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Türkkuşu Fllosunun Muvaffakiyeileri 
• 
lzmirde dün büyük 
şenlikler yap1ld1 

60000 Egeli Türkkuşu filosunun uçuşlarını 
Paraşütçülerimizi alkışladı. Paraşütçülerimiz yere 
iner inmez halk tarafından omuzlarda taşındılar 
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.. - ........................................ _. ......... -

iş kanunu üç 
ay sonra 

meriyete giriyor 
Kanunun bütün hükümleri 

3 sene içinde tatbik 
olunacak 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kur.ıt .. 
Hatayın ana yasası 

Komisyon bugün 
Cenevrede toplanıyor 

Siyasi mahafilde müzakereterin çetin olacağı tahmin 
edilmekle beraber Türk tezinin nihayet mvuaffak 

olacağı şüphesiz telakki edilmektedir 

. Hatayın ana yasasım hazırlıyaeak olan komisyon toplantı halinde 
Cenevre 7 (Hususi) - Hatayın sta·ı Komisyon evvelce mukarrer old\lıf 

tü ve ana yasasını tanzim edecek olan ğu vechile, Belçikalı prof~sör Bourqu• 
komisyon Türk projesini tetkik için ,in'nin riyasetinde yarın (bugün) umıt' 
bir hafta evvel umumi toplantılannı ,mi bir top1antı yapLlacaktır. Maaı:na.c 

Haziranın 15 inde mer'iyet mevki- tehir etmişti. Bu arada talimat almak ,fih son dakikada komisoynun içtimal 
me girecek olan ~ kanununun tatbika- üzere Parise giden Fransız delegeleri bir iki gün daha tehir etmesi de ihfiot 
tı için hazırlıklara devam edilmektedir. buraya dönmüşlerdir. mal dahilindedir. , 

Kanunun hükmüne giren müessese- Fransızların ortaya mukabil bir tez . Siyasi mahafilde müzakerelerin çe-i 
~ • lzmirde Tllrkkata Azalan talinı yaparlarkea 

dt )~ır, 7 (Huaus~ Muhabiılmıiz • pıldı. Tahrik edilen 6 hueusi tren, yüz ta: -Büyük hava ,enlilderi buaün lerce otobüe, kamyon, otomobil bir 
la la.re. ~eydanında altmı, binden faz uğultu halinde akan hallu Gaziemite 
~ının önünde muvaffalciyetle ya lafMiftlr. (Devamı 3 üncü sayfada) 

bir manda Balikesiriilere 
~orkunç dakikalar geçirtti 
itırın manda çarşı da iki kişiyi boynuzladıktan ve sokak-
Cltda bir müddet dolaşhktan sonra ortadan kayboldu 

•~ :Salık~sır, 7 (Hususi) - Bu sabah kaçan, haykıran, bağıranlar arasında 
~il tj~ bir manda koca §ehri dakika lar- manda, yakalayabildiği iki ki.§ iyi bir 
&{ıltakYecan ve korku içinde bıraktı ve kaç kere boynuzlarile yere vurmuş, 

't'i ları, caddel~ri. altüst -ettL sonra yüksek y~rlere tırmanan, ve bu 
~~ll ereden kaçtığı, kimin malı olduğu feci manzarayı korku içinde seyreden 
te ~ı. anlaşılanuyan manda birdenbi- halkın gözleri önünde §ehrin ~ğer so
ka abalık~sir çarşısında göriilm~ ve kaklarına dalını§tır. Çarşıdaki korku 
~k çarşı bir anda altüst olınuş, (Devamı 3 üncü sayfada) 

Viyanada Krallık lehine 
biiyük bir nümayiş yapıldı 
Ntıhıayişte Başvekil muavini de hazır bulundu. 

DIJrt Nazi tevkif edildi 

#\vusturya ve Macarisianda cereyan eden hadiseler 
Londrada ciddiyelle takip ediliyor 

lo Viyananın meo~hur Opera meydam 
hqfil ~~~a.7 (Hususi) - Siyasi ma - Nazi propagandasının bu iki mem
\-~ ~ tıyük bır ciddiyetle Avutturya lelcette dalbudak salması nahoş bir te~ 
l~l'i ~~~ristanda cereyan eden hadise- sir bırakmıştır. Habsburgların Avus -

ıp etmektedir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

(Devamı 8 inci sayfada) atacakları tahmin edilmektedir. Burada ,tin olacağı tahmin edilmekle bera~ 
umumi kanaat Türk tezinin lehinde- .Türk tezinin nihayet muvaffak olac .. 

Dahiliye 
Vekilinin 
Telkikieri 
V ekiJ, Dörtyolda kısa bir 

müddet kaldı, tekrar 
Adana ya döndü 

Şükrll Kaya Adana istasyonunda 
V ali Hadi ile bir arada 

Adana 7 (Hususi) - Iç İşleri Ba
kanı Şükrü Kaya dün akşam yeniden 
şehrimize gelmiş bu sabahki trenle yan 
larında bazı mebuslarımızla Valimiz 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Maarif Vekili 
Şehrimizde 

Ankara 7 (Hususi) - Maarif Ve
~ili Saffet 'Arıkan yanında yüksek ted 
risat umum müdürü Cevdet olduğu 
'halde İstanbula hareket etmiştir. Ve
kil İstanbulda bir kaç gün kalacak, ma
arif i§lerile meşgul olacaktır. Bu arada 
,Güzel San'atlar Akademisile .Ankara 
Tiyatro Akademisine getirilec~k pro
.fesörler meseleleriı de görü§ülecektir. 
-· . ·=- 1 ·- 1 ,., • .... • • • • • • 1 1 •• -

r-
Güneş- Beşiktaş berabere 
kaldılar Galatasaray 
lstanbulsporu yendi 
(Yamı spor sayfaıwzcladır). 

dir. ğı da şüphesiz t~lakki edilmektedir. 

!.!anstz gazetelerine göre 

İtalyadan İspanyaya 
kolordular gönderilecek 

A 

Deniz kontrolünün tatbiki 13 Marta talik edildi. Asiler 
şiddetli bir taarruza hazırlanıyorlar dum dum 

kuı:şunu da kullan mı ya başladılar 

Paris, 7 (A.A.) - Ademi müda - etmeden dolgun mevcutlu İtalyan klta 
hale komitesinin kontrol planının tat· larının İspanyaya gönderilmesi ihtimali 
bikinin 13 Marta tehiri hakkındaki ka bazı gazeteleri endişeye düşürmekte-o 
rarı dalayısile deniz k~ntrolü teessüs 

1 
dir. (Devamı :-t üncü sayfada) 

Afrikadaki Fransız 
müstemlekeleri tehlikedel 
Ufukta bir Cibuti, bir ı·unus meselesi 

var! .. Pariste endişe başladı 
Gazetelerin iddialanna göre Habeş istilasından ilk 

ve başlıca zarara Fransızlar uğrayacakhr 

Çibuti !imanına Fransız as kerlt~ri ihraç edilirken 
Fransada y~ni bir endişe baş gös:l kel~rine göz dikmekte olduğundan bali 

tenni§, bazı Fransız gazetel-eri, İtalyan..l seylemektedirl~r. ' 
larm Tımus ve Cezayir gibi müstemle- (Devamı 6 ncı sayfada) 



2 Sayfa 

r-
Herg··n ' 
---

Bütçemizin yeni 
Rakkarniarı 

- Yazan: Muhittiu Birgen -
S on günlerde masraf bütçemizin 

rakamları neşredildi. Bu rakam
ları tamam tetkik etmek için elimizde 
daha esaslı ve rnüfredat rakamlarımn 
ve bilhassa irat rakamlannın da bu -
lunması icap eder. Bunun için bütçe -
lllızin umumi bir tahlilini, onun mü • 
nakaşasından sonraya bırakmak daha 
iyidir. 

Fakat, yen! bütçenin bize şimdiden 
gösterdiği bazı şeyler var; bunlann ü· 
zerinde durabiliriz. 

Gözümüze çarpan en mühim nokta, 
masraf bütçernizin geniş nisbette art -
nıış bulunmasıdır. Maliye Vekili hu 
artan masrafı kapamak için yeni ver -
gilere müracaat edilmiyeceğini ve bu
nun artan varidatla karşılanacağını ve 
ayni zamanda bütçıede açık bulunma -
dığını söylemesine göre varidat büt -
çemizin de çok ehemmiyetli surette 
artmış olacağının tahmin edildiği anb· 
şılıyor. Böyle bir tahmin yapmak art -
ma hadisesinin ancak bugün filen mev
cut olması şartile caiz olacağından, va
ridat bütçemizdeki tahmin rakamlan 
da nazari hesaplara değil, fili vakiala. 
ra dayanıyor, demektir. 

Bundan memnun olmak hakkımız -
dır. 

* Bu memn\.miyetin iki sebebi vardır: 
Biri, bir çok ihtiyaçlar içinde bulunan 
memleketin bu ihtiyaçlarını karşıla -
mak üzere yapacağımız masraflar iÇ!n 
elimizde bu sene daha geniş imkanlar 
hasıl olmuş bulunuyor. Milli müda -
faasından tutunuz da her türlü halk 
ihtiyaçlarına vanncıya kadar türiü 
türlü sahalarda bir çok işler yapmı -
ya mecbur olan bir memleketin, bu se 
ne paraca daha genişli.'k görmesinin 
bize ~mnuniyet vereoek b&r hfıdise 
olduğunda şüphe yoktur. 

Fakat, bizi asıl memnun eden cihet 
bu değildir. Devlet varidatında kayde -
dilen bu gen~lik, meınl~kct ~lerinde 
bu sene bu kadar mühim bir miktarla 
Hade edilecek derecede büyün.üş o1an 
bir genişliğin, bir inkişaf hareketinin 
alameti olmak itibariledir ki bizi mem
nun ediyor. İşin güzel tarafı buradadır. 
Demek oluyor ki, bizim geçenlerde ·btı 
sütunlarda yazmış olduğumuz şeyler 
yanlış değildir: Memleketin iktisadi ha
yatında iki senedenberi tedrici bir su
rette silkinip bir kalkınma, bir can • 
Janma vardır. Köylü, çöküp kaldığı 
noktadan kal~ıp yürürneğe ba§lamış -
tır, demekle ısabet etmiş olduğumuz 
şüphesizdir. Belki istediğimiz derece -
de bir canlanış ve bilhassa bir yürüyüş 
deği'ldir; fakat; canlanma, kalkınma, 
silkinip yürüme hadisesinin muhakkak 
olduğu şüphesizdir. 

Türkiye pazarının en büyük müşte
risi bugün de, yarın da köylüdür. 
Köylü mahsul alıyor, satıyor, 
eline para geçir€blliyorsa Tür-
kiye pazarında hareket var • 
dır; bütçeyi gıdalandıran, onu diişü -
rüp kaldıran bu harekettir. Bu hare -
ket olmaksızın bütçe kurur. Eğer bu • 
gün bütçenin varidat tarafını kendi 
kendisine kabarır bir halde görüyorsak 
omm mayasının saglam olduğunda 
şüphemiz kalmaz. 

İşte, bizi sevindiren asıl sebep bu -
dur. 

* 

Resimli Makale: 

Aileniz arasında veya çalıştığınız 
muhitte izhar ettiğiniz fikirler pek 
doğrudur, pek ~ünasip olabılirler. 
Fakat bu fikirlerin derhal cevel e -
fendim» kelimeleri ile karşılaruna -
sını istemeyiniz. 

( Oz 
Mihracenin ( 50) bin 
Türk lirası 
Kıymetindeki eldiveni 

• 
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Münakaşa açmak, ortaya atılan fi
kirler etrafında tetkikler yaptınnak 
fikri ortaya atanın kendi menfaati 
1cabmdandır, çünkü d~üncede yan
lışlık varsa önüne geçmiş olur. 

Evet efendim .. 

Münakaşa, fikri ortaya atandan 
. sonra diniiyen için de İaydalıdır. 
. Çünkü bütün hayatında evet efen ~ 

dim demekten kurtulmuş olur, çün
kü her şeye ewt efendim demlye a • 
lışanlara benlik kalmaz. 

' ARASINDA J 

Sözün Kısası 
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Türkkuşu 
Filosunun 

l•f ı d J •d Muvaffakiyeileri a ya an spa~yaya yenı en Büt~:·~:::ı~/h!:':~ :t:d.~mm•ı· 

k ı d ı 
•• d •ı k • tı. Türkkuşu filosunun yedekte planör 

O C 
uçuşları ve şayanı hayret akrohasi ha-or u ar gon erı e e mış ~:::~;;.i,. 60000 kişi tarafondan alk•ş· 

1'\ A Paraşüt tecrübelerine saat ikide baş 

Ueniz kontrolünün tatbiki 13 Marta talik edildi. Asiler lanm~tır. Son sistem motörlü tayya-

d 
reler sivil paraşütçüleri hamilen hare· 

şiddetli bir taarruza hazırlanıyorlar dum um ketle meydan üzerinde halkı selamla-
mışlar, ondan sonra da bir tayyareden 

kurşunu da kullanmıya başladılar sıra i le üç paraşütçü kendilerini boş -

Öv lBaştarafı 1 inci sayfada) · 
~ r gazetesinde Bayan T abouis bu 
llsı.ısta diyor ki : 

~· ııCeneral Franco' ya yapılması der
' If edilen yardım şimdiye kadar yapı· 
t~ Yardımdan fazladır. Söylendiğine 
~e beheri üç fırkalı dört kolordu İs
ttı.{aya gönderilmek üzere hazırlan• 
t~ ~~dır. Ayni membadan haber ala
~· uç ay evvel lspanyaya 00.000 mu 
~ll~~ iönderileceğini yazmıştık ki ha
tir haber yüzde yüz teeyyüt etmit" 

··) 

luğa fırlatmışlardır. 
Türkkuşu çocuklarından ikisi mu -

vaffakiyetle paraşütlerin i açmış, bir pa 
raşütçü bir müddet düştükten son
ra halkın heyecanı arasında, paraşütü-

Paris, 7 (A.A.) - Havas muhabi - takalarında yapılan tah'şidattan asilerin 
rinin bildirdiğine göre, hükumetçiler, dolgun mevcutlu kıt'alar ve mühim 
T ala ve ra cephesinde mü temadiyen miktarda harp malzemesi ile yakında 
dum dum kurşunu kullanmaktadır - şiddetli bir taarruza geçecekleri anlar-
lar. Bu kurşunlar çifte infilaklıdır. Ha· şılmaktadır. nü açmıştır. 
vasın muhabiri bu kurşunları bizzat gö Infiliklar Çift paraşütler açılınca hava çocuk· 
rüp tetkik ettiğini söylemektedir. Bu Madrid, 7 (A.A.) - Geçen gece ları yere iner inmez halk kendilerini 
kurşunlar korkunç yaralar açmakta ve saat 2:l,30 da hükumet merkezinin et- omuzJannda taşımıştır. 
yaralılar hemen hemen daima ölmek- rafındaki mıntakalarda ve bilhassa Üni K\lcaktaki çocuklardan yetmişlik ih 
tedir. versite mahallesinde ve Casa del Cam• tiyarlara kadar herkes sevinç tezahu-

Hücum bazırhklul po'da birçok infilaklar vukubulmuştur. ratı yapmıştır. 
Madrid, 7 -(Havas ajansının mu· A•i tayyareleiii hükumet merkeziinin Havacılığa karşı halkta uyanan ali-

habirinden) jarama ve el Pardo mın - civarında uçmuşlardır. ka son derece büyük ve derindir. 

• Deniz siliihlılrl 
bahsinde nazik 
bir nokta 

Yazan: Selim Ra gıp 

•• 
U çüncü ayına ancak bir kaç gün· 

denberi ayak basmış bulundu 
ğumuz 19 3 7 yılının başlıca mü him me
selelerinden biri de deniz silahları l k .. 
kında devletlerin almak mecburı~ ~ ~ 
tinde bulundukları karardır. 1922 de 
Vaş'ingtonda ilOp•anan bi\r kollfen ns, 
deniz teslihatında birinciliği i ngil· ~re 
ile Arnerikaya vermiş, Japonya ikinci 
safta bırakılmıştı. İtalya ile Fransa a .. 
rasında bir anlaşma zemini bulunama~ 
dığı için, her ıki devlet bu konferans-
tan bilhassa gayd memnun ayrılmış .. 
tı. Az zaman sonra J aponyada da mü" 
masil bir memnuniyetsizlik baş göster.: 
di. Bu hal, Vaşington muahedesi esas
larının Japonya tarafından fesh ve ip
tali neticesini doğurdu. 1936 da Lon .. 
drada toplanarak yeni deniz konferan.
sının esaslarını hazırlamıya memur e :. 
dilen iptidai konferans ise hiç bir e .: 
saslı karar alnııya muvaffak olamadan. 

' Almanya dördüncü bir motörlü 
bir fuka daha ihdas ediyor 

I BaŞ bak an Orta 
Vlganada Kraliılı dağıldı. Maamafih, bu toplantının ka.. 

bul ettinniye muvaffak olduğu mü ~ 

A d ı Lehine bilglik him bir nokta vardır ki o da şudur: 
na o uyugezecek Bir nümayiş yapıldı Büyük deniz toplarının 14 pusa in• 

-•= .. ilmesi meselesi. 
Ankaradan. bildirildiğine göre Baf· (Bat W.fı 1 ~d sayfa~a) . Bu kararı tatbik edebilmelerı ıçino 

Ikişer tank alayı motörlü fırkalara tahsis ediJmiştir. 
Ayrıca iki topçu alayıda vücuda getirilecek 

bakan lsmet lnönünün yakında orta turya tahtına avdetı meselesınde şım· O'erek muahedeyi imzahyan ve gere~ 
Anadoluda kısa bir tetkik seyahatine dir.e kadar lakayt kalan İngilterenin ımzalamıyan bütün devletlere 1937 
çıkması muhtemeldir. faaliyete geçeceği tahmin olunmakta· nisanına kadar mühlet verildi. O za .. 

Başbakanın bu seyahatleri esnasın· dır. mana kadar devletler, vaziyetleriiıi 

Sin Londra 7 (A.A.) - Sunday Time- yı, motörlü fırkalara tahsis edilmiştir. 
lıid hususi muhabiri, Almanyanın ye- Bu fırkalarda, bundan başka, .zırhlı O· 

[(i en dördüncü bir motörlü fırka ve tomobil1erıe mücehhez bir istikşaf gru· 

da Ereğli dokuma fabrikasının açılma Gelecek ayın başlangıcınd~ Romayı 19 36 Londra konferansının icaplarına' 
töreninde de bulunmalarına ihtimal ziyaret edeceği haber verilen Avustur- uydurmadıkları taktir de bu itilaf gayl 
verilmektedir. ya başvekili Şuşnigin, bu seyyahatten ri mevcut sayılacak ve her devlet is ~ 

sarfınazar ederek Paris ve Londraya ted iği gibi hareket etmekte serbest o 1 
Old 1?Pçu alayı ihdasına karar vermiş 

~gunu bildirrnektedir. 
pu bir topçu ve motörlerle mücehhez Yurdun her gerinde gideceği söylenmektedir. lacaktır. Bunun manası, yepyeni bir· 
bir süvari alayı bulunmaktadır. Bu Elektrik bulunacak Şuşnig'in bu seyahat esnasında Arşi deniz silahları yarışının başlaması ve 

~l U nıuhabir, Almanyanın daha ev
iı.ı;e ısoo tanklı altı alayı bulundu

u hatırlatmakadır. İkişer tank ala· 

fırkalar, saatte altı kilometre mesafe d"k O .1 .. .. · d ok uhte- 35 bin tonHatoluk büyük zırhlıların: 
A k d b 'ld' · ıd·~· .. 1 u tto ı e goruşmesı e ç m ~ . 

katedecek kabiliyette bulunmaktadır. n ara an ı ırı ıgıne gore atan· l . tezgahiara konması demektır. 

Adisabahadaki 
suikasttan sonra 

bul elektrik şirketinin İstanbul hele .. me1 dı~·1. . A ah f'l' . k . Şimdilik, İtalya, bu kararın tatbikı ... 

B 
. t l af d ki ngı ız sıyası m a ı ının anaatıne f k t ım· t' •• •• k b• f yesı narnma sa ın a ınması etr ın a . ,a muva a a e ış ır. 

ı UYU ır a YOD t tk'kl t' 1 k .. ed' göre, Ottonun tahta geçmeaıle Avus- Fakat Japonyanın beklenen cevıabu e ı er ne ıce enme uzer ır. . . 

k k ı B
"t" 1 k t' 1 kt ikt · t' turya ve Macarıstanda Nazı propagan· henüz malum olmamıştır. Umumiyetlel 

v u un meme e ın e e r en ıs ı.. . . aça ÇI lgi f d 1 • A ad l 3-4 t dasının önüne geçılmıf olunacaktır. diğer Avrupa devletleri de italyamn' 
a e enme81, n o unun mın a- v· ___ .ı_ •• • 1 h k . . . ı .. ..ı~~-k .. .. k 

\# .. ) kaya ayrılarak bir merkezden elektrik- y· ıy7a~~~M~a(A Anuma) YıtAer are etme ımtısa ~ gorunme -t ( u-. erce H b A "k B" 1 ·ı· d 12 vusturya tedir1er. Fakat Japonya hala susmakta 
c. a ec merı a ır ngı ız vapurun a ı d' ·ı · · · ı '-'kl d ıyana, · · -J:o ., en ırı mesı ıçın yapı an teb.ı er e k 1 . fı d k'l ed''- k 1 ve İngilterenin, Büyük Okyanustaki. 
ı:.lçiliğine iltica etti bin kutu afyon bulundu sona ermiş gibidir. Bu iş için 30 .. 40 as er ~n ~ara. ~ an . tef 

1 
• dtJen larak- adaların tahkim edilmemesi hakkında: 

'V ·ı ı· fed'l kt' cılar cemıyetının hıma.yesın e o ra 
ııtı aşington 7 (A.A.) - Hariciye Na· Brooklyn, 7 (A.A.) - Buraya ~ıe- mı yon ıra sar ı ece ır. Reuz airlcincle aaltanatın avdeti lehinde yapmış olduğu teklifi dahi sükut ile 

<\<iis liull'un bugün ifşa ettiğine göre, len İngiliz T aba nk vapurunda ııüm • Şikagoda 2000 şoför i~Jerı"ni büyük bir nümayiş yapılmı' ve bu sı- karşılamaktadır. 
ı._ ababa suikastı u"zerı'ne hasıl olan ru"k me la ·ı d 1 Y Müddet bir nisanda biteceğine göre. ~tış kı mur tı yarım mı yon o ar rada imparatorluk bayrakları çekilmit-
li A~ ı~ıar esnasında yüzlerce Habeş· kıymetinde kaçak 12 bin kutu afyon N terketti.k d tı"r. Hınca hınç dolu olan sı'rkde hu"kii- Japonyanın, şu günlerde kararını bil-'"nerık ı · ı · - · · d ı b ı dirmesi zaruridir. Aksi taktirde, harp 
larak an e çı ıgının uvar arını a- u muşlardır. Tayfadan üçü ile diğer evyork 7 - Aınerı a a yeniden k" d Ba k'l · · ~ ..... 

