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Yazı işleri telefonu : 20203 

Türkiye ile İtalya· 
arasındaki anlaşma 

Fransız matbuatının gösterdiği lüzumsuz 
hassasiyet ve asabiyete sebep ne? 

............... -------------- . ~ . 
~lka~ Antantrmn bugün Balkanlar için daha iyi olan, daha müstakil bir 

8
1l h sıyasetine dojrn inkişaf ettijini iddia edenler varsa onlara hak veririz. 

atna. nıukabiJ Balkan Antantı içinde herhanıi bir hükfunetin falan devlet 
eyhıne veya lehine ~izli bir siyaset güttüğünü iddia edenlerin tamamen 

yaıuldıklarmı söylemekte tereddüt etmeyiz. 

'-----------------------------------------·----------~ 

PERŞEMBE 1 ı -ŞUBAT 1937 ldJUe işleri telefonu : 20203 Fiah 5 Kuruf 

Yeni Vekiletler ve 
Siyasi Müsteşarlikiar 

Dün Meclis binasında toplanan Vekiller Hey'etinde 
yeni teşkil edilecek Vekaletler ve 

müzakereler siyasi müsteşarlıklar etrafında oldu 
Ankara, 10 (Hususi Muhabirimizden) - Kamuta • 

yın bugünkü toplantısından sonra Vekiller Heyeti Mec· 
lia binasında Başvekilin odasında uzun süren bir içti • 
ma yapmıştır. Bu toplantıda yeni teşkil edilecek Veka~ 
let ve Siyasi Müsteşarlıklar etrafında müzakereler ce • 
re yan etmiştir. Yeni Vekalet ve Siyasi Müsteşarlıklara 
kimlerin getirileceği şimdiye kadar kat'i bir surette ta -
ayyün etmemiştir. lleri sürülen isimler birer tahminden 
ibarettri. 

Bugünkü Heyeti Vekile toplantısından sonra Başve~ 
kil larnet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmağı ziyaret etmiş· 
tir. Bu ziyaretin tesis edilecek olan Hava Bakanlığı jle 

aHikadar olduğu, bu hususta bazı görüşmeler yapıldığı 
anlaşılıyor. 

Alakadar mahafilde gerek ihdası düşünülen Yekalet· 
ler ve gerek Siyasi Müsteşarlıklar hakkınd hükumetin, 
Meclisin cumartesi veya pazartesi yapacağı tatilden 
evvel kat'i kararını vereceği muhakkak addedilmek • 
tedir. 

Siyasi Müsteşariıkiara kimlerin gctirileceği yarın ve· 
ya öbür gün belli olacaktır. Şimdiye kadar ortaya atılan 
.isimlerin ekserisinde isabet yoktur. 
·Bazı Vekaletlerde Siyasi Müsteşarlık ihdasına lüzum 

görülm~mektedir. 

Japonya Boğazlar "Son Posta, nın Suriye mektupları 

. mukavelesini Suriye Başvekiline göre 
M ilano mülakatı ve bunu miltea· )ıayli milhim akisler uyandll'dL Fran· tasdt'k ett'l Parı·s seyahatinin içyu·· zu·· 
le kıp Belgroadda neşredilen reSrnt .sız mM:buatı, bu meseleler hakkında 
~l.ğ ~e ayni zamanda Doktor Aras va bermuta't iüzumsuz bir hassasiyet ve 
)'a ~adınoviç taraflarından matbuata hattA asa.:biyet gösterdi. Bu arada, İtal· 
~ o1an beyanatlar, Avrupada (Devamı 1 inci aayfada) 

seyrü sefer kazalarmı önlemek Için 
Y.eni bir kanun hazırlandı 

Bütün nakil vasıtaları sigorta edilecek, kazaya 
uğrayanlara tazminat verilecek 

U Ankara, 10 (Hususi) - Emnyiet yonları kurulacak, bu komisyonlar 
türnurn Müdürlüğünce hazırlanan sey- seyrüsefcre aid kanun ve nizarnname 
tite!e~ kanun projesı Başvekalete ve- hükümlerinin tatbik.i ile met~ıul ola • 
k mıştır. Bu projeye göre vilayet ve caklardır. Seyrüsefer kazalarını önle .. 
~rkezlerinde seyrüsefer 'komis • (Devamı 10 uncu sayfada) 

İki büyük tayyare 
istasyonu yapılacak 

En büyük Avrupa istasyonunun tesisatını ihtiva edecek 
olan istasyonlardan biri Dörtyolda, diğeri Edirnede 

olacak, inşaata başlanıyor 

Avrupanın bih•iik hava limanlarından birinden bir manzara 
:m 13 ri Edirnede, diğer: ·Dörtyolda ol· birleştiren hava hatlarına mensup tay· 
ll k uzere ıkı büyük tayyarc ıstasyonu yarelerden birçokları uğrayacaklardır. 

un n a ına karar verilmıstır. Bu t:ıy· İnşaata yakında başlanacaktır. Şimdi~ 
Ya e t • b 'b' t 1 Y 'lk'' bi asyanairında Avrubanın bu gi· ye kadar u ~ı ı ayya:e. er eşı. oy 

1 a Yonlarından ~n bu\•ı.ıg· ünün tcsi ile Adımaya ugramaktn ıdıler. Yenı ya 
satı b d . 1 k b" ... ı ğ t ı un uı:u acaktıt·. Yenı tayyarc is pılacak ıstasyon ar pe uyuK o aca ın 
as:,-onlarına Avrupa iie diger kıt'aları dan mevcutlarile kabm kıyas değildir. 

"Gayemiz Türkiye ile aramızda hakiki dostluk 
bağlarını takviyedir., 

"Bey" yerine " Seyyid , tabiri kullanılması içi 
mülhakatta propaganda başladı 

Şam, 6 (Husus! 
muhabirimiz yazı · 
yor) -Paris ve Ce 
nevreye giden Suri· 
ye heyetinin takip 
ey'ledikleri maksat 
hakkında muhteli1 
rivayetler devarn e· 
dip durmaktadır. Ce 
mil Merdüm Bey, 
El'cihadül Masriyya 
gazetesinin bir mu · 
harririle konuşmu-ı 
ve ona şu beyanatı. 
bulunmuştur: 

c- Seyahatimizin 
gayesi Fransızlarla 
aramızda mevcut .o· 
lan meseleleri tesbit 
ve Türkiye ile ara· • • 
mızda hakikt dost- Pariae giden Surıye heyeti 

Japcm Imparatoru Hirobita 1uk bağlarını-takviyedir. Fransa ile ara~ olan herhar:gi bir ha.~ §.ekli~~ ~abule 
Londra. 10 (Huaust) - Japon hü- mızdald münasebatı tanzim ve Türki· arnade oldugumuzu soylıyebılırız 

ktlmetl, ~ıeçon temmuzda Montröde ye ile olan alakalarımızı takviye edecek , (Devamı 10 uncu sayfada) 

a\tedilen Boğazların tahkimi anla,ma.
aını taedik etmiftir. 

T udik kararı Japon imparatoru • 
nun riyuet ettiti hususi bir konsey 
toplanbaında ver?lmittir. 

Ingiliz 
Dük dö 
tahsisat 

Kabinesi 
Vindsora 

• 
vermıyor 

Hanedana ait listeye Dük 
için tahsisat konmadı 

Londra, 1 O (Hususi) - Dük dö 
Vindsor'a verilmesi evvelce düşünülen 
-senede (25,000) lıralık tahaiaat bura • 
da, bilhassa muhafazakarlar arasında 
bir meaele olmuştur. 

Muhafazakar partinin ekaer azaaı ilc 
beraber arnele meb'uslardan bir kaçı 
da hükumetin bu tasavvuruna fİddetle 
itiraz etmişlerdir. Muhafazakarlar dev~ 
let hazineainden Dük'e ayrılmaaını bir 
türlü kabul etmemektedir. Bu husus
ta kabine nezdinde fiddetH proteatolar 
yapılmıttıt. ,Devamı 10 uncu sayfada) 

Firavunlarm mumyaları tekrar 
mezariarına gömülüyar 

Mısır hükumeti, mumyaların mezarlarından çıkarı/masile 
dünyaya şeamet yağmıya başladığı dedikodularını 

yatıştırmak üzere bu çareyi düşündü 
Londrada çıkan Sandey Ekspres ga·ı 

zetesi Kahireden öğrı:!niyor: 
cMısır hükumeti Firavunları tekrar 

ebediyen gömmeğe karar vermi~tir. Me 
zarların sade açılması de~il, mumyala 
rın hürmetsizlik sayllsbilecek §ekilde 
muameleye maruz kalmalari dahi efka 
rı umumiyede hoşnutsuzluğa sebep ol 
muş bu hareketin dünyaya şeamet ge 
tirdi

1

ği dedi:koduları alıp yürümüştür.~ 
Gazete bu haber üzerine Londradakı 

Mısır sefaretine müracaat etmiş ve hü· 
kumetinin Firavunları tekrar gömme
ği bilfiil düllündüğünü öğrendikten son 
ra şu malfunatı da almıştır: 
Mısır Krallarının mumyaları garip 

sergü1.e.ltler geçirmişhr. Bunlar b~r za· Tutaııkamenin mumyasına aid mahfau 
(Devamı 10 uncu sayfada) l 1\le7..arıııdan en son çıkarılan Fıravu.....,. 



Hergün --·-Türkiye ile ltalga 
Arasındaki anlaşma 

.__..,. Yazan: Mahitüıı Bll'ıea 

(Baş tarafı 1 iDci sayfada) 
yanın, Türlkiyeyi Sovyet dostluğundan 
İtalyan dost1uğuna doğru çekrneğe ça· 
hştıi,rından • ve mademkı Türkiye de 
Milano mülllitı ile bu dostluğa el u· 
zatanıştır - ve Türkyıenin de bu siya· 
sete doğr.u gittiğinden bahsettiler. 

İşi bu tarzda gönnek için ortada hiç 
b r sebep yoktur; Türkiyenin Rusya ile 
oJan dostluğunun ne kadar sağlam esas 
lara istinat ettiği ve yenı Türkiye ilc 
yeni Rusyanın ilk teşekkül gününden 
beri hiç değişmeksizin mütemadiyen 
kuvvet kazanarak inkişaf eylemiş bu
lunduğu aşikardır. Türkiyenin Rusya 
aleyhine hiç bir harekete iştirak etmi
ycceğini söylemiye bile cevaz yoktur. 
J."'akat, Rusya ile dost olmamızın İtal· 
ya ile de dost olmamıza bir mfmi tcş· 
kil etmiyeceği muhakkaktır. Nitekim, 
Jt'ransn da bir arahk ayni si) aseti yap· 
mıs ıdi. Bir taraftan Rusy~ ıle dostluk 
"e hatta ittifak yaparken !talya ile de 
an'Iaşmalar yapan Fransanın bu hare· 
ketinde Rusya dostluğu ilc tezat teşkıl 
edecek bır cihet nasıl yok idiyse, bizim 
de bugün, Sovyet dostluğunu dostluk· 
lar sistemimizin emeli olarak tutup di· 
ğer devletlerle de münasebetlerimizi, 
su1hü kuvvetlendirecek birtakım esas
lara doğru götünnemiz elbet bu dost· 
lukla tezat teŞkiıl etmez. Fakat, Fransız 
matbuatı, bütün bu işlerde iki türlü öl· 
çü kullandl'ldanndan, onlar ıçin hak u· 
lan bir şeyin bizim içtn de hak olacağı
nı bir türlü kabul etmeğe yanaşmaz· 
lar. 

Bazı erkeklerde kadın bilkati var
dır, kadın gibi süslenirler, allık, pud
ra, kozmatik sürünürler, daima mo· 
daya tabi olarak giyinirler. 

( sc;z 
Kendisini hastaneye 
Satan adamın 
Macerası 

Amerikada iş· 
siz kalan David 
Neva isminde bir 
adam nihayet ken 
disini hastanele • 
rin birine eatmıt-
tır. 

