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Müşahitler Hey'eti 
bugün istanbula geliyor 

Suriye Hey' eti ayın 
onunda Şama dönecekmiş 
Lazkiyede Nasyonalist gençler/e 

Senegaili kuvvetler arasında 
vakabulan çarpışmanın tafsilatı 

Müşahitler hey'eti Hataya giderken lstanbulda 
Adana, 3 (Hususi) - Hatayda tet- ı İstanbula gitmiştir. Heyet İstanbuldan 

ktkatta bulunan müşahitler heyeti bu doğruca Cenevreye hareket edecektir. 
gunku ekspresle şehrimizden geçerek (Devamı 10 uncu sayfada) 
~=-~==~~========================~==========~ 

istanbul şehri Türkkuşu faaliyetinin 
merkezi olacak 

l<uşdilinde en son sistem bir paraşüt kulesi yapbnlıyor, 
hava bayramı programı da tesbit edildi 

Halk Türkkuşu filosunu ve paraşütçüleri seyrediyor 
f l~t ınbulda Türkkuşuna geniş bir ı faaliyetinin merkezi Istanbul olacak-
a,l!ıy ... t sahası verilmiştir. Türkkuşu tır. (Devamı 10 uncu sayfada) 

Tekirdağlı ile Dinarlı 
lzmirde de karşılaştılar 

Stad da on bin seyirci vardı. Mindere sakat omuzia 
çıkan Dinarlı neticede hükmen mağliip sayıldı 

Giirqtea bir iatıba (Yauaa 11 iaei saytada) 

-·-············-......·-········-··· .. ······-......... 
Kadıköyünde 
esrarengiz 

bir yangın 
Bir genç kız alevler 

içerisinde yanarak öldü 
. Dün Kadıköyünde dikkati eelbeden 
,bir yangın olmuş, bir Ermeni kızı alev 
,ler içerisinde yanarak ölmüştür. Yan· 
,gın esnasında bir polis memurumuz da 
yaralanrnı1tır. 

(Devamı 10 uncu ~ayfada). 

Karabük 
Demir ve çelik 
Fabrikaları 
Inşaata martın on beşinde 

başlanacak 

Dün gelen ve Ankaraya giden 
Ingiliz mOhendisleri 

Karabillde kurulacak olan çelik ve 
demir fabrikalarımızın inşa ve tesisa
tım deruhte eden İngiliz Brassert şir
keti mühendislerinin ilk kafilesi diin 

. şehrinüze gelmiştir. 
(Devamı ll inci sayfada) 

Hayatı 
Ucuz/atmak 
Için ... ---

Gümrük kanununa ek 
kanun layihası ha2.ırlandı 
Ankara, .3 (Hususi) - Hükumet 

gümrük tarife kanununa müzeyyel bir 
kanun layiliası hazırlamıştır. Hayat pa 
halılığının önüne geçmek ve hayatı u
cuzlatmak noktasından ehemmiyeti o
lan bu kanun lfıyihası çok mühim es:ıs 
ları ihtiva etmektedir. 

(Devamı 1 1 inci sayfada) 

Titiileshonun 
Romanyaya 
Avdeti isteniyor 

Londra 3 ( Hususi) - Daily T ele
graf gazetesinin Bükreşten aldığı bir 
habere göre Milli köylü partisi, eski 
haricıye nazırı Titülesko'nun avdetile 
tekrar kabinedeki mevkiine getirilme· 
si için teşeb'büsatta bulunmuştur. 

Bu haberi veren Daily T elegraf ga· 
zetesi. Rumen hükumetinin Alman 
taraftarı siyasetini değiştirmeyince 
Titüleskonun hiç bir vazife deruhte et· 
miyeceğini bildirmektedır. 

Oaj.ly Telegraf gaze\esi, Titülesko-

lnun Bulgar • Yugoslav anlaşmasına 
da muhalif olduğunu· yazma.ktadu. 

~~-

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatl 5 Kuru' 

ltalya, Akdenizi 
ikiye mi bölüyor? 

Roma hükumetinin Pantelleria ada sı~ı tahkime karar 
·rermesi Ingiltere ile halyanın arasını 'yeniden açacalr 

Pantelleria adasının mevkiini ve salıiliere olan mesafesini gösterir harita 
Son günlerde İtalya Sicilyanın cenu deni~ üze;inden geçmeği tayyarelere 

bunda bulunan Pantelleria adasının ü- menetti. Ingilterede büyük bir heye· 
zerinden ve altı mil mesafeye kadar da (Devaııu 11 inci sayfada) 

Çekoslovakyanın vaziyeti 
Avrupayı meşgul ediyor 
Avam Karnarasında Çemberlayn, Çekoslovakya 

tehlikeye düşerse yardım edemeyiz, diyor 
Çekoslovakyanın 1,500,000 kişilik bir Ordusu var 

Çekoslovakyanm Sovyetlerlc bir 
muabede akdetmesi Almanya ile ara 
sının bozulmasına sebep olmuştu. Al 
manlar Çekoslovakyanın Bolşevikleş 
tiğini söylediler. Çckoslovakyada ya 
şayan üç milyondan fazla Almanın 
vaziyeti ile alakadar olmaya başladı 
lar. Çek meselesi günün meselesi ha 
line geldi Dün A vam Kaınarasında 
geçen bir müzakere şüphe yok ki va· 
ziyeti daha ziyade alevlendiredek
tir. 
Londra, 3 (Mart)- Bugün Avam Ka 

marasının bir müzal<eresi esnasında 
Bay Chamberlain muhalieere hitap e· 
derek: 

_ cÇekoslovakya veya Dançig halkı 
na yardım etmek icap ettiği zaman İn 
gnizlerin adım atmıyacaklarım» hayk ' 
rarak söylemiştir. O zaman karnarada 
büyük bir heyecan hasıl olmuştur. 

Liberaller ile arnele fırkası sıraların-
. dan: 

- Yes! sesleri yükselmi~tir. 
(Devamı 10 Wlcu sayfada) Çemberlayn 

Pek yakmda "Son Posta, sütunlarında 
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SiLAH BAŞINA 
GURABi EFENDi AVRUPADA 
______ ı ,- ı 
Gurabi Ef. Silah 
Avrupada Başına! 
Yazan: E. Ekrem Tahl r---ı Yazan : Bürhan Cahil 
Mizah edebiyatımu:a bir 1 "İhtiyat zabiti" ve "Cephe 
çok değerli eserler veren 1 gerisi " romanlannın mü-
üstadın en son yazdığı ve ı ellifi edebiyatımıza yeoi 
en çok beğendiği romanı bir taheser kaundınyor 



2 Sıı.yfa 

Hergün 
Vatandaş. Fransızca 

Konuşma 1 

- Yazan: Muhittin Birgen -

Resimli Makale: 

İnsan ilk gençliğinde muhtelif he
yecanların esiridir. Bu heyecanların 
en kuvvetlisi, en süreklisi aşk hcye. 
canıdır. 

(s z 
Tali kuşunun 
Müklifatlandırdığı 
Namuslu çocuk 

Arjantinde 11 
Yatında fakir bir 
mektep talebesi 
aıektebe giderken 
yolda 8000 lira
lık. bir çanta bul-

SON POSTA 

Kendi aralarında toplam:- gençle
rin müsahabelerine kulak verınız, 

en ziyade gönül macerasından bah -
settiklerini işitirsiniz. 

Evlenseydik 

liGençlik heyecanı 

Heyecan hayat için zarurettir. Fa· 
kat gençlerde gönü1 masalı olarak 
zamanından evvel başlarsa zarar ve
rir, aşk heyecanının yerine etüt ve 
bilhassa spor heyecanını ikame etmi
ye çahşınız. 

D 
Ciğerinden 
Kurşunkalem 
Çıkarılan genç 

J 
Viyana.da çıkan 

Neues Wiener Jo 
urnal yazıyor: 

Bundan bir kaç 
gün evvel genç 
bir adam Man
çesterde bir has
taneye müracaat
la göğsünde acı 

hissettiğinden ~ikayet ediyor. De
likanlıyı rontkene koyuyorlar, vaziyet 
tehlikeli olduğu için derhal müdahale 
edilerek bir ameliyat yapılması lüzu
mu hissediliyor. Ve ameliyat yapılı-

Mart 4 

Sözün Kısası 

Taşların nev'i/eri 

·------ ramet HuiOsl -
Bir tabakat alimi ile beraberdiın .. Ta 

bakat alimi dedi ki: 
- Taş, dıyıp geçmemeli! Taşın da 

nevileri vardır. 
- Evet, dedim, ben de biliyorum. 
- Siz de buna merak ettmiz mi? 
- Evet, bir nebze .. İsterseniz size bil 

diklerimi anlatayım! 
- Dinliyorum. 
- Pekala.. Evvela ta~:ar üç kısma 

ayrılır: Hafif taş, orta taş, ağa taş. Ha
fif taş baş yarmaz, orta taş, bazan baş 
yarar, bazan da yarmadığı vakidir. Ta· 
şın ağırı muhakkak baş yarar. Bir kim 
seye taş ata rken iyi dikka~ etmek la· 
zımdır. Baş parmak yüzünden, başını 
sonradan taşa çarpmak ilitimalı varsa 
hafif taşı ağır taşa tercih etmek gerek· 
tir. Yok eğer sonradan başı taşa çarpıp 
çarpmamakta tereddüt ediliyorsa o za· 
man orta taş kullanılabilir. Fakat her 
halde taşın ağırını çok iht.iyatla kullan 
mak gerektir. Hafifinde ise hiç bir ih· 
tiyata lüzum yoktur. 

Bunlar atılan taşlar. Bir de başka taş 
lar vardır. Altından ekmek çıkarılan 
taşlar. Fakat bu taşlar artık kalmamış· 
tır. 

Diğer bir taş nev'i daha hatırıma gel 
di. Yerinde ağır olan taşlar: 1 Yerinde 
ağır olan taşlar çok acaiptirler. Bir ke· 
re yerlerinden kımıldatıldılar mı müt• 
hiş surette hafifleşirler. 

Geriye çirkefe atılan ta'}lar kald!. Bu 
taşlar pek çok olmakla beraber atıcı
lan nadir yetişir. Çünkü çirkefe taş 

ataniann pek ihtiyatlı davranmaları, 
çirkefi üzerlerine sıçratmamaları la· 
zımdır. 

İsmet Jlulfısi 
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omanyadaki suikastı 
partiler nefretle karşıladı 
Adiiye Nazırı: .. Hayabmı tehlikeye koydoğumu biliyo
rum. Bu beni vazifemi yapmaktan menedemez diyor, 

ijukreş 3 (A.A.)- Ayan ve meb- memlekette asayifi temin edeceğinin 
ıtaan mttclislerindeki bütün partilerin şüpheli olduğunu eöylemittir. 
h~it·j efkarı olan gazeteler, rektör Eski «Demir muhafızlar» partisi· 
.Brato'ya .kar~ı yapılan tecavüzü tel'· nin yerine kaim olan «her teY memle
in etme'ktedirw. ket içim> ismindeki parti, bir tebliğ 

Mezahib Nazırı Ceman da, hükd· neşredcrek mütecavizler'le hiç bir mü· 
llletle mensup olduğu partinin vaziye· nasebeti olmadığını ilan etmiştir. 
le karşı duracak. iktidarda olduğunu * 
Ve bunların memleketin demokrat v• Bükret 3 · (A.A.) - Brato'nun 
nıeşruti rejimitti sağlamlaştırmak için aıh1ıati iyileşmiştir. Doktorlar tehlike
~lışacaklarını beyan etmiştir. nin atlamıt olduğunu bililirmektedir· 

Adiiye na+ırı Hessou, vazifesini ler. 
tonur:a kacLtr yapacağını söylemit ve Pariimentocia gürültü]~ 
demiştir ki: Bükreş 3 (A.A.} - Milli parti 

«Hayatımı tehlikeye koyduğumu mensupları bugün parlamentoda üni
biliyorum. Fakat bu tehlike, beni vazi- versitderin kapatılmasını fİddetle pro
Eeıni yapmaktan menedemez.>> testo etmişlerdir. Bu yüzden ekseriyet 

Milli köylü partisinin mümessili o- hükumet partisi mensup1arı ile arala· 

Jan Calinesco, şimdiki hük~~«:_t~~-~~da -~~r_ü!~~l? sahneler olmuştur. 
... --..-~m•mw..-

Silahianma 
yarışı ve İtalya 

Almanyanın gizli 
borçları 

Curnale d'ltalva, tempoyu Amerika ya iki milyar dolar-
takip ediyoruz, diyor hk gizli borç yapılmış 

Roma, 3 (AA.) - Matbuat, büyük 
Faşist meclisinin verdiği kararlar hak 
kın.da uzun tefsirlerde bulunmakta ve 
tUğer memleketlerin fazla mikdarda si 
14hlanmalan dalayısile İtalyanın yeni 
fıedakarlıklarda bulunması Hizım gel -
diği kanaatini izhar eylemektedir. 

Giornale d'İtalia diyor ki: 
qitalya, silah yarışına çıkmamıştır. 

O, sade başka memleketler tarafından 
tabuı edilen tempoyu takip ediyor. Bu 
varıştan dolayı takbih edilecek olan -
lar, Mussolini tarafından teklif edilen 
dörtler misakım kabul etmiyenlerdir. 

Almanya, umumi bir silab1anmayı 
intaç edecek olan bu misaka açıkça iş
tirak etmiş idi. 

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

Nevyork, 3 (A.A.)- Röyter: Alman 
yanın siHilılanma programı ve işsizliğe 
karşı Nafia işleri için iki milyar dolar 
kadar gizli borçlar akdettiği ifşa edil 
mektedir. Borç muamelatını ]@nunen 
kaydetmekle mükellef olan Securities 
and Exchange» komisyonu tarafmdan, 
askıdaki borçlan hakkında malumat 
verrneğe davet edilen Alman hüklmıe 
ti, verdiği cevapta, bazı borçlar hakkın 
da izahat vermemiş ve bunların hüku
met borcu olmadığını bildirmekle ikti 
fa etmiştir. 

Bununla beraber, Alman hükfımeti 
komisyon tarafından 2 m.lıyar tahmin 
edilen bu borçların mevcudiyetini in
kar etmemiştir. -------

lspanyada Avrupaga 
Hü.kumetçilerin Gidecek/erin. 

Muvaffa.~iyefler~ ~~~.~e<~~!~~~nsız &an· 
Madrıt, 3 - Hukurnet kuvvetlerı, d" · d 1 ·ı muvakkat bir 0: .. . "ki . . gınm uşmesı o ayısı e 
nıversite mahallesınde tazyı erını . .

1 
b 1 ketlere gön-

llrttu m ış lar ve asilerin iaşe işleri çok vaz.ıfe 1 e ya ~cı ~em ~ . . 
mü ı ··ı b' ki .. .. t' derılenlere verılen gundelık1erın yetış-ş. m ır şe e gırmış ır. b 'b'l 
'l'agein cenubunda hükümetçiler, Tole mediği anlaşıldığından u .~1 •·:re 

doyu doğrudan doğruya tehdit eden mü Türk lirası olarak verilecek gundelık
hiın sevkülceyş mevzileri işga: etmiş lere ait yeni liste Vekiller Hey'etince 
lerdir. kabul edilmiştir. 

Bilbao, 3 (AA.) - Bilbao radyosu Listeye göre Meclis Reisi, Başve-
~un ?Hdir~iğine gö:e~ c.uınhuri~etçi • kil, Ve'killer, meb'uslar dahil olduğu 
er dun Ovıedo şehrının ıçıne dogıu ya halde baremin 1 2. 3 üncü derecedeki 
'-'aş b.r yürüyüşle ilerlemislerdir. 1 d ' ahhas olarak gı"de 

Lo .. - memur ar an mur -
ndra, 3 (AA.) - Royter: Santan- ki Il' T"" k ı· yukarıda yaz 1 

~rd bild" ·ıd·-· ·· h"k~ tk ce ere e ı ur ırası, ı ı en ırı ıgıne gore, u ume ı · 1 k · 
ta t · k'" · · 1 memurlardan müşavır o ara veya sı-a ının Sanchantıo mev uru ışga et- . 
tnesi üzerine Oviedo ile olan büt iin ya si müzakereler dışındakı kongre ve 
rnünakalat kesilrniştir. içtimalara iştirak, muvakkat memuri-

yet ve tetkikat gibi vazifelerle eidecek-
Muhfeli/ sınıfiara lere p:iinde 40 Türk lirası; 
Mensup subaylarımız Baremin 4, 5 ve 6 ınci derecele-
7'. rinqeki memurlara günde 35 Türk li-
ahrana gidiyorlar rası, baremin 7 inci derecesinden 1!) un 

Ankara, 3 (Hususi) - İran ordu - cu derecesine kadar olan memurlara 
&uncta çalışmak üzere muhtelü sınıf - günde 30 Türk lirası verilecektir. 
;ra mensup subaylarımız bugünlerde 

ahrana hareket edeceklerdir. 

Uşakta fırtına ve kar 
h L'şak 3 (A.A.) --Dün öğleyin 
aşlıyan fırtma şiddetini arttırmak su· 

~etile akşam üzerine kadar devam etti. 
ıttın dan bazı evlerle dülekanların ça

tı} rı hasarn uğradı. 

Amerika da yeni harp 
Gemileri tayyareler 
Inşa ettiriyor 
Yaşington 3 (A.A.) -Meclis büt

çe komisyonu önümüzde~i yılın deniz 
bütçesini tasdik etmiştir. Bütçe, şimdi
kinden' 33.870.000 dolar eksik olarak 
526.555.428 dolardır. 

Adanada firtına Yeni inşaat arasında 397 tayyare, 
Adana, 3 (Hususi) - Bir kaç 2 balon, H deströyer ve 4 denizaltı ge

<lÜndenberi mutedi) giden havalar bu- misi vardır. Keza 2 zırhlı, 3 tnyyiıre 
~Ün birdenbire bozulmuştur. Akşama gemisi, .11 kruva.z?r.' •18 deströyer we 
ad.:ır fırtına ile karışık yağmur yağ- 16 denızaltı gemısı ınşasına devam e· 

lttıştır, dilecektir. 

SON POSTA 

Rusyada sekiz 
yaşında çocuklara askerli 

dersi veriliyor 
Londra 3 (Hususi) - Sovyet 

bii'kumeti, halkı tamamen asker· 
leştirrnek sahıwında yeni bir adım 
atmıştır. 

Sekiz yaşını ikmal eden bütün 
mektep çoctddarı askeri terbiye 
görecek, teneffüs saatlerinde as
keri oyunlar oynıyııeak ve küçük 
çapta tüfeklerle talim edeceklerdir. 

Bundan başka, mektep çocuk· 
}arına pnraşü't ve gaz maskesi tec· 
rübeleri yaptırılacaktır. 

Berlin - Roma 
Paris - Prag ve 
Moskovaya karşı 
Faşist Meclisinin kararları 

Beriinde memnuniyetle 
karşılan dı 

Berlin, 3 - Büyük Faşist meclisinin 
kararları, son derecede memnuniyetle 
kar~ılanmıştır. Siyasi mahafil, Alman
ya, Italya ve Frankist İspanyanın dün
ya yüzünde birer intizam unsuru olduk 
lal'nl!l bey.an etmektedirler. 
Diğer taraftan Almanya, İtalyanın 

Akdenizde silalı yanşma kalk!şmasını 
ve İngilterenin Utizaın etmekte oldu
ğu garbi A vrupaya ait nuntakavi m isa 
ka karşı pek az alakadarlık gösterme· 
sini endişe ile karşılamaktadır. 

Almanya, Berlin - Rom'i mihverinin 
salabetini ilan etmekte ve bunu Paris
Prag- Moskova mihverine mukabil tut 
makta berdevamdır. Fakat İtalyanın 
dün büyük Fa§ist mecliı:;inin ittihaz 
etmiş olduğu kararlanndan anlaşılan 
Akdenize ait emperyalizm temayüllerı 
ne açıkça, müzaheret etmekte tered
düt eylemektedir. Çünkü bu temayül
ler, kendisinin menafiine bigane görün 
mektedir. 

Paris, 3 - Fransız gazeteleri Büyük 
Faşist meclisinin dünkü kararı dalayı
sile hayret izhar etnı€kte ve bu kara
nn Roma - Berlin mihverinin ani ola 
rak takvivesi demek olduğu müta1ea
smda bul~nmaktadır. 

Milano 3- Büyük Faşist konseyi
nin, kararlarını tahlil eden Popolo 
d'İtalia diyor ki: 

halyanın bütün mukavemetlerine 
rağmen Habeşistanı zaptetmesinden 
ve Almanyanın Versailles zincirlerini 
kırmasından sonra her türlü ihtiyatı 
kayıbeden Avrupa sulh narnma bir si
lahlanma yarışına atılmıştır. 

