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Fesatçıların 
hiçbir netice 

tertibatı 
vermez! 

Bizim davamız Suriyelilerle değil, 
ve müstemlekecilerledir, 
kazanmasını ·bileceğiz ! 

vataniler 
bunu da 

Suriye ile hududumuzun lıey' eti umumiyeaini gösterir harita 
( FralllıtJarııa bütüıı Arap abaliıiııi ıllllılaııdırarak lmdıadunaua t.c&Yliıı: içi• ltir e,kiya yataj'ı haline r et irdilderi " Arappınarı ,, mevkii Sürüç 

k11abamııııa Ceııubullda taa laadııt üuri•cle bir köy olup laaritamııda mevkii göıterilmiıtir ) 

11 ~ayıp gitmekte olan (Hatay) dava· k ---
~ biz Türkleri en ziyade müteesslT Dürzi isyanı arşısında 
b eın cihetlerden biri de, çok basit olan 

~ ıneserenın bazı bedhahlar tarafın- F s • • 
an n, Suriyeli Aırap komşularımııla ara- ransa urıyeye ısyanı 
1ı:~~;nasma vesile yapılmak iste- ' 

aa liaıbuki_ bi21im suriyeınerıe hiç bir ' ' Sen bastır dı• yor 
k varnız Yoktur. Bilakis şarktaki bütün ' ' 
~ınşularınuz gibi Suriyel'ilere kaırşı 

ıa a~ihüsnü niyetle,hattasevgi ve Elkabes gazetesı· ı·se haykırıyor n Ygı ıle mütehassisiz. Bundan tabii de 
lae olabilir? Bugünkü SJlriyeli komşu- • 
la rırnızla asırlarla vatandaş idik. Asır
~a ayni bay.rağm altında, ayni müş-
.B~ vatnın evladı olarak yaşadık. 

li ~· 1z. bu asırlarla devam eden kardeş
n gın ıcabatını ne dün, ne de bugün u
Utınuş d ~ "li egı z. 
~Devanu 5 inci sayfada) 

" Bu nasıl dostluk, nasıl muahede? Fransa, tanklarile. 
toplarile isyanı bastıramazsa, Suriye hiçbir şey yapamaz" 

1 Nisan 937 tarihli Elkabes gazetesi! nı açıkça gösteren şu dikkate şayan ma 
1 

Cebelidürüz isyanının Fı·ansızlar tara- kaleyi neşretm'iştir: 
fmdan nasıl ve ne suretle hazırlandığı- I (Devamı 2 inci say.fada) 

Madrid önünde kanlı Dünkü siyasi 

f Başvekil Belgrad Yolunda 
• • 
ismet lnönü diyor ki: 

"Yugoslavyaya dostça 
konuşmıya gidiyoruz ,, 

Bi~lerce halk tarafından alkışlarla uğurlanan ismet 
lnönü gazetecilere mühim beyanatta bulundu 

'' Hepinizi guler yüzle bırakıyorum. GUler yüzle bulacağım ,, 

Dün hararetli tezahüratla karpllıian ft ai urlanan Baıvekil, 
halk a raımda 

Köprüde 

muharebeler oluyor konuşmalar i:~tiliv~:=k-;::~·=· ;:e:':::=~=~ 
Cumhuriyetçiler ilerlediklerini Frankitler ise taarruzları , H · • Vekili hareketin 1i Bay Stoyadinovlçe :i.adei :ziyarette bu ile karşılanmış, iStasyonda ve Köprü-

.. .. .. • • • • . ' • .•1.. 1 arıcıye ' f • lunrnaik üzere Belgrada ıttmekte olm de binlerce ahlk tarafından alkış'lan-
puskurttuklerını bıldırıyorla~, bınlerce o u var den evvel Fransız ve talyan Başvekiliirniz İsmet İnönü ve refikala- mışıardır. 

~adrrt, 1 O - Merkez cephesi: Hü- .işgaıl etmiŞlerdir. sefirleri ile görüştü rı, dün saban hususi trenle Ankaraclan Başvekil, bir müddet 80nra Hariciye 
~~ket "ıt:ı~etleri .şid~_et~e harek~te .g~ , Asi(k0uvvetler3~_ara.?ilas fte~~s)iıni tah Paristen yeni dönmü~ olan Fransız geldiktdaen ~~ı..Pteratmpa~as1 odt~lfoe inmiş Vekili (RDü~tü Ar3as.~ v~ Vekaldaet siyasi 
-._ ~ılerm bazı muhım rnevz.ılerım evamı uncu say aWI b .... k 

1 
.. H . p d·· b h ve ora l!S 1JU.Cl!l ıa e ış er ıır. evamı uncu sayfa ) 

~ uyu e çısı enrı onso, un sa a 

Dünkü milli hüme maçları 

Ankara Gücü iyi bir 
oyunla Güneşi 2-1 yendi 
lzrnirdeki maçta da 

~irliğine 
Doğan Spor Ankara Gençler 
2 - O galip geldi 

Ankara Giicil • Giineş maçmdan bir inbba 
(Yaaaa 7 aei .. ,ı~ lp01' ıütularııubıclar.) 

saat 1 O da Perapalas oteline giderek 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir kadın kocasını 
.zehirledi 

İnebolu, (Hususi) - Abananın An
barcılar köyünden dmam oğullarından 
Abdullahın oğlıu Aziz karısı Mu~afa 

(Devamı 5 inci sayfada) ...... ___ ........ ···-····················· .. ··········-
Son Posta'da yeni ve 
güzel bir yazı serisi 

DÖRT MUHARRiR 
iŞ ARIYOR 

Çoban olsaydım, doktor olsay
dım, artist olsaydım, mUdnr 
olsaydım, uşak olsaydım, berber 
olsaydım, şoför olsaydım, mimar 
olsaydım, deli olsaydım V. s ... 
Yazanlar : Salahaddin Enia 
Naci Sadullah, ismet Hullisi, , 

Cevat Fehmi • 
ilk yazı yaran 

Yarın 
" Son Posta " sütunlarında 

Eğlenceli ve zengin hediyeli bir 
Müsabaka Başhyor 

Yüzlerce okuyucuya ziyne~ altınlarından 
ve diğer kıymetli eşyadan hediyeler 

Mevsimin e~ güzel iki romam 

S.~!·~e~~~~ l ~~!~~!!5 
Yazan: Kemal Ragıp i Yazan: Celal Cengiz 

Şa~a diye ba!lıyan ve ~il?kç~ t Şimdiye kadar yazılan deniz 
derınleşen bır kalp hıkayesı f romanlarının en kuvvetlisi 

(ittihat ve Terakki) tefrik;~nzın son safhası 
Talat, Enver, Cemal, nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

---ıı Yarın "Son Posta,, da okuyacaksınız l ._ _ _.,, 
• 
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Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

.................... ...... ············-·-··········· 
Dürzi isyanı 
Karşısında 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 

' 

Bugün Cebelıdürüzde kim hakımdir, 
Fransa mı, Suriye mi, Atraşlar mı? O
radaki toplantı bır isyan başlangıcı ve 
hüh.-funetlere meydan okumadır. Bu 
toplantıda verılen kararlar: 

1 - Suriyel. muhafızı reddedip ye· 
rine Emir Ha an E.atraşın tayini, 

2 - Cebel.durüzün idari ve mali is· 
liklfilini muhafaza, 

3 - Cebelde bulunduğu müddet 
için Suriyeli muhafızdan sarfiyat he
sabı istenilmesi. 

Emir Hasan Elatraşın Ammanda Dür 
zü menfileri re·. lerinin n.4sihatını ~lıp 
döndükten sonra Cebelüd:irüz hadısc
sinin kapaooığını zannetmiş, hükumet 
ten ıintihabatı ilan etmesini istem ştik. 
Fakat son gelen haberler Emir Hasanın 
orada b1r toplantı yaptığım, nihayet yu 
karıda yazdığımız kararların verildiği-

Resimli Makale: a Yurdu korugan çelik duvar il Sözün ısası 

Eski asırlarda milletleri yekdiğeri aleyhine saldırtan 
his ya taassuptan, ya saltanat hırsından kuvvet alırdı. 
Yeni devirlerde taassup ve saltanat kaynaklannın yerine 
siyasi ve içti.mat akidelerin çarpışması kaim oldu. Deği
şen sadece isimdir, kurban gene ayni kurbandır, adına 
milletler deriz. 

Ufuk her valGtkinden karanlıktır, göğü kaplıyan siyah 
bulutlar ber dak;ka pathyabilirler. Fakat Türk yurdu 
etrafını çeviren çelik duvarın arkasında bütün çocukları 
ile müttehit ve milliyetperver kaldıkça tehlikeden ma .. 
sundur: 'Elele veriniz, birl~mi.ş. iyi idare edilen kuvve· 
tin tehlikeden korkusu yoktur .. 

Affediniz, babacığım! .. 
E. Talu--..... 

asyonal sosyalist AlınanyaJllll 
mütemadi tehdidleri ve meydall 

okumaları karşısında yelkenleri suY~ 
indirip, «Tıs!» .. sinmeyi muvafık bU it 
lan Fransız efkarı umumiyesinin b 
büyük kısmı, öcünü, aklı sıra biıdeil 
çıkarmak istermiş gibi bir tavır takın• 
maktadır. 

Tarihin hiç bir devrinde, Fransa b\l• 
günkü kadar turcophobe = Türk ha5 ' 
mı olmadı. Meselii, şu Hatay mesele ' 
sinde, resmi Fransanın gürlmeğe baŞ ' 
ladığı «ta\Şana kaç, tazıya tut!> siyase
ti artık bütün vüzuhile anlaşılmış v• 
bizi, cenub bududlarınuzda ciddi ted' 
birler almaka. sevketmiştir. 

Yeryüzünde medeniyet alemdarıığı• 
nı oldum olası iddia eden Fransa, tc ' 
rakki Ye temeddün yolunda fücmi ha1' 
rette bırakan hamleler gösteren geıı9 
Türkiyeye karşı böyle bir vaziyeti nB' 
den takınmıştır? Akıl, sır ermiyen ci• 
net işte budur. 

Dün, elime bir Yunan gazetesi gef 
ti; şöyle bir göz gezdireyim, dedim.· 

Maliimdur ki Atina Üruversitesi b1l 
ni bildirmektedir. -~==-=--==r=-==----=--..s=---====---...-=------====--=-=====------=---==-, J yakllılarda yüzüncü yıldönümünü tö • 

Silahlı isyan 
Bu Cebeliclürüzün silahlı bir isyanı 

demektir. Buna karşı Fransa kendisi
ni bitaraf addediyor. Suriye ise isya
nı bastıracak kuvvete malik değil. Ce
beldek1i Suriye taraftarları da telgraf 
ve mazbata yapmaktan ileri gitmiyor
lar. 

cıKendimizi aldatınıyalım» 
Kendlırti.zi aldatmıyalım. Vaziyet ta

mam.He böyledir. Suriye orduyu he
nüz Fransadan teslim almadı. Binaen· 
aleyh bu işte Suriyenin gayret etme
sini istemek de haklı olmaz. Sur,iye
nin meşru hAklıniyetine yapılan bu is
yana karşı Fransanın bitaraflığı ne de
mektir? Reddedilen muhafız bir Fran· 
sız olsaydı acaba gene böyle mi yapa· 
caktı? Cebel yirmi senetler~ beri Fran
sanm idaresinde idi Muahede ile ve 
komiserliğin emri ile Suriye idaresine 
verıildi Suriye bir muhafız tayıiaı etti. 

aBu nasıl dostluk?» 
İ.şte hepsi bundan ibaret. Fram;a Ce

belde ordusu, müsteşarları ~ i.stih'ba· 
rat sü'baylarlle kaldı. Şimdi Cebelde 
olan bir isyanı Suriyeye bırakmanın 
ne kadar doğru olduğunu kiyas ediniz. 
Fransa isyanı bastırmazsa Suriye hiç 
bir şey yapamaz. Bu nasıl dostluk, na· 
sıl muahede? Mandater dken Fransa 
herhangi bir SuI'iye isyanı karşısında 
böyle mi yapıyordu? Şeyh taç hükfune 
tine karşı yapılan her harekette yolla· 
n makinalı tüfeklerle, tanklarla dol
durmuyor mıydı? Şeyh, taç hükumeti 
tanksız, ordusuz, idi de iim:di.ki hükıi· 
met tanklı ordulu mu bulunuyor? 
Fransanın Suriyede ve Lübnandaki 

siyasi va~eti ayni iken Suriye btdi
ğini isteyen Trablusşama geçenlerde 
neden ordusunu indirdi ve makinalı tü
fekleri kurdu? Orada böyle olduğu hal 
de Fransa Cebelidürüzdc neden ayni 
şeyi yapmıyor? 

Bakim kim? 
Öğrenmek ıistediğimiz ı:udur: 
Cebehidüriizde bugün haklın kimdrr? 

Fransa mı? Öyle ise vazifesini yapsın. 
Suriye hükUmeU. ise onun elinde kağı
da yazılı bir kanunu esasi .ile ne ola
cağuu Allahtan baş'ka Jd.msc bilmiyen 
muahededen başka bir şey yok. Eğer At 
raşlar lise biz yalnız Cebelidürüzde de
ğil, bütün memlekette bir .suikast kar
şısında bulunuyoruz demektir. 

Suriye hUkfuneti Cebelidürüzde mü 
sellfilı bir isyanla başbaşa kalmış iken 
komiser Bağdada gidiyor, Şamdaki 
rnümessHi Tahranda geziyor ve Cebeli 
dürüzdeki mümessili ise a1elfıcele Mu
sula seyahat ediyor. Bunkırm vckil1 ; 
de lbttaraf kalıyorlar. Böylece Atraşıar 
da bilqikleri gibi cirit oynuyorlar. Her 
kes te Suiye ile Fransa arasında mua
hede var bitiyor. Cebelidi.irüzü Suriye-
ye tabi zannediyor. Nct"ip Elrys 

Defterdarlar arasında 
Ankara, JO (Hususi) - Trabzon 

defterdarı Yekta varidat umum mü
dürlüğü ~ube müdürlüğüne, Emin -
önü mal müdürü Hüseyin Yozgat def
terdarlığına, varidat umum müdürlüğü 
fUbe müdürü Reşat Trabzon defter
darlığına tayin edilmişlerdir. 

' ö renle kutlulamak üzeredir. Bütün dün" 

1 S Z D ya Üniversiteleri bu şenliklere daveclı 
a. dirler. Bir takımları, bu davete şimdi• 
,_...;;=~-.;;-.....,_---~---------------:~::-------:ı-:--:--:ı,.., den kabul cevabı vermişler. Elimdeıd 
Fransız kadınları •--------....~:-• Diinyanın ciğerleri gazetede bu cevablardan bazıları mün1 

Camdan elbise HER Gu"·N eı·R FIKRA En kuvvetli deriçtt. 
· · Bunları okurken, gözüme, Fransa • 

Uiymeye başlıyorlar ö ~sürük hapı Çocuğu nın Provence eyftletinde, Aix Üniv~ 
~tesinin grekçe olarak verdiği cevab 

Tıraşçının biri aktör Bazımı Şe· ilişti. 

hir Tiyatrosunun kapısında yakala- Bu yüksek kültür merkezi ne diyor, 
nuştı. Tabü derhal anlatmaya baş· biliyor musunuz? 
ladı. AnlattL Bir saat geçti; bir bu- Yapılacak merasime bütün dünya tt• 
çuk saat geçti. Hazımın sabn tüken niversitelerinin tehalükle iştirak et ' 
di. Bu sırada da ötekini öksürük tut meleri lazım geleceğine işaret ettikte.O 
tu. Hemen cebinden bir hap çıkardı. sonra, diyor ki: 

- Şu öksürük hapını yutayım da, cDioper to Panepistimion Athino!i 
dedi, öksürüğiim kesilsin. söziimc evloğumen epi to tin laınpada tis an • 
devam edebilirim. thropinis sofias, 'tis varvaris epi pollıd 
Bizım adamın elindeki hapı kap- ğeneas katesvesmenin, en ti Elladt 

tı : lampros palin sinapsai .. » 
- Aman birader o hapı ben yu- Tercümesi: cBunun içindir ki AtinJ 

tayım da sen yutma. Üniversitesini, Barbarlar tarafından ~ 
- Sen de mi öksi.irükten muzta- sırlarca söndürülmüş olan beşeri bilgi 

ripsin. meş'alesini Yunanistanda yeniden a ' 
- Öksürükten muztarip değilim. levlendirdiğinden dolayı tebcil ede ' 

Senin öksürmemenden muztaribiın. riz!.• 
ir • Ne buyurulur? 
Kraldan mı daha Ge ı d b ·· ı L Moda lstanbula ne zaman gelecek çen er e, gene u sutun arda, a.• 
Çok kor,ı.uıur orman rus lQgatmın (kazıklama) terimini i. 

bilmiyOTUz, fakat Fransız kadmlan ö- fi ' • zah ederken pizleri misal göstermeli 
nüınüzdeki aydan itiba{en camdan ya- Bekçisinden mi? .b. 1 b. b t d .. t••V•· .. • Brezilyada herkesin hayretini mu· gı 1 nası ır gara e e uş ugunu, n 
pılmış elbise giymeye başlayacaklar- Bugünkü İngiltere Kralının babası cip olan bir vak'a gazetelere ak.setmiş- çeşid bir hezeyan kıvırdığını tebarü3 
dır. . . •V• • v Beşinci Jorj müthiş bir av meraklısı · HAd• d ettirm~tim. 

Amerıkada bıldıgımız bayagı en- idi. Bir gün ormanlarda avlanırken, tır. R a ı~e .•u .. ';;'.'.v .. .. uk b' b Türkleri kasteden bu ikinci herze~ 
mm iplik ve kumaş halin~ getirildiğini başka bir avcıya rastgeldi. esmını gor u~unuz çoc v ır u- de, hiç bir mütalea katmaksızın okuyu" 
işiten F ransanın büyük hır kumaş fab- . . çuk yaşındadır. İçınde oturdugu koca-' cularımın takdirlerine arzediyorum. 

Kral o.nunla alay etmek ıstedı ve.: man musiki aletini, bir ""Ok bu.·yu··k a- Te'kerrür eden bu şuursuzluk, yahuf rikası derhal ihtira beratını almış ve 5 k .,. d d ~ ' 
- enın av tez eren var n:ııt' e ı. clamlar öttürmeğe muvaffak olama- ki düpedüz düşmanlık tezahürleri kal"" 

hemen yapmaya koyulmuştur. Gözlerini indiren adam hıç cevap d kl hald b d ı· ' 
d d ı · arı e u yavru öttürmeğe mu- şısın a, sanın çarmıha gerilirke:D1 Kırılır, içindeki e görünür iye d. . 

korkmayınız. Camdan yapılan kumaş verme ı. vaffak olmaktadır. Çocuğun ciğerle- Tanrısına hitaben söylediği, Incilde rl-
Kral sualini tekrar etti. Avcı gene rindeki kuvvet herkesin nazarı dikka- vayet olunan sözleri tekrarlamak içi.In' 

ipekten yapılan kumaş kadar yumu- cevap vermedi. den geliyor: 
d tini cetbetmiştir. 

şak, yıkanmaya ve ütülenmeye aya- Kral nihayet dayanamadı: - Affediniz, babacığım!. Ne yaotı.14 
nıklı v~ gayri şeffaf olacaktır. ilave e- ki . londrada fırsat düşkünü larını bilmiyorlar .. 

- Biz dedi, kral olma a ınsanı ye· 
delim: Ucuzdur da 1 garson 'ar meyiz. biz de senin gibi insanız. Ne- tı 

Misiingetin yaşı den korkup cevap vermiyorsun} lngiltere Kralının taç giyme mera-

Meşhur Fransız artisti Mistinget Bu sözleri duyan tezkeresiz avcı simi yaklaştıkça heyecan ve dedikodu 
bu günlerde Londrada bulunmakta ve birdenbire gözlerini kaldırqı ve kah- da artmaktadır. Son gelen Fransız ga.
gazetecileri kabul etmekten kaçınmak- kahayı attı: zetelerinde okuduğumuza nazaran 
tadır. Artist gazetecilerden korktuğu- - Yaşa be Beşinci Jorj 1 Ben seni Şimdiden alayın geçeceği yoldaki kah-

orman bekçisi zannetmiştim de kork- velertn garsonları o günlere mahsus nun sebebini şöyle izah etmektedir: 
muştum. gündeliklerinin artmasını istemişler-

«Çünkü gazeteciler benim yaşımı ............................................................. dir. Bunlar merasim gününden üç gün 
soruyorlar.» b. kl ·ı 1 1 ıraz aya arım ı e meşgu o unuz. evvel ve merasim gününden üç gün 

Bir defa bir Amerikalı gazeteci ar- Sahneye ilk çıktığım zaman yirmi üç sonraki müddetler için günde bizim pa
tiste ilk defa ~apolyon muharebeleri yaşında idim. Otuz senedenberi müte- ramızla 24 lira yevmiye istemişlerdir. 
z~manında sahneye çıkmış olduğu }lak madiyen oynamaktayım» cevabını Patronlarla müzakere eden bir müta
kındaki şayiaların doğru olup olmadı· vermiftir. Artistin ayakları on milyon vassıt: 
ğmı sormuştur. franga sigortalıdır. - Bu garsonların teşkilatı kuvvet-

Londrada gene bir gazeteci kendi- Mistenget'in bu sözleri söylediği lidir, talepleri is'af edilmezse, korka-
sine yaşı hakkında sual sorunca, Mis- günün ertesi günü o gazeteci: «San'at- rız ki -0 gün, kahvelerde yer tutan kim
tinget: karın iki ayağı var ki yaşını ikiye tak- seler aç ve ausuz ~alacaklardır 1 de-

« Rica ederim yaşımı bırakınız da sim ediyor» diye yazmıştır. miştir. 

.............................................................. 
Biliyor musunuz ? 

1 - MısırWar güneş tanrılarına nf 
isim verirler? · 

2 - Sirano de Berjera.'lc kimdir? 
3 - İngilterede meşhur Kembriç U-

niversitesinin bulunduğu Kembıi9 
şehrinde ne kadar insan yaşar? 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

r 
İSTER İNAN İSTER 

. 
iNANMA! 

1 - Asyada büyük Türk göçü İsanırı 
doğuşundan 20 bin yıl evvel başlamı.Ş'" 
tır. Türk efsanelerine göre bu göçilıi 
sebebi şudur:Türklerin bütün kuvve• 

1 ve kuvvetlerinin Kot dağı denilen bÜ" 

Dün, ~öziıne inanılır bir fabrika sahibi söy - naklarından vareste kalabiliriz. Fakat bu halde bulunan 
lüyordu: bir memlekette mühim bir elektrik tesisatını yapacak 

- Sanayi hayatına girdik, İstanbu1u da mühim bir sa- kqç tane. ~iddi. ~ı~e~sese ve kaç tane ciddi, bilgili işci ı 
nayi merkezi h::ıcne getirdik. İranlı bir dostumun daha vardır, bılır rnıs.n1z. 

dün bana söyleWği gibi bir İ~k ;~~e ı;;~ ~y -
1 
S ;~ ~ ad;~ m:~~ ~ ü: aded de ~:~ 1 

yük dağın Yeşim denilen taşlarından 

gelirmiş. Çinliler bu taşların kudre ' 
tini anlamışlar ve taşları. bir gün çal • 
mı.şiar. Bu yüzden Türk ılinde bereke* 
kalmamış ve göç başlamış. 

2 - Osmanlıların yılkrca memle • 
kete başbelası ettikleri Hşar vergis1 21. 
şubat 1925 de kaldırılmıştır. 

3 - Reji 1 mart 1925 de kaldıniarak 
tütün işi devlete intikal etmiştir. 