Hastane ile Da 
vid arasında bir 

Kadınlaşan erkek kadının haslet • 
lerine malik olmadıktan başka erke
ğin kabiliyetlerini de kaybetmiş, iki 
sınıf ortasında kalmış bir erkektiı:. 

Giyiminde, işinde, konuşuşunda 
erkekleşen kadın nihay{.-t biraz garip 
görünebilir, fakat kadınlaşan erke • 
ğin etrafından topladığı his iğrenme· 
dır. 

SI DA J 

Zorlu 

Yazan: E. 'I'alu 

(Bir müddetten beri rahatsı~ 
bulunan arakadaıımız ErcümeiiM 
E/nem T alii, tamamen iyite§ere 
bugünden itibaren tekrar ıütı.ınıt" 
na dönmÜf bulunuyor. «Son ~oı• 
tan aileıi kendisini eskui gibı : 
ra1ında görmekle sevinç duyma 
tadır.) 

S on Postada okudum: Bilmelll 
hangi köyün muhtarı olacaic 

ad"m, keşif zımnında oraya gelen kaz~ 
hakimine kafa tutmuş, Ağzına gelenı 
söylemiş ve bittabi cezasını da bulmUŞ• 

Bu kabil neriflere bu cesareti verenr 
halkımızın ötedenberi içine işlemiŞ, 
zaaflardan biridir. 

1 - Fransada kurulan Qn üçleı· ko· 
mitesi nedir, hangi tarihte teşekkül et
miştir? 

2 - Kannen Sylva kimdir? 
3 - Malaga şehrinin nüfusu ne ka 

dardır ve bu şehirde neler yetişir? 

(Cevaplan Yanıı) 

* 



Sayfıa 3 

*d 

Barsel on' un müdafaası için 
hususi bir ordu teşkil ediliyor 

1 Sanayiin kontrolü 
Hazırlanan kanun projesi 

Başvekalete verildi 

Ankara ı O -İktısat V ekiilelinin Sl· 

nayii kontrol için hazırladığı kanun 
projesi Başvekalete verilm:şt!r. Proje· 
ye göre gerek hususi sermayeli, gerek 
sermayesinde ~v1et isHraki olan ve 
bilvasita veya bilavasit~ kendisine bağ
lı bulunan bütün müesseselerın işlet· 
me ve idare şartlarını ve teknik vazi -
yetlerini telkike lüzum gördüğü tak -
dirde bunların islahınFt İktısat Vekaleti 
seUıhiyettar olacaktır. 

• Ispanyanın son vaziyeti 
e Tavşana kaç ... Siyaseti 

Ycuan: Selim Ragıp 

M alagaya taarruz eden Nasyona· 

iist İspanyol kuvvetlerinin el· 
de ettikleri ıbazı muvaffakıyetler, is
panya dahili harbi münasebetilc husu· 
le gelen vaziyette esasl!. değişiklik ya· 
pacağa benziyor. Zira Malagayı ele a· 
lan General Franko kt.:vvetlerı, ya 
Madridi tamamen ihata ederek Mark· 
sist ku\•veti.eri şehirde kıstıracak, ya· 
hut bu tehlikeden kaç•nma~ isteyen 
ayni kuvvetleri ovaya çıkmaya icbar 
ederek bir meydan muharebesi kabu
lüne zorlayacaktır. Her iki takdirde de 
Marksist kuvvetlerin vaziyetıeri endi· 
şeklidir. Çünkü şehirde kalmakla, tama 
men mahsur bir hale girecekler, ova· 
ya çı1anakia da, şimd~ye kadar mücade· 

Londra ile Madrid arasında telefon irlibaiı kesildi. 
Asiler bir hükUmet gemisini daha iorpillediler 