1 
elçilik bahçesine iltica etmic::tir. '- ı.k grev tehdı'tler·ı baş go"stermektedı· r. met Mer anın an şve ı m .. uavını filoları, .şimdiye kadar görülmemiş ce-

\(•• ~ üç a.ay çı tevkif olunmuş ve diğer tay Id 1 B l h 1 tt ı-. ar sabaha kadar bahçede kaldık· f Shicagoda da hasılat üzerinden al· Fe areşa u gert i e musteşar same e zırhlılada takviye edilecek ve 
"<q} ~-- a da sorguya çekilmek üzere gum h h b 1 ı d beher· (8 1 O) · dit. """nra kendi isteklerile gitmişler· - dıkları -vüzdelerin arttınlmasını iste. Rot a.z. ır. u un. m. uş a.r ı. ı • milyon Ingiliz lirasına 

rük idaresine götürülmüştür J C s A malolacak ola b · ı · · · li . yen 2.000 taksi şoförü i§lerini terket· emıyetın reısı teıne vusturya n u gemı erın ınşas\ 
Sot

0 1ltl~, Ad isababa 'daki elçilik ve kon· Fransa da pa .. ~ mişlerdir. halkı için saltanatın avdeti prensibi le- muhakkak ki, dünyanın esasen berba~ 
ı.. , s ugu ·ı · ı b h' b ' ı· • " k k h k olan iktisadi vaziyetini büsbütün her .. "'<tSı n ı gası e unun ıç ır aa- uanununda bazı Fransada gazete fiatlan hinde arar v. erme a kını istemiştir. olrnad - ·ı · t . t' n, . 1 0 y batlaştıracaklardır. - Selim Ragıp l ıgın ı ı ave e mış ır. •• )" Nümayışçı er tto on Habsburg'u 
~ stefani ajansının bir tekzibi Değişiklikler yapılıyor yukse ıyor uzun uzadıya alkışlamalar ve sonra şo ;.i:·;·~Ü~-;;i;i···i·hİiİ···;~·;;i;·;··t·;;;blıij. 

laba~rna 7 (A.A. ) - Geçenlerde Adi· Paris, 7 (A.A.) - Milli Müdafaa Paris 7 (A.A.) - Le Jour gazetesi kakta bir alay teşkil ederek: etmişlerse de bunların jçinden fena ko 
la.rıtn ada mare~al Graziani'nin yara· istikrazı için mebusan ve ayan meclisi pazartesi gününden itibaren .nüshaları- «Y şasın Habsburg'lar)) diye bağır • kulu fişekler atan dört tanesi tevkif 
'ill~ asına sebep olan suikast netice· 1 .. .. . . ed k r nın fiatını otuzdan kırk santıme çıkar- 1 b k d ~ 
Di,,. 60. 00 Habcc:linin katliam edildi· sa ı gunu ıçtıma ece ve ma ıye na - - k . f mışlardır. A ay ça u agıtılmıştır. Na ed.ilmişdir. 
~~d ~ ~ıRV~~-~ridp~~nunun~mqMa anrwrmf~ll~ . d dl l~~~§§~~§~~§~§~~~~~~~~~~~~~~~~ tıtan aır ecnebi memleketlerde çıka-

1 
k' f k atbuat mah e erın e o aşan şa· 

~ ,_haberleri Stefani ajansı tekzip atın sat~? ~l.ınma~ı. ~a~kında 1 ı r~- yialara göre bir çok gazetelerin Le Jo- 1 -"e ... ıedir. sının degıştınlmesmı ıstıhdaf eden bır ur·u tak li d etmeleri._ ihtima]den uzak de 1 Sabahtan Sabaha 1 
~fa ll~ington, 7 _ Hariciye nazırı Hull kanun P~?j~si~in m~staceliyetl~ mü - ğildir. . 

~,t~:te ~lt.ica eden. yerlile~i. ~ışarı ÇI· zak~resnu ı.stıye~ktır. ~ay 'Vı~cet - Filistinde vaziyet Havalar 
~, k tçın Arnenka sefırının İtal - aurıel aynı zamanda ma.lıye encume - K d" 7 (AA ) ·- Bugün FT t' . 

ll trı ·· f 'd .. h· b b 1 kt u us · · 
1 ıs ın "t tahı~ rezelerine müracaat ettiğini nı e mu ım eyanatta u unaca ır. de mühim hiç bir hadise olmamış ve 

~i~ . ıye esllBsında da kan dökülme- Küçük Evler Yapı gün sakin geçmiştir. Yalnız Hayfada 
tıı beyan etmiştir. f liman işçileri bazı tezahüratta bulun-

kooperati i .muşlarsa da zabıta kuvvetleri çabuk 
'\' Unan Kralı Giritte Ankara, 7 - Ankara küçük evler ,surette bunun önüne geçmiştir. Kudüs-
t yapı kooperatifi şirketi hissedarları bu ten dış mahallelerinde bir Arap öldü-

A ~zahüratla karşılandı gün heyeti umumiye içtimaını yapmış, rülmüştür. 
ltqt' tına, 7 (Hususi) - Kral refa - nizamnamesini müzakere ve kabul ede -----k--
l 'tıd B Bı"r manda Balı esiriilere 
·~lde b aşvekil Metaksas bulunduğu rek idare meclisini seçmiştir. 
l-iltın u sabah saat dokuzda Hanyaya Mısır resmen Milletler korkunç dakikalar geçirtti 

Iç •ştır. (Baş tarafa 1 inci sayfada) 
l~at~ın rakip olduğu Averof zırhlısı Cemiyetine müracaat etti bu aralık mahalle aralarına da yayıl· 
e.ltla tı arı girerken sahilden atılan top· Kahire, 7 {A.A.) - Mısır, beynel- mış, her tarafta: 
~ta selanılanmıştır. Kral ve Başvekil miıei iş birliğin.. iş t irak hakkındaki - Kuduz bir IT' nda kaçmış!. Manda 

l(:etli tezahüratla karşılanmıştır. samimi emell('rınd en bahsederek Mil- gelıyor!. sesleri vukselmeğ~ ba~lamıl?-
t alın f ' c · . ı · . ı ı c . . ı k . . lır iltafı ere ıne ırıt umum va ısı et er emıyetıne aza o ma ıçın res • ı.. h k k' 
Otıt ndu. verılen akşam ziyafetinden men müracaat eylcmiştir. Alı lı manda •ı U ~f:' 1 ın so a ıarında 

a ah ı· f bır müddet dolastıktan sonra nihayet 
l'tıı'tir. 1 ener alayları tertip et - N k b" "kl t kırlara açılmı~ ve gozden kaybolup evyor ısı e yarışı ·~ 

7 ) Al gıtmıştır. 

~eteoroloji Enstitüsü 

itl.ıı~~.~~~a, 7 fHu~;usi) - Meteoroloj i 
e"fi -~"U U mu~ Müdürlüğüne Ahmet 

gen t · ayını kararlaşmıştır. 

Nevyork, (A.A. - tı günlük Bu uıgın manct:ı 'üzünden §Chrın 
Nevyork biSiklet yarışın ı Belçikal ı geçırdır,i heyecan rnıs ı-;izdir. B,r çok 
Aertsdelburckieeres e kipi kazanmış ve safdil kımscler el'an ındndanın dönüp 
Fransız lgnat - doit ekipi ise ufak bir ge'cceP,ınden koı kmaktadırlar. 
farkla ikinci gelmiştir. G(;kalp 

Motör kuvveti yedi kat gökleri yer yüzüne döndürdüğündenberi m• 
deniyet dünyası heyecan içindedir. . 
-Artık gökten yalnız rahmet y ağmıyor. İnsan zekası gökten zehirili 
bulut indirip makineli şin~ekler çaktırmasını öğrenmiştir. 

Arz, üzerinde enıniyetli bir nokta kalmıyan tehlikeli bir yıldız olmut· 
tur. İşin latifeye ve edebiyata tah arnrrıülü yo~r. Motör kuvvetini ira c: 

desine rameden insan müdafaa ve taarruz için müthiş silahlar elde et 
miştir. 

DiyorısT ki İngiltere geçen eyl ıllde başlıyan hava programına göre· 
mayısta hava hakimiyeti temin edecektir. Dokuz yüz :fabrika geeeli 
gündüzıü tayyare yapmıştır. 

Yalnız İngiltere değil. Hayat hakkını siyasi mahkemelerden bekleme • 
nin pek gülünç bir emniyet olduğunu takdir eden her millet havadaıt 
gelecek tehlikeye karşı kendini ko ı umıya çalışıyor. 

Cereyan umumidir. Vaziyet çe tındiı·. Ve tehlike büyüktur 
H er siyasi kütle emnıyetı ıçın varını yoğunu mudafaası ıçi.n döküyor. 
Hak ıdır. Bunu ihmal ettiğı gün ın ukadder akibet başının ucunda dır. On 
bir mılyonluk Ha beş ımparatorluğun u \üz bin kışilık bır Avrup ordu .. 
su malıvetmiştir 
Habe~ın mağlfıp titcdarı: 
- Bizı perit gazı mağlup etti! 

Diye gözyaşı dökmezden evvel şemsiye ile gezd.ı}i Adısababada b!.f tay .. 
yare mektebi açmış olsaydı belkı de o fel.ıkete uğramazdı. Hayat budur. 
Öldürmesını hilmiyen ölümü kabul etmelıdıt'. 

Biirlıan Cahit 

• 



• 
BABIRLIBi ŞIBIB 

Borsalarda bir haftalık Bahar geldi! Meşhur t~vcı Cico Boğaziçini 
sevenler 

cemiyeti kuruldu 
Fatma yakayı · umumi vaziyet 

Dün ilk de~a !stanbul bir ele Verdi Ünitürk tahvilatı satışlarında geçen 1 vallı ve Trakya cinsleri 4,20, dökJIIt 
Bahar gunu yaşadı. hafta bir çok temevvüçler kaydedil - nadolu arpalan da 4,25-4,30 

Şirketi Hayriye ((Boğazı sevenlern ... l . k t lstanbulun meşhur tavukçularından miştir. Bir aralık Paristen gelen tel - &atılmıştır. 
adlı bir cenuyet te,k:il etmi~ ve cemı- agaç ar çıçe aç 1 J Oico Fatma dün grcrfların Resiline~i üzerine hususi Mısır üzerine Arabistan ve ~ 

. . . . .1,. . membalardan 236 ıle 280 frank arasın- d b. ikta t 
1 1 

ımnc ,e 
yetm nızamnamesım vı ayete vermış- Dün ilk defa olarak Istanbul güzel yine bir tavcılık da fiat haberleri geldiğinden piyasada an lıkretml r al~p er .. ~. ~ 
tir. Cemiyetin l~ekkülüne müsaade ılık bir bahar havası geçirmiıtir. Gü· eano ında yaluı - tereddüt biisıl olm6ş ve en nihayet Pa- ~·;:ı e 

1 
e{e ya';;. an de~~ 

edilmiştir. nün Pazar olmasından ve havanın gÜ· lanmıştır. Kendi- ris fiatlarının 280 franktan olduğu an- ~· a satış~~ . ya F'ı~l ~ 
4 25

.4 3S 
Cemiyetin maksadı Boğaziçinin gü- zellig-ind• ... ı·sıı·fade etmek ist•yen halk 1 · laşı~tır Bu birbirini tutınıyan fiat ısar e mış ır. ıa ar. ' '· 

..u "' enne seyyar sa- 1 1 1 · t dd .. d_ .. . 
1 

• ruş arasında temevvüç etmektedır. %elleşmesi, iman için çalaşmaktır. Bu sokaklara dökülmüş. bir çok aileler tıcı süsü vererek ar a ıcı ann ere u unu mucıp o - .. 
"' d · t Bo- · · d · bı· dugu"' ndan satış'"'ar ag"'ır aitmı·şıı·r. YAPA;r.I·. Almanların şimdilil' ugur a cem ı ye gazıçın e ~nı • Boğaziçine hatta Adalara gitmişlerdir. 

1 
kıymeti gayet az 11 b. ~ 

nalar inşası, modern eğlence yerlerinin Hava gayet latif ve rü7aarsız oeç • , I ük Anadolu grupu tahvillerimn Sivas y,asadan çekilmesi üzerine 
1• ·ıa Im h lk Bo - • 

0 
an ~yayı y • d büyük bir mü~ terimiz olan ve P aı rın yapı ası ve 8 ın • miı:tir. Gvarda ag"' a'ların çiçek açmı -,· _ '- 1 f emiryolu tahvilleri ile tebdil edilece~ -s 

.. · · "'be · · · d T .- sc.: fiatlar 8 aa. • - de alışlarına nihayet ga~çıne rag lı ıçın propagan a ya .. ya ı..~~Ia.dıg"'ı, r~yırların yeAillendiöi aö • gine dair 28 ~ubatta bir kanun neşre ~ 
cak k h h h UG.9 ._ T • • ' dil kimselere sat d'lm Maamafih Ruslann, fiatlan birat 

4 pa ve endisi de izzat u ususta nilmektedir. -·ktan ibaret o- ı iştir. Bu kanun neş14r tarihinden dü~tükten sonra mübayaata ba.tbr 
halka örnek olacaktır. Kandilli ra.sathaneai hava vaziyeti itibaren mer'i olduğundan bir kaç gü- caklan tahmin edilmektedir. 

- Cico Fat ma lan tavcılığın en ne kadar tebdil muamelesine b~lana -
Pollsle : hakkında: şu malumatı v;rmişt!~= mahir .imalanndan biri olan Cico Fat:- cağı ümit edilmektedir. Tebdil muanıe-

Saat 14 de haro~tr.e 157 milımetre la . • 
-~---__ _ı. kal d L t • "' 19 i 12 di R·· ma son zaman rda evıenmış, bu ı~e lEsi ba~adıktan sonra Anadoiu grup 

D6rt ...-uOf ya an ı narare azaını aegar r. uz • .... . . . . - tahvnlerfi.in kıymetıeri biraz daha 

Geçen hafta bazı ihracatçı 
noksanlarını tamamlamak üzere 
kuruştan 1500 batye kadar 
yapağı mübayaa etmiş~ 
Bulvadin, Karahisar gibi inee 

Dün aktam Zıya, 1smail, Ramiz, gar lodoa .iatikametinden eamiştir. nzıeçtırı z~nnedilmıştı. Fakat bır tur yükseleceği kuvvetle tahmin edilinek-
Recep :iamindeki .,alualar tarhoş ol • Sür'ati saniyede 6,50 metredir. lü uslanmıY,an Fatma aile y:uva.sm - tedir. Çünkü yapılııcak mübadele ne • 
.cluktan sonra bakkal Karanfılden ralu J-layımuı buaün de aüzeJ olac.ııjı tah dan tekrar çekilmif ve dün Ahmet is~ tiı!eslııde hfuni!lerin Iehiııe tahvilatta 
&emifler v.ermediiine mui'ber ola - min olunmaktadır. · minde bir kafadarla miitekaidinden Ze 2, müınessilerde 170, hisselerde 1,2S 
rü: dükkinm camlarını larmıtlardu. k~riyy.a ~- bir: ada... tavJema'Jc:-. lira kadar farkı fiat vardır. 

lu mallarmdan 63-66 ku~ ,tadi' 
fak tefek satışlar yapılmıştır. 

Sarh0f1arın dördü de yakalanmış ve Mahumelerde: iateuıiştir. Haftanırr son günü Ünitürklerln bi • 
"kalanmış tahirikata başlanmıştır. l rinci tertibi 19,60, ikincileri 19.20, Ü· 

lar tarafından 9 J kuruştan 

güz yünü mübayaa edildiği 
miştir. 

daml i1teaea ;ınr katil Cico Fatma 5 lira deöerinde bir mu- ·· ··ı · J9 ro Bir sarhofUD yaptıklan • çuncu erı , • Anadolu obligasyon -
ı d d 92 Çatalca civamıda ibir köprü baııa•nda pmba ceketini eline alarak uzun müd- ları 39,20, hisse 22,50, mümessilt42,30, 

TIFTtK : Durum sakin 
Abnanların mübayaatta 
zamanlarda bazı memleketlerdetı 
man ya fiatlarının % 1 O noksanıııl 
dar teklifler gelmekte idi. AlırnaıPr 
mü bayaattanı 9E!killmesi üzer{lle -kil 
memleket alıcılan da piyasadan ÇV" 
miştir. 

Dün gece Kovacı ar ca desin e :.r 

1 Asımla kan41 Nditeyi, )IOl.Lannı bek- denberi sıkıntJ. çekmit bir zav.allı kadın liradan kapanın~tır. 
nurnarada oturan Hayri, aarhof 

0 muş liy,erek taaarlamak au retile öldürmek- tav.rı talunmı• ve tr-, u k k.a- Merkez Bankası eshamı 96 lira olan 
ve herher Şerafettinle kavga ederek t l Al' ·ı 1 T e a.ıına oııe:ıu ça fı'atını muhafaza etınektedı·r. 

k en auç u ı 1 e euç ortağı llllailin . .. . 
Şerafettini kaba etinden aust-ah ÇB. ı tt b 1 A"' Ce h k' : _ _ı lahalık bır mufterı grupu toplamıştır. 

B be.k . Sad .ıs an u glr za a yer.ııKle ya _ 
.ile yaralamıfbr. u--esnada çı ı· ılan duruşma1arında, Müddeiumuml- F atma ağlayıp sı.zlamıya, kendini acın-
ğın da kapulu yırtılmıştır. Suçlu ya • ~kçe Alinin idamı iarenilmişti. dırnuya başlamı~tır. 
-lalanmı~ tahlcilclata başlanmıfhr. 

16 Ya1ında tabancah bir çocuk Evvelki gün bu davada karar bildiri 
Polis umuıni pzinolarda, içkili yer- lecekti, fakat Ali, bir istida vererek ken 

lerde ırilih tahanisine devam etmekte- efisinin yol beklemediğini, Asırola ka
dir. Dün d.e bazı yerlerde ai.lih arama~ rısı Nefiseyi öldürmeği tasarlamadığı
ı.aı yapılmıştır. Dünkü araştırmalar e,._tnı iddia ve yeniden müdafaa fahitleri 

gösterdi. 
nasında 16 yaşında Zafranholulu Ha- yınca polise müracaat ederek hadise 
aan oğlu Mustafanın üzerinde bir ta· Heyet, bu tahitluin ~ğırılmaaı için yi anlatmı' ve tavcılar yakalanmıştır. 

Bu al'rada oradan ~~~n Ze.kuiyya mu 
şambanın fiatını aormurı ve pazarlığa 

giri~erek 20 liraya aa tın almıştır. Tav

cılar parayı alır almaz sıvıfmışlar. fa

kat Zelteriyya dolandınldığını anla ~ 

banca bulunmuf ve müaadere e<lilerek duı:ufmanıo cievaııuoı, otuz bir Mart 

tahltikata baf1anmı,tır. ~f&D'lba ,.ünü -t on dörde bıraktı. Killtilr /,ıleri: 
Hafta tatiliıade •mel• V 

çalzfbra labrika İki aarhoı mahküm oldu 

T aksimde Salamon un çorap fabri - Heybeliadada bahlr tı.ıtup kiZ&l'twak 
lası hafta tatilin~ ayltm olaTak ame • yedikten ~e bu MTada f'U'ap da içtikten 

Olp.luk iaıtiJaaıalaıuada 
hU dent. kalaolu 

leyi çalıştırdığı aörülerek. t~hld}çata sonra ~k.lere binerek tur :yapan Fazlı Geç_en sene Jiselerin otgun1uk imti
başlanmıştır. :ve Cevdet itinıli iki arkadafın. aarhof" hanlarında bir deraten danüp <le t:fni---------

luktan durutmaları yapılmıttır. veniteye devamiarına miiNade olunan 

Toplantılar : Sultanahmet üçüncü sulh cezada ya talel>enin ikmale kaldıkları derslerden 
To~ koaa'rui tehir edildi imtihanlan niaan bidayetinde aid olduk pılan durUfmada. birer Q"ün hapislerine 
Din ıı:ınınana. 'Halknlncle t.oplanaeat olan karar verilmi~tir. ları li~lerde yapılacaktır. 

Toıwılular ~ eksertJet Olaml.4ilı1Jndaıı T 

~qpe 13 Nan Cumarıe.t ıflnü saat li e Polise haka--A ••- Ynksek tedri.aat mlidttrO ı-eliyor \ehJı' ed11mlltJr. .r'IOL -.,.-

HalkeYiaia felaeiJ Ye içtimal Beyojlunda poü.ae haltaretten mef• Yüksek tedri~t um~ müdürü Ce-
kaaf---~an hut anrlar t ___ u .. J t buJ a vad ayın 12 sıne dogru ~hrimize oııöTIUI.U -s A«n DUD& aore 1 aD 1· t: d • 

Enıınanti HalkeTtnden ·. --..t-•8
- tertıp e- li d .. d.. ·· ,L k . · · gelecek Ye yükae" te rıaat mekteple· ...... ._ ye or uncu ceza na yerıne aetırı • . . .. .. 

öDen Fetsen n 1çttmat konferanslan n on l Oh ] fh d QL _ _ L _ rı le pedagojj enstıtusunde tetkiklerde 
~~nrtncı.ı bugiln aat (1'1,30) da i:stanbul Er- en annee e san an, nannes oc· b ı 

ek Llaesl Felaefe boeası Bay HaLemi Senih raet etmiş, lhsanın bir ay hapsin~ o • u unacaktır. 
taratmdan Ev1ın1z tontrans salonunda ve - tuz lira para cezası ödemesine karar ÖjTetmen kamplan Ye 
rflecektır. Mevzuu (Felsefi düşünti§ün karalt ·ı · · Jh ·ı 1 bah J • 
terlerl) dir. Davetlye yoktur. Herkes .gelebl- verı mıştır. aanın cezuı tecı 0 un • Çocuk çe en 
k m~~ 

Geçen yaz tatilinde kurulan öğret-P-~~------~~----~----~ ·---------- ----------------
80& Posta M men kampları Ue çocuk 'bahçeleri ve 

~'-=~----~~- --~===-===--
Yevml. Siyut. Bavactıs n Halk razetesı 

~ ereba'tfn, Çatalçepne sokak. ıs. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çı"kan -yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize a1ttir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. - - ---- --

TÜRKİYE 1400 750 400 löO 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 .270 
ECNEBİ 270(} 1004 SOO 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
.d~tirmelt 25 kuruştur. 