POSTA 

a ri önünde kanlı 
ınuharebeler oluyor 

Cuınh riyetçiler ilerlediklerini, Frankistler 
püskürttüklerini bildiriyorlar, binle~·ce 

Uy<! e CB.aştar~fı t. inci sayfada) tur. Geceleyıin .alt.ı hücum yapı1mı.ştır. 
f>incı ~l'erdır. Üniversite mahalle - Düşman kuvvetlerinin mikdarı ve kul 
Oerı~ u~u_:ıan. asiler, hükumetçilerin !andığı levazımın nevileri iıf.ibarile mu 
ltiYett esı uzerıne tecrid edilmiş bir va h.arebe saat altıdan 19 a kadar çok ş.id· 
c e kafunşlardır detlli ohnuştur. Düşman bütün gayret-araban h . ,_ 

flt\d . c el · Bajo'nun milisler tara kır.ini Kazadaçampo ve Cuesta De.lös ban: U}gali neticesinde asiler Caıra • Pordices üzerinde hücuma kalkmıştır. 
hutıiye~~ • Alıto'yu tahliye etmek mec· Bu tebliğin neşri esnasında tesbit edi· 

111.de kalmışlardır. len düşman öl'üsünün adcdij iki bin se· 
Saı Fraıık.ı.stıerin tebliği kiz yüzdür. Bu muharebenin ne kacmr 
~~~a., } O (A.A.) - Franko u- şidıdetli olduğu hakkında bil" fikir veriır. 

1tadıi arargahından tebliğ edıihlıyor: Düşmanın sekiz tankı tahrip edilmiş· 
t't 20 d d .~ephesinde evvelki gün sa,. Ur. Filhakika Perd'ices rnıntakasımda 
11.d etr~ dUŞman mühlnı kuvvetler tah kuvvetlerimiz ateş açmak içiın düşrna· 
de ta: ten sonra bütün cephe üzerin· nın siperlemmizin j"anına kadar gelme 
~:rru.z hareketlerinde bulunmuş- sini ıbeklemi.şlerdir. 

BaŞ\,ekil Belgrad 
lsnıet lnön ü diyor ki: 

konuşmıya 

yolunda 
" YugosJavyaya 
gidiyoru:ı. ,, l 1 

dostça 
:'.\ 

Jı a ~ 

t?ı.tist <&ştaraft 1 inci sayfada) rum. 
kabu~lları Numan Menemeneioğlunu 

!' 

İçten ve dostça 
etnıişlerdir. 

~a Başvekilin beyanatı 
~ürıt'ekiJ saat 15 de Yugoslav ve 
Ajans nıatlbuatı mümessillerile Anadolu 
h~ b;Uhabi:rini kabul ederek şu mü 

•\'u a:natta bulunmuştur: 
\ıinçıe g~l~vyaya içimde •büyük biır se· 
~el gitlıyorum. Hareketimden biraz 
~ekuı ~vkalad.e olarak toplanan İcra 
l'etı.lıı el'i J:Ieyeti, Yugosl'a,,vyaya Türki· 
l6ğ e:~i ve candan bağhhğını iıb· 
da au .~~ bcnıden dstedi. Son dakika
bana Yük Şefim Reısicuınhur Atatürık, 
Rost~rver.ile.n vaz·fe ile yakından alaka 
'lur'ki ~e~ bilhassa Yugoslavya ile 
lıfunı ;:1 ~~~lıyan rabıt~Jarın sağlam· 

1bıuş•al'dır~ruz eştirmek lutfunda bul'un 

ha~ra~a ve İstlanbulda bütün halk, 
latıe evdı edi:ııen bu vaziieden f evka· 
bütu:eınnun olduğunu göstermiş ve 
~ ~~hüratile Yugoslav milletine 
istem· ~ıllı sem patisinin bildiriılmesini 
~ 1{ r. ~unlar, 'bütün Türk m111e· 
~ Se ek b~r ~-:.le halinde Yugoslavya 
ler-ırn!~atunıı esnasında sadakat his
tı~ he~~1:1 tczalıüratıaıa iştirak edeceği· 

ıg eınarı·lcrdir. 
au <l ~ostane te;uıhürler 

he Yok ~~an.e tezahür1er esnasında şüp 
k~1 b .. 1 Turk milletinin bu hissi ala· 
bi c~ı~tün. dünyanın nazarı dikkati· 

\' u tıne den hali kalmıyacakltır. 
'tii.r'ki ~osıavyanın yüksek devlet adamı 
Stoy;Y~nhı samimi dostu BaşYekili 
bır.sız~ınvviç.i bir an evvel gönneğc sa
ll~"ve~~!:?rum. Dost Yugoslavyanın 
1%tni '1~1n memleketimiz efkan u • 
~dır ~Lll_de yarattığı iyı tesir o dere· 
la\>y11 d hatırası hala canlıdır. Yugos
~·eueti e~ıet adamlarının yüksek me.z.i· 
huylik b~ı~~ da ·ma tak dır edilmiş ve 

~a·'bi. ır ıiımat telkin etmiştiır. 
Cetı say salta11.ıt Alıtes Prcn~ Paula şah 
~il bügı~~rınu arzedebilcccğimden bil 

Ben ve .arkadaşım Hariciye Veki.ti 
Doktor Aııas, Yugoslıavyaya içten ve 
dostça konuşmağa gidiyoruz. 

Türkiye ve Yugoslavya Balkan misa 
kının başlangıcından beri en sadık a· 
zalarından bulunmuşlar ve her fırsatta 
Balkan misakının takviyesi iç.in çaılış 
mışlarclır. 

Balkan misakı 
Bugünkü vazıiyetle.r içind'e Balkan 

misakı, Avrupa :için her zamankiınden 
kıyımet.li olan sulhün esas te~kül.le -
rinden 'biri olmuştur. 

Umumiyetle Balkan misakı azası ve 
husi.süylie Türkiye • Yugoslavya müna 
sebatının beynelmilel anlaşma ve aklı 
se.J.imiınm en ıesas1ı rükürilcrlnrlen ol
duğunu açıkça göstereceğiz. 

Türkiye ve Yugoslavyanm Avrupa 
sullıünü halde korumak ve atide onu 
tehdit edecek hadisata karşı koymak 
uğurunda değerli hizmet saıiettikleri· 
ne kaniıiz. 

Beynelmilel sahadaki niifuzwnuzu 
olduğundan fazla görmek istemiyoruz. 
Fakat tevazuumuz istihkar edilmemeli
dir. 
Açık sözlülüğümüz, dürüstlüğümüz 

ve bilhassa münasebetlerimiz her türlü 
suiniyetlerden varestedir. ' 

Bu itibarla kendimiz.de müşterek si· 
yasetimizdn müftehir olmak halclcını 
görmemliz kolay antaşı1ır. 

Matbuat 

Vasıtanızla dost Yugoslav matbuatın 
dan büyük Yugoslav milleti nezdıinde 
Türk mfüetinin en samimi hissiyatının 
tercümanı olmaısmı rica edenm. Yu
goslav matbuatı Türk efkarı umumirve 
sinde layık olduğu mevkii bihakkin lh· 
raz etm'Jştıir. 
A1ırupa sulhü ve Balkanlılar arasın· 

da teşrıki mesai lehine daima çalışma
ğı bilmiş olan dost memleket matbua· 
tının vatanpervet.Ii'k ve durendişltiğini 

(Devamı 11 inci sayfada) · 

li 
Yük Şeref ve saadet duyuyo -

._. 

ava A .k ..., 
llıiihi .urumun~ ş ugruna 
ı:: nı hır teberru Romanya Kralının kardeşi 
tzurunılu B S b · haki :trından D" ahrum edildi 
1200 lira t ~!an .. att~re Bükreş 10 (A.A.) - Kralın bira· 

linka eı..;erru e ı d . P N" ı b d ü , ,ı.. ra ı 0 (AA erı rens ıco as, un an ay evvel 
~ellıh ' · ·) - Erzurumun · . te an:. ınah ,1 . d . saray nızamatına mugayır olarak ev· 
, 'l'ü..ı- a. esın en Bayan Sabı- , d·-. . . bo 

~b ·~ Hava Kur 1 200 1. ıen ıgı ve zevcesını şamak isteme-
Ctrij umuna ' l'I'a d... . . . b 1· . 

tkıa-tıaı. etnı~ş ve kc>ndisıne bir altını ıgı ıçın nıya et mec ı~ın~e .bütün hu· 
l"itnık :Ya .. verı m· t"r. Bu iyi yüreklı u- kukundan mahrum edılm1ştır. 
lıa ~ ~Ur~ k i nınm Türk havacılığı· Bü~, 1 O C!1·'::·) - Siyasi mahafil· 
tkıu ili~ .gost<' el -i .a aka~ ı Hava Kuru de hatırl~tıldıgı uzere, ~alın ~rde.şi 
Anı ~an ve ta'kdırle karsılar. ~rcns N ık~~a 19 ~ '. sent?Sı teşrınisaniı-

'erıkada hava manavra:arı s·nde taa'?ml harıcı. o~arak dul Bayan 
Ne-v.. k , Sav.eanu ıle evlenmıştır. 

t'ııa] . JOr 10 (A.A.) - ) eni hnva ·· ~" · · · · · · · · ~ · · • · · · · · - ..... ___ _ 
);ıd:elllesinin tecrübesi için Kaliforni· kadar Ame~ika hava kuvvetleri 244 
tak Yapılac .. k olan manevralara işti· tayyare ve 2500 tayyareci toplayacak-

ctlllek ·· lardır uzere mayısın 1 inden 31 ine 

ise taarruzları 
ölü var 

Diğer mıntakada taarruz şiddetli bir 
topçu hazırlığından sonra yapılmıştır. 
Düşmnn piyadesi yirmi altı tankın hi
mayesinde olarak süngü He hücum et· 
miış ve siperlerimiziaı yirmi metro ya.
kinli.ne kadar sokulmuştur. İşte bu an,. 
da aslkerlerim1'z siperlerinden çıkarak 
düşman hatlarına hücum et.mişlerdi.r. 
Düşman siperlerimiız önünde yedi yüz 
ölü bırakarak kaçmıştır. 
E~ geçirdiğimiız }jirçok esirler Rus, 

Çekoslovak ~ Avusturya milislerinden 
olduklarını söylemişlerdir. Kalabanşel 
mıntakasında dü~man Estramadur yolu 
üzerfade taarruza giır!şrnişse de birçok 
ölü bırakarak püskürtül!müştür. 

lngiltere Hariciye 
Nazırı se/irimize 
Ziya/ et verdi 

Londra 10 (A.A.) - Hariciye Na
zırı Eden, dün Türkiye Sefirile bazı 
resmi zevatı akşam yemeğine davet et· 
miştir. 

Alman - Fransız 

Ticaret muahedesi 
Amsterdam 10 (A.A.) - Tele

graph gazetesinin Bcrlin muhabiri, bir 
Fransız - Alman ticaret muahedesinin 
akdi için Pariste cereyan eden görüş
melerin inkişaf etmekte olduğunu ve 
muahedenin pek yakında imza edilcce· 
ğini bildiriyor. 

-----
" Allah rüzgarı " 

tayyaresinin muvaff akiyeti 
Tokio 10 (A.A.) - Hükumet mer 

kezinde bugün şenlikler yapılmakta· 

dır. «Allah rüzgarı)) tayyaresinin tam 
51 saat 19 dakika havada kaldığı te• 
barüz ettirilmektedir. 

Başvekil Haya~i. «Allah rüzgarın
nın kazandığı parlak muvaffakiyetin 

J aponyada inşa edilen tayyarelerin ec
nebi memleketlerde yapılan tayyareler 

kadar iyi olduğunu ispat ettiğini be· 
yan etmiştir. 

Askeri liselerde muvaffak 
olamıyanlar 

Ankara, 1 O (Hususi) - Askeri 
liselerin mezuniyet imtihanlarında mu-

vaffakiyet gösterememelerinden dola

yı mekteplerinden çıkarılan talebenin 
sivil liselerde mezuniyet imtihanını ve· 

rebilmel~ri tetkik edilmektedir. 

Gümri"kte tayinler 
Ankara, l O (Hususi) - İstanbul 

paket gümrüğü müdürü Rüştü İstan· 

bul Başmüdürlük baş muayene me· 
murluğuna, Galata idhalat gümrüğü 

baş muayene memuru Hüseyin Baş
müdürlük birinci sınıf muayene me -

murluğuna, Sirkeci Gümrük Müdürü 
Neş'et Başmüdürlük şube müdi.\rlüğü· 
ne tayin edilmişlerdir. 

İzmir Başmüdürü Seyfi de bir de· 
rece terfi ettirilmiştir. 

Egede yeni mülki teşkilat 
Ankara (Hususi) - Nazilli mer 

kez olmak üzere «Menderes vilayeti

nin>> kurulması, Aydın ve denizlinin 
Menderes vilayetine bağlanması, Ma-
nisa ve İzmir vilayetlerinin de birleş· 
tirilerek HGediz vilayeti)) adını alma-

sı muhtemeldir. Dahiliye Vekaletinin 
bu hususta tetkiklerde bulunduğu eöy. 
lenmektedir. 

Dünlıü siyasi 
Konıışmalar 

(Baştarafı linci sayfada) 
Hariciye Vekili Rüştü Aras tarafından 
kabul olunmuştur. Bir saat kadar de· 
vam eden bu mülakat esnasında, Hari
ciye Siyasi Müsteşarı Numan Mene
mencioğlu da hazır bulunmuştur. 

Eyi haber alan mahafilde söylendi
ğine göre, B. Ponso Hatay meselesi 
hakkında Hariciye Vekilimize bazı iza· 
hat vermiştir. 

Bu mülakattan çıktıktan sonra pek 
yorgun görünen Fransız sefiri B. Pon
so, gazetecilere Suriyede cereyan eden 
hadiselerden ve Fransız kuvvetlerinin 
hudut mıntakasında manevra yaptık
larından kat'iyen haberdar olmadığını 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Türk • Fransız noktai nazarları· 
nın gayri kabili tc!iif olduğunu zannet
miyorum. Bu itibarla, iki devlet mü
nasebatının Montrö konferansı zama· 
nındaki dostane vaziyete avdeti için 
çok çalışıyorum.» 

Fransız E\ foi ağlebi ihtimal Başve· 
kitin dönüşünden sonra Ankaraya gi· 
decektir. 

ltalya Sefirinin ziyareti 
Fransız elçisini müteakıp, İtalyanın 

Ankara büyük elçisi Karlo Galli de 
Peraplllasa gelmiş ve Hariciye Vekili
mizi ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Nu· 
man Menemencioğlu da hazır bulun· 
muştur. 

Üç çeyrek saat kadar Rüştü Arasın 
yanında kalan ltalyan sefiri, Perapalas 
otelinden çıkarken kendisine müracaat 
eden gazetecilere, kısaca şunları söy
lemiştir: 

,<- Hariciye Vekilinin İstanbulda 
bulunmasından istifade ederek, kendi
sini ziyarete geldim. Bu ziyaretimde 
hiç bir fevkaladelik yoktur. Esasen iki 
devlet arasındaki münasebat çok dos· 
tanedir.» 

Kont Ciano'nun ziyareti 
Bay Karlo Galli, bundan başka l· 

talyan Hariciye Nazırı Kont Ciano'nun 
muhakkak surette Ankaraya geleceği
ni, fakat bu ziyaretin tarihinin henüz 
tesbit edilmemiş olduğunu söyiemiş
tir. 

lstanbulspor Ankarada galip 
Ankara, (Hususi) - Al·tınordu ve 

Demirsporla iki maç yapmak üzere şeh 
rimize gelmiş olan İstanbulspor takımı 
bugün şehir stadında ilk maçını Altın-
ordu ile yaptı. 1 

İstanbulsporlular sağdan bk inişle 
oyuna başmdılar. Fakat Altınordu mü 
dafaasında kesilen top mukabil bir hü 
cumla iade edildi. Her iki takım da bir 
ribiıüni sıkıştırmağa çalışıyor, İstanbul 
spor daha güzel oynuyordu. 

Bu devrede İstanbulspoI'lular nisbi 
bir hakimiyet tesis etmi§lerdir. 

Her i'ki takımın da çalışmasına rağ· 
men devre O - O berabere bitti. 

İkinoi haftayım İstanbulspor b:Z-den 
ve seri paslarla haısım kalesini sarmaya 
başladı. 

Altınordu çok sıkışıyordu. Altıncı da 
ki.kada solıç Fahri ilk golü kaydet'tiı. 
Çok geçfucdi, Orhan ik:nci sayıyı çıı.· 
kardı. 
İstanbulsporlular Altınordu kalesıinıi 

tam bir 9Wlber içine aldılar. Altıiıor
du müdafaası bu hücumları defetmek 
için müşkülat çekiyor ve kornere atı· 
yorlar<lı. Bu kornerlerden birinde Or· 
han üçüncü golü yaptı. Maç bu suret!~ 
3 • O İstan bulsporun galebesile bittL 

Ankarada dünkü güreşler 

Sayfa 3 
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8 Bir Rus - Abnan 
yakznlaşmasına dogru 

a Romanya - İtalya 
anlaşması 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

R usya ile Almanya arasında bir 

yakınlaşma ihtimali, mevcut 
n~riyata nazaran gittikçe kuvvetleni
yor. Bu iki büyük devletin dün arala
nnın açılması sebebile bugün yakınlaş
mak istemelerini karşılaştırdığımız za
man, şunu görürüz ki, bu ikı vaziyet, 
tarafların münasebetlerinde iki ayn 
safhayı ifade ediyor. Almanya, bir müd 
det evvel, dahili bir temızlik yapmak 
lüzumunu duydu. Kahir bir ekseriyet
le iktidar mevkiine gelen Milli Sosya
lizm, ideal saydığı rejimi tesis edebil· 
mek için iyiden iyiye yerleşmiş olan 
Alınan komünizmini tutunduğu mev
zilerden söküp atmaya karar verdi. Bu 
karar ve onun icabı olarak girişilen da· 
hili mücadele, tabii olarak Sovyet Rus· 
ya ile A1manya~ın aralarının açılma· 
sına sebep oldu. İktısadi, siyasi ve neş· 
riyat sahasında bir hayli zaman devam 
eden şiddetli boğuşma, işte bu müca
delenin bir devamı ve icabı idi. Bun· 
dan böyle, iki taraf, elde edilen mev
zileri muhafaza etmek suretiyle m~ 
ayyen noktalar üzerinde tekrar. anlaş• 
mak isterlerse, bundan daha tabii bir 
şey olamaz. Şu hareket gösteriyor ki, 
dünyanın içinde yaşadığı bugünkü şart 
lara göre, hiç bir devlet, infirat siyase
ti t'akip edemez ve amme ile münase
bette bulunmaktan müstağni kalamaz. 

* 
Yugoslavyayı takiben Romanyanın 

da İtalya ile bir misak akdetmek üzere 
olduğu işitiliyor. 

Romanya - ltal· Yugoslav - İtal .. 
ya anıa,ma•ı yan anlaşmasın • 

dan sonra, Akde
n izde serbestçe hareket edebi~mek için, 
mühtaç olduğu bazı ilk maddeleri teda
rik etmek zaruretinden dolayı İtalya· 
nın Balkan devletlerile olan münase
betflerini genişletmek istemesi pek ta
bü idi ve bu hareket, beklenen rnantıkt 
bir neLice idi. Mevcut vaziyeti ihlal et
memek şartiyle gerek Küçük itilaf ve 
gerek Balkan Birli&_i teşkil eden devlet 
Ierin mütclrnbi vaziyetleri üzerine te· 
sir etmemek şartiyle bu nevi anlaşma
lardan, tarar yerine fayda beklemek 
mantıki bir mülfıhazadır. Bu hususta 
verilen teminatlara bakılacak olursa, 
bu mü'lfıhaza y~rindedir. 

Selim Ragıp Emeç 

Fransada zabıta 
fili ıleri yasak 

Paris 10 {A.A.) - Dahiliye Ne· 
zareti, zabıta filmlerinin Fransada gös
terilmesini yasak etmiştir. Bu kararın 
sebebi, F ;ansanın cenubunda seri ha· 
!inde vukubulan haydutluk vak'aları
dır. 

Bu havalide haydutlar ezcümle 
banka tahsildarlarını soymuşlar ve bu 
hareketlerinde sinemalarda gösterilen 
Amerikan haydutlarını taklit etmişler
dir. 

Musolini - Hitler 
mülakatı 

Roma 1 O (A.A.) - Propaganda 
Ankara, 1 O (Hususi) - Şehir stadın- nezareti, Musolini ile Hitlerin buluş

da ıkala:ba1ık bir seyirci önünde İstan-
bulun Anadolu k1ilbü güreşçileri bu· rnalarının ihtimal haricinde olmadığı· 
gün iolk karşılaşmalarını De.ınirsporla nı kaydetmekle beraber iki devlet rci
yapmıştır. :Neticeler şularchr: sinin yakında Godesberg'de bir müla· 

56 kiloda Demirspordan Mehmet, A· kat yapacakları hakkındaki haberi tek-
nadoludan Galfüi tuşla yenmiştir. zip etmiştir. 

61 kiloda Anadohıdan Ragıp, Demdr Leh Hariciye Nazırı da 
spordan Habibi sayı ile mağlUp etmiş· Romaya gidiyormuş 
tir. 

66 ki!oda Anadoludan Mahmut, De· Varşova 10 (A.A.).- Beck, bu-
mirspordan Şinasiyi tuşla. yenmiştir. gün Cannes'den buraya gelmiştir. A. 

72 kiloda Anadoludan Izzet Demir • B. C. gazetesi, Beck'in yakında Roma· 
sporaan Muharremi tuş'a yenmiştir. ya resmi bir ziyaret yapacağı hakkın· 

79 kiloda Anadoludan Rahmi. Demir da bir sayia dolaşmakta olduğunu yaz-
spordan Hüseyine tuşla yenilmiştiır. maktadır. 

87 hll-0da Anad<>lud3n Adnan De - - · · . ·~ · · · ·~ · - · - ·-·--
. d H.. ·· t la 1. 1...,..;.. sayı hesabıle Dem~rspordan Namık ga 

mırspor an usnuye uş ga ıp ge"'~ 
1
. ld" 

tir. ıp ge ı. . . . 

A w • ..J A ~" l kl""b"" d c lAl Anadolulu1ar yarın ıkmcı maçların.ı 
gııua nau..o u • u un cm e a · t dda A k ·· ·· ·· · ı · · • 

h t lı v da . .. Ahmede yenı s a n aragucu gureşçı erı ıue as a gın n yerme gureşen ~ı.1 d · 
vapaca.l'i. ar ır. 
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# Hisst ve heyecanlı filmleri sevenler : 
•• 

Bu hafta S U M E R sinemasında 
Ateş adam BORtS KARLOFF'un yeni temsili 

ÖLÜM ŞUAI 
MOlhiş ve esrarengiz yeni tllmlnl görmelidirler. Dilber artist BELt 
LUGOSl ile beraber çevrilen bu filmde; GörUnmez ölUm şuaının tabripk 
tesirlerini, şayanı hayret teknik hArlkalarını ve BORIS KARLOF1'''U0 

calibi dikkat oyununu göreceksiniz. 11Aveteu : FOKS JURNAL - Bug0D 
11 de matine umumt duhuliye 35 kr. 

Bazı köylerde mecburi 
Antraks aşısı yapılacak, 

hastalık insana da · geçiyor c~~~H~~~~Hamamfilr r~••••••••••••••••••••••••••••-~1 
lstanbul Beledlyesi ilanları ~ıında bir tramvay 

kazası olmuş, Sın 

Ziraat Vekaleti, memleket dahilin-, nü intaç etmektedir. Ve ekseriyetle bu dırgı'nın Alaca 
de hayvanlara arız olan Antraks hasta- çıbanlar, yanyana geldikleri için kor- Atlı köyünden 
lığı ile umumi şekikle mücadeleye ka- kunç bir yara. şeklini almaktadır. ve Topçu nakli • 
rar vermi~ ve tatbikatına geçilmiştir. Hayvanlardan başka insanlarda da ye mektebi efra
'Baytar Umum' Müdürlüğü, bu hasta- husule gelmesinin sebebine gelince: dından Mehmet 
lığın bulunduğu mıntakaları, köyleri Şeker hastalığı, ihtiyarlıktan mütevel· oğlu Hasan Hü • 
tesbit ettirmi~ ve her mıntakaya ait lit zaaf ve tehlikeli sıtmalardan sonra seyin tramvay al- Kuaaın kurbaDJ 

tanzim olunan listeleri ait oldukları vi- geçirilen nekahat devresinde vücut 

1 
tında 40 metre ka .. ker HaHn 

layeltere göndermiştir. bulmaktadır. Ayni zamanda çok da~ dar sürüklenerek parçalanmış ve 
Vekaletin mücadele hakkında vila- ve sıkı yaka giymek, pislik, cildi dai- ölmüştü. Bu kazanın duruşması 

yetlere yaptığı tamimde, mücadeleye, ma rütubetli bulundurmak neticesinde cürmü meşhud mahkemesinde yapıl
hemen başlanılması; Antraks hastalı- de hastalık zuhur eder. mış, vatman hatalı görülmüş ve mah· 
ğının bazı yerlerde insanlara geçtiği- Ata binenlerde de hazan apış ara- kum edilmişti. Sınd\rgı muhabirimi.· 
nin görüldüğü, yalnız listede yazılan larında peyda olur. Bu hastalık çok sa- zin bildirdiğine göre Hasan Hüseyin 
köylerde mücadelenin mecburi olduğu, ridir. Yüksek derecede hararet yapar: evlidir. Köyde Penbe anında bir karı
koyun, keçi ve diğer bütün hayvanla- Mide ve barsak rahatsızlıkları doğu· sı vardır. Hasan Hüseyinin ölümü ile 
rın Antraks aşısına tabi tutulması; fa· rur. Bu hastalığa uğrayanlar, umumi- Penbe hayatta kimsesiz kalmıştır. Ko-
kat liste haricindeki köylerde hastalık yetle cevvaliyctlerini kaybederler. casının ölümünden dolayı da tramvay 
mevcut olmadığından eğer hayvan sa- Şap hastalığı şirketi aleyhine bir . taz~inat davası 
hipleri 'müracaat ederlerse, parası mu- Küçükçekmece, lkitelli köyü ile açmaya ka~~r vermış, . ı~ap eden ma· 
kabilinde aşının yapılması bilditilmiş- Kotranya çiftliği hayvanatında Şap kanılara muracaat etmıştır. 
tir. hastalığı görülmüştür. Bulaşık olan 

Baytar Umum. Müdürlüğü, hasta· bu hastalığın önünü almak için Vila
lığın mevcut olduğu vilayetlere An- yet Baytar Müdürlüğü sıkı tedbirler 
traks aşısını da göndermiştir. almış ve baytarlarını bµralara gönde-

Antraka hastalığı nedir? terek hastalık olan mıntaka kordon al 
Antraka hastalığı: Kıl diplerindeki tına alınmıştır. 

keselerin veya guddelerin iltihabıdır Baytarlar civar köyleri de dolaşa· 
ki, bu hal bir takım çıbanların husulü- rak sıkı taramalar yapmaktadırlar. 

Kültür işleri: Deniz işferl: 

Elmalı suları 
Beledige11e geçiyor 

Üsküdar - Kadıköy su şirketinin 
satın alınması .için Nafia Vekaleti ile 
şirket murahhası Menaşe arasında ce
reyan eden müzakereler bitmiş ve sa