1 
Londra, 10 (A.A.) - Madritle tele· 

on irtibatı dün aqam kesilmiştir. Bu 
~~~ rnilliyetperverlerin Madrit _Va· 
rrı nsıya yolunda ilerlemelerina atfedil· 

ektedir. 
Barselonun müdafaası içia 

Paris, ıo (AA.) - Katalanya anar· 
::leri, Barselonun müdafaası için 
b r~al hususi bi:r ordu teşkilini ve mec 
b~ askerlik !hizmeti tesisiDi isliyen 

r beyanname ne§retınişlerdir. Bu 
~ltsatıa hükfunet binası önünde bir de 
llfunayiş tertip edilmiştir. 

Asilerin tebliği 
Salmanca, 10 (A.A) - Resmt teb -

~: ~arksist kıtaları dün Madrit • Va
~ıa .. Yolundaki mevzilerimize yeni -
+n,,_ hucwn etmişler ise de geri püskür 
~w:w1üşlerdir. 

Villa del Rio ve Lopera mıntakala· 
llnda Marksistlerin taarruzları ayni su 
tetle akamete uğramıştır. 

Malaga romtakasında kıtaatımız Ber 
llleja, Campillo ve Cartaına kasabaları 

Salaınanca, 10 (A.A.) - Madrit cep ğunu söylemiştir. 
hesinde dün vukubulan harekat esna· Vali, otuz kilometrelik bir mesafe· 
sında lsi kuvvetleri dört batary~ tay- de yolun iki tarafının yüz elli bin kişi 
yare topu, bir zırhlı tren, 700 tufenk, kadar tahmin olunan firarilerle dolu ol· 
iki top, iki havan topu, 2,000 obüs ve duğunu, bunların yatak ve döşeklerini, 
tnühim mikdarda el bombalan elde et elbiselerini beraberlerinde götürmekte 
m~lerdir. ld kl •1A 0 0 s·ıh ka o u arını ı av e etmıstır. ı assa • 

Barcelona, 1 O (A.A.) - Asi h~r~ ge dın, çocuk ve ihtiyarİardan mürekkeb 
mileri Bareelona limanında demır!. b~ olan bu halk ku··tıe · · rzetmekte ol· 

-.l z . . 'ndekı sının a 
lunan Campecwor arıaza ısını . duğu manzara, vali i son derece mü .. 
sahrmç vapurunu bombardıman etmış . . . Y . . . ..... 

ı dir B
. ~ı.-· d . lt · · Marsı·ı- teessır etmıstır. Kendısı bu teessurunu 

er . ır i:Qı enıza ı gemısı . . · ~ .. 
yadan Barcelonaya giden Navarrtı is· hıç bır ~aman unutamıyacagını soyle • 
mindeki hükfunet gemisim tarpillemiş mektedır. 
tir. Gemi karaya otucrnuştur. Müret· Portekiz vaziyeti 
tebatı yüzerek kurtulmağa muvaffak Londra, 10 (A.A.) - Tali ademi 
olmu~ iSe de tayfalardan biri boğulmu§ müdahale komitesinin bugünkü top .. 
tur. , lantısında en bariz h5dise P'ortekizin, 

lSO bin kifi yollarda kontrol planı hakkında mütaleasını bil-

Almeira, 10 (A.A.) - Malaga sivil dirirken, Portekiz- İspanyol hududun· 
valisi, Hava.ıı lljansının muhabirine be- da hiç bir beynelmilel rnürakabe kabul 
yanatta bulunarak cumartesi ve pazar ederniyeceğini beyan etmesi olmuştur. 
günü 25.000 Malagalıyı harnil olan beş Portekiz notası çok uzun süren müza· 
yüz kamyonun şehri terketn\i~ oldu • kerelere sebebiyet vermiştir. 

:!,1§gal etmişlerdir. 

' llıl müttefik devlet arasında bir hadis!!. \ Bir tren otobüse 

Rusyada bir şehre 
Puşkin ismi verildi 

Moskova, ı o (A.A.) -Sovyetler bir leci kabiliyetini teslim ettirmiş olan 
liği merkezi icra komitesi, Puşkinin ölü Franko kuvvetlerinin önünde kanlı bir 
münün yüzüncü yıldönümü hatırası o· harbi kabul etmek suretile büyük bir 
larak, Moskovadaki plastik sanatler mü riski göze almış ol~caklardır. Zıra Mad 
zesiyle Leningrattaki dram tiyatrosu - ridin sukutu ve bu şehri ınüdafaa e· 
na Puşkinin ismini vermiştir. den Manksist kuvvetlerin mağlup edil· 

Keza icr.a komitesı, Detskö·Selo ~eb mesi demek, kızıl İspanyanın belkemi· 
ri isminin Puşkin ismiyle değiştirilme· ğinin zedelenmesi ve Barselona doğru 
sine ve Moskova ve Leningradda bazı Franko akınlarının başlaması demek o· 
sokak ve meydanlara Puşkin isminin lacaktır. Ayrıca, bu hal, Akdeniz mü· 
verilmesine karar vermiştir. vazenesi üzerinde de mühim tesir ya-

• • pacağı için, l:iilhassa bu bakımdan, dik· 
Sovyet elçılerı kate de~r bir vaziyet ihdas etmiş ola· 

caktır. 

arasında degı"' ·şiklik ~ _ . . . A1ınanyanın eskı mustemlekelerine 
Roma, ı O (Radyo) - Gazete~erın 1~- ait ileri sürdüğü truepler karsısında İn· 

tihbaratma nazaran, Sovyetlerın harı· · ·ı· fk ... 
• ·· ·ıı · d enic: mikyas ~. gı ız e arı umu· 

cı mumessı en arasın a g "J 1aav,ana kat!-.. · · · t 
t d • . ikrld lması düşünülmek T mıyesının arze .. 
a egı.ş ı er yapı SlyaaeU tiği manzara tu· 

Bükreşteki Çek elçisi Rumen 
Ordusunu tahkir etmiş 

\ 
tedir. h f t b. ·ı ·f d · b.. ··k ı · · p a a ırı e ı a a 

w Bu meyanda, Parıs uyu_ e çısı O· ed·ı . ek k d . ·· ·· ·· Bir agır altı hafif .... k ı .. K h l emıyec a ar garıp gorunuyor. 
t temkinin.' ~~~a buy~. e çı~ı . ara a Arasıra ıresın1 mahafiiden sızan malO.-

çarptı 

y
arah var nın, Pekın buyük elçısı Boganılofun, t ··sı . ki bu bahis üzerinde 

T h b 
.. ük' 

1 
.. Ç . f ' ma go enyor , 

a ran uy e çısı. erenıe ın w.er· İngiliz lkabinesi 'bazı konuşmalar yap· 
Burdurdan bildirildiğine göre Ispar· keze alınarak, yerlerme başkalarının ta ft rdır Buna mukabil Avam 

Elçi tarafından neşredilen kitapta Çekoslovakya 
hudutlarının Romanya ve Lehistanda aleyhinde 

taya gitmekte olan tren Baldtzdan bir . . k uhtem 1 .. u k d. maya ra a · 
kilometre ileride Afyon otobüslerinden tayını pe m e gor nme te ır. Karnarası ve bu Karnaranın amelecl 
birine çarpınıştır. Otobüs parçalanmış, 9 gündenberi uyuyan unsurları, b1;1 vadide herhang~ bir mü-
yolculardan biri ağır, altısı hafif suret· zakereye- yanaşılmasına dahi muarız topçu neferi bulunuyor. Hat1a, son günlerde, İngi· 

., ·'-,r.şova, 1 O (A.A.) _ Polonya Ajan· Bununla beraber Prag, u mese eyı _..;;...._____ Stokholm, lO (A.A.) _ Kalskoro- liz toprak'lannd.an en ufak bir parçanın 
genişletilmesi istendi 

:\> a b 1 · te yaralanınıştır . 
uudirlyor: neticelendirmek istemernekte ve yaı - Jll V. [ terkedilemiyeceğine dair yapılmış abit "Rükfunetın niıılrl efkim Express Po nız Çekoslovakya Hariciye Nazırı Krof LV~ ısır n.ra l na alaylaror~an bundan dokuz gün ev· ve kasem sahnelerinin tasvirlerı dahi 
nny gazetesi., Çekoslovakyanın, Bük· tarun Sebanın kitabına mukaddiıneyj • G •J • vel esrarengız bır surette ortadan kay· her tarafa isal edilmiştir. Şu hale gö-

::ı, elçisi, Sebanın yazd•ğı kitap mesel e kitabı okumadan yazmıı olduğunu söy I svı çre ge ı ı g or bol an bir toFÇU neleri bugün bir ot am- re, resmi e&ar ile halk kitlelerinin dfi· 
""' akkındaki makalesinde ezcümle di· leınekle iktifa etmektedir. . ) F .k barında uyuyor bulunmuttur. şünceleri arasında fark vardtr, demek 'f"r kı : Netlee ııudur: Kahıre, 10 _(A.A. - Kral. ·aru Bu asker bir kaç dakika İstirahat et· liizunge!l or. HükUmet, su\hün yüksek 

' l!eba ıneselesi, Çekoslovakyanın siya Çekoslovakyanm resnü bir mümes· ~anında annesı ve kıj k~rdeşlerı oldu· mek üzere girdiği ot ambarında yatmıJ menfaati ~amına bazı fedakôr!ıklara ta 
;: sahasında yeni ve büyük bir leke- sil! Polanyanın hudutlarında değlsik· gu Mide 27 şubat~a svıçreye hareket ve dokuz gün biiA fasıla uyumuştur. raft•l görünüyor. Halk ise bu nevi fo-
.-.. .:._ Müellif, bu kitabında Romanya or· ' ıa· ft b 

1 
• edecektir. Orada bır kaç hafta kaldık· dakarlıklıan reddeder bir tavır alıyor. 

'"4.1.')"\l h likler yapıımasına ra ar u unmuş L d ·d k k -la akkında hakaretimiz bir suret· illi . . . takS . tan sonra on raya gı ece ve anca halya _ Arnavutluk Tav!jana kaç ve tazıya da tut siyaseti, 
ıı.ı!ıdarei kelfun etmiş ve Polanya ve lle Polanyanın ~tl ~razısını~ .. ımı temmuz sonlarında Kahireye dönecek· bundan daha mükemmel bir suretti 

4 

anya aleyhinde Çekosiovakya hu· ni teklif eylenuş r. u resm m~mes· tir. Tiran, 10- Kral bugün parlamen· tatbik edilemez. - Selim Ragıp 
.,:ıtıarının genişletilmesi lehinde bulun silin şefleri de bunu reddetmemı.şler- toyu açmıştır. Söylediği nutukta, ha-

llştur. dir. Polonya bunu unutımyacaktır. ltalyan .. fransız hududunda ric1 şiya.sete temas 'ederek Arnavutlu .. Clnı Londos 

Rı. bbentrop'un ... \ Fı·ı1• stı·nde ortalık mitraıyözlü bir adam ğun şimdiye kadar takib ettiği direk .. 

k
•f d•ldi tifler~ devam ederek A vnavutluk - 1-

f 
ı k tev ı e ı talyan ınünasebatı üzerinde tevakkuf 

aşist Selamlari gene arışıyor Nice, 10 (A.A.) - İtalyadan Fran· etmiş ve <cArnavutluğun büyiik mütte· 
A • ·ı •• ) d saya gitmekte olan Fournier isminde fiki lıalya ile olan münasebetleri devam 

~lınan sefirinin kralı faşist Tedhışçı. er son g~n er e bir Fransız hudud'~~ tev~i~ edilmiştir. lı ve çok samimi olacaktın> demiş • 

\laulile selanlaması tenkit faahyete geçtı er Bu adamın otomobılınde ıkı küçük mit tir. 
Kudüs, ı O (A.A.~ - Filistin~e tet • ralyöz, 19 tabanca ve 1300 kurşun bu- Her viiagelle 

Ve orta okul 
Yap tırılacak 

Use ediliyor hişçiler tekrar faaliyete geçmışlerdir. ı t 

Lo 
lm . unmuş ur. 

~ ~dra, 1 O (A.A.) - ingiliz sarayın Yahudiliğin yayı asma ve Sıyonist si -------
a.~_ dun yapılan kabul resmine iştirak yaseti takip e_?il:Oesine man~ ~lmak i· Çekoslavakya ile - Rusya 
~nler, Alman sefiri Von Ribentrop çin Aka'da musluman ve hırıstıyanlar- d d "' h ~e d' w dan mürekkep bir cemiyet teşekkül et· arasın a ogru at 
la ı~er sefaret erkanının avuçla,ıı kra nuş· tir. Yüksek koıniserlikçe Adifa is· Budapeşte, 10 (A.A.) - Pesti Hir-
...... +~~teveccih olarak sağ kollarını u· B k • -t..ı..~ıak ıninde'k'- arapça gazete kapatllmıştır. }ap gazete5inin ü reş ten aldığı bir 
,.__ . suretiyle Kralı Faşist usulü se- k R d s 4Cllll.ladıkl k ecı· 

1 
Al Arap :hareketinin gitti çe büyümek· habere göre, omanya a ovyetler 

ınan . arını bildirın~ t ır er. - ek d. ıı·· sefırin!n itimatnamesin! takdim et te olduğu görülm te ır. Biriiiiini Çekoslovakyaya rabteden 