,... ____ TA __ K_V_I ____ .., sağlık odalarının mesaisi nakliında Kül 

MART tür Direktörlüğü bir broşür hazırla • 
----,-----.-----1 maktadır. 
Rumt ~ena Arabt sene V ,_~, 

1B6a 8 1800 Broşür i1unal edilince e-.&ıete gön 
ŞtJBAT - derilecek ve Vekalet bu broşürü hü . 

2a Res;"~;ene Kı~s;m j tü n Kültür Direktöriükıerine tevzi ede 
_____ ._ ___ -.:.. ____ rek bu hususta onlara da yol göster~ 
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13 Mart Cumartesi 

F E R A H Sinemada 

* Almanyaya karşı ihracat~ bu-
günlerde durgunluk arzetmes! ihracat 
emtiaın}zm satışlarında bazı sıkıntı -
lar tevlit etmektedir. 

Almanyanın ithalat ve ihracatına ait 
rakamlar bugünlerde neşredilıniftir. 
Bu neşriyattan ö~rendiiimize iÖre 9 36 
senesinde Türkiye ve Almanya arasın~ 
daki ticari mübadelat gittikçe inkişaf 
etmektedir. Geçen 936 senesi zarlında 
AlinJlllyay.a vak.i olan ihracatımı ı 1 J e,s 
milyon mark ve Almanyadan ithalatJ .. 
mız ise .:;9, 4 milyon marktan ibarettir. 

* BUGDAY : G~ hafta mevrudat 
azalmıştır. Bir hafta içinde Anadoh~ • 
dan Haydarpaşa tarikile 1 '80 ton ka
da~ buğday gelmiştir. Değirmenciler 
ancak ihtiyaçları nisbetinde buğday 
aldıklarından l'e fiatlarm düşeceğin • 
den şüphelenerek stok buiundurma • 
maktadırlar. Hafta içinde fiatlarda e -
henuniyetli değişiklikler kaydedilme • 
miştir. Ekstra Polatlılar 6, 15, dört beş 

Ehemmiyetsiz satışlardan maadl 
ziyette geçen haftaya nazaxan bit IJ 
~iklik olmamıştır. Hafta içinde 
da tiftik fiatlan ismen: Ankara. 
pazanayarı maiiar ı 45, oğlak t60, 
ta.hya, Karahisar gibi birinci 
J s o kuru.ş idi 

Köstence transit JOII 
J 935 senesi son aylarında t 

mi.zJe açılmış olan Köstence TraJJ'i 
lu ile şimdiye kadar yapılan 
tan alınan neticelere göre, bu yol 
metli olan ve yerlerine sür'atle 
si lazım gelen maddeler için 
olmaktadır. Alınanyanın _,_,.U'_ 

ithal ettiği barsak ve ywnurtallll1 
de elli fazlasının bu ıoı ile eSi 
buna bir delildir. Bir tecrübe ~ ~ 
lan 1936 yılı zarfında yapılan se~ 
yattan alman müsbet neticelere ;~' 
1937 senesinde bu yoldan büyU~·yot· 
yasta istifade edileceği ümit ~ 
._.. ..... -...-....... -.................. ·----__... 

çavdarlılar 6,5, serller 6, 20 çavdarlı 

mahlüt buğdaylar 5,30 paradan satıl - # Önümüzdeki Çartamba 
mıştır. matinelerden itibareD 

Çavdar !iatJaı-;ında gerilıne kaydedil~ 111 L L 1 Sinemasmda 
rnektedir. Son muameleler 4,35 para- RUS J Ap 0 N 
dan yapılmıştır. MUHAREBESI 

ARPA : Satışlar ağır gitmektedir. PORT _ ARTHUR 
İtalyaya biı: mikJ.ar ihracat yapılmışsa Türkçe sözlü büyük fillll 
da piyasayı tatmin edecek derecede Her iki sinemalarda birden 
değildir. Geçen hafta Anadolu ve li · başlıyucak. :/ 
manlardan 465 ton arpa gelmiştir. Çu-

1 · Istanbul Belediyesi lıinlilrı OJ 
H .. usi Idareden ayhk alan emekli ve öksfizlerin Mart 931 ili~ 

937 Oç ayiıidan 8 1 Mart 1 931 Pazartesi aiinünden itibaren tJ"' 
Bankasından verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya müraca• 
ilin olunur. "İ, "1247, ~ 

T U B A N Tiy•tra.~n~• 9 Mart Salı 
ırunu alqamı _..,af 

~:::N(S AVFTY fRKö NSEiiiJ. 
Şehir Tiyatros usan'atklrltmndan: ( şazi>' tl' 
Vastl- Bebzad- Hazım · Avııi • Said ~ Mah~U~) ldl' 
san'atkar (Naşid - Hlll:ide bir~eşi~i) nin ;st~;;ı.t 
zengin program. Tatsıl~ el ıı.tnlannda, ~ ~_, 

şimdiden temin edln1ı . 

c•n CUF'M 6Bi Verilma. 
Ilanlardan mea'uliyet alınmaz. 
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~ehir ı;·gatrosa 
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Tepeb-aşı 

dram k11mında 
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JOM POSTA 

~--------------------------------------------------"· MEMLEKET HABERLERI 
Ergani madeni bir sanayi ı~nguld~~ta 

Bır otohas 
merkezi haline geliyor Kazası 

-----
Madende hergün artan bir umran faaliyeti var. Hükumet Bir otobüs uçur~~a !u var· 

daireleri, mektepler, fabrika ve şirket binaları, landı, beş kışı agır 
memur evleri buraya yepyeni bir çehre verdi sul r~tte Y

1 
a~a~a.nda 

Zongu daK - şçılermı muayyen 
vakitlerde Zonguldaktan Kozluya gö· 
türüp getiren Türki~ otobüsü. dün 
Zonguldaktan kalkarak 13,30 seferini 
yaptlğl sırad•, ki ı eç ocağı m ev -
Idinde uçuruma yuvarlımmıftır. 

Otobüsün, karşıdan gelen bir oto • 
moh.ile geçecek yer varrnek üzere yo· 
lun sağ tarafında, kenarda durması 
yüzünden çıkmıştır. Fakat bu kı~ım, 
yağan yağmurların tesirile mukave -
metini kaybettiği için, ani surette kay 
mıf ve müvaı:enesini kaybeden oto -
büs, içindeki yolcular ve şoförle birlik 

• Upktan güzel blr ı&rnnllt 

Önümüzdeki sene Uşakta 
su işi de halledilecek 

Uşak Belediyesi faaliyete geçti. Şehrin müstakbel 
planının yak1nda tatbikine başlanıyor. 

Uşakın elektriki de belediye tarafından temin olunacak 

te uçuruma doğru yuvarlanmıştır. A- Uşak, (Husuai) - Uşak belediye de ber gün bir parça daha hızlanmak· 
raba, listüste dört, be~ defa kapaklan· si yeni yılın batlangıcmdıınberi hazır- ta ,ve verim o ni•bette artmaktadır. 
dıktan sonra, bir toprak seddine daya· ladığı geniş mikyastaki çalışma prog Spor klüplerimizin gerek gençlik ve 

Trenin madene ulattığı gllnden bir inbba nıp kalmış, denize kadar yuvarlan • ramının tatbiki ile meşgul bulunm kto apor alanında vo gerekse sosyal yaşa· 
Etaani (Huauat) - Trenin Erganl nı bulaCAktır. Bundan aonraki kazanç makta~ kurtulmuştur. dır. yışda aynadıkları roller bir kazanç o--

(adenine geldiği gündenberi, bu, etrıv da tam-.men memleketin refahına aar• Bıı eci yuvarlanma esnasında, oto- Şehrin müstakbel şekline aid plfın larak Hade olunabilir. 
1 <lağlarla çevrili '\"e her tepeainin için· fedilmek üzere devlet hazinesine gir- büsün için.de bulu~anl.ardan Zongul ., Nafıa Ba.kanlığınca tasdik olunmuş ve Üç spor klübümüz, yıldönümleri 

de çok zengin bir servet lafıyan mın • miş olacaktır. dak Beledıye karnıserı Bay Haydarın 1 'ştir Bu planın tatbiki Uşakın mün&sebetile müsamere ve balolar ter 
t .. l V k 1 d'v be k' ' d v ge mı • 
<lll:a, hergün biraz: daha inkişaf etmek ukiden vah~t bir tabiatin kuca • ayagı ırı mış, ıger ş ışı e agır ya bayandırlık yoltındaki gidişine yeni :ve tip ederek kaynaşan ve çalışan birer 
~e Ve umran faaliyeti hergün artan bir ğında ıssız ve tenha olan Ergani made !!!!!.~?'ışlar~ı.r: gÜ%el bir veçhe verecek ve ilerde Uşak yuva olduklarını bir defa daha ve can-
ı~Ia devam etmektedir. ni bugün 6vcivli bir hayat içindedir. miz, düzgün bir hayata hazırlanmak - yepyeni bir şehir olarak teba.rüz ede· lı bir şekilde göslcrmişler. Kı~ sporları 

Er Boş toprağı yeni yeni binatarla dolan En küçük. amele.sinden. en büyük mü- tadır. eektir. Bunun için 'imdiden hazırlık- na gereği kadar 5nem verilmekte mü· 
l aa.ni madeninde bugünkü görünüş- hendisine ve devlet memuruna kadar Bu kadar kısa bir zamanda tam ve lara başlanmıştır. Müstakbel şehir ~.la· said havalarda idrnan hareketlerine do 
b~· eaki görünüş arasında çok büyük herkes burada hummalı bir faaliyet mükeJımel bir inkişaf gösteren Erga· nını tatbik edecek mühendisin şu gun· vam olunmaktadır, 
k~~ fark vardır. Eskiden ancak bir kaç içinde çalışmaktadır. Gün geçtikçe ni madeni, en çok beş sene içinde bam lerı;!.e gelmesine intizar olunmak~ad~r. Klüplerimiz mevsimin y&lld~mast 
ohne evden, bir kaç barakadan iba .. noksan olan ihtiyaçlar tamamlanmak- başka, bir sanayi şehri haline gelmiş St!hrin ışık işi şimdiye kadar bır şır· münasebetile çalışma programlarını 

ten olan burası, şimdi hükumet dai - ta, yerli halk yepyeni, muntazam, te· olacaktır. ke; tarafından idare edilmekte idi. Bu ve komşu bölge ve şehirlerle karşılat· 
~:leri, mektepleri fabrikaları ve şirket defa elektriğin şirket ve belediye mü- ma zamanları düşünmektedirler. 
ınaıar~, ~emur evleri :ile yepyeni ve Alanyada Portakalcı/ık ilerliyor messilieri arasında yapılan görüşmeler Şehir atadı tanzim olunuyor 

~edenı bır çehre taşınmaktadır. Tren· de anlaşma esasları kararlaştınhnış ve Şehir stadyomumuz bir ay sonra 

h en istasyona inen her yapancı yolcu Halkın teşebbüslerile yeniden bir çok portakal, mutabakat hasıl olmuştur. Pek yakm- çok esaslı bir şekilde tanzim oluna .. 
U rada gördüğü yığın yığın yeni inşa da ,irket belediyeye devrolunacak ve caktır. Koşu pisti tamamlanacak ve 19 

&.t malzemesinin, bu yepyeni sanayi ka mandalin ve muz bahçeleri tanzim edildi, ışık işine de ayrı bir ehemmiyet veri- M~yısta Uşakta yapılması kararlaştırı· 
~basının Y~m senelerde bir şehir ha· bu seneki mahsul bereketli \ecektir. lan beş şehir atletizm yarışiarına ha • 
ın~ gelecejin&e şüphe etmez. Şehrin su iti de helediyeler ima~ .bü: zır bulundurulacaktır. 
d Her dağının, her tepesinin içi aervet rosunda tetkik olunmaktadır. Bırıncı Türk spor kurumu genel merkezin· 
olu olan bu mıntakadaki bütün hu • plana alınan su işinin önümüzdeki ce bu iş için 1000 lira yollanmış. Bu 

eueiyetlerinde bariz bir feJcilde görün- mevsimde neticelendirileceği ve bu e- mevsim sarfolunacak para yekunu 
tn~ktedir. Halkın ekserisi memur ve saslı ihtiyacın da bu suretle önleneeeği 3000 liradır. Gelecek sene yine bu mik 
!niihendis ailelerinin buraya getirdiği um';lmi sevinci mucip olmaktadır. tarda bir para dAha sarfolunacak vo 
b:ni \'e canlı yaşama hareketine karşı Ö_nümüzdeki mevsimde çarşıdan stad;yomumuz Cıubi An~olunun sa • 

l U~ük bir alaka göstermekte, giyiniş • başlamak üzere yolların parke taşlarla yılı stadları araısına ıirecektir. 
t~nde, yaşayı~larmda iÖZe çarpan bir döşNtmeai de esaslı itler araııına lcon• 
•·aavvüt huauıe getirmektedir. mu tur. Kılbasanda su derdi halledildi 
!ll Devlet buraya büyük bir masre.f yap Asri mezbaha şu aylarda tamamlana· 
l\ '': fakat ~uurlu bir düşünce mahsulü cak ve açılacaktır. Belediyemiu:e satın 
~t:ice.si olarak memleketin bu en lcıy· alınan son sistem arazöı:ün yirmi gü· 
I et li servet kaynağından istifade yol-' ne kadar gelmesi beklenmektedir· 

aatını tesbit etmiştir. Yapılan masraf Uşak~.~ . .§~i!.İ.k. v; s~~~~~~t}~ 
~k 3 sene içinde buradan karşılığı Alanyada bir muı bahçesi ~~ ... ~n canlı hareket halkın portakal-

' ... _••••-•••••---~-------------'0 Alanya, (Husuat) -Türkiyenin en cıhğll kar~ı gösterdiii alaka ve çalışma 

E 
' nefis ve en iyi portakallarını yetişti • dır. Alanyada ~imdi herkes, portakal. 

L 1 T Z 'de ren Alanyada bu yıl mebzul miktarda mandalin ve muz bahçeleri tanzimine 
por~nltal alınmıştır. Bu yıl mahsulün başlnmıttır. Geçen mevsimden bugü· 
iyi (iat bulması hasılatın vaktinden ev- ne kD.dar halkın bu yeni merak ve ça· 
vel toplanmasına sebep olmuştur. Bu lışması yüz;iinden yeni yeni bir çok por 
yüzden müstahsil kemale eu:ıiyen bir takal bahçeleri v:.icude getirilmiştir. 
yığın portakalı piyMaya çıkarmış, kıt Bu teşehbüsün her yıl binız daha 
men ham olmalarma rağmen bu mal .. artacağı ve yakın bir ı:amanda Alan • 
lar yine değerli fiatlarla satılmıştır. yanın bir portakal fC~ri haline gelece· 

Yeni açılan Lisan kursları 
TUrkçe, Fransızca, İngilizce, İtaıyanctı, Almanca lspanyolca V. S. 

Kayıt muamelesi batlamıthr. 
TECRÜBE DERSI MECCANENDIR. 

\--ANKARA • Konya caddesi ISTANBUL - 373, 1stlklat caddest 

~ :: Son senelerde Alanyada göze çar .. ği şüphesiuiir. 

Karaman (Husu~i) - Karamanın 

be~ nahiyesi vardır. Kılhasan da bun· 
lardan biridir. Nahiyede şesslz bir çalış
ma yardır. Niihiye ve köylerinde epey· 
ce bağımeydana gelmiştir. Nahiye mü
dürü yeni yaptırdığı tulumbalar saye· 
sinde nahiye içindeki susuzluğu orta • 
dan kaldırmıştır. Bataklık kurutulmu,, 
yerine meyvalıklar vücut bulmu~tur. 

Gazeteleri~ 
~- __ Okurken ---- ...... 

Haber -Bir otomobil çifte kaza 
yaptı. 

- Otomobıl dediğin böyle olur. 
Son Telgraf -- 'Hilesiz süt. 

- Bulabllon olmadığını biliyo· 
rum. Fakat acabn nasıl şey otduğu .. 
nu bilen ı.rar ını? 

Cumhurlyet ~ .Aı•hk ya.1an söy· 
lenmfyecek. 

- Bu da bir ya:an olsa gerek. 
Tan - Üç aylıklar ba,lndı. 

- Üç ayhğı alana sordum. cEve 
gelmeden bitti-. dedi. 

Açık Soz - Her yerde defıne bu· 
lan bulana!.. 

- Descne, bu dünyanın altı üs
tünden. d h n iyi. 

Ak§am -- İstanbul kupası etra
fında .. 

- Dedikodular ba§ladı mı! 
lt- Şu Amerikalılar yaman insan· 

r linsan Bey .• 
.... Yalanın önüne geçmek için 

bir alet k~fetn~1er ..• 
... Bu Alet sayesinde, bı.r insanın 

, yalan söyleyip söylemediğini kolay: 
'ca anlıyorlarffi1i .• 

Ha n Bey- Bu alet taanımüm e· 
derse, ne t nuşulacak bir ohbap, ne ı 
alış v~ı·j• edilecek bakkal, ne de horç 
para istiyecek bir dost bulabileceiiz 
deseneL 

Kurun -- Aile bahçesinde kadın· 
tarla ş~kaia~ırken Iki gençten biri 
di~erini sulitah ile vurdu. 

- Ail-e bahçesinde bir aile sami
miy~i, desenel 
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rıkadaki ransız 
müstemlekeleri tehlike e. 
Ufukta bir Cibuti, bir Tunus meselesi 

var! .• Pariste endişe başladı 
Gazetelerin iddialarına göre Habeş istilasandan ilk 

ve ba1lıca zarara Fransızlar uğrayacaktır 

Tunus beyinin Parisi ziyareti esnasında Eliza saraymda alınmış bir resmi 
(Baştarafı 1 iıaci aayfada) sından ilk ve başlıca zarara Fransızlar 

Fransızların bu endi§eleri büsbü- uğrayacaktır. Çünkü Habeşistan İtalya 
tün gayri varid addedil~z. Yalnız, nın eline geçtikten sonra, Fransanın 
Fransızlar İtalyada, Fra.nsız müstem- Bahriahmerdeki (Cibuti) limanının 
rekelerine karşı başladığını söyledik· kıymeti hemen hiçe indiği gibi, Fran
leri. bu temayüle pek şaşmamalıdırlar. sanın vaktile o kadar masraf ve külfet-

Bir kere (~tiha yedikçe artar) dar· ,le vücuda getirdiği Habeş şimendiferi 
bı meseli, Fransızcanın en maruf me- de elinden çıkınağa mahkum bulun
sellerindendir. İtalya vaktile Afrika- maktadır. Halbuki gerek bu şimendi· 
ya ayak bastıktan, bu defa da Habe· fer, gerek (Cibuti) limanı, Habeşista
§istan gibi koskoca bir ülkeyi bir sene- nın evvelce yegane ihracat vasıtası ve 
den az bir zamanda istilaya muvaffak ınahreci idiler. 
olduktan sonra, bu kolay muvaffaki· Bu sayede Fransanın Cibuti lima
yetlerin izi üzerinde yürümesi kadar nı çok feyizli bir ticaret merkezi idi. 
tabii bir şey olamaz. Bu liman Fransanın, (Madagaskar), 

Sonra, Habeşistanı zaptetmeğe İtal· (Hindi Çini) gibi büyük müstemleke
yayı teşvik eden, daha doğrusu İtalya- lerinin yolu üzerinde bulunması itiba
ya Habeşistana taarruz ruhsatını ve- rile büyük bir kıymeti askcriyeyi de 
ren Fransadır. haizdir. 

İşte İtalya, Habeşistana sahip ol-
Hatırlardadır ki Fransanın meşhur ınanın tabii bir neticesi oalrak evvela 

Başve~li Ba~ (L~val) 1935 senesi ba- (Cibuti) limanını da elde etmek iste· 
şında ıtalya ile bır anlaşma Y?pmış ve yebilir, bunu, İtalyanın pek tabii bir 
anla~aya :s~s" olarak da, ltalyanın, nakkı olarak görebilir. Çünkü Ha be· 
Habeşıstan ıstılasına ses çıkarmamak şistan kadar zengin ve geniş bir ülk 
taahhüdünde bulunmuıı.tu. İtalya, yi alan bir devlet, onun denize en kıs: 
Fransad~n bu suretle temınat ~ldıktan yolu ve en elverişli mahreci olan Jima-
tarn sekız ay sonra Habeş seferıne baş- nını da istemesinden tab·· 1 b·ı· 
ı d b

. k' d h ıı ne o a ı ır. 
a ı v.e ır se ız ay a a geçmeden Ha- Bu ı'tı·ba la biz yak d t 

b i t
·l" ·ıma tt• r m zaman a ma -

eş s ı asını ı m e ı. b t b. (C'b t•) · · B (L 1) İt 1 ·ı ua ta ır ı u ı meselesının çıktı· 
ayt ~ av~·t :ya 1 e bu anlaşma· ğını göreceğimizden kat'iyyen eminiz. 

yı Y1 a~ ıFgı va ı b' azı Fransız münev- Bu mesele evvcla, İtalyan matbuatın· 
ver ~. ransız aşvekilinin b·· ··k b· fl · hata irtika et . ~. . . . uyu ır dan, o tara arda ıtalyanın bir mahrece 

h tt
A b ~ d ligını ıddıa eylemişler, jhtiyacı olduğuna dair yazıtarla başla-

a u u yuz en mumaı'le h. · f. ı· k b F b. . Y ın ın ıa ı- ya ca , una ransız gazeteleri cevap 
ne ıle sebebıyet vermişlerdi. Halbuki verecek, nihayet ortaya İtalya ile Fran 
0 :~~ad~rirlerin_ daha o zaman, gele· sa arasında bir (Cibuti) limanı davası 
~ a ısatı dogru görınü~ olduklarını çıkacaktır. 
soyleye:ıler, g:n: Frans~ızlar arasında Bu suretle Habeş işinde İtalyanın 
olm~ uzere gıttıkçe çogalmaktadır. dostluğunu celbettiğini zannına düş-

Zıra iddialarına göre Habeş istila- müş olan Bay (Laval), üste bilfıkis 

Bir mektuptan 
Çıkan masal 
Marmara sahilinin şirin bir kasa -

basında oturan bir okuyucum, müs· 
taar adı ile Bay Kumru bana bir ma· 
aal anlattı, yalnız her şeyden önce 
mektubunun başında şöyle bir kayıt 
bulunduğunu söyliyeyim: 

- Bu mektubum ne kadar çabuk 
çıkarsa beni o kadar memnun etmiş 
olacaksınız, diyor. 
Masalına g~~ince, o da şu: 
- Buraya Usküdarlı bir kız geldi. 

komş.u~uza misafir oldu, bir gün 
kendısıne rastgelmiştim, bana: 

«Küçük bey, .şu m<ınıleket hallo 
ne kadar kibar insan~armış, insan 
hiç olmazsa bir defa hoş geldiniz 
der dedi. Mukabele ettim, konuştuk 
O sırada kısa bir müddet memleket. 
ten ayrı!nuştım. Gelınce kızı Üskü
dara dönmüş buldum. Bir hayli son· 
ra da kendi~indcn bir mektup al .. 
dım, beni sevdiğini söylüyor, fakat 

mle~in'lln vaziyet:i müsait değı!.!niş 
cevap istemiyor, günün birinde seni 
gene bulurum, diyor. Teyzeciğirn, 
ben ne yapayım?» 