tın alınma mukavelesi Ankarada im-
zalanmıştır. 

Üsküdar - Kadıköy su şirketi 400 

Festivalde çıkarılacak el ilanlarının 
kapak resimleri için müsabaka 

1 - 1937 İstanbul feativali için netredilecek el programının iki taraflı kapak 
rami müsabakaya konulmuttur. 

2 - Çıkanlacak el programının eb'adı 23/10 dur. 
3 - Yapılacak resim İıtanbulun bu eilence ayını tebarüz ettirecek mahiyetN 

ve en çok bet renkli olacaktır. 

4 - Müaabak•ya iftirak edenlerden birinciye yüz, ikinciye elli lira miikifal 
verilecektir. 

5 - Resimler 5 Mayıa 1937 tarihine kadar Belediye lkt11at itleri Müdürffiiii
ne tevdi edilmit bulwu.caktır. 

6 - Müuıbakaya ıirecekler, mevzu baldunda tafsilit almak üzere Beledif• 
İkbsat itleri Müdürlüfüne müracaat etmelidirler. «B.» «1831» 

Etfal hastanesi baş doktorluğu 
_,~ 

Azlık okullarında Türkçe dersleri 
için müdür muavini bulunacak 

Akayın Haliç §İrketinden sabo 
aldığı vapurlar 

bin liraya satın alınmıştır. Bu para se- Nuri Aktan Antepteki arkadaşları arasında 
nede 40 bin lira verilmek suretile on ( Bu resimler Antep muhabirimiz tarafından gönderilmiıtir ) 

Kültür Bakanlığı bir müddet evvel 
tehrimizde bulunan azlık okullarına 
Türkçe dersleri için Türk muallimler
dcn bir Türkçe müdür muavini tayin 
edilmesini teklif etmişti. Şehrimizdeki 
azlık okullarının bir kısmı hunu kabul 
ederek drehal Türkçe müdür muavini 
inha etmişlerdir. Bir kısmı da mevcut 
müdür muavinlerinin Türk mekteple
rinden mezun olduklarını ileri 3Ürerek 
yeni bir yar direktör tayinine lüzum 
görmediklerini bildirmişlerdir. 

Akay idaresi yaz müddetince Ada
lar arasında. işletmek üzere Haliç va
purlarından ikisini satın almıştı. Yapı
lan tecrübelerden sonra bu vapurların 
alçak olduğu anlaşıldığından Üzerle
rinde tadilat yapılacaktır. 

yılda ödenecektir. Şirketin temmuzda 1 Etfal hastanesi b~ hekimliğine ta- kese kendisini sevdirmiş, Antep M~ 

Yeni denizyollan tarifesi 

belediyeye devredileceği Nafia Veka- yin edilen Antep memleket hastanesi leket hastanesinin bugünkü mükell" 
letinden bildirilmiştir. Şirket, o vakte baş hekimi Nuri Aktan Antepten av• meliyete ulaşmasında da baflı ba~ı.,
kadar tasfiye ve devir mua~elesi için I rılırken meslekdaşları tarafından Na~- bir amil olmuştur. Mumaileyhin yeriıs' 
hazırlıklarını bitirecektir. Üsküdar - : lı istasyonuna kadar teşyi edilmif, şe· de Etfal hastanesi operatörü HarıJ 
Kadıköy su şebekesi de belediye sular 1 refi e d bi · f t · ı · t' N j R'f l ~ , n e r zıya e verı mış ır. ur ı at tayi nedi miş, Antebe gitmi~ 
müdürlüğüne bağlanacak ve evvelce ı Akta A t t b" "'kl" k" "kl" h 'f b l . . . n n epe uyu u, uçu u ~- vazı esine aş amıştır. 

Ankaraya giden Denizyolları U- hazırlanmış olan şebekenın genışletıl-
mum Müdürü Vekaletle temaslarına me programının tatbikatına geçilecek- Şehir işleri: 
devam etmektedir. Mayısın birinden tir· 

inhisar/arda: 

Bakanlık dün gelen bir emirle bu 
gibi azlık okullarına Türkçe müdür 
muavinini mutlaka inha etmelerini bil
dirmiş ve bunlara 48 saatlik bir müh· 
Jet· vermiftir. 

Bu mühlet zarfında müdür muavi
ni inha edilmezse Bakanlık tarafından 
resen tayin olunacaktır. 

Mekteplerde yangın tedbirleri 
kifayetsiz görüldü 

Devlet müessese1erinin bir dikkat
sizlik neticesi yanıp gitmesine mahal 
bırakmamak için Vekiller Hey'etince 
yangına karfı devlet dairelerinde 'llı
nacak tedbirler hakkında bir talimat
name hazırlanmış ve şehrimizde bulu
nan bütün resmi daireler bu talimat
nameye tevfikan icap eden tedbirleri 
almışlardı. 

itibaren tatbik mevkiine konacak de
nizyollan nakliyat tarifesi hazırlan
miştır. Yapılan tetkikler sonunda tari· 
fe üzerinde geçen sene esaslı tenzilat 
yapılmıf olduğundan yeniden tenzila
ta lüzum görülmemiştir. Umum Mü
dür tarifeyi beraberinde lstanbula ge

tirecek tir. 

V iliiyette: 

San'atkar Şadi sahnede 
Nisanın 17 inci günü akşamı, Fran

sız tiyatrosunda, Yeşilay rnenfaa'tine 
temsil edilecek cSekizinci• piyesi, san
atkar Şadi ile, sahne! arasındaki on iki 
yıllık ayrılığa hitam vermiş olacaktır. 
Velev, bir gece için bile olsa, değerli 
san'atkarın, yıllarca can!anclırdığı rolü 
tekrar üzerine alarak sahneye çıkması, 
herhalde, bu müsamerenin piyesten 
daha enteresan bir tarafını teşkil ede
cektir. Şadi, arkadaşlarile birlikte, dün 
provalarına başlamıştır. 

Toplantılar : -
Verem mücacele cemiyeti kongresi 

İstanbul Verem Mücadele Cemiyetinin se
nelik kongresi 24 Nisan Cumartesi günü saat 
on dört buçukta Cağaloğlunda Etibba odası 
salonunda toplanacaktır. 

Gülhane müsamereleri 
Son günlerde itfaiye direktörlüğü 

tarafından resmi müesseselerde alınan 
yangın tedbirleri teftiş ettirilmiştir. Ba 
zı mekteplerin almıf oldukları tedbir
lerin kifayetsizliği tesbit edilerek kül
tür direktörlüğü vasıtasile icap eden 
tedabirin ikmali okullara bildirilmiş-

Köy kalkuıması ıçın tedbirler 
Köy hudutları içindeki tuğla ve taş 

ocaklarından vilayet hususi idarelerin
ce alınmakta olan resmin, hususi idCk 
reler tarafından alınmıyarak köylerin 
kalkınması için köylere terki Dahiliye 
Vekaletince prensip olarak kabul edil
miştir. Bu hususta vilayetlerin müta· 
leaları da sorulmuştur. Vekalet, yakın
da bu resmin köylere terki hakkında 
bir kanun projesi hazırlıyacaktır. 
--- ·--·· - . ·- ••.. _ _ . ·~ ·-- Gülhane Tıbbi müsamerelerine 9/ 4/ 937 cu-

tir. 

lere verilmesini Bakanlığa teklif etmiş ma günü Prof. Llltfl Aksunun rlyaseU alt.ın-
. . . . B 1 da devam edilmiştir. Meme kanserinin mo-

ve bu teklıf kabul edılmıştır. undan I dern tedavisi, Pı"Of. Dr. Esat, Dlr Aort anev-
sonra şehrimizdeki okullarda bu ders- rizması. Dr. Kemal, Lüpi.is sarkom vakası ile 
lerin öğretmenleri ayrı olacak ve jcabı 1 Arciforme sjphil1de ve Siflllde Tuberkiilo-ül-

h ı _ ·· b' b' . , b ' 'k' k 1 seröz Dr. Taceddin, Sağ cezrı cnfde elcktro
aıe gore ır ırıne yaacın ır ı ı nıe - 1 ıızıe tedavi olurunuş bazol çellen kar•iom. 

tebin resim, müzik ve beden terbiyesi · Prof. Lutfi Aksu taraflarından lznh edilmlş-
ders1eri bir muallime verilecektir. tir. " _ NA ş 

lı . . Profesör Bay Murat, Şukru, .. zım aklr, 
kmekteplerde mütehassıs Köylerde temsiller ve rılecek Abdülkadir Noyan, Esat, Burhanettın os-
muallimler bulunacak Kültür Bakanlığı memlekette halk man, Burhan, Dahiliye baş asistanı Dr. Rüş-

Yeni müfredat programile ilk okul- terbiyesini temin için açmış olduğu tü, Asım, mi.inakaşal:ırn iştlr:ık etmişlerdir. 

larda grup muallimliği usulü lağvedi!... halk mektepleri, okuma odaları, millet ANherf ih işleri : 
miş onun yerine sınıf muallimliği ih- kütüphaneleri gibi müesseselerin ya
das edilmiş olduğundan bir sımfın re- nında halkın kültürünü yükseltmek ve 
sim, musiki, beden terbiyesi gibi ders- bedii terbiyesine hadim olmak maksadi 
lerini de o sınıfın muallimi okutmak- le Halkevlerinin temsil şubelerine bü
tadır. Halbuki bu dersler daha ziy:lde tün müstait öğretmen1erin girmesmı 
ihtısas işi olduğundan bu suretle arzu ve bu suretle kadrosu kuvvetlenen tem 
edilen randman alınamamaktadır. Bu· sil şubelerinin mahallin en büyük ma· 
nu nazarı dikkate alan direktörlük hu arif mümessilinin ve Halkevi Reisinin 
derslerin ilk mektep programlarında. direktifleri altında köylere giderek.. tem 
tuttuğu yerin ehemmiyetini de hesaba siller vermesini münasip görmüştür. 
katarak resim, müzik ve beden terbi- Bu iş için bir komisyon teşkil edilmiş 
yesi derslerinin mütehassıs öğretmen- ve icap eden hazırlıklara başlanmıştır. 

Askerliğe davet 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
ı - 937 Nisan celbine 316 Ha 332 doğum

lulara kadar deniz eratının toplanma günu 
16 Nisan 937 olup bedell nakdi vereceklerin 
15 Nisan 937 akşamına kadar müracaatları. 

2 - Piyade 316 Ull. 329 dahil milzlka 330 
dahil, jandarma ve gümrük 331 dahildir. 
Toplanma günleri 20 Nisan 937 olup bu sı
nıflardan bedeli nakdi verecekler 20 Nisan 
937 ak§amına kadar müracaatları. 

3 - Celbe tAbl bu eratın toplanma günün
de §Ubeye mi\racaat etmlyenler bakaya ta
nılacak ve 2850 Sayılı kanun ahkamına tAbl 
tut.ulac&klardır. 

Mezarlardaki infaata belediye 
nezaret edecek 

Mezarhk.lann düzeltilmesi için me
zarlıklarda lahit, duvar, parmaklık, 
tezyinat vesair her türlü inşaat bele
diyenin kontrolü altında yapılacaktır. 
Bu karar hıristiyan mezarlıklarına da 
şamildir. 

İtfaiye kursunun ilk c.'evrui bitti 
İtfaiye mensuplarının ameli ve na

zari bilgilerini çoğaltmak için açılan 
kursun birinci devresini otuz kişi bi
tirmiştir. ikinci devre temmuzda açı
lacaktır. 

Müteferrik : 
Beyndmilel felsefe cemiyeti. 
Belgrad şehrinde (Milletler arası 

Felsefe Cemiyeti) adile yeni bir cemi· 
yet kurulmuştur. Bu cemiyetin reisli
ğine Belgrad üniversitesinden Dr. prof. 
A. Liber getirilmiştir. Bu cemiyet İs
tanbul üniversitesine de müracaat e· 
cierek profesörlerin aza olmasını tek
lif etmiştir. Edebiyat Fakültesi peda
goji e~stitüsünden Von Aster ile bir 
çok profesörler yeni kuruma aza ol
muşlardır. 

Trakya Umumi Müfettİfİ 
Trakya Umumi Müfettişi General 

Kazım Dirik. dün akşam Edirneye git
miştir. 

tlhisarlar umum - müdDrD 
Ankaraya gitti 

inhisarlar umum müdürü Mıtb•9 

Y enel dün akşam Ankaraya gitmiftit• 
Mithat Y enel Ankarada inhisarlar biİr 
çesi etrafında ve 1701 numaralı tüt~ 
kanununda yapılacak tadilat hakkıncU 
Vekalete izahat verecektir. Ayni ~ 
manda Avrupada yaptığı tetkik se~ 
hatinden sonra hazırlamtf olduğu ~ 
por üzerinde şifahi izahat verecekti' 

Poliste: 
Dört kadın hırsız yakalandı 

Hayriye, Zeliha. Hatice ve F at"" 
adlarında dört kadm Mahmutpaşadl 
bazı dükkanlardan muhtelif efya ~ 
]arlarken yakalanmışlardır. 
Rus sefaretinin otomobili •ğac• 

çarptı 

Rus sefarethanesine ait ve ,ofôC 
Mehmedin idaresindeki otomobil, Zill" 
cirlikuyuda bir ağaca çarparak hasa~ 
uğramış, şoför de başından yaralşJ'~ 
mıştır. 

_... .... ... _,._~·----·-· -·· ·--··-· ----
Amerika harbine ald 

tarihi bir safhayı musavver 

CASUS PENCESiNOE 
Körog:u rn yaşmda mmtni temsiı ~denıer: 

Köroğlu refikimiz bu sayısı ile onun-
1 

JOHN BOLES • VALLAC! 
cu yaşına girmiştir. Samimi nükteleri, EEERY ve BARBARA 
açık yürekli ifadesile kendini halka STANWiCK 
sevdirmiş olan bu memleket gazetesini dll 

ff k 1 
Pek yakında . . . . . . . . sinemasın 

tebrik eder, daima muva a omasını ~--•••••••••••..,. 
dileriz. l ~ 
============================================-~ 

Zonguldak C. H. P. Bakanlığından: 
Zonguldak parti binaamın kalörüfer tesiaab yapbrılacakbr. 

Tesiaa~ı yapmak iatiyenlerin tekliflerine esas olmak üzere binanın pli.nuu ve .,

bmaataki prtnameyi Parti Bqkanlığından ia~emeJeri ve teklifin 30/Niaan/1931 
Alqamına kadar Partiye cöndenneleri ilin olwıur. (1745) 



il Niaan 

Nevşehirin imai-ı için bir 
program yapıldı 

Nevşehirden b 1r cörüniif 
.. l-levşehir (Husust) - Deniz sevi~- bir hususi muhasebe dairesi raptırıl-

" Binden 1200 metre yükseklikte hava • ması ~bi esaslar vardır .. 
'1nın ve suyunun güzelliği ile tanınmış Gerek kayına~~m .. Be~ırn Tugay, ge · 
Olan Nevşehirde 20 bin küsur nüfus rek belediye reısı Şükrü Suer kasaba • 
~r. Fakat bu kaza tren güzerglhın· nın iman hususundaki tasavvurlarının 
~olmadığı için inkişaf edememiştir. tahakkuku için çok çalışmaktadırlar. 

Ynıakam Besim Tugay kasabanın Kasaba dahilindeki fırınlar ve . kas~p 
bnarı ve inkişafı için bir program yap· dükkanları için yeni şartlar tesbıt edil· 
!lııştır. Vilayet encümeninin tasdikine m'iştir. 
lr'zed.ilen bu programda yoksul . köy Balkevinde konferans . 
talebelerini himaye kasaba sularının Halkevi salonunda doktor Hayrı Sa-
lSlfthı ve demir boru'lara alınması, derin gm tarafından içkinin zararı mevzulu 
kuYU ve Üç hisar köylerine su isalesi, bir konferans verilmiştir. Ha~ k~nfe
bu .işler için belediyeden 13 bin lira ransa büyük bir alaka gastermıştır. 
Yardun yapılması, N~wşehir • Ürgüp Kış dolayısile vazifelerine nihayet 
Yolunun Üçhisar ve AvcılaT köylerin· verilen arazi tahriri komisyonu memur· 
~n ~çirilmesi Acıgöl köyü civarında- lan nisan başından itibaren. y~niden 
b· k~Prünün yaptırılması, Nevşehire faaliyete başlamışlardır. Yem b_ır talı· 
ır zıraat memuru tayin edilmesi, bir riri arazi komısyonu daha teşk~ edil'" 

dispanser inşası, Halkevi binası yapıl· miştir. İki komisyon da hali faalıyette· 
trı.a.sı fçin Nevşehire 1 O bin lira tahsisi, dir. 

SON POSTA 

Çelımece ve 
Balılıesirde 
Sinan ihti/ali 
Büyükçekmece, (Hususi) - Sinan ih 

tifali Sinanın en mühim eserlerinden 
biri olan ve denizle gölü biribirinden 
ayıran geniş açıklıkta büyük Sinan ta· 
rafından yapılmış ve cihanın en san'atli 
köprülerinden birini teşkil eden büyük 
köprünün üzerinde yapılmıştır. İhtifa· 
le Çatalcalılar ve Büyükçelaneceliler iş 
tirak etmiştir. Çatalca orta okul direk· 
törü Hasan Temoçin tarafından bir söy 
lev verilmiş, bunu müteakıp Çekmece· 
de Sinanın yaptığı meşhur kervansaray 
gdilmiştix. Gece c'Mimar Sinan» ilk 
okulunda bir müsamere yapılınıştır. 

Balıkesir, (Hususi) - Büyük Sina
nın ölümünün yıldönümü münasebeti
le Halkevinde bir Sinan gecesi tertip 
edilmiştir. )..ise öğretmeni Kamil Su bü 
yük mimarın hayat ve eserlerini ve 
TU;k tarihindeki san'at bakımından 
mevkünia anlatmıştır. 

Kağıt oyunu yüzünden cinayet 
İnebolu, (Hususi) - Orze köyün • 

den olup Yenicami mevkiinde terzilik 
eden Kamil, Mehmet Çavuşun kahve
sinde (Telye) muhtarı Mehmet ile o· 
yun oynaI1larken aralarında çıkan bir 
ihtilaf yüzünden muhtar Mehmetli bı· 
çakJ.a sağ böğründen ağır surette yara
lamıştır. Mehmet hastahaneye kaldırıl 
mıştır. Yarası tehlikelidir. Kamil tev· 
kif edilıniştir. 

Gaziantep le ı 
asri Mezarlık 

Söğütte zirai kooperatif 

Gaziantep (Hususi) - Şehir imar\ 
ı>lanını on dört bin liraya taahhüt e· 
den · y .. l ~ · ınımar ansen asrı mezar ıga aıt 
~lanı belediyeye vermiş ve belediye 
~ç senede bitirileçek olan mezarlığın 
u ~ıla ait kısmını ikmal ederek ölü 

defnine başlanmıştır. 
Yılbaşında açılan mezarUğa bugü

b~ kadar 324 ölü defnedilmiştir. Sekiz 
ın lira sarfile vücuda gelen ilk yer 

Çok rnuntazam inşa olunmuştur. Me
bıur ve bekçi binaları, methal, duvarlar 
tapılrnış, haVlJZ, meydanlar ve çiçek-
~ler hazırlatımıftır. 

la Eski kabristanlar k.ııım kısım sah· 
ca'k ve burada planlı evler yüksele

tektir. 

Koopuatif kongresine i§tir ak eden köylü ortaklar 
Söğüt (Husust) - 930 da t 00 ortak- kooperatif de Ziraat bankasına 18 bin 

lı bir tarım kredi kooperatifi vardı. lira borçlanmıştır. 
Kooperatife 6 sene zarfında 56 ortak Köylümüz kooperatiften son derece 
d ha · r ak etmiştir. Yeni yapılan ka· memnundur. 937 senesi genel heyet 

a .. JŞ 1~ t k d ,,. 06 ık toplantısını 27 martta 228 ortağın işti· 
mm uzerıne ora mevcu u"" e ç a- · "d h ı· ·ı 

N · b" · . . A rakile yapmış yenı ı are eye ı seçı -
evşehırde ır cmayet rıl~ıştır. ı:ooperatıf d~ıma ka~ e~- mişt:r. isimleri şunlardır: 

:Nevşehir (Hususi) - Üç hisar köyün tedir. Bugun. sermayesı .. 8940 lıra, ihtı· Baş-kan Ali Osman, Hilmi Kuloğlu, 
den Mehmet ve Hacı isminde iki arka· yat sermayesı de 3449 lıradır. Ortaklar direktör Refik Tunçer, muhasip Mus
da~ köy'lerde ticaret yapıp kendi köy· ko~eratife 25 bin lira borçlanmışlar, . tafa Günal, Tevfik, Hüseyin Faik. 
lerıne avdet ederlerken köye 1 O dakika ..... 1 
:;:satede aralarında bir kavga çıkmış, lzmitlilerin belediyeden 1 Geredede pe ·ro taharriyatı 

cı silahla Mehmed.i kalbinden vura· bekledikleri Gerede (Hususi) - Mengen ile 
?ak Öldürmüş ve kaçmıştır. Hacı üç gün lzmit ( H .. ) B 1 d' Bolu arasında Hacıahmedler, Cökdağ 
:;ra yakalanmış ve Adliyeye verilmiş lzm 'ıt 11 ususıtek -ik- e e lıye mıntakalarında rastlanan ve petrol kay 

yo arını n esas ara 
dayanılarak asri bir şekilde inşa nakları oldu .. ğu . tezahür ede~ yerlerde 

f<aramanda kara Okka ettirmektedir. Demiryolunun yaya kal- lktısad Vekaletı maden tetkık ve ara· 
kullamlmıyacak dırımları, vapur iskelesi, postahane ma enstitüsünün gönderdiği Blumen-

İ{araman (Hususi) _ Kaymakam yolu bu meyandadır. İzmit çöpleri U· tol ve Mahmud Ertürk isminde iki mü· 
tebrin naf.ia işleri ile ehemm~yetli su . lu Gazi mektebi taraflarından boş bir hendis on beş gün tetkikatta bulunduk
~tte meşgul olmaktadır. Köy yolları arsa ile körfezin nihayet bulduğu sa· tan sonra Ankaraya avdet etmişlerdir. 
ı:.;tınlacak, Karamanda _her gün pa • h~~a dökülmektedir. Bunun ~ebcbi de- Müh:ndis~erin iyi. neticeler aldıkları 
aa kurulacaktır. Bazı kimseler şehre nızm bu kısmının çöplerle doldurul • tahmın edılmektedır. 

Sayfa 5 

F esatçıl rın tertibatı hiç 
bir netice vermez! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Irak ve Hicaz ile bu kadar samimi 
Nitekim (Lozan) da bütün dünya dost olduğumuz halde durup dururken. 

devletlerile yeşil masa etrafında yal'· bize 'hepsinden yakın olıan Suriyeliler
mz ·başımıza uğraşırken SuriyeJ.ıileri de le !lfden aramız açılsın? 
unutmadık, onların mukadderatları ve Hatay meselesi Suriye - Türkiye me 
istikbaTieıi ile alakadar olduk. selesi değildir. Bu, daha Suriye bugün• 

Ortada insanlık ve dürüstlük hisleri kü şeklini ahnadan evvel Fransa ile 
miöi ve emellerimizi isbat eden bu ka· Türkıiye R'rasında halledilmiş bir mese
dar sarili deiil varken Suriyede bir tek ledir. 
kişinin bile biı:den şüphe etmesine, he Su.rıiyedeld (Vatani) lere gelince, bu 
le bizi rencide edecek sözler söyleme· 'biçarelere, yirmi senelik ecnebi işgali
sine nasıl müteessir olmay1z. nin Suriye için açtığı yaraları batıda· 

Hat'.ay meselesıne gelince, bu mesele tırız. B'izim hatır'.l:atmamıza ne hacErt, 
bizim için mühim olduğu kadar basit· dört beş sene evvelki Şam iht41alinde 
tir. Basittir, çünkü biz (Hatay) kıt'ası köşe başlannda tanklarla öldürülen A· 
ve TitrklerJ hakkında ne düşündü· raplaruı o"'bek öbek cesetlıerinin resim· 
ğümüzü, henüz Suriye resmi teşekkülü leri. (İllustrasyon) gazetesinde çıkmış 
nü bile almadan evvel Fransa ile yap- tı. 1şte bugün Suriyedeki Ermenilerin 
tığımız bir muahedede tay .n ve tesbit l anoak küçük blı' kısmını teşldi eden 
etmiştik. Taşnaklarla birleşerek ve arkalarııru 

Bu muahede 20 Teşrinievvel 920 Fransız müstemlekecilerine dayayarak 
de Ankara Türkiye Büyük Millet Mec· Türkiyeyi, Türkleri rencide etmeğı iş 
lisi namına Hariciye Vekili Yusuf Ke· edinen (VataniJ lere (İllustrasyon) da 
mal He Fransız murahhası (Franlen çıkan rec;imleri .bir daha gözden geçir 
Büyon) arasında imzalanm!ş olan mu· melerini tavsiye ederiz. Eğer onlar bu 
ahededir. resimleri bulamazlarsa gazetemiz ken· 

Bunun yedinci maddesinin son fık- difurine bu vesikaları birer birer teş
rası şudur: cİskerıderun Sancağın.da li- lıire amadedir. Bize bi işıret etsinler, 
sanı resmi türkçe olacakltr.• sayfalarımızı d€rhal bu resimler;\ıe dol• 

Bir kere bu muahcdeyı Fransaya ka duralım. 
bul ve imza ettirdiğımiz gündür k1 O vakit bize, Türk iıdaıresinde Şam 
mi1li mücahedemiz n vamyeti düşü • sokaklarında bir defa bile böyle facia 
nüldü. Dört taraftan duşmania muhat- görülüp görülmediğini: söylemelenini ri 
tık. Anadolunun mühim kısımlan iş • ca ederiz. . 
gal al'Lında idi. Pek büyük güçlükler Surryeli Vatanilere bir ihtarımız 
ile pençeleş1p duruyorduk. İşte öyle var. Onlar, yabancılara arkalarını da· 
naz.iık ve hatta tehlikelı bir vaziyette yayarak, bu .şekavet yoh.mda devam e~ 
bile topu 1 3 madde.tik bir İnuahedenin derlerse nfuyet hiz.i hem kendileri ara 
öir maddesini İskenderun kıt'asına ve yacaklar, hem de bütün ırkda.şlanna a· 
oradaki ırkdaşlarımıza t:ıhsis ett'irrne'k mtacaktar, (Ah Türk~r, neresiniz) dir' 