la~_zaman da Kra!t bu suretle selfım· Mecliste Ilabul doğru bir demiryolu inşa olunmakta • 

Kültür Bakanlığı iise ve orta okul 
ihtiyaçlarını gidermek için esaslı ted· 
birler almaktadır. Kültür Bakanlığı 
bütçesine 7 • ıs milyon arasında tahsi· 
sat konulacak, bu para ile tedricen her 
vilayette modem lise ve orta okul bina. 
ları yapt1rılacaktır. Mekteplerin plan· 
ları Türk mühendislerı tarafından ha· 

Fransa şampiyonu lle 
Güreşecek 
Atina ı O (Hususi) - Maks Zivlere 

galip gelen Yunanlı Cim Atlas bu ayın 
ı4 üncü günü Fransa şampiyonu Hanrl 
Degklan ile güreşecektir. Bu güreşe 
şimdiden büyük alaka gösterilmelde • 

dir. 

Polis vazlff! ve 
Salahiyel nizamnamesl 

Ankara, 10 (Husus)) - Emniyet 
Işleri Umum Müdürlüğünce hazırlanan 
polis vazife ve salahiyet nizamnamesi 
Devlet Ştırasında te tk ik edilmektedir. 

------------------
Macaristanda 10 casus 

mahkum edildi • t gı tahattür edilmektedir. Bazı ga· dır. Bu hattın masrafını Çekoslovak 
e eler bu selam tarzmın Saint - Ja- Edilen kanunlar hükumeti ödeyecektir. i 
~. sarayının ada!bın:ı muhalif olduğu Ankara, 10 - Bugün Mecliste ce-~k~eri sürerek sefirin bu hareketini zakanununun mer"iyet mevkiine ko. Pariste bir iskele yıkıldı Budapefte. 10 (A.A.) -Mahkeme ıt etmektedirler. nulmasına aid kanunun 27 inci rnad .. 12 kişi yaralandı Zara adiiye yabancı bir devlet hesabına casusluk 

B ir ta yy are düştü, desinin ta dili ve devlet meteoroloji s•· Paris 1 o (A.A.) - 9 3 7 Beynelmilel Binası yandı yapan on kişiyi ı 3 sene hapse mahkUm 

zırlanacaktır. 

11Jıi~Ql 
0 

•• /du"' nel direktörlüğü teşkilatı ve vazifele- sergisi İçin yapılmakta olan Fransız 1;. Zaradan bildirildi~!ne göre adiiye etmiş ve bunları Çekoslovakya hudud 
y rine ait knnunlar kabul edilmiştir. mendilerieri binasının bir iskelesi yıkıl dairesinin evrak deposunda bir yangın mıntakasında ebedıyen oturmaktan 

J\·Sanfransisko, 10 (A.A.) _ Ünited •• ki d . mış ve iskelede çalışmakta olan 30 işçi çıkmış, adiiye binası tamamen yanmış· rnenetmiştir . 
. ır Lines kumpanyasınır. bir tayyare· Gümru er e tayın1er den 12 si de yaralarınuştır. Altısının tır. Bu yangının mahkfııniyet dosyala· _..,; _________ _ 

;ı li~~nda denzie düşmü.ş ve içinde~i Ank~ra, .~~ .. (Hususi} - Cale.ta it· yanısı ağırdır. rını imha etmek maksadile iki kişi ta· lzmitte kimyevi maddeler 
1 kışı ölmüştür. ha!at gumrugu hZnedan Mt>hmet E •

1 
- -. - - - - rafmdan kasten çıkarıldı~ı söylenmek- fabrikası kurulacak 

T .. m in ve kBt ip. •ri "den Refik ter fien ı .. ı 1 ta lg a ıl e tedir. Tahkikata ehemmiyetle devam İzmit, 1 O (Hususi) - İzmitte hlik""ll· 
met tarafından büyük bir kiınyevi mad 
dcler :fabrikası kurulması kararla~lml· 
mıştır. Bu fabrika sayesinde her sene 
kirnyevi maddeler içirı harice verdiği
miz para memleketimiz~e kalacaktır. 

urk - F e.lemenk ticaret tanbul gümrük 1başmüdAür.lüğü .m~ha -
1
\ il t :r adi Iniizahere ;?.!~~:~~=-~.~: ... -... ····--···········-·····-· 

Ve Klerıng anlaşması sebe ınemurluk.anna tayın edılmışlcr· Et:o ... nkl::ı İtalya .firmaları arasmJa İtalyaya 5 • 6 yıl zarfında 16 milyon li· 
Ankara 10 (H ·) T·· k F dir k.. ·· t ·ç· m·· ake ele lık kr k.. ·· ·ı k b l , ususı - ur . e • .. •• ; ••• ·-·· .. ·······················--·-····-·····-ıkrum ve omur sa ışı ı ın uz r · ra um ve oınur verı ece , unn 5~:nk ti~ret ve klering anlaşmasının liki aylı~ .feshi _iAıtiyar müddetinin bir a· re_ başl~.nıldığı h~b~: vcril~e1tte~ir. mukabil _İtalyan tezgahlarında muhte· 

. ıla 18 ınci maddelerinde gösterilen ya indırılmesı kararlaştırılmıştır. Eger muzakereler ıtılafla netıcelenırse lif gemiler yaptırılacaktır. 
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SON POSTA Şubat 1~ 

#U..SZDJ J UC LE 

'{ uııttıı1tial' ~ıt:i seııe.uK Yumını lHn) fılııııııı yııptuar. 
Sovyetler (100 C'n • fılrnini ynp.ıla!'. 
İtalyanlar eKartl Gö ı.J ·k) ıCI ) f. lıfli y ptılnr. 
Almanlar (Az m ın z ır rı) tılııı ıı .• ı pt ... ı . 

B 1 Z D E 
YAPT~l( K Bl 

ında terakki hamle
leri Yakında Türk 

sinemasında Bulgarlar (Yetmi~ senelık Bulcı ırıst nı fılmhi yaptılar. 

, 
1 ABIRLBBi SARAY ŞBBiR Bu akşam 

. 
smemasmm 

Vasi salonu, altın sesli ve dOnyanın en bUyUk muganniyesl 

Vapur tarifeleri l 
Belediye borcu ödendikten 

sonra Haliç biletlerinde 
tenzilat yapılacak 

Şirketi Hayriye, Akay ve: Haliç İş
letJDeleri tarife komisyonu yarın top
lan~aktır. Komisyon azaları bugüne 
kadar tarifeler üzerinde lazım gelen 

tetkikleri yapmıştır. Bu tetkiklere göre 

işletmeler ücret tfnıifelerinde tenzilat 

yapmak fikrini gütmediklerinden ko • 

misyon azalarının da toplantıda bu şe

kilde bir tekiifte bulunmaları muhte -
mel değildir. 

Haliç işletmesi -belediyeye geçtiğin

denberi memur kadrosu asgariye indi

rilmi~ ve tasarruf yoluna p-idilerek bir 

çok fuzuli masreElardan çekinilmiştir. 

Işletmenin belediyeye doksan bin li

ra borcu vardır. 1\hııayyen zamanlarda 

ödenjimesi lazım v.-len bu borç mun -

tazımıan yatırılmaktadır. Buna göre 

Hali-J itletmesi eskisine nazaran fazla 

Yaridat temin etm~ktedir. Masraflar 

çıldlktan eonra geriye kalan para ile 

belediyeye olan borç ödenecek, bilfıha
ra t~ettu hesablanacaktır. Ücret tari

fesi~e tenzilat, bu ;şler halledildikten 
aont:a mevzuu bahstır. 

Kurban Bayramı arifesi 
Bazı ~naflarla herberierin kurban 

bayramı arifesine tesa.düf eden pazar 
aünU dükkaniarının açak kalması için 
müracaatta bulundukları hakkındaki 

habe~ asılsızdır. Bövle bir müıacaat ol
aa ~ hafta tatili kanunla teyid edil -

mif olduğu için hiç bir makamın böy
le ~ir mezuniyet verrneğe aalahıyeti 
yoktur. 

Pek nadir bir tesndüf için de kanun
da tadilat y,apılmaaınm mevzuu bah

tol~acağı tabiidir. 

Serseriler ve 
Sabıkalılarla 
Mücadele 

IMaraşın Kurtuluşu 
Yarın Halkevinde 

yıldönümü münasebetile 
tören yapılacak 

Emniyet müdürll"ğ·ü işsiz, Yarın Maraş'an kurtuluşunun 17 nci 

güçsüz sabıkalılara iş yılına tesadüf ediyur. Bu nıünasebetle 

b ı k şehrimizde bulunan :mo hdar Maraşlı 

GRACE MOORE'un 

s A tfi gie~E yegaM E r·o D i 
Fransızca sözlU şubeserinin ilk iraesi şeretine verilecek 

G ALA ·M O SA M ER E S i N E dar gelecektir. 
tıaveıen; FOX JURNAL : son dünya haberleri 

Yerierinizi evvelden aldlrtnnLı 41-----~ --·-
8 O lB Ol O· .,_. u a ca E . .. .. LJ lk . d ı k b __ mınonu ni\ evın e top "'\nara u-

ı:. t l\1 .. d .. ı····· · d gün~ te~'it edecektir. Ml"rasim ög"le-, 
mnıye u ur ugu yersız, yur - '> . l 

suz olup da sehriu emniyet ve asayi~i- den sonra saat _,,iO da ba~lıyacaktn. 
BAG DAD 

· ·· k""]) 'ı · k b" hald ko"uk Maraştılar bu seneki merasirni geçen nı muş u eş ırece ır e • · · · ı 

Türkçe sözlü • Şark Musikisi 

MÜNiRE MEHDIYE • AHMED A LLA M larda yatıp kalkan, bahçelerde asılı ça- her yıla nazara~ ?aha canlı ve fevkala-
ma~r dükkan önfine konmus esya ve- de kutlulamqk ıçın her tedbiri almış ~!~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· '. 1 k k · · 'b :1 'k .... k bulunu)•orlar. İstiklal marsından sonra saıreyı ça ara emıyet ıtı arı e uç u:, . 
fakat keyfiyet it!barile nazarı dikkati merasim başlıyacak ve toplantıyı Şair 

ı kı Necib Fazı) Kısakürek bı"r hı"tabe "le a-celbedecek uygur.suz u ar yapan ser- . ı 
·ı 1 ·· d 1 k · · çacaktır. Bır çok hatibler 80··z 80··yıı·}·e • 

serı er e muca e eye arar v~rmıştır. .. . 
Bu sabahtan itibaren İstanbulun cek, şıırler okunacak, vakalar aniatı -

muijtelif semtlerinde tararnaya başla - lacaktli · 

ı B .. ·· b k 1 J • Bu suretle Maraşlılar tarihler"ını"n en nı u-ııştır. utun sa ı a ı ar ve yersız 
d ı I k . .. mühim hadisesi ve i<~tiklaAI '~a•·asanın en yur suz ar top anma ta, eır.nıyet mu- · ~ y ' • 

d .. ı····· t" ·ı ek ha tl günl levhalarında~ı biri olun Maraş ur ugune ge ırı er ya arını ne .. .. .. . 
şekilde kazandıkhm, ne iş gördiikleri mudafaasını, butu~ çızgilerile yaşıya -
tesqit edilmektedir. Bunh•rdan işsiz, çaklardır. ~er~smıden sonra Konser -
giiçsüz ve yersiz yurdsuz olanlara İs- va!~ar artıstlerınden .güzide bir heyet, 
tanbul haricinde :ş bulunacaktır. klasık Avrupa eserlerınden parçalar ça-

lacak, teganniler y.::ıpılacak ve merasim 
l nihayet bulacaktır. Yarın Halkevinde 
yapılacak o.l.Q.n törene her vatandaş serSilivride bir ceset 

bulundu 
Teşhis edilemedi, ölüm 

se be b inin tayini !çın 
morga gönderi'di 

Silivri sahillerinde iki güıı evvel tah
minen :10 yaşlarında bir erkek cesedi 
görülmüş ve Silivrı müddeiunıumiliği
ne haber verilmiş~:r Cesed uzun müd
det denizde kaldığından yÜ'7ii gözü şiş
m'iştir. Silivrililere gösterilen cesed teş
his pdilememiştir. 

Müddeiumumilik cesedi di.in tıbbı 
adiiye göndererek ölüm sebebinin ta
yinini istemi,tir. Silivri jandarmasl ce
sedin hüviyeti etrafında tahkikat yap
maktadır. 

bestce gidebilecektir. 

Hollandahlar memleketlerine 
döndüler 

Ankarada ticaret anlaşmasını imza· 
ladıktan sonra şehrimize gelen Fele -
menk ticaret heyeti dün akşamki eks -
presle memleketlerine dönmüşlerdir. 
Heyet istasyonda ~anayiciler narnma 
Sanayi Birliği umumi karibi Halid ve 
Ticaret Odası umumi kat:bi Cevad Ni 
zarn.i ve daha bir çok zevat t<ırafından 
teşyi edilmiştir. 

~1üsabaka ile 
Memur alınacak 

U st ura ile bir kadını ri 
suratı parçalandı 

Bir balıkcı yanına dönmek istemeyen ve Sirkecide 