Mısır Kralt 
Avrupada 
Londra, 3 (Hususi) - Mısır Kralı 

Faruk, annesi ve dört kızkardeşile bir
likte bugün Marsiliyaya vasıl: olmuş
tur. Avrupanın muhtelif memleketle
rini ziyaret edecek olan Kral, ilk önie 
İsviçreye gideiektir. Bu seyahati için 
Krala hususi bir tren tahsis editiJlis:.tir. 

Filistinde iki 
Sevkülcegş yolu 
Inşa edilluor 
Kudüs, 3 (A.A.) - Gazetelerin ha· 

her verdiğine göre Filistinin şimalinde 
halihazırda iki sevkülceyş yolu inşa e
dilmektedir. Bu yollardan biri, bir sa
hil şehri olan Hederayı Afule'ye bağ
layacak, diğeri de Suriye - Filistin hu
dudunu takip edecektir. 

Bu yolların inşa masrafı ı 00,000 İn
gılız lirasına baliğ olacaktır. 

Bir mütehassısımız 
Bağdada gidiyor 

Ankara, 3 (Hususi) -Ziraat Ve
knleti Zootekni mütehassısı Nurettin 
Aral'ın mütehassıs olarak Irak hüku
meti tarafınd~n Bağdada dave,ti karar
laşmıştır. 

• 
Ingilterenin 
Deniz bütçesi 

Yeni sene bütçesi 105 
milyon Ingiliz lirasına 

baliğ olmaktadır 

e Mevcut emareler 
Avrupanın harbe 
gittiğini bir daha 
gösteriyor 

Yazan: Selim RGogıp 

~ndr~, 3 (AA.)_- 1?3i senesinin B üyük Faşist Meclösi toplandı ve 
~enız butçesi tahmin.len 1 05.065,.00,0 Tevfik Rüştü Aras ile İtalya Ha 
Ingiliz lirasına baliğ olmaktadır. Inşa- ricıye Nazırı Kont Ciano arasında ce
at progra~~ mucibince 3 zırhlı, 2 t~y reyan eden Milano müzakeresı etrafın
yare gemısı, 8,000 tonluk S k.ruvazor, da kendisine verilen uzun izahatı din-
5,300 tonluk 2 kruvazör, 16 muhrip, ledL Temenni etmek lazımdır ki bu ko-
7 ta~t.elbahir ve 47 tane muhtelif harp nuşma ve bu izahat, her iki millet ara-
gemısı yapılB:caktır. sında teessüsü arzuya değer olan sami-

Üç yeni zırhlı mi münasebet havasının husulünü te-
Londra, 3 (A.A.) - Reuter Ajansı, min etsin. Maamafih Faşist Meclisin· 

3 yeni zırhlının 14 pusluk toplarla tes den bahsederken, maksadım, Türk -
li~ edileC:ğini istihbaratına a~fer: bil- İtalyan münasebatından bahsetmek 
dırmektedır. Bu zırhlılar, cBeşıncı Ge- değildir. Bu Meclisin, toplantısına ni -
orges• tipinde olacaktır. Bu zırhlının hayet verirken almayı faydalı buldu -
omurgası, bu senebaşında konulmuş - ğu bazı kararlara işaret etmektir. 
tur. . . . .. .. Hedefi son İngiliz silablanmnsından 

:em. zırhlıların sıpar!.§lerı, butçe tah başka birşey olmayan bu karara göte 
~ınler~ ~vam Karnarası tarafından tas 18 ile 25 yaş arasındaki bütün İtalyan 
v~p e~lır ~ilmez, yapılac.aktı.r. Tahri gençliği, muayyen fasılalarla askerliğe 
rı teklıflerın alınmasına şımdıden baş çağırılacak, bu suretle bütün gençlik 
!anılmıştır. . . . tamamiyle askerileştirilmiş olacaktır. 

Londra, 3 - Bahriye bütçesı tahm~n ,Bundan başka ve icap ederse sivil hal 
lerine ilav~ edilen mülahazalar~~ bıl- kın bütün ihtiyaçları askeri zarurct!e
hassa bahrıye efradına 11,000 kişı da- re feda edilecek ve bazı zengin mille>t
ha ilave edileceği zikredilmektedir. lerin para ile temin ettikleri birlak•m 

1936 tarihli Londra deniz muahe~e- askeri keşifler, bütün İtalyan alimlerı
sinin tasdikine intizaren muahedenın, nin işbaşı seferberliği yapma!arı sure
gemi sınıflarının tahdidi hakk,ndaki ah tile karşılanacak ve böylece onlard •n 
karnı halen inşa edilmekte olan ve in- geri kalmamaya çnlışılacaktır. Bu ka .. ır 
şası derpiş edilen gemiler hakkında tat ları veren Faşist meclisi, bu tedbir r 
bik edilmektedir.----_ almaya sevkeden avamili izah ed • ı. . 

Dahiliye Vekilinin 
Cenup seyahati 

V e kil Adanada birkaç saat 
kald1, tekrar Mersine döndü 

Adana, 3 (Hususi) - DahiEye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya bugün sekiz trenile Mersinden 
şehrimize geldi. istasyonda meras!mle 
ka ı şılandı. Vekil Vilayeti, Belediyeyi, 
Parti merkezini ve kumandanlığı ziya
ret ettikten sonra şehrin bazı yerleri
ni gezıniştir. Dahiliye Vekili şehrimiz
de kısa müddet kalmış, öğleden sonra 
tekrar Mersine dönmüştür. 

Küçük Antant 
dağılacak mı ? 

Bükreş, 3 (Hususi) - İndependens 
Rumen gazetesinin kaydettiği bir şa· 

yiaya göre. Yugoslavya ile Macaristan 
arasında bir dostluk misakının akdi 
için müzakereler cereyan etmektedir. 
Ayni gazetenin Leh ajansından iktiha
sen verdiği diğer bir habere göre, Bel
grat ile Peşte hükfunetleri arasında ak 
tedilecek bu misaktan sonra, Küçük 
Antant bloku dağılacaktır. 

tahdidi teslihatın, şimdilik uza·~ 
faraziye olarak dahi derpiş ed 1 
ceğini söylüyor ve bir millet o'nı::ık 
türlü ihtimale karşı hazır buluı ~ 
zaruretlerinden bahsedıyor. Du lp , 
A vrupanın, dün olduğu kadar bı ı • '1 

de, fakat bugün daha tehlikeli b :· " 7-

la mukadder ve felfı.ketli akıb t '. : 
muharebeye sürüklenmckte o du · w, u 
gösteriyor. Maksat hiç bir mE>m: :~ · ın 
dahili ah\•aline karışmak değıldir. Sn
dece, afaki bir gözle gidışalı ~rm k· 
tir. Bir milletin gençliği başhEl b ı 

askerileştirilirse, sivil ihtiyaçlar b r ı 
rafa bırakılır ve mlinhasıran a keri h
tiyaçlar nazarı dikkate al~n.ırsa. t~h .o 
edici keşifleri çoğaltmak ıçın bulun cl

limler adeta seferber edilirse, bunun 
manası sarihtir. Onun içindir ki Av ·u· 
panın mukadder ve mutlak bir felakt>
te sürüklenmekte olduğundan bır an 
dahi şüphe etmek caiz sayılamaz. B t
tabi ahvaı ve şerait bu şekilde olduk
ça. - Selim Ragıp -------
Yemende mecburi 
Askerlik 
Kudüs, 3 (A.A.) - Gazetelerin bil

dirdiğine göre, Yemen hükumeti, ted
ricen mecburi askerlik hizmetini ka -
bul etmek ve birkaç kışla inşa etlinnek 
tasavvurundadır. --..... ···--... ·····-··········"" ..... ···-.. ···--Erzurumda zelzele saat 19,30 da şiddetli bir zelzele oldu. 

Erzurum 3 (A.A.) -Dün akşam Zayiat yoktur. 
= 

ı-rSabahtan Sabah:;] 
Dedikodu 

İstanbul lisesi talebesinden bir mektup aldım. Yarının meçhul hadi -
selerini karşılamak için her şeyde n evvel zekalarını bileylp, bilgilcrini 
kuvvetlendirrneğe çalışan bu gen çler edebiyat dersinde geçen bir mü
nakaşadan bahsediyorlar. 

Edebiyat hocaları hikaye ve ro man bahsinde bugünün yaş· yan mu -
harrirlcri hakkında izahat vermeyi de lüzumlu bulmuş olacBk ki bu va
dide bugün yazı yazanlar arasında kendince bir tahlil yapm:ş ve kimini 
batırmış, kimini göklere çıkarmış. Lisenin uyanık ve zeki çocukları 
bana soruyorlar: 

«Edebiyat hocaları henüz edebi ynt tarihinin hudutlarına girmemiş 
günlük eserler hakkında mutlak fikirler verebilirler mi?» 

Sual haklıdır. Edebiyat hocası mektep programlarının tayin ettiği 
çerçeveden çıkamadığı gibi henüz edebiyat aleminin tenkit süzgecinden 
g('Çcrek mutlak hükmü almamış eserler hakkında da fıkir beyan ede -
mez. Bugünün eserleri için hüküm vermekte acele eden edeb:yat hoca • 
sının fikri şahsi kalmağa mahkum dur. Halbuki yetişen nesle verilecek 
edebi malumatın şahsi kannatlerle alakası olamaz. Franı;ızların son 
neşrcttikleri Anthologie ancak yi rmı beş, otuz yıl öneeye l<adar gelip 
geçen edebiyatçıları kaydetmiştir. Mektep programlarında ise ancak 
tarıhe geçen eserler ve edebiyatçılar hakkında kayıt vardır. 

Anlaşılıyor ki edebiyat dersı veren hocalar arasında edebiyatın ken • 
disini cfeğil, dedikadusunu seven' P.r var. Fakat .Maarü Vekaletı de bu 
fikirde midir, onu bilmiyorum! 3ürlınn Cahit 
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üçük San' at karlar dün 
taltif edildi 

Mütekait maaşları 

Hovarda balclnın paraları 
Bir balcı Şiieden gelip balları sattıktan sonra dörtbaşı 

marnur bir eğlence yapmak 
isterken hem dildadesini, hem de paralarını kaybetti 

Evvelki gece Beyoğlunda üzücü ol
duğu kadar gülünç bir hadise olmuş • 
tur: 

mış: 

- Ver 1 demiş, bileti ben alayım. 
sana zahmet olmasın. Bu kalabalıkta 

Vali hasta olmasına rağmen ikramiye ve madalyalan 
bizzat kendisi dağilarak san'atkarları teşvik etti 

Emlak Bankası herkesin 
maaşını kendi semtinde 

verecek 
Şilede balcılık yapan ve ara sıra Is

Eytam ve Emlak bankası üç aylık tanbula gelip bal sata ((S.» isminde bi
yetim dul ve tekaüt maaşlarının tevzi- ri vardır. Bu zat· fstanbula her gelişin
ine dün başlamıştır. Banka izdihama de balını satıp paralarını cebine yerleş 

. I ,_ · · h . I . tirdikten .sonra ı::öylece Beyogyluna ka-

yorulma. 
Zaten fazlaca kaçırmış olan balcı 

ayak üzerinde sallanmakta olduğu için 
gişedeki kalabalığın arasına girmeyi 
göze alamamış ve parayı kadına ver· 
miş, kendisi de durup beklemiştir. Elli 
liralığı alan kadın gişedeki 'kalabalığın 
arasına karışmış, gözleri dürnanlan • 
mış ve rüyet hassasını yarı yarıya kay
betmiş olan balcı da dildasini gözden 
kaybetmiştir. 

manı o maK ıçın maaş sa ıp erme nu· T 

kt ·· t . ekt dar bir uzanıp felekten bir gün çalmak mara veıme e ve gun ayın etm e- .. b 
d. T · t 12 t k d b" t · dort aşı marnur bir eğlenti yapıp ta-

ır. evzıa ın mar a a ar 1 mesı 

k ı ı t B m_ d " kt .. 1 .. v.. besabah bal ( 1) gibi eğlendikten son-arar aştırı mış ır. anKa ıre or ugu ş·ı 

h ı . 1 1 1 1 b. ra ı eye dönmek itiyadındadır. asta ve ma u o an ara maaş arını n E lk. .. . .. 
an evvel alabilmeleri için ayrıca teshi- vve ı gun de yıne boyle yapmış, 
I'. .. t kted" balı satıp paraları istif ettirdikten son-
at g

0
.?s .~rr~ed kiırH. . d . d ra Beyoğluna çıkmış, caddede lkendisi-

n um uz e azıran evresın e . 
.. k ·ı t. 1 d .,_ b .... k b. ne bır kadın arkadaş bulmakta da güç-

Bir hayl i be1demesine rağmen kadın 
yanına gelmeyince Bay (S.) kalabn· 
lığın arasına dalıp her kadının yüzüne 
ba'ka baka dildadesini aramıya başla • 

mute aı ve ye ım ere ana uy u ır ı· · k k . . 
k 1 ı k ı •L •• b k b }"f u çe memıstır. Bay (S.) bu arkada!:ı o ay' ı o maK. uzere an a mu te ı . Be v ' T 

k I d kk t _ı • -] t ıle yoglundaki köfteci dükkônların-
mınta a ar a muva a sanwıK ar e- d b. . . . 
sis ederek tevziatı herkesin kendi sem an ınne g~_rmış, arkadaşını karşı - mış ve neticede 50 liralığı alan kadını 
· d k b 1 d h b.. sına almış, kofte ve rakı ısmarlamıA ve bulamayınca feryada başlamıştır 
tın e yapaca ve u suret e a a u· "k" . d k T • 

··k k 1 1 'k ·· t · 1 k 1 ısı e arşılıklı kafayı çekmiye baş· Sinema memurları fa4laca sarhoş yu o ay ı gos ermış o aca tır. I 1 d 
amış ar ır. Kadın ihtiyatlıdır. Şiieli olan baleıyı polise teslim etmişler ve 

Merasımuen bır ıntıoa Kültiir işleri: 
Ev ve el işleri sergisinde mükafat 1500 liralık hükumet mükafatını 

kazanan san'atkarlar, dün Ticaret 0- da mücevherci Saran almıştır. Triko- Yeniden 8 orta, lo ilk mektep 
dası salonunda ikramiyeleri merasim- tajcı Müzeyyen Örer, tomacı Halil us- 3 lise açılacak 
le verilmiştir. Vali Muhittin Üstünda ta 250 fer lnra mük8fat almı,lardır. Şehrimiz mekteplerinde yaptığı 
ğrahatsız olmasına rağmen merasiıne Güzel San'atlar Akadem1si tezyini tetkikatı bitiren orta tedrisat müdürü 
gelmi~ ve ikramiyeleri bizzat tevzi et· san'atlar şubesi müdürü Tuğrakeş ls- Avni Ankaraya dönmüştür. 
miştir. mail Hakkı, ayni mektebin muallimle- Avni fstanbulda lise ve orta mek-

T evz imerasimine tam saat 15 de rinden Necmeddin ve sedefci Vasaf 1 teplerin sınıf, talebe, laboratuvar va· 
başlanmıştır. Mera~imde Vilayet ve 100 zer liralık i hamiye ve madalya al-

1 

ziyetlerini tetkik etmiş, gelecek sene 
Belediye erltanı, Ticaret Odası Reisi mışlardır. takip edilecek usuller etrafında rnek-
ve i-kramiye alacak san'atkarlar hazır Kadın el çantası imal eden Mişel ı tep müdürlerile görüşmüştür. 
bulunmuşlardır. l\1orgosos imal ettiği çantayı Çocuk E- 1 D:n - 1938 ders yılı içinde fstan-

2f> san'atkiu hem nakdi mükafat 
1 
sirgeme Kur.':lmuna terkettiği için Va-

1 
bulda yeniden sekiz orta mektep açı

hem de madalya almış, 6 san 'at kara li Muhittin U stündağ tarafından hazi- lacağı gibi, üç orta mektep de lise şek
yalnız nakdi mükafat verilmicıtir. Di- runun takdirine arzedilmiş ve alkışlan- line sokulacaktır. Bunlardan birisi Ge-
ğer 100 san 'atkar da yalnız madalya mıştır. ı Ienbevi orta mektebidir. 
ile taltif olunmuşlardır. Tevziat bittikten sonra Dokumacı- Şehrimizde yeniden açılacak on ilk 

Vali teker teker san 'atknrların i- lar Reisi Yahya Yılmaztürk kiirsiiye mektep bincısının inşasına bütçe müsa
simlerini okuyarak ellerini sıkmış ve çıkarak el sanayiini te~vik t:"den bii- ade etmediğinden bu iş jçin muhtelif 
ikramiyelerini vermiştir. yüklerimize şükran telgrafları çekilme- semtlerde binalar kiralanacaktır. 

~000 liralık Atatürk rnükafatını sini teklif etmiş ve hasta olmasına rağ- Tabiat bilgisi de tek kitaptan 
l!tiklal caddesinde kunduracı lsmail / men ~7rasime şeref veren Vali Mu- okululacak 
Kemal kazanmıştır. hittin Ustündağa teşekkür etmiştir. 

Kültür Bakanlıg· ının ilk tedriııatta ••• 

Donanmamız dün ) Belediye harekete ~~k:~:::;~~ıünü tatbika karar verdi-

K d • çıktı · ge İl• Bu sene bu şekil yalnız tabiat bilgi-ara enıze . ç si kitaplarında tatb'ik edilmektedir. 

Filoınuzdan ayrılacak bir 
grup Rom --tn yaya da bir 

ziy~ret yapacak 
Yavuz da dahil olduğu halde 14 

parça harp gemimiz beraberce Boğaz
~an geçerek Karadenize açıımışlarchr. 
Öğleden sonra ise bunlardan gambot
Iar geri dönmüş, di~erleri Karadeniz
de kalmıştır . Donanmamız bir müddet 
Karadenizde manevra yapacaktır. Bu 
arada gemilerden bir kaçı Köstenceye 
giderek Romanyaya bir ziyaret yapa
caktır. Donanmanın bu seyahati I 1 
gün s ii recek martın 1 :ı üncü cumarte
sı günü 1stanbula dönülecektir. 

!Jiiileferrik: 
Bali Süleymanağa camii nasıl 

tahrip ecildi ? 
Bali Süleyman ağa camii hünkar 

mahfelinin ve ittisalindeki meşrutaha
nenin tahribi etrafmdaki tahkikat de-

Y l b Önümüzdeki sene sonuna kadar ta-
an IŞ ve ozuk Türkçe biat bilgisi kitabı hazırlanarak hemen 
ile yazılmış tabelalar basılacak, ders yılı başına hazır bulun-

değ!ştirilecek durulacaktır. 

T .. k. C h · I Ayrıca bundan evvel ba!!tırılan kıra-ur ıye um urıyeti vatandaş ığı· 

ı at kitapları hakkında muallinıler tara-nı taşıyan ar arasında münhasıran 

T .. r'k d·ı· k 1 fından Bakanlıg~ a bir çok itirazlar ya· u ı ı onuşu masını temin iç'in 
çok ciddi temayüller baş göstermiştir. pılmıştı. Muallimler, kıraat kitapların-
Bu arada Musevi vatandaşlarımız ta- da hayat bilgisine ait mevzuların azlı
rafından kurulmuş olan {Istanbul ğından şikayetçidirler. Bakanlık bu şi
Türk kültür birliği) çok ciddi çalış- kayetleri nazarı itibara almıştır. 
maktadır. Jimnastik şenlikleri 

<Istanbul Türk kültür birliği), Türk Bu seneki jimnastik şenliklerine a-
çenin yayılması hakkında konferanslar it emir Kültiir Bakan1ığırıPan Istanbul 
tertip etmekle beraber Türkçe konu· Kültür Direktörlüğüne gelmiştir. 
{lulması için matbu kartlar bastırmış- Her yıl olduğu gibi bu yılki şenlik
tır. Bu kartlar umumi yerlerde, vapur- ler de I n mayıs tarihinde yapılacaktır. 
larda dağıtılmaktadır. Kartlarda: Yalnız yeni gelen emirde hava müsa

«- Yurddaşl Ana dilimiz Türkçe- ade etmediği takdirde şenlikler başka 
dir. Her yerde Türkçe konuşmalıyız.>, güne tehir edilecektir~ 

Sözleri yazılıdır. Kültür Direktörlüğü şenlik hakkın-
Bensiyon J . Koronyo adlı bir ha- da bir talimatname hazırlıyacaktır. 

ham bunu kendine i~ edinmiş, bütün - ·- · ·- · • • · -- · · · • · ·- · · · 
Musevilerin Türkçe konuşması için MevludU f81if 
Sinagoglarda vaazetmeğe, vapurda, u- Merhum san'atkar udi Ncvrı:•s için (6) 
mumi yerlerde Hvatandaş Türkçe ko- mart cumartesi günü saat i.içte, Kadı -
nuş)) diye kağıt dağıtınağa başlamış- • köyde, Osmanağa camiinrlc m~\'lut o- 1 
tır. kunacakhr. Merhumu se\'eı1lerın tcş -

b~Jccy~ iki iç'irip kendisi bir içmekte - Ta'ksim merkezine göndermişlerdir. 
dır. Nıhayet balcı, arkadaş:ı · ı sinema- Balcı hakkında sarhoşluğundan dolayı 
ya gitmeyi teklif etmiş, kadın bu tek~ muamele yapılmak üzere iken balcı bu 
lifi tehalükle kabul ederek hemen kalk sefer de yeni bir feryat koparmış ve 
mışlar ve T aksimde bir sinemaya ıir- cebinde bulunan 35 nrasının da asırıl
m işlerdir. dığmı söylemiştir. O zaman balc,ınıll 

Balcı bilet almak için bozdurmak başına aelenler anlaşılmış ve bu ve • 
üzere bir elli liralık çıkarmış, kadın fakar kadın arkadaşın araştırılmasına 
arkadaşı elli liralığı görünce elini uzat- başlamlmıştır. 