le, hayat ve memat mücadeiesinde bile yeceklerdir. 
ırkdaşlanmızı unutmamış olduğumu - Türkün çııktığı hiç bir memleket yok 
zu göstermiş oMuk. · tur ki orada bugün Tür~ namı hasretle 

İşte Hatay meselesi biz m nazarımız· yadedilmesin. Bir asır evvel bı?...rlen ay 
da hep bu cümleden ibarettir. l rılmış o'an Romanyıada daha dün biı 

Çünkü herhangi bir memleketteki Roman~ a ga7.etesi (buraları Türk le~ 
bir ekalliyetin 1isanı, lisanı resmi ola· terk<.>L'ıkten beri fözilet de terketti) giı 
caktır. Demek açıkça o ekall yet, t.stık bi tarih mize şan verecek b":r ~öz roy 
lal ve muhtariyet sahibi olacaktır, de- 1-emişti. Süleyman Sıtkı 
meldir. • 

Bunu dünyada red ve ın.lillr edecru Bir ha dın 
hiç bir aklı sel'im sahıbi insan olamaz. Kocasını zehirledi 
Hele beynelmilel bir kaide ve kanun 
bu madde)"i başka türlü tefsir edemez. 

İşte Hatay meselesinde hakikat bu 
kadar bariz ve sabit iken Fransa h'iç 
yoktan bu hakikati inkar vadisine saptL 
Aylardan beri sürüp giden dağdağalar, 
velve!aıer, hatta bazan husulle .gelen 
tehl!ikcli vaziyetler, hep Fransanın bu 
hakkı muannidane inkar etmesinden 
ileri geliyor. 

Fransayı bu haksız ,.e tehlikeli yola 
sevkedenler de bilhassa, Fransız müs· 
temlekecileridi.r. Kırk yıllık Fransa 
Cumhuriıyetine (imparatorluk) ünvam 
nı veren bu ıbalapervaz ve açgözlü müs 
teml:ekeailer, kendi hükümetlerini şa
şırttı.klan kadar Suriyeyi de alt üst et
til'er, orada efkarı teşviş ettiler, bir ta 
raftan zavallı Taşnak Ennenilerini tes 
lih i~ ıı1tda.şlarını üzerine saldırdıkla· 
rı "gibi, diğer taraftan SutiyelHer ara· 
sında bulabildikleri zayıf düşünceli bir 
takım kimselere bir de (Vatani) Ier ce
miyeti kurdurdular. 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 
kızı Fatma tarafından zehirlenmiştir. 
Derakap yapılan tedavi ru:ticesinde A
zizin hayatı kurtanlml.'j ise de zavallı 
adamın zehrin tesirik hal8 el ve ayak1 
lan tutmamaktadır. 

Aziz, iki evlidir. Kansının birisi Ay· 
şe, diğeri de Fatmadır. Aziz bir gün 
Fatınanın köyüne gitmiş, ve orada ken 
disine Fatma tarafından içerisine sı 
çan otu katılmış (gözleme) ikram edil
miştir. Zavallı adam başına gelecek f t 
Iakettaı bihaber, bu gözlemeyi iştiha 
ile yemiştir. Fakat birkaç dakika son 
ra sancı ve ıztırap başlanuş, hastaya ye 
tişen diğer karısı Ayşe tarafından sar
mısaklı yoğurt verilmiş, diğer iptida! 
ilaçlarla ilk tedaviye tevessül edilmiş, 
bundan sonra kasabaya getirilerek has 
tahaneye yatırılnuştır. Fatma tevkif e
dilmiştir. Hadisenin miras yüzünden ile 
ri geldiğı anlaşılmaktadır. 

Vunanistan~a iş Bayramı 
Atina 10 (A.A.) - Yeni bir ka· 

nun jJe her sene nisanın son hahası 

«amele rekabet haftasrn ve mayısın bi
rinci günü de «İf bayramrn olarak b· 
bul edilmiştir. bnak üzere kömür getiren köylünün '- . .

1 
. . A 

~indeki ma1'. ıstcnı mesıdır. Fakat alakadar - ........................................................... ... 
ta mallan okka ile satm almak . lar bunu şehrin sıhhati için mahzurlu belediyeden elektrik, ıu, fırın işlerinin 
,...:. kilo farkından köylünün zararına 
~ııfade etmektedir. Buna meydan ve· görmektedirler. İzmitliler tozdan ve de bir an evvel hallini beklemektedir • 

Bu iki başlı çalışma, nıhayet eserle
ıüm ~östermeğe başladrı, Hatay kıt'a· 
sını Hataylı ırkdaşlarımız için oturul· 
maz ve barınılmaz bir hale getirdiklen 
gibi Suriyeli Arap komşularımız ile bi
zim aramızı açmak ve ortaya bir (Arap
Türk) meselesi çıkarmak için herşeyi 
yaptılar ve yapıyorlar. 

Halbuki bu muannidane tertibat ıve 
faaliyetlerden hiç bir netice çıkmıya -
cakt.ır ve çıkamaz. 

Gazeteleri======== 
Okurken ~ektir. dilenciden de şikayetcidirler. İzmitliler ler. , 

Hataylı ırkdaşlarımız bir müddet da
ha eza ve cefa çelrebiHrler, fakat neti
cede mutlak kendilerine ahtlen tanın· 
mış olan haklar, en ufak tefeıTüatma 
kadar verilece'ktir. · 

Surıiyeli ko~ulanmıza ~lince, Şark 
taki Araplarla olan kardeşlik rabıtalan 
da hiç ·bir şeyi esaslı surette haleldar 
edemez. 

Şarktaki uzak ve yakın bütün kom· 
şularınuz da lJizim kadar dostça, in
sanca, kardeşçe geçinen bir miHet yok
tur. 
Tıpkı Suriyeliler gibi dünkü vatan· 

HABER - Dört hırsız kadın, ku· 
ma§ a~ırırlarken yakalandılar. 

- .Kıadının hırsızı da giyim me
raklısı oluyormuş, desene! 

SON TELGRAF - Ön kapı vat .. 
mcı.nın, arka kapı biletçinin? 

- Peki ama yo1cular nereden bi· 
n:p inecekler? 

TAN - Şişma~mamak için pel' 
hiz yapan bir genç kızın hazin ölü· 
mü. 

~ Sorma başıma gelen -
Hasan B~y. Bizim ev 

Bahib" ı .. 

... Bütün mahallenin ra
hatını bozuyorum, karı ko
ca kavgalarına sebep olu· 
yorum di~e beni evden çı
karıyor ... 

... Halbuki ben, kendi ha 
Iinde, çoluk çocuk babası 
bir adamım. Doğrusu bu işe 
aklım ermedi. 

Hasan Bey - Mesele şu daşlarımız olan Iraklılarla münasebatı 
azizim: Her akşam eve elin İnız son derecede samimidir. Hatta biz 1 
de bir yığın paketle geliyor, den 'birkaç komşu aşın olan Hicaz hil· ı 
karınuı her istediğini alı - kümdarı :ille de çok dost.Ane münasebet 
yormuşsun! ler perverde ediyoruz ve edeceğiz. 

- Genç kızlarımız okusunlar. 
Al\:ŞAl\1 - Sahrayi Kebirin kum· 

lan Afrikayı tehdit ediyor. 
- Dünyanın her tarafını harp teh· 

dit edecek değil ya, bir tarafı dt 
kum tehdit etsin. 



Türkı··ğe hakaret eden 
Ermeni mahkiim oldu ve . 

tevkif edildi 

Hadiseler 
Rarşısınd .._'"__ı-.~. 

Kulp hastalığı 
Bir arkadaşım gazete okuyordu: 
- Hayvanlarda sap hastalığı görül · 

müş; dedi, kendisini !kaz ettim: 
- Şap hastalığı! Baş harf cS• değil, 

eş>! dikkat et. 
- Yok canım ben doğru okumuşum· 

1

1
dur. Şap yazılmışsa da yanlış yazılmış
tır. Sap olacak. Çünkü bu hastalık, in· 
sanJ.arda da vardır: 

• lstanbuldan Tahra 

Tahranda gece hayatı 
Hangi barlara kimler giderler? - Sahipleri Trabzonltl 

olan eğlence yerleri - Maskeli, maskesiz balolar -
Orta tabaka ile amtılenin eğlentileri 

Yazan: lbrahim Hoyi 
Mercanda Taytçılarda Pastırmacı ha ma vak'a fıkrasının, tam Türklerin bu _ İnsanlarda sap hastalığı adlı bir 

nının odabaşısı ve kahvecisi Ada.nalı gün gösterdikleri terakki ve tekamül· hastalık mı vardır?. 

- 11 -

Seı'kisin, Türklüğün manevi şahsiyeti... den bahis açıldığı sırada anlatıldığı şe- - Evet, fakat hastalık insanlara arız 
ni tahkir ettig" i iddiasile ikinci cezada kilde üade verdiler. • · K 1 h olduğu zaman ismi degişır. u p as· 
yapılan duruşması, dün sabah bitti. Müddeiumumi muavini Cevdet, mü· talığı olur. 

Dava, 1295 tevellütlü olan Serkisin, dafaa şahitlerinin bu vak'a.yla alakadar _ Şimdiye kadar böyle bir hastalık 
1936 senesi Mayısının 19 uncu günü olmadıklarından bahisle, onların celbi· 

ı d!.lymadım. 
akşanu, Pastırmacı hanının 2 numara ı ne lüzum olmadıg· mı, suçun ce1.a kanu 

1..-bb t - Olabilir; fakat bu hastalığQ tutu-
odasında rakı sofrası kurup muılid e nunun 159 uncu maddesine göre sabit 
ede.ır dört terlikçıye, uydurma bir vak· bulunduğu mütaleasını ortaya attı. . !anlara çok rastlamışsındır. I 

a~.ı fı~~. yoll~ anı.attığı ':e b~ .suretl~, • Serkis, masum olduğunci.a \Srar etti - Hiç mnneUniyorum. 
Turklu~n ~~evı . şahsıyetını tah'kı'r ve heyet, kısa bir müzakereyi rnütea- - Dikkat etmemişsindir. Kulp hasta 
ve tezlıl ettıgı kaydıyle, açılmıştır. kıp müddeiumumi muavminin isteği· lığı insanfa.rın yüzde doksanında var-

Serkis, Pastırmacı hanında 14 sene· ne 'uyarak müdafaa şahitlerinin celbi dır. 
dir odabaşılık ve kahvecitik ettiğini, ' - Hastalığın arazı nedir? 
"zınd h' k" . Tü. kl"'. k isteğini red ve Serkisi ceza kanununun _ Hastalıgı" n arazı kulp takmaktır. 

ag an ıç ımsenın r uge arşı 159 uncu maddesi delaletile 158 inci 
bir söz işitmedığini, bu uydurma vaka Kulp hastalığına tutulanlar~ kultp tak 
fıkrasının da bir isnat olduğunu ileri maddesinin son fıkrasına göre 6 ay hap mak bir mani haline gelir. Insana kuip 
sürmektedir. O akşam, kendisine borç- se mahkum etti. Ayni zamanda, hak· takarlar, insanın elbisesine ~kulp takar
lu olan terlikçilere, kahve borçlarını kında tevkü müzekkeresi kesti. Karar, lar .. Şapkasına kulp takarlar. Her sö
ödemeyip te ra'kı eğlentis1 yapmağa pa «sübut cihetinde ittifakla, tevkif cihe- züne kulp takarlar. Hatta hatta verdi· 
N harcamalarından dolayı sitem ettiği tinde ekseriyetle• dir. Temyizi kabil ği selama bile kulp takarlar. 
ni, buna öfkelenen terlikçilerin aley _ olmak üzere ven1en kararda, Serkis· _ Şunu merak ettim .. Selama nasıl Tahranın eg~ lence yerlerinden Kafe Parı 
h'ind'e bu iddiayı ortaya attıklarını; ten 1 700 kuruş duruşma masrafı alın- kulp takılır? 1 k b la ' 
bunlardan Saıbriyı' kendisinı' do .. vdügu""n ması da vardır. Tahranda bazı Asya şehirlerinin ak- Orta tabaka ve ame e ısmı ura 

- Selfıma nasıl kulp takı1dığını söy- l ki d h z1 d uh KJ-
den sulh cezada dava ettiğini de bu mü Duruşma sırasında Serkis ağladı. sine gece hayatı vardır. stanbulda · ra &elmez. O a a ya e, r unu 

liyeyim .. Meseıa sen selam verdin de· Petrograd, Maviko··şeyı· h"'tırlatan ve kaslı çengilerin milli rakslarını, İstan ' 
dafaa yollu sözlerine ilave etti ve mü- Samiler arasında duran karısı da, bira· d • d d h ı " ğil mi'? Selam ver igin a am er a mu··şterı'lerın· 0 ı'çkı" ı'le bı'rlı'kte çay, kah- buida gördügun" ·· üz, Kafkaslı müzis ' dafaa .şahitleri gösterdi. ralık hıçkıra hıçkıra salondan koridora t k B b r "" 

şöyle b'ir kulp a ar: u ana se am ve ve pasta sunan gazinomsu kahve ... yenlerin çaldıgıw musikiyi arar. Ve b~ 
Amme şahidi olarak dinlenilen ter- çıktı. Sonra tekrar içeriye girdi ve ko· di ı~ · · h halde ver ama se am vermesının e~ !erde her milletten insana rastlıyabi - nu da cLale•, cBeynelmilel:ıt gibi bal"' 

likçi Sabri usta, Sabri, Ahmet, İsmail, cası kendisini müdafaa ederken, söze b' b b' d y ft... den bır şey ı.ıt 
S ır se e ı var ır. a ·u.en lirsiniz. Payı'tahttan kilometrelerce u- !arda bulur. Buralarda tam manasi • 

erkisin aleyhfnde söyliyerek, uydur- karışmak isteyince, dışarıya çıkartıldı! · t kt' y b b tuzak kuru · ıs eyece ır. a ana ır . · zakta, dem.iryolu inşaatında çalı.şan İ · ve her şeyde demokratlık hüküm siı ' 

Muganniye Neriman nerede bulunursa 
yordur. Kulpu kulpa takar ve nıhayet t 1 ı 1 "h d' ı d h ha" rer. Elbise itinası yoktur. Oturma te ' · ~ k r ,. k 1 a yan ame e er, mu en ıs er, a a -
senın selamm

1 
onun a a ... ına u pun- ı la 0 dağlı kılıklarını muhafaza ederek kellüfü, kaidesi yoktur. Yüzlerce ağ ' 

dan takılır ka ır. . . 1 veyahud da, • yerin suyundan ve ha - zın savurduğu tütün dumanları, içkfs 
- Anlaşıldı, dedım, .şunları ben hır 1 vasından olacak . giyinişlerine zerrece kuyruk yağı, kebab, soğan kokuları !-tutulup zorla mahkemeye götürülecek 

yazayım. 1 ehemmiyet vermiyerek, muhitlerine çinde, ahlfık hocalarını hiddetlerinde.n . 
Muganniye, çalgıcı, bestekar, plakçı 

v. s. bazı kimseler, cBalıkçılar• şarkı
sından dolayı müddeiumumilikçe dava 
edilmişlerdi. Bu şarkı müstehçen görül 
müş, plakları da piyasadan toplattırıl
mı.ştı. 

İkinci cezada yapılan duruşma, dava 
edilenlerden muganniye Nerirnana teb 
ligat yapılmasına kalmıştı. Ötekilerin 
sorguları yapılmış, yalnız Neriman sor 
guya çekilmemiştir. 

Kendisinin Bursada olduğu anlaşıl

mış, orada istinabe yoliyle üadesinin 
alınması kararlaştırılmış, fakat Nerima 
nın İstanbula gittiği, Bursada ifadesi 
alınamadığı cevabı gelmişti. Bunun ü
zerine de buradaki adresine celpname 
gönderilmişti. 

te, kendisinin dalına İstanbul ve Ana· 1 - Yazıp ta ne yapa~aksın? has mübalô.ğalı jestleri ve gürültülü kudurtacak Iaübalilikle, felekten bıl' 
dolu arasında seyahate çıktığı, şimdi - Gaze~eye koyacagım. konuşmalarile, Trabzonlu Türk müte - gece çalmış olan cehli diller> bir saat • 
de Samsunda cGillip Bey gazinosu» n· - Hah ışte! şebbis?erinin veya Rus Ermenilerinin lik veya bir gecelik dildadelerile şaka" 
da çalıŞt.ığı, 1 O gün soınra İstanbuia - Ne iştesi ? işlettikleri bu cvakit öldürme•, köşe • laşır, dans eder, içer, içer. Bu yanda dtıa 
döneceği yazılıydı. _ Yazıya da kulp takıldığını söyle- terinde kendilerini belli ederler. Şu Kafkaslı rakkaseler göbeklerini çalka.• 

Reis Kemal, bu şerh okununca, şöy- mey'i unutmuştum. Sen ounu gazeteye masada tek başına oturan gözleri sür- lıyarak, göğüslerini titreterek, sanıd 
le dedi: yazdığın zaman okuyan , ku1p hastaları meli, beresi eğik, mantosunun havları boğazlanıyorlarmış gibi sesler çıkara• 

- Gelir gelmez de başka bir yere ha yazıya da muhakkak kulp takacaklar-, dökük kadın, kırışık sapsarı yüzü ve rarak hünerlerini gösterir, kendilerinf 
reket eder, ihtimal! Sabit değil bir yer- dır. ruju oldukca taşmış dudcıklarile {ter vurulmuş olan cmeftunlarını• bir kat 
de, d-emek! Ne buyurulur? İ.MSET gelen geçene esmanı mukabilinde mev· daha mestederler. Ve zurnasını çalan 

Mütaleası sorulan Müddeiumumi mu ... _ ..................................................... - .. hum czevk> i vaad eden bir makine - delikanlı, ctar» ın; inleten ezelden 
avini Cevdet, şu mütaleada bulundu: ha fazla aramakla duruşmanın uzatıl·, dir. Rusyadaki giyinişlerıni bir türlü ha.-sas tarzen; dümbeleğini gümletetl 

- Duruşma, kaç celsedır. Neriman ması, caiz değildir. Şimdilik onun hak terkedemiyen daz kafalı, iri göbekli, şen ve şakrak tip, ve nihayet tef'ini.11 
yüzünden kalıyor. Anlaşılan, kendisi 1 kındaki davanın tefrikini veya duruş- iri kemıkli beyaz Rus tellaıları bağıra monoton r,'lengi ile oynak, kıvrak: 
daima seyyardır; tebligata salih ika · manın tatilini isteriz! çağıra burada seyyar dükkanlarını ku- Hıyabana su dölonüşem 
metgfıhı yoktur. Bu kadar araştırmala Heyet, kısaca müzakere etti ve şu rar, bir fıncan çay veya bir votka bar· Yar gelende toz olmasın, 
ra rağmen bir türlü bulunamıyor, du- kararı verdi: dağının arkasında fazla örselenmekten Eyvay dinme dinme, 
ruşma bu yüzden uzadıkça uzayor. Hal _ Nerimanın hüviyet ve ikametga- yğlanmış defterlere rakamlar döker, a· Yar dinme dine ... 
buki, matbuat kanunu, bu davanın müs l'ada sırada da, rusca'da galiba evet şarkısını okuyan kart sesli hanende 

hı malfırn ve muayyen bulunmamasına 
tacelen bitirilmesini icap ettiriyor. Da- manasına gelen ve daha zıyade leylek- bu Baküs alemini bir kat rlaha şenleP: ' ve şimdi Samsunda cGalıpbey gazin9· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lerin gagalrile vaptıkları se~ andrran: dkirle~ 
su» nda çalıştığı ve 1 O gün sonra ge- " 

Dün sabahki celsede, Neriman gene 
yoktu. Celpname arkasına verilen şerh 

* 

Bir hatanın 
Neticesi 

Dün B. K . imzasile bir mektup a1.
dım. Yazanın hüviyeti hakkında fi· 
kir verebilecek mahiyette olan kısım 
larını atarak hemen hemen aynen 
dercedeceğim, öteden beri bu sütun· 
larda müdafaa ettiğim bir düşünce

yi teyit ettiği için .. 
Diyor ki: 
- Teyzeciğim, ben on sene evvel 

henüz istikbali şüpheli fakirce bir 
genç iken bana göre zengin bir kız
la evlendim. Tahsili kıt, görgüsü de 
azdı, aldırmadım. Aradan geçen u· 
zun yıllar içinde kendlc;inden hiç şi
kayetim olmadı. Kendi halinde bir 
kızcağızdı. G€çinip gittik. Fakat dün 
yaya bir çocuğumuz gelince iş de· 
ğişti. 
Kadını sevmior, sevmediğim için 

de hali tavrına a1dırış etmiyordum. 
Gürültüsüzce yaşayabilişımizin se -
bebi buydu. Fakat çocuğa itina et
mek istedim. Onun görgüsüzlüğü ve 
cehli ile mütemadiyen uğraşmak 
karşısında kaldım. Ve maalesef ço -
cuk benim istediğim gibi yetişmedi. 
Şimdi yedi yaşındadır. Bu yazın so
nunda mektebe gidecek. Eksikliğini 
tamamlatmak için ben onu memleke 

tin en iyi mektebine, mümkünse ya· 
tı olarak vermek istiyorum. Annesi 
ise nehari olarak mahalle mektebine 
yollamak azminde, niyetinde: Bu 
defa coştum. Yıllardan beri içimde 
sakladığım dertleri döktüm. Kavga 
ettik. Şimdi sonu gelrniyen bir sinir 
buhranı içinde çırpmıyorum. Ayrıl· 
mayı da düşünüyorum. Ne tavsiye 
edersiniz? 

* Okuyucum baştan başa hatalı va· 
ziycttedir: Parasına heves ederek 
seviyece düşkün bir kızla evlendiği
ne hata etmiştir. Vaziyeti on sene 
hazmettikten sonra coşmakla hata 
etmiştir. Nihayet ayrılmayı düşün· 
meye başlamakla hata' etmektedir. 
Hayatını zehirlemiş olduğunu görü· 
yorum. Bundan sonra düzeltmesi 
mümkün değildir. Yeni bir teşebbüs 
yen: bir sıkıntı doğurabilir. Tavsi -
yem şudur: 

Karınızla barışınız, ;çten dışa dök· 
tüğünüz zehirleri bir sinir buhranı· 
na atfediniz, sözlerinizi geri alınız. 

Hareketinizde tasvip ettiğim tek 
nokta çocuğu iyi bir mektebe ver
mek azınidir. Bu noktada sebat edi· 
niz. 

TEYZE 

leceği bildirilmesine göre, davanın tef· Tak .. tak . .larile birbirlerini mat et · 
riltine veya duruşmanın tatiline kanu· meğe uğraşırlar. 
nen cevaz görülememiştir. Duruşma Trabzonlu Türk müteşebbis1erinin 
uzamasın diye, Nerimanın her nerede işlettiği gazinoda ise her vkşam radyo 
bul~nursa polisçe yakalanarak zorla z.iyafeti vardır. Ve hoparlôr, patronun 
mahkemeye getirilmesi hususunda keyifli olduğu veyahud da memleket 
müdde umumiliğe müzekkere yazılma- iştiyakını beslediği zamanlarda, Türk 
sına ve duruşmanın devamının 24-4-3 7 musıkisini yaymaktan geri kalmaz. 

saat 12 ye bırakılmasına... * 
Tahran delikanlısı ile ecnebi 

Dün sabahki du ruşına celsesinde, kolonisinin sık sık koştuğu eğlence yer 
dava o1unanl:ardan Safiye ve daha bir leri üç tanedir, Astara, Kafe Pars, ve 
kaçı bizzat hazırdılar. Bazılarının da Kafe Kanari .. Astaraya Tahranın Gar· 
vekilleri hazır bulunuyorlardı. Sorgu- den Barı diyebilirsek, Kafe Parsa, Mak 
su yapıldıktan sonra gelmiyen bir'kaçı· 
nın da, duruşm" alan vicahiden gıyabi- simi, K'anarfye de Roz Nuarı adını ta

kabiliriz. Maskeli, maskesiz balolar, 
ye çevrilmiştir! düğün eğlenceleri hep buralarda olur. 

Şair Nazım Hikmet 
düu tahliye edildi 

Komünistlik tahrikatından Ağır ce· 
zaya verilen 14 suçlunun duruşmaları
na, dün sabah kapalı celsede devam e
dilmiştir. 

Bunlardan Nazım Hikmet, Dr. Hik
met, Cenap Şahap, Zeki, Kemal, bas
toncu Feyzi, Şükrü, İhsan, Salah mev
kuftular. Kadri, Süleyman, Bekir, Ha· 
san Basri, Mustafa Refik mevkuf de
ğildiler. 

Di.in sabahki celseye, jandarma mu· 
hafazasında getirilenlerden Nazım Hik
met, Dr. Hilonet, bastoncu Feyzi, Sa
lah, İhsan, duruşmadan sonra, serbest 
olarak çtkıp gitmişlerdir. Dolayısile, 
mevkuf olarak dört suçlu kalmıştır: 
Cenap Şahap, Zeki, Kıemal, Şükrü. 

Pars ve Astarada, her yerde olduğu 
gibi smokinli İngilizler, deryadil Fran· 
sız ahbablar ve .. her iki eldivenini de 
elinden çıkarmayı bir etiket bilgisizli· 
ği addeden, favurili, kaytan bıyıklı (is· 
terseniz Klark Gabl, Adolf Menju bı· 
yıklı da diyebilirsiniz) İranlı delikan· 
lılar ve bayanlar bulunur. Gece yan -
sından sonra da, İstanbulun def'ettiği 
Beyrut, Bağdad'ın göre göre bıktığı, 
kanıksadığı yılan vücudlü, bütün ca · 
zibelerini öfü sırıtmaları ile çıplaklık· 
larında toplıyan artistler varyete nu · 
maraları yaparlar. Kanari barı tam 
manasile bir cBar> dır. Ve sahibi de, 
Parise mühendislik tahsiline giden, la
kin istidadını gece salonlarında harcı -
yan, ve memleketine, valizinde, kaba -
relerde, hususi müesseselerde (!) öğren 
diği ilimlerin (!) diplomal&rı ile, apaş 

dansları profesörü olarak dönen bir 
İranlı gençtir. 

İranlı yaradılıştan musiki ve şiir aşı• 
ğıdır. Arabasını sürer, davanını güderı 
duvarını örerken yn Sadiden, Hafız • 
dan makamla beyitler okıır, veyahud 
da işinin temposuna ay.ık uydurara1' 
şarkı söyler. İranlının şarkısında engiJl 
bir melal, keder vardır. Onunu içill 
de bütün melodiler hüzünlü, sözler biC" 
