dolaşı • nından, dümen neferine kadar uygun 
~·ordu. Bazan sarıklı fesini çıkarıyor .. arkadaşlar ..• İnsan böylece Japonyaya 
b şma bir Bursa arakiyesi geçiriyor.. değil.. ahrete bile gitse, gam yemez. 

istemiyorlar, " Gudea bu uğurlu 
koğdu? , diyorlardı . • 

ınsanı 
• 

nıçın 
• 

o da, saz takımlarının fasıllarına işti· Demişti. .. Ceminin en ağırba~lı şah· 
r ~ edıyordu. siyeti olan süvari Ali Bey, başını sal- - Onu karıncaların yuvasından çı· Mısırda bir prensesin ba~ından geçen fra.smda öyle vicdansız mablUidar var· 

Bu fasıliann en hararetli müştakla· lıyarak gülümsemekle iktifa etmi~ti. karınızl Fakat, gözüm görmesin. Ur- şu hazin hikayeyi Samaya anlatmıştı: dır ki, bazen kendi evlatlarını bile iD-
I..ı.-.ndan biri de, (şair Ali Ruhi Bey)di. Şevki Bey, maaanın ucuna oturmuş, dan uzaklaşsın da nereye dileree oraya « - Bir tarihte eski hükümdarlar- ki.r etmekten çekinmezler ••• Hükiim-
Cemide; alenen içki içmek memnu ol- arkadaşlarını etrafına yerleştirmişti. gitsin. dedi. dan birinin maiyetinde genç ve yala • dann biraderi de böyle insafaız ve a&o 

Öuğu için, Ali Ruhi Bey, karnarasında Kanununu akort ederken, başını bir • Samayı karıncaların yuvasından çı· şıklı bir zabit varmıt. Hükümdarm fil ruhlu bir mahliikmut; evlidmı ve 
~ir kaç kadeh rakı çekiştiriyor .. ve son- denbire kaldırarak: kardılar .. sırtından hasssa zabiti elbise- kardeti, bu zabitin güzel ve aevimli atkını inkar etmif Çocuiunım ~ 
ta, dudaklarında tatlı bir tebessümle, - Beyefendil. Müsaade ederseniz sini ve belinden sırma püsküllü keme- kansına göz koymu, .. ve kendiıini se- binler tarafından yakılınumdan ufak 
lctsa ve kıvırcık. sakalım kaşıya kaşıya bir boşboğazlık edeceğim. rini aldılar. ver gibi görünmüş. Günün birinde bü- bir teeasür bile duymamlf!» 
~abitan salonuna geliyor .. saz takımı- Demişti. - Gudea seni azat etti. Sumer top· kümdar bu zabiti ordu ile barbe gön- Sama bu hikayeyi hatırladıkça vücu• 
na en yakın bir koşeye çekilerek, öyle Osman Bey, d udaklarında aUrükle· raklarında dilediğin yere gidebilirsin 1 dennİf. Hükümdann biraderi bundan dünde bir Ürperme d uyuyordu. Içinde 
rnest vemahmur sazların ve esierin nen neş·eli bir tebessümleı Dediler. istifade ederek, ordu kumandanlanna yanan garip bir ateşin evlat aevgiain"' 
tatlı ahengini dinliyordu. - Buyrun Hacı bey. Sama altı saat karıncatarla arkadaş· gizlice bir haber gönderınit ve zabiti den başka bir ~ey olmadı~ını da anla-