* :rı.:.ektup için masal demiştim. Ba· 
na oyle geldi. Fakat masala benziyen 
~aki~atler de oluyor, onun için söy· 
lıyeyım: 

- Oğlum, Üsküdardan gelen kıı 
değil, bir aşifte olacak, eğlenmiye 
hevesin ~arsa ve günün birinde yo. 
lun da Üsküdara uğrarsa kendisini 
görür, vakit geçirirsin, sonra da ar· 
kasını bırakırsın. Başka ne söyliye . 
yim? 

* Bay Naciye: 
Çocuk meşru bir zevceden olma • 

rnış olsa, mahkeme huzurunda ba -
balığı kabul ettiğiniz takdirde meş
ru çocu~n bütün haklarından isti • 
fade .~~:r. Aile arasında yapacağı te
§~vvuşu bilmem. Fakat bunu bu şe
kilde halletmek bir vicdan borcu _ 
dur. TEYZE 
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Kargaların toplantısı 
Bütün İstanbul ve civarında oturan 

kargaların seçtikleri rnurahhaslar Ak
saraya doğru uçtular .. Murad paşa ca
miinin avlusundaki serviierde toplan
dılar. Serviierin daimi sakini olan kar
galar bu yeni gelenleri hürmetle kar
şıladılar, hepsine konacak dal göster

or Müfide Kizıın 
''Kadınlar yufka 

yürekli değildir, diyor 
diler. 

Yatsı ezanını okuyan müezzin mi· 
nareden iner inmez en ihtiyar karga: 

- Gak! 
Dedi. Bütün kargalar sustular. Ka

,nat sesleri, gak gaklar duyulmaz oldu. 

Doktor Müfide KAzım diyor ki : " Kadın btittin ·• ü ·· d t 
d. ı · b· · eal k h omr nu er 
ın hmeyı . ır m e_ aline ıetirebilir , birçok yufka yürekli, 

mer ametlı erkeklen kaçırtabilecek kadar acıkb hayat uhneleri 
kartısında,, olanca metanetini iradeaine kolaylıkla ram edebilir!, 

Yazan: Pe.ride Celal 
Celse açılmıştı.. Bayan Müfide Kazım tıbbiyemizir 

_ Gak! verdiği ilk kadın mezunlardan ... Uzun' 

Diyen ihtiyar karga söze başladı: boyuna, geniş alnına, vakitsiz ağamuş 
- Karga karde~lerim. İstanbul be- saçiarına ve özlü sözlerine bakarsanız, 

lediyesi Ziraat Müdürlüğünün bizi im· olgun bir kadın ... Fakat tertemiz ba· 
haya kar.ar verdiğini duyrnuşsunuz- kışlı gözlerinde, çizgisiz yüzünde, aui-, 
dur. Bu akşamki toplanmamızın sebe- nin bakir sıcaklığında ve yumuşaklı· 
, bi de budur: ğın da hala bir çocuk masumiyetl var., • 

- ;Biz kendimizi göz göre göre öl- Bu otijintıl tezad, ona çabucak lira ' 

d 
.. tın · yet eden bir cana yakınlık veriyor: 

, ur eyız. 
, - O başka ... Tabii kaçacağız. Fakat - Niçın mi doktor oldum? diye bJ... 
asıl bizi sinir1endiren mesele büsbü· raz dü§ünıiy{)r. Sonra, parmaklarlle .. 
tün başkadır. Dinleyin anlatayım: lindek~ k\\çük be_yaz mendilin uçlannı 

Belediye eskiden bir köpek kuyru- burarakı yUzü •. bir doktora yetip de ar-

g~ un ·rm· beş k 
1 

ta cak kadar clddi cevap veriyor.· 
u yı ı uruşa a ırdı Kuvruk· 

suz köpeklerin çoğalması üz~rine ~ kuy- - Umumi bir telakki vardır: cKadın 
ruk satın almaktan vazgeçip, canlı kö- yufka yüreklidir.• derler... VAkıa yu-
pek satın almaya başlamıştı. o da yir- muşak kalblilik, kadınlara hls mezi- Dr. Mtifide Kizım 
mi beş kuruştu. Şimdi de kargaları ya yetle: . arasındadır. Fakat yumU§ak duğum muhakkak ..• Fakat bana mütf' 
ni bizi de satın alıyor. kalb~ilikJe, yufka yürekliliğin arasmda pıadt yeniliklerle dolu bir çaıı.;ma &ll 

- Kaça? haylı fark v~rdır. )ıası açan mesleiimdir! .. Yeni buluşlatı 
Mı .. Yerde sürün:n köpeğe yirmi beş cYuf~a. yurekli:., vara yoğa üzülen, yeni iistemler, yeni usuller... Bütiltl 

kuruş veren beledıye gökte uçan bi- yufka gıbı çabucak kırıhp dökülüve· bunlara çok velud bir ana olan mesl"' 
zim g~bi asille re beş kuruş fiat koy- r:.n .. ve merhamet in~ yerli yersiz, körü ğime aşık olmamama imkan var nu? 
mu§. Ölüm acı dır. Fakat beş kuruş kıy- koru~e . ha:cayan ınsan demektir. 0- , Düşünün kü doktorlukta çalışrnJ• 
meti olmak ölümden daha acı. nun ırade~ı zaaf!anna ve bu marazi nın, sahası kadar gayesi de geniş vt 

- Protesto ederiz. merhametıne daıma mağlüptur. Tasa güzeldir. 
- Evet benim de teklifim bu, bir hey· çekmeye, ~ert dinlemeye dayanamaz. Mesela bazı genç kızlarımızı ele ı· 

et seçelim. Belediyeye gönderelim. . Halbukı ~adı~, hiç de ~öyle değil· .lın ... Onlar da sabah a~am çalışıyofJ 
Bize koyduğu kıymetin on misli art- dır. Ve benım ta çocuklugumdanberi, ~ar. Fakat sadece süslenmeye ve P 

tınlmasını istey.elim. ~adınlık narnma en fazla isyan duydu- yinmeye ... 
- İsteyelim . gum. ith~~ ~a budur: Kadın yufka yü- Halbuki, bütün gayesi beğennmeY'~ 

. --:- Arttırmadıkları takdirde hiç bi- reklı degıldır. :ve bütün sahası mod mecmualarıJllt rımız kendimizi öldürtmevelim B€n, doktorluğu biraz da, bu ezeli Pıünhasır kalan bi çafısmanın m.AnaS1 
- Öldürtmeyelim. · · is.yanı.n:ıı. yatıştırmak gayesile seçtim ,nedir? r :.: 

. Bu sırada cami avlusundan geçen dıyebılmm. Sözlerini, kuvvetli mantığı ile oldUJ 
bır çocuk serviierden birine bir taş at· Doktor, mütemadiyen başını hasta ,ğu kadar yumuşak sesile ve gözleril' 
tı:. Kargal.ar uçuştular. Ve içtima da göğüslere, kulağını hırıltılı sırtıara da de telkin eden muhatabımın tesiriDe 
,boylece nıhayete erdi. İl\ISET yayan, mütcmadiyen istırapla burun 'biraz daha kapılsam, kapıdan çıkar çı.Jc-ı 
(ci'b~t·i·)'ii~~~;;;;~··gitti~i~i-··~;~Y~···ii: buruna yaşayan, v: müteT?adiyen bet- pıaz ilk işim, tıbbiyenin yolunu tut· 
man gitmedıği takdirde F ans .

1 
İ· bahtlara dert ortagı olan ınsandır. Bu mak olacak. Ondan, meslek bayatının 

talyanın arasının açıldığını r gör: ı :ti .itibarladır ki, ben doktorluğa atılmak- ~n garip batırasını dinlemek istiyo• 
İşte ( dimyata pirince gider k;~ e:~ la, kadının yuf.ka yürekli olmadığını rum. 

deki bulgurdan olmak) buna d 
1 

,isbat yolunu tutmuş hemcinslenın a- Gene gülümsüyor. Fakat bu seferld 

C
. er er. k t lm k · t d' rı ıbuti limanından sonra ve b lk' d rasına a ı a ıs e ım. tebessümünde biraz da, alacaklısını 

ayni zamanda İtalyanların Tun e ~. e Ve gösterrnek istedim ki, kadın yuf- isteğini yerine getirmek imkanını bU• 
.rinde de iddialar dermeyanına ~:l:ız:: ka y~rekli. de~i.ldi.r. H.atta o kad~r yuf· laınıyan dürüst bir borçlu mahçubiye· 
.cakları muhakkak gibidir.. B' k ş ,ka yureklı degıldır kı, faraza bır dok ... ti de var: 
İt ı ır ere t I k b'· t·· ·· ·· d rt di 1 ,. a yaniann Tunus üzerinde e k.d _ or o ara , u un omrunce e n e- - Vallahi, diyor· aniatacağım şe,~ 
beri bazı iddiaları vardır. Sonra~ ı en .meyi bir meslek haline getirebilir!.. ler, hep hastalarım'a ait olacak ... gal" 
Trablusgarp müstemlekesi ile h~nhu~~ ,Bir çok y~fka yüre~li, hatt.a normal ,buki doktorların, ta mektep sıraların·. 
duttur. En nihayet Bay Musalininin ;merhametlı erkeklerı kaçırabılecek ka- da edilmiş bir yeminleri vardır: O ye' 
Romalıların Akdeniz için koydukl ,dar acıklı hayat sayfaları karşısında, min bizi, hastalarımızm sırlarını, ketl" 
meşhur (Mare Nostrum . bizim d 8~~ ,olanca metanetini iradesine kolaylıkla di sırlarımız gibi saklamaya mecbur r 

· · ) em d b·1· ' zımız düsturunu mü temadiyen tek- ,ram e e ı ır... ~. . der! .. 
rarladığı da mallımdur. Şu halde İtal- . - Şu halde meslegınızden mem- . Müfide Kazımm, ayni zamanda kU\' 
~~anl?r, Trablusgarptan sonra (Tunus) nun ı;?~sunu~? .. .. vetli bir ruh doktoru olduğu da beli~ 
uzerı?de de iddialarda bulunmakta Mufıd~ Kazım. bu sorguma ~lum- .Bu sözleri söylerken, gözlerinin bakıŞ 
.kendılerini pek haklı görmektedirler ,serken dikkat edıyorum: Tebessum o- )arı öyle yumuşuyor ki, insan, bekle• 
. Bizim kanaatimizce Fransızlar, g~- nun yüz~ne! sad .. e yakış~a~l__a: k~lmı- diği cevabı alamamaktan doğan inkisa· 
.rek (Cibuti) limanından, gerek şimali yor, genış bır ~ana zengın1ıgı verıyor. rm acısını duymuyor bile!... . 
A.frika müstemlekelerinden dolayı şim .~u! do~torlugun o pek tatlı olmıyan Dışarıdan gelen aksırık1arla, öksil" 
dıde~ endişeye düşmekle hiç de fazla ,cıddıyetınden m~~akkale~ uz.aklaş~ış rüklerin, ve konuşmalann çoğaJmaSlı 
bedbınlik etmiş olmuyorlar. Fakat bulmak, bu takdmme ganp bır sevınç hastaların hayli biriktiğini haberliyot· 
(kendi düşen ağlamaz) fehvasınca da ,de katıyor. Gözleri, evladından bahse- Şifa arayan biçarelerin haklarını Y~ 
bundan dolayı kimseye kabahat bul- den bir ananın gözleri gibi parlıyor: memek için not defterimi kapatırJte1lı 
mamalarıdır. Siyasetlerinde bir kere - Soruyor musunuz? Mesleğim aş- sayfada gözüme ilişen bir suali sor
yanlış yola gitmişlerdir. Bu yanlış yo- 1nmdır. Vakıa üzücü, yorucu tarafları maktan vazgeçemiyorum: 
la gitmenin tabii neticelerini Fransa yok değil. Fakat, basit yorgunluklar, - Bir kızmız olsa ... 
da, hatta yavaş yavaş İngiltere de id- ,geçici üzüntüler, insanların hakiki aşk- O, musip ferasetile sorgumun nihll" 
rak etmeğe hazırlanmalıdır. ,larından bir şey eksillebilir mi? yetini kestiriyor: 

Süleyman Sıdkı Yalnız bir hastayı şifaya ulaştırma· , - Onu, istidadı, hangi mesleğe sii" 
------..:.....-- ~m saadeti, doktorun çektiği bütün ba- ,rükler? bilemem. Fakat muhakkak ıd 

Garip bir vasiyetname .sıt k~~~rları ~nutmasma kafidir. ,kızımı, hayatın herhangi bir zarurett 
Nevyorkun en büyük emlak ve a- Mufıd.e Kazıının dudaklarındaki te. ,karşısında: 

kar sahiplerinden M k D'k ] bessüm genişliyor: • - Ne yapacağım? diye apışıp ıtal' 
de ölm .. k ~ sb. ı g~en er- · .- Hani, diyor, bir hikaye vardır: ınıyacak şekilde yetiştirirdim! 

uş ve ço ga.rıp ır vasıyetna- ,Bır köyde ölenlerin mezar taşlarına p ·d Celil 
me bırak t B · l ' erı e ~ mış ır. u vasıyetname açı- salnız mes'ut geçen günlerini yazar-
dıgı za~an şu satırlar okunmuştur: ,l~~mış. Çünkü orac:la, mes'ut geçmeyen 

<<Kıracıların tedahülde kalan aylık- gunler, yaşanmamış sayılırmış. 
larını affediyorum. Yalnız bir şartım . Eğer omuhayyel köyün şu garip a
var: Her biri ruhuma senede birer deti bugün de cari olsaydı, ben hiç te
mu m yaksınlar, Çocukları doğan kira- ;reddüt e~eden: 
cıların üç sene apartımanda meccanen · - Bemı:n ~~zar taşıma, sade çalış· 
oturmalarını istiy y . t makla geçırdıgım saatler yazılsın! di· 

orum. asıye name- yebi1ird · M 1 ~· . k d 
nin açıldığı tariht ·t·b b. ım. es egımı o a ar seviyo-

~ en ı ı aren ır sene ,rum. 
zarfınd~ dogacak her erkek çocuk ha- Gülümsüyorum: 
~~Oa 2000 d~l~r, ikiz doğuraniara :- Bu sözlerinize bakı1~sa, asıl sev-
u dolar verılsm.)> ,diginiz şey, mesleğiniz değil çalışmak· 

Şimdi bütün apartırnan sakinleri- tır?.. ' 
nin karıları hamile imişler. - Çalı§rnaktan en büyük zevki duy-

Danimarkada kızlar 
hizmetçilik yapacaklar 
Danimarkada kadınlar cemiyeri 

meclise bir kanun teklifi yapmıştır. aıı 
teklif de 14 - ile 18 yaş arasındaki j(ıı" 
ların rnekteplerde behemehal ev jdatt" 

si derslerine devam etmelerini iste" 
mişler ve her birinin de lankal altı a<f 
müddetle yabancı evlerde hizmetçiiii 
etmelerini şart koşmuştur. 

Danimarka kadınları: «İyi hizrtlet 
bilmeyen kızlar iyi ev hanımı olaı11aı· 
lam diyorlarmış. 
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Kurban B ayrama T urnuvas1n1n Flnal M aç1 

Dün yapılan: Maçta Güneş - Beşiktaş 
birer sayı ile berabere kaldılar 

Kuleli Askeri Liseler şampiyonu oldu 
Güneş oyunun son dakikalarına kadar nıağlôptu. Melihin 

bir şandeli Güneşe beraberliği temin etti. 
Hususi maçda G. Saray· 1. Sopru 1-2 yendi 

Kurban bayramı turnuvasının final 
ınaçı dün Beşiktaşla, Güneş takımı a
rasında yapıldı. 

İlk devre sıfır sıfıra, ikinci devre de 
~eşiktaş bir, Güneş bir sayı yaparak 
O)run gene ı - t nihnyetlendi. 
Güneş takımı merkez muhacimi 'Ra

lihin yeri boşalınca, takımda uzun 
\)oyıu değişiklik yapınağa mecbur kal
bıış, Beşiktaş da merkez muavin yeri· 
be Enveri getirmek suretile Hakkıyı 
hücuın hattına getirmiştL 

1 

Oyunun başlarında ha.kiıniyeti ele 
llan Beşiktaş daha olgun bir şekilde 
hücumlar yapıyor, Güne§ takımı kısa 
\re yerden paslarla kesebildiği hücum- Betddqlı Hakkı Güne, ka1eaı önüade 
lardan kurtulup mukabil hücuma geç· ,cu.m hattı bir aralık Beşiktaş kalesinin Devrenin sonla~ı.na doğru Eşfak 
bıeğe çalışıyordu. ,adeta içinde oynamağ8 başladı. aldığı iyi bir pası 

R b .. in 1 ıkt bulunması Gü· . ~alahattinin ve biraz sonra Necde· G. S•r•r 2 iyi kullanarak gol 
beş he" un haaottınaç ka bet" . andan tın iki güzel şütü boş kalenin direğine la. Spor 1 yaptı. 

' ucum m uv mı Y vurm ki · d.. a·· b 
laz} d .. ·· .. kez muavin Rıza- ' 8 a gerı on u. Oyun u gol-

.bın ~~~~~ aksaması da takı- .. Bu. aralık Beşiktaş ~üdafaası bü- den sonra daha heyecanlanmış fakat 
ının derli toplu hücum yapmasına ka· yuk ~.ır ~.a~~la oynamaga başladı. her iki taraf da gol yapamadan devre 
ti nı·ıct da 

1 1 
tur Husnunun pek ender oyuncularda bir sıfır bitti. 

ı ar enge o muş . ·· ··ı b"l k k k ı·k 
Oy d kl" .. .k. t f ,goru e ı ece adar enerjik oyunu te inci devre başlar başlamaz Bü-

' un evam şe me gore 1 ı ara a başına bir müdafaa idi. lend kalenin yanına kadar getirdiği to 
d~ gol fırsatı ver- Oyun sonlara doğru bir enerji mü- pu herkesin pas beklediği bir sırada 

:•t lkt•t 1 di_! ~emen .. hem~n ca delesi şeklini aldı. topu kaleye sokarak Galatasarayın i· 
Unet 1 bum: huc~m. a- Beşiktaş ı - O vaziyetin kazanılmış kinci golünü bu suretle atmış oldu. 

l' . . rm eş mu acım bir galibiyet olduğunu bilerek fazla · 
erıne iki ve pek az. defa üç muha.cimle gayret sarfederken Güne her an bir Bu. golden sonra Istanbulsporlu~ar 

t~Pılınası kat'! netıce verecek bır şe· fırsat yakalamağa uğraştş ,son bır gayretle Galatasaray kalesme 
ıl alamadı D .. t . 

1 1 
ı. .. d f tehl!kcli a.'kınlar ya prnağa ~ladılar 

İç oyun~ulann lüzumundan fazla rag~meonr Mmeul~hv:nn ek yapıtl~nbmu a adayı~ Yapılan bu akınların bir tanesinde sa~ 
~ . . ı ı uvve ı ır şan e ı . K İ b 1 . 

rıye yaptıkları yardımı, ileri gerı oyunun son anlarında Beşiktaş kalesi- ,ıç emaı stan u sporun ılk ve son 
Çalışabilecek bir şekilde tatbik edeme- ne girdi. 
bıeler' h'" h tl f d"" ·· d.. ' 1 Iii . ı ucum a ~ını zaa a uşur u- 1 - ı vaziyetin bir taraf lehine çev· .ı: 
b ıçin doksan dakika zarfın~a gelen ,rilmesi için yapılan bütün hücumlar 
~~ ÇO~ fı.:S~!lar ~ek adam h.ucumun- ,neticeyi değiştirmedi. 

bır turlu netıce vereınedı. Devre- . Birinci çıkacak takımın ta yini için 
t~ s~nlarma do~ on ~eş dakika k~- ,oyunun yarım saat uzaması belki de 

. bır zaman Guneş mudafaasının u- )azımdı amma buna iki taraf da yanaş-
terme bütün kuvvetile yüklenmiş olan _madı. ' 

~fktaşlılar. ikisi ~aya~in.~, biri de Beşiktaş: Mehmet Ali; Hüsnü, Fa
b· kkının fazla telaşı yuzunden kısa .ruk Feyzi Enver Fuad Hayati, Hak
~~a zaman içinde üstüste 3 sayı kaçır- ~ı, !ı.:~zaffer, Şer~f, Eş~f. 

.r... , Guneş: Cihad, Faruk, Reşad, Da-
de Ikinci devrenin ikinci dakikası için- ,niş, Rıza, İbrahim, Refii, Salihattin, 
k bir Beşiktaş hücumu hatalı şekilde Melih, Necdet Rebii. 
esudi. Hakem: El~ot (Fenerbahçe) 
liakkı güzel bir şütle penaltı ile bir Ömer Besinı 

aayı yaptı. 1 
liücum hattında daha müessir rol G. Saray • S. Spor 

0Ynıyan Halcin merkez muavine geçin- hususi karşı laşması 
ce G·· · h ef 1 ·· d f k aı da;:~ın ratl~~;ı e~·~/nh ~u a ~a~ , Güneş • Beşiktaş karşılaşmasından Günef - Beşı taş maçından 
tına duvvett~ ır şe ı e ucum a ,evvel hususi bir maç yapan Galatasa- bir görünü~ 

yar ım e :ı. · b k e kr ray ~ Istan ulspor maçı ço z v ı ve ı ·· .. t ~ vaffak old O 
·Melih sol açığa Rebü sol içe gelin- heyecanlı olmuş ve neticede Galatasa- go unu a maga mu 

1 
u. yunun 

Cle h·· ' . . . . . . .1 ı· k t son anları çok heyecan ı ve zevkli ola· 
ucumlar da daha genış bır şekılde ray bıre karşı ıkı ı e ga ıp çı mış ır. t . ve ba k b" 1 lçıklarla yapılmak suretile oyun saha- , Maçın birinci devresi kısmen Gala- ,rak cereyan e mış ı\~ 1~ gol ~ · 

&ının şekli genişledi. tasaray hakimiyeti altında cereyan et- m~~?n Galatasarayın ga 1 ıyetıle bıt· 
Devrenin ortalarma doğru fazla miş istanbulspor kalesine bir çok teh- mış ır. 