ranlıdır. Bana anlattıklarına göre, ilK 
İran musikisi hiç de böyle mersiye tar• 
zmda değilmiş. Ve daha ziyade neş'e 
motülerile süslü imiş. Arab istilası ileı 
İranın bir çok asil ve güzel adetleri 
mahvolmuş, İran musikisine de karan• 
lık, ve uçsuz bucaksız çölün ıssızhğın• 
dan doğan, kederli hisler karışmış. 

İran musikisinin tipik ve orijinal ifa• 
de aleti Tar'dır. Hiç benzememekle 
beraber, adeta udu andırır. Meclis kıl• 
rulur kurulmaz, tarzenler, tarlarını in" 
leti:r, feryad ett~rirken, dınleyenleriJl 
yüzünde adeta derin hUŞl.i izleri beli• 
rir. Delikanlılar mehtablı gecelerde, 
kırlara açılarak, ufukta ayın yarattığı 
buğulu, sisli ışık oyunlarından coşara'K 
şarkı söyler, saatlerce tarlarını çalar, 
çalarlar .. 

Sazsız bir meclis kıvamına gelmiş sa 
yılamaz. Tara hazan da ya bir kcrnarıı 
veya darbuka, dümbelek refakat ede!· 
Darbuka, monoton lfıkın sıkmıyan a ' 
hengile tempo tutar. 

Tar'ın hakki1e zevkine varabilme}( 
için onu Şehnazi veya Veziri gibi üs • 
tadlardan dinlemeli. Bu jnsan yapısı 
alet onların elinde sadece ahenk, fer• 
yad ve bütün bir iştiyak sembolü ha " 

(Devamı 8 inci &ayfada) 
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a a Gı- c ·· ·yi ı 
oyun a Güneşi 2-1 yendi 

l<l&sik bir oyun tarzı tutturan ve gol fırsatlarını ihtiyat D • 
1 oyunculara bırakan Güneş takımı, genç ve enerjik oga.ns_~?r.Ankara Gen_ç er 

·z ·r iler dün 
a ·p geld'ler 

Ankara takımı karşısında muvaffak olamadı Bırlıgını 2 - O yendı 

lzmir, l O (Hususi) - Geçen haf
ta Ankarada Gençler Birliğine beş gol 
farkı ile mağlup olan Doğanspor bu 
gün ayni takıma sıfır - iki galip gel
miştir. Stad beş binden fazla seyircile 
dolu idi. Hakem İstanbuldan Şazi Tez
can idi. 

Gençler Birliği mutad kadrosunu mu 

hafaza ediyordu. 

Rüzgarı lehlerine alan Doğanspor
lular müessir hücumlarla akına başla· 
dılar. Gençler Birliğinin mütereddi o
yunu on beşinci dakikaya kadar de
vam etti. 

Doğanspor bugün geçen haftaki 
_..... maçın doğurduğu kuvvei maneviye 

Dü.nk- t b" t t noksanı ile çok bezgin oynuyordu. On 
'h u maç an ır ens an ane d zakl d be"-inci dakikadan haftayrnın sonuna .ı.vıil'll 1-:!_. ç1 d .. d.. t 1 rtt dıl b ar an T ru .. .l\.uıne ma 'arının or uncu u- arını a ır aır, u ara a u k d A k k w b w 

ınUsabak el t kal S l~'- tt' un a ar n ·ara ta ımının agır astıgı-A.tlk .. .. aları için şehrimize gelen g en opu ya ayan a •ma ın uz , t . . . . . 
Sitn aragucu takımı dün ilk maçını Tak fakat hafif bir şiltle beraberliği temin nı, zmır kalesını tehlıkeden tehlıkeye 

A. stadında Güneşle yaptı. etti. düştüğünü görüyoruz. Müdafaaların-
da .~ra ile İstanbul futbolü arasın· Devre sonuna kadar beraberliği bo· dan başlıyarak İzmir kalesine kadar 
ha ~ Şehir arasındaki oyun farkının .zabilecek fırsatlar bulan iki taraf oyu· muntazam ve muttarit devam eden a-
ka ngı .~raf lehine olduğunu aşağı yu· .nu 1 _ 1 bitirmeğe mecbur oldular. kınlar kale önünde 'eriyor, çok defa 
t. rı gosterecek olan bu m<ıç dünkü ne- · süt noksanından bı·r çok gol fırsatları 
ıcesn h ikinci devre T 

"ık e aklı endişelerlın~1.i meydana kaçıyordu. hk devreniı:ı son on daki-
ı ann.ış ld , Lik maçlarındaki· ahenkli oyununu 
İngiliz 0 

tu. .. .. .. h 1 d _ G" ,nedense kaybetmiş gibi görünen Gü • kasında çok sert oynıyan misafir ta-
ıı~ an renorunun azır a ıgı u • d h f ı bo kım oyuncuları hakemin işareti üzeri· j'~':l takımı genç ve ateşli futbol oyna· ,ncş takımı rüzgar altmua a a aza 
lu~· Ankaragücü karşısında acı bir mağ calamağa başladı. ne vaziyeti düzeltmişlerdi. 

1?;t.ten kurtulamadı. Kısa ve sür'atli paslarla hücum ya· ilk devrenin bitmesine iki dakika 
C lasik futbol oynadığı iddia edilen pan Ankaragücü, uzun vuruşlu bir mü· var. İzmir hücum hattı topu kaptı, 
Zi. Uneş takımı, şu veya bu sistemden fiafaa ile kalesini iyi müdafaa ediyor- F uatla Hakkı arasında devam eden e-

Yad.e futbol" · tt• d'ö-1 b .. "k du.Birden ani hücumlarile aşağıya inen 
ttı un ıcap e ır ıh" uyu sapeler topu kale önlerine kadar gö-<!zıyetierin üh' iml r' olan sür'at sol açıltlan ikinci ve galibıyet sayısını -r 
Çe en m e ı tu··rdu··. Hakkı enfes bir sütle lzmirin 
01 \> kük ve gençliği bir araya getirmiş da yaptı. Güneş hücum hat\ı ikinci dev T 

~~ Ankaragücü karşısında, dünkü o· ,renin ortalarında elli, altmış saniye ilk golünü yaptı. 
§e llile esasen mağlubiyetten başka bir içinde Ankaragücü kalesi!li fena halde İkinci devre 

Y Yapamazdı. ,tehdit etti. 
cu bünkü m~ta zaman zaman güzel hü Necdetin kuvvetli bir şütü direğe 
b rnJ.arını gördüğümüz Güneş takımı ,rast geldi. Oradan geri gelen topu da 
~l'den parlayıp, birden sönen bu hü- Salahattin dışarı atmak suretiyle mu· 
çı llllannd:ın istifade etmek için hayli hakkak bir sayı kaçırdı. 

ikinci devre ilk devrenin tamamen 
aksine ekseriya İzmirin mutlak haki
miyeti altında devam etti. Doğanspor 
seri inişler yaparak Ankara kalesini 
tehlikeye sokmuştur. li tpındı, çabaladı fakat daha ziyade ih· Brr futbolcü olmaktan ziyade atlet 

/ar oyunculara bırakılan gol fırsatla- olan solaçık Melih pek ender oyuncu
ıı· Sahanın ortasından, kaleye sürükle- lara nasip olan büyük fırrntları kaçır· İkinci devrede daha düzgün oyna
d~nee~.e .kadar matlup neticeyi verme- mak suret!iyle de Güneş takımının mağ makta devam eden ve müteaddit 

n sonup gidiyorlardı. lubiyetinde belli başlı rol oynadı. goller kaçıran Doğanspor on sekizinci 
lt ~lidafaada Faruk'a, hücum hattında Ankaragücü kalesı içindt: kopan bu dakikada Ankara müdafiinin topu elle 
sae İi'ye dayanan Güneş takımı dok • ,fırtınaları durduran kaleci belki de bil 1 tutmasile penaltıdan ikinci golü de ka
d o~. dakikalık oyun esnasında yapabil· ;yük bir tesadüf csNi, hayatının en par zanmıştır. Haftaymın son dakikaların-
hıgı bir tek sayıyı ıkile.ştirebilmck için )ak oyunu~~ .?ynadı.. . . . . da Ankaralılar daha gayretli oynamış-
,.~r Çareve baş vurdu, elinden geldig· i Ankaragucu heyetı uqrnmıvesı ıtıba . d w. • • "•<lda " . .. 1 d - larsa da netıce egışmemıştır. 
bü .r kuvvet ve gayret sarfetti, fakat .rıle guze oyna ı. ' 
gu Yuk efor sarfedemiyccek kadar yor- Takımlar sahaya şöyle çıkmışlardı: --------
tın ve durgun olan Güneş hücum hat· Ankaragücü: Osman; Ali Rıza, En· Galatasarayın 
~ i\nl~ar~gücü müdafası önünde ade- ver • Musa, Semih, Abdul • Abdi, Şük-

1erıdı gıtti. ;rü, Yaşar, İsmail, Hamdi. Antrenörü geldi 
ta· Ik devre rüzgar altında kalmalarına Güneş: Cihat • Faruk, Reşat • Yusuf, Gaia1asaray klü 
l'afllen açık bir oyun tutturan Anka • Rıza, İbrahim - Daniş, Salahattin, Nec· bü tarafından an 
h .. 11.ar beşinci ve sekizinci cfakikada iki det, Rebii, Melih. gaje edilen Macar 
k Uyuk fırsat kaçırdılar. Onuncu daki· l\'I. Nuri Vural antrenör Bay Za 
sa.da so~dan bir pas alan sağ iç, ilk sayı Hakem: Sait Salahattin (Fenerbah· bo dün sabahki 
llıı kuvvetli bir şiltle yaptı. çe). konvansiyonel ile 
lier dakika ·- .l k G'. Balıkesirlilerin galibiyeti 

11 sayı peşııı'"'e oşan u - ı şehrimize gelmiş· 
a:ş takımı ilk dakikalarda yediği bu Balıkesir, (Hususi) - Ayvalıkta (A· 
'er~~n işin renginin değişeceğini his .kınspor) adlı yeni bir klüp teşekkül et· tirMacar antrenöt 
ın;:~ olacak ki fazlaca gayret göster· miştir. Bu klüp ilk maçını Balıkesir id- Sirkeci istasyo • 

ge baş:tcuiı. man birliğiyle yapmıştır. Balıkesir id· 
~e'h.:~ nunda Galatasa " vu \ı'e SalMıattin sağlı sollu hücum· man birliği 5 - 1 galip gelmiştir. 

Maçtan bir başka inhba 

raylı futbolcüler 
ve kliip erkaru ta 
rafından karşı1an. 
mıştır. Antrenör 
derhal faaliyete 
geçecektir. Antrenör Zabo 

Türkiye Baş pehlivanhk 
müsabakası 

, Çocuk Esirgeme Kurumu umumi 
merkezi tarafından her sene tertip edil 
pıekte olan ve stadyomun bitmesine 
~ntizaren bir iki senedir yapılamıyan 
;rürkiye Baş pehlivanını seçme müsa· 
bakaları bu sene 2 1 Mayıs cuma günü 

1

,Ankara stadyomunda başlayacaktır. 
,Güreş üç gün süretektir. Baş pehliva· 
.na 500 lira ile bir madalya, diğerleri
.ne derece ile 700 lira mükafat verile
cekt!r. 

Sayfa 7 

Evkadım! Kocam idare etmeyi biliyor musun? 

Amerikalı ar 
mes'ut olmanın 
Amerikada açılan bir anket neticesinde 

en çolı beğenilen cevap 
Nevyorkta çıkan 

Pelineator gazetesi 
kadın okuyucuları .. 
na mes'ud olmanın 
şartları nelerdir? di· 
ye bir sual sormuş, 
en güzel cevaba bi
rincilik ikramiyesi). 
:rli verirken, yaz:ryı 

da gazetesinde ne.ş• 

retmiş. Biz de ya -
zıyı alaka verici bul 
duğunıuz için ay • 
nen naklediyoruz: 
Kocanızın idaresi: 
Günün havadis -

lerine merak sarı -
yor, cinayetleri, ka· 
dm modalarını oku· 
mak istiyorsanız sa· 
kın sabahları koca-
nızın gazetesini e

linden almayınız, 
bırakın o gazeteyi 
yazıhane.sine veya 
dairesine götürsün, 
fakat akşama mu -
hakkak bir gazete 
getirmesini ısrarla 

isteyiniz. 
Saçlarının iyi ke· 

sildiğini traşının iyi 
yapıldığını takdirle söyleyiniz. Elbise· 
leri fena bile dikilmiş o!sa: cSenin ter· 
zin de beş para etmez> demeyiniz. Ye· 
mek pişirmeğe meraklı i~. elinden iyi 
yemek geldiğine siz de inanınız. Ve e .. 
ğer bir gün böyle bir tecrübeye kalkar 
da yüzüne gözüne bulaştırırsa yüzüne 
vurmayınız, kusurlarını o söylerse, yal 
nız kocanızın söylediği kusurları tas -
dik ediniz. 
Şunun bunun; doğum, isim günleri

ni ona siz hatırlatınız, bu suretle gaf 
yapmaktan onu kurtarmı.ş olursunuz, 
ve canının sıkıntısından evde yapacağı 
gürültülerin de önüne geçmiş bulu · 
nursun uz. 

Eer kocanızın başka kadınlara kar· 
şı alclka duyduğunu görürseniz sakın 
her kadının yaptığı gibi kızıp, kocanı -
za fena yüz göstermeyiniz, o kadını 
beğenmemealiğe kalkmayınız. Hayır 

sizin kocanızın kötü bir zevki olamaz, 
onun al:B.kadar olduğu kadın muhak • 
kak güzeldir. 
Eğer kocanızın ona gitmemesini is -

terseniz derhal o kadınla ahbab olu -
nuz, ona karşı bütiin iyilik ve şefkati -
nizi kullanınız, onunla ahbab ve sami· 
mi olunuz, kadınlar birbirlerine nadi • 
ren fenalık ederler, onun için, rakibe • 
niz sizi kocanızdan fazla sevdiği gün 
mesele halledilmiş olur. Ve siz de ko
canıza sahip olursunuz. 
Kocanızın size alacağı hediyeleri, 

genç ve güzel katibesi seçsin, bu su -
retle adamcağızı evvela kazıklanmak· 
tan kurtarmış olursunuz, saniyen de 
takamıyacağınız zevksiz hediyelere sa· 
hib olmazsınız. 

Başkalarının önünde kocanızın fikir
lerini derhal kabul ederek müttefik 
gibi konuşunuz, fakat başbaşa kalınca, 
münakaşa kavgaya müncer oluncaya 
kadar fikrinizde israr ed.niz. 

Ktyaf etiniz: 
Sizi cazib gösterecek en aşağı bir el· 

biseye malik olunuz. Beş tane size ya
kışmıyan entari yerine, bir de yakışa· 
na sahih olursanız daha iyi etmiş olur· 
sun uz. 

Bütün mücevherlerinizi birden tak
mayınız, elbisenizin rengine, yüzünü -
zün makyajına göre mücevherlerinizi 

Ankara Gucu bugün Beşiktaşla 
karşılaşıyor 

Ankaragücü takı.mı bugün ikinci bü· 
yük maçını Şeref stadında Beşiktaşla 
.Yapacaktır. 

, Son haftaların en düzgün takımı o • 
,lan Beşiktaşın dün oyununu gördüğü 
.Ankaragücü karşısında muvaffak ol -
ma'k için ciddi bir gayret sarf edeceğine 
şüphe yoktur. 

Ankaragücü de İstanbulda altı pu -
,van almak için hiç şüphe yok ki fazla 
,gayret sarf edecektir. 

J 

de değiştiriniz. 
Çamaşırlarınızı, kaza neticesinde bir 

polise veya doktora veya buna müma· 
sil ahvalde başkalarına göstermek mec 
buriyetinde kalacağınızı unutmıyarak 
daima değiştirmelisiniz. 

Unutmamalısınız ki bütün kocalar, 
karılarının çamaşırlarının pasaklılığı .. 
na tahammül edemezler. 
Sokağa çıkmadan evvel aynanın kar

şısında uzun uzun kendinizi muayene 
ediniz. 

Çorablarınızın bacaklarınızda gergin 
ollnasına bilhassa dikkat ediniz. Bir ip .. 
lik kaçması, çorabların düşük olması .. 
na müreccahtır. 

Ne kocanıza ne arkadaşlarınıza üze• 
rinizdeki elbiselerin hetta eldiven gibi 
en ufak şeylerin hakiki kıymetlerini 
söylemeyiniz. Kocanıza biraz ucuz, ar• 
kadaşlarınıza biraz pahalı fiatlar gös
teriniz. 

l\lakyajmız ,.c eviniz: 
Dudak boyanız, pudranız, kreminiz 

ve kokularınız tamamile bitmeden 
derhal yenilerini alınız, kaynananızın 

yılbaşında size hediye ettiği pudrayı 
hiç bir zaman kullanmayınız, çünkü o· 
nun kendi zevki en aşağı 30 sene geri
dedir. 

Kendinizi tembelliğe kaptırmayınız, 
vücudünüz derhal sarkmağa başlar. El· 
lerinize kıymet veriniz ve ei tuvaletini 
hiç bir zaman ihmal etmeyiniz. Moda
ları sessizce takib ediniz, züppeliğe gi
den bir moda meclfıbluğu göstermeyi· 
:niz. Evinizde en aşağı ik tane•rahat o • 
turulur kanape bulundurunuz, eşyala
rınızı her beş senede bir tamir cttiri .. 
niz. Kocanızın bir otomobıiı varsa onu 
idare etmesini öğreniniz. Arkadaşları -
nıza dahi, fiimde bile gördüğünüz bir 
delikanlıyı öpmek istediğinizi söyleme· 
yiniz. Kocanızın önünde soyunup gi .. 
)inmeyiniz. 

Muhit ile münasebetleriniz: 
Hizmetcinize ikna edicı tarzda ya .. 

lan söylemesini öğretiniz. Aynı za ~ 

manda sevimli de olması litzımdır. Ka 
pıdan sizi soracak olan alncakhları, 
müz'iç ziyaretcilcri güler yüzle atlat -
masını bilmelidir. 

Dostlarınızın evinde misafirlikte bu· 
lunduğunuz zaman eğer eğlenem'yor
sanız, hiç tereddı.id etmeyiniz, rahatsız· 
lığınızı ileri sürerek toplantıyı terke
dinız, eğer azimetinizle briç veya po -
ker karesinde birisi eksilecek olsa dahi 
aldırmayınız. 

Eer misafirleriniz, hafta arasında si
zin evinizde môtad zamanı geçird ler 
mi, işe tabl ları boşaltmakla b ş:ayı • 
nız, sonra esneyiniz ve eğer bu da pa· 
ra etmezse gidip yatınız ... 
Sinemayı, tiyatıoyu kadın dost!arı -

nıza tercih ediniz ... 
Bu nasihatlerimi dinlerseniz mcs'ud 

olursunuz. 



8 Sayfa SON POSTA 

~ 

Beğendiğiniz kadm ve erkek tipleri nedir? 

Frangın düşmemesi için 
Fransa tedbirler aldı 

Parlıı borsasında Fransız frangının düş-J ~--•••••••••---1 
mest İstanbul borsasına dn ü>slr etnılştlr. 1 1 B lf 
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Orta boylu, hafif dolgun 

vucutlu kadm 

Son dört gün evveline nazaran tenezzül yüz- stan bu orsası kapan 
Her cevap yolhyan kapılmıyan, ağır başlı, ev ve el iŞleri·· de dört ım'betındedlr. Dün bor-..ada U08.9> fiatları 10 _ 4 _ 1937 
okuyucuya hediye ni kendi yapan, ve hesap yapabilecek Fransız frangı bir inglllz lirasına değlştlril-

dcrecedc okwnak yazmak bilen birisi mişUr. Fransa, Amerika ve İnglltett ile yap- P A R A L A R 
verilecek, neticede olsun. ~ığı mukaveleler ahkMuna göre franııı blr ·---------=------Benim için 'ideal kadının vasıflan 

§Ulllardır: Ankara İçhisar Atfı.ettin camll karşı- lııglllz lirası 112 franga satılıncaya kadar Alış Satı(IŞOO 
e .. ) d- ·· b · 1 Sterlin 616 01 62 · D guze Cevap sında No. 4 de Ali Önder uşure lleccktlr. Ingillz ve Amerikan borsa- t26,o0 Orta boylu, hafif dolgun vücutlü, be

yaz tenli, cinsi cazibe sahibi, mütevazi, 
zeki ve idareci olmalıdır. Tahsili orta, 
ev !idaresine ve musikiye 8.şina bulun· 
malıdır. 

h lannda oynayanlar Fransanın dahlll vazı- 1 Dolar 123•00 ııı,o:J 
sa ibi 50, ikinci 25, E k k k- k123 -

1 
I d . yetinden ıstırade ederek Fransız frangının ~ ~~ız Fr. !~·00 12S· 

uçuncü 10 lira r e ıs anç o ma 1 ır düşmesi ihUmallerlni nazan dikkate almış- 20 Bclçlka Fr. oo: 8" 
·mük~rat alacaklar Benim ta:hayyül ettiğim erkek tipi ıar ve Fransız frangını 112 ye dilştilP tak- 20 Drahmi 18. 22. 

ili <l dlrde 105 frankla 112 trant arasındaki farkı 20 İsviçre Fr. 565. 57S. 
Z. Acundaş ,şu ur: ş k kazanmış olmak lçln şlm.dlden bu para te- 20 Leva 20• 21 

Heybellada aanatoryomunda orta ,ye gu··lıniyen, yalnız hafif tebessüm e- Erkek evvela kıskanç olmalıdır. e 1 FUorın 63.. 66. 
1. 1. be · b • d' • · kek mevvücünü meydana getirmlşlerdlr. Diğer ta 20 ,..a 70 7S. 

pavtyonda . den küçücük dudaklar, ıne ge ınce, nun egcr. ıgım er V"k kuronu • 
SON POSTA: Arzunuz veçhile he- İn b. ıbel 'deli a·k _ .. _ ge~ omuzlu, sarışın saçlaıı en dalgalı reftan turist celbi mevslml olduğu 1çln Fran- ı Avusturya ŞL ıtoo 2'.~ 

diyeniz adresinize posta ile gönderile- ' V;if f . ' ~-~dl ymııyuhş. denizlerden daha dalgalı, gözleri meh- sanın !azla turist celbetmek maksadlle pa- l Mart 2S. 28. SfJ 
cektir. z e en ve a an sonra erşey t 1 b. . . d d . rasını billltiza.m düşürdüğü de söylenmekte- ı zıotı 20. 22 . 

. de beni üstün tutacak, beni oldugwwn 1 a~ ı .bı~ kyaz gece?lımbn k urg':n ··tenız- dir M flh ı Peng{l 21, 24. 
- 118 - gı·bi anlıyacak. . 1-e.rı gı. ı . oyu yeşı , a ı_şı namu_ en_ a- · aama bu lklncl sebep pek yerinde 20 Lev 12,00 t4.00 

değil gibi görfilmekted!r. Çünkü dün vehrl- S2. 
Kadın keman ve piyano . Bu h\.'k.i elbise içine giren temiz mev ~ı :er~~ıkl;re ~~~8~.' se3~ ~tlı bır ilk mlze gelen haberlere göre Frnzm. parasını 20 :;,~ :: oo. 

Çalmasım bilmeli cudiyette gene elbisesine uvgun, ma- a ar ruzgarı gı ı ır er ·eK.. düşürmemek için lcap eden tedbirleri almış 1 İsveç kuronu 30. '1 
alı anla lı .. 

1 
~ Kasım.paşa: Tabakhane meydanı No: ""'• 

Ben şöyle bir kadm istiyorum: n , yış goz er aranmaz mı? 68 de Fatma bulunmaktadır. AIAkadarlar Fransanm frank ı Türk altını 1042 1"'"'· 
ı _ Lise derecesinde tahsili olsun. Ankara: Habibe mukablllnde dolar topladığını ve frangın bu- 1 Banknot Os. B. 250, 252-

2 - Aile terbiyesine malik bulun- - 121 - lsta11buldan Tahrana nun için düştüğü hakkındaki §aylaları da 

K d · · ' 1 · d k doğru bulmamaktadırlar. sun. 8 in 8Vlnln iŞ eri UrUr en (Baştarafı 6 ıncı sayafada) 
3 - Onurlu, izzeti nefse Bahip, zeki gezmemeli 1 linde yükseliyor. Notalar vücuda geti-

ve kurnaz olsun. rerek İran musikisine pek büyük hiz • 
4 - Keman ve piyano çalmasını bil- Beğendiğim kadın esme!" ' gözleri si- metler eden Veziri, bu musikide neş'e 

sin.. yalı ve büyük olmalıdır. Elmacık ke· motiflerinin bulunmasına dikkat edi • 
s _ Şen, şuh olsun, ~D.kat hayatı µıikleri çıkık olmalıdır. b . . d A t k .w. ..... yor, unun ıçın e vrupa e mgın -

muntazam geçmiş olsun. Tab:atine gelince: Kendi aile ocağın den istifade ediyor. Hususi konserva • 
6 - Benimle evl~ği uman ken· dan gayrisini düşünmemelidir. Hayri tuvarında bir orkestra meydana ge • 

disinde çocuk yetiştirmek için kuvvet sevmeli, evinin işi dururken gezmek tirdiği gibi, yeni hanın karakteristiği-
bulmalıdır. ihtiyacını duymama1ı, yüzünü güzelleş ni billurlandıracak hakiki musikinin 

7 -·Misafirperver olmalıdır. tirmek için boyarnamalıdır. Tahsili or- temellerini de atmaktadır. 
8 - Sevmesinı,' sevı·Imesın· ı· bı'Imeti- ta olmalıdır. . İb 1 · H · Eskişehir Mehmetnğa malıallcsl Snknr- ______ ra_ um oyı 

dir. All Ertürt ya sokağı 192 numarada Ahmet İnce Sovyet Vis l·onsolosunun 
Ç k - 122 -arşı npıdn, Mimar Hayrettin mnııaı-

lcsi Dlvnnı (ıli sokak 16 numaralı Kadrn çıyan giti sc:rı, l~öır.ür 
apa~ım)ni9dö~nncn kat. gibi siyah olmamaLI 

Kadm sabırlı of mahl ,, Ben şöyle kadınlan beğenirim: 
Çıyan gibi sarı, kömür gib: siyah ol-

.Kadında aradığım meziyetler. ,masın, endamı mütenasip olsun, zevci-
1 - Türk olmak, 
2 _ Beyaz yüzlü, nin gelirine kanaat getiren, ha~~ 

3 - Saçı uzun, kumra1. kıvırcık ol- 1 

mak. Hediyelerim ·"Z 

4 - Vücudü dolgun veya hafif zayıf. Dünkü 1 1O-1 16 nwnaralı cevapla 
Tabiatine gelince, sabırlı olmalı, ko- nn hediyeleri çay fincanı, kahve 

c:ısmm kıymetini takdir etme~ idare- fincanı, mürekkepli dolına kalem, 
li olmalı, sinirli ve inatçı olmamalı, bir tuvalet malzemesi, dolma kurşun ka 
san'at mektebinden mezun bulunmalı- lem, cigara tabakası seçilmiştir. 
dır. Bunlardan İstanbul dışın • 

Ankara estı postahane arta.u Bo&turt 