Onu; en zi}•ade genç mülazim Ali Diye cevap vermişti. O zaman, bir- lık yaptıktan şonra, aoyundu .. kemeri· zayif bir müfreze ile kuvvetli bir düt- mıştı. 
Efendinin gür ve davudi sesi coşturu· birine karışan şöyle bir muhavere geç- ni ve hançerini hassa muhafızlarına Man cephesine sevketrniJ. Şimdi onun, oğlunu inkar eden Mı· 
)'ordu. Bu hassas genç zabite, kendi mişti: teslim ederek saraydan uzaklaşti. . .. Bir müddet ıonra zabitin ölüm ha. aırlı prensten ne farkı vardı) 
Aazellerini ~eriyor; okutuyordu. Rakik. Şevki Bey - Efendim, bugün bir Sama, nereye gideceğini soranlara: beri gelmit. Hükümdann biraderi, za. Bir an içinde Suz şehri gözünün a.. 
kalbın e tercüman olan bu gazeller, mü- iJ için sintine ( 1) iniyordum. Fotoğraf - Nipur· a gidiyorum. Babam ça· b~ti~ k~ısmı. a~acağım v~dederek ıizli n üne geldi .. sevgilisinin, çocuğunun 
lnzim AH Efendinin billur gibi tannan kamarasmın önünden geçerken bir dırcı idi. Ben de orada çadırcıhk yapa- gızlı evıne gıdıp gelmege batlallllf. hayalini görür gibi oldu. 
şesinin O'-'nak nag~melerile dalga dalga şarkı seai işittim. Durdum dinledim cağım. çadır yapıp geçineceğim... Fakat, hükümdar hayatta biraderinden 1 b' 

" D d' b k 1 • • şte ır ses .. 
)•ük elirken; genç şair derin bir vecde O kadar hoşuma gitti ki, tarif ede • iye cevap ver ı. llf a sa tanat varısı olrruııcl:ıiı için, ~ 
k ı N ı ed · b'l k" * * • k d' • ••ılzadel d L~~-~• l Samanın kulagına: ·apı ıyor: mem... ası arz eyım; ı mem ı.. en ısıne..... er en uuuue ev en-

- ~ur ol.. nur ol, mirim... hani şu. uzun Şam şekerleri vardır. Sama (Nipur) şehrine dönüyor .. mesini tavsiye etmiş •. Müstakbel bü- «-Baba .. beni neden inkar cdiyor-
Dwe inliyordu. Parça parça kırılırken ııöyleco tatlı bir S d l kümdar, sevittiği kadma bundan bah- sun?H 

J T umer e saraya mensup o mayanlar 

* seda Çıkarır... h' b' l setmiyerek, cinsi münasebetlerini ileri- Diye haykıran bir soa aeliyordu. 
şe ır içinde ata ınemez erdi. Sama bir 

(!\farmaris) ten hareketin, üçün· Kapıdan henüz giren ~ir Ruhi Bey, deve satın aldı .. Nipur'a gidecek ka- letmit. Sama korkulu bir rüyadan uyanu 
cü gecesi idi. Şevki Beyin sözünü kesmişti: fileye karışarak yola çıktı. Çok namuslu bir kadın olan zabitin gibi, birden silkindi.. deveden yere at• 

Yatsı namazını müteakip, üst gü - _ Şam şekerine benzeyen, ses... Ur halkı Samayı (Uğurlu adam) di- kansı, vetiabtın meşru zevcesi olacağı ladı. Kafile arasında yaya yürüyeıı1er• 
~·tntede (gece nöbetini) çalan bando, V allah{ güzel; billahi güzel... Belki ye tanımışlardı. Böyle birdenbire sa • ümidile kendisine tesı1imiyet göster • le beraber yürürneğe başladı. 
gekilıp gittikten sonra; Hacı Şevki Be- üç yüz ,airin divanını altiist ettim. Bu raydan uzaklaştınlması herkesin gö • mit .. ve zavallı kadın bir müddet son- Samanereye gidiyordu~ 
ye ııu haber gelmişti: kadar şairane bir teşbihe tesadüf et • züne çarpacak kadar büyük bir hadise ra gebe kalınıt Hükümdarın birade- Nipur şehrinde ne yapacaktı) 