KüçOk Haberler 
Istanbul iskan müdürlüCüne, Ankara is- Kurban bayramında Darüşşefankya kur-
~nkara n İstanbul İskan l.\tüdürlükleri ı Dnrüşşefnkamn teşekkiirü 

kan müdürü tayin edllm~ş ve yeni müdür ban gönderen yüzbaşı Hasan kızı Macide ne 
gelerek işine ba§lamıştır. Istanbul i.skln mü- temyiz llzasından Cevat Abdurrnhiın, küçük 
dtirü Nazmi de Ankara iskAn müdürlülüne Nazım, mahkeme reisi İsınan Hakkı, Darüş-
tayin olunmuştur. şefnka mezunlarından Hisarlı Avni, Keteli 

Belediye tahsil •ubeierl tnhit ediliyor zade Hncı Yusuf ve Sabrlye Darüşşefaka mii· 
Belediye tahsU şubelerile belediye bina ve dürlüğü tarafından teşekkür edllmektedir. 

arazi memurluklarının ı Haziran 937 den Kadıköy Ilalkevinde kon er ve konferans 
ltlb:ıren tevhit edUmeslne kat•ı surette ka- Kadıköy Halkevlndcn: Cuma akşamı sant 
rar verilmiştir. 21 de evimiz salonunda Ahmet Harndi tara· 

Belediye nıuavini Nuri Vali oluyor fından (Şiir üzerinde bir izah) adlı bir kon· 
Mezun bulunan Belediye Reisi muavini !erans veriiecekUr. Konferanstan sonra evi· 

Nuri Türkkan'ın, münhal bulunan vallllk- mlz Koral hey'etl tarafından bir konser ve· 
lerden birine tayin cdUece~l haber alınmış- rilecektir. Herkes gelebillr. 
tır. Be\·oğlu Elknt l\lüdürünün konferansi 

Profesör Akli )Juhtarıb konferansı Eminönü Hıılkcvindcn : Düzenledi!;iml.z se 
Diin saat 17 buçukta üniversite tıb takül- rı konferansların sekizincisi bugün saat 

tesl profesörler inden Akli Muhtar üniversite 07,301 da evimizin Cağaloğlundakl, MerkeZ 
konferans salonunda uyuşturucu zehirler salonunda Hnllın Baki Klınter tarafından 
mevzulu bir konuşma yapmıştır. Konferansta (Eski istanbulda Türk Sporu) mevzuu üze· 
talebeden başka, profesörlerden bazılan ve rinde verilecektir. Davetlye yoktur. HerkeS 
halk da bulunmuştur. gelebllir. 

Po/iste: ----Cam taşlamışlar 

Calatada Karayani sokağında otu
ran Suphi ve Kamil ile ayni sokakta 
dükkanı olan Hüsnü arasında b1r kira 
meselesinden kavga çıkmış, iki arka
daş dükkanı taşlayarak bütün camları
nı kırmışlar, atılan taşlardan dükkan
da bulunan Cafer de başından ağır su
rette yaralanmıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Bayıltıncaya kadar dayak 

Kasımpaşada oturan Mustafa 13 
yaşında oğlunun yaptığı yaramazlığa 

hiddet ederek çocuğunu fena halde 

S üMER 
FREDERIC MARCH 

LlONEL BARRYMORE 

VARNE BAXTER
JUNE LANG'1 

ZAFER YOLU 

Vilayette: 
Köylülere cins yumurta veriliyor 

Halkalıda V1layet Tavukçuluk Ens• 

titüsünde cins damızlık tavuklardan a· 

lınan yumurtaların, tavuk cinsinin ıs
lahı için köylülere dağıtılınasına başlan 

mıştır. Ayni zamanda köylere damıı· 
lık tavuk ve horoz da verilmektedir. 

Bundan başka damızlık cins tavuk yu

murtaları da isteyenlere beş kuru~a sa• 

tılmaktadır. 
._... ...... ' 1 •• 1 •• ' • 1 ... ... 1 •••• · ~ 1 ••• 

dövmüş, annesinin karakala müracaat! 
üzerine çocuk baygın bir halde Bcyoğ .. 
lu Zükur hastanesine kaldırılmıştır. ---. . . . . . . . ... ··- ·-· ' .... ·-~ 

"llnDUI ISflldıijUI Şehir ClyatrostJ 
~-hirTI~DWOSU Tepebaşı 
.,.. drllm kıs ·mnda 

~ 111111111111111 akş••: -;~t !~~.30 d• 

lı !IILIIIılıı r .. ~ .. ~ u~.:o .. 
'llltllll il Operet kısrııııırln 
1 akşum saat :.!0.:30 da 

• vam etmektedir. Bundan 6-7 ay evvel 
Nevzat isminde bir adamın burada ki
ra ile oturduğu anlaşılmıştır. Bu ada
mın binadan çıkarılması için bir emir 
gelmiş, bina tahliye ettirilirken tahliye 
işinin tehiri için ikinci bir emir daha 
gelerek tahliye işi yarım kalmıştır. 

Yani ı~ ta belalar rrıi~fl~e~ri:_:ri~c:a~o~lu:ı~ım:;a:k~ta:d~ır~·-----~==:.~f~il~rn~i~n~d~e~g~ö:ru:· n~u~· z~·-===~---~D~E;.!l~i~~D~O~l~U~-• .. 
Belediye de. yanlış ibarelerle yazıl- ~ 

m ış .olan tabela ve a~iş~erin düzelttiril-1 s o N Aşk ~ Heyecan ~ İki düşınan arasında kalan bir milletin Nevzat buradan çıkarılacağını an
layınca hünkar mahfeline muttasıl ko
ridoru ve meşrutahanenin ahşap aksa· 
mını kırıp yakmağa başlamış, bazı kıy-

mesıne karar vermıştır. Yanlış bir l lstiklali ~ Mücadelesi. Muvaffak olmak, yahud ölmek em-
Türkçe ile yazılmış olan tabciaların rını alan casuslar - nefis ve zengin sahneler ~ Rus 
düzeltilmesi müessese sahiplerine ih- baletleri - Ru! musikisi - Muhteşem ve muazzam mizansen 

metli taşlar da bu esnada kaybolmuş- ~a.r. <?1~.n.a~~~ır. ___ •..• ·-- . ·-
tur. Vaziyeti haber alan Fatih nahiye şubat 9:U tarihindeki hey'eti umumi-

Yarın akşam 

müdürlüğii binayı tahliye ettirerek ka- ye içtimaının ekseriyet hasıl olamadı- ı • p 
pısını mühürletmiştir. ğından 6 mart 937 cumartesi günü sa-

Galatasaraylılar cemiyetinin at (14,30) da bütün Galatasaraylılar RENATE MÜLLER - GEORG ALEXANDR - GRETE 
kongresi arkadaşların içtimada hazır bulunmak Sinemasında WEİSER " WALTER FRANCK 

Galatasaraylılar cemiyetinden: 20 üzere cemiyete teşrifleri rica olunur. 
,__,_ .. ,, ... ..,._ .. -...... .......... ._.. ________ , .. _,_"""' ....... ~~--....-..----- .... ~----......._--~~ 

~:iT~~!n g~':~ TORK i KILABINDA TERAKKi l lE Türk~rıı:~~:!i~?yük siz de 
gö . ..~nüı• 
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.. 
MEMLEKET HABERLERI 

Hakari de adli teşkilat 

1 Bitlisteki dükkanl~rın 
hepsi E vkafın malı 

Evkaf bunları tamir ettirirse Bitlis giizelleşecek, 
şimdilik dükkanlar ve binalar sadece badana ediliyor 

H V • k k Id • d• d Bitlis (Hususi) - Yurdun bir çok alk adiiye işleri için ana gıtme ten urtu u, şım ı e yerlerinde olduğu gibi burada da bu yıl 
b• H }k } • k k k f• J h J kıt pek şiddetli geçmektedir. Yağan . ır a evi İsteni iyor, yıyece ve ya aca ıat arı pa a J, kar mikdarı bir metreyi çok geçmiştir. ~E~ 

k 80 90 k t ) Posta hayvan sırtında gelip gitmekte-
şe er • UfUŞa Sa 1 ıyor dir. Istanbul gazetelerini on günde bir 

Hakari (Hususi . bu mektup Hakariden 36 gün evvel ~ , okuyoq.ız. Hayvan sırıtnda nakledilen 
~a?ılmış, yollar karla kapalı olduğu için geç kalmıştır) - posta çuvallarının ıslanmasından dola-
1 Urada mahkeme olmadığı için halk yazın 6 gün, kışın da Y1 bazan gazete ve mektuplar sırsıklam 
5 gun yol yürüyerek Vana gitmekte idi. Bu m~işküHitı bir vaziyette elimize geçmektedir. 
~rtadan kaldırmak için burada da mahkeme kurulması Burada yakacak fiatları ucuzdur. ~ .... ~·-. ·, 
arariaştırılmış, bir hakim, bir müddeiumumi tayin edil· Buna mukabil giyecek ve başka yerler· ·~,.e_ ..... ., 

l\lı.tır. Hakim!ığe İsa 'Demirt~, müddoiumum'ihğe de den gelen yiyecek fiatları pek pahalı-
~<:cd.ct atanmı~lardır. Yakında bir de rnüstantik tayin dır. Bitliste içtimai hayat pek sönük-:d Iecek~ir. Hakim İsanın ilk kararınıbir siHih kaçakçılığı tür Aile toplantılarına bir vesüe olmak 
ava.:.• teşkil etmiş, kaçakçı Yakup bir ay hapse, 30 lira · · h 

l::ar:ı cezasına mahkum olmuştur. ıçın er cumartesi belediye salonunda 
li · A ·ı·ı d d b H lk lm k konferanslar verilmektedir. 

d 
~Karı ı er şım : e ir a ·evi açı asım isteme te - B 

lrler. Hususi muhasebenin nümune evi olarak inşa ettir· itliste evkaf idaresi şehrin iınarına 
di~ı bına Haikevine tahsis edilecektir. aklrid Url .. .. U adeta engel olmaktadır. Çarşıda mev· 

liakari posta .müdürlüğüne Diyarıbekirden Avm tayin H en corun f cut 500 dükkanın yüzde 95 i evkaf 
e~;ıı~,iş, gelmiş, vazifesine başlamıştır. Bu yıl kış §lddetli l Bir teneke gaz ı O liradır. Şekerin kilosu 80-90 kurtı§a sa- idaresinoı ait.tir. Çok güç, dar ve basık 
~u için yiyecek ve yakacak fiatlan çok yükselmiştir. tılmaktadır. , bir vaziyette olan bu dükkaniarı ev- Bitlis karlar altmda 

Z d k • h • Alf kl kafidaresi her nedense tamir ettirme· faydalı olacaktır. ala a m e te p 1 f ı Ya C 1 l ÇOCU U mektedir. Çok çirkin bir vaziyette olan Belediyen.in kararı mucibince buro· 

kadın/ay bu dükk~nların iki veya üçünü bir a- da ev ve dükkanların dışına beyaz bn· 
raya getırm~k suretile evkaf .idaresin· dana vurulmağa başlanmıştır. Çok fe· 

M ada lg e alacak ce tamiri hem şehcin güzelliği ve hem na bir halde bulunan hapisane binası 
B

. (H A) ş· d" k d de fazla varidat temini bakımından çok da bu yıl yeniden yapılacaktır. 
ıga ususı - un ıyc a ar •·---------

.. 
Zara Cumhuriyet ilk okulu 

k Z t'a (Husus i) - Zara 2 70 parça kö yü ile beraber 62 bin nüfuslu bir 
a2:..:ı. merkezidir. Yalnız kasahada 875 evde 6 bin nüfus barınmaktadır. 

l<as.ıb da iki, köylerde de 12 ilk mekt ep vardır. Bu mekteplerde 1824 talebe 
okkuzr. ı c-tadır. Merkezde 28, köylerde de 12 muallim çalışmaktad!r. Bu yıl 
0 ulı rn devam eden taiebr:: sayıs> yü zde 80 arttırılmıştır. Buna rağmen 
~za u hilinde kız ve erkek tahsil çağı nda 14712 çocuk vardır. Bunların 
~p ı n okuyamamasının sebebi 270 köyde ancak 10 tane mektep bulu • 

li.uşudu •. 

Trakya Umumi Müfettişi Gelin şenliginde bir ihtiyar 
vuruldu lJ Edirneye döndü 

irne (Hususi) -Trakya umumi Bursa (Hususi) _Bursa ile Gemlik 
'tniifetti . ı KA n· "k K . 

ayni babadan olmak şartile altı çocuk 
doğuran analara, ellişer lira para mü
kafatı verilmekte idi. 

Bu defa Sıhhat ve İçtimai Yardım 
Bakanlığından gönderilen bir tamimde, 
bu kabil altı çocuk sahibi ol<1n kadın • 
ların, bundan böyle ebedi bir hatıra ve 
silinmez bir iftihar nişanesi olmak ü
zere birer madalye ile taltif edilecekle
ri bildirilmiştir. 

Bu tamim, bütün köylere tebliğ o
lunmuştur. --------------
Bir düğUnde iki kişi yaralandı 

Y oz.gat, (Hususi) - Arabacı Emir , 
Salih, Ahmet, Kahraman, ve Veli 
isimlerindeki gençler bir düğünde içki 
içmişler, sarhoşlukla birbirlerile kav • 
gaya tutuşmuşlardır. Bu kavga neti -
cesinde Emir Salih ile Veli ellerine ge 
çirdi'kleri bir et satın ile Kahraman ile 
Ahmedin üzerine hücum etmişler, her 
ikisin i de ağır surette yaralamışlardır. 

lı şı genera azım ın eşan arasındaki şosede seksen yaşında bır 
'1alkev· · ı ·· · d b ı d k d Ad d b·r yarala a t ının açı ma to ren ın e u un u • adam vurulmuştur. Hadise şu ur: apazartn a 1 m k:k so~ra Tek~r~: Gel~o~u, Çanak- Bursadan Gemliğe arabalarla .kala- vak'aSI 
\a~~l Kırklare~ı vıl~yetlerını ve .bazı balıle bir alay gelin götürürken ıçle • Adapazarı (Hususi) - Dağyoncalı 
\, -~rım teftiş ettıkten sonra Edırne- ri nden düg~ ün şerefine kafalarını tüt- k.. .. d O karısı ve kayın val-.re do .. .. oyun en sman, 

C nmuştur. . . . .. süleyenlerden bazıları aşka gelerek desi ile beraber köye giderken karşısı-
l t"neral bu gezısınde bır çok koy • silah atmag~ a başlamıştır. Atılan kur - C d ı· 1 Adapazarının Çark 
ete d ~ k .. r·ı ı k.. k lk na ere e ı o an ve 
b-ıa • e ~gramış oy u er~ oy a. ın- şunlardan biri oradan geçmekte olan sokağında oturan Mehmet adında biri 
~it. ışlerı etrafında hasbıhal etmışler- seksenlik bir ihtiyara tesadüf ederek çıkmıştır. Mehmet ile Osmanın arası 

"" yaralamıştır. Silah atanlar hakkında bir kadın yüzünden açıktır. Düşmanı i-
b 

1 takya köylüleri generale köylü ba-a takil~at yapılmaktadır. le karşı karşıya kalan Mehmet, Os -
r. sı ismini vermişler ve içli bir seva-i ile ed k ı· d k 
ıoen O .. . f 1 manın üzerine hücum ere e ın e i 

erala bağlanmışlardır. zum kongresi ha taya açlıyor balta ve biçakla kasığından ağır suret-

-an;sada alakah bir spor günü lzmir, (Hususi) - Üzüm stan- te yaralamıştır. 
M · (H ) p· d 1 dardizasyonu ve milli üzüm tiplerini Bir müddet sonra vak'adan haber-

tt anısa ususi - ıya e a ayı- k 
ın h teship için toplanacak üzüm ongresi dar olan ı' andarmalar suçluyu yakala • t spor sahasında yapılan spor are- k d 1 

d etleri alaka ile seyredilmiştir. Bu ara- haftaya çarşamba günü An ara a k- mış, Osman hastaneye kaldırılmışt:r. 
a. te · ed 1 d 1 k tısat Vekilinin nutkile açılacaktır. Mü -- ··--- ·,-

rtıp i en eve güreş eri ço gü- fl(iı k · k t habe 1 · 
~el olrnuştur. rahhaslar bug~nlerde Ankaraya hare- L~~-~çu mem.e ~ - .!:_arı 
. _Pehlivanlık müsabakalarında birin- ~ec~!lerdır.:...,._._ Erbaada Süleyman. Emin. SaUihattın. A-

tılıi>.· !\1 . . I . - k 1 · d 1 ·ı - 11 adında 4 ldşl birbirlerDe kavga et.mlşler-
151 n anısalı Rıfat almıştır. Asker e· ve d1ger oşu ar pıya e a ayı ı e ~vpçu ül _ " .. 

lin l k , .. I l dlr. Kavga netleesinde S eyman oldurul-
r· 0Ynadığı cirit oyunları, koç döğüş- alayının futbo maçı ço guze 0 muş müştür. Kavgacılar tevkif edilmişlerdir. 
~eri, ·halat çekme, çuva.l koşusu, ve takdirle seyredilmiştir. * Eğirdlr Belediye reisi Feyzi çeltık lle 

g l Arlık yaşım evlenma çağına 
e dı Hasan Bey .. 

... Fakat ben tuhaf tabiatli bir a
danum, evleneceğim kadına.~ 

... Ne pud.ra, ne ruj, ne de tırnak 
cilası alınm .. Böyl-e bir kadın tav -
aiye edebilir misinT 

Nazillinin köylü sporcuları 

Nnzilli (Hususi) - Spor ve genç- yucağın 1enı teşekkül eden sporcu 
lik faaliyetleri yurdun en ufak köşele- gençleri bir çok köylü misafirlerle be
rine kadar yayılmaktadır. Nazillinin raher kalabalık bir halde ilk defa Ham· 
yakın köylerinden (Hamzallı) köyün- zallı'ya gitmişler ve iyi karşılanmışlar
de (Kuyucak) köyü gençlerile çok eğ- dır. Hamzailinın geniş spor meydanı. 
lenceli bir futbol maçı yapılmıştır. Ku- eğlence ve spor hayatına yeni ah~n 
-- · · ·~ ' · · · · ·- ••· ·-·-·- kadın ve erkek meraklı köylülerle d-ol-
Bir sürek a vında muş ve geç vakte kadar oyunu seyret· 

m işlerdir. 

Dört yıl evvel hapishaneden Hamzallı - Kuyucak sporcuları 

k ış bir kati( k 1 d 1 - 1 berabere kalmışlardır. Haftaya 
açın ya a an ı d H 11 1 . K w • __ a amza ı genç erı uyucaga gıde-

Gönen (Hususi) -Zararlı hayvan
larla mücadele işine bu Y.ıl da devam 
edilmektedir. Üç ay zarfında 300 do
muz :J ayı ve bir çok çakal vurulmuş
tur. Şaroluk köylüleri yaptıklan sürek 
avında dağın bir köşesinde gizli bir ku
lübe içinde dört sc:ne evvel Gönen ha
pisanesinden kaçan katil Pomak Ah -
medi yakalıyarak jandarmaya tes1im 

etmişlerdir. -- .. .._ . . ------ ... -- ... ·-
malyet memurlnrıııa gorulen lüzum üzerine 
işten el çcktlrllmlştir. * İzmirde İkincı Kordonda oturan ko
mlsyoncu Nusretln 3 yaşındaki kızı İnci 
bnlkondan düşerek ölmüşti.ir. 

= 

Hasan Bey - Müzelerde bir çok 
eski zaman heykelleri var. dostum! 

cekler, orada ikinci bir maç yapacak
lardır. 