Sayfa 7 

1 Korkunç Tiyatro Yangmlan 
Amerikada yangında 
ölenlere ibide dikilecek 

En çok tigatro gangını A merikada olmaktadır. Yalnız 
1923 de Şikago' da bir çocuk tiyatrosunda çıkan 

bir yangında 542 çocuk alevler arasında can vermisli 

Btıyük bir tiyatroda .konaer verilirku 
Yangınlarm en müthi.şi muhakkak de bulunan büyük sirk bir yangın ne

~. tiyatro yangırilarıdır. Ekseriyet~ ticesinde tamamile harap olmuştu. ö
yuzleroe cana mal olan bu yangınlarda .1-enlerin sayısı .fOO ü aşıyordu ... 
insan tüyler ürpertici sahnelerle kar- 190_. senesinde Petrograd'da Berdi· 
fılaşır. .. çef tiyatrosunun yangını hatırası henüz -

Daha on beş gwı kadar evvel Man· silinmemişken Moskovada vukubulan 
çukuo'nun bir ~ehrindeki tiyatroda çı· bu yangın efkarı umumiyeyi altüst ey~ 
kan yangın neticesinde 300 kişi yan- lemişti! 

mıştı. Sirkteki yangın fU suretle vuku bul 
En çok tiyatro yangmları Amerika- mu t . 

da vuku bulmaktadır. Tiyatro yangın· ş .u. . . 
larında ölenler namına bir lbide rekze. Sı~~n ~y~canlı n~rasını bır ka· 
dilmesi hakkında 1923 senesinde orta· ~k su~ansm~ dolu dizgin sahneye 

Ya atılan fikir bi kaç haft evvel ta· gırmesı ve elınde tuttuğu meş'aleyi 
r a 1 d k"~ ı · hakkuk sahasına ginniştir. ası 1 uran agıt ara fırlatması idı. 

Pek yakında Amerikanın en büyük Rengarenk kağıtların tutuşması pek 
şehirlerinin birinde ıso metre yüksek- güzel oluyordu. 
liğin de büyük bir dikili taş ( obelisk) Kazağın tam sahneye çıkacağı sıra· 
dikilecektir. da, ön sırada oturan Bodonoviç namın-

• * * d da bir Rus zabiti yerin en fırlar ve hal· 

192 3 senesinde Şikago şehrinde bü· 
yük bir tiyatroda çıkan yangın netice· 
sinde 583 kişi cayır cayır yanmıştı! ... 
Yananların 542 ini henüz yaşlnrı 12 yi 
bulmamış çocuklar teşkil ediyordu. 

O gün tiyatroda çocuklara mahsus 
büyük bir matine verilmekte idi. Ti
yatro çocuklarla dolmuştu. 

Bu tiyatro salonu §ehrin en modern 
tiyatrosu idi. Can kurtaran -wrtibatlan 
en son terakkilere uygun bir şekilde 
yapılmıştı. Buna rağmen, yangının vu
kuunda, tertibatın hiç birinden istifa· 
de edilemedi! 

Emniyet kapılarının sürgüleri hep 
paslandığından kapılar açılamamıştı ... 
Tulumba boruları her tarafından pat
lamıştı ... Yangın sörtdünne aletlerinin 
içindeki mayi zaman ile tebahhür ey· 
lemi.şti! 

Bu yangın çok feci sahneler arzey
lemişti.! 

Yangın hiddetlenen bir aktrisin bir 
hareketinden ileri gelmişti. Hizmetçi
sine kızan bu aktris, saç maşalannın 
ısınmakta olduğu İspirto Himbasını bu 
kadının başına fırlatmıştı. 

Tiyatro yangınından bahseyledik. 
Burada iki mühim ve ziyadesile şaya
nı dikkat iki vak'ayı anlatalım: 

ı907 seneesinde (Moskova) şehrin-

ka hitaben şöyle bağırır: 

- Allah a~kına kaçınız!... Bir iki da· 
kika sonra müthiş bir facia üzerinize 
çökecek ve hiç biriniz kurtulamıya

caksınız. .. Kaçınız!... Dunnayınız! ... 

Zabitin deli olduğuna bükmedilir ve 
bağırıp çağırmasına devam eden za· 
bit dışarıya atılır ... 

Bir iki dakika sonra halkın alkışiarı 
arasında Kazak süvarisi sahneye fırlar. 
Elinde büyük bir meş'ale yanmakta· 
dır . 

Tam sahnenin ortasında at ürker ve 
sıçrar. Kazak yere yuvarlanır ve yu
varlanırken meş'ale elinden kurtulur 
ve ıocanın birinde oturan kadınların a· 
rasına düşer ... Kadınların entarileri tu· 
tuşur ... Sıra perdelere gelir ... Ve böy
lelikle tiyatro cehenne.mi bir manzara 
arzeyler! 

* • • 
ıs 7 6 senesinde Amerikada buna 

benzer bir vak'a olmuştu. Brooklyn 
tiyatrosunda oyun verilmekte olduğu 
bir sırada Hoon isminde bir seyirci a
yağa kalkar ve: 

- Ölümü gördüm. Canlarınızı kur
tarın! .. 

Diye bağırır. Deli dıye kovarlar ... 
Fakat tam 1 5 dakika sonra çıkan yan
gın neticesinde 340 kişi yanmıştı ... 

O.T 

f~_Yret sarlma mecbur kalan Güneş ta~ likeli akınlar olmuştur. ~ ~ ~a~ı~lar: . Avni R fk 
;ını hemen bütün hücumunu soldan Bugün Galatasaray sag açıgı yerin- .L"tf~ a8a~ray8:.avi Bül e~, Reşad, tıclan bir gol yemelerine rağmen üç sa-~larının finaBeri şunlardır: 
b~ oldukça rahat bir ~ekilde yapınağa de oynıyan Şevketin fe::a .?Y~U ken- Nuecdue,+ Ea ımfak' Ş~vk~t. en , Haşim, yı daha çıkara;~ i\1a1tepelileri _.. ı yen- Fransız Bayan Heurotin Amerikalı 
aşladı. d isi ne verilen pasları husnu ıstıma ı e- tı ş ' rneğe muvaffak oldular. Mis Hirch 'e ı o;s, ı /6, 6/ 2 galip gel· 

Arka arkaya Melihten pas alan hü- dememesine sebep oluyordu. İstanbulspor: Saim, Samih, Aziz, B ~ 
1 
BaHsklektbo~ maçlafrı d . miştir. 

F h . E İsmail Faruk F h . O eyog u a evı tara ın an tertıp ı - k----k--h- b- 1--. 1 
'h a rık~v~r,Nevzad. 1 a rı, r- ,edilen basketbol turnuvası maçlarında Küçü ~em: e et a e~ eri 
' aiıakem~ Feridun Kılıç (Eyüp). Galatasaray 24 de kar~ ı .. ı 9 sa~ ı. ile K araman orta okulundaki t~ekküller 

V. • A k .., L• Barkahba takımını maglup etmıştır. Karaman <Hususl) _ orta okulda talebe-
n..ulelı, S erı tseler Galatasaray - Y. M. C. A ler arasında kooperatıf, spor, temsıı, muslk1, 

f tb ı mpiyon Jd , Gaiatasaray ortalar takımı ile hitnbct, fakir talebeye yardım, temlzllk, Kı-
U O şa U O U zılay ve gençlik teşkilatı ve izcl teşekküller! 

Askeri liseler şampiyonluğu müsa· Y. M. C. A arasındaki maçı da Galata- vücude getirilmiştir. Talebeler Pazar günleri 
bakası dün Taksim stadyomunda Ku- ,saray 45 - 3 7 sayı ile kazanmıştır. jimnastik oğretmeni Nevzat ile köylere çıkıp 

Birinci lik klüpleri toplanıyor tatbikat yapacaklardır . 
)eli ve Maltepe takımları arasında Şa- Milli ki.ıme takımları haricinde ka- Kocasını öldüren bir kadın on sene 
zi Tezcanın hakemliğile oynandı. 

ı lan birinci lik takımları aralarmda ye· ag-ır hapse mahkum oldu 
Mütevazin baş ayan oyun yavaş ya-

K ı ni bir faaliyet yapmak maksadile bu- Bartının Çanakrıiar ko··vu··nden ko -

ı 
vaş u elilerin hfi :r J 

Kuleli 4 kirniyeti altına gir gün mıntaka merkezinde bir toplantı cası muhtar Tahiri öldürmekten suçlu 
Maltepe 1 di. Ve bırinci dev- yapacaklardır. Haticenin hura Ağır Ceza mahkeme • 

renin sonlarına Beynelmil el tenis sinde olan muhakemesi sona ermiş ve 
poğru sağ açıklarının güzel bir golü ile ~..ampiyonu Tahirin «faili müstakılli belli olmıya -
bu kısmı sıfır • bir galip bitirdiler. • yacak surettıe)) öldürmesinden dolayı, 

İkinci haftayın Kulelilerin üstünlü- Nevyork 7 (AA.) - Kapalı kort ü- Haticenin on sene müddetle ağır hap-
,ğü daha bariz bir şekil almıştı. Penal- zerinde beyneimiJel tenis şampiyona- se konulmasına karar verilmiştir. Kuleli - Maltepe takımları oyuncuları bir a rada 



8 Sayfa SON POSTA Mut & 

Geçen baftaki 
bilmecemizde kazananlar 

Iş kanunu üç 
Ay sonra 
Merlyete giriyor 

(Ba tarafı 1 inci yf ) 
lere dağıtılmış olan (iş beyannamesi)
ni, bu müesseseler daldurarak veril
rneğe başlanmı§tır. İstanbulda Kadı
köy ve Silivri kazalarınd n başka, di
ğer kazalar beyannameleri Marmara 
bölgesi iş idaresi baş müfettişliğine 

IT e kilih Esasiye Kanunu 
Millet Meclisinde kanunun bazı maddelerinin tadili 
etrafında yapılan müzakereleri aynen neşrediyoruz 

Geçen bilmecelerimizde 
Birer l\tasa Saati kazananlar 

f.t, 56 ııeı melctepten 

Sa bi ha 

Birer kilo 

f.t. 61 ııeı melcteptea 

Mehpare 

çi kolata 

AflfeDızdar, İstanbul 48 lncl mektep 257 
Admam, Cihangir yokuşu ı de Tugrul BaıJ -
kan, İstanbul Karagümrük 27 inci mektep 
5/A dan Fahire. 

BOYA KAI.EMİ 
Nuruosmnniye Şeref sokak 32 de Orhan 

Dede. 44 üncü mektep 38 de Reha Tezcan. 
Ankara koyu pazar Akgün sokak 25/ A da 
Mustafa Emıutlu, Efi"Cmlt orta mektep 298 
Mustafa Öztürk, Kayseri Usesl 1/C den 1142 
Cablr Güner. 

KİT AP 

- 5 - l*l 

gelmiştir. 

Arkad~; bu madde Türkün h yatın -
dan, Türkün tıırihlnden, Türkun asırlar içe
risinde ,geçirmiş oldugu inkılAplo.rmdıı.n mül
hem olan kudsi esaslardır. Bu esaslar arzet
tiltim gibi, Türkün tarihinden çıkarılmıştır : 
Türkün tarihini karıştırırsal:, mazlnln ka -

işçilerile bir ai ranlıldanna. göıfiül ı~ ve asuıarm en derin
lenin fer d}eri veya yakın akrabası bir a liklerinden blr rlık halinde beşeriyet 
raya toplanarak \~ aralarında dı san- ilıerine yükselen Türk~ anealt o gilnden bu
dan başka işçiler katılmıyarak ev için- güne. kııdar, varlı~ınr. bugün burad tesbit 
de yapılan i.şter kanunda müstesna tu- etti~z esası :IStinaden muhafaza etm~ 
tulduğundan bunlar için beyanname tır. Tür~ şamı ır; mfllfyetçt oldu~ müd -

. . . detc;e Türk ya.şa.mıştır, dMlet~ı olduğu müd-

Çiftç ilik, deniz ve hav 

verılmıyecektir. . • detçe; Tiirk yaşamıştır, nncal kendf varlı#l-
Fakat en az 1 O ı~çı çalııjtnınayı icap nm esaSla.rıuı kendi ruhundan çıkardılı 

ettiren bütün yerler (bu işçiler sene- müddetçe .... fBravo selerD 

zam n mal sahiblnln hukukwm temin edecek• 
esaslar tabiatile derpiş edllmiş olacaktır. 

RECEP PEKER {Küt.abya) - Arkadaşlar. 
Halll :Menteşe arkadaşımın ll~mesile eyna
dırılan mevzu h kikaten bu kadar mühiın 
blr ~in Yüce Kamutaydan ~ıkt ı esnada 
üzerinde tonuşmak gibi büyük bir fayda te
min edUmiş olacaktır. Ben de H:tUl Menteşe 
arkadaşunın tasa vvur ettllti bir faydanın 
şümulüne hizmet. etmir olmak ıçın fikirle~ 
mi arzetmek maksadile bu tür ye rcic!lı& 
Arkadaşlar; iç rejim bakımından yer yüıü· 
nün haline kısn bir görüş yapalım, bu görüşün 
hüliisası şudur: Yer yüzünde bir çok çept.ll 
krizler ranmda her yerdıt YC tendl tan:uati• 
me göre diğer krizlerden daha mühlm bir lg 
rejim krizi ve buhraoı hüküm sürmektedir. 
İçinde yaşadıtmuz günün en önemli bir nok-

Tokat P. T. T. merkez memurlanndan 
Lfltfü kızı Selma, Antara Cebecl iıtekln llk 
mektep 5/C den 227 Kilmiran Engin, Anka
ra Hocatepe Sötüt soıtr.ır 40 da Eşblr Atu
mnn, Düzce İsmetpaşa me~bi 4 den 211 
Babahaddin Tungun, İstanbul Atıkall pa,ıa 
Nuriye Atasayar, Galatasaray llsesi idare 

f - Samatya 52 nci mektep f 1 A dan lşyan Nuri o~lu İhsan, Nlşanta.şı ortamek-
80 Hidayet. mep 613 den 1137 Muzaffer, Hayrebolu Uk 

nin bütün mevsiminde veya muayyen işte Türk ölüm döşcğtndc iken, varlık nı
aylarında çalışsalar dahi) beyanname htınu. te~.dlsine neth edenler Türkün tari -
vermek mecburiyetmdedirler. bine gömulerek onun YarilAının esas seeiye- tası olarak biztın gibi yenı vıt modem hayata 

yem çıkmış blr Devlet Için kendi rejimini 
daha llerl bir dikkatle göz önünde tutmak 
Te kendin& ynkış:ın kendi hayat ve lhtiJaÇ· 
brmL uYiıUl1 şekilde kuvvetlenclinnek ye 
tanzim etmek baş işlerin en başındadır. 

2 - İstanbul Ticaret lisesi ll H Ce- mektep 5 inci sınıf SOl Mesih, Adapazarı 
ı O . . h -k - .. k 1 lerlnJ bulm ve bugün burada teklif etmiş 

En az ışçı u munun onu ma- lerdir. (Bravo sesleri). -
sından maksat şudur: maleddin. Ulus caddesi 37 de Abdullah, Antarn Cebeci 

Abidin paşa köşkü yolu 9 da RQçhan. KurulWj ve işletme tarzı 1 O işçi ça- Arkad~; bir mllletin ana tanunu yapı-
ALBÜM 

Afyon kadın ana mektebl Mebrure Ka -
raman oglu, Edirne Kazancılar başı cad. 39 
da Sndlye, Gebze Eşref Beylik okulu 5 den 
178 Nevzat, Ankara Atıfbey mahallesi 193 
de Süheyliı. Tuna, Kumkapı orta mcktep 
1/ A dan 369 Selim, Gerede .sıhhlye baytıırı 
Hayatı Sağlam oğlu Fntin, 44 üncü mektcp 
5/A dan 164 Hikmet Demirel, Arnavutköy 
Blrinel cad. 90 Nevzat, İstanbul erkek llsesi 
724 All Türkn.y, istanbul erkek liseııi 3/F den 
All. 

1\'IUHTIRA DEFTERI 
Denizli Sarayköy belediye ebesl kızı Nl -

hal, Konya Pörçüklü mahallesi 27 de Sema
hat, Ayvalık Gümrük cndde!!i ta:tlıcı All o~
lu Recai, İstanbul Cumhuriyet orta. mektep 
llA dan 229 Resan, Ankara Kavaklıdere 173 
de Hayri kızı Ayten, ?:ile İstiklal okulu 20 
Turgut, İstanbul kız ortn mektep 1/B den 
38 Sıddık, Slrkeci Ebüssuut caddesinde No. 
10 dn Muzaffer. 

DOLl\IA 1\IÜREKKEPLİ KALEM 
İstıınbul 16 ıncı mcktep Sablhn özertem, 

İstanbul erkek llsesi 3/A dan 62 Ahmet Gü
ler, Vefa erkek lisesi 3/C den 218 Mustafa 
Tezcan, 44 üncü mektcp 5/ A dan 164 Hlk -
met Demirel, İstanbul erkek llsesi Fethi Al
to.y. 

TARAK 
Vefa erkek llsesi 21 A dan 445 oemıı Özkan, 

Kumkapı orta mektep llL den 234 Hurşlt, 
İ tanbul erkek llsesi 985 Tevfik Aybar<ı, İs -
tanbul erltek ll.ııcst 4 C den 945 Cemal, Kum
kapı orta mektcp 504. İrfan. 

DİŞ l\fACUNU 
Bafra merkez mektebl 235 EdJbe Arm:ığıın, 

Tokat orta mektep 1/C den ıos Eşref Kay -
n:ık, Ankara kız lisesi 3/C den 423 Bemtha, 
Ankara İktısat VekAleU Zat. Işleri müc1Urlü
~ünde Zekiye kızı Günay, Nuruosmanlye 
Mengene sokak 6 do. Süreyya, Davutpaşa 

ortamektep 69 Hüsnü Özynlçın. 
DİŞ FlRÇASI 

Ankara erkek llsesi 5/B den 183 Ahmet 
. İzmir Karşıyakadıı ~uh be~ sokak 20 ~ 
Ismet Zeral, Samsun ısmet Inönii mektebi 
s den 111 Nermln, Ankara 2 ncı orta mektep 
2/F dt'n 178 Mes'Ude, Arnavutköy birincı cad
de 90 Şoke, Samatyn 29 uncu mektep ın A
liye Kınaztürk, . 

. PARA ÇANTASI 
Istanbul erkek llsesi 2/C den 803 Nihat 

özcan, Sultanahmet Su terazlsi sokak 23 de 

Milli roman 

Evvelki gUnkU ve dUnkU 
k1smm Hutasas1 

Bir nisan gecesi İşgal kuvvetleri memle -
ketimizde bulunduklan sırada ... Yedi cenç 
zablt alay kumandanının sozlcrlnl dinliyor
lar. Kumandan talimat veriyor: 

- M. M. grupunun hazırladı~ı pl~n uze -
rinde hareket edeceC1z. Obüs bataryası Ye
şllk6yle Bakırkoy arasında motörlere yukle
nlyor. İşgal kun,cUeri bizi teftişe geldikleri 
zaman biz de hudutlan aşmış, milli kuv -
vetlere iltlhak etmlş bulunacnğız. Mevcudu
muz zaten 72 kişiden Ibaret. Bunları dört 
kıt'aya ayırıp Zeytinbumuna iötürecetız. 

Yolda dikkatli bulunmahyız. 
Yedi znbitin yedisi de birden: 
- Ha.zırız, diyorlar 
Alay kumandanı d~vam ediyor: 
- Evvcla yi.ızbaiı Htkmet hareket etsin. 

Ben kışlayı en .,onra tertedeecğim. Millizim 
Fikret benımle kalsın. 

Mul ::im Fikret oı ~ ~ gunlük evlldlr. Bu
na rağmen tcessur • . ... .ı.kt.adır. 

Kumandanma: 
- Mutcessır değilim, diyor, asker karısı 

hayatının her adımında kocasının yanında 
bulunmayaeai;ını biUr. 
Yüzbqı Hikmet. o sırada Içeri giriyor. 

Kumandandan son emri alıyor ve yola çıkı
yor. 

Nihayet Ka.ı:lı ç~meden sahile çıkm~lar 
ve sesstzoe uç motörle denize açılmıtlJı.rdır. 
Deniz yolculuğu sessiz ve sakin olarale geçti. 
·· .. radcnlze açıldıktan sonra sahlll t.aldben 

KART 
Ankara Cebeci Süngü bayın ı de Klun -

ran, İstanbul 19 uncu mektep 95 Sabit Yl lt, 
İzmir B:ı.sına.hane clvan Faik Pasa mahalle
si ı 7 de mesadet, Lüleburgaz Ikincı mcktcp 
114 Ba.ml. Ankara Öksilzce mahallesi Urgun 
sokak 37 de Sedat, zara İnhlsarlar müdürü 
Seyyit Tarhan kızı Neyylr Tarhnn, Ankara 
Samanpazarı Balkaç sokak !5 de L!\mta, An
kara Cebeel htekln Ukmektep 5 de 814 Fik
ret Meral, Ankara Samanpıwın Attil~ cad
desi Gündüz sokak 5 de Nrtenizcr, İımlr 
Karşıyaka ortamektcp 1/F den 49 İzzettin, 
İzmir Buca birinci mektep 3/B den 145 Sühn, 
Bursada Hacılar mahallesi Eecler sokak 15 
de Pikret Hilmi, Lüleburgaz llkmektep 2 den 
S16 M. Lütfl, Ankara Yenişehir Mimar Ke
mal mektebl 5/B den 415 Husamettin, An -
kara. Devrim Ukmektebl 4/B den 354 Sevim 
Sarper, Ankara Belediye bahçeler müdüri -
yetınde Aldettin Özkan, Çorlu hükfımet ko
na~ı karşısı Halk yazıhanesi sahibi Ahmet 
Taylan kızı Nezahet, Tarsus Duatepe okulu 
5/B den 382 Sabri Helvacı, Sultahmet Na -
kllbent sokak 1" de Güngör, Ankara Bozkurt 
mahallesi Turan sokak 10 da NeclO. Gürle, 
Kumkapı ortarnektap 59 Nahit, Ankara Ce
beci Yazgan sokak 4/A dan Müceııa Bekem, 
YeşUköy ilkmektep 42 Snbahnt, Kastamonu 
llsesi 5/A dan 288 Nlynzt Çaman, Konya İs
met İnönü mektebl 827 Nedret, Çorlu polis 
momuru İbrahim Çllero~lu Özcan, Ankara 
tsrnet İnönü mektebl 787 Nihat, Teklrda~ı 
Nnmık Kemal mektebl 2 de 223 Perlhan Ba
lıkkınnr, Manlsa Necatibey Ukmektebi 3 den 
438 Vil.lfi, Lüleburgaz llkmektep 2den 138 Hii 
seyln Topuz, Adapazarı ortamektep 2/B den 
350 N. Şimşek. 

· ·Insan nasıl boksör olur? 