- Kumandan bey selam ediyor. medim. Yaşa, Hacı bey... . olmuştu. ri genç ve masum kadıncağızı iğfaldo Orada, önüne gelene çadırcıı.lı: ya· 
S z to.lkımını toplasın da, buraya bu - Kumandan Osman Bey - Ruhı Yerlilerden biri: devam ediyormuf. Günün birinde bir pıp geçineceğini söylüyordu. Fakat. 
yursun; diyor. Bey!. Papuçlarınız dama atılacak; di- « _ Cudea bu ölümden yılmaz ve erkekçocuğu dünyaya gelmif. Prens böyle tanınmış bir kahramanın pdır~ 

Saz takımı, (salta barba) (1) daki yeceğim ama burada, damımız da yok. alnı ak delikaniıyı Urdan niçin kovu- bu çocuğu kendine benzediği için çok cılık yapabilmesi mümkün olacak mıy• 
zabitdn salonunda topJanmak üzere Ruhi Bey- lcap e~ersc denize atar- yor? Saraydaki hatMa zabitleri arasın- seviyormUf. dı} 
fdi. Hdct Şevki Bey arkadaşları tamam sınız, beyefendi. Onun, ehemmiyeti da kovulacak başka adam mı yoktu?» Çocuk bir kaç aylık olunca, prens, Nipurda kendisini bekleyen .on eev 
olur olmaz, hepsıni toplamış: geminin yok .•. Şimdi, fU güzel sesli yi anlıya • Diye söylenmişti. Halkın yaptığı batka kadınlarla dütüP kallanaia bat- gilisini de düşündü: 
kıçında bulunan süvari dairesi. git • lım. dedikoduları Gudeaya yetiştirmektc lamıt ve saltanat bınile uılzade kadm· _ Onunla olsun evlenmeliyim. 
rnışti . O.sman Bey - Mutlaka, fotografçı gecikmiyorlardı. Fakat, Gudea susma· lann Petine takılmıt·· Sevgiliıini ve Diye mırıldandı. O genç ve gtinah· 

Bu daire, bir salon, bir yazı odası, mülazim Haydar Bey olacak. ğa mecburdu. Samanın Ur .. .'dan gi- çocuğunu ihmal elmİ.f .• Hatti çocuğu 11z kızın da başını yakmıttı. Şimdi Sa· 
?Ir banyo ve iki yatak ~~arasın~~n Şevki Bey - Bendeniz de öylo zan· dişinin hakikt sebeblerini halka söyle- yedi, sekiz aylık olduğu zaman hepıi- manın vicdanı sızlıyordu. 
ıharettı. Bu karnaranın bın, gemının nettim, beyefendi. .•. Derhal kapıyı aç· yemezdi. Ve söylemedi. ni unubnuf. Memleketin idet ve ka • - Bugün çocuğum un, yann, da 
silvarısinindi. Oiğerini de, kumandan tım, baktım. Kim olsa beğenirsiniz~. nunları babasız çocuklan yalanağı (Mara) nın sesi kulaklarımı tırmalaya• 
Osman Bey işğal etmişti. - Kim} •. , Sama yolda giderken düşünüyordu: emrettiğinden, bu çocuiu da yakala • cak. Zavallı kızcağıza günahın ne ol • 

S lon, al kadife döşenmişti. köşe - - Haydar Beyin maiyetindekl o _ Acaba. ben, vaktile bana «bed _ mıtlar .. Alet meydanına götürmütler. duğunu gösterdim .• onu mutlaka aJ. 
lerdeki geniş koltuklardan başka; u- genç sübyan var ya. dua H eden bir kadın yüzünden mi bu Zabitin zevcesi çocuğunun kurta • malıyı m. diyordu. 
zun bir masanın etrafına mihverleri Bir kaç ses birden:- Hani fU, narİn felakete uğradım H rılmasını emrelmİf •• Fakat, inaanlar a- (Arkası var) 
burındedönen~~~yd~~~lm~ti. ~c~ .. g~lli~Mu~a~Be0n~mb~ &ma, E~m~~bçok ~n~en ~=====~~=================~=~~~ 