Muntazam formalarla köy sahasın
da koşuşan gençler köylünün hoşunn 
gitmektedir. · 
.. __ • - ........ 1 ................ ·~ ·---

Gazeteleri~ 
~-~ Okurken 

KURt'~- Yaşamak sırrı. 
- Her sırrı ortaya çıkarmamakla 

mümkündür. 
KlJRtJN - Mısır çarş•sı ne vakit 

\'e kım:n tarafından yaptırıldı? 
- Ne vak"t ve kırnın tarafından 

yaptınldığını b:lme~·ız ama göı·ünü 
ş" naz~nm h ç br nk"t hiç bir kim· 
se tn f nddıı tam·ı- cttırilmedı. 

~I{SA:\1 - Yolcu :-.aıonunun ınŞ~h 
sı geri m, k:ı acak ~ 

-- Ağz•ı'. ha\ n aç. Sevincımiz 

k:lrnım•ıda ~a!maı;;ın. 

TA~- Kamyon:.ı.r hang: y:-ı!dan 
gidecek1cr ? 

- Hdn~. voldan ~:del"le:.-se gıtsın· 
ler ama cinlerine çıkan insanları ç:ğ 
nemesınlet·. 

AÇIKSÖZ - İstikbal havadıslerl. 
- Falcılığa mı baş:ad:n "? 
CUMHURİYET - Rcssamlo.ra na 

sıl yardım edilecek? 
- Evdeki pazarları çar.şıya uvma

dı ama gene fena değil! 
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Gangsterler Fransa a bir posta 
ka onunu zaptattıler 

Haydutlar iJe birlikte yarım milyonu geçen nakit 
paranın da izi meydanda yok 

Bu yıl ikinci defadır ki, Fransada pos 
ta idaresinın para nakleden kamyonu 
taarruza uğradı. Birinci vak'a Pariste 
yapılmıştı. İkincisi tıpkı Amerıka bay 
dutlarının usulleri dairesinde E!{S La 
şapel şchrınde tatbik edildi. 

Taarruza hedef olan kamyonun şo· 
förü diyor ki: 

- O gün her \·akitki gibi postahane 
nin kapısı önünöe duruyordum. Zama
nı gelince para ~e mektup çu\•allarım 
yüklerneye başladılar. Ve iş bitince de 
hareket işaretini verdiler. İstasyona gi· 
d ecek tim. 

Ben postahanenin önünde dururken 
sokağın öte başında kırmızı boyalı, son 
sistem büyük bir otomobil vardı ki, 
ben kalkınca o da kalktı. Benim takip 
ettiğim yoldan gidiyordu. MutadE'n 
geçtiğim dar bir sokak vardır, hem dar, 
hem de tenha .. Ben oraya sapınca ön
deki otomobil yavaşladı. Nihayet geç· 
meme rnani olacak bir şekilde durdu. 
Arkadan k13kson çaldım, aldırmadı. 

Buna mukabil içinden iki kişi çıktı, el 
lerinde revolver vardı. Silahlan alnı
ma dayayarak: 

- İn aşağı! dediler. indim. Başımda 
ki kasketi gözlerimin altına kadar çe • 
kerek beni yan kör vaziyette kendi o 
tomobillerine bindirdiler v.e otomobil 
de dcrhal hareket etti. İki haydudun 
arasında, başımda kasket etrafıını gij • 
remiyordum. Fakat geriden benim kam 
yonumun da getirilmekte olduğl'"'~U 

motörünün sesinden anlıyordum. 
Bir müddet sonra otomobil şehir öı

şında, bir dağ başmda durdu, benı in
dirdiler: 

- Serbestsin, fakat arkana bakma • 
mak şartiyle, dediler. 

Ucuz kurtulacağımdan memnun, em 
re itaat ettim. Ve öndeki binek otomo· 
bili, arkada benim kamyon, süı 'atle 
uzaklaştılar. 

Kamyonun şoförU 

Zifirt karanlık bir geceydi, nerede 
bulunduğumu bilmiyordum. Kilome~ • 
telerce yürüdükten sonra bir köye var 
dım. Oradan postahaneye telefon et -
tim, gelip beni aldılar.:. 

* Bütün araştırmalara rağmen ne kam 
yon, ne de binek otomobili henüz bulu 
namamışlardır. Maamafih kamyonun 
tenha bir yerde, tabii içi boş olarak ter 
kedileceği muhakkaktır. 

Kamyonda nakit olarak 500,000 
frank paradan başka bir sürü taahhüt
lü mektup vardı. Bir de geçen yıl Mar 
silya treninde yapılan cinayetin maz -
nunu olarak uzun müddet mevkuf bu 
lundurulduktan sonra muvakkaten tah 
liye edilmiş olan tren memuru Veyrae 
in dosyası mevcuttu. 

Şehir işleri: Su şebekesi tevsi edilecek 
Sular idaresinde bir toplantı yapıl

mış, ,ehirde bu yıl terkos ·bekesinde 
yapılacak tevsi arneliyesi görüşülmüş-' 

tür. Bakırköyüne terkos suyunun gön 
derilmesi için bir kısım malzeme gel

mi\! bulunmaktadır. Su, Veli efendi ç&

yırı civannda yapılacak büyük depo
dan Bakırköyüne tevzi edilecektir. 

Bakırköyünde ayrıca Arteziyen 

kuyuları vasıtalarile au çıkarılması i

çin tecrübeler yapılmaktadır. Buradan 

sonra Büyükadada Arteziyen tecrübe

leri yapılacaktır. 

Çocuk bahçeleri 

Kadıköyüode bulunan çocuk bah
çesinin tevsnne karar verilmiştlr. Bun-

dan başka gene o civarda olmak üzere 
ikinci bir çocu'k bahçesi daha vücuda 
gd'irilecektir. 

Fatihte, Çarşambada yapılan park 

mahallinden başka Çarşambadaki lik 

okulun arkasına tesadüf eden sahanın 

da çocuk bahçesi yapılmak üzere is
timlakine luırar verilmiftir. 

Yeni aokak isimleri hazırlanıyor 

Türklüğe yabancı olan sokak isim

lerinin değiştiri.lmesile meşgul olan ko· 

misyon, raporunu Şehir Meclisinin bu 

devresine yetiştirememektedir. Çünkü 

eskiden kalmış ve birbirlerine benze

yen bir çok. aokak iaim,eri yerine, ye· 
ni ve milli tarihimize uygun isim bu-

lunması lazım gelmektedr. Bu da uzun 

tetkiklerle elde edilmekte<lir. lleride 

tekrar isirolerin değiştirilmesine mey
dan kalmaması için komisyon esaslı 
tetkikler yapmaktadır. 

Komisyon raporunu, Şeh~r Mecli
sinin nisan içtimaına yetiştirecektir. 

-

ÖNÜL ·sLERi 
1 

Bir aile 
Faciası •• 

Mavi zartlı bir mektup ald!m, ne 
hakiki, ne de müstear imzası var. 
Fakat o kadar samimt yazılmış ki, 
incecik harflerle eseri ccdit denilen 
kağıtların dört sayfasını doldurmuş 
olmasına rağmen başından sonuna 
kadar okudum. 

- cİntihar etmekle çıldırmak ara
sında bocalıyonım• diyen bir .genç 
kız.. 

isteğine uyarak derdinı tck satır
la dahi yazmıyacağım. Fakat benden 
soruyor: 

- Ne yapayım? diyor. 
Vercceğım nasihat derdınin mah;. 

yetini anlatabilir. Onun için sebc!J 
göstermiyerek kısaca ~öyle diyecc· 
ği m: 
-Kızım ben senin yer'nde olsay· 

dım, bir defa vaziyeti ısiaha çalış1r· 
dım. Çekinmeyi, korkmay! hertaraf 
eder, onun en münasip bir zamanın. 
da kalbimi açar, çektiklerimi anlatır, 
vaziyetin ıslahını isterdim. Farzedin 
ki reddetti, kızdı, şimdikinden daha 
acı bir hale mi düşeoeksin? Farzedc 
Jim fena akıbet tahakkuk etti: Senin 
yerinde olsaydım gene boynumu e· 
ğer tahammül ederdim. O, mazidir. 
Sen istikbalsin. Hayatın bana gülece 
ği zamanı beklerdim. Sonra yaşını 
hesap ediyorum, evleneceğın zaman 
da uzak olmasa gerek dıyorum. Ce
saret kızım. 

Çivrilde Bayan P ye: 
Sırrının bende gizli kalacağına e· 

min olabilirsin. Mektubunun sadece 
benim tarafıından okunur, okunur o 
kunmaz da yırtılır, ateşe atılır, me
rak etme! 

TEYZE 

Vatandaşla Türkçe konuş 
Vatandaş gel şöyle seninle biraz has 

bühal edelim: 
Bugün nereye gittin? Beyoğluna çık 

tın mı? .. Cevap vermene lüzum yok! 
ı:selli ki çıkmışsm. Bir mağazaya gir
diğin de elindeki paketlerden bellL 
Hatta paketierin çok1uğuna bakılırsa 
birkaç mağazaya girip çıktın. Öyle de· 
ğil mi? Yorgunluk almak için de biT 
pastacıya girdin bir nebze oturdun .. 
Şimdi sorayım sana: Ama doğru cevap 
vereceksin. Bu paketlerde neler var? 
Bir gömlek. Gö:nılcği almak için girdi· 
ğin mağazada seni vatandaş nasıl kar
şıladı: 
, -Mösyö .. 

Dedi Sen ne cevap verdin? 
- Fransızca olarak bir gömlek isti· 

yorum! 
Dedim. 
Olmadı işte! Türkçe söyl:yecektin. 

Sonra ayakkabıyı da gene fransızca ? 
-Evet ne yapayım? Ayakkabıcı be 

nim franSJzca bildiğimi biliyor. 

Gene olmadı. Varsın bilsin, fakat 
sen türkçe konuşacaktın. 

Daha sonra o oturduğun pastaeıda 
· oturduğun masaya gelip: 

- Mösyö? .. 

Diye soran genç kıza ne dedin?. 
- Kafe. . ., 
mı. 

-Evet.. 
İşte gördün mü? G€ne olmadı. Kah

ve diyecektin. 
Sen vatandaşla türkçe konuşmazsan, 

vatandaşa nasıl: 
- Türkçe konuş! 
Diyebilirsin? Sen vatandaş!a türkçe 

konuş; ondan sonra da, vatandaşa : 
-Türkçe konuş! 
Diyelim!. 

İ M SET 

Bakla fiatları yükseldi 
Istanbul bakla piyasası son günler

de yükselmiştir. Almanlar tonu G2 
Türk lirası üzerinden alıcıdırlar. Mev
cut mal pek azdır. Fiatlar 5,1 O kuruş· 
tur. --- , ___ ..,...__....... ___ _.....,... 

Yünlü kumaştan bir tayyör 

Üzerine pikür yapılmı=7 enaiz bir 

yaka bir bant 

şeklinde ceketin 

bütün eteğini çer· 

çevelemekıedir . 
KoBarı kenarına 
ve eteğin de ayni 
şe'kilde pikür ya
pılmıştır. SentÖ· 
rü kendi kuma .. 
şından yapılmış .. 
tır. Beyzi,· u· 
fak bir toka kon
muştur. Cöğsiin

de çiçe'kler bej, 
mavi yünlü ku -
maşlardandır. 

T ayyörün ren· 
gi laciverttir. 1 -
çinden gıiyilen 

bluzun yakası ka
palı ve konaj 
düzdür. Yalnız 
önünde yuvarlak 
ufa'k bh yırtmaç 
yapılmı~tır. Bu, 

hem eteğe lazım 
olan genişliği te
min etmekte, 
hem de tayyörün 
yuvarlak etekle -
yjne uymaktadır. 

Bu tarz kos -
tümler bu mev -
simlerde giyrnek 
için ço'k muva • 
fıktır. 

Hemen her yaşta kadının giye -
bileceği bir modeldir. Modeldeki tarz
da kenarsız şapkayla çok güzel gider. 

aciz sı asında·saa ça an 
maliyemem u 

Dün dördüncü cezada muhakeme edildi, müddei
umumi cezalandınlmasını istedi 

4 ncü Asliye seza hak"Yerinde, dün bir ı ,yolunda şahitlik ettiler. 
hırsızlık davasının duruşmasına başlan . Hacizde Tevfığin yanında bulunan 
dı. Suçlu Samatya Maliye memurların ,.arkadaşı Rıza da, şahitliğinde: 
dan Tevfiktir. Davacı. Aksarayda otu· cSaat 5 kararlarında daireye dönÜ • 

A e · ind b" kad· d İdd. - . ran .. yş ısm : ır ,n ır. ıa yorduk. Yanımıza polis memurlar; gel 
ya gore Ayşe .e~ın~, verg~ borcundan dL Bizi karako1a götürdüler. Arkada 
dolayı hacze gıdilmış, Malıye memuru §lin karakola benden 5 dakika sonra ge 
Tevfik, bu sırada odada komodin üs- tirildi. Karakolda üzeri rand•ğı zamatı 
tüncle duran bir kadın koı saatini al· cebinden çıkardıkları ~aati gördünl' 
mış ve saat, A!.şen.in mürncaatı üzeri- Hadiseden çok müteessir olınuştuıtl' 
ne karakolda uzen aranan memurun Ne söylediğ';i an1'1yamadun.:. dedi. 
pantalon cebinden çıkmış! M .. daf h.d. 1 ak T vf"k t re.~ D.. h. la u aa şa ı ı o ar e ı a 
.. .. un~ şa ıt. o . rak ~ksa~ay merkezı fmdan gösterilen Kocapaşa Maliye ştı 
~çuncu komısez: S~lih, .F1kret ve .po· besi memuru Süleyman ve SamalY' 
lıs memuru Refik dınienılerck, vak ayı tahsil şubesi memuru Seyfi, Tevfi~ 
anlattılar: b hAd· k d b" .. 'hal:_ı u a ıseye a ar ır gun suı ıw 

cKadının karako1a mürncaatı üzeri- gönnediklerini söylediler. İdd•a m~ 
ne, civarda vergi tahsili içın dolaşan ;mı, Tevfiğin haciz esnasında saati al• 
Maliye mernurlannı karakolu davet i. dığı polis memurları Salih, Fikret <J~ 
çin dışarı çıktık. Tevfikle arkadaşı Rı Rüatın şahitliklerinden anlaşıldığını, 
zaya rastgeldik. Tevfik, karakola gel· karakola getirilirken kaçınağa teşeb • 
rnek istemedi. Sonra ra zı oldu. Fakat büs etmesinin de saatin cebinde buıuıı 
yolda karakol civarındakı camiin içi- duğunu suçlunun bildiği kanaatini bfi 
ne kaçmağa teşebbüs etti. Mfuıi olduk. ~ıl ettiğini ve suçun ceza kanununun 
Bundan sonra tekrar kaçmağa çalıştL 19 ı inci maddesinin 3 üncü bendine 
Gene mfıni olduk. Üçüncü teşebbüsün- uyduğunu, fiilin vazüe halind-e yapıl• 
de de muvaffak olamadı. Etrafa ahali dığından 251 inci maddeye göre de ~ 
toplanmıştı. Karakolda yaptığımız ara zanm arttırılması icap ettiğini ileri sU1' 
mada küçük bir kadın saatı pantalon .dü. Suçlu vekili, müdafaasını tahrire:t 
cebindcn çıktı. Önce kendisinin oldu· vermek üzere mehil istedi. Müdafaa 19 

ğunu iddia etti. Zabıt tutmağa başla-ı pılmak ve karar bildirilmek üzere dı.ı• 
yınca da, cdüşmanlık olsun diye giz- ruşmanın devamı başka güne bırak114 

lice cebine konulduğundan bahsetti.• dı. 

Ba ıkçılar şarkısı davası 
Dünkü muhakemede şarkının bir san'at eseri olduğ~ 
ve dinlerken kimsenin yüzünün kızarmadığı iddia edild1 

Ar ve haya duygularını ineitecek almıştır. Bu dava, bundan sonra açıl• 
plak davasından, evvelce etraflı olarak mış bulunuyor! 
bahsetmiştik. Safiye, Mahmure Şen- Artaki, Rifat, Muratyan da sorgu1

3 

ses, Neriman, Sadettin Kayna~ Arta- çekildikten sonra, reis Kemal, TrabzOtl 
ki, Rifat, Hamit, Muratyan aleyhlerin· müddeiumumiliği ile İstanbul müdde' 
deki bu davanın duruşmasına, İstan- iumumiliği arasındaki muhabere etre.· 
bul Asliye ikinci ceza hakyerinde dün fında müddciumumiliğin mütalca~ı~ 
öğleden sonra devam edild:.. sordu. Müddeiumumi muavini Cevaet· 

Okunan ididanamede, müddeiumu· cEvet, böyle bir muhabere geçmi~ti~· 
milik, Sahibinin Sesi, Kolombiya, Ode- Dosyada buna dair kayıt vardır!• dedi· 

on markalı pliklara alınan güftesi Laz Duruşmanın devamı, dava edilenlel'' 
taklitli «Balıkçılar• şarkısınm, halkın den Nerimanın Bursada istinabe yoU• 
ar ye ha ya duygulannı ineitecek mahi le iladesinin alınması için 2 7 Mart sS

1 

yette olduğunu, san'at e:erı çerç~vesi- at 12 ye bırakıldı. 

Dün duruşma sırasında, salon, bıtl' 
cahınç dolmuştu. Bilhassa plakçılar, dtl 
ruşmayı merakla takip ediyor:ia!dı! 

Parmakizi tetkik edilncek 

nin dışarısında bulundugunu ve ışle -
nen suçun Matbuat kanununun 31 inci 
maddesi delaletile Ceza kanununun 
426 ıncı ve 427 inci maddeıerine uy
duğunu kaydediyordu. Dava edilenler, 
bu güfteyi ve besteyi yapanla şarkıyı 
p1ağa söyliyenler, plak acenteleri v~ Fantoma Mehmedin, Galatada kas: 
plak satıcılandır. hırsızlığı yapmaktan İstanbu! Asli)' 

Dünkü cels.ede, sorguları yapılma- üçüncü ccznda yapılan duruşmasını, ge 
mı~ olanlar sorguya .çekildiler. Bun_lar· çenlerde etraflıca yazmıştık. DünkÜ~ 
dan bestekar Sadettm Kaynak, şoyle ı;ede kasadaki parmakizinin cFanto 
dedi: f:ıa .. 'Mehmedin parmak izi oİup o~ıtl~: 

- cBalıkçılar• şarkısı ınüstehcen de 
ğildir. Bu eser, kül halinde mütalea e
dilmelidir. Bu yazının altı ve üstü göz 
.önünde tutulmadan, o yazı hakkında 
hüküm verilemez. 

Bu şarkının orijinalitesi. muayyen 
bir tabakanın sembolü o.masındadır. 
Bol balık tutup pay alan balıkcılar, bay 
ram yaparlar. İşte, böyle bahkçı, neşe 
lCJıerck şarkı söylüyor. 

Sadettin Kaynak, şarkı güftesi üze 
rinde uzun boylu izahat verdi ve bu 
şarkının bir seneden fazla her yerde o· 
kunduğunu, her yerde çı lgınca alkış-
1andığını, dinlerken kimsenin yüzü kı 
,z.armadığını ilave etti ve devamla· 

- Trabzonda, dedi, bir gazino sahi· 
bi, kendisinin okulamadığı bu mahalli 
havayı başka bir gazino sahibmin oku 
tup müşteri çekmesini çekernemiş ve 
müddeiumumiliğe baş vurnrak, şarkı
nın yüz kızartacak şarkı olduğunu id
dia etmiştir. Bunun üzerıne Trabzon 
müddeiumumi'li~, İstanbui müddeiu.
mumiliğince bu hususta 1akibat yapı· 
lıp yapılmadığını sormuş \'C muamele 
tayi:nine mahal göritlmediği cevabını 

dığının, mütehassıslarca tetkik edıle 
rek raporla tesbitine karar verildi. 

Bir kursun h:rsızı mahkum old~ 
• . de 

Beyoğlu'1da Kuloğlu mahallesıP 
11 

bir dükkimdan kurşun çaimağa daV~8.c 
maktan suçlu Halit, İstanbu1 Aslı~%1 
dördüncü cezada bir ay, on altı ~i. 
hapse mahkum edilerek, tevkif edıl 

Takas suiistimal davası 
Takas suiistimali duruşmasına, fst~ 

bul Asliye üçüncü cezada dUn dcvıı 
olundu. ·ıd 

Tarafların teşkili tamamlandı. 1 
• 

suçlunun evvelce ceza yiyemedık er·,. 
nin sorulması için, duruşmanır. de' 
mı 3 1 Marta kaldı. 