bir mahllebici dükkanında çalışan metresinden bu 

suretle intikam aldı 
Dün Sirkecide bir mahallebici dük- aun. Ben gene gelir seni ararım denıif 

kanında bir adam bir kadının ustura ve gitmiştir. 
ile yüzünü parçalamıftır. Yüzü parça- Dün gene Adilenin yanına gelmifı 
Ianarı kadın Hüdavendigar caddesinde onu dükkandan dışarı çağırarak tekli• 
52 numaralı mahallebici dükkanının fini tekrarlamış, Adile de gene teklifi 
garsonu Adile, bu İfi yapan adam da· reddetmiştir. İzzet yüksek sesle ko • 
Üsküdarlı balıkcı lzzettir. nuşmıya başlayınca da Adile: 

Adile bir müddet fzzetle beraber ya- - Aman dükkan önünde yi.iksek 
şamış, sonra geçinememiş, lnetten ay- konuşmak ayıb olur, beni ekmeğimden 
rılmış ve ma.hallehici dükkanına girip edersin. Kuzum git ve artık benim pe~ 
garsonluk ederek hayatını kazanmıya ~imi bırak demiş ve dükkandan içeri 
başlamıştır. girmiştir. 

Uzun müddet Adileden ayrı kalan Bu hareket lzzetin onuruna. dokun• 
lzzet bu iftiraka da~anamamış, bir haf- muş, hemen Adilenin arkasından dük• 
ta evvel gelip Adıleye tekrar yanına k" . . b" d k d x. t ra . . 

1 
ana gırmış, ce ın en çı ar ı 15ı us u 

dönüp beraber yaşaması ıçın ya var - . . 
mış, fakat Adile artık kendi hayatını ~e kadının suratını parça parça edıp 
kendi kazandığını, işinden memnun açmıştır. . 
olduğunu söyliyerek lzzetin teklifini Adile hastaneye kaldırılmış, lzzet de 
reddetmiştir. alınan tertiba.t sayesinde Üsküdarda, 

lzzet buna rağmen: iskelede vapurdan çıkarken yakalan • 
- Hele bir düşün, belki razı olur· mıştır. 

~--------------
Iki otomobil kazas1 1 Yeni gümrük lAboratuvar• 

Kasımpaşada oturan seyyar aatıcı Gümrükler Başmüdürlüğü Çinili 
Galatasarayillar 

1 Ogretmenlerin gezileri 
ceem yetinin kongresi Kurban Bayramı tatilinde Uludağa 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı ban· 
kasınca bu kere yeniden bjznıete alına
cak Türk memurlann intihabı için ya· 
kında bir müsabaka açılacaktır. 

Ya§ı otuzdan aşağı olup bu rniısah:ı· 
kaya girmek isteyenler namzetlikleri
ni kaydettirrnek ve kabul şartlannı 
öğrenmek iizere şubat ayı zarflnda her 
hafta salı ve cuma giinleri saat 9 ile 10 
arasında Osmanlı Bankasının Galata • 
daki merkezinde Ki~i 1şleri Servisine 
müracaat edebilirler. 

Mustafa Balıkpazarından geçerken Rıhtım Hanının dördüncü katında bir 

3948 numaralı kamyon!a bir duvarın laboratuar tesis edecektir. Bir aya ka • 

arasında kalmış, ezilmif, ağır aurette dar ramarnianacak olan bu lAboratuar 

yar.l\lanmıftır. Mustafa hastaneye kal- için hazırlıklara devam edilmekte~rc 
dırılmıştır. Gümrüğün şimdilik Sirkeci gümrü~ 

Galatasaraylılar cenıiyctinden: 20 giderek kayak aporları yapac.ak olan ls
§Ubat 937 tarihine tesarlül eden cumar· tanbul öğretmenleri Bursaya gitmeden 
tesi günli aaat on dört buçukta cemiye· 1 h ı k · ·ı · - k 
tin senelik ,. • t• ktedil evve azır ı gezıntı erı yapmaga a-

umunu ıç ımaı a e • · 1 · d" ö- 1 h k 
cektir. Mezldlr içtiınad:ı fevkalAde mü- rar ve.rmış er ı. gretm~n er . u. ma -
him meselele ·· ·· ··ı ~ d .._ sadla ılk defa Aydosa bır gezıntı yap-r gonışu ecc6 .n en m" .. - ~ . _ 
kilr tarihte bilfunum Galatasnraylıların mışl~r, geçen hafta Kalın dagına çık -
Beyoğlunda Liiksemburr. apartıınanın· mışlardır. tÖnümüzddki pa-zar günü 
daki ( 1) nwnarah daireye behemehal öğretmenler Belgrad ormanına gide -
teşrifleri rica olunur. ceklerdir. 

KüçOk Haberler 
Konser ve konlerarnı 

Kadıköy Balkevinden: Cuma akşamı saat 
21 de Evimiz salanıında Cel~ Esad Arseven 
tarafından •Türk Sln'atı adlı bir konferans 
verilecektir. Konferansdan sonra Oüzln Işık 
n Nevin Blnglsu tarafından plyano konseri 
verilecektir. Herkes ı;clebllir. * Eminönü Halke\·inden: Bu yıllçln dü -
zenledltimlz seri konferansıann be~lncisi 

perşembe günü saat (17,30) da Evimtzln Ca
falo~lundaki merkez ııalonund!! Aka Gündüz 
tarafından (İstlbdat, Meşrutiyet ve Cum -
huriyet) mevzuu üzerinde verilecektir. Da\'e
tiye yoktur. Herkes ~elebtlir. 

Kadaköy llalkeTinde açiiii 
ıtADiKÖY BALKt:\ iNDEN: 
Evlmlzln çalışmakta olan şubelerinin tali

matname muclblnce aşağıda yazılı gün ve 
saatlerde Komlta seeimieri yapılacatından 
kayıdlı Azanın behemchal bulunmııları lüzu
mu blldlrllir. 

13 şubat cumnrt.ebl dil, tarih, edebiyat ve 
.spor, pazar ar ve sosyal yardım ve temsil, 
pazartesi kütüphane ve yayın ve kurslnr. 

l\lektebler çar amba günleri tAtli 
edilmiyecek 

Çarşamba günleri bazı llkmektcbler. öğ -
lt!den sonrn til-til ynplyorlardı. Mnarlt Mü -
dürlü~. llkınc~teblerde çarşamba giınlcrl 
ders verllmemekle beraber tnlebenln evleri
ne gônderllmemcslni, konteran~lllr, temsiller 
tertib edilerek talebanın fikri inklşn!ınn ça
hşılınn.sını tAmtm etmiştir. 

Ticaret Odasi 1\lecllsl 

Ticaret Odası Mecl181 Merkez Bankası u _ 
mum Müdürü SelAhaddlnln rlyasetınde top

lanmıştır. Toplantıda Oda !dare heyeti ka -

rarlan tasdikten geçlrtlml.§tır. 

TAKV IM 
ŞUBAT 

Rumi sene 
1863 11 

Arabl aene 
186G -2 ci Kanun Reamı sene 

29 1~37 
-Kwm 

SABAH 
b. J), 

1 25 ., 
02 ' o .e 

. u. 
.;.. 6 48 
L. 12 21) 

96 

PER.ŞEMBE 

ı z· k HMsAK 
1 

ıl ade s. 1 I>. 
29 11 44 

~ 21 
lktndi Akşam Y atsı 
S. D. tl. lJ. ~. D. 

9 41 12 1 U2 
11) 18 17 86 19 07 

Talipler hüviyetlerini nıüsbit evrak 
ile beraber tamil tasdikname yahut şa 
hadetnamelerini ve şayet bir vazifede 
istihdam edilmiş iseler, hizmet şahadet 
namelerini birlikte getirmelidirler. 
··························································--

* Skoni Vakom tirketine aid toför binasında bir laboratuarı mevcud ise 
V e.ıJilin idaresindeki 3999 numaralı de bu. pek iptida1 şekildedir. Yeni la b~ 
kanwonet Sarıyer Kumsal caddesin • !atuar Fransız g~imrüklerinde olduğU 
den geçerken arkada oturan arneleden ~ekilde yapılacaktır. 
Osman ve Şerif yan kapağın birdenbi- -· · · · · .... - -- ..... • ·---- .... -
re 4lçılma.aı ile yere yuvar1anınışlar, her hııneuı Btıtırnınt Şehir TJyatrosıı 
ikiai de a~ır surett~ yaralanmışlardır. ~-hir1i"&JliİrDSU Tepebaşı 

~ dram kısmında 
Şehz adebaşında ---.. ·--············· ......................... _ 11-2-937 

Tutan tiyatrosunda • akşam saat 20.30 da 
, BAHAR 
T E MIZL IGI 

Halk Opareti Nuruosmaniye Kebapçıs1 
Cumartesi akşamı eski 

saat 20.20 da M"~TST' AF' .4 N AF'i Eski Hamam v 1 n. n. Fransız Uyatro:HI 
Yepyeni bir idare, her keseye Operet kısmıneta 

l!sk l Tas akşam saat 20.30 da 
( B S fi uygun bir tarite ile tekrar açıldı-

ayan a ye A Ş K M E K T E B 1 
konstri ) ~ı sayln muşterllerlne haber verir. 

san'atkAr Naşitle Yazan Yusuf Ziya 

.. E:~gU;n;d~U;z~1~4~,S~O=t;m~e~b=e==t=e=m=s=ili=·==zm====~===================z===:=m~Be~st~e=u~y=en==:=M=u=b=l=i~==s=ab=a=ha==tti~·n~ 

Bu M E L E K sinemasmda 
akşam görecegirniz 

.. , 
Beyaz perdenin en meşhur erkek yıldızı 

ARL BOYER· 
SINEMANIN T ANlDI GI ve TANITTI Gl en GÜZEL ve 

aa, h ca fa heserlerden bir i olan 

N G H A V 
Filmde DlMİTRİ KOLSOF rolünde sinema 

Ş A hayatının en mükemmel rolünü yaratmıştır. 
ŞARL BOYER'in bu filmde arkadaşı: 
LORETTA YOUNG'dur. 

~--~ Ayrıca: Zengin Paramount dünya haberleri· Yerlerinizi evvelden aldırınızl Tel. 40868 
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MEMLEKET HABERLERI. 
r....._ 

Dev ekte y ni bir köprü ı D?muz sanılarak 
Bır adam 

yapılacak Öldürüldü 
gevrek - Tefen yolu üzerinde de bir köprü yapılırsa 

e-vrekliler Ankara .. Ereğli demir yolundan istifade 
Havranın Eymir köyü ihtiyar he -

yet~in tertip ettıği sürek avında çok 
feci bir vak'a olmuştur: 

edebilecekler Köylüler domuz vurmak üzere bir 
buçuk saat mesafede bulunan Büyük
Ş8P9l köyü deresindeki ormana kadar 

Gemlik köyleri ve 
açılmışlardır. Burada avcılar karşılıklı B· 1 } 

ı ır zaman ar çapulcular ıçın tabii bir pusu o an 
olarak domuzların geçeceği yerde ter-
tibat almışlardır. Biraz sonra beklenil- Kıırtul boğazında şimdi tek soygtıncuJuk vak'asına 
diği gibi domuzlar geçrneğe başlamış- bile meydan veriJmiyor 
!ardır. Avcılar derhal ateş etmişlerdir. . A 

Fakat Ahmet oğlu Hüseyininattığı çif- Gemlık (Hususı) - Istanbuldan ı Murat Uba köyü 4.) 1 nüfuslu bir 
teden çıkan merm; karşısındnki Ali oğ- Burs.aya ;e ~u~s:ıdan lstanbula oto - köydür. Katırlı köyü Sultan Hamidin 
lu İsmaile tesadüf etmiştir. Zavallı a - mobıl yolı~e. gıd~p ~~!en .yolcular, Mar-ı katır kervanların: soymak la tanındığı 
dam derhal ölmüştür. maranın şırın bır korfezınde kurulmuş için bu adı almıştır. Halkı daha ziyade 

Vak'ayı haber alan müddeiumumi olan tarihi Gemlik kasabasını tanırlar. soluk çehreli kimselerdir. Bu köyün 
D Dcvreğin ıörünüşil ve jandarma tahkikata başlamıştır. Cemi~~ bilhassa zeytin:ilik ve. sab~n Romalılar zamanından kalma olduğu 

dört evrek (Hususi) - Devrek kazası Vali Agah Devreğİn ilerlemesi için sanayııle tanırynıştır. Gun ~eçtıkçe ın- söylenmektedir 
~tır rol ağz.ında ve bolu çayı kenarında çok çalışmaktadır. Arapgird~ kiŞ kişaf etmekte olan Gemlik köylerinde Hamidiye kÖyü G91 nüfusludur. 

~'~llınuş bır şehirıdir. Üç tarafı büyük Zonguldak - Ankara yolu Devrek- Ara.p~~. (Hususi gecikmiştir) - de göze çarpa~ ~.ir ink~şaf .~ard,ır. , :-:- ~~lkı .~ok çalışkan_dır. Ş~krüye, köyü 
Çok v~ tepelerle çevrilmiştir. Yazları ten geçmektedir. Çok mühim olan Kı~ alabıldıgıne devam etmektedir. Umurbey koyu: l81X nufusıu, ,i,),) ·•~2 nufusludur. 1Ü evlıdır. Kafkas 