Saz takımı salona girerken, kuman· 1 b d sı.·· du ir kadınla sevişmiş, on an bir ço· 
danOsman Beyin neş'eli sesi yüksel • Şevki Bey: -Evet .. ta kendisi ••• cuğu olmuştu. Fakat, Sama bu çocuğu 
ınişti: Katip Mustafa Bey, hafifçe öne doğ- inkar ederek bir daha sevdiği kadının 

- Oh .. oh ... Ne ala ... Meğer içi • ru eğilmişti. Yüzünden, ılık bir hararet yanına uğramamıt ve kadın başkasile 
m izde neler varmış .. galiba, sadece bir dalgası geçmişti. e-vlendiği halde Samayı hala sevdiğini 
Portakıli oğ1u eksik. Şevki Bey, büyük bir saflıhkla de· söylemişti. 

Bu sözlere; köşede, sertahip mira· vam etmişti - Yani, efendim.. eğer S.amanın hayatta bundan ba~ka bir 
1 }' Hüsnü Beyin yanında oturan ikin· müsaade buyrulursa .. o çocuğu da günahı yoktu. Sama deve üstünde bu 
ci tab'b kolağa.sı Yasef Efendi cevap fasla dlırsak. macerayı düşünürken, aklına sihitbaz 
\'ermı ti: Kumandan Osman Beyin gözü, sÜ· Katumanın hikayesi geldi. Katuma, 

-O da var, beyefendi.. o da var ••. vari Ali Beyin yüzüne ilişmişti. Her -
bendeniz, buradayım. şeyde, son derecede ciddiyeti iltizam 1 

Salonda, bir kahkaha tufanı sürük- eden süvarİnin yüzü, birdenbire ekşi· , Bir Doktorun 
, 

ı~nm:sti. • mişti. Fakat; vazife haricindeki masum Günlük Çarşamba 

Ba katip 1ustafa Bey, yanında o- eğlencelerde hürriyet ve mü avatı se- Notlarindan (*) 
ven Osman Bey; gülerek cevap ver· l----------------1 

( 1) Geminin, ikinci katı. 

r 
Nöbetcl 
/:. ezaneler 

B ,eec nobetçi olan eczaneler şunlar
dr 

Lt n bul cihetındekiler: 

A · ....ı.rııyda. CPertev), Beyazıtte: C Bel
k Fenerde (EmllyncU>, Şehremlnln

dt> Ha mdD, Knragümrukte: (Kemal), 
S ı ıtyııdo. · <Rıdvan), Şehzndcbıışında: 
I H.ıkkı), Eyupte. (Arif Beşir), Emln

!Amiıınsya), Kuçükpazarda: 
z.; .. ıtl Ahmet), Alemdardn: (Esat) 

B:.ık r ·oyunde (İstipnn). 
B oğlu cihetlndek.ller: 

I .kl ı caddesinde: (Galatasaray) ve 
ıG.u.hı, Galat da: (Hidayetı, Kurtuluş
t . •Kurtuluşı, Maçkııda: (Feyzl), Be -
şıktaştn: (Ah Rıza). 

Boğaziçi ve Adalarda : 
Uskudarda · (İskele başı>, Sarıyerde: 

ıo ... man>. 'Buyiikadada: (Halk), Heybeli
d ıTanaş). 

mişti: 

- Vakia, süvari bey bu tekliften 
hoşlanmadı ama, kendisine rica ederiz. 
Müsaade ederler. 

Süvarİ Ali Bey - Hay, hay efen· 
d im ... Zatıaliniz, müsaade buyurduk
tan sonra ... 

Demek mecburiyetini hissetmişti. 
(Suat), çarçabuk salona getirtil • 

mişti ... Suat, niçin çağırtıldığını bil • 
mediği için, büyük bir korku ve heye· 
can içinde salona girmiş .. kapının ya· 
nında dimdik durarak, kırk yıllık bir 
asker gibi sert bir selam vermişti. 