. . d lırken Uk enel nuan ltlbarıı alınacak ıuav 
Iışbrmayı ıstilzam e en yerlerde; ta- 0 milletin kendi hn~~u ...__dl h ..,......,, 

diı. h t ü • t ..... ~.. • ~ ru unun 
mir veya ta -~~- u caret ve san_ a. teeelllyntı olmalıdır. Ancak 0 yoldaki um-
icrası şartlan yuzund"n veya iş yennı delere lstinat eden en biiyük tırtmalar kar
işleten kimsenin mali vaziyeti dolayı· ~da varlı!ını ve be~ltinl muhafaza eder. 
sile daha az işçi çalıştırılsa dahi kanu· Tür~. Asyanın b!r ucundan Öbür ucuna ka· 
nun şümulü dahilindedir. dar hakim old11g~ deviı'l.erde kendisini yıkan 

b •·t- h- .. . amll ancalı: içinde yer alnn h::ırlcl milletierin 
Kanunun u un ukumlen 3 sene telkinleri olmuştur. 

içinde tatbik o~unacaktır. ~ca~ eden Bilyük Tukyu Devleti yıkıldı. Bunun funDi 
nizanmameler Iktısat Vekaletince ha· o zam~kt Çin ~lyasUermın, Tilrk benlltinl 
zırlanmaktadır. yıkmak uzere, mutemadlyen yaptıkları telkin 

ve fikirler olmu§tur. 

Dahiliye Vekilinin 
Telkilıleri, 

(Baştarafı t inci sayfada) 
vemaiyeti olduğu halde Dörtyola gıt • 
miştir. Vekil bu akşam yeniden şehri• 
mize dönmüştür. 

Şükrü Kaya dün gece şehrimizde 
kurumlar menfaatine verilen baloda 
hazır bulunmuştur. 

Vekilin bir hafta kadar şehrimizde 
kalarak tetkiklerine devam etmesi muh 
temeld.ir. 

* Dörtyol, i (Hususi) - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, yanlarında Vali 
Hadi ve saylav Zamir, Tayfur olduğu 
halde şehrimize gelmiş, tetkiklerde bu 
lunmuştur. 

Vekil akşam üstü Adanaya dön • 
müştür. 

Hepiniz bilirsiniz ki bütün dünya Türkün 
ölümünün, determinizm esaslarına göre, mu
ka.dder olduğunu ldd.la. ettiklerı blr sırnda 
onun büyükleri, ancnk Türkün ruhundan al~ 
df#ı kıınaatıa bugün gördüğünüz ba cnnlı ve 
hayatlı Devleti knrma~a. muvaffak olm~lar
dır. (Alloşlar, braw sesleri) Şu halde bugün 
huzurunusa arzedilen tııdJlltın esası olan 
Cumhuriyetçlllk, Türkün kendi ruhunun ifa
desi demektir; mllllyetçlllk, o da kendi var
lı~ının idamesi Için lazım olnn esastır. Şu 
halde Türlrun bu esasları Teşktlfıtı Esaslve 
kanununda yer bulunca, bunlarn muhalif ~. 
larak fHdrler serdedilmfyecek midir diyorlar. 
Bir liberal çıkıp liberalizm esa.sııi}ını, bir ko
münist çıkıp komünizm! müdafaa ademiye
cek midir diye soruyorlar. 

Hayır etmlyecektir, edemlyecektlr. Teşki-
11\tı Esasiye kanununa muhtelif herhangi bir 
hareket nasıl bfr cürüm Ise bu esaslara mu
halefet de ayni şekilde cürüm sayılaeaktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Arazi meselesinde bir emnlyetsfzUk, bir ltl
m.atsızlık meselesi zannetmlyorum kl olsun. 
Mülkiyet hakkının kudslyetl T~ldllitı Esa
siye kanunumuzda tnsrlh edilmiştir. Bura-
da teklif edilen, bir ndnletin icabının y~rine 

Bütün boks alemi meşhur Marsel .............. - ..... - ................................... _ gettrilmesldtr: memlekcttc çalışan ve bu 

Til'in, spor hayatından ayrılmasını te- pıdan gözükür gözükmez yumruğu , milletin asırlardan ve ıısırlardan beri barını 

M Patlattım. .;eken asıl halkın hakiki malına. sahip olmn-
essüfle karşılamı~tır. eşhur boksör sıdır. Bu tş yapılırken bugün bir takım oerait 
bu münasebetle hayatı hakkında ~u Adam meğerse bir boksörmüş, yer- altmda bu mıı.Ilnra malik olaniann hukuku 
malumatı vermiştir: den kalkarken: payimal edilecek deAUdlr. Burada Teşkilltı 

- c<Ben bahriye askeri idim. Bir ak - Azizim dedi. Sen kuvvetli bok- Esasiyede yapılan lş, bu malların çiftçllen: 

T 1 'd b' . d f 1 I aör olursun, yumrukların sert. Gel ya- tevru için kanuni bir müsaade vennektir. 
şam ou on a ır sınema a ena ıa - Bu kanun yapılarak buraya gelecektlr. O 
de dayak yedim. Bu dayak haysiyeti- rm beni gör. 
me dokundu. Beni döven adamı dışa- Ertesi günü kendisini ziyarete git-
rıda kapının önünde bekledim, o ka- tim ve boksa başladık. 

(*) Baştarafian 25, 26 şubat ve 2, 
4 mart tarihli nibhalarunızdadır. 

Müşterek inan 
Blzlm şimdiye kadar rejimin esası olarak 

devlet kanununa geçmiş ve yurduıt 

benüz hayat:ı doğmuş en taze çoc:utundan 
en ya.şhsJllB \'llnncaya kadar, hepsi için 
müşterek bir inan mevzuu telfıkkl eclllmli 
olan mahiyeti Cumhuriyetten ıııarettir. 

Şl.mdlye kadar Cumhuriyet Ualk Partlslnln 
!jtluru Içinde beslenip bilyümüş olan ve par
tının kendi hususl ve profesyonel politika 
tel~kklsi içinde kalan hayn esasian biJ 
bıı mııdde ne Te~ldl1tı Esnslye kanununa 
eklemekle bütün yurdun müşterek tesı:ol ve 
kanuni bir rejim hallne sokmak ist.iyoruz. 
Bu hMise, h~kimten başhbaşma büyük bir 
lnkılı\p sayılacak kadar mühlm bir mesele
dlr. Bu esasların Kamutay taratından kabul 
edilen resmiyet kcsbettı~i dakikadan Itiba
ren yurtdaşla.rın lfiboratuvarında çalışan 
profesl:irlerden günün polfttknsı lle nitraşmı
yanlara ve Işlerin başında bulunan büyük 
müdür arkadn§lardan meseıa Devlet demir
yollarının blr mak:ısçısına. kadar büW-n va -
tandaşlar bu esasıarn inanıı.cıık, bwıları se· 
vecek ve bunJa.rıı Itaat mecburiyeti altına 
girmiş olacaklardır ve bütün mllli faaliyet 
ahengl bir manzume hallnde birbirini ta • 
mamlıyan bu yüksek esasların havası içinde 
akıp gidecektir. 

Bu şu demekUr ki blz.zat hayattan aıınıı.· 
rak Cumhuriyet Halk PartlsiniJ1 prograrzunın 
içinde yazılmış bulunan bu hükümler, bu 
devletin bundan sonrald varlı~ından bÜtün 
yurtdaşların bütünlük ve beraberilk ruhU 

lle besteyecek ve mUU birlik için daha sıkl 
bir tedblr alınmış olacaktır. Temylz mahke
melerlnln en büyük hiklıninden en küçük 
memurlnrımıza kadar hüküm veren, tedbir 
alan. emir veren ve tanzim eden herkes gün
lük işini yaparken ve kararını verirken ken
dini bu esasların çerçevesi Içinde hlssetınek 
meebarlyeti a.ltma rlrecektir. 

Hillasa arkadaşlan bu kanun çıkmca reıs ... 
mi hüviyeU olsun olma..ıun bütün vata.ndW 
ların tertip ettlii milli bünye müşterek ana 
esasıara beraber Inanan sarsılmıız ve büyük 
ve daha kuVYetll bir kütle haline gelecektir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bunun edebiyat tısnu üzertncte fazla dur· 
maya lüzum yoktur. 

(Arkası var) 

No. 3 

n 
ceklerinden emin olarak ona, düşmana ler ki her durak yerinde mola verdikçe Zigana tepeleri sekiz asır Türkün 
son sözü söylemek fırsatını bulmak i- tatlı seslerile köy şarkıları söylüyor, böyle müthiş bir akınını görmemişti. 
çin bu dağları aşmak lazım geldiğini soğuk pınarlardan avuçlarile su ıçıp Uzaklarda Ilgazlardan, yakınlarda 
anlıyorlardı. siyah ekmeklerini soğanla katık edip Çam.hbellerden Ankaraya süzülüp gi .. 

Büyük başbuğun, vatanın şerefli güle eğleniyor ve durmadan birbirleri- den bu insan kafileleri orada bir derya 
evlatlarını etrafına toplıyan büyük Şe- le şakalaşıyorlardı. Genç topçu zabit- oluyor, bu yol başbuğun kumandası • 
fin emrine girmek için acele etmek la- leri dik yokuş yerle:rde hayvanlarını na giriyor ve onun ruhlara telkin etti .. 
zımdı. alıp onlarla beraber giderlerken konu- ği kurtuluş imanı ile göğsünü doldu .. 

• 
Bürhan Cahit 

ŞUeye, oradan İneboluya kadar uz.andılar. Dört taraftan saran düşmanın çem•l fUyoı leırd; rarak verilen vazifenin başına k.oşu ... 
ineboluda halkın coşkun bir heyecan Için- berinden kurtulmak için bir bafın. d'i· t Çoğtı Inebol u, Kastamonu köy le • yordu. 

de karşılanan alay kumandnnı ve malyyetl fÜnen bir başın, ileri gören bir b~~ın ~ r:.:ıc:i#:ı ots..a bu ka-:!ınlcır,n muharebe -
evlere yerleştlı-ildlll"r. etrafına toplanmak laztmdı. d«!.~ h .. l.crleci vardt. Düftnanın nerele-

Artık şekiller ve insanlar yoktu. Kadın ve erk<}.: yüzlerce s "1 lu llu j roa ~adu ı~l~ini biliyorlardı. ls tan -
Tehlikede bir vatan vardı. Ve Türk taşıyan kağnı k, ~,}e.~erl yolun •;zun bü o•ıi'.oln rı~ l~lAe olduğunu anlıyorlar -
milleti bu tehlikeye karşı insiyaki bir parçasını kapıyorlardı. ı 6. 
hareketle toplanınağa başlamıştı. Hele bu döne döne çıkt~. ı;·,.'~t onla' emindiler. Ankaradaki * Çam ormanianna doğr•: si.iz!.Hu •,i;!~ ı h•.iya~ Baçbuı düşmanın hakkından 

Alayın nolc.san teçhizatını ikmal et- züle çıkış, tazelenen ormanlarıft, ı'll. • ~e~ec~t:i . Madem ki o öne geçmişti.. 
rnek için lnebolud., dört gün bekle - maçlarmda bahar güneşile ısınem )'cl ·' MUI.h.!m Fikretle konuşan Devre 
rnek lazım ı-" ·ll· ı.t • ban nanelerinin, kekiklerin, dağ rao · kfuııli btr yatlı kadın anlatıyordu: 

Ziganayı aşacak topçu kadanaları nekşelerinin çıkardığı gıcıklayıcı mer.:· - Ineboludan Kastt\monuyıt belki 
gelmişti. lcket kokusunu koklaya koklaya iç A-' ·,1:ı sefer ettim Taşımadıiım büyük 

fneboludaQ ve Kastamonu üzeri n - nadoluya giri~ hepsini sar ho~ etmitti. adam kalmadı. Hepsinin ag7 •n .!:l dilin· 
den Ankaraya kalkan günlük kağnı Kağnı katarının bitmez tükenmez de Mustafa Kemal... Men•edek i Ç<• -
ve yaylı , kafileleri arasına topçu ala yı bir ıztıraba benziyen enini, }'amaçlar- cuklar bile öğrendi ki mem:ck ·ri Mu~· 
da karışt1. daki davar sürülerinin çanları ve ak • tafa Kemal kurtaracaktır. Baksana 

Kasabadan çıkar çıkmaz başlıyan şama doğru bir gün batışı musikisi gi- millet hep Ankaraya akın ediyor. Bili
dik dağlara tırmanış ağırlığı fazla olan bi başlayan köy kadınlarının hasret, yor ki onun peşine düşmedikçe kurtu
kafile için kağnılardan farksız oldu. hicran ~fade eden meloci\ile~i istıilaya luş yoktur. 
Fakat bu çıkış ne mehabetliydi. uğramış garip Türk topraklarının ha- Devrekalili Fatma teyzenin söz -

Yükseldikçe arkalarında kalan Ka- zin çehresini ne samimi renkler ve ses- leri ne kadar samimi idi. 
radeniz adeta yaklaşıyordu. Fakat bu lerle gösteriyordu. Bu iman köylere, bütün halk tabc·· 
yamaçlardan döne döne çıkarken ar. - Kağm arabalarını köy kadınları hay- kalarına yayılmış ve yerleşmişti. Yedi 
tık ne denizden, ne kuradan kendileri- diyordu. Kocaları, nişanlıları askere gi- dü~manın hastırdığı Türkiyeyi o kur
ni tehdid edecek ve kendisinden çe • den bu yalınayaklı, bakır yüzlü genç taracaktı. 
ki~ilece\c. bir düş~ana tesadüf etmiye- ve yaşlı kadınları o kadar neş'eli idi- ~u akın ne heybetli bir akm idi. 

* Ecevid. 

lstiklal muharebelerine 
için Istanbuldan Ankaraya 
<cEcevid)) i unutmazlar. 

katışmak 
gidenler 

Ecevid, İsmail ağanın kırk odalı ha .. 
nı. Ve bu hanın meşhur tavuk kızart .. 
ması ve tavuk çorbası. 

lnebolu, Kastamonu yolu üzerinde 
göz alabildiğine uzanan çam ormanlıtt1 
arasındaki bu han yolun en neşeli kO"' 
na k yeridir. 

Iki kapısının önünde kağnı, yaylı. 
mekkari eksik olmıyan Isınail ağan111 

ham lstiklal Harbı yillarında bir at1 
kovanı gibi işlemiştir. Ve kırk oda .
sından biri bile boş kalmamıştır. 

Uyanık fikirli, iyi görmüş bir adatıı 
olan Isınail ağa yolcuları sevindirrne
aini bilir. 

Bugün ne haldedir, Isınail ağa sağ rıı• 
dır. Kim bilir. Fakat Ecevid her za • 
man için Türkiyenin en güzel bir sa .. 
natoryomu olacaktır. 

(Arkas• var) · 



Ittihad ve Terakkide on sene ~-------. 
- Oo ikinci kuım No. 28 -

Ci AN H·ARBININ SON PERDESi 
Yazan: Eski Tenin Batmuharrlrl MuhiHin Birgen 

Talat Paşa, kendisini gevşeklik ve 
zaafla, itharn eden sözlere karşı irkildi 

- Evet, dedi. Çok gevşeklik gösterdim. Şimdi lstanbula gidince ilk işim-bu meseleyi 
halletmek olacaktır. Her ne pahasına olursa olsun! Bu, 

"Her ne pahasına olursa olsun, sözünde Enver Paşanın kat' i mahkumiyeti vardı 

Bu fikrimi, biraz daha mufassai bir ı merak ediyordum. . ı O gün günlerden pazardı. Talat Pa-
tekilde böylece izah ettikten sonra ni· Her şeyin harap olup gittiği, harbin şan ın hir ad eti vardı: Kederli zaman· 
hayet, benim de canımı yakan bir iç kaybedilişinin muhakkak olduğu bir larda uykusu gelirdl. Şimdi de kederli 
acısının uyandırdığı bir ihtiyarsızlıkla, zamanda Talat Paşa ne yapabilirdi~ ve hatta muztarip olduğu için uyku ih
aiZlmdan takriben şu kelimeler dökül· Nasıl hir hareketle memleketi bir ~re tiyacı içinde esneyordu. Kalktım, onu 
dü: daha etrafında toplayıp, Enver Paşasız uykuya bırakarak çık tım. 

- Bütün bunları yapacak ancak siz ve ona rağmen, daha milli bir hareket Insanın kederli zamanlarında uyku-
vardımz. Fakat, siz de Enver Paşanin uyandırmaya ve bununla felaketli har· su gelmesi, fena bir şey değildir; kede
karşısında gevşeklik ~österdinizt bın son günlerinde millete kuvvetli bir r1 hafifler ve içindeki gönül sızılarını az 

Evvelki sözlerimi Talat Paşa, tasdik rol oynatmıya muvaffak olabilirdi) duyar. Bu hissi ben de t~nınm. Büyük 
alameti olan baş hareketlerile dinliyor· Bu düşünceler içinde, tekrar dudak· kabine dedikleri Gazi Muhtar Paşa ka
du. Kendisini zaafta, ge\f?eklilde itharn larımdan ihtlyarsızca bir kaç kelime binesi zamanında Bekirağa bölüğün-

' eden bu son sözlerimi söylediğim za • döküldü: de ekseriya benim de uykum gelir, be-
nıan da biraz irkildi ve sonra: -Fakat, çok ~eç... nimle beraber mevkuf olan dostlar, 

- Haklısın, Muhittin, ded'i; hem Dedim. Yürek ezen bir vaziyet için· <<mangafa)) diye alay ederlerdi. Sonra-
de çok haklısın. Bu söylediklerinin bir de bütün öğle üstünü doldurmuş olan 

1 
ları lstanbulda aylarca ~aklandığım sı

'kıammı <»lsun yapahilirdi k. İdeal olarak bu üzücü haabi.halin verdiği yorgun • ralarda gene ekseriya uyurdum. Fakat 
taaavvur edilen bir siyasetin tamamen luk, koca aa.lonu doldurmuştu. Talat kanaatimce, insanın ıztırap zamanla
tatbik edilebilip edilemiyeceğini sen Pa~a. gergin bir sinir sisteminin verdi- rında çok uyuması enerjiı:ıinin az oldu· 
de bilirsin. Siyasette öyle ideal plan· ği dolgunluğu arttıran bu yorgunluk· ğuna, sinirlerinin gevşekliğine alarnet
lar var ki bunları ta.tbik etmeğe geçti- tan kurtulmak istiyerek ayağa kalktı, tir. 
iimiz zaman bir çok yerlerinde aksak- düşüneeli dü~ünceli yürüyerek ilerledi, Enerjisi az bir insan: Talat Paşa 
lık o1ur. Söylediğin şeyleri, i~ler olup pencereyi açtı, biraz sokağa baktı, son- Kendi üzerimde yaptığım tecrübe • 
bittikten sonra böylece sıralayıp dök· ra bana dönerek: ler le bilirim ki, bizlerin keder ve sı • 
mek kolay, fakat, bunları günlük ha- -Evet, geç kaldım ... Fakat, henüz k b" ıntı, m türlü üzücü ve be:zdirici ha-
diseler araaında tatbik etmek müşkül- vazifemi yapmak 1-in vakit vardır, d" 1 -,. ıse er içinde geçmiş olan hayatımız-
dür. Bununla. beYaber sana tamamen zannediyorum. d h a, şa san, ne zaman enerjik oldum • 
bak veriyorum, ben, çok . gevşeklik Sonra esnedi: sa, az uykulu oldum; ne zaman çok 
aösterdimt - Uykum geldi, Muhittin, dedi,· d uyu umsa o vakit te az enerjik oldum. 
Dört senedir gösterilen gevşeklik ben biraz yatacağım. (Arkası var) 

Talat Paşanın en güzel tarafı bu idi: --·· ·-····-- · · ·---c·---
Ben on u hiç bir zaman nazır ve sadra-
2.am olarak. aörmedim. Her vakit ayni 
sade, ayni mütevazi ve tabii olmuştu. 
Ben o aün kendiaini i'evşelclikle itharn 
ettiğim zaman da bana sadece «haklı
am!» deyip düşünrneğe başlamıştı. 
Hiç şüpheşiz, içinden. dört senedir gös
terdiii ievteldiklerin muhasebea~i ya
pıyor ve bundan dolayı teessüfler du
Yuyordu. 

Bu acıktı bahia üzerinde konuşmak
tan ikimiz de yorulmuş gibiydik. Onu 
timdi o halile tekrar görüyorum: 

TARiH 
YALAN SOYLEMEZ 
Vak'alnri, oldu~ gibt mOlll
lea edebilmek için, Uzerineten 
biraz uıman geçmelidir. Bu· 

nun gihi bir güzellik oıOstah· 
1.arının dekerini aıılanıak için 
onun icadı Uzerinden en a~a
ltt bir kaç yıl ge çın i~ bulun
malıdır. 

KREM PER TEV 
dUn ortaya obJan bir Q'flzel-.., 
lik ınostalızan olmHdığı için 
hakkındaki hOkOın çoktan 
verilmiştir. O, Cildin gıdası .. 
Cildin hayatı. 

Hikayeleri 

Bir köy hikayesi 
Yazan: Peride CelAl 

-Emine gız niden bugün gene eo ~ı böy:e olduğıtna köydekiler gibi ben de 
nuşınuyon heç? inanmı.§tım ne yalan diyeyim. Emme 
Eminıe elindeki yamalı bir çocuk şal· benim aklımın almachğı teY senin o 

yüreği bozuk herif uğruna böylece as
ma çöplerine dönmen, köyde başka de
likanlı mı yok gız? 

vanru iyice sıkarak biraz öteye, taşla -
rın üzerine attıktan sonra başını ar -
kadaşma döndü. V e bir müddet büyük 
mavi gözleri ile ona dalgın dalgın bak· 
tıktan sonra omuzlarını silkeliyerek ö· 
nünde'k~ tahta tene'keye, sabun kö -
püklerinin içine ellerini daldırdı. O, ya· 
nya kadar sıvanmış tunç rengi, esmer 
kollan ile tenekenin içindeki çamaşır· 
lan birbirine sürterek ovalarken, ar • 
kadaşı Zeynep yere çömelip tokaçla • 
mak için taşların üzerine çamaşırları 
üstüste attı ve başını dönerek gene sor· 
du: 

- Emine gız .. Sana ne oldu bu ya • 
kınlarda? Yüzün öyle küskün, küskün, 
gülmeyi unuttun sankim. Geçende Ha
cıların Gül seni daında gözleri yaşlı 
buluvemiş. Gız ne derdin var ki söy
le be, ne saklıyon? .. 

Emine tekooden ellerini çıkarıp, ö
nüne bağladığı beze silerek, dönüp, bu 
sefer büyük mavi gözlerini kuşatan 

gür siyah kirpiklerini kırpıştırarak 

Zeynebe baktı. Yavaş yavaş gözleri · 
nin pınarlarında ya~lar toplanıyor, alt 
dudağı hafif bir surette titriyordu. 