bi t'glenceli geÇer. Şimalinde güzel Devrek köprüsünün bu bClhar temeli merkezde 75 santim, kasaba dısarısUl- evli büyük bir köydür. Bu köyün .beş muhacirlt-ri buradcı zengin bir varlık 
~:ayla vardır. atılacaktır. Devrekliler, 15 kilometre da 1,5 metre kadar kar vardır. Köyler-I sı.~ı~~ı ~ir il.~ mekt~bi va~d•:· A~lıy: teşkil e~erler. Ericek köyü .. d 2 nüfus· 
17 · · - - - mes~fe_de olan Ankara- Ereğli hattın· le şehir arasındaki yollar kapanmıştır.

1
k?.y~ 6~~ nuf~slu ı;o evlı bır.,dag ko· ~udur: .K.andican .. köy~. 3H! .. nüfuslu ve 

Yaşındaki bir dan ~stıfade edememektedir. Eğer Dev- Postala~ an~ak on gün teahhürle gel • yudur . .').i yıl once Kafkaslard .. n gelen .~Q e·dıdır. Bu dort koy yuıcsekte ku .. 
COcuk 15 yaşındahi rek ıle Tefen arasındaki yol yapılırsa mektedır. Fırat nehri donduğu için muhacırler tarafından kurulmuştur. rul~uştur. 
lJı-kadaşınz 

0 
•• /du··rdii D.evrek demiryolundan istifade ede • Elaziz- Arapgir yolu kapalıdır. Yollar Zeytın, üzüm ve balile meşhurdur. Cı~atlı, Şahinyurdu, Altbı-nli, üst -

Es cektir. ancak]:)- 20 gün sonra açılabilecek _ Engürücük köyü 100 evlidir. Gem- benlı adını da alırlar. Yalçın kayalık-
R kişehir (Huc;usi) - 17 yaşında Devrek merkezi 34~7 nüfuslu ve tir. Mahrukat fiatları üç misli yüksel- lik şoscsi üzerıindedir. Gençali köyü lar arasında kurulmuş köylerdir Halkı 
S~~~a~ oğlu Harndi ile lci yaşında f4 l hanelidir. 1 H() dükkfmı vardır. miştir. Şeker ve gaz buhranı vardır. 440 nüfusludur. Kurtul köyii 100 "!V· Balkanlardan gelmedir. Küçükkurola 
~rW:t oglu Kamil ve arkadaşları me - Bunların 30 u kahvedir. Hatk kahvele- Kurtlar kasahaya kadar inmistir. lidir. Kurtul boğazı imparatorluk zama köyünün körfezde iskelesi vardır. Hal-

çık a oynarlarken aralarında kavga ıe dolar. Tavla, ve dedikodu ile vakit Tokat mu··duru. o··ıdu" nında çapulculuklara elverişli bir yer- kı çal~şka~dır. Zengindir. 10():! nüfusu 
.,..,;ıı~;. Ha. mdi b;çakla Kamili yarala- . . B sıhhat di. Cumhuriyet •!evrinde bıırada yapı- ve .'30.~ evı vardır. Haydariye köyü 488 
·•ı , r\.- geçırır. unun sebebi de işsizliktir. 
lllü' .. arnı] nak~~dildiği hastanede öl- Devreklilerin ekserisi çiftçidir. Bu- Tok ta (Husus!) - Sıhhiye müdürü lan bir soygunculuk ta örkünçtü; fa - nüfuslu ve 8:2 evl;dir. Koruları çoktur. 

Ştur. Harndi yakalanmıştır. ve M~mleket hastanesi başhekimi dok- kat haydutları jandarmalarımız yaka- Kafi.as göçmenltri burada kömürcü • 
---- na rağmen Devrek köylüsü ömrünü tü- 9. k b 1 

A tor ~ü rü Maral mmüştür. lamış, kanun cezalarını vermiş, un- ük yaparlar. lllasyad b" tü n ameliliği ile geçirir. Toprağı ile la- h d ı ı a ır adam parçalandı dan sonra da artık boğazda ay ut UK Karaca Ali köyü 422 nüfuslu, ı 17 
Attıasy (H ) yikile meşgul olamaz. Devrek halkı bu Bahkesirde Harnit gecesi vak'ası görülememiştir. evlidir. Mütarekc' senelerinde jşgal or-

~lcusu Aat· d usluksi -l Ramazan da- yüzden ziraatte geri kalmıştır. Kendi Balıkesir (Hususi) - Halkevinde - ·" · · · · · · · · · · ' '· ' · ' · · • · '"" ·- ·- ._ dularına kafa tutan, su altı kemerlerine 
~el\ ı ağ ı yolarında dolaŞır- h 1 Afyon H"lkevint'n giyd·receg"i k ayağ k lli 1 k i tiyacı o an mahsulün bir kısmını dı- Abdülhak Hamid gecesi yapılmış, Ha- • .1 • kurşun sıkan mert ruhlu bir halkı var· 

r:alıkıa;da';;:;:g~e ~va~=~=r~k s;~ şardan satın alır. midin hayat ve e.:;erleri anlatılmıştır. ÇOCUklar dır. Büyük Kumla köyü :37ô nüfuslu 

lllet P;rÇa olmuştur. Tahkikata hüku _ " Afyon (Husus!) - Ceç~n yıl Halk ().) evli bir köydür. lstanbula odun ve 
m oktoru lhsan ve müddeiumumi evi 15:i fakir çocuğu giydirmiştir. Bu kömür se' keder. Yağhanesi, iskelesi 
At~avini Necmeddin el koymuslardır • yıl giydirilecek çocukların adedi ;JOO vardır. 

ı, dört beş Çocuk babasıdır. ' .. 1'- olarak tesbit edilmiştir. Narlı .~öyü :~ l(j nüfusludur. 75 evi 

Sındtrgıda bir kaza 
Balık , (H • Cor esır ususi) - Sındırgınnı 

l'i.in~rn nahiyesjne bağlı Çıkrıkçı kö • 

lcatın:~ H~tçe tarlada tütün kökü çı
luna kta Jken bir aralık tarlada bu -
haşl n ırma bir çifteyi karıştırmağa 
\>~ ıattııştır. Çifte bu sırada ateş almış 
L, avallı ··~ .. d l 
•ıat b' gogsun en yara anmıştır. 

Çe ıraz sonra ölmüştür. --- . ~asyada terfi ve tayinler 
iuttı ttıasya (Hususi) - Yeni müddc-
. Uıni As 'f . b 1 h au lll ım vaıı esıne aş aınış, ta -

lt&tib·ernuru Mehmet tahsil şefliğine, 
aviııJ~-~sırn Keınt'•r vnridat memur mu-

gıne tnyin edilmiştir .. 

Mani:Jada bir. yaralama vak'as1 
Ö ~1ani ( · 

,... sa 1 Iususi) - Osman oö-lu 
·••er ·ı to a, k ı e arkadaşı Kemal arasında ka v-
çı ını ö 

•ıtıd ş, mer, Kemali bıçakla arka-
lealdall Yaralamıştır: Kemal hastaneye 

•rı! .. 
ba,la ma~. Ümer hakkında takihata 

nttııştır. 

Gelecek aydan itibaren Halkevi ta- vardır. Ünü denizdir. Selimiye köyü 
rafından açılan nakiş, dikis ve örme :-ti:, nüfuslu, /3 evlidir. Odun ve kö -
kursu kayitlerine başlanacaktır. mür istihsali ile me~hurdu. 

Nevşehir Haikevi 
Nevşehir (Hususi) -Kaymakam 

Sesim Tuğay ile Doktor Ali Kemal 
Şenerin yardım ve himınetlerile Halk
evinde tam teşkilatlı biı bando tesis e
dilmiştir. Gençler Halkevine büyük bir 
alaka göstermektedirler. 

Yozgat umumi. meclisi 
Yozgat (Husus~) - Vilayet umu

mi meclisi toplannııştır. Mt-clis vali ve
kili Ali Alpsar tarafından açılını_,~ır. 
Encümenler seçilmiş ve meclis mesai
sine başlamıştır. -----------------

Antep ve Kiliste Hatay şenlikleri Yozgatta bir muallim için ihtifal 
Yozgat (Hususi )- Vefat eden 

}·h - .. feri ınünasebetite Kilis ve Antepte de fevkalade tezahtirat ya- öğretmen Şükrü Sakarya için İsmet 
pılmışcı,. hü:-ata on binlerce vatandaş iştirak etmiş. abidelere çelenkler Pasa mektebinde bir ihtifal yapılmış -
konmuş, hararetli nutuklar söylenmiş, Hataylılar tebrLk edilmiş ve bu bü - tır." Öğretmen arkcıdaşlar, vilayet er -
yük günü yaratanlara minue~ ve şükran duygu lan sunulmuştur. Resim - kanı alay kumanelanı hazır bulunmuş-
lerden üstteki Antepte, alttaki Kiliste yapılan tezahürata iştirak eden va - lar, merhumun hayatı anlatılmış ve 

Kapaklı köyü sahildedir. Ve 509 nü
fusludur. Hayriye köyü 2:~0 nüfuslu
dur. Sultaniye köyü 40 nüfusludur. 
Armutlu nahiyesi bir boğaz içindedir. 
Iskelesi vardır. ] ~~~ n ~.~&u ve 3j;) evi 
vardır. Kaplıcaları vardır. Meddiye 
köyü 21i.) nüfusludur. Fıstıklı köyü 
() l;) nüfusludur. Çamlıktır. Fıstık ihraç 
__. .................... 1 1 ' .... ..__ 

a ŞISI 
İki pr.ra cüzdanı 

Her ikisini de vanyana koymuşlar· 
dı. Adaştılar.. Her ikisine de para 
cüzdanı diyorlaroı. Yalnız aralarında 
bazı farklar vardı: Biri podüsiiette~ 
yapılmıştı; öteki me~ınden. Birinin içi 
ne ipekli astar dikilmişti; öte:dnin 
astarı yoktu. Bıri gö:: ahyordu; öteki 
göze batıyordu. 

Podüsüettcn olan, meşinden olana 
tandaşiarı göstermektedir. ruhu taziz edilmiştir. 

~--===-~--~~~~~~--~=-~----------------~~~==~~~~-=-==~-~~-
tepeden baktı: 

- Sen de, dedi; bir şeye benzesen. 
M~inden olan güldü: 

-s· 
sanu d~r suaı . soracağım Hasan Bey, 
ityıın sem kı: Bır kadın tanıyorum, 

meraklısı mesela .. 

... Arkasında mükellef bır kürkii 
var. Gene desem ki bir kadın tanı

yorum, gıyım meraklısı değil gibi gö 
rünüyor. Sırtında kürkü filan yok. 

... Bu iki kadından hangisiyle ev
lenmek daha doğru olur. 

Hasan Bey - Sırtında mü~ellef 
kürkü olanla! Alacak.hlar yanında 
krediyi tazelemiş olurum. 

.. 

- O slmdi belli olma7.. 
- Be~iım derime bak, astarıma bak. 

Senin yanında lkaln~ak bile kibrime 
dokunuyor. 

- Sonradan anlarsın. 
üstü başı güzel, eli bembeyaz blr 

adamla, iıstü ba!iı kaba, hoyrat elli bit· 
adam birlikte geldiler. Üstü başı gU.
zeı adam podüsüetten olanı beğendi. 
öteki meşindcn olanı. Podüsüetten o· 
lan gene öğündü. 

- Bak ben kime gidiyorum! 
Me.}inden olan gene güldü: 
- Şimdi anlarsını 

Podüsüetten olanır. içine bir tek li· 
ra konuldu. Meşinderı olanın içine bir 
alay beş liralıkbr, on liralıklar, elll 
liralıklar istii edild;. Me.~ınden olan 
podüsüetten olana baktı: 

-- Ya buna ne buyurursur.? .. 
İMSET 



Ziraat Bahisler : 

Orman kanu·nu yurdun 
bu büyük servetini harap 

olmaktan kurtarmıştır 
* * .. Hir memlekette toprağa nisebetle orman mevcudu yüzde yirmiden 

qağıya düşerse o memlekette ormaıısızlığın sıkıntılan ba.şgösterir, 
bizde araziye ııisbetle onnanlrımınn mıktan ancak yüzde ondur 

Kamutayın bu yakmıar-Ja müzake -
resini bıtirerek kabul ettiğ: yeni or -
man kanunu, hiç şüphe yok ki orman -
cıhk tarih.mizin iık zafcridir. Yurdun 
en büyük serveti oıan ormanları tam 
5 7-58 sene evvel hazırlanmış olan ıhti 
yaca uymıyan bir nizarnname ile 
bu güne kadar nas 1 sürüklıye
bildiğimize şaşmamak elde değil
dir. Bu uzun zaman zarfında, 
işin bir düzene konınas• için hiç te e -
rnek ve gayret harcanınadı değil .. Fa
kat hepsi kağıt üstüne bile geçmeden 
unntu1up gitti. Gelip geçenleı· artık or
manı.n başanlmaz bir gaile olduğuna 
inanın~ ve işin yakasım koyuvermiş -
lerdir. 

Bu nizarnname bize, ormanları ko -
ruyup işletmek imkimını vermek şöy
le dursun, onu doğru dürüst tarif ct -
rnekten bile ~cizdi. O güzelim orman -
Janmızı bir yangın yerine çeviren ve 
ormana bağlı hayatımızı çığınndan çı -
karan hep o nizarnname idi. Ormanln -
rm bir memleketin hayatmdakı büyük 
tesirleri her gün görülüp dururken, işe 
artık bu nizarnname ile devnma imk;"m 