Kanunun akordunu aüç bitiren Şev
ki Bey, elile ona işaret ederek; 

- Gel bakalım, çömeı;. Şuraya, Ali 
Efendinin yanma iliş. 

Demişti. (Arkası var) 

(1) Gent.~ıill • aı• lustlll 

Yorgunluk 
Mes'elesi 

Bütün sporlarda daima çok dikkat e
dilecek ve ehemmlyet verllecek şey ta
abdır, yani " yorııunluk tıFatıgue ... • 

Sı>Or yapan şahıs yapt.t[tı hareketler
den, koşulardan vesalreden oma vü
cudundıı bir hoş hal cıbleu - ~tre• hls
setmelidlr. İştihası aoılmalı ve umumi 
vazlyetinde bir dUşldlnlük ve bitkinlik 
olmamalıdır. Bunların aksi olnro.k spor
dan sonra yorgunluk, ve umumi nhvalde 
blr sukut ''e iştlhasızlık gibi şeyler his
scdildi ml iş fazlaya gltml~ ~emektir. Ya
nt taab başlamıştır. Işte o znnınn 
spordan asil fo.yda ummamalıdır. Bi!Cı
kis lfrat derecede adallt yorulmuş, kalb 

yorulmul ve vazalfi umumiyede durgun
luk hasıl olmuştur. 

Hiç blr sporu bu dereaeye getlrmeme-
lldlt. 

(•) Ba notlau kesip nklarınız, rahut 
bir alblime fapqtınp koUebiJOil rapm1z, 
Slkmh samanında ba aotlar •ir cloldor 
ıtt.l tm•admsa retlteWUr. 

Çünkü ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü so(Jukal

gınlıklarına ve ağrılara karşa 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P i R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 



3 Maıt 

lNKI BAZ 
ve ondan mateve lid baş a~annı de
feder. M1DE ''e barsaklan kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksir edilmiş bir 
tuz olup MÜMASlL MOS'l'AHZARLAH
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
L\ Y, ve DAHA KA'l''l tes.r eder ye-
meklerdeıı sonra alınırsa HAZ1MS1Z
L10t, .MlDE EI\Ş1LIK ve YANMA
LARI't-.1 giuerir. MIDE VE BARSAK
LARI AIJŞ'llll\fAZ. 

Aitizdaki kokuyn v6 tntsızlığı dere
der. MAZON isim ve HOROS marka
sına dıkkat. 

Koçnk şi.,esi çıkmıştır, fakat bnynk 
şişesi ekonomikti r. 

'-------------·-----------------------------------
[ Istanbul Belediyesi llinhrı 1 ------------' 

Senelik 
mu hammen 

kirası İlk teminat 

Lira Lira K. 

l<araağaç mezbahasında 60 N. li bağırsakhane :i'ö5J 307 50 
, , 115 N. lı , fabrikast 3QOO 450 
Yukarı da semti senelik muhammen kiraları yazılı olan maballer ikiter 

~ne ınüddetle kiraya verÜmek üzere açlk arttırmaya konulmut ise de belli 
~e gününde isteıkiisi bulunmadığından pazarlığa 'çevrilmittir. İstekliler 

490 N. lı kanunda yazılı vesika ve bizalarında gösterilen ilk teminat 
~.lkhuz veya mektubile beraber 9/3/937 salı günü saat 14 de Daimi En
\lınende bulunmalıdırlar. (1136) 

* * i. lia)b mahsus bulunan Kozyatağı çetmesinin kontrollü ç~me yapaldt-
~e kontrollü Çetme olan Sahrayıcedit çeflllesinin de halka tahaia edildiği 

olunur. (B.,, ul 139n 

SON' POSTA.' 

Son sirtem mskinelerle 

8 SAAT 
hnvalandınlan 

Venüs Pudras1 

Pudracılık fennin en son şaheııeridir. 