Biraz kızdığı belli idi. Boğuk bir 
sesle arkadaşına adeta çattı: 

-Sende ne soruyon demindenberi. 
Öğreoocen de ne taydan olacak san • 
kim? 

Zeynep çok uzun boylu, büyücek be
yaz yüzlü, keskin bakışlı bir kızdı. He. 
men oracığa taşın üıerine serdiği ça • 
maşırların yanına çömelmi~tL Kaşla • 
nnı çatarak, dudağını büktü: 

- Var emme onun gibi olmaz. 
- Ne dedin, ne dedin! Onun gibi ol· 

maz mı? O kütük gibi herilin bizim oğ. 
lanlardan ne farkı var ki, kötü huyun~ 
dan başka, geçen gün arabasının atla ~ 
nm bir kamçılardı ki görme! Anasına 
blle el galdınnnış gızınca... Ganı te -
pesinden inmiyen bir herif.. 

Emine arkadaşına doğru başını u ~ 
zatrr.•ştı. Büyük mavi gözleri yaş için· 
de: 

- Bilirim, bilirim ne zalim olduğu. 
nu, dedi. Yüzüme Garşı ·~ ideyim sen 
mızmızın birisin• dedi, sonra çamhğa 
gelroeyiverdiydi. Halbuki geçen ba • 
har cseni ganm edecem• der dururdu. 
Şimdi de gayri yüzüme ba1anaz oldu. 
Amma ne ideceksin, yürek bu. Ne it· 
sem atamıyoın onu oradan gardeş. Ça
maşır yuarken, aş yaparken hep gö • 
zümün önüne geli geliverir. Hem son· 
ra .. 

Zeynep onun birdenbire susarak hıç
kırdığmı görünce çilli beyaz yüzü hay· 
retle gerilmiş: 

- E, sonrasını desene gız, dedi. 
Emine başını iyice onun başına yak· 

iaştırarak hızlaşan ..hıçkınkları arasm
da bir şeyler anlatmıya başladı. O söy
ledikçe Zeynebin yüzü öfkeden gözle· 
rinin içine kadar kııarıyor, arada sıra. 
da: cVay sütü bouk it!• cvay Tanrının 
gazabi başına yağası donuz!• diye mı· 
rıldanıyordu. Emine göZlerini silerek 
içini çekip ayağa kalkuğı zaman Zey· 
nep keskin bakışlarını ona çevirerek: 

Geniş koltuğa ya.alanmış, ellerini 
humnın üzerinde birbirine kilitlemiş, 
aözlerini karnının üzerine dikmiş, fa
kat, hiç bir teY görmiyerek, düşünü
Yor. Ben de düşünüyorum. Yaklaştı· 
iımız fırtınanın uzaktan uzağa gürül
tülerle gelişini hissediy~r gibiyim. 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz 1 

- Dert denmeyi.nce devası olur mu 
ki gız? Günlerdir sesin soluğun kesil
miş. Evvelisi gün Deli Örnerierin 
Fadimenin düğününe bile uğrama· 

--·· ·-·--·--·-·-- -.::-:::=-===== dın. Gayri aklın başında değil belli. A
jlemden gaçdıkça arkadan ne diyecek-

Bana bak, dedi. Kendini üzi.ıp 
durma gayri. Hele ben onu görüp bir 
gonuşayım da bakalım ne olur. 

* Bir iki dakika bu sükfıt devam etti. 
Sonra, T a1at Paşa, yeni bir azi m ham· 
lesile harekete geçiyormuş gibi, asabi, 
Yerinden kımıldadı, gözlerinde uyanan 
bir parıltı ile bana bakarak: 

- Evet, dedi, ben çok kabahatli -
Yim, çok gevşeklilc gösterdim. Şimdi 
letanbula gidince ilk işim bu meseleyi 
halletmek olacaktır. Her ne bahasına 
olursa olsun 1 •• 

Bu son sözü, «her ne bahasına olur· 
aa olsun!)) sözünü o kadar kat'i ve a· 
~imkar bir tavırla söyledi ki bunda 
Enver Paşa.nın kat'i mahkumiyeti var· 
dı. 

TAlat Paşa ne yapabilirdi ? 
Bu sözler, beni çok dikkate getirmi~

ti. Alelade ahvalde fikirlerini söyle • 
tniyen ve • daha doğrusu • pek nadiren 
~at'i fikirlere sahip olup ekseriya, gü
hün hadiseleri arasında sürüklenip gi
den Talat Paşanın, bana Beriinde En
Ver Paşa meselesi hakkında bu kadar 
kat"i bir !isan kullanması, onun içinde 
ne kadar mühim şeylerin kaynaşmak
ta olduğunun alameti :idi. 

Bu sözleri söyledikten sonra, düsün-
1 

feye dalmıştı. Şüphesiz, o dakikada 
stanbula avdet eder etmez yapacağı 
~yleri gözünün önünden geçiriyor, 
hen de acaba ne yapmak istiyor} diye 

B UyUk, kUçUk birçok hastalık
lar so~uk algınlı~ ile baş· 

lar. Mikroplar UşUyen vUcude hU
cum ederler. Nezle ve kırıklık baş

gösterir, Hararet yükselir. Artık 
en korkulacak hJtstalıklar için bile 

zemin hazırlanmış demektir. 

Kendinizi UşüttügUnüzü 
hisseder etmez derhal 

bir kaşe 

GRiPiN 
ahn1z 

GRh .. tN sızi gripe karşı ko· 
rur. GRlPlN en şiddetli baş ve 
diş a~rılarııu geçirir. GRlPJN 
oşatmekten motevellit bel ve 
sinir a~rılarını, bOtOn sızı ve 
saneılan dindiıir. 

'GRi PiN 
Kaşeleri 

icabında gUnde 3 kaşe alınabilir. 

BUtUn ecz•nelerde ••bhr. 

IRADYO 
Bugünkü Program 

8 mart 937 pazartesi 
İSTA~BUt.. 

ö~ıe ne.,.qiyatı: 
12.30: Pl&Itla Tlirk musiklsl. 12.50: Bavadls. 

13,05: Muhtelif plak n~riyatı. 
Aklillın neşriyatı: 

17: inlol!ıb dersleri 'Ünlverslteden naklen 
Mahmut Esat .Bozkurt, 18,30: Plnkla dans 
musiklsl, 19,30: Çocuklara masal: İ. Oallb 
Arcan, 20 Rlfat ve arkadaşlan tarafından 
Türk nıuslklsl ve halk şarkıları, 20,30: ömer 
Rıza tarafından arabca söylcv, 20.45: san
ye ve arkadaşları tarnfından Türk musl -
kisi ve halk şarkıları; saat ayan. 

Yarınki program 
9 ;\lart 937 Salı 
İSTA~BUL 

Öğle nt- riyatı: 
12,30: Plakla Türk musiklsl, 12,50: Hava

dis, 13: Beyo~lu Halkevi gösterlt kolu tara
fından bir temsil, 

Ak!iam neşrlyatı: 
17: İnkılfıp dersleri üniversiteden nak

len: Mnlımut Esat Bozkurt, 18,30: Pllikln 
dans musiklsl, 19,30: Eminönü Halkevi sos -
ynl yardım şubesi naınına B:ıyan Şüküfe NI
hal {Cemlyetçilik bakımından sosyal yar -
dım), 20: Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk muslklsl ve halk şarkıları, 20,30: ömer 
Rıza tarafından arapça söylev. 20,46: Cemal 
Klimil ve arkadaşlan tarafından Türk mu
slklsl ve halk şarkıları, Saat ayarı, 21,15: 
Şehir tiyatrosu operet kısmı CÜç saat> opere
tlnln üçüncü perdesi, 22,15 Ajans ve borsa 
haberleri, 22,35 Plfı.kla scılola.r, Opera ve o -
peret parçaları. · 

lerini bile düşünmez oldun! 
Eminenin kızgınlığı hemen geçmiş, 

yorgun bir hareketle arkadaşının ya -
nına çöküvermişti. 

- Zeynep gız, arkarndan ne derler 
ki? .. 
Ze)~ kaşlarını büsbütün çaınıış, 

ağır ağır başını sanıyordu: 
- Ne dimezler ki gız, ne dimezler 

ki.. Alemin diline kilit mi vuracan? 
Emine biraz korku, biraz da merakla 

onun yüzüne bakıyordu. Zeynebin yil· 
zü sakinleşmişti, sesi yavaşlıyarak de • 
vam etti: 

- Geçen bahar gülüp söylerdin, 
böyle tasalı değildin. O zaman Emine 
arahacı İbrahime gönül vermiş, oğ -
lanla her akşam çamhğın ötesinde bu · 
luşur derlerdi. Şimdi de .. 

Biraz durakladıkum sonra iHh·e etti: 
- Şimdi de İbrahim yüz çevirmiş te 

ondan böyle ağzını bıçaklar açmaz der
ler. 

Zeynep susmuş, bir şey söylemesini 
bekler gibi dıkkatlc arkadaşınil bakı· 

yordu. Emine onun keskin bakışların· 
dan gözlerini kaçırrnıya çalışarak ba • 
şını önüne eğdi ve yavaşça rnırıldandı: 

- Doğru derler .. 
Zeynep sanki bu cevabı bekliyor -

muş gibi tavnnı hiç bozmamıştı. Biraz 
düşündükten sonra önündeki çamaşır
lan di! elterek: 

- Bana bak Emine, dedi. Bunun 

Aradan bir ay geçmişti. O gün Emi-
nenin 8rabacı İbrahimle düğünü var • 
dı. Herkes hayret içinde kalmıştı. İb· 
rahim son zamanlarda Emineden yüz 
çevirmişken şimdi ona nasıl dönmüş, 
evlenmiye nasıl razı oln'ı~tu. 

Düğün günü bir aralık Zeynep pe -
şinden ayrılmıyan Emineyi bir köşeye 
çekti. Sevinçten mavi gözleri pırıl pı • 
nl yanan yeni gelinle başhap verdi -
ler ve genç kız canlah diye, and verdi
ren arkadaşına İbrahimi nasıl yola ge· 
tirdiğini anlattı. 

- Ona geçenele su başında rastgcl· 
dim. cBana bak İbrahim çamlığa gelir 
misin yarın, sana bir diyeceğim var• 
dedim. Yüıü güldü. Heç gelmez miyım 
ben gız• dedi. Öbürsü gün çamlıkta bu
luştuk. Ona: cİbrahim be dedim. Bizim 
Emeniye ne büyü ettin de gız sensiz e· 
demez oldu öyle?• sırıttı: cÇok mu ya
nıp tutuşur ki benim için?- dedi. Sonra 
birdenbire yanıma yaklaşmıya galktı. 

cZeklenir (*) gibi• söylenınesi zati do· 
kunmuştu bana. Bütün gücümü go1n· 
ma topladım, bir tokat attım yüzüne. 
Geriledi, gıpgırmızı oldu. cBana bak, 
beni de Emine gibi her buyruğuna bo
yun eğecem mi sanıyon?• dedim, go
§O goşa yanından gaçtım. O akşam ga· 
pımm önünden arabasını sürdü, geçtı: 

(*) Zeklemnek, istilıza etmek. 

(Devamı ll inci sayf:ıda) 



Yazan : Celal Cengiz 
Ikinci Kaptan Binbaşı Nuri Bey, Kumandan Osman 

Beye müracaat ederek: - Efendim, bu gemi 
japonyaya gidemez! demişti 

Hatta, son zamanlarda da, bu ı mini; ve bu suretle de yüzlerce eviadı 
maksadını izhar etmek için Av- vatanın bir felakete kurban gitmeleri
rupaya firar etmek fikrinde bu - nin önüne geçilmesi; (en küçük şek 

·sama belinden hançerini çıkardı ve 

lunduğu mevsukan rivayet edil • ve şaibeden masun olan adakat e a-
eyi yırtarak içeriye atladı 

mektedır • Buna binaen hududu budiyeti çakiranem- hasebile arz ve is- Sama bu sözleri dinlerken, gozunu - Katuma! 
şahanelerı haricme çıkacak olan tirham olunur, fermaaan ... ] perdenin arasına ilişti.rmiş, odanın i- Katuma şaşaladı. 
Faik Paşa, Mısıra gider gitmez, kendi- Mesele; yalnız bu jumallerın çer - çinde olup bitenleri seyrediyordu. !'vlara korkudan yere yuvarlandı .. 
me tevdi edilen vazifeyi ifaetmek şöy çevesine münhasir k.almamıştt. Artık, Samanın dizleri titremeğe, yüreği Sa ma: 

le dursun: bilakis zatişahaneleri aley- en iğrenç dedikodu mahiyetini alan bir kopareasma çarprnağa başlamıştı. - Korkma, Mara! Ben ölmedim .. 
hinde bir takım harekata teşebbüs ede- takım jurnaller de yağmağa başlamıştl. O ne} ( bu yalan"cı sihirbaz seni aldatıyordu. 
cek tir. Herhangi bir işin muhitte velveleli Odanın içinde bir gürültü kopmuş· Dedi ve sihirbaza dönerek: 

1 Bu jurnali, dığer bir jurnal takip et• surette aksetmesinden hiç hoşlanını - tu.. - Katuma! Ben sana sevgilimi, al-
mişti: yan Abd'ülhamit; bu meselenın böyle- Sihirbaz Katuma genç kızı kucakla· datman için mi bıraktım? .. Deminden-

[Ertugrul fırkateyni hümayununun ce dallanıp hudaklanmasından endişe mak istiyor .• Mara ihtiyar ihirbaz - beri sizi dinlryordum. Zavallı Maracı· 
Japonyaya gönderilmesi; mahza Ce • etmiş .. bu jurnalcilerin, yabancı eller dan kaçıyordu. ğımı kandırmak ve avucunun içine al-
nabıhak tarafından, zatişahanelerine tar;,ıfından gizlice tahrik edildiğini his- Işte bir feryat.. mak için, söylemediğin yalan kalmadı. 
vuku bulan bir ilham neticesidir. Hal- seder etmez: -Bana dokunma, Katumal Kocası Diye bağırdı. 
buki; zatişahanelerine karşı ötedenberi - Ortada, mes'ul olan bir bahriye toprağa düşen bir kimsesiz kadına Katuma yere sinmişti .. 
gizlice maksadı hainane besleyen bah- nezareti makamı var. Bundan sonra, • yardım edecek yerde .. neden el uza- Samaya söyliyecek söz bulamıyor-
riye nazarı Hasan pa~a kulları; mah - hiç kimse bu işe meşgul olmasın. tıyorsun} du. 
za zatışahanelerini gerek Avrupa hü- Diye emir vermişti. Ve ayni zaman- Katuma dişleri dökülmüş ihtiyar bir Mara başını yerden kaldırdı .. dik -
kumetleri ve gerek islam alemi karşı· da, bahri ye erkanı harbiye reisi Faik kurt gibi, wmı genç kızın boynuna katle Samanın yüzüne baktı: 
sında küçük düşürmek için -bunca se- Paşaya (Süveyş-e göndermekten de uzatara.: _ Sen Samanın kendisisin, değil 

1 faini şahane • arasından en çürük bir sarfınazar etmişti. - Ne diyorsun .. Sama senin kocan mi? 
gemiyi seçm,iş.. ve gene bu maksada Fakat: asıl mühim hadise, (Sü • mı), _ diye bağırdı • demek şimdi dul _ Elbette yavru m, şüphe mi edi ~ 
binaen, damadı Osman beyi de gemiye veyş- de başgöstermişti. (Ertugrul- kaldın} O halde benimle evlenebilir- yorsun benden? Ben sana yakında 
kumandan tayin ettirmiştir... Eğer, havuza çekilir çekilmez; gemideki ü • sin! Yoksa seni nıabet rahiplerine tes- Nipura döneceğimi söylemedim mi) 
işbu gemiye bir uikast vaki olur ise, mera ve zabitan arasında bir ihtW f !im ederim •. · İşte geldim .. 
bu hareket gemiyi o sırada sevk ve zuhur etmişti. Sa ma kendini zor tutuyordu _ Fakat. geçenlerde buraya tıpkı 
idare eden klavuz tarafından değil: Ikinci kaptan binbaşı Nun bey, ku- Demek ki Mara sihirbaza ipur şeh- bu kılıkla, bu kıyafetle senin ka .. deşin 
bizzat Osman bey tarafından vukua mandan Osman beye müracaat ederek: ri n~ niçin geldigini söylemişti 1. ı gelmiş. O da sana benziyormuş. 
-getirilmiştir. _Efendim( .. Bu gemi, Japonyaya Oyle ya .. Katuma b~ sırrı bilmesey- Katuma gözlerini açarak homurdan-
. Bahri ye erkanı harbiye reisi Faik kadar gidemez. di, onu bu suretle tehdıde kalkışır mıy- dı: 
ıPaşanın r1yasetinde bir heyet tarafın- Demişti dı? _Seni seven hassa zabiti Sama öl-
dan yapılacak olan tahkikat, hem In- Osman bey, bu itırazı hayretle kar- Mara: müştür, yavrum 1 O artık toprak al -
giltere hükumetini ve hem de kanal i- d k 1 b .. ., şılamış; ızahat istemişti ... Nuri beyin - Mademkı o öldü .. hen de ölmeğe tın an çı ıp ge emez uraya. 
daresini gücendirecektir. Ve bu sebeb- d·~· . h b"" .. k b' ~ kkal 1 z b b'' ''k b d MaAra hayretle sordu : 

ı ver ıgı ıza atı uyu · ır sogu n ı· raziyim.. aten o enı uyu nıa e e 
le de, sık sık kanaldan geçen Osman ı 1 ki d" 1 d"k d" . · · H d . k y b d ? 

w A • • ı a m e ı ten sonra; onun ızıp kurban olarak getirmıştı. ay ı o' - a u a am ·· 
sc:ıncagını harnil gemıler le, her sene d".kt•·w ·· b bl . b. b. dd h l h b t _ Bu adam, Samanın kardeşidir. 
(c.dd ) .d. l h i] . o ugu se e erı, ırer ırer re et - ra ip ere a er ver 

:ı e ye gı ıp ge en acı gem erıne . t• F k t N . be .. k d . k h k w b 1 I b" b" 1 . e çok be lZerler mış ı. a a : un yı ı na e ememış· Oiyere ay ırmaga aş amıştı. on ar ır ır erın ı · 
bir çok mü~kulfit ika edilecektır. ti Katuma seyrek .telli sakalını kaşı - Sama bir an içinde ne yapacağını şa-

Buna binaen böyle hadisata meydan . G l d şırmış, hiddetinden diŞler.ini gıcırdat-
verilmemek, ve bir takım siyasi dedi- emide, derhal iki parti husule gel- yprak gü üyor u. 

mişti Nur· be · f'k · · t · --' Samanın sabrı tükenmicıti. mağa başlamıştı. koduların önüne geçı·lmek t-·ın ·, bu . ı yın.. ı rını . ervıç eoen • • 
ba t hk

.k . d lrf ler, şunlardan murekkeptı: Birdenbire belinden hançerini çı • Mara tekra r sordu: 
P a ta ı at ıcrasın an .sar ınazar 0 ka d d · ak · · tl _ Bu adamın •esi, Samanın se3ine b çuncü kaptan; binbaşı Mehmet r ı ve per eyı yırtar ıçerıye a a- o 

duyru.lmak~ b~rak~Aer; JlaponyayEa ka- bey.· • (Arkası var) dı: çok benziyor, Katuma! 
ar gıtmesıne nu an omayan rtug-

rul gemisinin bu büyük seyahatinden 
men'ile ~mdiltk Bahnahmer suların· 
da şöylece bir cevelandan sonra İstan
bula aldırılması çok muvafık olacağı 
(hasbelsadaka) maruzdur, ferman ... ] 

Bahriye erkanından ve (Bozcaada· 
lı) nın en büyük rakip ve düşmanla • 
rından bir (paşa) tarafından verilen, 
üçüncü jurn~l: 

[ Çanakkale boğazından bile çık _ 
masına imkan ve ihtimal olmayan 
Ertugrul gemisinin, Akdenizi geçerek 
kanala kadar gidebilmesi; hiç şüphe -
sizdir ki bir mucizedir. Mahaza dama
dı Osman bey kullarını ifna etmek için, 
1şbu gemiyi seçen ve damadı Osman 
beyi de bu çürük gemiye kasten ku -
mandan tay.in eden Bozcaadalı Hasan 
Paşa kullarının bu maksadı mahsusu 
uğruna, yüzlerce eviadı vatan, kurban 
gidecektir ... Cemi'nin karaya oturma
sı, ve dümeninin kırılması; işbu Ja -
ponya seferine ikrah ile çıkmış olan 
kumandan Osman bey ile salr zabita
nın tertipleri eseri olduğuna zerre ka
dar iştibah edilmemelidir. 

Şimdi de, geminin Süveyşte havuza 
ko11ularak dümeni yapıldıktan sonra 
yoluna devam edeceğlne d~ir bir riva
yet deveran etmektedir... Halbuki 
bu iş için havuza girecek olan Ertug
rul. ancak iki ay sonra havuzdan çı -
kabilecektır. O zaman ise, Hınt deniz
lerinın fırtınaları başlıyacağı için; ne 
deErtugrulun ku ... vetsiz makınesıle ve 
ne de çürük dıreklerini parçalayacak 
olan yelkenlerile bu sefere devam et
mek ımkan ve ıhtımal haricındedir 

Mahaza; gerek ecanip ve gerek ale
mı ısldm nazarında, nüfuzu ahanelerı· 
ni kırmak maksadıle Hasan Paşa tara
fından bılhassa antihap edilen bu çü
rük gemınin d hcı lleriye gönderilmi
}'erek derhal lstanbula avdetınin te • 

o 
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- Dedimya .. onlar birbirine o ka· 
dar benzerler ki .. yanyana geldikleri 
zaman onları birbirinden ayırdetmek 
kabil olmaz. 

-Ya boyu bosu? ... 
Katuma bir daha ağzını açamadt. 
O güne kadar hiç bir yerde insan 

kanı dökmemiş olan Sama, elindek.i 
hançerini bir hamlede Katumanın göğ .. 
süne sapladı. 

Mara, Samanın bu dehşetli hamlesi 
karşısında gözlerini kapayarak: 

- Onu öldüremezsin sen 1 Katuma• 
yı hiç bir kuvvet öldüremez. 

Diye söylendi. 
Katuma han~ri yer yemez, ihtiya). 

bir boğa gibi bağırarak yere yuvarlan .. 
mı ştı. 

Sama, Mt4-ayı kucakladı: 
- Onun bir köpek gibi nasıl can 

verdiğini göreceksin, Mara! o seni al .. 
datıyordu .. böylelikle seni benim ellm• 
den alınağa çalışıyordu. Ulu tanrı be
ni sana gönderdi. Seni kurtarmağa gel· 
dim, Mara! 

Mara çok saf bir kızdı .. Katumanın 
ölümüne inanmıyor ve onun gazebino 
uğrayacağından korkuyordu. 