yokt.u. Türkiye cumhuriyetinden son
ra tuttuğu terakki yolunda kaç defa o
luyor ki orman mese!esile kar§ılaşıyo-
ruz: Hangi işe ~ attıysak alt tarafmda 
orman çH\.tı. Ziraalimizi kalkındn:mak 
işinde ilk d~ünce mahallin iklim ve 
toprak ~artları olarak önümüzde be -
lirdi ve bu d ormanın düzenlı varlı -
ğına dayandı. Memleketin sağlığını 
~hdit, servetini tahdit eden su işler·n
de bütün lmbahati gene düzensiz bir 
cnnanda bu'lduk. İktisadi hayatımızda 
kaç hnnrle başardıysak hep~indc orrna
nın varlık veya yok\uğu ile düşüneeye 
daldık. Üç beş göçmen için gereken ke
reSteyi de cne yazık!a diyerek dışarı -
dan getirtmeğe mecbur olduk. Hüla -
sa.. Hep orman. Hep ormaıL 

İşte 137 maddeden :.baıet olan, hü -
kilmetin iki sen~ h:ıı.ırhyabildiği, 
meclisin günlerce münaka~.ı ettiği or
man kanunu böyle b!r ihtiyaçtan son
ra doğdu. Ve bunu doğurmak cumhu
riyete nasip dlıdu. 

Yeni orman kanunumuz belli başlı 
iki prensibi ihtiva etmektedir: 

1 - Ormanı ·orwnak, çağaltmak, 
yaşatm ak. 

2 - Ormandan her veçhile alabildi -
ğine faydalanmak 

Bunların tah;ıkkuku için gerek n bü-

tün hükümler yeni kanuna girmiştir: 

Bir defa düne kadar tatb:katta mü~ -
külatı rnucip olan ( orrr.an tarifi) başa 
konmuştur. Neresi ormandır ve neresi 
orman hükümlerine tabidir? Sonra, or
manlar; devletin, vaK.Iın, müessesele -
rin, şahısıların olduğuna göre bir tak -

sime uğramışlardır. B•ınlar hudutla -
narak hukuki mülkiyetleri meydana 
konacakt.ır. Fakat büti.in orman idare 
ve mürakabesi devletin eline verilmiş
tir ki bu nokta hemen bütün. ileri mem
leketlerin iuttuk'lan ormancıhk yolu -
duf'. Ormanlarımız bir umum müdür
lük ile idare olunacak, ormana ait her 
iş buraca düzene konacak1ır. Eskisi gi
bi parasız fayda1anma usul:ı kaldınl
mıştır. Şimdiye kadar köylünün evini, 
arabasını yapsın diye hoş görülen bu 
(intifa hakkı) zarardan baş-ka bir şeye 
yararnadı. Ormanıa yalnız cbilgıli• bal
ta» girecek, ondan gayri bir bıçak dahi 
sokulamıyaca'ktır. Hele keçi ve deve 
gibi ormanın kökünü kazıyan mahlük . 
}ara kat'iyyen yol verilmiyecektir. 
(Kamutay bu noktada çok ısrar etmiş· 
tir). Orman ile keçi siyasetinin bir a -

rada yürümiyeceği yıllard1r anlruııldı. 
Oımanın muhafızları kasahada değil, 
orman içinde oturacaklar ve siHih ta -
şıyabileceklerdir. Bir yangın olursa ci
vardaki köylerin 18 yaşından 50 yaşı -
na kadar her ferdi koşmıya mecbur tu
tulmuştur. Asıl müh!.ın bir nokta da or
man suçlarının öyle çarçabuk (geldi 
geçti) ye -karışmaınasıdır. Ormanı ya
kan, çalan, ba1talıyan bir seneye ka -
dar hep kabahatli kalacak, iki seneye 
kadar cezası müruru zamana uğntmı -
yacaktır. Ormanlarım!Zı işletecek olan 
mühendis, memur, bekçi ve sair adam
lar bakimin huzurunda yemin edecek -
ler: c Vazifemi ifa ederken cumhur!yet 
kanunlannın hükümlerinden aynlmı
yaFa..ğıma, doğruluk ve namuskarirk 
icaplanna riayet edeceğime and içe -
rim» diyeceklerdi.T. Bir yolsuzluklan 
görülürse kendilerinin de göreceği o -
lacaktır. Eskiden konulmu~ olan mad
deler, ötekine ber.Pkine verilmiş mua
fiyetler hep kaldırrldı. Orman (Cebeli 
mübiıh) olmaktan çıkou.ştır. 

Köyler, belediyeler. mek"1epler, kış
lalar ağaç yetiştirrneğe mecbur tutul -
muşlardır. Yani bir tataftan mevcudu 
korumıya ve canlandırmıya çalışır~~n 
bir taraftan da çoğaltrr.ak d~ünüinıuş
tür. Çünkü memleketin ormnn mevcu; 

. CÖNÜL iSLERi 
Okuyucularıma 
Ceoaplarım 
Bay (Y. T.) ye: 
•İki tane gayri meşru çocuğum ol

du, bu çocuklar tabii benim değ• b 
cümlesinde ben hem muhakem~ ha
tası, hem de, hakikat eksikliği:) bul
dum. 

Birinci derecede: Çocuğum oldu 
demekle bu çocukları benimsiyar -
sunuz, sonra da gayri meşru olduk
lannı düşünerek cbenim değil» kay
dını ilave ediyorsunuz, hatahsmız. 

İkinci derecede : Çocuk gayri mcş 
ru olsa da gene babasının m:ı~•dır. 
Meşru çocuk ile gayri meşru ço<'uk 
arasındaki fark ckendisinin doğma -
sına sebeb olan birleşmenin belediye 
dairesinde kaydolmarnasından:ıı iba
rettir Fakat kanun babaya bu vaziyet 
teki çocuklan da benimsernek imkn
nını venniştir. Eğer bu benim~mek 
çocuğu doğuran kadının ,.aziyetini 
boznuyacak ise yapılmalıdır, bir va -
zifedir. 

* 1mıirde Bay (N. B.) ye: 
Mektup aksi tesir yapar, ~ahsnn 

müracaat edip maksadını sorımuz. 
Madem ki aranızda bir mazı vardı, 
anlaşmak mümkündür. 

* Bay (S. Ş. K) a : 
Çocuğwn, senin hayatmda onun 

gibj genç kıZlar ıkaç tane gelip geçe
cektir. Hesabını kendin .bile yapa -
mazsın. Bırak gitsin. Bu dakikada 
mühim olan şey mcktebmi bitirme.ı<, 
is'tı!kbale hazırlanmaktır .. 

* Sarnalyada Bayan Sabriyey~: 
Bir köylü kızın aşkı, sevıyesi 

yüksek bir kadının aşkından niçın 
daha az kıymetli olsun. Bence o -
nunki yüzde doksan daha saftır. Hiç 
olmazsa menfaat endi§esindcn u -
zaktır. * 

Ankarada (S. S. S.) e: 
Bir erkek bir genç kızın kendisi· 

ne ilanı aşk ettiğini görünce guru -
runda bir hoşlanmak duyabilir. Fa -
kat mesele izdivaç bahsine gıdince 
derhal geri çeki1diği muhakkaktır. 
Bu noktayı unutmamak şartile ya -
pacağıruz şeyi biraz yaklaşarak gö -
rünmek, ve her halde lakayt dura -
rak vaziyeti tetkik etmektir. TEYZE 

• 
EBI 

' 

AT E 
Yerlerinde sayanlar 

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

Benden onların isimlerini istemeyin. Yalnız çeşitlerini 
sorun, o zaman belki bazılarına siz de aşİna çıkabilirsiniz 

Yazan: Halil Fahri Ozansoy 

Ekseriya kırmızı boyalı mustati1 bi -
çimde bir tahta üstüne mthlarumş o ~ 
yoncakları gözlerinizin önüne getiri -
niz. Mesela bir canbaz, bir koşucu, at 
üstünde bir kahraman .. yahut bir kap
Jan, bir fil... Şimdi küçücük bir anah -
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başka tip yerinde sayan eüebıyatçılar 
da Have edilebilir sanınm. Fakat baş
lıca göze çarpanlar bun!ard.ır. Gelin, 
şimdi bun'lan iyice yakmd:m tanıyalım. 

* 
tarla bu oyuncu1ardan birını kurdu - 1 _ Bugün de yaşıyan gazel ve ka -
ğunuzu tasavvur edin, ne gülünç ha - sideciler iki kısınldır: Bir kısmı işi 
reketlerle ~arşılarsınız değıl mi? Can- ciddijie alanlar, diğerleri hezel vadi -
baz hep ayni noktada, ayn\ trapezdc sindel-d söylenişlerine bn ölü nazım 
döner durur, koşucu göğsünü ileriye şeklini bir vasıta olarak kullananlar. 
çıkarıp tahtaya perçinli teneke ayak - Bunlann yaptık'lan sadece gülnç na -
larile hep olduğu yerde koş~r, kahra - zirelerdir ve ortaya çıkardıltıarı pas -
manın atı zenberek b~Jıncıya kadar tişin nükte ve zeka derecesine göre bo
bir karınca boyu mesafe a~~r, kaplanla şa gitmek ihtimalleri de çoktur. İşi za
fil hayali bi ronnanm ancL'.k bir sıfır ten ciddiye alımyan bu nazirecil~r. ha
dolduracak g~jli~ni dolaşıp atlar. zan lirik veya didaktik şiirlerde wcu
Nihayet bu sar'alı çırpını§ları durur ve da getirrneğe kalkmasalar bPJki yerin -
artık onlar yerinde saydıkları ad:mları- de sa~anlar grupuna yabancı kalabi -
nı gene sayabDrnek için sessiz bir te - len kiınselerdir. Ancak, arasıra nükse
vekkül içinde ai?:ıhtannızchrı yeni bir den böyle öz şairlik ideHalandır ki 
lCıtüf beklerler. Uşenmez, bir daha ku- bunların bu neviden hissi veya fikri e
rarsanız ayni hareketleri bir daha ya-

1 
serlerine karşı dudaklarında tebessüm

parlar, on kere ku.:arsanız on kere, yüz ler uyandırıyor. Fakat asır acınacak o
kere kurarsanız yuz kere yaparlar. f lan gazel ve kasidehanlar her gün bir 

İşte yerinde sayan san'atkarın da bu divan şairinin• tonu ile içli içli, yahut 
oyuncak\lara benzlyen bir za\7iıllılığı şuh ve rindane, bazan da haşmetli ve 
vardır. Bazıları bu ncizlerinı hisseder - tumturaklı mısralar vücuda getiren -
ler de gene yollarında yürümek ister- lerdir. Babarda Nedim, yahut kadim 
ler, oazı1arı da yaptıklan şey:n hep es- Naili-i gibi gül, bülbül, yaprak ve pi
kiyi tekrar olduğunu ve bu eskiye bile yale mefhumlu gazeller yazarlar, son
şahsiyetlerinden hiç bir şey katama - baharda Fuzulfnin hüznile hıçkırırlar, 
dıklarını bir an d~ünmeden kendile - kışın Şeyh Galib'in karlı karanlık ge -
rinc derin bir itimatıa levhalarını bo - celer tasvirlerile, Nabi'nin Hersekli A
yarlar, yazılarını yazarlar vey~ şarkı - rif Hikmet'in ve Ragıp Paşanın hik • 
larını bestelerler. Musikide, resimde ve metlerini bir yere getirnı~ğe çabalar -
edebiyatta bunların her memlekete ]ar. Bunların yazın ne yaptıklarını 

mahsus tipik nümunc1eri vardır. Ben kendiniz de tahkik edebilirsiniz. Sade
bizdekileri seçiyoruro ve tabii edcbıyat ce Beyazıttaki, yahut Sultanahıne: par
yolunda rastladıklarımı. .. Yalmr. ben- kının karşısındaki sıra kahvel1aneler -
den bunların isimlerini istemeyin, sa - den birinin önünde toplanmış olan 
decc ç~itlerini sorun, o zaman belki gruplara göz gezdiriniz, kafi. Eğer o -
bazılarına siz de 3şina çıkabilirsiniz. rada divan edebiyatı şairlerinden bab
Şimdi okuyucularıınl_a ar~m~da ~u an- seden bir ahbap meclisine rastlarsaruz 
laşmadan sonra bu tıp!en bır serı ha - bilin ki onlardır. Birbirlerine redilli 
linde şöYle_ tasnü ediyorum: . gazellerini, yahut son toprağa gömü -

1 --:- Bugun b~e gazel ve kasıde ya - len tanıdıklan için yazdıkl!ln mezar • 
zan dı van edebı.} atı hayran lan. ta ı kitabelerini o kurlar. İçlerinde yaz 

2 - Edebiyatı cedide tarzmda şiir - sıcağında bile boynu şatıısı, ayni za -
den başUyarak sırasile sembofik. ro - mandafarisi üstadı olan bir kalender -
mantik, dida:ktik her nevi ş:iri deni - dir. Kısa boylu ve gözlüklü..-ü ihtimal 