Rundan böyle naıin ve nazik cildlilerin 

endişesine mahal yoktur. Aradığınız ve 

hayatinizde yaşattığınız pudra bulunmuş

tur. Bu da (VENÜS) tür. VENÜS PUD-
• 
,RASİLE pudralnnan bir cild dünyanın en 

taravetli güzelliğini ifade eder. H:ç bir 

pudra VENÜS kadar cildi mat tutup ca

zibeli gösı~re'mez. Sarışın, esmer, kumral 

her tene uygun renklerile ve çok kibar 

kokuııile de q'ağbı:ti umumiyeyi kazanan 

,VENÜS PUDRASI:-.11 muhakkak tecrübe 

ediniz. Kullananlar terkedemez. alışanlar 

bıralcamaz. 

VENÜS müaıahzaratına: Tanınmı, ec

,:zane, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında en 

kıymetli yerler "erilmi~ir. Deposu: Evli· . 
yazade Nurcddin ticarethanesi - latanbul. 

Sayfa ll 

RADYO 
Bugünkü Prograrn 

3 - l\lart - 937 - Çarşamba ( 
İSTM."BUL • 

Öile n~iyah: 
12,30: Plfı.kla Türk muslklst, 12,50: Hava• 

dls, 13,05: Muhtelif pldk neşriyatı, 
Akşam n~riyatı: 

17: İnkılA.p dersleri: mımıet &yur ıua,. 
tından üniversiteden naklen, 18,30: Plüla 
dans musiklsl, 19,30: Konferans: Doktor .All 
Şükrü (çocuk hastalıklan hattında) .101 
Sadl Te arltad~an tarafından Türk mu.d· 
tıai ve halk şarkıları. 20.SO: Ömer Rıza tara
tından Arapça 8Öyln. 20,45: Türk muslklal 
hey'eU. saat Ayarı. 21,15: Ortestra. 12,18: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla 10• 
lolar, opera, ve operet parçaları. 

BUitREŞ 
17,10: o~k~tra Strau.s'dan, Çaynkovakl· 

den. 19.25 Vlyoion bavaları, Sonatalar. 
20,10: Şarkılar. 20,4.5: Orkestra. 

BUDAPEŞTE 

17,30: Çigan orkestrası. 18,40: Şarkılar. 

19,15: Muhtelif havalnr. 20: Koro. 21,05: Ol• 
ran orkestrası. 22: BudapeJte konser orkel· 
trası. 23,30: Dans plfıklan. 

PRAG 

16,40: Kuartet. 17,15: Kısa temsil. 17,;60: 
PHl.k neşrlyatl. 18,10: Almanyadan natıı. 
18,55: Pl~k neşrlyatı. 19,20: cazbant havala
n. 20.20: Şarkılar. 20,40: TIYatro. 21: Flar
monlk orkestrası. 22,20: Opera muslklsl. 

\'İYANA 
20,05: Orkestra. 21,45: Mubtellf havalnr. 

22,20: Oda muslklsl. 23: Pllk neşrlyatı. 

VARŞOVA 

17,15: Orkestra. 19,20: Plfik ncşrlyntı. 

19,55: Plak ne;riyatı. 21: Chopln'den parça
lar. 21,45 : Hatır müzik. 22,40: Dans plaklnrı. 
23: Orke tra. 

l·aruıki pro&'f'&Dl 

4 - l\Iar' - 937 - Perşembe 

İST Al\ 'BUL 

Öğle n ~ri)atı: 

12.30: Plfı.kla Türk musiklsl. 12.50: Havadls. 
13.05 : Muhtelif plak neşrlyatı. 

Ak11am neşrlyatı: 

17: İnkılft.p dersleri: Hikmet Bnyur tara
fından, üniversiteden naklen, 18,30: PH\kla. 
dans musiklsi, 19,30: Maryo Parudl tarafın
dan Oitnr solo, 20: Rtfat ve arkadaşları ta
rafından Türk musiklsl ve halk şarkıları, 
20.30: ömer Rıza tarafından Arapça söylev, 
20,45: Snnye ve arkadaşlan tarafınd. n Türk 
muslkisi ve halk şarkıları, snat &yarı. 21,15: 
Orkf'strn, 22,15' Ajans ve borsa h:ı.berlerı... 
22.30 : Plakla solol:ır, opera ve opcrct parça-
ları. 