- Bekliyelim, Sarnal O can verin• 
ceye kadar bekliyelim .. ben ondan kor .. 
karım. 

- Ölen insandan korkulur mu~ 
1 Bak, son nefesini de aldı .. ciğerleri aön4 

dü.. artık göğsü hareket etmiyor .. ve 
kolları kımıldamıyor. 

ı 

ı 
ı 

Mara hayretle gözlerini Katumanın 
cesedine dikti. 
-O artık yaşamıyor, değil mi) 
- Inanmıyor musun hala, Mira) 
Ayağile Katumanın karnına basti: 

(Arkası var) 
- ,..,..~. ~'"_' •.• •r• ••-• • ~ • • ·~~• t ;c't:o t ,.-· 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarandan 

Pazartest 

(*) 

Yorğunluk, 
Baş ağrıları 
Göz za'fı 

ve 

Gerek orta mektepler ve llseler Te ge -
rekse üniversite talebesinin gözlerinde 
ders çalışırken hissettikleri JC)rgunluk 
ve baş a~rıları mutlaka göz zaafı lle al~
kadardır. Görme kuvvetinde mevcut olan 
bu zaaf sebebiledir ki yukanda söyledi -
ğirniz arızalar meydana gelir. 

Bu clhetle bu gibilerin derhal gözlerini 
muayene ettlrmeleri ve zaafı g:lderecek, 
daha do~rusu tel!'ıfl edecek gözlükleri 
kullanmaları lcap eder. . 

Netekim iyi blr muayene netleesl ken·, 
disine verilen gözlüklerle ç:ılışmaia b~
lıyan talebe derhal gözlerinde rahatlık 

hL-;seder. Ve baş aırısı znU olur. ve bu 
sayede gözlerde llerlde artacak olan zaaf
tan vikaye edtlml~ olur. 

, (*) B u notlan t e ip sakla:ruıu, ~hut 
bir albimıe yapı~tırıp kolleksiyOft 7Jlpınu. 
Sıkıntı zamanınııda bu n otlar bir • ottor 
cibi imdadınıza y~tiı~bUir, 

NiJbetçl 
Eczaneler 

.. , 
Bugece nöbetçi ola n eczaneler şunlar· 

dır: 

İstanbul clhet1ndekller: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Beyazitte: 

(Haydar) 1 Şehremininde: (Nazım), Fe· 
nerde: (VI tali), Knragiımrükte: (Arlfl, 
Saınatyada: (Erofilos), Şehzadebaşında: 
ü Hak kU, Eylıp c: (Hikmet Atııımaz), 
Eminönünde tMchmet Kt\zıın), Küçuk-
pazarda: CYorTll, Alemd.:ırd:ı: (Abd ı -
kadlr ı. Bakırkoydc Merkez). 
Beyoğlu clhetlndekllcr 
Tunelb:ışında : <M.ıtkoviçı, YüksekLtal· 

dırımda . (VIngo Puıoı, G lııtııda: (Mer
kczı, Takslmde: (Kf'ınal Rebul). Şlşlıde: 
(Pcrtcvı, Beşlktaşta . lAH Rız~). 

Bo&aziçi ve Adalama 
Usl:udarda : l Scllıniyc ı. Sanyerdc: 

fA<mfı, Buyükadada IŞ, a 1 Rızn), HP.Y
bclldc· (Halki 
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OKS ENLERE 
KAN 
OKSOROK 

K 
RUBU 

Göğiia nezleleril had e müzmin 
kuabat iltibablar- d~ m türree, 
zatülcenb ve boğmaca öksürükle
rinde çok faydalı bir ilaçtır. Gö
jiWeri zayıf olanla_r aynca tav• 
aiye olunur. Bir çok profesörlerin 
takdirine mazhar olm ur. Kanzuk 
Ökrirük fUJ'Ubu m r"f ezane
lerde bulunur. 

Umnmi deposu : 

lNGlLlZ KANZUK 

BEYOc1LU - 1 

Türk Ha 

ECZANESI 

BUL 

Eksiitme ilanı 

Kurumu 

;' 

• • 

Genel Merkezinden : 
1 - Bir tayyare a.ngan ile bir yatakhane binumm Merzifon' da 111fa· 

11 kapalı zarf usulile eJtsittı eye konulmuatur. 
2 - Bu ite ait penj", kgif ve tartna~eler on lira mukabilinde Ankara

da Türk Hava Kuru u Genel Merkezinden ve lstanbulda Türk Hava Ku
rumu t ubesinden abnac<:!rt.ır. 

3 - 1Df8 edilece ha.uıur ve yatakhane binasının k~if bedelleri tutan 
( 109.200) lira (32) bn-u'tihır. 

4 - Eksiitme 20/MaJt/1937 günü saat ll de Ankarada Kurum Ge
nel Merkezinde yapı1a'-·.ı1.br. 

5 - Ekailtmeye trirebilecekler : 
Isteklinin diplom lı miı n..ı· veya mühendis olması ve halen intaat mü

teUıbidi olduğuna dair ka ıth bulunduğu Ticaret Odaarndan ahnmıt res
mi ~eaika göatenn~ ve "mdiye kadar bir defada en az yüz bin lira kıy-
ınetinde bir bina intu-tı İfiw muvaffakiyelle bafarınıt olduğunu vesaikle 
i-t etmeai prtbr. 

6 - Istekliler (8.l9Vt lira muvakkat teminatlarını Kurum Genel Mer
Kez \'eznesine yatıraort . ı~~·akları makbuzu ve betinci maddede talep edilen 
veaailri teldiElerini luıvi apah zarfla birlikte 20/Mart/1937 günü saat o

Illa kadar Türk Han. Kurumu Genel Merkez B-.kanlığına teslim etmeli-
dirler. (1219) 
- ---
MAZO MEYVA TUZU 

iNKJBAZI, HAZJMSIZLIGI, MİDE EKŞİLİK 

ve YANMALARINI 

g!d~>rir. Hiç bir zararlı ve müsft!l ma~esi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilir·le r. MIDE ve BAR
SAKLARI AlJŞTIRMAZ. içilmes i latif, tesir i kolay 
ve mülayimdir. Yerini h içbir mürnasil müstahzar tu· 
ıamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 

İnhisarla Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamalb tuzlasınd.- sareti mahsusada tesis olunan ince tuı 
değirmeninde .abhi ve fenni bir surette ibzar olunan ince aofra 
tuzlan yanmpr e birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da 
"50" ter kiloluk :içi lciizd kaplı çuvallar içinde satı~a çıkanl
mlfbr. 

Sofra tüzıan .. .6~, ye "128, zer paketi havi sandıklara ko-
oarak ambalajlanmıştu. Paketli sofra tuzlarının beher kil~u 
kabataf ambarın.cU "9.50, ve mutbak tuzlarımn beher kiloau 
"5,25, kuru.t fia~ ublacaktır. 

Gerek mutbak v:e ı-erek aofra tuzları bir 
çuvaldan daha az ısatılama.Z: Sandık ve çuval 
bna dahil olduğundan müşterilerden ayrıca 
bedeli aranmıyacaktır. 

sandık veya bir 
bedelleri tuz fıa

aandık veya çuval 

Tuz abcılanmn lnhiaarlar İstanbul Ba,müdürlüğü merkezinde 
1 "1184 Kabatat ambanna müracaat etmeleri ilAn o unur. , 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
Belediyemize ayda. 140 lin ücretli bir memur alınacaktır. Mühendis 

llıektebinden mezun oJ .. nlıiı rdan isteklilerin memuruyeti Bayındırlık Ba -
hnlığmdan tasdik edilmek üzere ellerindeki diploma ve bulunduğu yerler
den aldığı vesika aureiJ~lirli M rt ayının 15 ine kadar Belediyemize gönder
lneleri, Makina, Elektrik ve u İflerinden anlıyanların tercih edileceği ilan 
olunur. d069n 
-.. ·----------------------------

Maliy V ekiletinden: 
116/1937 Tarihinde.u. itibaren tedavül mevkiinden kaldınlacağı evvelce 

ilAn edilmit olan nikel 25 kuru~luklarla bronz 10 kufUJluklann 1/ KA
nunuevvel 11931 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasının takarrur 
etnıiş olduğu ilin du~tH'. (443) (1108) 

SON POSTA 

Bir köy 
Hikayesi 

(Butarafı 9 uncu aayfa.da) 
Bahçede i.dim. Masus güldüm yüzüne. 
Gamçısını atının üzerinde şaklat1p o da 
gü ldü. 

Daha ertesi gün çeşmeden su alırken 
bir de baktım yanımda sırıtır durur. 
cGız çamlığa gelmemisin bir gez, de. 
di•, gaşlarımı çatıp: cDefol ~rda~, ~.e
dim, yürüdüm. İki gün geçtı. Bır gun 
tarlaya giderken yolda önümü kestı: 

- Gız, dedi. Bu gadar nazlanma ne 
oluyo ki!. Bak Emineye ne dediyse~ 
yaptı. Garım olmadan benim oluvedl. 
Sen ne gafa tutup durursun~. 

- Haydi ordan, dedim. Inanınmm 
bu sözlerine sanırsın. Emine yapar 
mı heç öyle şey. Sen kendini hemen 
her gız ayağına düşecek gadar huylu, 
güzel bir delikanlı mı sanıyon be .. 

O bir şeyler diyecekti. G<>şa goşa ya· 
nından gaçtım. Uzaktan bağırdun .~na.: 

- Bana bak ben öyle ya1an, duzen 
laflara gulak asmam. Sen get başkas:nı 
gandır. Emine eteğinl bile öptürme -
miştir sana aniıyon mu? · 

Ondan sonra gayr~, heç N,\izijne baJ<· 
madım. Nerede görsem gaçtım y,ol\ln ·, 
dan . .Bir taraf.t~n .Pa guraı; du,rurdum. 
Ne gurnazlık etsem .. şu herjfe de y..>la 
gelip Emineyi alıvese. Sankim 'Tan -
rıya gaygum ayan oldu gız. Senin go • 
can olacak aptal, arası bi'r hafta geç • 
meden ne etti biliyon mu? Gitmiş ga •. 
sabaya, kime yazdırdıysa bir kağıt yaz· 
dırmış. Kfı.ğıtta neler demiyor neı:r. 
cGız bırak nazı gayri deyor. Sonra pış· 
man olursun. Bak Emine yüzüne bak. 
mıyom diye, ne hallere gırdi. Halbul,ım , 
&en bucak bucak gaçıyon benden. Su 1 
boyunda söyledim inanmadın, yolda 1 

dedim ganmadın gayri inanki Emine ' . ı 
senin gibi inatçı değildi heç. Iki zorla • ı 
mada gollarıma düşüvedi. Sen de bı -1 
rak bu inadı da gayri gel çamlığa, bak 
ne diyeceğim var .. ıt 1 

Altına da parmağını basmış senin ki.. 1 
Amrn.a oguyuncuya gadar da canım çık. ı 
tı. Sağ olsun şu bizim hoca gadın, o · 
biraz belletmi~ti ya.. Okumayı evine 

1 
çağırıp ikimizi.. . . ı 

Neyse kağıdı baştan başa kendımı . 
zorlıya zorlıya oguduktan sonra ben de 
ne ettim bniyon mu? Bizim imama 
goştum hemen. Verdim kağıdı ona o • 
gudu. Dedim ki: eBu herif işte böyle 
soysuzun biri. Bak kendi de borcl~ 
her şeyi diyiveriyo. Emine de tevekkelı 
ona zati. Şindi söyle ne idelim ona .. » 

O da pek gızdı. eSen meraklanma. b<m 
idcceğimi bilirim ona. dedi. Ne ct • 
miş biliyon rnu? Akşam çağırmış da.mı
na onu .. Kağıdı gozuna sokmu~ «l~t~ 
kendin dilinle her şeyi söyliyon, bu ettı 
ö-in kepazeliği temizle, yoksam bu ka
iıtıa başına çok işl:r açanm» demi~. 
İbrahim inkar edeyım demiş evvela. 
Sonra bakmış imaının yüzü de, sözü de 
pek sert, cpeki» diyivemiş. İmama: 
cEmineyi iste öyk ise bana demiş, o 
Zeynep garının da alacağı olsun, ba • 
sıma çorap ördü.» 
• Zeynep sözlerini bitirdiği zaman E· 
milnenin gpzlerli: buluthnmışt!ı. Art!k 
gülmüyordu. Zeynep arkadaşıntn bu 
halini görünce hemen onun kınalı el· 
lerini avuçlarına aldı: . 

- Ne tasalanıyon be; Je<ıi. Gaç gür1: 
dür csöyie, söyle ne ittin de İbrah!m 
beni almıya razı olduıo diye, eteğim • 
den avnlmazdın da. yüreğinde başka 
süpheİer galmasın diye, d iyivedim sa· 
~. Hem böylesine böyle gerek. Gayri 
gocan oldu gitti, atsa atam az, satsa sa
tamaz. Bir iki yı da geçti mi işlet büs· 
bi.itün yola girer. Sen de pek pısmk, 
kendi halinde durma ki h~l'ife garşı, 
sana da dayak vurmıya galkmasm ... 

Zeynep sustuğu zaman dışarıda ~.ı· 
vul sesleri başlamıştı. Ho ra tepe n leri n 
çığlığı ortalığı inletiyor, cgelini getirin 
be» diye, bağıra.nların sesleri oraya ka
dar geliyordu. Iki genç kız dalgınla • 
sarak bir müddet bu seslere kulak ver· 
diler. Sonra birbirlerine baktılar. İki • 
sinin de dudaklarında "hafif bir tebes· 
süm belirdi ve birdenbire birbirlerinin 
kollarına atıldılar. Dışarıda davul zur· 
na seslerine hora tepenlerin çığlıkları 
karışıyor, Eminenin arkadaşları neşeli 
kahkahalar atarak bağrışıyorlardı. cE
mine gız görün alanda gayri, sabrıınız 
tükendi bekliye bek1iyc .. » 

* Arabacı İbrahim hala köyün sokak-
larında arabasanı sürerek, kamçısını 
atların üzerinde şaklatıyor. Zeynep te 
evlendi ve Eminenin küçük oğlu bu 
sene yürürniye başladı. Yalnız arahacı 

Sayfa ll 

VE!\~ S gibi gOzel olmak 
istiyorsanız; dnima 

VENÜS Kremi 
VENüS Pudrası 

VENOS allı~ 

VENüs Ruju 
VENÜS Rime ll 
VENüs SO rmesi 
VENÜS Briyantlnl 
VENÜS Esansı 

VENÜS Kolonyası 
VENÜS Gliserinli ve tuvaJet 

sabunu 
çam kokulu EREN kolonyali 

" kullanınız. 
VENÜS mOstehlaratı nam ve Oôbretini soz ve şarlatanlıkla deRll malını bQ

t nn dOnyaya be,lendirmek snretlle isbat eden şayanı itimad yegAne markadır. 
VENüS mnstalaarabna : Tanınmış eczane, ıtriyat ve tuharıye matazala

rında en kıymetli yerler verilmiştir. Deposu Evliyazade Nuredd.in 
tıcarethanesi • lstan bul 

- -- -- ( 

Dahiliye V eki etinden: · 
ı - V ekaletç.e J8Pbn)acak yazıbane, Mua, koltuk, aandalya ve müma-

sili mobilya açık ebiltmeye konmutlur. ı 

2- Eksiitme 24/3/937 taribinde Ç&l"fUDb& aünü aaat 15,30 da Anka- ' 
rada Y enitehirclelr:i V elealet binası içlnde topl.nan Satmalma Komisyonun· 
ca yapılacaktır. ' 

3 ....._ Muh&mrnaı ketif bedeli 268Qliradır. 
• 4 ..-.. Muvakkat teminat 201 liradır. 

5 - İstekliler bu İfe dair tartnarneyi V ekiJet Levazim bürosundan ~uızl 
alırlar. • 

1 

6 - İsteklileıin 24/3/937 günün de muayyen saatte teminatlarını hi
milen komisyona müracaatlan ilan olunur. <<504)) ((1234» 

NER • 
1 

Sinir ağriiarı, asa bt ök -Urükler, •••bt 
zayafhk, uykusuzluk, ba · e yar1m b•t 
ağris1, bat dönmesi, bayg1nhk1 ç•rp1nl11 

ve sinirden Ileri gelen bütUn r•h•t••zllk· 
lar• glderlr. 

Günde 2 • 3 kahve katığı. Her eczt~neden arayınız. 

ŞARK iS PENÇiYARI LABORATUARI 

İnhisarlar Müdürlüğünden: 
180,000 Adet bobin 20 1/2 milim ll aiga,.. kiğıdı. 
20,000 Adet bobin 20 1/2 milim 1 külü yapıfonyan sigara kijıc:lı. 

120,000 Adet bobin 28 1/2 milim U sigara kiğıdı. 
1/11/1937 tarihiDCie aatm alınacajı ilin edilmit olan yukarıda cina ve 

mikdan yazılı (320,000) adet bobin 1igan kiğıdınm pazarlıjı 15/3/937 

tarihine rutlıyan Pazartesi günü aaat 16 ya talik olunmuttur. 
Istekiiierin pazarbk için tayin edilen ıün \'e saatte %7,5 güvenme para· 

larile birlikte Kehetatta Levazim ve Mübayut t ubeaindeki alım komia · 
nunagelmeleri ·ilin olunur. (1258) ------
1 IEmllk va IEytam Bankasa lllnlara 1 

KİRALIK EMLAK 
Esas No. 

c. 1017 

c. 10/8 
c. 10/10 

16~ 

M~vkii ve nev'i Depozito: Ura 
Beyoilun'da Bedreddin Mahallesinde Orta 
Ş imal Sokağında 5-7 No. lı Abusi Apar-
tırnamnın 7 No. lı Dairesi 
Aynı apartımanın ts No. h dairesi 

Aym apartımanın 10 , , 
Ni,antqın' da eski T qvikiye yeni Harbiye 
Sokapda 135 No. lı eski Ekmek Fabri· 
kasinm bo~rum ve zemin katı 22S 

Mevkileri yukarda yazılı emlAk bir yahut üç RDe mOddetle 
kiraya verilmek Ozere açık arttırmağa konulmuttur. Lteklilerin iha
leye miisadif 15 Mart 1 937 pazartesi günü saat onda Şubemize 
gelmeleri. 467 

~Dr. SUPII IBNSBS 
ldrar )'Oiiara hastıhk'arl 

muteha••••• 
Bcyottlu Yııctız sinemusı karşısı 
Leklergo APt. muayene 4 den sonra 
(;umarteaı fakiriere Peraala 

~---.. Tel. ~9'ı4 ._ __ ., 
····························-----·························· 
İbrahim atıarına yaptığı gibı arada sı· 
rada Emineyi dövmektcn vaz geçmedi. 
Fakat Zeynep bu kabahatin bir türlü 
'kocasma baş kaldırıp, dayak atmıya 
kalktığı zaman su testisini başında kır
mndığı için hep Eminede olduğunu 
söylüyo--r ve arahacı İbrahim karısını 
böylece dövdüğü günler Zeyneple kar
şılaşmaktan korkarak ondan bucak bu· 
cak kaçıyor. 



12 Sayfa SON POST~ 

merkezinden 
üceyratı 

İstİhsal edilmiş 
için yeni ve kıymetli cil d 

bir cevher 
28 gün zarfında yatll kad1nlar1 

daha genç gösterir. 
Cildiniz/tt g•nç, t•rü taz11 v• pemb• kalması lçltt onıı 

b~sl•11lnlz. Artık b•r•ş•klakltır kalmtıdı. 

25 Yllftndan aon • 
ra; cildin iz, kay· 
m e t 1 i Biocelini L-.._...%;..~~.u.A~~..ı...&.~ 

kaybelrneğe bat • 
lar. Eğer hemen 
Leslenip ihya edjl
mezse burufup so
ı_. ve ihtiyarlar. 

50 yaşlarında mil
yonlarca kadınların 
karakterleri genç o
IJabilir. Fakat, ihtt
yarlamış gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok 
.tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

bu 
unsurunda 

cildinizinkinin ay • 
nidir. Adeta beıe· 
renizin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cil· 
dinizi açlıkdan öl
dürmeyiniz. Onu 
Biocel ile besle)Ji· 
niz ve yaıJandığJ • 
nız zamanlarda hi
le cildinizin daima 
taze ve cazip gÖ• 
rünrnesini temin 
ediniz. 

B ı o c E L 
tesirini gösterdi 

T acrühe edebiliıliz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan SO Y&flannda 
bir kadm 30 ve 30 yatla .. 
nnda bir kadın 24 Y•tanda 
görünebilir. Genç kızlar da 
hiçbir vakit göremiyecek
Jeri tayanı hayret bir tene 
malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin profesö· 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihab edilmiş genç hayvan -
larda gizlenmış cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve .genç leştır
rnek için matlup nfsbet daıre -
sinde mevcuddur. Geceleri yat -
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremini sabahları kullanınız. 

Terkibinde cBeyaz Oksijen» bu

lunduğundan birkaç gün zarfın
da birbirinden daha beyaz üç le
vin üzere cildinizi şayanı hayret 
bir surette beyazlatır. Siz de he -
men bu iki kremi kullanınağa 

başlayınız . .Memnuniyctbahş ne· 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

BIOCEL'li TOKALON KREMİNİ 
KULLANlNIZ VE HER SABAH 
DAHA GENÇ GÖRÜNÜNÜZ •• 

Binlerce To kal on müşterisinden müessesemize mektup 
yazaniann müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymeti 
delilıerdir. 

( Tole~ılon kr•minlzd•n bilıakkın istifad8 eltim. 
Yüsümdelcl çlrki11 kabarcık/tır ztıil oldu •• •. 

( Z. B. H. O. Fatsa 

( Tokalon kreminin benim cildimin ,..,cin• çok 
n geldilini itiraf etmeyi bir vazif• bilirim. 

ldim esmer olduğu halde Tokalon siirdüktere •onra 
begazla11makta ve ufak kahtırcık/ar tamamile zail 
olmaktadır.) 

B. Şehir İ. B. M. Eşi.. Tü. Konya 

Mektuplarin •••ll•r• dosyalartmtzda sakhdtr. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliL1ÖiNE KARŞI 

• 
Her eczanede arayımz. (Posta 

Dr: HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

D:ıhiliye mütehassısı: Pazardan maada 
hergun (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 210" ............................... ._ ... ~ ......... __. .. .._.. 

Son Posta Matbauı ____ _....,..,.,.,.__..,___...., 

Ne~rtyat Müdürü: Selim Ragıp E:MEÇ 
SA.HİPLERtı A. Ekrem UŞAKLIGİL 

S. Ragıp EMEÇ " 

.. 

Cil i ID daP . 
yddazi ar1n dan 

RIICR R PRL 
giirülecekhr 

Mart 8 
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