Güneş kulübünde konferans Ô' 

() / :l 1!):J7 tarihine tesadüf eden .10 
nümüzdeki cumartesi günü saat ı s~e' 
da Bay Bed ri Rahmi· tara~~nd~n ! bit 
sim ve Ressdm) mevzuu uzerınd l rı• 
konferans verilecektir. Aza ve dod ı:ı ııı 

ıı:ırı 
mızın btt toplantıya şeref kat1nı.ı 

dUeriz. 



SON POSTA 

• 
/talya, Akdenizi T ekirdağlı ile Dinarlı 

· zmirde de karşılaştılar 
Stadda onbin seyirci vardı. Mindere sakat omuzia 

çıkan Dinarlı neticede bükmen mağlup sayıldı 

Ikiye mi bölügor? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

can uyandıran bu haber, Pantelleria 
adasının İtalya tarafından tahkımine 
başlanıldığını gösterir. Böyle olunca, 
haber İngilterede umumi efkan heye· 
cana getirrneğe değer bir haberdir. 

Bayram geçti, et 
fiatları da d·· ş tü 

Bu ada, Sicilya ile Afrika kıt'ası ara
smda bulunan küçük bir adadtr. Sicilya 
daki Marsala ile Tunustaki Bon burnu 
arasındadır. Marsolay.a mesafesı yüz, 
Bon burnuna uzaklığı seksen kilomet· 
redir. On bin kadar nüfusu, yüksek vcl 
kanik dağları, gürel bağ ve bahçeleri 
vardır. Akdenizin Garp ve Şark havza 
ları arasındaki geçidin en dar sahası 
üzerinde ve merkezi bir vaziyette bu
lunmak itibarile deniz sevkülceyşi ba
kımından ehemmiyeti Maltadan çok 
mühimdir, Her ne kadar büyüklüğü 
Malta kadar değilse de mevkiinin eheın 
miyetıi, yani Maltadan hayli uzakta ve 
Cebclüttarik ile Malta arasındakı ye
gane geçit yolunun üzerinde bulunma 
sı itibarile İngilterenin Akdeniz üssü
ne faik ve hatta hakim bir vaziyette
dir. 

lstanbulda pek çok kasdplık hayvan birikti, Karade .. 
nizden de ( 2000 ) koyun geldi 

Et fiatları düşrneğe başlamıştır. 
Dün hayvan borsasında Kızıl Karama
nın kilosu 22 - 23 kuruştan, kuzunun 
kilosu 2(j kuruştan satıimıştır. Bay
ramdan evvelki vaziyete göre kilo ba· 
şınn 5 - 6 kuruş bir tenezzül vardır. 

Dağ1ıç ve keçi Istanbul piyasasına 
mevsimi geçmiş olduğundan gelme
mektedir. 

Bayramdan evvel lstanbula kasap-

lık hayvan getirmekte gevşek davra .. 
na tüccarlar bayram geçer geçmez tel· 
graflarla komisyoncuiarından mal js. 

temişlerdir. Bu telgraflarla isteni!en 
hayvanlar İstanbula gönderilmiştir. Bu 
yüzden de Istanbulcia ziyadesile kasap 
lık hayvan birikmiştir. Dün de Kara 
denizden 2000 kadar koyun gelmiştil 
Fiatların düşmesine bu sebep saik ol 
muştur. 

Lamba şişesi buhranı 

Dinarlı ve Tekirdağlı güreşe başlamadan evvel İtalyanın bu adayı tahkim kararı ver 

Nisbetsiz yükselen fiatlar üzerine 
İktısat V e kaleti tedbirler aldı 

İzmir 2 (Hususi muhabirimiz ~ du. Tekirdağimm makasından kurtul· mesi İngıltere ile İtalya münasebetle- Memleketin bugünkü ikt~adi istiha Jcri üzerinde cereyan etmiştir. Son zn 
den) - Türkiye ba~pehlivanhk ke - mak istiyen ve sağ omuzunun fena hal- rinde yeni bir gerginlik vücude getire- le devresinde birçok ufak tefek şeyler ,manlarda Iamba şişel€ri memleketin 
lllerini muhafaza eden Tekirdağlı Hü- de sarsılmasından acı duyan Dinarlı, cek mahiyettedir. oJuyor ki bunların üzerinde büyük ti- ,her tarafında aranmaya ba!liamış, aran 
~ıeyinin Ödemişte Dinarlı Mehmetle denilebilir ki son bir hamle ile, şahane caret hadisel€ri teşkil edebilecek dere- dıkça da fiatların arttığı görülmüştür. 
berabere kalması İzmirde büyük bir bir profesyonel hilesi yaptı. Ye hakild Karabük demir ve ,celerde hareketler gelip geçmiştir. Kon ,Mesela, beş numara bir lamb:ı şişesinin 
;ılfıka uyandırmıştı. Bu itibarla Parti bir mağlubiyetten kurtuldu. tenjan klering, memnu liste, serbest lis düzünesi ithalat merkezlerinde, mağa· 
ikı pehlivanın İzmirde bir revanş maçı İ~te bu sırada Dinarlı Mehmedi tek· Çelik fabrikaları te, himaye ve saire gibi türlü türlü re· zalarda, toptan 35 kuroşa satıhrken ted 
Yapmalannı muvaflk bulnm~ ve stadı rar ayakta ve hakim vaziyette görü - (Baş tarafı ı ind sayfada) jimterin babirenti arasında, muhtelıf rice~ bu _fiyat yetmiş ku~şa ~ı~~ıştır! 
bu maça tahsis etmişti. Şu şartla ki. yoruz. Şimdi beden kuvvetile teknık n~ k' 'd zaruretlerin sevk ve icbarı ile bugün· Şışelerın bu suretle yukselışıııın se· 
halkın üzerinde fena bir teo;ir yapan - del · başi . ı Te kir • ~ş ışı en ibaret olan kafile başın d d -. . 1 be bı 'fürk imaHitının himayesi maksadi 

k vde ·oıyun m.uca kesı o· aml.ş ı. T k' - da, şirket müdürlerinden Makenzi bu en Y!lı:na eg_ışen nı~lar ve ~u • 1 b' 1 k b 1 'th ı· tanıaşarak berabere kalma:. olmryaca · ag ının bır ma ası mar ıyı e ır 
1 

kt d n- d _ A k lere tabı olan tıcaret bırçok insanlara e ır ara ı un arın ı a ıne müsaade 
Ve ıki pehlivan da sonuna kadar gü • d -ı - · d h ı k gö unma a ır. un akşam oıpu n a · ' edilmemesinden ileri g~lmic:tir. Fakat ag ının UZ€rın e onu ırpa ar ·en • 1 h birçok zararlar, diğerlerine de c nis· ~ 
teşecek. rüyoruz. Tekirdag·lının sırtı yere gel· ,raya g.ıden. n. giliz mühendisleri, ~eru aynizamanda imalat ta ihtiyaca tekabül 

t t kl h kk d ı- t bette büyük karlar vennıştir. Bu tarz d Cumao\ası, Turgutlu ve civar vihi • rnek üzere ... Halk bağrışıyor. Herkes- c e ~1 e~ ış a . m a ili ma uma ı daki hareketlerden biri de lamba şi§e e ernemiş veyahut imalat, sipariş ver· 
Yet ve kazalardan gelen seyirciler sa • te bir tereddüt: vermışlerdır: mekte açıkgözlük yapanların eline gC9 
h<>da toplanmıştı. Şimdiye kadar fut- - Sakat koluna rağmen Dlnarlı bu - Karabükte kuracağımız çelik ve ,miş olunca piyasada talep artmış ve ta 
boı maçınıında rastlanmıyan bir kala - kadar kolaylıkla galip gelecek mi? d€mir fabrika1an, dünyadaki emsnlle- Istanbul Borsası kapanış lep arttıkça da sür'atle fiyatlar yüksel-
halık st<ıdı doldurmuştu. Seyirci sa • Tekirdağlı, müthiş beder. kuvvetile rinin en büyüklerinden olacaktır. An- fı· atları 3 - 3 - 1937 .miştir. Anadolunun muhtelif yerlerin· 
Yısı bu suretle on bine baliğ olduktan bu müşkül vaziyetten kurtulmak isti· karadan doğru Karabiike geçerek, 1 de bazan, istenilen nurnarada şişe bu) 
sonra müsabakalara başland.. yor. Bu oyun minderin yanında oldu- Mart 15 inde inşaata başııyacağız. En pAR ALAR mak güçleşmiş, bazı yerlerde de bulun 

hmirli llü eyin - Vasfi: ğu için Tekirdağlı bir ayağını minder- asri usullere göre yapılacak olan bu .Sa bile fiat eskilerine nazaran iki ve 
Saat 14,30 da İzmirli Hüseyinle Vas- den dışarı atıyor. Bu tabii oyun hile - inşaat iki sene devam edecek ve 1939 Alış Satış ,hattfı üç misline kadar yükselmiştir. 

fı mmderde görundüler. 1zm~rli Hüse. sine uyar, orta hakemi de dürlük öt - başlqngıcında fabrikalar çaiı.şacak va· ı ! ~!" blS. ~~: Bu hadiselerden haberdar olan İktı-
Yın, hasmına göre kuvvetli bir pehli· türüyor ziyette bulunacaktır. 20 Fransız Fr. ~~: 117, sat Vekfıleti iıhircn şişe ithaline müsa· 
vandı. Beraberlik arzeden ikl. on beşer İşt€ bu anda, yani düdük öttükten 20 Llret 120, 12S. ade etmiş olduğundan yakmda ş·şc fi-
dllkikalık devreden sonra son on beş Şimdilik, aylnız 2 • 300 arnele çalış 20 Belçtta Fr. 80. 84. atlarının düşmesi ihtimali vardır. 
_, k'k sonra Tckirdağlı, Dinarlının ayağını tıracag·ız. Fakat ileride bu adedin üç 20 Drahml 18. 22. 
\la ı alık kısım cidden zevklı bog·us. - b" - 'b' b • b ı Bu urgan orur gı ı urmaga aş ıyor. bill€ çıkınası muhtern€ldir. İnşant ve 20 İsviçre Fr. 56S. 575. 
lnalarla geçmişti. Halkın !eşci sesleri nizamsız bir harekettL Dinariı, hakem tesisat işlerinde çalışacak olan diğer ar 1 20 Leva 20.. 23. 

arasında İzmirli Hüseyin 41 itıci daki· ~üdük çaldığı için geri dönmüştü. Bu kada~Iarımız, her hafta, kafile halinde ı F1Iorın ~. 66• 
kada Vasfinin sırtını yere getirrneğe ~ 20 Çet lı:uronu 70 75. ın ff vaziyeti görmemişti. İngntereden gcleceklerdir.:. ı ATUsturya 6L 20:00 23.00 

uva ak olmuştur. Dinarlı bu nizamsız hareketin tesi - Dün gelen kafilenin reisj Makentıi ı Mart 2S. 28. 

Gönenli llnmdi - Silivrili Mehmet: rile inliyerek kendisinden geçti. Ve bir haftaya kadar t€krar şehrimize dö . ı ZloU 20. 22. 

İki kuvvetli pehlivanın karşılaşması, yedinci dakikadan sonra oyuna devam necektir. 1 Pengtı 21, 23• 

'l'ürkiye şampiyonluğu müsabakası ka- edemediği için Tekirdağlı hükmen ga- ' : ~~ar ~: ~~: 
dar aUıkayla takip edilmişti-r. Çok kuv· lip sayıldı. Hayalı Ruble 

Vetli bir peh1ivan olan Gönenlı Harndi * Ucuz/atmak için... 1
1 
~~ :ı~;~~u 

bütün oyun devamınca ezilmeden, çok t · d ··ı 
dcf h Bu netice halkı tatmin e mış egı - (Bao: fn•afı ı ı'ncı" sa"•fada) ı Banknot Os. B. a fıkim bir oyun çıkarmaf!a muvaf- ~ ... .3 

30. 
i039. 
2~7. 

f k .. dir. Tekirdağlı muhakkak ki hasmın -
a oldu. Ancak Silivrili Mehmet, ser- dan daha kuvvetlidir. Ancak epey bir 

best güreşte hasınından daha bilgili ol- hazırlık devresinden sonra Dinarlınm 
duf'u için Hamdiyi kolayca durdunı • kendisini y€nmesi mümkündür. O • 

Kanunun esbabı mucibe layihasmda 
şöyle denilmektedir: 

ÇEKLER 

~Ordu. Ve 32 nci dakikada tusln ca1:p · · 
g ldi. • yundan sonra Diaarlıyla göri.ıştüm. Ba-

'l'ekirdağlı - Dinnrlı: 
İki namdar pehlivan hatk:n sürekli 

:lkısları arasında sahada göründüler. 
~Utat merasimden sonra, halkın arzu

ııu üzerine yarım saatlik m[iddet için· 
dE' iki pchlıvandan birinin muhakkak 
tu In galcbesi kabul edilmiı?ti. Yani sa
~~ hesabıle beraberlik mu•eber de~il -

· Bundan maksat her h~n~i bir be -
taherliğin önüne geçmektL 

Saat dördü yirmi geçe giini.in en ha
~a, et h güreşine bnşlandı. İlk ikı d:ı -

na şunları söyledi: 
- Ödemişte omuzumu incitmiştim. 

Güreşten bir gün evvel röntgende 
muayene oldum. Omuzumda sakat:ık 
olduğu anlaşıldı. Ancak güreş ilan e • 
dildiğine göre, hn!kı aldatmnmış ol • 
mak için gürecıten kaçmak istemedim. 
Tek kolla ynptığım güreş ben\ nevmit 
etmiş değildir. Oyunu, bakem:n işare. 
ti üzerine bıraktığım sıracia bacağırnı 
yakalaması ve incitmesi, mertliğe sığ • 
maz. Bu vaziyetten sonra güreşe de -
\'am edemezdim. 

Adnan Bilgct ------
Darüşşafakal llar1n 
Adapazarmdaki maçlar1 

Adapazarı (Hususi) - Bayramda 
buraya gelen Darüşşefaka lisesi futbol 
takımı i-ki maç yaptıktan sonra fstan
bula dönmüştür. 

Büklımetin mühim istihlak rnaddele 
rini ucuziatarak halkın ıştira kuvveti 
.ni arttırmak yolunda aldığ· ve alacağı 
tedbirl-er meyanında memlt>ket sanayi
inin hariçten getirmek mecburiyetinde 
olduğu iptidai maddelerin itiıah sırasın 
da muhtelif namlar altında alınmakta 
olan vergi ve resimlerin muaftyet: me 
selesi en mühim bir me\•ki ihraz etmek 
tcdir. 

Açılış 

Londra 61!:i,OO 

Nev-York 0.7913 

Parts 17.0125 

Milfmo 1S,340 

Brüksel 4 6 62 

Atı na 88.5925 

cenevre 3,4680 

Sofya 64.4 12 

Amsterdaıh. 1.44)U 

Pra.g 72.6740 

VIyana 4.:lSJ4 

Madrld 11.367S 

Berlin 1.967J 

Vnr§Ova 4.17S 

Budnpeşte 4.3691 

Bükre~ 108.252S 

l3elgrad 34.46'ı0 

Yokoham& 2.7140 

Moskova 24.98 

Stokholm 3. l'-~ 

ES HAM 

Açılot 

Anadolu şnı . ~ 60 
peşin cıo.oo 

A. Şm. ~ 60 wdeli 1)1,00 

BomonU - Nektar (1,01 

Aslan çimento 14.40 

Merkez bankası 00. 

32. 
104J. 
248. 

Kııpaoış 
t>19.00 

c .7925 
16.98S 
15,0\,80 
4.6886 

88.4490 
3,· 6 .. 0 
64.2975 
1.4425 

22,6375 
4.2245 

11.3.)2.) 
1.'636 
4. 681 
4.3618 

108.0/7;, 
34.41 
2.ı696 

2S."'' 
s. 332 

Kapauıt 

00 0') 
()1,00 

o. ;() 
14.40 

00 

, kaJık müddet içinde iki pehlivan a
~,'1kta, birbirlerini denemekle vakit ge
~tdılcr. Dinarlı, Ödcmiştek: karşıtaş
s ~da, sağ omuzunnan yaralc.ndığı için 
t~R kolunu zorlamak istemh·or \'e bü
u'~. h~~lelerini sol kolile .yapıyordu. 
tnr;uncu dakikada heyecanlı bir boğuş
~ a oJdu. Tekirdağlı Hüseyin, Dinarlı 
d ehln{ıdi altına alınağa muvaffak o!
b u Bu heyecanlı boğuşm:ı esnasında, 
t 

1?ariı, rakıbinin mülhiş kuvvetine Darüşşefakalılar Gençay spor takı
mı ile iki maç yapmışlardır. Bunlardan 
birincisini 4 - O ikincisini ele 4 • 2 Da
rüşşefakalılar kazanmışlardır, 

Birçok yabancı memlekctier, yerli sa 
nayiin tam mamUl vücude getinnek 
için ihtiyaç gösterdiği ecnebı ham 
veyahut kısmen mamul iptidai madde 
)ere mutlak bır muafiyet bahşeylemc 
lerine mukabil. elyevm mer'i olan güm 
rük tarifesindeki maddelere ağır gürn 
;rük resimlerı vazetm€ktedir. Yerli sa 
,nayiimizin ekseriyet itibarile nisbeten 
basit imalat ,·ücude getirmesı dolayısi 
le mnmul kıymette ham madde fiya
tının rolü pek mühimdir. Yani ham 
madde maliyet fiyatları indırildiği tak 
dirde gerek serbest rekabet tesirile ve 
gerekse fiyat kontrolü \'e mamul güm 
rük resimlerınin indirilmcsile mamul 
fiyatlarını da ehemmiyetli bir tarzda 
düşürmek kabil olacaktır. 

İSTiKRAZLAR 
agrnen enfes bir oyun yapöra~ üste 

~ıktı Ve rakibini bir dakika kadar !c
a halde sarstı. 

~· ~tn~ı dolduran halk, Dinarlıya bü -
l'l1 ll bır st"mpati göstcrdi~i için mü te -
<ıdıyen bn(!rışıyor: 

'l' Havdi Dinarlı. . Gö,.e'ım seni. . 
~kiye şampiyonunu mağlüp et! 

f ~:Voıdu. Dördüncü dak ikada bu se· 
tır rekuda~Jının, sağlam vücudile Di

cı !ıyı ~rsmağa başladığı görülüyor-

Adasporla yapılan maçta 1 - 1 be
raberlikle neticelenmiştir. 

Gönende futbol maç1 
Gönen (Hususi) - Edincik apor 

kulübü ile Yenidoğan spor kulübü ara
sında bir maç yapılmış ve her iki takım 
berabere kalmışlardır. 

Bundan başka sanayiimizin mühim 
mikdarda ihtiyacı olduğu daha baz: 
ham maddeler mevcut ise de bunların 
birinci ve• ikinci sanayi ve ziraat prog 
ramlarına ithal edılmiş olması ve bun 
larm yakın bir zamanda memlckettc i
mali mukarrcr bulunması dolayısite 
bunların muafiyeti cihetin2 gidi.me -
miştir. 

Türk borcu I peşin 

• ıı I vadell 
ıı II vadeli 

A~J,~ 

OHXl 
)9.45 
18.80 

TAHViLAT 

Anadolu I pe. 
., I \'ndeU 
ıı ll pe. 
• ll va. 

.-.nadolu mu. peşl 

A~ıı.~ 
oo.~o 

39 30 
(,(). o 
3130 
Uii..IO 

"•ıaıuı 
o 1\)J 

l'J.JS 
18.b() 

"AJIIIıllJ 
ll() O\} 

39 3<') 
()()()() 
SY :o 

iJO liJ 

~------------.a~ •ca ;ı~ 

Bursada tütün satışlan 
Bursa (Hususi) - Tütün satışlan 

hararetli bir ~ekilde devam etmektedir. 
Fiatlar 58 - 75 kuruştur. Piyasada 8 
firma vardır. Fakat alıcıların daha da 
çoğalacağı umuluyor. 

Bu seneki rekolte 6 milyon ki1odur 
Bursanın kazalarında da tütün piyasa• 
sı açılmıştır. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

--- C 1 N S 1 ( Aşa~ Yuknn 
- --- -- --

BuMny yumuşak 
Buıtday sert. 
Arpa 
Çavdar 
Mısırsan 

Susam 
Afyon·1ncc 
Y:apaıı Anadol 
Zerdeva derisi 
S:ınsar derisi 
niki derisi 

K. P. K. P. 
6 6 6 12 
6- 6 2'l,S 
4 21,5 s 2 
s- 5 s 
4 32,5 5-

18 10 
S70-
61 

5000 
3000 
600 

63 
s soo 
331. o 
950 
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98 • 
4S • 

Pe)ınlr be\•az s • 
Tıftlk 3 • 
Yap:ığ'ı 12 cı 

Ha ş ha ynıtı 3 " 

DIŞ 

: Liverpul 1 
K. s. 