, Or. S1JPBI ŞENSES 
ldrar yollari hastali klar1 

mUtehas&l&l . 
Bevo~lu Yıldız sinemasl knrşısı 
Leklergo Apt. muayene 4 den sonra 
Cumarteal fakiriere parasız 

~---~ Tel. 43924 ~--" 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 00000 Adet Mi.sket etiketi 70 Cl. Lik 

25000 , " , Galon 200 Cl. lik 

I - Yukanda cins ve miktarı yazılı 125000 adet misket şarabı 
etike~i nümunesi mucibince pazarhkla sahn alınacakbr. 

II - Pazarlık, 4/11111937 tarihine rastlıyan Pe11embe günü saat 
15 de Kabata,ta Levazım ve Mfibayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılaakbr. 

III - Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güveome paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur~ 

(836) 
--------------------------------------------------------------------------~~~ 

Mütercim Alınacaktır 
Askeri Fabrika lar Um um 

Müdürlüğünden : 
Almancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 

bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna kada 
Umum Müdürlüğte müracaalan. "1010, ---1 LA N 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul 
Şubesi Direktörlüğünden: 

1 - Şubemizden maatlannı iskonto ettirmekte bulunan mütekaitlerin 
üzerinde müracaat edecekleri ıünler yazılı olarak giJelerimizden aldıklan 
numaratarla tayin olunan günlerde Bankamıza müracaatları ve bunun 
haricinde vaki olacak dilekierin yerine getirilemiyeceği. 

2 - Harp malullerinin ayın 4 düne kadar vaki olacak müracaatları 
aünü gününe icra edilip ondaıı 10nraki mür~caatlaıının aıraya tabi olaca· 
iı ilin olunur. 465 
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. . . . . ı .. - ) l'ÜRKİYE iMAR BANKASININ 

i_k· tehlike işareti : 
Ne e ve baş ağr1s1 

E 

Soğuk algınhğının bu ilk 
aHimetlerini 

G iPiN 
ile hertaraf etmezseniz bir 
çok ağır hastalıklara tutul· 
mak tehlikesi başgöstcrıni' 

demektir. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıla
n, derhal dindirir. Gripe, 
romatizınaya, diş, sinir a • 
dale, bel ağnlarile kınklığa 
k.aqı bilhassa müessirdir. 

B 

feabmda ~de 3 kaşe 
alınabilir. 

N 
Umumi Müdürlüğünden: 

Zonguldak civarında Karabükde kurulacak olan demir Ye 
çelik fabrikası için Avrupadan getirilecek malların tahliye ve 
gümrük işleri bir mfiteahhide ihala edilecektir. lsteklilerin tekiifte 
bulunmak üzere 10 Mart 1937çar§amba günü saat(lO) da Ankarada 
Bankalar caddesindeki İdare merkezimizde hazır bulunmalan li· 
zımdır. Bu hususa aid şartname Ankara'da Umumi müdürlüğümUzden 
ve lstanbulda bankamız tubesinden tedarik edilebilirir. 

Aktif 
31 Birinci Kanun 1936 Bilançosu 

Lira K. 
Kasa ı 84,960 45 Sennaye: 

Lira K. Ihtiyatlar : 
Banknot ~,300 

Gümüş 500 Fcvhlade ihtiyatlar 
Ufaklık 160.45 Kanunt ve nizami ihtiyatfat 

84.960. 4lL 
Dahili muhabir bankalar : 79,462 27 Muhal:ıir bankalar ı 
Tevdiat için munzam kartılık : 21.100 Mevduat : 
Senedat cüzdanı: 115,137 09 Cari hesaplar 