mahallesi numara 3• All Hür. 
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. 
cenazesı 

Turing k'übünün kongresi 

Romanya ile ticaret anlaşması 
Romanya ile yenl ticaret anlaşması yapa

cak İktısat Veklletl mlişavırlertnden Saml 
ve Natuk dün Kcistenccye hareket et.mışler
dlr. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
10/4/937 

===-==========FİATLA~R=====-=====f 

C 1NS1 Yukarı 1 Aşağı 
-.-~- -~~~-

K. P. 
Buğdny yumuşak 

Buğday sert 
Arpa Anadol 
Ça\dar 
Mıı:>u" san 
Tiftik mal • 

-~-~-

6 20 
6 2J 
4 22,S 
S 2,S 
4 35 

13J 

GELEN 

Un 
Yapak 
Zeytinyağı 

Çavdar 
Arpa 
Afyon 
iç fındık 

= 

""""' 
1 

GIDF.N 

1 

18J Ton 
45 • 
90 • 
ıs • 
lS • 
1 • 
2 • 

l'lO • 

DIŞ FİATLAR 

Türldiye Turing ve Otomobil klübü, K. s. 

ÇEKLER 
•-~~~~~~--;~~~~--........-"" 

Açılı~ Kapanı; 
Londra 
~ev-York 

Parla 
Mllrı.no 

Brllksel 
Atına 

Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 

1 Prag 
Viyana 
Mııdrld 
Berl1n 
Varşova 

Budapeşte 

Biıkre,ş 

Belgrad 
Yokohnma 
Moskova 
Stokholm 

619,0J 620.00 
0.78H o,789S 

17.6S 17.62 
lS,0032 14.97}0 
4.6960 4.688' 

88.2875 88.1450 
3,4785 S,41'1 

64.2915 64. ı9SS 
ı.44>2 ı.44~P 

22.7J60 22,663, 
4.:..4J 4.2S38 

11.4450 tı.4175 
1.9773 1.964J 
4. JBSO 4. t 715 
s.9338 s.9920 

108.0775 101.9032 
S4.57 S4.S967 
2.77 2.1650 

24.73 24.73 
S..337 3.12~ 

ESHAM 

Anadolu §m. ~ 60 
pe(iln 00.00 
A. Şm. % 60 vadeli oo.oo 
Bomonti - Nektar O ,00 
Aslan çimento 14 8'J 
Merkez bankası 00.00 
İş Bankası 10,0, 
Telefon 8.00 
İttihat ve Detir. lJ.60 
Şark Değirmeni 1.15. 
Terkos 11.0 1 

Kapaıııj 

00.00 
00.00 
01.Vl.I 
14,8) 

0000 

İSTİKRAZLAR 

l 
Aç.ılı, 

Türle borcu I pef1n 2Q 9; 
• • I vadell 20. 6S 
• • II vadeli 20.30 

TAHVİLAT 

Kapanıı 

20.95 
2(1.85 

20.45 
l~eal erkek tipi : Subay, vazife
smden sonra her şeyde kadım 

üstün tutacak bir genç 
Teyzeciğim: 

Ben bilmem hangi hislerle sevdiğim 
erkek tipini sübaylar arasında arıyo _ 

da bulunan okuyucuların hediyele
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. !stanbulda bulunan o
kuyucuların da idarehanemize ge
lip hediyelerini almaları lazımdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

dün eski Bel~ye reisi operatör Emt- Buğday : Liverpul ! ~~ 
. . l d P 1 Buğday : Şlkago Açılıı Kapantı nin rıyaseti a tın a, erapa asta sene- Buğday : vıntpek 6 79 

~, lik toplantısını yapmıştır. 936 senesi- Arpa : Anvera s 97 Ana.dolu ~ :dell ~~:~ ::~ Hediye1erini idarehanemizden ala 
cak okuyucularımızın yanlarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

nin raporu ile Trakya umumi müfetti~ I Mısır : Londra '4 02 • u pe. 39.90 ! 9.90 
Uı' ve Edime Turing Klübü reisi General Keten T. : Londra 8 lS • II va. 00.00 00.00 

zun bir boy, kumtal ve dalgalı saç Kazun Dir.i.k:in raporu tasvip edilmış' j Fındık o. : Hambur • 83 8CJ Anadolu mü. p~ln O'l.00 00.00 
muntazam bir burun, yanık ıten, her~ ---------------- tir. • ;..;.Fı.;,;;n.;,;;d;.;,;ılt.;....L_. _:_H_am_b_u ..... __ ss __ 38 __ -I '-•••••••••••••"' 

rum. 

-==~~~==========~====================:====~~========================================-=========-====--====--~ 
Milli roman No. 37 Karısının yuzune nasıl bakacaktı. ikinci kaptan tam zamanında aşa· Şimdi ıbir tehlike karşısında yardırO" 

O bir günah işlemiş kadın mıydı? ğıya inmişti. Genç zabit şimdi onun sız, istinatsız kalmış gibi idi. 

S • ı A h b ' Bunu nasıl anlayacaktı? tatlı latifelerine kapılarak sükunet bul- Herkes güverteye çıkıyor. 

1 a a Ş 1 n a Güvertecle uzun adımlarla dolaşa - muş görünüyordu. Çantalarını, eşyalarını hazırlaY~ 
• rak mütemadiyen sigara içen yüzbaşı Bütün gece okuduğu mektuplarla yolcular, yüzlerindeki sevinç iz}etl 

Fikret o kadar dalgındı ki arkasından sersem olmuştu. En son bir burgu gibi hareketlerinde bir kavuşma tel!şı il• 

1 bürhan Cahit ı ikinci kaptanıp ayak seslerini bile duy- kafasına saplanan o müthif şüphe za· gidip geliyor, birbirlerine aealeniyotr 
- • madı. ten yorgun düşen asabını altüst et - kendilerine çeki düzen veriyorlardı. 

Ne yapacaktı} rinde hiç de bir başka erkeğin ruhi te- Kaptan ona seslendi: mişti. Yüzbaşı Fikret insiyaki bir hare~~~ 
Bu muammayı nasıl çözecekti. sirleri görünmüyordu. Ve nihayet en - Hayır ola yüzbaı.ım, bu kadar Şimdi denizci arkadaşının geveze • le bu kalabalığa karıfmak.tan kendJP" 
Şimdi daha elim bir fÜphe kafasına buhranlı ve ümidsiz zamanlarda 0 ka- erkeni liklerini dinliyor, onun ardı, arkası alamadı. 

aaplanmıştı. dar mukavemet eden bir kadının bir Döndü. kesilmeyen şakalarına cevap vermeğe Fakat gözleri tam karşıda yükeeieıt 
Nilüfer acaba neden Jzmirde kal - vapur yolculuğunda mağlub olmasına - Erken mi, dedi, ne erkeni} 

0

mecbur olar~k avunuyordu. • • müstahkem mevkiin tahyalarile ka~~ 
mak istemişti. İ::şyayı getirmek için nasıl ihtimal verilebilirdi} - Sabah erken, herkes uykuda, da- Yavaş yavaf salona gelenler olu • fllafınca bütün askerlik aşkı, va:ı• 
neden kendisine ısrar etmişti. Suat Bütün bu menfi ve müsbet fikirle - ha lzmire iki buçuk saatimiz var. yordu. Güneş yükselmişti. aşkı bir anda damarlarında canlanı~et" 
Pertev hala lzmirde miydi? re rağmen her zaman her ihtimale ga- Genç zabitin muhakemesi o kadar ikinci kaptanın bir seyahatte Midil- di. 

1 

Nilüferin İzmire gelişinden kendisi- lib gelen .şüphe genç zabitin dimağını bulanmıştı ki denizci arkadaşının söz- li açıklarında tesadüf .ettikleri bir harp Tabyalar arasında gözlerinin ahf _ 
nin İstanbula dönüşüne kadar bera - kemirip duruyordu. lerini ancak yeni yeni kavrayabiliyor- gemisine dair an1attığı uzun hatıra kın buluşile gördüğü uzun çaplı toP # 

ber geçen günlerini ayrı ayrı hatırla - Kamarada duramadı. du. onun biraz da meslek aşkını tepreştir- lar adeta kendini karşılayan birer se 
mağa çalıştı. Güverteye tekrar çıktı. - Evet, dedi. Biliyorum ama, biraz eliği için alakadar etmişti. vimli evlat gibi görünüyordu. _ 

Bu iki hafta o kadar ne,' eli ve 0 ka- Hava yumuşamıştı. hava almağa çıktım. Bu meraklı deniz macerası onun Genç yüzbaşı herbirine ayrı ad koi 
dar y .. nyana geçmişti ki Nilüfer bir ~a- Gök rengi açılmıştı. Kaptan sinsi bir gülüşle elini arka- kalbini ve kafasını dolduran derin ız- duidarı bu ağır topların başında ~e 
at bile yalnız kalmamıştı. Tanyerinde hafif bir beyazlık belir- daşının omuzuna koydu: tırabı büsbütün yenmemekle beraber mes'ut, ne heyecanlı zamanlar geçır-

Ve karısı o kadar samimi, öyle neş'- mişti. _ Haydi canım. lzmiri özledlm meşgul etmiş, yüzünün gerilen hatla- miştir. '"t 

eliydi ki onun kafasınaa bir yabancı Bu aydınlık bir ümid işareti gibi desenci Hakkın var. Bu yaşta iken rını yumuşatmış, gözleri~i~ sabit ba- eunların hat~ra.s.~ ka~a~ın~~ .. hen~e 
ve şüpheli düşüncenin yer bulmuş ol· kalbine biraz ferahlık verdi. insan gönül davalarında hiç bir acı kışlarını harekete getirmışti. yayılmamışti ki gozlcrının onune 
masına imkan yoktu. Hayatta yeni bir gün doğuyordu. duymaz. Biraz yaşlanınca rahatını, ca· Fakat ikinci kaptanın: pencerelerini mor salkımlar sıorf1111! 

O yeni yuvasını süsleyebilmek için Bir iki saat sonra lzmir körfezine gire- nını ecvmeğe başlar, ne ise madem ki _ Eh, artık bana izin, körfeze giri- kü~Uk villanın bahçesi leylak renle 
biJe ancak kendisinin sevgi saatlerin • ceklerdi. Ve mutlak Nilüfer onu almalı: erken kalktın. Gel salona girelim de yoruz. küçük salon geldi. Ve bir anda ha)-'2'' 
den geri kalan dar vakitlerinden isti • için vapura gelecekti. birer sütlü çay içelim. Ve koluna gire- Diyerek kalkması genç zabiti altüst linde beliren bu renk ve şekil, yığırılll-

1e edebiliyordu. Halinde ve hisle • işte o dakika ne olacaktı.?. rek onu merdivene doğru yürüttü. etmeğe kafi seldi, <Arkası var> 
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ittihad ve· Terakkide on aene 
On üçüncil kısım No. 24 

MOTAREKE GÜNLERİNDE İTTİHAD VE TERAKKİ 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

Muhaliflere artık g:ün doğmuştu. 
Sokakta rastgeldiğim Refik Halit : 
"Eh, dedi, bu defa da nöbet bize geldi,, 

Dü~nıan henüz İçeri girmeden ittihat de hala Teceddüt fırkasında çai:şıyo- füdi. Hiç böyle bir şey ıöylemiyor, o 
~ !erakkiye kat'i hücumu yapmaya ruz. Nihayet program hazırdır. Nizam· dakikada aramızda kavga edecek vak
Ult nuz cesaret edemedikleri için, şimdi- name hazırdır. ittihat ve Terakki prog- timiz olmadığını bilen her vata.nper 

Yalnız sözle meşguldular. ram ve nizamnameleri üzerinde yapı- ver insan gibi, sadece mütareke şartları 
Sokakta rast geldiğim Refik Halit: lan tadilat ile şimdilik fırkaya verilmesi üzerinde konuşuyor. 

1
,;

1 
Eh, diyor; bu defada nöbet bize mümkün olan yenilik tuvaleti veril - Mütareke fClüları, sadece, askeri 

miştir. Nihayet bir fırka divanı ile bir mücadeleye bir nihayet verme ve bir 
d·· ~ dakikada onların başka bir şey idare meclisi intihap ediliyor. Reis ge- teslim olma şartlarıdır. Düşmanlar; 
Uf~dükleri yok: Nöbet bekliyorlar 1 ne Salih paşadır. On iki kişilik bir ida- yalnız bizden memleketi teslim almak 

d b· d~ın gazetesinin Nurettin ismin- re meclisi seçiliyor; bunun içinde hen için bir takım ,artlar koymuşlar, sulh 
·ıt ır ıdare memuru vardı. Bu, Ali de varım. Doktor Tevfik Rüştü, Yu • şartlarının bahsi hile yoktur. Onu ıon· 
f e~alin meftunlarındandır. Bu sı • nus Nadi, o zaman Sarıhan meb'usu ra düşünecekler. Şimdilik, memleke • 
~t da muhaliflerin elebaşılarından olan Sabri, Baban zade Hikmet, daha tin bazı noktalarını işgal edecekler ve 
~ır. On~~ polis müdürü olac~ğın· bazı zatlar var. Bununla berabe~, fikir biz de orduyu dağıtacağız. 
tu 'bahsediliyor. Ona da rastgelıyo - c&, hu azaların arasında tam hır teca· işgal edecekleri noktalar da sevkül-

nı: nüs 'yoktur. Fakat, zaten bu teşekkül- ce.yş itibarile mühim olan yerlerdir. a·h: Monşer, diyar; bu defa, eskisi den bir şey beklemek de mümkün mü- Yalnız, lstanbulu işgal etmemeğe 
~gelecek değiliz. Tam hazırlıkla ve dür ki? Öyle hissediyorum ki bu fırka razı oluyorlar. Müttefiklerin donanma· 

tasfiye kararile... doğmadan ölmüştür; onu, muhalifler, ları bir gün kadar lsfanbula gelecekler, 
l' ;onra, beni yukardan aşağıya süze- yahut düşmanlar öldürmeseler bile biz sonra Mermaraya çekilerek lstanbulu 
e 'düşüne düşüne: öldüreceğiz: Bizim aramızda ne tam ve hükumeti kendi haline bıraka.:ak • 

le - Senin çok kabahatin yok, ama, ve kat'i bir fikir ittihadı olabil~. ne de lar. İstanbulda yalnız mütarekenin 
n de nihayet onlardansın l muayyen bir siyaset takibi için aramız- tatbikatına ve askeri şartların tatbika-

Diye ilave ediyor. Bu söz, eski za- da anlaşabiliriz. Biz, bir fırka ıdaresi tına ait kontrolu temin edecek bir hey
~&nın «ölümlerden ölüm beğene !ıı - için hazırlanmış insanlar değiliz. Bi • et bulunacaktır. 
~~ andırı. Artık, onların düşündük- zim aramızda bir kaç kişi, daha sakin Meclis İzzet paşaya bazı sualler so-

; hudur: Derimizi yüzmek için, ev- bir zamanda, daha etraflı bir program ruyor; o da bunlara cevaplarını veri • 
~e a baştan mı başlıyacakfar, yoksa, üzerinde tam anlaşarak siyasi bir ha- yor. Neticede görülüyor ki yapılacak 
~~ltl~rımızdan mı? Başka düşündük- reket yapabilirler; fakat, böyle alela- başka bir şey yoktur. ittihat ve Terak-
1 • hıç bir şey yok. Mütareke nasıl cele, gayri mütecanis bir toplanma ile ki parlamentosu son defa olarak : 
~ ac_alt) Arkasından neler gelecek) bu k..,!'ldar buhranlı bir zamanda bizim - Kabul 1 
alıpler Türkiyeye ne yapmak isti - te§irli bir hareket yapmamıza imkan Diyor ve şartlar da kabul ediliyor. 

)'orlar? O dakikada muhalif denilen olamaz. Hükumet, meclisten çıkar çıkmaz, 
. "•tansızlar arasında kimsenin böyle Mütareke hakkmda müzakere İngiliz amiralı nezdinde bulunan Türk 
~lerle meş_gul olmak aklından geç • heyetine şartların kabulü ha!ckında 
itli H Nihayet mütareke oldu 1 izzet paşa Yor. erkcsin bir derdi var: Yerde icap eden talimatı veriyor. 
)ata meclisi meb'usana gelip, zannedersem 

n ve her tarafından başka bir ya- O sene, bütün Avrupada ve bu ara-
~ L hafi bir celsede, mütareke hakkmdaki 

ın JUlDl sızan Türkün külahını kap- da Türkiyede de yeni bir hastalık çık-
~I müzakerelerini ve bu müzakerelerin mıştı. cclspanyol nezlesi» denilen bir 

Piyam Sabah çıkıyor 
I Mihranın Sabahı da Peyami Sahalı 
~~cak ve Ali Kemalin eline geçecek. 

1 Kemal bu defa, bütün muzafferi
~c ~eldiğine kanidir; Mihranla ale· 
lede hır muharrir olarak değil, gaze • 
Mi bir hissedar olarak anlaşıyor. 
de hran da bu defa devrin değif tiğin-

n enıindir. Ali Kemalle ortak olma-
)'a ve t · · · · · Al. K ı· L" gaze esının ıımını · ı ema ın 
tiır •r~k çıkıp batan gazetesile birlc,-
.l'nıcgc cesaret ediyor. Devir de deği

:ı~or, Türkiyenin idaresi başkalarının 
•ne geçiyor 1 

d Oışarda bunlar olurken ve Türkiye
c her fey baştan aşağı değişirkr.n biz 

~------· 
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vardığı neticeleri, yani mütareke şart- grip şekli. Bu lrfİp, türlü türlü şekiller 
larını haber vererek medi.ale istişare gösterdi. Baz.ı yerlerde yakaladığını öl· 
ediyor ve meclisin hali de haraptır. dürecek derecede şiddetli idi. Mesela, 
Çobanları kaybolmuf bir ıürü halin - Budapeştede pek çok tahribat yapı • 
deyiz. izzet paşa: L h yordu. Bizde, ilıL amlede ~afif geçti 

- Ne dersiniz) f ve fakat herkesi yakaladı. Sonraları 
Diyor. O dakikada zzet paşa, har- b" d d b" t - 1-ım ı"ht"l"tl v 

ız e e ır aa. ı a ar yapmaga 
be muhalif olan, harpte Enver P8f8YA ba.şlamıftı. Mütarekenin ertesi günü 
muhalif olan, ona hatıralarında <ımec- de izzet paşa bu hastalığa yakalandı 
nun I» diye hüküm vermit b:.ılunan ve bu hadise, hükumetin bir kaç gün 
İzzet paşa, meclisin karşısına geçtiği başsız kalmasına sebeb oldu. 

zaman, e<bu işleri bu hale aiz getirdi - Bu esnada, ittihat ve Terakki için 
nizl Hergün Enver paşanın iradeleri- çok tarihi ehemmiyeti haiz bir hadise 

ne boyun eğmiş olan aizlerdir ki bu cereyan etmİftİr. 
vazit;eti meydana çıkardınız h> diyebi- (Arkası var) 

~ususi ŞARTLAQlt!IZ ~Al(l(INDA 
GIŞ[LERIMiZDl:N MALUMAT ALiNi Z 

• 
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Hikayeleri 

YEPYENİ BİR İLİM 
Çeviren: F. Varal 

' ' 

W üniversitesinde kendi hesabıma Brahmanlar, büyük bir merasiınll! bf! 
bir kürsü kurmak istediğimi gazete - bit kordu. 
!erle ilan etmiştim. Fakat bu kürsüde cPhtiriologie'nin dördüncü kısmı pei 
ckutulGt:ak maddenin, hiç bir yüksek zengin ise de sizin sabrınızı suiistimal 
mekteb programında mevcud olmama- etmek istemem. 
sı l'azımdı. «Eskilerin bit için manzumeler yaz.t 

Bir çok mektub aldım. Bunlardan dığını bilirsiniz. Bunların isimlerinıt 
birini buraya kaydediyorum: bir bir söylem.eğe hacet görmüyorum. 

cSize, bir Phtiriologie, yani bit etüdü cFakat zamanımızdakilerin aşağıya 
kürsüsü kurmanızı teklif ederim. Bu, dercettiğim yazıları, bit ıçin söylen • 
tarihi, ahlaki ve bedii bir hayvanat miş sözlerin en nefisidir bence: 
dersidir. cBir nevi böcek vardır ki insanla: 

cBakın nasıl. Eski hayvancılar bir bunu kendi kanile besler. İnsanlar bu 
hayvanın yalnız tarifi ve yaşayışı ile hayvana hiç bir şey borçlu olmamalrv 
alakadar olurlardı. Halbuki ben hay • la beraber ondan çekinirler \re ona en 
vanların, san'atle insanın terakki ham- yüksek mevkii verirler: Bu böceğe tat 
Ielerindeki mana ve tesirlerini tetkik olarak başlarını takdim ederler.• 
ediyorum: Phtiriologie'ye gelince, bit- cDaha pek çok misal ve delil göste • 
leri kırk cinse ayırmakla iktifa etmi - rebilirim. Fakat sizi fazla rahatsız et • 
yorum, büyük bir say neticesinde top- mek istemem. Lakin kısaca verdi~ 
ladığım tarihler sayesinde, bu hayva - izahat bu ilmin ehemmiyeti hakkında 
nın insanlık tarihindeki rolünü inceli - size kafi derecede bir füür vermiştir 
yor ve bunu hülasa ediyorum. sanırım. Bu ilim için W ünıversitesin • 

cBu kadar küçük bir hayvan insan de bir kürsü kurulsa yeridir elbette. 
tarihinde ne rol tutabilir? diyeceksi • Bilhassa ki bu ders, bildiğime göre, n• 
niz. Müsaade ederseniz izah edeyim. Amerika ve ne de Avrupa yüksek meıı.. 

cPhliriologie başlıca dört kısma ay- teblerinde okutulmaktadır. Bu husus• 
rılır: la yegane etüd yapan biricik adam dün 

1 - Bir hayvan olmak noktai naza- yada benim. 
rından tetkik edilen bit: Müsbet cevabınızı bekliyerek saygıır 

2 - Bitin siyasi tarfüte mevkii; larınu sunarım.> 
3 - Bitin din tarihinde mevkii; r==.::-:::·-=·-:::.:·-:::·-=========-:::::; 
4 - Bitin edebiyat ve san'attaki mev Yarmki nushamızda: 

kii, 
cHiç bir yenilik göstermiyen ilk kıs- Açllan gozler 

mı geçiyorum. 
cMalfımunuzdur ki bitin bir cinsi Yazan: Peride CelAI 

vardır ki insanlara Phtiriosis denilen ~=============~ 
deri hastalığını aşılar. Bu hastalık ek - R A D~O 1 
seriya adamları öbür dünyaya kadar ~ 
sürükler. Bir çok tarihi adamlar bu 
hastalıktan ölmüştür: Büyük İskende-
re suikast yapan Callishene; Pytha - bu gUnkü l>rogram 
gore'un hocası Pherecyde; diktatör 
Sylla; imparator Maximlin; İspanya 
kralı il nci Filip. 

cBu hastalıktan ölen adamların ha -
yatrarını tetkik ederseniz, bunların ek
seriya gaddarlıkları ile meşhur olduk
larını görürsünüz. Demek bitin, insan
lık tarihinde, hakkı yerine $etiren bir 
unsur olarak rol aldığını söylemekle 
yanılmış olmam. Hemcinslerini öldü -
ren adamlar bit tarafından öldürül -

11 Nisan 93'7 : Pasar 
İSTANBUI. 

ötıe nqriyab: 
12,30: PlWa Ttlrk mus1kl81. 12,50: Ba""' 

dis, 13,00 Beyo~lu Halkevl gösterlt kolu tara
fından bir temsil. 
Akşam nqriyatı: 

18,30: Plikla dans muslklsl, 19,30: Konfe. 
rans: Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan CRua 
edebiyatı), 20: Müzeyyen ve arkadaşları ı ... 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Ömer Rıza tarafından arapça soyley, 
20,45: Muzaffer ve arkadaşları tarafından 

müştür. Türk musltlsl ve halk ıarlala.n. Saat ayan, 
cBitin rolü bununla kalmıyor. A - 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa ha • 

remberg şehrinde vali intihab etmek berlert, 22,30: PlWa sololar, opera ve ope-
b ret parçalan. 

için akın ne yaparlarmış. Bütün nam- Yannki Program 
zedler bir masanın etrafına toplanarak 12 _ Nisan _ 937 _ PJıWLrtesl 
sakallarını bunun bir ucuna dokundu· İSTANBUI. 
rurlarmış. Masanın ortasına da bir bit ötıe neşriyatı: 
bırakırlar, bu hayvan kimin sakalına 12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha • 
tırmanırsa o adam vali ilan edilirmiş. vadis, :.3,05: Muhtelif plak n~riyatı. 

Akşam neşriyatı: 
cŞimdi dünya tarihine geçelim: Eski lS.30: Plakla dans muslklsl 19.30: Afrika 

Mısırlılara ceza olarak gökten düşen avı hatıraları: Salt Selilıattin Cihanoğlu 
kinnim'ler, Flavius Josephe'e göre bit- tarafından. 20: Rıfat ve arkadaşları tara -
ten başka bir şey değilmiş. Biraz evvel "ından Turk musikisi ve halk ~arkılan. 20.30ı 

Ömer Rıza tarafından arabca soylev. 20.45: 
biti, fenaların celladı olarak görteri - Safiye ve arkadaşları tarafından Türk mu-
yordum, şu misal nazariyemi teyid et- ikisi ve halk şarkıları: Saaı.. ayan. 21.15: 
mez mi? Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 

cHindistanda, hayatlarını sabır fazi _ 'Z2,30: PlW& sololar, opera Ye operet parça-
latine etmek isteyenlerin ba§ına 1 ıan. 
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Yazan : Celal Cengiz 
Kudurmuş bir dalga coşkun bir tehevvürle Suadın 

üzerine ablmış, onu bir top gibi fırlatıvermişti. 

Osman paşa, bu noktayı parmağile temin edemiyordu. İstim, bir türlü yük-