Dutday 5 79 
Bu~d.ıy . ş Kago 6 19 
Bıığd.:ıy : V ınipek s 1-\9 
Arpa : An\'ers s 4J 
Mısır : Londı·a 3 43 1 K•teo T : Lond" 7 21 
Fındık G. : Hambur~ 78 ıı9 

Fındık L. : Hamburz 78 b.., 



12 Sayfa 

iLA 
E nlik ve Eytam Bati~ ası 

• 
Istanbul Şubesi 

Direk törlüğünden: 
1 - Subemizden maaşlarını iskonto ettirmekte 

bulunan mütekait1erin üzerinde müracaat edecekleri 
günler yazılı olarak kişelerimizden aldıkları numara
larla tayin olunan günlerde Bankamıza m üracatları 
ve bunun haricinde vaki olacak dilekierin yerine 
getirilemiyeceği. 

2 - Harp malullerinin ayın 4 üne kadar vaki 
olacak müracaatları günü gününe icra edilip ondan 
sonraki müracaatlarının sıraya tabi olacağı ilan 
olunur. [465] 

i;!anbul Y-e-d-in_c_i-=-İ-cr_a_M_e __ m_u_r_lu_ğ_u __ ~da~ 
Zehraıun uhdesinde olup Emniyet Sandığuıa birinci derecede ipotek 

bulunan ve tamamına 1510 lira kıymet takdir edilep BoiıuŞ~de Beylu
beyinde Abdullah ağa mahallesinde eski Ruim ağa yeni Araba caddeain
de eski 2 mükerrer yeni 43, 43/1 No. lı bir tarafı Akif kötkü bir tarafı 
Mehmet köfkü bir tarafı Emiiki Milliye tarafa rabü yol ile mahdut ve ev
safı aşağıda yazılı bir evin tablmasına karar verilınittir. Zemin katında: 
Bir sofa bir koridor 4 oda 2 heli bir merdiven altı, zemini çimento mer
mer kumalı bir hamam çini döşeli bir mutfaktır. Odaların birbirine geçilir 
kapısı vardır. Sofanın camekinla bölünmÜf aynca kapasile gene aofanın 
bahçeye de kapısı vardır. Bu katın alb bahçeye kapısı olan bodrumdur. 
Birinci katında: Merdiven ~ında bir oda bir bela camekônla bölünmüt 
bir sofa üç oda ve odalardan birbirine geçilen kapı vardır. Ikinci kat: Çatı 
katından ibarettir. Üstü alafranga kiremitlidir. Mutfağın altında tulumbalı 
samıç vardır. Bahçede iki çam 20 kadar meyva ağacı mevcuttur. Bodrum 
ve mutfak 'kargirdir. Aynca iki kapısı ve tuğladan ahın vardır. Umum me
sahası 919 metre murabbaı olup 132 metre murabbaı bina 30 metre mu· 
rabbaı ahır zemini olup kalanı bahçe olan bir evin tamamı tapudaki kaydın 
da olduğu gibi açık arttırmaya vaz'edilmittir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu harnil olmalan icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 12/3/937 tarihine müsadif Cuma günü dairede 
maf.alli m.ahsusunr talik edilecektir. Birinci artbrması 5/4/937 
tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu· 
hammenenin ~o75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 80n 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak ~z~e arttırma on bet gün daha 
temc'it edilerek 20 1 4 1 937 tarihine müsadif Salı günü aaat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma netice.tinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacakhr. 2004 numaralı İcra ve lflu kanunu· 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla d~ğer alAkadaranın ve irtifak hakkı aahiplerinin 
bu haldannı ve hususıle faiz ve masarife dair olan iddialarını ilAn 

ltarihinden itibaren 20 gün %arhnda enakı mü.sbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lAzımdır. Abi takdirde haklan tapu ticillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin payiatmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiye ve deliAliye resminden ibaret olan Belediye ruaumu 
ve Vakıf icaresi bedeli mfizayededen tenzil olunur 20 senelik 
vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla maliimat almak 
isteyenlerin 34/6702 numaralı dosyada mevcut evrak ve malıalien 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görlip aniayacakları ilirı olunur. (1 J 56) 
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~----------------------~------------~--------------~ 1 Emlik ve Eytam B~~kası ilinlara 1 
iLA N 

Mütekaidin eytam ve eramil maaşatının iskontosuna Martın 
altısında başlanacağı ilAn olunur. [464] 

Maliye Vekiletinden: 
1/6/1937 Tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldınlacağı evvelcc 

ilin edilmiş olan ni k el 25 kuruşluklarla bronz 1 O kuruşluklann 1 1 Ki· 
nunuevvel/1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasının takarruı 
etmiş olduğu ilan olunur. (443) (1108) 

----~~--~~-----------------
Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden: 
Kurumumuz Hıfz1uıbba ve Bakteriyoloji Enstitüsü için 35 lira uli ma· 

qlı ikinci sınıf iki asistan alınacaktır. 
Bunlardan birisi kıdemli olduğu takdirde birinci sınıf asistan olahtlir. 

İfteklilerin mektepten iyi derecede mezun olduklarına ve bir yabanca dil 

bildilderine dair vesikalan veya bunların suretleri il~ birlikte Hıfzassıhha 

ve Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğiine müracaatları. ((365)) u916» 

"Snn Posta, mn Edebi Tefrikasl: 66 diye, kendi kendine hayretle sormuş- Akşam döndüğü zaman kendisini doğru bir kaç satır daha ilave edildiğini 
tu y_e kalbinde hiç aönmeden yanaca- her zamankinden iyi buldu. O gün ih- görerek gene okumaya başlada. fakat, 

, ğını sandığa alev öyle birdenbire sönü- tiyar çobanın anlattığı köy masalları bu son satırları okurken bir kaç kelime 
\rerrnişti k.i.. pek hoşuna gitmişti. Bu masallarda sonra mektubu tutan eli heyec::anla 

Peki neden bu kadar betbahtta? daima birbirini pek çok seven ve o yüz- titremeye başlamıştı. Bitirdiği zaman 
Genç kadın bunun cevabını pek vere- den muhakkak ölen köy kızlan ve köy gözleri hayret ve heyecanla açılmıt ve 

Yazan: Perlde Celll tniyordu. Acaba Feridenin dediği gibi delikanlıları bulunuyordu. Sonra ço- mektup elinden düşmüştü. Feride bu 
nutmağa, kafasından bütün düşüncele-l Ne kadar harap ve perişan bir halde asıl sevdiği adam Selim Naci idi de han bunları öyle güzel anlatmasını bi- bir kaç satırda Selim Nacinin ağır hasta 
ıi boşaltmaya çalışırken birdenbire ya- olduğunu o anlamasa bile etraf pekala kendisi bilmiyor muydu? Bu düşünce- liyordu ki .. sonra koyunlardan biri olduğunu fzmite gelen bir arkadaşın· 
vaşça üzerine bir şeyin örtüldüğünü hissediyordu, Zehra kalfa her zaman· lerin arasında onu daima takip eden yavrulamış Seza onu çiftliğe kadar dan duyduğunu yazıyor, başka hiç bir 
pissetmiş ve gözlerini hafif aralayın· kinden fazla yemeklerine itina ediyor bir çift göz vardı. Selim Nacinin kahve hep kucağında taşımıştı. Anası da ete- şey ila\·e etmiyordu. 
ca ihtiyar çobanın yavaşça üzerine go- Ve karşısına geçip «hiç yemiyorsunuz)> rengi gözleri.. Seza bu gözleri hiç ha- ğinin dibinden bu müddet zarfında hiç Seza başı yastıkta ellerile üzerinde· 
cuğunu örtmekte olduğunu gönnüf • diye, durmadan aızlanıyordu. Ihtiyar tırlamak istemiyordu. Çünkü onların ayrılmamıştı. Şimdi onlar ağılın bir ki örtüyü sakarak bir müddet öyleeel 

Hemen gözlerini gene kapamış ve çoban da bir gün yüzüne bakınıf, bak- hayalinde canlanma.et ile beraber her köşesinde birbirlerine kayna.şmış ko- kaldı . Sonra birdenbire yataktan fır • 
bu şefkatin içine doldurduğu serin tc- mış sonra.: « lh anam demi,ti. Yeşil düşüncenin üstüne çıkan bir vicdan yun koyuna yatıyorlardı. Seza sofrada ladı. Pencereye doğru koştu. Cözferi 
selli ilc fcrahlayarak biraz sonra uyu • çamlığın havası, suyu hor zaman in - azabı ile titremeye başlıyordu. Onu Zehra kalfaya hep bu yeni dünyaya ge- garip bir ateşle pırıl pırıl yanarak dışarı
muştu. sana derman verir. Sana ne olu .. kovduğu günü ve onun <<peki>> diye- len kuzudan bahsetti. Ihtiyar kadın o- ya birini çağırmak ister, irndat arar 

Ferideden sık sık mektup alıyor, yo ki böyle günde.n güne aararıp solu- tek odadan çıkışını hatırlıyordu. Peki nu dinler görünmekle beraber daha zi- gibi baktı. Ay semada beyaz yüzü ile 
genç kadın misafiri olduğu için gele- yon, günden güne beterleşiyon beı .. ,, ama o bütün bunlara layik miydi? İşte yade memnun bir tebessümle her za • ona bakıyor, yıldızlar t ne varı> der gi
rnediğini söyleyor, on\1 lzmite çağırı· Seza bunlara hiç cevap vermiyor, bütün bu ~ acı düşüncelerin içinde mapkinden iyi yemek yediğini seyre- bi göz kırpıyorlar ve her taraf derin bir 
yordu. Fakat o gitmemeye karar ver • hemen la& değiştiriyordu. Fakat ken· bunaldıkça kırlara &rlıyordu. O sabah diyordu. sessizliği içinde bu güzel bahar akşamı· 
mişti. Artık o zavallı kıza da verdiği di kendine sormaktan da geri durmu- ta Byle yapmış, hattA Ferideden ak • Seza gece uzun müddet kapının ö- nın rüzgarını içine sindire sindire aanki 
sık :ntılar yetiş irdi. Zaten gitse ne ola- yordu: şali) geç vakit gelen mektubu «sabah nündeki geniş varandada oturdu, geç oyuyordu. Her şey gene her zamanki 
ca:ktı. Fcride gene eskilerden bahset • «Niçin böyle oluyorum)>> Evet, ni- okurum» diye, bıraktığı halde gene de vakit odasına çekildiği zaman masası- gibi idi. Hiç bir şey değişmemişti. Fa
rniye, onun yaptığı yanlış hareketleri çin böyle idi. Herhalde ıztırabı Selim okumadan çiftliğin avlusunda çıngırak nın üzerindeki mektup gözüne ilişti. kat Seza kendisinde değişen çok şey· 
tekrarlamaya başlıyacaktı. Halbuki Se- Nacinin dediği gibi Sırrı Nihatla ayrıl- ses\~;;. koıyun melernelerl fa~lalaşın- Soyundu, yatağına girdi ve mektubu ler hissediyordu. Mektubun altında o
za bunlardan bahsedilmesini hiç ama dığı için değildi. İlk zamanlar onun i- ca hemen yatağından fırlrımıştı ve ge· eline aldı. kuduğu satırlar ateşten bir uçla yazıl-
hiç istemiyordu. Teselli bile olsa eski çin duyduğu derin sevgi bütün hakikat- ne ,!tırlarda isim veremedi ği, belki de F eride her zamanki gibi onu lzmite m ış gibi kafasına işlemişti. 
şeyleri, bir kere geri alınması kabil ol· ler meydana çıkınca birdenbire yok o- isim vermekten çekindiği derdini u • davet ediyor, şundan, bundan bahsedi- Selim Naci hasta idi. Seza tekrar h· 
maynn hataları artık dinlemeye ne ta- luvermifti. O kadar ki bazan: «Ben nutmak için sürünün arasına karışa • yordu. Seza mektubu bitirdi. Fakat yordu. «Hem de ağır .. )) 
hammülü ne de kuvveti vardı- bu ~arnı nasıl o kadar tevebilmfştim)> rak çiftlik'ten çıkmıtta. zarfa koyacakken birdenbire altına (Arkası nd 
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--------11 Ittihad ve Teralıkide on sene j l 
- On ikinci kuım No. 24 - Hikayeleri 

CiHAN HARBINI N SON PERDESI 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen _ 

Şöhret hülyaları 

T alit Paşa sulh için mü tt efikan tevessül 
edilecek bir çare arıyordu. 

Paşa : " Kat'i kararlar 
yapmıya ralışacağız, 

vereceğiz. Viison 
Fakat sen bunu 

prensipleri dahilinde bir sulh 
şimdilik mahrem tut, dedi 

-------
lşte, Talat Paşa, Beriine bu taarruz- O, Bulgarİstanın yorgunluğundan olmuşlar, bütün harp esnasında ilk de-

ların başlamış olduğu zamanda gelmiş- bahsederken ben de sordum: fa olarak garp cephesinde bir hayli 
ti. - Bulgaristanla bizim sulh isternek esir vermişlerdi. Askerin manevi kuv-

lstasyonqa kendisini karşıladığı- taraftarı olduğumuzdan bahsediiliyor. veti sarsılmış, perişanlık alametleri 
llıız zaman beni hemen görmek iste- Burada gazetecilerin ağzında bu tarzda gözü'kmüştü. Askeri vaziyetteki bu 
diğini, arataeağını söyleeli ve ertesi sözler işittim. Doğru mu? fennlık, yavaş yavaş yayılan şayialarln 
lıÜnü de yanına çağırdı. - Sulhü istemeyen kim var? Hep eylulde anlaşılıyordu. Suriyeden gelen 

Eşplenade otelinde oturuyordu git- istiyoruz. Almanya istemiyor mu? El- haberler de fena idi: 
tinı. Mektubumu aldığından bahsede- bet o da istiyor. Fakat, nasıl ve ne gibi Mareşal Alenbi bizim Suriyeyi mü-
tek mektupta yazdığım şeyler hakkın- bir sulh? Bütün mesele burada... dafaa eden kuvvetlerimizi önüne kat-
da benden biraz daha tafsilat istedi. Bir müddet daha konuştuktan sonra mış, şimale doğru sürüp götürüyordu. 
Ben de sordukları ~eyler üzerinde bil- bana izin verdi. Çekildim. Bence 0 da- Nihayet daha fena haberler gelrneğe 
diklerimi anlattığım gibi Erçberger ile ki kada harp bitmiş, mağlubiyet ta ~ başladı: Eylul ortasında Makedonya
olan konuşmalarımı da anlattım. Ta- hakkuk etmişti. daki Fransız ordusu, Vardar nehri ile 
lat paşa, artık o eski neieli, güler yüz- Almanyada olduğu gibi bizde de, Çerna suyu arasındaki Bulgar cephe
Iii, dünyaya aldırmaz Talat paşa de- harbin bu fena neticesi, bütün reji • sini yarmış, Bulgar ordusunu fena hal
ğildi. Bilhassa Erçberger hikayesini min mağlubiyeti demekti. Talat Paşa de bozmuş ve şimal istikametini tut -
dinledikten sonra çebreai büsbütün bunu pek iyi biliyor ve bunun için de muştu. 
tiddi ve düşüneeli oldu. Daima güler dertli ve meyus görünüyordu. • Bütün rnuharebe esnaamda her fe
gördüğüm gözleri büsbütün bulutlan- Talat Paşa Beriinde bir kaç gün da- nalığın önüne geçmenin yolunu bul -
dı. Sordu, söyledim; tekrar •ordu, tek- ha lcaldı. Zannedersem eylul ipti- muş olan Alman kumandanlığı ilk 
tar anlattım. Nihayet, bir müddet dü- dalarında gelmiş ve eylulün sonlarına hamlede bu derdin de devasını bulaca
tünceli durduktan aonra: doğru dönmüştü. Beriinde bulunduğu ğını zannederek hiç te1a~ göstermedi. 

-Demek, dedi; tenin fikrince Al- müddetçe daima düsünceli nes'esiz ve • Avusturya - Macarların bu ı:ephf"yi 
llıanya perişanlık içindediT ve re~im hatta sükuti idi. MGtemad,iye~ Alman tutabileceklerine emin olmayan Ma • 
}'ıkılrnak tehlikesinde bulunuyor? hükumet adamlarile konustu temaslar 'kenzenin Alman fırkaları vasıta$ile 
d Halbuki, ben bu fikirde değildim, yaptı . Kendisi henüz hiç bir ~ey söyle- gediği tıkamak üzere tertibat almış ol-

aha Öteye geçiyordum. Onu da artık miyordu. Fakat, sızan haberler, Talat duğu söylendi. Alınan bu tertibatın, 
açık bir ifade ile aöylemekte mahzur Paşanın sulh için müttefikan bir çare Türkiye ile Almanya arasındaki muva-
aorrnedim: ı ı h h f k aranması azımgeldiği fikrini müdafaa sa e attını mu a azaya afi geleceği 
R - Almanya peripnlık içindedir. ettiğini gösteriyordu. Alman hariciye- bize temin ediliyordu. 

~·eiim yıkılacaktır. Maalesef, harbi bi- si erkanının artık bizim gibi yakın Ahvaı·ın Uzer"ımt"zdek·ı tesl'rlerı· ırn değil, Almanyanın da askeri bir d 1 d 
ıaferile neticelendirıneğe imkan kal- ost arın an saklamı) lüzum görme-
tnamıştır. dikleri bu müşkül v. .yet içinde ye ~ 

B gane ümit noktası, v'ilson tarafından . u sözler Talat pafByı uzun uzun 
b k d neşredilmiş olan mahut prensipler ü . 
1 ır ere aha düşündürdü. Bir türlü 
uu f zerinde bir anlaşma çaresi aramaktı. 
h · ena akibete ~nanmak istemiyordu. H .. b 
oıra~ düşündükten sonra: atta, u esasa dair bir takım söz-

- Evet, dedi, maalesef sen haklı- ler, etrafta da dolaşmaya başlamıştı. 
aın f Alman demokratları, açıktan açığa ··· şin fena tarafı o ki herkes boz-
&u bu fikri müdafaa ediyorlardı. B n ... Sade Almanya değil, herkes ... 
k ulgaristan fena halde bitkin. Gelir- Fena haber·ler geliyor. 

en Malinof ile görüştüm. Bulgaris- Eylul ortalarında Beriine fena ha -
~aılın harbe devam kabiliyeti olmadı- herler gelrneğe başladı. Ağustos or • 
&•nı söyledi. Bizim için asıl tehlike, talarında garp cephesinde yapılmış o
'~niu dostun Erçbergerde değil, Bulga- lan şiddetli taarruzlardan çok müteessir 
rıstanda ... 