Vadesine üç ay kalan 93,619. 7i Vadeli tevdiat 
Vadesine üç aydan fazla kalcın 21,517. 32 

116,187.091 Tasarruf tevdiab : 
Esham ve tahvilat cüzdanı : 63,97i 6.5 Vadeaiz 

Borsada kote olanlar 63.9i7. 6;) Vadeli 1 aydan 1 seneye kadar 
Borsada kote olmayanlar 

63,977. ~ Sair muhtelif alacaklar : 
Avanslar : 176,690 O:>: İtfa tahalaatı : 

Esham ve tahvilat mukabili 23,450.32 Talep olunm&nuf terne•ıüler ı 
(A} Borsııda kotc olanlıır 22,175.23 Kefaletten alacaklılar : 
(B) a a olmıyanlar 1,275. 09 Nuau hesaplar : 

23,450.32 Kir ı 

Teminat ve vesaik üzerine 12,100. 43 
Senedat üzerine 97.670. 94 

Sair mütenevvi teminat üzerine 43.468. 3~ 
176,690. on 

Borçlu cari hesaplan ı 964,313 

Açık leredi 130,960. 5() 

Kefalet rnukabiü kredi 833,352.61 
§&i,;ı 13. 17 

Sair muhtelif borçlular : 90,631 

Menkuller : 15,190 

Kaaalar 2,657 

Mefru~at 12,533.88 

15,19U. B 
Gayri menkuUer ı 57,748 83 

Banka binası os, f!3. 83 

Diğer gayri menkuller 1.»25 
57 74H. ı:m 

lUt tesis muraflanndan kalan : 17,082 61 
Kefaletten borçlular : 3,571,609 67 

1 Nazım hesaplar : 1 225,528 64 

Yekıln 5,483,452 f 
4 

TÜRKIYE IMAR BANKASI 

Zimmet 

Masraflar c 

Maa~ ve ücretler 
İdare masraflan 
V ergi ve harçlar 
Sair masraflar 

V erilen faiz : 
V erilen komisyonlar ı 

Muhtelif zararlar : 
.AmortUmanıar t 

Safi JW. : 

Aldanmamak için 
V erilen feyle alınan kartı· 
lık arasında, büyük bir mü· 
badele farkı bulunmamasına 

dikkat etmek lizımdır. 

Krem Pertev'in 
değerini onu •enelerce eY· 
vel beğenmiş ve kullanma
ğa karar vermiş olanlardan 

•orun uz. 

1936 senesi kArUzarar tablosu 

Lira 
'l5,687,32 
5,462.45 
1,130.62 

225 
l\2,505.8~ 

Yekun 

Lıru K. 
3t,~o5 mr 

1U,50i .2 

5 .. 810 fst-;0 
1,i39 8 

6,530 ~·ı 
168,708 4 

329,912 ~~.ı 

Alınan faiz ve r,,rnisyon : 
Muhtelif kirlar : 
Bank. hizmetleri mukabilinde alı· 
nan icret ve komisyonlar : 

ı, arayanıara çok 
kArlı bir ı, 

1 Yüzde yüz kar temin eden ve h~ç za· 
• rar etmek ihtimali olmıyan tenımaılı 

hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 

Barsak, Karaciğerden miitevellit rahatsızlıkları 
önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - İSTANBUL 

1 

bir iş için iki bin liralık bir ortak ara
nıyor. isteyenlerin 7 41 posta kutusu· 
na M. T. remzlle mektupla veyahut 

bizzat Son Posta gazetesine muraraat 
ları. 

1 KA YIP - Galatasaray lisesınden al-
dığım tasdıknamemi kaybettim Yeni
sini alacağımdan eskisinın hükmü yok 
tur. 810. 
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Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
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70,708. 
79,169. 

Yek\m 

Pauif 

98 
178,e56 

148,808 
12,4:22 

850 
8,1>71,Q 
226.~28 
168,'lcıl 

MatJüp 