göstermiş: selemi yor; makineler, matlup derece-

Niraş ölmüştü, Mira da T anzere 
- lşte .. tayfun'un gözü. de kuvvetle işleyemiyor; artık dalga-
Diye mırıldanmıştı... lki mil uzak-J !arın kudreti karşısında aciz kalan za

ta, sanki semadan korkunç bir el u • ı vallı Ertuğrul, iki milden fazla sür'at 
zanmış .. denizin bir köşesinden tutup temin eyleyemiyordu ... Suyu yenmek 
semaya. doğru çekmeye başlamıştı ... bahsine gelince; buna da artık o kah
Burada deniz birdenbire kabarmıştı. raman ve 8ebatkar efradın takat ve 
Sekiz on metre kutrunda bir cisim, ce- tahammülü yet~şmiyor .. J bedbaht Er
Jıennemi bir raksile, denizle sema a - tuğru1, selamete değil; en kahir bir 
rasında helezonlaf resmederek hava - felakete doğru sürükleniyordu. 

Samayı sevdiğini itiraf etti 

nın boşluğunda şahlanmıştı. Hesab Rüzgarın ve dalgaların uğultusu o 
kamarasındakilerin sesleri, birbirine kadar şiddetini arttırmıştı ki; artık üç 
karışmıştı: adım uzak.tan, en yüksek sesle verilen 

- İşte, siklon .. ta, kendisi. kumandalar bile işitilmiyordu. Keskin 
- Hortum. bir tuzlu su buharı, cayır cayır gözleri 
- Zulumba.. yakıyor; dilleri ve dudakları, tahta gi-
Renkler, biraz daha solmuş .. bii~ün bi kurutuyordu. 

vücudlarda, hafif bir ürperme dolaş • Mutfakların ocakları üzerinde, ten
mıştı. • ecre ve kazanları durdurmaya imkan 

O cehennemi sütun, birdenbire kor- olmadığı için yemek pişirilemiyor; za
kunç dalgalar üzerinden büküle bükü- hitan ve efrat, ancak ayak üzerinde, 
fo kaymıştı. Ve artık, Hind deniz1eri - kuru ekmek yemekle iktifa ediyordu. 
nin korkunç felaket mabudu (Siva) • Açlik, uykusuzluk, ser.!emlik. bü
mn ruhu gibi, Ertuğrulun etrafında do- tün zabitan ve efradın kuvvetini kes
laşmıya başlamıştı. O; Ertuğrula te • miş.. artık ~rkes bitap ve mecalsiz 
mas ettiği anda, artık en korkunç fe- bir hale gelmişti. 
laket, en acı bir hakikat olacaktı. Bu vaziyetten en ziyade müteessir 

Fakat, olmamıştı. Sanki, tam orta· olan bir kimse varsa, o da geminin mi
sına, bir tekme yemiş gibi, bir anda kı- safiri olan (şair Ali Ruhi) beydi .•• Bu 
rılmış .. ve dağılmıştı. işte o zaman, genç, zarif, hassas; fakat bedbaht şair, 
eemanın bulu.tları hep birden erimiş gi- [1] kamarasında bir ölü gibi uzanmış, 
bi dehşetli bir yağmur boşanmıştı. O yatıyor; yalnız dudaklarının arasın • 
koca Okyamrsun yüzü, bütün o kor - dan: 
kunç dalgalar; artık gür ateşli bir ka- [Ruhi!.. Şehidi &fka gerekmez ke-
:zanda fıkır fıkır kaynı yan bir su halini fen dahi] 
almıştı. Mısramı mınldanıyordu. 

Bu cehennemi kaynayış üzerinde, Artık, Ertuğrul un her parçası; ayrı 
artık Ertuğrulun manevra kudret ve ayrı gıcırdayordu. Ölüm acılarile vü
kabiliyeti kalmamıştı. Koca gemi, içi ·cudünün her kısmı titreyen bir hasta
boş bir ceviz kabuğu gibi, bu çılgın nın ihtizar halini andırıyordu. Sanki; 
dalgalara esir olarak sürüklenmiye meçhul iki kudretli el.. biri, geminin 
başlamıştı. başından tutmuş; diğeri de kıç taraf. 

Karanlık. ' artmıştı. Gecenin kor - tan yakalamış .. talihsiz Ertuğrulu ayrı 
kunç zulmeti basmıştı. Şimdi her ta • ayrı istikametlere doğru büküyor .. 
raf, simsiyah bir mezar halini almı' - gacırdata gacırdata parçalamak istiyor
tı ... Bu derin ve karanlık mezar için- du. 
de, henüı.: dünya ile alakayı gösteren - Saat kaçL 
bir tek ümid noktası vardı: - Oşima - Yedi buçuğa geliyor. 
feneri... - Fener, çok yakın görüntiyor ... 
Oşima fenerinin (17 buçuk deniz - Karadan uzakta değiliz... Ah, 

mili.) ne kadar uzanan ( 4 bin mum) bir kere şu fenerin arkasına ula~ -
kuvvetindeki ışığı, sık ve muayyen sak ... 
fasılalarla - tıpkı mütecessis ve müte- Bu konuşma, hesap kamarasında 
essir bir göz gibi - açılıp kapanıyor .. cereyan ediyordu ... Bütün gözler, ar
bu gözden taşan uzun, ve ucu velpM:e tık haritaların, cedvellerin, pergelle • 
gibi açılan bir ışık; fosforlu bir yılan ıin, muvazi aletlerinin üzerinden ka
gibi, dalgaların beyaz köpükleri üze • yıyor; (Oşima) fenerinin heyula gibi 
rinde dolaşıyordu. uzanan ışığı ile beraber sürükleniyor .• 

Koca gemide, yalnız şu sözler i şiti- bütün selamet ümitleri, o fenerin yük-
liyordu: seldiği kayaların arka tarafında temer-

-F ayrap.. Fayrap!.. küz ediyordu. 
- H a, evlatlarım 1 •• Ha, tosunla • Birdenbire geminin başından bir fer-

rim I.. Aman gayret ... Eğer şu suyu ya t yükselmişti. 
yenmeye muvaffak olursak; sonu se- - Tornistan karaya gidiyoruz. 
l&mettir. Bu korkunç ses, rüzgarın ve dalga-

Halbuki ; o k ötü ve kuvvetsiz kö- ların uğultusu arasında, kumanda köş
mürle yapılan fayrap, hiç bir fayda küne doğru sürüklenmişti. Fakat hu-

~
-- -~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·~ · · nu,hiç kimse işitmemişti. 

Bir Do torun Suat, o müthiş yalpalardan denize 
Günlük PAZAR uçmamak için yerlerde sürüne sürüne, 

baş kasarasından, kumanda köprüsü-

Naraşın evinde ağlıyan bir tek ihti
yar kadın vardı: Nar aşın ak saçlı an • 
nesı. 

Naraşın annesi Sumerlilerin çok 
sevdiği ve saydığı kadınlardan biri idi. 

İhtiyar kadın: 
- Oğlum ölmedi.. o, bundan son

ra yaşıyacaktır. 
Diyordu. 
Gerçek, Sumer kahramanları öldük

ten sonra da hatıraları ve kahramanlık 
destanlarile halk arasında yaşarlardı. 

Mabedlerde kahramanlar namına 
törenler yapılır, hatıralart tekrarla -
nırdı. 

Bu sırada Naraşın evinden örtülü 
bir kadın çıkarak sokakta koşmağa 
başladı. 

Bu kadoın kimdi? 
Nereye gidiyordu? 
Yüzü, gözü .. her tarafı kapalıydı. 
Sokakta dolaşanlar bu kapalı kadını 

gittiği yere kadar takib ettiler. 
Örtülü kadın T anzerin evi önünde 

durdu .. kapıyı çaldı. 
Tanzer evde kılıcını biliyordu. 
Kapıya indi .. 
Kadın yüzünü açınca, Tanzer: 
- Mara .. 
Diye haykırdı. 
Mara kapıdan içeriye atıldı ve bir 

yığın et halinde yere yıkıldı: 
- Saçlarımı kurtar, Tanzer! Söz 

vermiştin .. sözünde duracaksın, değil 
mi? 

Tanzer: 
- Naraş öldü mü) 
Diye sordu. 
Mara tıkanır gibi soluyordu: 
- Bu sabah öldü .. 
Dedi ve yere uzandı. 
T unçay bahçede dolaşıyordu. 
Gürültüyü işitti .. 
Koştu. 

Marayı yerde görünce şaşırdı: 
- Bu kadın ne istiyor, Tan zer? 
Tanzer kapıya dayanmış, dalgın ve 

müteessir duruyordu. 
- Naraş ölmüş, Tunçayl O ölme

meliydi .. 
Diye mırıldandı. 
Tanzer çok temiz yürekli bir kah -

ramandı. 
Naraşın ölüm haberi onu çok sars -

mış, çok müteessir etmişti. 
Tunçay, Naraşın öldüğüne İnanma

dı. 

- O ölseydi gök gürliyecekti. Hal
buki bugün hava çok açıktır, dedi. 

Tanzer: 
- Naraş ölmeseydi, Mara buraya 

gelmezdi. O benden saçlarının korun
masını istiyor. 

Diyerek yere iğildi: 
- Mara.. haydi kalk.. korkma .. 

saçlarını kestirmiyeceğjm. 
Mara bu sesi duyunca canlandı .. 

Derin bir uykudan uyanır gibi, es-1 - Evet. Bu bir suç da olsa, onu ee' 
niyerek başını yerden kaldırdı: viyorum. Ona bağlandım. Ondan ay • 

- Naraştan korkuyorum, Tanzer 1 rılamam ben. 
Eğer saçlarımı onun mezarına dökmez - Fakat o şimdi çok uzaklarda.. biz· 
sem, acaba onun ruhu beni ta';ı:ib et - ce meçhul ülkelerde. Sen onunla nasıl 
miyecek mi? birleşeceksin? 

Mara cinlerden ve habis ruhlardan - Ulu Tanrı bir sabah bana müj • 
korkuyordu. deledi bunu. Samayı ölünceye kadar 

Tanzer: bekliyeceğim. 

- Mademki gök gürlemedi .• ma • - Ne dedi Ulu Tanrı sana) 
demki kasırga, fırtına yok. Nara'I Tan- - Bir sabah henüz gözlerimi aç "' 
rıları da gücendirmiş demektir. Ondan mamıştım .. gece penceremi açık hı • 
korkma! dedi. rakmışt:ım. GÜNEŞin 1ışığı üzerime 

Tunçay, Marayı kıskanmağa baş -
lamıştı. Fakat, T anzere bir şey söyli
yenıNyordu. Mara çok toy, tecrübesiz 
ve bilhassa çok saf bir kızdı. Tanzer 
ona - saatler geçtikce - acıyordu. 

Tun çay bir aralık Maraya sordu: 
- Naraştan kaçtığına aöre başka 

birine gönül vermiş olmalısın~ Söyle 
bakayım, kalbinde yaşıyan aslanın adı 
nedir? 

Mara içini çekti.. 
Derdini döktü: 
- Ben Sama'yı seviyorum, Tun -

çay 1 Ben ondan başka bir erkek yüzü 
görmedim.. ve ondan bafka bir er -
kekle yaşıyamam. 

- Demek sen de, Gudeanın kızı gi
bi, o esir zabiti seviyorsun, öyle mn 

Mara başını önüne eğdi: 

SAT 1 Ş 

serpilmiş .. kulağımda bir se. duydum: 
«Sama senindir .• onu sana baiıfla 
dıml» 

Tunçay güldü: . 
- İnsan her rüyada gördüğüne i • 

nanır ml? Ben de geçen yıl kendiml 
bir altın mahzeninde görmüttüm. 

fakat, gözlerimi açtığım zaman ken 
dimi her zamanki gibi yatakta bul 

dum .. ve elime bir avı.iç bile albn geç
medi. 

- Ben uyanırken de bu acai duy 

dum, Tunçayl Ne desen bo~tur .. be 
nim inanışlarımı bozamazsın} Samı 

yaşıyor.. Sama benim için Y&flYOl· 
,Ben de yaşıyorum .• ve Sama için ya· 

şıyorum. O yaşamasaydı, ben de ya 
şamazdım. · 

(Arkası nr) 

i LANI 
fstanbu) Dördüncü İcra memurluğundan: 
24730 ikraz numarasile Süleyman tarafından borç alınan (5300) lita m..lral,f. 

linde Vakıf paralar idare.ine birinci. derecede İpotekli olup paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından ( 9976) lira kıymet tak
dir edilmiı olan Fatihte Dülger zade mahallesinin Nalbant sokağında eski ıımnua
ıı 23, 25, 27, 29 iken bilahare tapu encümeninin 3/8/932 tarih ve 887 nmnarab 

karan ile 1, 1, 1 mükerrer olarak tashih edilen ve yeni 15, 15/l, 15/2, 17, 19 nu· 
maralı sağ tarafı 588 arkası 803 mükerrer harita numaralı mahaller sol tarafı Na.a
ma tahsis kılınan mahal ve lwmen SOS harita numaralı mahal cephesi Nal.nt ao
kağı ile mahdut iki hane, iki dükkan ve bir garajın evsafı aıağıda yazılıdır: 

Evsafı wnumiyesi: 
Demir yaprak kapıdan p.ildikte üstü potrel örtülü zemini Tiryeste tqı kondor, 

zemini çimento tavanı abtaıt !.tor kepenkli harice kapısı olan ve içinde tahta JUi• 

hane bulunan (kuyu da vardır) depo. Zemini Tiryeste tiltı üstü açık avlu. Zemini 
Tiryeste lafı üstü potrel kazan dairesi. Zemini mozaik üstü potrel depo. Zemmi r..,. 
yeste taıı üstü po::rel atölye. 

Avlunun sol tarafındaki kapıdan girildikte: Zemin katında bir aralık. 
Birinci kat: ·Zemini kınk kırmızı çini musluğu havi taılık üzerinde dört oda bir 

bela, zemini çimento taras& mevcut olup bu kata kadar merdiven mozaik ba bıtan 
sonra ahfaptır. 

ikinci kat: Birinci katın ayni olup yalnız bir gusülhane fazladır. 
Üçüncü kat: Zemini çimento tarasdır. 
Sağ taraftaki kapıdan girildikte: Zemin katı aralıktır •• 

Birinci kat: Zemini çimento taılık, bir kimyabane dolabı, bir hela n kazan da
iresinin üstünde çimento iki camekan aydınlıklı taras vardır. Bu kısım lastik fabrikasJ 
olarak kullanılmaktadır. 

17 No. lı hane: Zemin katı karosiman ;atlık, bir oda, karosiman mutfak, bir beli. 
Birinci kat: Bir sofa, dört oda bir beladan ibarettir. 
15 No. lı ev: 17 numaranın ayni olup yalnız zemindeki odanın yerinde semini 

çimen~o İstor kepenkli dükkan vardır. Her iki evin bodrumlarında kömürlük ve üst 
katlarında birer ıahniı ve birtt taraı vardır. 

Umum binada elektrik ve terkos tesisatı mevcut olup kargirdir. 

Notla rı n dan (*) ne doğru ilerlemişti. Orada, bir daha 
feryat işitmişti: 

r 
l\"öbetçl 

1 
Sahası: Bir katlı fabrika 191 metre murabbaı, iki katlı fabrika yeri 113 metre 

murabbaı, 15 ve 17 No. lı evler 174 metre murabbaı, aralık ve avlu 32 metre mu• 

rabbaı olup umumu 510 mette murabbaıdır. 
Delikanlının 

Sinir lııfzıssılılıası 
Dcllkanlılık ) aşına gelindiği zaman iç -
ki ve diğer uyuşturucu zehirlerden ve 
belsoğuklu6"11. frengi gibi hastalıklar -
dnn korunmnk liizımdır. Frengi slnirle
rl ve aklı boz:ı.n hastalıklardandır. Bu 
zamnnd:ı bir gl'ncin iyi orlmda~lar seç
mesi ve ncş'ell hayat geçirmesi, çalış -
masını tanzlın etmesi icab eder. Her ça
lışan uzuv yorulmağn mahk:undur. BI -
n cnaleyh dimağın yorulmaması için 
muntazam 'bir surette dinlenerek çalış

maya alışmak kış ve ynz istirahat etmek, 
uykusuz kalmamak, kumar ve bunn ben
zer heyecanı rdan uzak bulunmak deli
kanlının dikkat etmesi icaiJ eden şey -
Ierdendir. 

(Arkası var) 

[1] (Komanonacla) denizine haki -
katen kefensiz gömülen bu Tiirk şairi, 
Ba1ıkesir mutasarrıfı (Veysi Paşa) ııın 
oğlu idi. 
• - · - • • .. . .............. 1 l :;:Jll~ .... _ • • ~-

Adliyeye memur ahnıyor 
C. Müddeiumumiliğinden: 
fstanbul Adliyesinde açık bulunan bi

ner kuruı maaılı katipliklere memurin ka
nununun dördüncü maddesinde yazıla ıart
ları haiz ve makine ile yazı yazmasını bilen
ler arasında müsabaka ile memur almaca· 
ğından isteklilerin bu maddede yazılı bel
geleri hamilen ve imtihan giinü olan 22 ni
san 937 saat 10 dan bir gün evveline ka-

(•) Bu notları kesip saklayınız, yahut dar bir dilekçe ile Adliye Encümenine mü
bir albüme ) apııtırıp kolleksiyon yapınız. racaatlarmın ve evvelce müracaat ve veai
Sı:.ırıtı zam:ınınızda bu notlar bir doktor ı kalannı ibraz etmİf olanlann da mezkUr 

:....-gi_b_i _im-da_d_ı_n_ıı_:ı_v_r._u_şe_b_u_ır_. ______ eünde imtihan için hazır bulunmaları. 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczahaneler şun

lardır: 

İstanbul cihetinde kiler: 
Akısarayda: <Pertev), Beyazıtta : (Ce

mil ), Fenerde: (Emilyadi), Şehreminin
de: (Nazım), Kııragümrükte: (Fuat), Sa
matyadn: (Rıdvan>, Şchzadebnşında: 
CHamdi), Eyüpte: (Hikmet Atlamaz) , E

mlnönünde: (Hüseyin Hilsnü), Küçükpa
zarda: (Hikmet Cemil), Alemdarda: <Eş

ref Neşet) , Bakırköyiinde : (İstıpıın), 
Beyoğlu olhetindekller: 
İstiklfıl caddesinde : CKanzuk), Dal re

de: (Güneş> , Topçularda: (Sporldls), 
Tn.kslmde: (Nlzamettln), Tnrlnbaşında: 

(Nihat), Şişlide : (Halk), Be.şlktaşta : (Ali 
Rıza). 

Bo~azlçl ve Adalarda: 
Üsküdarda: CAhmedlye), 

(Nuri), Büyükadada: <Halk), 
<Tana§). 

Sarıyerde: 

Heybelide: 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı olan ve tapu kaydına göre, iki eY, iki 
dükkan ve bir garajdan ibaret gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya komn111 o• 
lup ıartnamesinin 15/ 4 / 937 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından gö
rülebileceği gibi 17 / 5/ 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 (on dört) den 

l 6 (on atı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetinin yüzde yetmİ§ betini bulmadığı takdirde en son artlıranın taahbü· 
dü baki kalmak üzere l / 6/937 tarihine müsadif Salı giinü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yaplıacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul en çok arttırana ihale 

edilecektir. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetiode pey ak· 
çesini veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunrnalnn lazımdır. Mü· 
tcrakim vergiler ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait tenviral ve tanzifat rüsmnu sa
tıı bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müıteriye aittir. 2004 numaralı icra 

ve iflas kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayri
menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa • 
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, iLin tarihin
den itibaren (20) yirmi arün içinde evrakı müsbi~clerile bildirmeleri, aksi halde 

hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça salı' bedelinin paylaımasından hariç kalacak· 
ları cihetle alıikadaranın İf'bu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak isteyenlerin 934/2662 dosya numaraıile müracaatlan 
ilan olunur. ( 2026) 

• 



- il ... SON POS1'A. 

Başvekil Belgrad yolunda p<trAPLAR ARAsıNoA 1 T eşkilih Esasiye Kanunu 
ismet lpönü diyor ki: " Yugoslavyaya dostça Bir Eıbe~ ve pe

1
dagojik Millet Mdeclisin

1
de k~unkun 1ba~ı maddelerinin tadili 

k gı·dı·yoruz ., ır mese e etrafın a yapı an muza ere erı aynen neşrediyoruz 
onuşmıya , . ·- . . - 10 - rı . 

l 915 de cmektepçilige daır> ismin· ALİ RlZA TÖREL <Konya) - Teşkllltı t bir vekile İcra Vetınert Heyeti azasından bW 
deki ltitabile muallimler ara~ında ~k ·Esasiye Kanunundaki hökiimlerin mtıeyyl- diğeri veya Slyasl Müstefarlardao blri mu• 
iyi tesirler bırakan cFahri üzen> ın, dest gene Te§kllAtı Esasl7e Kanununun 103 Takkaten niyabet eder. Ancak blr vekil ve:yll 
son günlerde neşrettiği ckültürcülükte ~cü maddealndeld umum! zabıta hükmü - bir Siyasi Müsteşar bir TetAletten fazlasına 

b. ı·· (•) ad1 . . r . de mudür. niyabet edemez. 
ır uzum• ı eserını e uruz RECEP PEKER (Kütahya) - Ceza ta- Siyasi Müsteşann vekile nlyabett halindi! 

görmek1e sevinç duyduk. Bizi bu se- nunu da var. kararnamesi Meclise armlunur. 
vinçten başka uzun uzun düşündüren ALİ RİZA TÜREL (Dnamla> - 103 1lncü BAŞKAN - Mtitaıea var mı? 
bu altmış sayfalık özlü kitabı, tetkik madde mucibince bu kanunun hiç blr mad- Maddeyi reyl lllnlze arzed~yorum. Kabul 
ettikten sonra öğretmenlere ve çocuk desi hiç bir ııebeb Te bahane ile ~al veya buyuranlar ... Etmtyenler ... Kabul edllmlştfr. 

d 
k tadil olunamaz. Hiç bir kanun Teşkilatı Esa- Madde 5 _ Teşkilatı Esasiye Kanununuıt 

babalarına tanıtmayı faydalı bul u · slye Kanununa mtinaft oıamıu:. Bu zabıta 50 incl maddesi aşağıda yazılı şekilde de
Bu eser, yazıcının «'kültürel yayı1!1 s~- maddesidir ve bu müeyyide lledlr. ki 'l'eşld- tıştlrllıniştır: 
risini.n• birinci numarasını teşkil et· lltı Esasiye Kanununun muayyen eşkll hari- İcra vekillerinden veya siyası ınbsteşar • 
mektedir. cinde tadil· ve tatylr edilmesinin önüne ge- !ardan birinin Divanı ..ı\Uye se'ltlne da1J!1 

çlllr. Bu umumi bir müeyyidedir. Bunun ha- Türkiye Büyült Millet Meclisince verılen ka•ı 
cBaşlangıç~. serlevhalı mukaddeme- rlclnde cezai müeyyideler de vardır. Ceza rar vekllet ve müsteşarlıktan sukutu da.hl 

de yazıcı: cBir eserin vücudii, ona bağlı Kanunumuzun aon tadil edilen H8 inci mad- mutazammındır. 
olan ihtiyacın sezilmesile başgösterir.» desinin aldığı IÜ}e göre, Teşkllatı Esasiye TEŞKİL;\TI ESASİYE E. REİSİ ~EM • 

Kanununa muhalif bazı hareketler ceza BETTİN GÜNALTAY (Sivas) - Orada b!J\ 
diyor ve ilave ediyor: müeyyidesi altına glrm1'tlr. O maddede gös- kelime hatası vardır. Sondan ikinci s:ltırda 

cObJ'ektif kültür noktai n:ızarından terilen şerait altında yapılan hereketler ceza cvek3.let ve müsteşarlıktan sukutu• (veko.Iet 

1 
I mueyyidcsi altındadır. Ya bu ~erait tamamen veya müsteşarlıktan sukutu) olacaktır. Yanl 

n.. ekil ndan -'-~--' bizde okul rehberliği gayri kafidir.> tahakkuk edemezse, ne olacak? Yani ceza eve. , .veytı. olacaktır. 
( ,,,_,,v İltuyo !r._.~ Kitabın mukaddemesinde kültür Kanunu malUın olduğu TeÇhlle, kıyas yollle BAŞKAN_ cveya. ilavesini teklif ediyor• 

dafına Bat~ 3 üncü sayfada) Valinin refikaları ve Bayan Vukotiç, derslerinin orta mektep , lise, san'at tatbik ol~namıyan kanunlardandır. Bu ka- ıar. Başka mütalea var mı? 
at. ... _ ~~ .~tt. ik. Her.W.. ·.ıa.raı_ matıbu- ismet lnönü'nün refikalarına birer bu- mektepleri ve muallim mekteplerinde nunun gösterditı büttin fel'&lt talıa.kkuk et- Maddeyi kabul edenler... Etmlyenler .... 
:-u. ~wli - d Ö melidir k1 o hldJse ve o faaliyet cürüm olsun Madde kabul edllmJştlr. 
llııi ~e ~ ~n .. birıbı:ını anla~~ı ket takdim etmişlerdir. de yer almasını isteyen Fahri zendi· O tahakkuk etmezse ne olacaktır? o takdir- Madde 8 _ Teıkllatı Esasiye KanununWI 
terek da tin milli eşlerıne ve muş- istasyon.da İngiliz Sefiri Sir Percy yor ki: de vaziyet, kendl kanaatımca tö:vle tetkik 81 inci maddesi aşatıda yazılı fekllde de-
1ınıı ........ valarına her vakit faydalı ol· Lorain ve İtalya sefiri Ka.rlo Galli, Yu· edllmelldlr. Tetkllltı aıutye Kanununun ~tlrllmiştlr: 
--t"'l4, «Şimdiye kadar Avrupamn mukallidi bütün maddeleri cezai müeyy~de altında de- Vazifelerinden münbals hususatta icra Vf 
~ beri . imde .. 1, .. ttefik goılav baş kansoloeu Vukotiç, Roman olan irfancılığırnız, 'bundan böyl~ ken- itlldlr. Amma bu kanunun muta olması da killeri sıyast müateşarlan Te şQrayı ~= 