d Bu sözleri söyleyen Talat paşanın 
k ert)i ç~hresi, bütün o mukadder fela
f ete bir türlü inanarnıyan ümitleri ve 
akat onun gelmekte olduğunu göste
t~n alametler karşısındaki yeislerile 
~~~lldi de gözümün önünde duruyor. 
r--.....:..:. ·- ... 1 • _,. - -- .. • • ·- ... ·~ • • -, 
&ir Doktorun 
Günlük Per§embe 

~tlar1ndan (*) 

ihtigarlıkta 
Prostat 
d İhtiyarlada prostat büyür, her ihtiyar-
a buyurnesi de şart d~Udir. Fakat her
~ldc prostat buyüme.si lhUyarlık hasta
~ıdır. Gençlerde görulen prostat buyü
frıcsının alllmetleıi sık sık idrara gıt -
~ekttr. Hasta yarım saatta, saattıı bir 
lt elayn gider, az miktarda mesela bir 
tınhve fincanı veya çorba taşı~ı nisbe -
t Ilde idrnr eder. Sık sık ldrar etmek bu
dUtı böbregin lfrazııu boşaltmak demek 
e~ildir. 

GRiPiN 
Giren yere, Grlp 
nezle, baş ve dit 

ağr1l11r1 girmez. 

GRiPiN 

Soğuı< a lg1nhğ1n -
dan mustarip bir 
aileyl ihyakir tesi
rile lyilettirmişt ir. 

Bütün bu ahvalin, bizim üzerimiz
de yapmış olduğu tesirleri anlatmak 
güçtür. 

(Arkası var) 

IRADYO 
Bugünkü Prog ram 

4 - 1\tart - 937 - Per,embe 
İSTAXBUL 

Öğle ne riyatı: 
12,30: PlAkla Türk musikis1, 12.50: Hava

dis, 13,05: Muhtelif plll.k neşriyatı, 
Akşam ne riyatı: 

ı 
17: İnkılftp dersleri: Hikmet Bayur tara

fından, üniversiteden naklen, 18,30: PJaltla 
dans muslklsl, 19,30: Maryo Parudl tarafın

I dan Oitar solo, 20: Rifat ve arkndn!Jiarı ta-
rafından Türk muslkisl ve halk şarkıları, 
20,30: Ömer Rıza tarafından Arapça söylev, 
20,45: Safiye ve arkadaı,lan taratından Türk 
muslkisl ve halk şarkıları, saat ayarı. 21,15: 
Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
22,30: Pltıkla sololar, opera ve operet parça-
ları. 

ı 
BUKREŞ 

16: Romanya mustkisi, 18,20: PUık neşri
yatı, 18,55: Müsahabe, 19,15: Senfont konser. 
21,10: PlCık neşriyatı. 21,45: Haberler. 

BlTDAPEŞTE 

1 18,35: Şarkılar, 20,50: ı:aberler, 22,55: İtal
ynnca. haberler, 23,10: Çıgan orkestrası. 

1 PRAG 
17,15: Rusya halk şarkıları. 19,25: Tiyatro, 

21: Konser, 22: Haberler. 22,20: Brno dan 
nakli. 

\'İY.~~A 

17,20: Muhtelif havalar. 17,40: Konser, 19,25 
Eglenceli !jarkılar. 20: Tiyatro «Anna Kare
nin», 22.20: Plnk neşriyatı, 22,3-: Orkestra. 

VARŞOVA 

17,15: Muhtellf havalar, 18,25: Eğlenceli 
musik1, 19: Tiyatro, 21: Konser, 21,45: PlCık 

'ncşriyatı, 22,3-: Orkestra. 
ı Yarınki proı:-ram 

5 l'tlart 1937 Cuma 
iSTASBUJ, 

Theobald Ancenis, öğleden •onra 1aat 
dört aularında ticaret kahvehaneline alr • 
di. 

Carııon F ortune, onun kahveye doğru 
geldiğini aörünce hemen •on muaların bi· 
rine kotarak oraya kaiıt koydu. Fortune 
bundan sonra elini bir aandalyenin arka -
lıiına dayattı. dudalclarına bir tebessüm 
takındı ve hiç dakika tatmaz mütterilini 
bu halde bekledi. 

- Bonjur, Fortune. 
- Bonjur, Mösyö Anceni•, bugün ne 

emir buyuruyorlar) 
Ancenis, geni~ fötr pplcasını a•kıya 

astıktan sonra ka~larını çatarak dütündü. 
Nihayet bir karar vererek: 

- B ira 1 dedi. 
- Başüstüne, efendim, hemen. 
Fortune birayı setirdiği v-ık it Anceni~ 

kağıtların başına oturmu~. 

ni hazırlıyordu. 

dolma kalemi-

- Buyurunuz efendim. Bugün hava 
öyle güzel ki buraya kimse gelmez artık, 
siz de ilham perinizi istediğiniz i:ibi din-
lersiniz. 

Ancenis: 
- Biliyor musun, F ortune, dedi, etra

fım ne kadar kalabalık olursa heyecanarn 
0 kadar artar. Biz şairlere kahve ınuhiti 
çok lazımdır, hatta ııürültüsü bile ... Evim
de bir mısra bile yazamam. 

- Tabii buraya boşuna gelmiyorsu • 
nuz, insan cici karısını kolay kolay bıra
kır mı'? Kim bilir ne güzel şeyler yaı:ıyoı-

•unuzl 
- Verlaine de gürültülü yerlerde ancak 

pir yazabilirdi. Zaten birbirimize çok 
benzeriz. 

Garsonun hürmeti gittikçe artıyordu. 
Aneenis devam etti: 
_ Göreceksin, Fortune, pek genç ya~

ta parlamadım amma, muvaffaldyet ya -
kında kapımı çalacaktır. Benim ıibi bir 
adam kırk yaşından evvr:l me~bur olamaz
Fakat benim şürıerimi bir okursan, zen -
ginliğimi, anlarsın, hepsı var. Ne 
yapayım ki daha ancak otuz üç yaşında -
yım. Lakin şöhret sahibi olduğum vakit, 
seni ve ticaret kahvesini unutmıyacağım. 
O zaman herkes bu masaya bakacak ve 
ııann rica e-decek: ~<Garson, bize biraz on
dan bahsetsenelı> 

Başka bir masadan Forluneyi çağırdı -

lar. 
Garson uzaklaştı. 
Aneenis ta,·ana bakara'< düsünmeğe 

batladı. İlhnm gelmi~ olacak ki şu keli -
m el eri yazmağa başladı: 

cc Ab la, sen misin ab la, şu ... n 

Fazla bir şey yazmadı. ilham pcri~; uc,.
mu~ değildi, fakat bir hi2'meıçi gelerek: 

- Bayan sizi çağırıyor, dedi, galiba a
radaki duvar için bir adam gelmiş. si7i 
bekliyormuş. 

1 lvluhlm blr mikdar ldrar kana da top
Yanır. Ve böbrek üzerine fena tesirlerini 
t:Prn~ğa başlar. Ve bu suretle kanda üre 
Y lakum etmeğe baıjlar. Bu suretle üreyi 
r::nl idrarın kana karışması denilen hal 
d eydana gelir. Bunun çaresi derhal sonv: lle Idrarı günde iki üç defa boşaltmak 

GRiPiN Hizmetçi, sanki kahveye ilk geliyor · 
Öfle ne~riyatı : k k ")" d 

muş gibi, etrafına ba ·ara gu uyor u. 
12.30: PIA.kla TÜrk musikisi. 12.50: Havadls. b k ı Aneenis ona sert sert a tıidan sonra ce-

Çeviren: F. ll aral 

, 
1 

amma, batladığım sahile ne old:.ı. Tuhaf 
,ey, ortadan kaybolmuf. Ne yapalım. za· 
rar yok, aen hele bana bir bira daha ~etir 
de. Naıııldı o bakayım: «Abla, sen misin 
abla, tu ... ». 

* - Hakilcaten zarar yok mu dersiniz} 
- t\e demek istiyorsun> 
- Siz Irittikten on dakika sonra idi. 

Mükellef bir otomobille iki kişi gelerek 
masanızın yanına oturdular. Soğuk bira i•· 
tediler. Bir de ne göreyim, c;ok geçmeden 
iç ı erin d en biri sizin k.ağıdı almaz mı! .. 

Öbür arkadaşına döner~ k: 
«- Şu yazıya bakın, dedi. hiç te adt 

değil. 

«Arkadaşı: 

u- Evet, hakiL~aten de her y,ızı gibi 

değil. 
u Birincisi bana dönerek sordu: 
cı- Garııon, bu ) azı kimi :ı) 
((Brn cevap vereceğime, sizin şiitleri

nizclen birini alıp uzattım ve: 
cc- Bu şiirin sahibi dedım. 

ccBeraberce okuduktan sonra ikı arkn· 
da ş birbirlerine baktılar. Birineisı bana: 

cc- Pek güzel. de<Ji, pek guzıol. 
ccÖbün.i ne yapsın beğenirsiniz) Ka -

ğıdı katiayıp ce bine atmaz mı; " 
Aneenis garsonu dinledikçl! gözleri fal 

taşı gibi açılıyor ve kollan kabanyordu. 
Kfığıt oynıyan memurlardan biri atıldı: 

- O adamlardan biri kim idi. biliyor 
musunuz'? Akademi basından Jacqueıı de 
Beauchanıp 1 

Anceni .. sevincinden aarardı: 
- St-ınbolist ,air Beauchamp öyır mP 
- F orıunenin dediğine bakılırsa. bu 

sizin için hiç te fena bir teııadüf değil. 

Aneenis sevincini zaptelrneğe muvaf -
fnk oldu. Fakat başladığı oiiri bir ti.idii bi 
tiremedi. Haftalarca bekledi, fakat iste
diğı §ey bir türlü gelmiyordu .. 

Bu şey hiç bir zaman gelmedi. 

Aneenis çok sonra, ellisi11ı aştığı vakit, 
akademi azasından Beauchampın kt-ndisi
ni niçin aramadığını ve o gün otomobildc 
kendisine refakat eden adamın kim oldu· 
ğunu anladı. 

Anceııis, kitapçıda bir in~1.1ııın yazı ın· 

dan karakterini anlamak ilmi hakkında 

Möııyö Estnque'in ha~ırladığı bir etüdii kn· 
rıştırıyordu. Kendi yazısını görünce iıdc:tc 

nefesi daraldı: 
ccAbln sen misin, abıa, şu ... >> 

Kendi kendisine: 

«- Hiç olmaz!!a meı:hur bir i\lımin na
zarı dikkatini celbetmişim. Bakalım ya • 
zıından ne mana çıkıyor.ıı 

Kendı el yazısının altında şu satırları 

okudu: 

uKendisini beğenmi . mnğru . 1-ir adam 
yazı ının dikkate değer bir mısalı. Halk 
tabirir.ce burnu K '!f da ğır. da h;r ad nın. 
Haddini bilmez bir ihtiras. Bı•rnez, tükt>ıı

nıez bi.ıyuklük hasınlığı.n 
k Ilk fırsatta ameliyat yapılıp, hastayı 

ı ı rtarın n •·ta lı ""' n Ibarettir. Prostat amellya-
t eskiden korkulu idi. Şimdi artık mun
a~ rn 

Daim a yaninızda 

bulu ursa kendini
zi ripe, soğuk al
g•nhğına, nezleye 
karşa · g rta tm it 

ı 
13.05: Muhtelif pHlk neşriyatı. 

Akşam ne rlyatı: vap verdi: 
•17: inkılrtp dersleri: Hikmet Bayur tarafın- - Peki, geliyorum. Insan rahat T&hat --·-----------· _. _._._._._._-
!dan, üniversiteden naklen, 18,3-: PHikla dans bir şey ynznmaz ki ... Bu şiirim ne Kiizel 

Ya şeralt ve tetklkat lerasından sonra 
Ya~ılırsa şifa lle netıcelenlr :.ıır ameli
tuı tır. Harta mühlm btr ıstıraptan kur-
~~ ve tehlike zall olur. 

hı:·) nu notları kesip sakbyınız, yahut 
Sık nlbunıe yapıştınp kollekslyou )apııuz. 
. ıntı znmıınıııııda bu notlar bir doktor 

~Imdadınıza vrtişebnir. 
olursunuz. 

musiklsl, 19,3-: Spor mü.,ahabcleri: Eşref başlamıştı, kim bilir ne güzel bilecekti. Ne 
Şetlk tarafından, 20· Vedin Rıza ve arkadaş- ı )' 
ları tarafından Türk musiktsl ve halk şarkı- yapa ım. ge •:•orum. .. .. . 
ları, 20,30: ömer Rıza tarafından arapça soy- Aneenis bır saat sonra dondu. Tıcaret 
lcv, 20,45: Cemal K€\ınll ve arkadaşları tara- kahvehanesi biraz daha az kıılabalıktı. Bir 
fından Türk muslklst ve halk ş:ırkılaı:ı saat l kaç memur mı:.ıaya oturmuş, kağıt oynu-
ny:ırı 21 15· Orkestra, 22,15: Ajans ve bor 1 d A . b ı ı· ı d 
ho.be;lcrİ, 22.30 Pllikla sololar, Opera v yor ar Fı. nc~nıds d~n :~ı sb~ nmda hı . 

1 ret parçaları. - ·ortune, e ı, oır ıra a e. Jyi 

Yarınl<i r.ushan rzda · 

Bu adam asıl 
mahkum edilir? 
Yazan · Selahattin Enis 



14 Sayfa 

" 

(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 
Ya~an tA. R. 

~?le?c~, d.~~lırken ~acı .. Şevki Bey Suadın b: ula ğı na 
egıl~ış Su~ıyan sesın guzel lakin terbiye görmemiş, 

Alı efendı sana ara Sira usul öğretsin,, demişti. 

Suat, ~aha hala hayret içinde idi. J ğer gündüz çeneni tutsaydın, bu gece 
~londakılere, sür'atle göz gezdirmişti. bana bu azabı çektirmiyecektin •.. Ya
Gözü; dayısına iliştiği zaman, onun ni .. azkalsın .. ıgıl, ıgıl yüreğime inecek
b~şını öy!e~e .gö~süne eğilmif . g~rü.r ti, Suat ... Allah a~kına, dikkat et. Böy. 
gormez: ıkıncı bu heyecan geçınnıştı. le münasehetsizliklerden vazgeç. 
Fakat, salonda esen havada, en küçük Demiştir. 
bir fırtına emaresi görmediği için ge· Mustafa Bey biliyordu ki; Suadı ilk 

'SON POSTA 

Sihirbaz 
• se y 

Mart 

Yazan : Celal Ceng'iz 

Samaya " ira sizi çok 
u gözle i işığını bu dan 

bekleyemez.,, dedi 
&irdiği buhran dinivermi~ti. Bahusus çağırdıklan zaman, onun geçirdiği kor· 
makinist Şevki Beyin söylediği söz - ku ve heyecan da, Mustafa Beyinldn- Zaten Samanın kalbinde o günlerde - Mara noTede} Rahibin kulağına eğildi: 
ler üzerine, bugün fotograf kamara - den az değildi. Maranın aşkından başka hiç bir kadın - O da Katuma ile birlikte gitti. - Katuroayı arıyorum.. nerede r 

d ;L'"'d" · ha 1 k S sevgisi yoktu. Sama, Marayı çok sev· Sama geniı~ bir nefes aldı: caha"\ 
~~n. a ~eçen .~a .. '~yı .. t~r amış .. a~ı. w uat karnarasma dönüp de asma ya- T r 
@Inırlerıne busbutun aukunet gelmıştı. tagma sırtiistü uzandığı zaman, zih • mişti. • • • - Maranın sıhhati nasıl - Peşimden geli Götüreyim seni 

O_ zama~: ~ülazim Ali Efendinin ninde garip bir kanşıklık hissetmişti. - Her gün sizi düşünüyor. Başkal onun yanına .. 
kulagına egılmışl Kulaklarında; mülazim Ali Efendinin Sama sevgilisine kavuşacak mı? bir derdi yoktur! Ikisi birlikte yürüdüler. 

- Buraya niçin çağrıldığıını anla - gür ve davudi sesinin dalgaları, henüz Sama devesini sihirbaz Katumanın Sama devesini hizmetçiye teslim et- Rahip elile gösterdi: 
dım. Fakat emin olun uz ki, benim mu- sönmemiş gibi idi. kapısı önüne kadar sürmüştü. ti: - İşte, Katuma yere diz çökrnÜf·• 
eiki ile hiç ~~~k~ yoktur. Rica e_derim, Gözlerini yummuştu. Şöylece düşü- Güneş yeni doğuyordu. -Ben mabede gidiyorum. dua ediyor. 
bu kadar kışının karşısında benı mah- nüyordu: Urdan hareket eden yolcu kafilesi Sama, sihirbazın yanında genç kw 
<:Up etmeyiniz. - o kadar hoş, o kadar tatlı sesi sabaha kadar yürümüştü. Havalar Baal mabedi çok kalabalıktı .. Ma - dmı görünce tanıdı. 

Demişti. .. Ali Efendi de gülerele var ki ... Hele söylerken, dudaklarının çok sıcaktı .. iÜndüz yol yürünmüyor- bed.in basık tavanı altında toplanan Rahibe teşekkür etti. 
- Zarar yok .. sen, usul usul bize o zarif 1c.ıvrılışları ... Sonra, ne tuhaO. du. yüzlerce insan ellerini köşede duran Rahip tekrar geri çekildi. 

uyar.sın. . • Başka hanendeler gibi; yüzünü öyle Mara henüz uyanmamıştı. mabud~ uzatmışlar, hep bir ağızdan Sama sevgilisinin arkasına tıokuldu .• 
Dıye cevap vermıştı. ezip, büzmüyor. Ağzından ses, adeta Sama devesinden atladı.. dua edıyorlardı. fakat kendisini göstermedi. Zaten mr 
(~ast) faslım .intihap etmişlerdi. islirole çıkar gibi gayet tabii bir şekil- Nipurlular birer ikişer evlerinden çı· Sama kalabalığa karıştı .. Fakat ile- bediı;ı. içi o kadar loştu ki .. insanlar bir-

Taks d k lara d -.1.. y ·-• ·· b k k · 1 · "d" 1 M rileyemedi. Ona kimse yol vermiyor· brr· ı'nı' gu··,..Ju'"kle seçebı"lı"yordu. tm ve peşrev en sonra, .şar ı e ~yor... aınız, yuzü iraz daha ara ış er ın e i• ıyor ardı. aden o- :ı-
girmişlerdi. Suat, kulak dolgunluğu kızanyor .. gözleri biraz daha süzülü • caklarında çalışanlar daha önce uyan• du. Mabedin üstünde dört büyük delik 
ol~n . şarkılara, şöyle böyle :iştirak et - yor .. adeta, mestane bir tavır alıyor ..• mışlar, sokaklara dökülmüşlerdi. • Sama hassa zabiti elbisesile rnabe- vardı .. bu de1ik1erden mabedin içine 
~ışt ı. Muhite, yav~ yavaş alıştığı için O zaman, biraz da mühendis Asaf Be- Surnerde Nipur halkı güneşle bera- de girmi~ olsaydı, şüphesiz ki herkes güneş ışığı girineeye kadar dua ede " 
~ıraz serbestlemişti ... Gözleri. bir iki yi andırıyor ... Işte iki delikanlı ki, tera- ber kalkar, güneş yükseldikten sonra saygı ile eğilecek ve çarçabuk yol aça· ceklerdi. Bu ayında herkes tanrıdan ne 
Clef~ d~yısına ilişmişti. Dayısı, gözile zin in iki gözüne konulsa tamamı ta- yatakta kalmayı uğursuzluk sayarlar· caktı. isterse olur; derdi olanlar şifa dilenir• 
kaşıle ışaretler etmişti. Bu işaretler; mamına denk gelecek ... 'A f B . dı Sama bu kıyafetinden çok mütees· ler, sefaletc düşenler servet isterler. 

-Aman, Suat .. dikkat et. •• Sesini t tl b wd . k d"f ~b. e~n Sama kapıyı çaldı. sirdi. Bir müddet durdu .. o da herkes çocuğu olmayan analar: «Tanrım sen 
"iraz daha kaba çıkar ... Bütün dünya· 0 a ~ ~g ~YI re.n~·· .. a ~ edgı .ı para- Katumanın ihtiyar hizmc-tçisi Sama- gihi ellerini uzatarak yalvardı: bize neden bir çocuk vermiyorsun1 

Ya Tezil, kepaze oluruz. yan ~ı ya goz erının uzerın e: m ce za- ·· .. d E 1 komııularımızın y ula ku !Illa! 'f b' h ib' yı gorunce şaşır ı. «- y tanrı ar tanrısıl Sen beni ve T avr rı şen T 

Manasını ihtiva etmekte idi. .. Suat. drı w ırehr f'aft gık ı ulzayan, şakaklarma Sama hem deve ile ite!miş, hem de şerefimi ayaklar altında çiğnetmeh> gibi cıvıldaşır:ken, içimiz sızlayor. Bi--
dayısının bu telaş ve işaretlerine katıla ogru. a ı çe ıvrı an kaşlaruiın tatlı kı ya fetini değiştirmişti. Kenarda duran rahiplerden biri Sa· ze de bir çocuk versen ne olur},, diye 
katıla gülmernek için, kendini güç aheng.ı .. hele: söz söylerken, o küçük Sa.ma: mayı tanıdı .. yavaşça yanına sokuldu: yalvarırlardı. 
zaptedebilmişti. ve etü dudaklarının, top çehresine fü- _ Katuma uyandı mı~ _ Şehrimize u~urlar getirdin, mel- Samanın kulağına ince bir kadın ııe-
" .. Sıra:_~u~dın çok sevdiği ve çok iyi s~nkar bir cazibe vermesi, 0 'kadar hoş Diye sordu. la! Bu sabah mı geldin Urdan? si aksetti.. Maranın bir derdi vardı; 
eoyledıgı bır şarkıya gelmişti. O tarih- kı ... O a'kşam güneşinin, onun simasma Hizmetçi kadın: -Evet. Bu büyük bahar töreninde yalvarıyordu: 
te hen.ü~ yeni çıkan bu şarkı, pek re- aksettiği zaman, koyu pembe bir yal- - Bugün Baal nınbudunun «ilkba· bulunmak üzere geldim. « - Ulu mabutl Ben eskiden kur 
\'açta ıdı. . dız gibi hasıl ettiği rengi unutamıya- harı karşılaiTJa)) günüdür, dedi, Katuma -Neden bir işçi gibi giyinmişsiniz? lar, kelebekler gibi suçsuz yaşayan bir 

Su dın hz ve tannan sesi, mülazim cağım, (Arka~ı var) güneşten önce uyandı .. mabcde gitti. - Bunun sebebini sonra söylerim. insandım. Sen bana günahı öğrettin! 
~li Efendinin gür ve davudi sesile =========~===~~,;;;~~===~==~--:----====-============~~=~~,;,;~ Beni de suçlu ve kara alınlı insanlaf 
birleşerek tatlı bir ahenk içinde yük- arasına soktu n 1 Şimdi içimde bir sıZI 
selmişti: var. Damariarım ateşli.. beynimde voi-

Biracayiphaht Q;TURDUGUN YERDE HER AV N B' R'NDE kanlar tutuşmuş. Onu bir gece içinde 
Gaflete dü,tüm. ' 1 • • •f-Jt\ 1 1 • 1 1 sevdim .. kendimi ona verdim. Sen, u-
Ne uyutur beni, n ARAN 1 N CA • 7 1 N 1 A L nu benden esirgeme, tanrım t Ben on-
N'e uyandınr • t-'M •1 Ml C 1 1• • suz yaşayamıyorum.. içimdeki sızılaf 

Sundın pürüzsüz bir nay gibi çıkan gittikçe derinleşiyor. Damarlarımd• 
sesi, birdenbire bütün kulaklan ve cinler dolafıyor .. beynimdeki yangın-
gözleri, kendisine çevirmişti ... Sıra, lar gittikçe büyüyor. Sen onu çabuk 
meyane gelmişti. Mülazim Ali efendi gönder 1 Sen onun içine de bu sızıY" 
biJiitiz m sesisini hafifletmiş .. bütü~ ver .. onun damarları da tutuşsun .. u-
k l kl k" · S nun beyninin içinde yangınlar, volkal~ 

U a oL rın ZeV ını, uadtn SCSine terk 
etmic:ti .. . Ve Suadın sesi; • tıpkı, Hacı lar başlasın. Ve sen onun şerefini art" 

Ş k" B · tır, ulu tanrım! Onun belindeki sırm• 
ev ı eyın tasvir ettiği gibi - tatlı ti-riller, püsküllerin sayısı çoğalsın .. arkadaşl8"' 

Günden güne, bana 
Dert kazandırır. 
Ne uyutur beni, 
Ne uyandırır. 

Diye ; salonun tiğ ağacınd rı n t.ıvan 

ve cic. rlarında , ihtizazlar husule getir
mişti. 

O z,aman, şair Ali Ruhi Bey artık 
kendini zaptedememiş: 

- .- Leziz .. cidden leziz .. Şam ~ke • 
rinde n daha leziz ... 

Diye, candan bir takdir sayhası ko
yuvermişti. 

* 
Bir saat kadar süren bu samimi oğ

~enceden dağılırlarken; Hacı Şevki 
Bey, Suadın kulağına eğilmiş: 

- Sübyan 1.. Sesin güzel. Lakin, 
terbiye görmemiş ... Ben, Ali Efendiye 
ıtcnbih ederim. Boş zamanlarında, ara
sıra sana usul göstersin. 

Demiştir. 
Suat, bu sözlere karşı gülümsemiş

ti. Ve, dudaklarında o tebf.'ssümle ka
rnaras na doğru giderken, arkasından 
dayı c;ı seslenmisti ... Zavallı Mustafa 
Bey, g ç"rdiği uzun bir heyecan devre
sinin, tesiri altında idi. 

Su t, yanına gelir gt'lmez; iki tara
fına 1 kınmış.. kimsen in olmadığına 

kana ~e tirince; 
- A·cdiğin hdtı beğendin miL E- ı 

rı arasında şerefli bir kahraman gibi 
daima tek olarak kalsın ... )) 

Sama bu sözleri işitince titredi.. ya• 
vaş yavaf geriye çekildi.. ve sevgilisine 
görünmeden mabetten çıktı 

- Zavallı kızcağız, beni hala sırına 
püsküllü bir hassa zabiti sanıyor. On• 
böyle bir deveci kıyafetile görünıne~ 
4stemem. 

Diyerek, sihirbaz Katumanın evine 
koştu.. Katumanın ıhizmetçisi, ~ 
mayı görünce ~aşaladı.: 

Nöbetcl 
Eczaneler 

(Arkası va~ 
..-

Bu gece nöbetçi olan eczaneler §unlat .. 
dır: 

İsto.nbul clhetlndckllcr: 
Aksnrayda: (Ziya Nuri), Bcyazitte: 

(Haydar), Fenerde: (HusametUn), şeıı
remlnlnde: (Nazım) , Knragümrükte : 
(Arif), Snma~yndn: (Erofllos), ŞehZade· 
b:ı.şmdn: (As:ı.f), Eyüpte: (Hikmet Atltı .. 
maz>, Eminönündc: (Slnsason), Küçük .. 
pazarda: (Yorgi), Alcmdarda: (Abdill .. 
kadir), Balmköyünde: (Hllfıl). 

Beyoğlu cihctlndekller: 
İstlkUı.l caddesinde: CKo.nzuk-, anıııtn .. 

da: (İsmet), ~~aksimdc: (Nlzamcttlıı>• 
Kurtuluştıı.: (Necdet), Yenlşehirdc: (Ptı .. 
runakyan ı, Bllstnnbnşında: (İt.ımat). :ac
şiktaşta: <Sulcyman Recep). 

Bo~aziçi ve Adalarda: . 
Üsküdıı.rd:ı.: (Ömer Kennn-, sanyerde· 

(Nuri-, Büyükndndn: (Şinnıı:l · l, gey-
bcnde: rHalk>. ___.,. 
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~dhyasmın Res~ll ~k~i B~ ~k~j ~----ls_t_M_b_u_I_B_e_le-d-iy-e-~~11-i-nl-~-~----~ 
~buvu~i GENÇ ve TAZE ~~~~~~~~· B Ne vakit ve nerede battığı bilinmiyen ve aon derece harap ve yarısı ta~ 

ÜIJÜ}l telı/ike miJe clağılmıt numaruız bir kayık Karaköy köprüaü albna girmit ve çıkır,ı. 
(Baştarafı 9 uncu sayfada) Go·· ro·· nmenı·n usulü nlmlfbr. Şimdiye kadar anla,ılamıyan sahibi her kimse hemen Köprüler.,.. lrıuhitine 360 milyon sene evvel uydur ve müheDdWiiine müracaat ederek enkazı kaldırması abi takdirde uzun 

rııu,ıur. Volkanlar patlamı~. kıt'alar pa - müddet muhafazası kabil olmadıjmdan imha edileceği, Sahibinin ilericit 
'•lanmı,, donma devri gelmiJ g~c;miş, ik • 

ı:.l bir talebde bulunmuma mahal kalmamak üzere ilin olunur. 'Ull er değitmi~ fakat karınca her ~ey· 

den aııude ve müsterih olarak çıkmıştır. (8.) {ll 78). 
Bugünkii kannca bir çok jeoloji devir

~rınden evvelki kanncadır. Karınca fe" -
kal&de ihtisas kannmış bir malıluktur, fa· 
kat ihtisaslarını - mesela, tenasül çalı~nıa, 
lrılıcadcle ııınıflan arasında taksim eder. Btı 
•ııretle muhiti ıle k~ndi sosyal hayatı a -
tasında giızd bir müvazene tesis eder. 

Telı.amül noktai nazanndan bakılır:!& 
bareJı.etaizdir; faltat ebedi olduğu görii -
luYor. 

Faltat insan}. O istikranıız t:r kemiyet
tir, Son milyon sene içerisinde onun on, on 
Iki nev'i teknmül etmi~ ve sönüp gitmi~ -
tir. Her hangi sosyal bir böcek ile kıyae 
tdılince bir türediden ba~ka bir şey değil
dir. Son 25,000 sene zarfında zaman za
lrıan cemiyet içinde ya~ama tarzını değiş
tirrniotir; fakat karıncanın sosyal teşel.-l:ülü 
111lın genç ya~ındanberi dokunulmamış bir 
haldedir. Darvın diı üneesine göre hayatta 

~t"arn yaşamağa lıyakatin bir tecrübeai 
lae, aadece karıncaya kadar gitmek değil, 
0

1'1un önı.inde hürmetle eğilrnek mecburi • 
>etirıdeyiz. Şapleyin tahayyül ettiği gibi 
bir RÜn karınca neııli münkariz olmu~ in -
''nın göz çukurundan başını uzatarak ken
di lı.endine ,unu aöyliyecektir. ccTabıntin 
layanı hayıet bir tecrübesi. Bu, ne dimağ ·· 
~ııva)lı yaşamakta devam etmek, var ol-
lrıa• K d' . d' w ıc sırrını an lı) amamı:.. en ıııı ımagı-

llın kurbanı olmuş» .. 
Insanların bu yükaelit ve düşünüşünde 

bi, taviz olabilır. Eğer bir mal/ nev'i 

~lııralt nuli idame etmek yegane gaye ol:cıa 
Idi lı.arınca hakikaten ideal bir mahluk sa
)ılabiJirdi. 

Tayyare ve radyo ile mesafe ve zama-
l'lı h' · d' k E k b' .. 1 J• ıçe ın ı rm e ·, u a ırer guneş o an 
b~rnbalarla gecf'yi gündüze çevirmek, ta -

ıatin bilmediği elyaftan dokunmuş ku • 
ltıatlardan elbise yapıp giymek, tamamile 
bıuhayYel bir ha) atı ya~tan vak'alan ıi· 
nenıa perde .. inde seyretmek, bunlaı ka -
tıncanın taketinin fevkinde ~eylerdir. Biz
de dinlenm~e haııret çeken bir dimağ var 
ki .. d' 1 mutema ıyen çalı§ıyor Ye ça ı§tığının 
lll ··k· r u ·a atı olarale ta seviniyor. 

Oimağ noktai nu nndan tetkik ve me
laha edilecek olursa tekamül yolundadır 
~.~: devam etmektedir. Tabint sayısız mah
uk ne'l;ılerı üzerinde tecrübeler yapmak • 
tadır. B nlerce mahluka, balıklnra, dört 

'hldı hay, anlara yaptığı gibi işine yara
tılıyanin rı kaldırıp atmakta ve daha iyi bir 