~. keıı .. · ziya~t etm~::rz:~ var- ya baş konaolosu ve di.ğer konsoloslar dini anlamağa çalışmalı ve bu işte na· lizıındır. O halde Devlet, Hükfuneı bu kanu- ve Temyta Mahkemesi rüesası Te l 
"il'. Bu d b l l d Scf 1 1 t 1 zım rolünü ifa eden adamlarımız, fikir na aykın olan bütün .taallyetıerl menetmek ve Cumhuriyet Ba§Dlüddeiumumislnl mu rıi 
faıı guın bu arzumun tahakkıUkun· .. a .. u unuyor ar 1•• .. ır er sm.~ .. n- selA.hlyetlnl haizdir. Şu halde, benim şahsi hakeme etmek üzere blr Divanı• An tetldl 
eaıı dolayı duyduğwn zevk ve heye· onu ile gayet samımı «urette goruf - lerinin, eski de'kor'lanndan sıynlabil - tanaatıma göre, Teşkllltı Esas\ye Kanunu- edlllr. . 
'il'~ anlaşılıır. müflerdir. İngiliz ve balyan Sefirleri melidirl~r. Böyle bir dersin, hangi U· nun tamamını veya blr :tıaınını tabir teb- BAŞKAN - Madde haktmda mfltaıea ~ 
-.ıtteş 1s J • ed ede 1 k lusta olduğunu aramağa lüzum yoktur. dil veya ilgaya Te bu kanunla teşekkül ctnül mı? 
~ ve müttefik milletin en sa· met nönüne v a r er en: Ne orada, o dersin müfredatını adapte olan Büyük Millet Mecllsinl ıskat veya vazı- Maddeyi :ta.bul edenler... ı:tmıyenler,.. 
~saadet ve teali temennilerimi~':ıi - Çok iyi seyahatler ve muvaffa- etmek bize yakışacaktır; ne de ,onlar· fesini yapmaktan men'e cebren tefebbüa Madde kabul edllmiştir. 

e~esinı.· .dil. erim.• • • kiyetler temenni ederiz, demişlerdir. edenler Ceza Kanununun bu mtıenıdesl Madde 7 - TeşkiH'ıtı Esastya Kanununul. 
Se~..!_!._ '-okt I da yo'kmuş!> diye göze batan bir ihti- altı irdtııı..ı .. n.i .. _ ---et tıtraaında ıh-' zıı ~·d d 

in il 
1

0

&n11111 a ey.. partia.. ı . . &,,.vekilimiz co,,.kun tezahürat ara• na g &• il§"' , -nunun _... .74 üncü maddesi aşa., .... a ya ı fea.u e e • 
gı t A k b k l T T yacın üzerinde durmamazlık edeceğiz. da. bu harek~tıerı neşriyat suretind' mey - tıştlrllmtştlr: 

Si, p erenın n ara uyu e çısı sında trene binerken demiştir ki: Eğer camiıamızı her gün biraz daha li· danlarda halkı toplıyarat t&hrllc etmek su- umumt menfaatler için lüzumu, usulünf 
ercy Lo · Ba k'l" h · · Se r1 .ıw. .. .. deh raın, şve ı ın şe rımız• - yahatim on gün aürecektir. yakatlendirıneğe çalışıyorsak, bu sarih rettle başkalarını bu hareketle yapma., ... göre anlaşümadıkça ve mah.orus tanunl .... 11 

ıı.L~lunnıasın~an. istifade edere·k·, şe- HepSnizi güler yüzle bırakıyorum. Dö- ihtiyacın esere dogruw yol aldığı artık teşvik edenler de ayni ceza müeyyidesi altın- mucl.bince değer pahası peşin verllmedit9' --nne h - b k k l da.dır. Bir de bundan maada 171 1nc1 mad- htc; blr kimsenin malı ıatımvaı Te mülkü 11-ıı 
tip . .uausı 11 o tey partıaı ter n~ümdc daha güler yüzle bulacağım. görülmelidir. Bu !kitapta iddiamı i&bat dede bu tşlert yapmak için olan ittifak halini tlmlü: olunamaz. 
~~ıştır. l~~et .. ln.~nü, beraberin~e Tren müzika ve alkışlar arasında edersem, mutlu olan ben değibm. Mut derpiş ederken o vaziyette de oldukça a~ır Çiftçiyi toprak sahlbl yapmak ve orman< 
ı._11 - Ye V~kilı Ruştu Aras oldugu hareket etmiş ve Başvekilimiz: lu, anlayan ve sonra da icaplarına te· blr hüküm vardır. Bunun hariclncie cezai ıarı :oevıet tarafından idare etmek için 21-1 
İ~ aL___ l8 30 d b'll y lan lan vessül eden salihiyetlilerdir.> müeyyideyi haiz olmıyan harekeUet blla.Uhi tımıltc olunacak arazı ve ormanlann tstlm• 
~· ~ eaat • a otom o ı e - ap, aada ile atltıf mıştır. TeŞkllMı Esasiyenln müeJJidesi altında ol- lllt bedelleri ve bu bedellerin tediyesi ıurett.ı 
deıı ~· sefareti~e gitmiş ve daha kapı- İsmet lnönü, uğurlamağa gelen zcva- Bu şekilde ilk sözlerini bitiren Fah- mak dolayıslle, Hilklimet tarafından menedll- mahsus kanunlarla tayin olunur. 1 

ıızat ıefir tarafından karşılan- t ··1 .. 1 l"' la lardır ri Özen kitabının dig-er bahislerinde mek iktiza eder. FevkalMe hallerde tanuna göre tahmllj 
.1b1ftı ı, il1 er yuz e ae am mıt • BAŞKAN - Bay Şütrtl Yaşın, takrlr1nlz1 olunacak para ve mal c;alıfmaya dalr mil ~ 

k.r. J3atvekilimizle birlikte refikaları, kültür dersinin tesirlerini tavazzuh et· reye arzıedeytm mi? teııeflyetler müstema olmak üzere hiç blll 
~ okteyl. partisi aami~i .bir hava i- Hariciye Vekili Rüştü Anu, Yugoslav tirdikten sonra bir de bu dersin, mu· ŞUKRÜ YAŞIN (Çanatta•e) - Evet. kimse hlc; blr fedaklrlık yapmata zorlana• 

r. lef lreçmıt ve Batvekıl hır saat son- clç~i l.azareviç, Batvekilet hususi ka- hayyer olmak üzere, müfredatını veri· Teşır.ı'fit~~~e · :a:'!n:ıs::~ nuıd- m;:~ _ Mad4!e hattında inniaıea ,..ı 
ta-1_areth.~neden a~ılarak tekr• Pe- lem Müdürü Vedid Özgören, Protokol yor. Dördüncü, beşinci ve altınc: bahi3 desinde (Türkiye Devleti blr CUmhuriyeIDr> mı? 
,....._ donmüşlerdır. Müdürü Şevket, Hariciye Daire Mü- !erde kültür dersinin kitap ve vasıt:ı· denmesine ve lfbu maddenin t.adll ~e t.abi- Maddeyl reylnlze arzedlyorum. Kabul edenı. 

CL Siıkec:i ıannda düı}ermden Cevat ve Hariciye Hususi lan, kültür dersi öğretmesini, kültür rlnln hiç blr surelte teklif dah\ cdllmlyeceııt ıer ... Etmlyenler ... Madde ka.bul edllmlşttr. 
Wilat 21 20 kad ld • · Kal M ,ı . öğretmeni kursu hakkında tatmin edici mectftr kanunun 102 1nc1 maddesinde zlkro- Madde 8 - TePilAtı E,,aslye kanununa '-t • ye ar ote e ıstıra.- em üdürü Refik J.unir Kocamaz lunmasma binaen artık ıacım tekllf olunan 75 lncl maddesi aşatıda yazılı şekilde d~ 

-... .... ~ ismet lnönü, bazı huıust zi· da Bclgrada hareket etmİflerdir. maltlınatı görüyoruz. maddede: Türkiye Devleti Cumhurtyetcldlr tlrllmlftlr: 
~~ kabul etmif ve bilahare maiye- Belgnd pzetelerinin mütalealan Ki.tabın sonlaruıda; kültür dersi icap demeye lüzum yoktur. Çtlntü Cumhurlyetln mç blr ~ mensup oldul•ı felsefi lçıl, 
~eki tla en blrlncl ve en esaslı ftlfı CUmbarlyetel had, din" mezhebt.en dolayı muahem edn.: 
~ 2eva birli.be, bayraklar ve Belgrad, 10 (Huaust) - Yarın bü· larına göre yapılacak yurt içindekı se- olmattır. mez. Aaayl.§ ve umumi muaşeret ldabmlt 
hn la aüslenmit olan Sirkeci ista~ tün gazeteler ismet İnönünün resim- yahat'lerin istikamet ve gayelerini, fay Maddenin qalıda yuılı şekilde JUllma- " kanunlar hillttimlerine ayltln bulunma • 

una nıuvualat etmi,Ierdir. lerile çıkmaktadır. Gazeteler Türkiye- dalarım izah ederek sözlerinı bitiriyor. aını teklif eylertm. 6t21ım Çanattaıe mat imere her tilrltı dln1 t.ytnier yapılnwf 
u_._ llkrl Y.... .mesttır. 

t ..... _ n111&111 tezahlnb nin muhterem Batvekili hakkında ha- İşte öyle bir kitap ki uzun senelerin Madde 2 _Türkiye cumhuriyett, mllllyet- BAŞKAN - Madde hakkında mtltaıea ftl 
L ~~un içini ve ~ını dolduran raretli yazılarla doludur. • muhtelif tecrübelerini, dakik bir ilmi. el, halkçı, devletçi, Wk" lnkılApçubr. Bel- mı? 
~ hir Laik k'tl si Ba•v kil' b"yük T" lı: y 1 b yr ki ·1 .. heyecanlı ve teniz bir imanı tanttan sa mı dlll Türkçedir. Matam Ankara tebrldlr. lladdeyt reytnlze u:zedlyorum. Kabul eden~ 
~ ı e , T e ı u • ur - ugos av a a arı e sua- Baştan_ Takrlrl reye arzedlyanım. Kaba1 Jer .• , Btmlyenler ... Madde lca.bul edilmiştir• 
'1 ilı.ıla karşılamış ve alkıtlamışlar- lenmif olan Belgraıcl bir bayram günü mim! ıbir muallim kafasından doğmuş edenler ... Etmlyenler ... 1'aZarı dltbtıe alın- Madde 9-Bu kanun neorı tarlblnden ıu~ 

• manzarası arzetmektedir. bulunuyor. mam)ftır. baren ~dlr. 
t. L~kilimizi ista~yonda Maliye * İlk, rt lise nıual'limlerine uk Maddeyi Encümenin t.ekllfi Teçhile ?819 BAŞKAN - Jbddeyl bbul edenler .. _.. 
••e~li F ,..__ lO y T 0 a, v~ çoc arzedlyorum. Kabul edenler ... Etmlyenler ... mlyenler ... Kabal .otJmi# ' 
'-t 1lat Airalı, Bolu meb'wu '-A:"' Belgrad - « eni ürkiye» ir ha.balarına bilhassa tavsiye ederiz. Kabul edllm)ftlr. Kanunun MJ9t1 •1D1Jeslnl taylnl eaaml 
lbıı·ALhu, Bozok meb'usu Salih, şeb- mi altında Pravda gazetesi, Ankara Fahri Özeni candan tebrik ederiz. Madde 2 - Teştllltı !Jsaslye Kanununun ne reylnlle ~ 

izde bulunan meb'uslar ve Vali ve muhabirinm bir mektubunu nefret· 44 üncü maddeal aşatıda yazılı tekilde de - KOrstlJe m kutu tonacattıt, lütfen sal • 

R O k 
Cemil Solakoflu tl.§tlrUmtştlr. dan gelmek euretlle kutulara reylerlnlzl ~ 

~ eiai Muhittin ıtündai. mektedir. Bu me tupta bilhuaa son 10 Başvekil, Belllcumhur canibinden Te Mec- nız. . ' 
Ati FAk.denıiai Komutanı General sene zarfında Atatürk'ün ıılihatı aa• ua Azası meyanından tayln olunur. Sair Ve- Rey vermlyen arkad&1 nr mı? ... Rey tap. 
.... uat, General Salih, İstanbul Ko- yesinde Türklerin her sahada gayri ka- <•> Kayseri 81lmer Baaunevı, 25 kUl'Uf. klller Başvekil tarafından Meclis bul ara - ııuna muamelesl bltml.§tlr. Açık reyle kabul 
... ,ta r _ aından intlb&p olunarak heyeU mnuuılyesl buJUrdutunuz nnunlann netlcealnl ~ 
.... a...n; .. '-lefteral Halis, Trakya Umu- bili tasavvur ve akıllara hayret verr Bergamada domuz mücadelesi ReJslcumhunın tl""'11• Meclise anotunur. dlJOnlm: • 
. -...,ettifi Geaeral Klzım Oirik, Ü· cek bir hamle yaptıklan kaydedilmek· Meclis mtlt;teml delDll an ke7f11etl Mec- bıblsarlar Umum mik!ürlbl(l 1938 mal 
~et. be. Rektörü Cemil Bilael ile vili- te ve Atatürk tarafından vücuda aeti· Bergama (Huauıi) - Ziraat me • 11a1n lçttmama talik obmllr. ~ btltçealnde (10,000) l1ra1ık mQnaltale 1"' 
•' l 1 - b"t- k" ) d ld • Hillcftmet hat.ta barelııM ff llJUI notıa1 pılması baklandaki kanuna l'ef nren ar • Je.. ediye, parti vo diğer müeıaeae- rilen muhtelif ve müteaddit ıslilhat i· mur ugu u un. oy ere omuz ö iır- nazırını azami bir hafta sarfında Mecll• tadaşlann adedi (321) muamele tama~ , 

"•bir çok zevat Wfılamıflardır. zah edilmektedir. Mektup, fU cümle- mek hevesini qılamağa muvaffak ol- blldlrlr Te ltlmad talep eder. tanun (321) reyle kabul edllmlştJ.r. 
bııı~eri bando, ıelam havasını çal- lerle nihayet bulmaktadır: muttur. Her köy hisaeıine düşen mik· Siya.sl müstetarlan Bqvekll, Meclla ban Posta, Telgraf ve Telefon Urnum Müd~ .,,lif aruından seçer ve Cumhur Rels1 tarafından ıtıttıntın 1938 mal1 yılı bütçesinde (43,lOlc; 
Jr.;f · Ceneral lamel lnönü, evvela ar «Türk milletinin şefi, her teşebbü- darda domuz kuyruklarını Ziraat me- memuriyetleri taadlk olunur. . Uralık mflnatale J&pılmaan3. dair olan b• 

kıt•a)"I teltit etmiş: sünde muvaffak olan enerjik bir a- murluğuna get,irip paruız fi,U. al • BAŞKAN - Madde batkmda mtıt.alea Yar nuna (328) artadat rfl1 ftmdftlr, mua.~ 
..ı.--:-.Naaılauıız, arkada,lar, demif, ve damdır. Bütün Türk milleti onun faa- maktadır. Fazla getirenlere kuyruk mı? tamamdır. Kanun <SH> reyle kabul edil • 
--~ • l' · · Maddeyl l'8" anedlJanmı. Kabul buya • Jnlftlr. 

eı:inıiz: ıyetinı tasvip etmekte ve memleketin ba,ına 50 kuruş verilmektedir. ranlar ... JDtmi1enler ... Kabul edllm1ştlr. Tettllltı ıı:u.atyı Kanununun bul madc ae,;: Sat olunuz, diye cevap vermit - saadeti için kendisine yardım etmek· ' ' ..... ... - Madde 3 - Teıkllltı Jlsaalye Kanununun delerinin dettşttrllmeslne dalr olan kan_. 
~· . tedir. 41 tncl maddesi aplJda JUlh tetllde del1t- <m> arbdat rfl1 wrmlftlr. JIUamlle; '1'11----- * OSMANLI D &NKASI ttı11m1ştlr:. kllltı Es&61ye Kanunu muclblnce tamam• 

TAKViM 
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~ ad Reye lftlral eden1el1n lıdedl ~ts • • 
Belgrad 1 O (Hususi) - Türkiye veldllerln " 811 mtısteuılann 1'8.11fe detten faatadır. XlllRll edlnlet <Dl> ~ 

Başvelci'Ii İsmet İnönü'nün ziyareti mü- TORK ANONİM ŞİRKETi n mes'ullyetıerl mahsus kanunla tayin olu- Kanun mlUeflbD blN1 ed11mlfUr. <ADDt-
nase'betil'e yarı resmi Samuprava yarı· ....afs TAa._. .• 1863 nur. lar> puartıea1 gtnl aat 11 de toplın"m .. 

.a DO uu BAŞKAN - Madde hattında mtltaıea 1'a? &sere oelıBeJl tattl ..aııarum. 
dığı hararefili ve UZUtı lir mahalede ez- 8ermlıJfll: ll,IM, ... hıawa Uru mı? Kapanma saati: 17.50 
cümle di.yor ki: Maddeyi reye arzedlyorum. Kabul buJU -

cBi't, İmıet lııönü'ntln f8hsında, bü· ranıar ... Etmlyenler ... Kabul edllml.§tlr. <•> Bat taranan IS, !8 Şubat ft 1. ı, 1, ft 

Y
ük ı-ı..;tM-ya ve modem Türkirye-- T. E. E. M. M. KENAN ORER cManiaa> - ıı. IS, Z9 Mart tarihli nuhalarmmı1MIU'. 

"lö't"'•-~4 • --•- b lı Bundan sonra gelen madde sl?Bil mlıltetal'-
nin dihiı yapıcısı Milli Şefi Kamil Ata- Türkiyc.w11 aş ca . şehirlerile ıar tablrln1 kaldırmak nmaıa estı madde-
türk 'ün çok kıymetli arkacfatına hayra- Paris, Marsilya, Nis, Londra ve nın aynen taımasını te1d1f ediyoruz. 
nız. Biz, İsmet İnönü'nün phsında bu- Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, BAŞKAN - Yani dördilncfl maddeyl tadll 
günkü Jrısan~yetin iy.i minadıa milliyet- İran, Filistin ve Yunanistaıı'da etmıJorsunus. 
perverlik için ve şahsi şeref ve cesaret Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, KENAN ORER CManlal - Tadll etmlyo-
~::ı • ..:-in tam ~Tide ta1bilm ıç· in en ..n. Suriye ve Yunanistanda Filyalleri rm. 
~ıa.u .r-·--· a... 1 BA1JK.AR - Bncümen dördilnctl madde 
zel birer misale medyun bulunduğu bu vardır. olarak teltllf ettitl metnin tamnı teklif 
Büyük Adam'ın birinci i§ arkadqını ediyor. O halde o madde yoktur. 
se1arn.1ıyoruz. ı '911ldl madde olarak ayılan madde, dör-

t •-.. ü'nü ,a_,__ k .M Her tortu banka mumeı .. 1..-= dflnd madde oıacakbr. 

AKBA 
KİTABEVi 

Yerli, yabancı bütün kitap, ga
ı.ete ve mecmuaları size ehven 
fiatla temin edebilen modern 
bir müessesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: 

T.W.: Ankara 3377 
smet ınön se~, enuısine ...,.. 1 Madde , _ Tefkllltl lllaalye Jtanununun 

en samimi tnr eureıte bot geMnlz dlıtr. yapar. ~•~: lll •PiM'' JU1ll eetlldıl dl -ı 

ve ona aramızda glizel ftk1\]ıer' geçir- ..-.--.- ~----------• Jılla1m 11 Wlianll tılr llbep1e mum otu 
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tf A STALIK 

Getiriyol"uz. 

Tahtakurusu, sinek sivrisinek, güve, arı karınca, örümcek ve bü
tün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, ara
larına bolca F A Y D A serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

F A Y D A ile tahrip ediniz 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. 
Bilhassa apartımanlarda, mutfak !arda yemeklerinizi, erzaklannlZt 
telvis eden hamam böceklerini, nptesanelerde, hamamlarda bulu
nan kiiçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanntında, köpeklerde bu
lunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri nebatat ve a· 
ğaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. T e' • 

airi daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak 
iateyenlerden sakınınız. F A Y D A imaline nazaran daha kuv
vetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasına dikkat. Hasan depo· 
su: Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Beıild•tı Eskitehir-

H il 
..... BUNDAN BOYlf M UNHASIRAN 

•.e.ERLQDf NT" KULLANINIZ, 

------• Evliya 

I 

DIŞ MACUNLARININ 
I I I / / 

~EN IYl5JOIR !f 

ODEnT 
BA y ANLAR : Şayanı 
hayret bOtOn yenilikler VenUs güzellik 
mOstahzaratında mevcuttur. 
Venüs Kremi : kadar cildi 
gencleştiren 

Venüs Pudrası : ka1ak ıı
mayıt yakışım 

Venlfs Ruju : kadar dudaklan 

cazibeli gösteren bir mOslc1hzarat 
yoktur. 
VenUs markasını emniyetle tavsiye 
ederız. 

Zade NurettJn Müessesesi, İstanbul. 

KANZUK 

Amerikada uzun tetkikat 
neticesi olarak bulduğu bir 
formüldfa. KANZUK NASIR 
İLACI en eski nasırları bile 
kökünden çı'.. anr. Ciddi ve 
şayanı itimat bir nanr ilacıdır. 

INGILİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - fslanbul 

Fatih Sulh İkinci Hukuk Hakimliğinden: 1 
1 

Fatihte Pirincci Sinan mahallesinde 12 

mükerrer numarada Mustafanın evinde j. 

ken balen ikametgahı belli olnuyan Muı· 

1 

tafaya: r 
Bekir oğlu Abdullabın size olan bor· 

cundan dolayı eski ilimaı. ter'iye icra me· 

murluiunun 16/1/1327 tarihli tezkeresile 
haczedilen Fatihte Pirincci Sinan mahalle
sinde ( 8) sayılı arsaya k , ın haczin kal· I 
dınlmuı isteğile açtıit dava üzerine adre-

ı 

ainize gönderilen davetiyeye mübatiri ta-
rafından verilen meıruhata nazaran adre

siniz.in belli olmadığı anlaııJdığından on 
beı arün müddetle . ilanen tebligat ifasına 

karar verilerek muhakeme 26/4/937 saat 
( 9) za bırakılm11 olduğundan tayin olu
nan günde gelmediğiniz veya bir vekil 

göndennediğiniz :akdirde gıyabınızda mu· 
hakemeye devam olunacağı dava arzuhali 

ve davetiyenin tebliği yerine geçmek üze
re ilin olunur. 838 --------------

BAYANLARIN 
Doğumdan evvelki siyah leke
lerini ve bütün çillerini yalnız 

Fazıl Çil ilacı 
giderir 

Tokat Sulh Mahkemesinden: 1 
Zilenin Camii Kebir mahallesinde Kü- 1 

çük minare kartısında 4 numarala evde o- 1 
turan aılen Erzurumlu mütekait Kayma· 
kam Osman zevcei mu~alJaluuı Makbule 
aleyhine Tokatta Atlamataıta tüccardan 

Yüzbaıı Oğ. Mehmet Uysal tarafından i- ı 
kame olunan alac~k davasından dolayı icra 
kılınan muhakemesinde: 

Müddeaaleyb namına yazılan gıyap ka
rarı mezburenin Zilede olmayıp ikametga
hı meçhul bulunduğundan babsile iade e· 
dilmif olduğu görülmekle H. U. M. K. nun 
141 İnci maddesi mucibince ilanen tebligat 
icrasına karar veri"ip i~bu ila·/n Son Posta 
gazetesi ile yapılması ve bu baptaki muha
kemenin 17 /5/937 tarihine talikine karar 
verilmit olduğundan yevmi mezkurda To
kat Sulh Hukuk mahkemesinde biz.zat ve 
yahut usulüne tevfikan bilveki.le isbatı vü
cut etmesi aksi halde muhakemenin gıya
ben yapılacağı ilan olunur. 

lıbu ilanın bir sureti mahkeme salonu
na asılmakla ilin. olunmuttur. 

.. Operatör • Urolog "' 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastaiıkları müt.,ııassısı. KöprUbaşı 

,,. Eminönü han Tel: 211:11.; .-1 
................ ·-·······--····-····-····· ... · .. ····-··· 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ· A Ekrem UŞAKLIGİL 
. S. Ragıp EMEÇ 

--
__,..---.J23 Njsan: Mutlu tarih •• 

Beyne:milel Kömür Sergisinin 
da bu mutlu tarihe tesadüf 

açılışı 

ediyor. 

Ankarayı, Ankaranın baharını ve 
Kömür şenliklerini görünüz! 

(1909) 

KUŞTÜYÜ KULLANMANIZI TA VSIYE EDERiZ 
Hem sıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. KuştOyU yattık 100 

kuruş, ku~lilyll ve yntak takımları da çok ucuzdur. Kuşttıyll kumaşlan nr· 
dır. Fabrika ve deposu: İstanbul Çakmakçılar Sandalyacılar sokak TeL 2327. 
Sıılış yerleri: ANKARA, 1ZMİR 1 BEYOÔLU Sumer Bank Yeril Mallat 
Pazar lan. 

ı DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: · 

1 

D~
00 A 61° mM ··o···N 
fenerleri gelmiştir. 

iri ,,.~ almak için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA 1 M ON Ampullarım 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Senelik muhammen kirası 840 lira olan Köprünün Kadıköy iskelesinde 3X6 

boyundaki dükkan teslim tarihinden itibaren 938 veya 939 seneleri mayıs ..,....... 

kadar kiraya verilmek üzere açık artlırma gününde İsteklisi bulunmadıimdan pr 

zarlığa çevrilınİflİr. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ıörülebilir. İstekli oı.m.r 63 

liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16/ 4/1937 Cuma ıüni saat 
14 de Daimi Encümende bulunmaları. (B.) (2033) 

Köylü, Şehirli, işçi Zabitaa 

Herkes memnuniyetle 

POKER 
hraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER PLA Y 
markasını tercih ediniz 

BASURA HEDENSA Bütün dünyanın en müessir ili
cıdır. Ameliyatsız memeleri mab
yeder, kanı, ağnyı derhal keaer. 

Dr. H A F 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan ~ 
hergün (2 - 6) Dlvanyolu numara llK. flf W' 
lefonu 22398 - 21044 