~~~ın mlitt-kemmıl bir halde vücuda gel-
ıgınj görmektedir. 

Belki biz daha ulvi bir mahlUkun ih • 
~rırıda kullanılma~ iptidai krckilerden 
~ aretiL Bizdeki kaplandan \'e maymun-

an dah<\ yukaek olan bir maneviyarı bir 
'lıhu inki~af ettirmek için bu bir mühim ve 

~llnidar tecrübedir. Belki dt" sonumuz nt-s
ttı aönmf!'si olaraktır Id tekamüliin pek 

t~kael; olmıyan bir kı) meti veya bir mü-
<ılatıdır. 

( Nevyork Times) ------
Bahk ihracahrr.ız 

lk Son günlerde bahk ihracatımız ha
~· çılarınuzı memnun edecek şekilde· 
.•r. lhracdt bilhassa torik balığı iize
tıtıde top'nnmaktadır. 
U . Diğt"r balıklar az çıktığı için şehrin 
ıtıyacına sarledilmektedir. 

lık lirnanımıza yeniden 1 :ı halyan ba
t ~ı &emi i gelmiştir. Bunlar yalnız 
,.00tık almaktadır:ar. Dün balıkhaneve 
\) . . 

bın çift tori.k gelmiş ve derhal Yu-
~~tılılnr 'e ltalyanlar tarafındao çifti 

J kuru a alınmıştır. 
3~ llskumru nisbeten azdır. Kilosu 
~·) • 40 kuruş arasındadır. Kefal balığı 
~~ llleb2'ulen gelmektedir. Dün kefalın 
lahosu ~alıtesi~e. göre yo -50. arasında 
~ 

1 
a~·ul etmıştır. Karadenızden bol 

l'ıı ~ \'e kalkan gelmiştir. Kılıcın fiatla
h tr~~ düşüktür. 1 j . 25 arasında ta
a avvüJ etmektedir. Kalkan da :lO - 40 
.. ~~~.'nda satılmaktadır. 
aaii·ç·a···me·r~·ki~·i·a-;~~-8" 
h İyi ve ehven fiyatla bahçe ve 
r·avuz yaphrmak, her türlü çiçek 
bdaııı, havuz için sünğer ta-'ları 
i ~lrııak, bahçe modelleri görmek, 6lfl ~ ener-Kalamı~ cad. 104 No. da 
t nnık ÇeJikgül'e müracaat. Mek-
Upla müracaat vukuunda müra
~tçı ziyaret edilir. 

Saat 6 da yorucu 
bir meJguliyetten 
.&Ünra, buru~uk ve 
yorgun bir yüzü 
vardı. 

Bu yeni pudranın 
son derece yapışma 

hassasını veren fevka
lade inceliği fıdeta yü

Saat 6, 45 de ~u 
yeni ve sihrimız: 
"4 de bir, pudra 
yı kullandı. Bir 
miknatisin iğneleri 
ceı:bettiği gibi cild 
için son derece ya
pışma bassasma 
malik gayet ince 
bir pudradır. 

pyanı 

ten le 
genç ve terütaze 
görünüyordu. 

Yüz ve burun par
laklı~ tamamen zail 
olmuş hattft botnn si
yah benler khybolmuş 
tur- Bir defa pudra
ltınmak kAfidir. Çlln-
kU bu pudra cildiniz 
için kuv\'etli bir y.ı
pışma bassnsuw ma
liktir. 

zünüzde gayrı mer'!dir. En sa
mimi dostlarınız bile şayanı hay
ret teninizin, tabii güzellikten 
mütevellit almadığın.\ kail o
lamıyacaklardır. Dışarda, yağ-

rourda ve güneşte veya. deniz 
banyosuncia veyahut tenis maç
Iarında, içerde sıcak salonda 
dansta daima cazip güzellikte bir 
tene malik olabilirsiniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter-

den kat'lyyen müteec;s.r olmaz ve 
yüzde leke ve tabak~ teşkil et
mez. Tokalan pudrasmı, cıldiniz -
de son derece yapışma hassasını 
veren ve fevkalade ince olan bu 
sihramiz c4 de bir:. pudrayı kul
lanınız. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksmız. 

* * V esaiti naldiye reuninden olan borcundan haciz altına almarak BiriDel 
a~ık arttıımamıda AblauyaD Jozefe aid fiat markab ve 924 numaralı~ 
ausi otomobil Taksimele büyük prajda 8/3/1937 ıünü saat 14 de as1Ji 
arttuma ile satılacaiı ilin olunur. (B.) (1180) 

* * 
Kqif bedeli 7896 lira 47 lrui'Uf olan Topkapı haricinde ve Hüriyet ald. 

desi ileriainde yapılacak çöp istuyonları yollarında kullanılacak lrum ve tat ..,. 
çık eıkailtmeye konulmuttur. Ketif evrakile tutnamesi levazım müdürlüi\bMk 
görülebilir. lsetkliler 2490 N.h kanunda yazılı veıikadan batka Beleeliye 
fen qleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikuile 592 lira 24 kurut 
luk ilk teminat makbuz veya melrtubile beraber 5/3/937 Cuma gün(i 
uat 14 de Daimi encüınende bulunmalıchrlar. (B.) (1025) 

* * Senelik muhammen kiruı 36 Ura olan Yedikulede Kale mahallesinek 
Kazlı çeflDe caddesinde eski kantar binası sokağında 3 No. 937 veya 938 
ve 939 seneleri Mayıs. sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttınna
ya konulnıUftur. Şartnamesi LevazımMüdürlüğünde görülebilir. fateldi Oo 

lanlar 2 lira 70 kurutluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 5/3/937 
Cuma günü saat saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8.) (1044] 

• 

Adiiye Vekiletinden: 
Hi.kiınler kanunu mucibince toplanan ayırma meclisi umumi hey' eti 

938 aenesine mahsus ohnak üzere hileimierin terfii ,için mahkemei tenı
yizce tetkik edilen itlerinden o/o SO sinden fazlasının tasdik edilınif olınui
nı ve tercihan terfie liyik olabilme1er:i için de bu miktann o/o 75 tindeu 
fazla bu)WlJllASl l.a:JJnng.tdiğini brarlatbrmıttır. (478) (1164) 

---...... 



lnhısar 

SOFRA TUZU · r~----~ . l Diş sagw lıgıw nda harikalar yaratmakla meşhur 
olan yegane di1 macunudur , 1 ·--

DAiMA Toptan fiatlar: 
Mutfak tuzları: 50 kiloluk 

• c E 
Çuvalda kilosu : 5 kuruş 10 para 
Sofra tuzları : 64 kiloluk sandıkta 

• ( 1 ve 1/2 kiloluk paket halinde) 
kilosu g kuruş 20 para 

• 'foptan satış yeri ı 
Kabatat lnhisarlar 

Baş müdürlüğü amban 

DAl A 
lnhisar aatış mağaza ve depolanndan 

mal alanlara meccanen nümune verilir. KU RU 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLlÖİNE KARŞI 

HOR O • 

Tabietleri ~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) ......_ .... .......,.. 

KA ZUK SAÇ EKSiRi 

o 
. SJiçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kapekieri ta • 
mamen giderir ve bOyUma kabili· 
yetinl artırarak saçlıtra ~eniden 

hayat verir. Kolrusu ıaur, kullımışı 
kolay bir saç eksiridir, 

Ingiliz~ Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu • Istanbul 

BÖTÖN 
ll 

DU N YADA 
HER KES 

TRAŞ 
BIÇAGINI 

ALlYOR 

, .. Dr. lhsan Sami ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~••• ÖbO~kven~~darlı~. bo~ııua l 
OKSÜRÜK ŞURUBU J 

ve kızaınık öksUrOkleri için pek 
KUŞT0Y0 KULLANMANIZI TAVSIYB IDEBIZ tesirli unctır. Her eczaneııe ve ecza 

. . . . . . .. .. .. depolarında bulunur. ,. Hem sıhhatinize faıdelı. hem de kesenıze elver~lıdır. Ku~tuyu yastık _ _ « 
1 'lO kuruş, kuştüyü ve yatak takım.lar1 da çok ucuzdur. Kuştüyü kumaşlan 
\"Jrdır. Fabrika ve deposu: İstanbul, Çakmakçılar, Sandalyacılar sokak Tel. 
23027. Satış yerLeri: ANKARA, İZMİR, BEYOGLU, SümerBank Yerli Mallar 
PD.ı..ırları. 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
s. cl keşlde 11/ Mart /1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 5 • O O liradır ..• 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKJ{A T: ------
1 

Bilet alan herkes 7 1 Mart 1 931 günü akşamına 
biletini <feğiştir.miş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .. . 

(10.000 

kadar 

,, .. : .......... .. 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 

Belediyemize ayda 140 lira ücretli bir memur almacaktar. Mühendis 
mektebinden mezun olanlardan isteklilerin memuruyeti Baymdartık Ba • 

kanhğından tasdik edilmek ÜZet'e eDerincieki diploma ve bulunduju yertel'

den aldığı vesika suretlerini Mart aymm 15 ine kadar Belediyemize aönder
me1eri, Makina, Elektrik ve su iflerindeo udıyualana tercih edilecep iliıı 

•1069» 

ooYÇ'-E -0-RI-EN_T_B_ANi(l 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubelerit 
------
Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 
------------·--------~ 

#" Doktor 

lbrahim Zat' Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 nurnurada hergün 
O~leden sonra hastnlaruu kabul 

~---_.eder. 

.......................................... ·-············-·· 
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLE&t· A. Ekrem UŞAKLIGİL 
. s. Ra&~ EMEÇ 

Güzelliği gözler, fakat 

füsun ve cazibeyi güzel 

ditler temsil eder. Böy-
le dişler ise ancak 

RADYOLIN 
diş macunu kullanmak 

ve günde iki defa 

RADYOLIN 
ile dişleri fırçalamakla 

kazanılabilir. 

Daima Radyolin! 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUM9AGO 

SiYATIK 
Sinir ve soğuk 

alganhğandan Ileri 
gelen şiddetli 
ağr1lar1 teskin 
ve izale eder. 

. ,er eczaneden 
araymaz. 

Akay İşletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcalannda intaah ikmal edilmekte olan otelin ahfSI' 

mobilyasile perdeleri kapalı zarf usulile eksittmeye konulmuttur. 
2 - Eksittmeye ait evrak fUnlardır: 
A - Münakasa f&rlnamesi, 
B - Ahşap mobilya listesi 
C - Perde listesi 
D - Ahşap mobilya fenni tarif listesi. 
~ - Fenni tartname 
F - Müfredatı münakasa tartnamesinde yazılı plimlar. 
3 - Eksiitme Karaköyde Idare Merkezinde Şefler Encümeırinde ız/ 

mart/937 tairhli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - Ikinci maddede yazılı evrak ve planlar iki lira mukabilinde idare 

veznesinden alınabilir. 
5 - Talip]erin yazılı günde nihayet saat 15 e kadar tekliflerini Ert

cümen Rei~iğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. «1049>> , 
·oAi ON Fenerle i 

Meraklılarına Müjde: 
200 Ila 600 metro 

• 

fenerleri gelmiştir. 
Iyi •t•k elmek lçln yaln•z 

DA İM O N Pilleri 
ile 

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

markuıoa dikkat edininz. 