yenle_r, ~er edebi ı.ümreye ayak uydU1·· Nedim'in Hamamiye'sini yarım saatte 
mak istıyenler. tanzir edecek bir kudrete maliktir. Di-

3 - Aruzda otuz yıldır ::1\.iehmet Akif \?Sn edebiyatma karşı duyduğu hay -
tonunu bırakamıyanlar. . ranlılda kendi zümresindekiler için -

4 - Mevzulannı Yunan mıtolojisin- den sıyrılıp henüz doçent ol;unadıysa 
den. ~lanlar ve bilh~ Pendann Te - bile her halde olanlarla teselli duyar. 
okrıt le seslerini ille turkçe m'ISl'aların Belk. d - 1 ük" •-,er savurur• c ı . . . . ı e şoy e n ~ı • c en 
ıçme so'kacağ~m di) e yı rm ı şu kadar zaman var ki doçent görünmüyor!a İ§· 
yıldır nefes tüketenler. . te bunların bütün ömürleri böyle dört 

S - Romanda Ahmet ~Llot Efendi nftkte, fakat dört yüz gazcl içinde ge -
gibi en aşağı beş yüz sahüf'd~n aşağı çer. Zevkleri nihayet Naınık Keınalle 
kitap yazamı;> anlar ve romantık nıace- Ziya Paşadan ötesini bir tiırlü kavrıya
raları bu suretle modern şekle sokuyo- mamıstır. Dün ne ise1er bugün de o -
rum sananlar. durla~, yarın da öyle olacaklardır .. Ha .• 
6- Romanda şairanelik yapanla"r ve Unutmadan kaydedeyiın: Elinde rü -

Vecilıi tarzında basit bir psikolojiyi bai defteri ile dolaŞan ve her adım ba -
ya1nız lisanı sade1eştircre'l tekrarlı - şında bir beyit ve kıt'a söy!iyen en yaş
yanlar. lısı bunların hepsinden ziyade mey ve 

7- Son yıllarda Nazım _Hikmet tar- piyale mısralat"ında Hayyam.'m ruhunu 
zında şiirleri tahammül edılmez bir şe- şadedegelmiştir. Onu en ziyade Beyoğ
kilde taklit edenler. hında Parma~abı pastahane veya kah-

8 - Garp edebiyatında ne zamandır vchanelerinden birinin camekfını ar -
modası geçip te ifıas etmiş ola? fütü A- kasmda bir masaya oturmuş görürsü • 
rist, kübik, dadaist ekollerı!l bızde da- nyz. Galiba şehir halkmm önünden ge· 
hisi kesilmck isteyenler. çişini seyrederek şu mısrat okumakta -

Bilmem, daha aranırsa bu cetvcle dır: 
-· .... ······-·-·· ... •••••• .......................... ._... 7-A':,'Yk: anın mirsad·ı ibrettcn temap,-
du bugün 8-8,S milyon hektar tahmin 
edilmektedir. Bunun toprak gcnişli~i
mize olan nisbcti yüzde on kadar bir 
şeydir ki bir mcmlekette orman mev -
cudu Cjb 20 den aşağı dü~üncc o memle
kette onnansız.lığın zararları baş gös-
terir. 

Hülasa orman kanunu yıllarca özle-
diğimiz ve sonunda ka'-~ı~t~ığumuz bir 
muvaUakiyettir ki cumhu~ıyet bunun
la ebediyen övünebilecekt!r ve zaman 
her seyi gösterecektir. 

• Tarınıman (Çiftçi) 

Besclopnu ~alain ns-a: .. . 
Kök tereviz toh•:mu Te tiriles~ Ktmderıl-

nıiştir. 

mıdadır. 

2 - Bir tip daha ... Hani iyi dost -
tur da ... Eskidenberi tamrım. ta Ga
latasaray lisesindeki talebelik haya -
tırndanbcri ... Benim yaşımdakiler tiire 
bacilıyalı aşağı yukarı yirmi bq yıl o
luyor, fakat o, yaşıt o1dıığumuz halde 
hiç ~phesiz bu işe bizden brr kaç yıl 
önce bnşlamı§hr. ihtimal, rnektebin 
daha iptidai sınıflannda iken borozlu, 
tavuldu, kedili ve aydede1i Ç'JCUk şiir -
leri yazarak bu ~e heves efmişti. Son
ra ronra ~i azıttı, ilham perısiııin ka -
natları.na öy1e bir yapı~tı ki biçarenin 
tüyü yolunmaJD.l§ bir tarafını b:..rak -

madL Kendisinden sonra gelenler aı 
çok b:r şeyler yaptılar, hiç olmazsa b~· 
tırası önünde durulabilir jvi kötü bazı 
eserler bıraktılar, belki b~gün vcyarı;ı 
da bu eserlerin daha derin, daha teka• 
müDerini bırakabileceklerdir, fakat o, 
hep olduğu yerde sayacak, bir adıJll 
ileriye gidemiyece'ktir. Fakat neler dE! 
yazmamıştır, Yarabbi! Aşk şiirleı·i. }tır 
şiirleri, cenk şiirleri, halk şiirleri .. ~~~ 
sılı her türlüsünü! .. Hem de ne değı~ı 

tonlar ve şekillenle: rornant!lc, semoo • 
Hk, parnasien, v. s .... Mussefnin Gece~ 
ler'ini aruzla türkçeye ıni çevirmemiŞ• 
tir, hece ile Türk Yurdu ve Yenı MeC' 
rnua sayfalanna her mısram zır zır ö -
ten manz.umecikler mi vermemiştirl 
Çeşitli ilhamının coşkunluğu ile her yıl. 
bazan iki yılda bir küçük hacimele bi • 
rer, ikişer formalık şür risaleleri bastı• 
rarak sonradan bunlan daha büyüce}C 
cilt1er halinde bir1eştirmeğe mi kalk ' 
mamış, bu suretle modern Türk edebt
yatı l"iitüphanesine hakkabazın hef 
renk ve parçadan dikilmiş gömleği gi• 
bi alacalı eserleri kondunnamıştırl 
Şimdi acaba ne yaztyor, ne hazırlıyor, 
hangi ufuktan ilham avl~mağa çalı • 
şıyor? onu ben tayin edemem, anca~ 
hatif kestirebilir! 

3 - Mehmet Akü'in şiirlerindenJ 
din coşkunluğu çerçevesınden taşart 
vatanseverliğini alın ve buna gene ayni 
şairin aruzda dört kere mefailin tek • 
rarı gibi basit, rnuttarit vezinlerinde)d 
ahengi hemen tıkı tıpkısına iHive edi-"'1 
üçüncü zümre yerinde sayanlardan elf 
tipik bir nürnune ile karşılaşırsınız-ı 

Zariftir, kibardır, fakat ne zarifliğin • 
de, ne kibarlığında şaırkla garbın bif 
melezi olmaktan kurtulamnm~tır. Evbı 
nin geni~ ve binbir çeşit eşya ile dol\.1 
salonundaLouis Qui'nze koltukla ara• 
besk paravan yanyana gelmi§lerdir vd 
bu koltukta oturup ka~ıdaki etajerdd 
dizni maruken Victor Hugo ve Hono J 

re de Ba1zac cUtlerine baltarak sırça ka• 
dehle çay içer ve onunla Hamid'denv411 
Fuzuli'den bahsedebilirsiniz Hele söı 
Akif'e ve Akif'in şiirlerine gelinc• 
büsbütün coşup neşelendiğini görU.rsü• 
nüz. Aruzu otonda kuvveti! ku1lanarı
lardandır, fakat Victor Hugo tarzında 
yı1dır.unlı, fırtınalı tcşbih ve istiarclet"' 
le lbu manzurneleri o kadar doldurm~ 
ve çeyrek asırdanberi bu yolda o ka • 
dar hiç mi hiç deği~memi.şt;r ki bu ya• 
rım '!"omnntikle yarım mistik kar ısın• 
da dostlu'k sevginize asla eksiklik gel-• ' .. 
mediği halde, içinizden acı b!r tecssuG 
duymaktan kendinizi alamazsınız. 

-4 - Şimdi size nev'i 'ialısına mün • 
hasır bir fedaiyi takdim edeceğim. O ~ 
nu bütün edebiyatçılar tamr ve az çol« 
severler de .. Ya:lnız bir zaafı vardır bi• 
çarenin: Yunan ve Latin klasiklerin• 
ezelden hayranlığı.. . Bu uğurda ~ 
nükt.clere, istihzalara ve tarizlere uğ • 
ramamıştır. Fakat Tevfik Fikret'in de• 
diği gibi bir kere kendi kendisine «Hale 
beUediğin bir ydla yalnız gideceksin!, 
demi§ ve inadından bir daha vaz geÇ • 
memişlir. Vaktile aruzu kullanır mıY .. 
dı hatırlamıyorum, fakat heceyi OlirilP. 
ilahlarının emrine münkad etmişuir· 
Su başlarında Nemfo'lar kovalıyarali 
üç delikli kavalını öttüren gümüş sa ' 
kallı Pan gibi saçları ağarıncıya kadat 
bu yolda tek başına terennmüm eöeli 
odur. Esatir pınarlarmdan boğuk ses • 
ler duyar ve kim bUir belld de Ülys " 
se'in gizlendiği mağaralardan tek gözlı 
Sikloplann homurtusunu işitir gibi ~ 
lur. Fakat bize ~imdiye kadar i~ittirdfı' 
ği ses, sadece, yorgun bir Arltadya ÇO" 
bamnın çatlak kaval inntisidir. 

Yerinde sayan diğer edebi çehre ~ 
lerden gelecek yazımda bahsedeceğirıı-

llallil Falui (}.mnso)' 
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Eski bir Rus De niz subay1n1n hatnaları = 

Aleksandr Puş • 
10 

- --

üyük Harpte Karadenizde 
döğüştük? 
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• 
lmparatorun, Puşkinin Türklerle nasıl karısına kur yaptığı 

fakat dedikoduları zayıflamıştı Çerkes haydutlar Tavla'yı yağma etmişlerdi, 

Simirnof bu eşyaları muhribe 
sahile geri almadı, onlar da götürüp 

Dünkü ktsmm 
hulasasa 
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bıraktılar P~!kin . karısı hakkında söylenen sözlerden f ena halde 
mutees:ır olug_ordu. Başta saray olmak üzere gizli bir çete 
onu muiemadıyen bu fena vaziyete sokmıya u"raşıyordu 

sında ateşimizi sahi- 6 

· Fııki bir Rus cl~nh: 
titıba,·ı Fıı.rl-;te TJmumi 
~ıı r))e all{ batıralarım 
~srctmektedir. Uıın • 

l:ır arnsırı"an aldıfı • 
!tııt Parçanııl Ilk kıı.-nu 
\ll dur: 
}. llus nıuhribl Jutkl, 

1avridi i mlnde bir 
ltıını h. y<ludun eınri 
llhndal;l 29 Ç~rkesl 
t; 
b hYeye gönderecek, 

tınlar sahile çıkac."lk· 
l:ır, \'e 1urk ordusu ge
~lsindekl casuslarla ir
I tbat vazifesi görecek
l'J'4J. 1.\tnhrib hareket 

1e teksif ettık. cEvliyim ve bahtıyarım. Biricik is -
teğim yaşayışımda her hangi bir de -

Patlıyan mermi - -
lerin tesirile havaya g.iş~klik olm~rnasıdır. Bundan daha iyi

sını beklemıyorurn. Bu vaziyet benim 
fırltyan toz, duman 
ve toprak iilikaya için o kadar görülmemi§ bir şeydir, ki 

adeta yeniden dünyaya geld iğimi z;an
binmcğe ç a 1 ı ş a n 

nedıyorum.• 
müfreze efradımız ı 
çin bir hail teşkil e- Fakat Puşkinin saadeti ~ok sürrne • 
diyordu. Bir taraf . di. Yavaş yavaş beliren ve gittikçe ar-

ta t .. f k t . d tan kara bulutlar bu mes'u t ailenin 
n u e a eşıne c be .. _ 

vam d k f'l 'ka· rrak semasını ortmege başladı. Kay
e er en, ı ı l n ~J p k " d . . l'k 

nı b d k
. ·ı anası e us m arasın a geçımsız ı 

n aşın a ı mı • b 1 d ~ 

raıv"z d hil' t aş a ı. Puşkin karısım alıp Petres-
o esaıab .. . kl 

ny~rdu. urga goç etmek mecburiyetınde a -

N .h ··r dı. _ ı ayet mu rez~ 
filik:ıya doldu ve fj. Puşkin Natalyayı çok severdi. Fakat 

Natalya Puşkini anlamaktan bir hayli 
lika yavaş yavaş :~trek hedefine var -

~rkesler nikalarla 
~hile ~ıktıktan bir 

Üddet sonra bir gü -
~ltüdür koptiL Türk -
~rtn ate açtıkları ran

Dedildl. 

muhribe yaklaşma . uzaktı. Natalya danstan, eğlenceden 
ya başladı. Büyük fi başka bir şey bilmiyordu. Puşkirf karı· Jorj Dantes 
likanın yedeğe ai. . sı;u yalnız b~rakmadığı için o da bu pek beğenir<ii. Evlendi~denberi Na~ 

Id g· k"" "k r eglcnoelere gıtrnek mecburivetinde ka- talyayı ilk defa görüyordu. İmparator 
:ş 0 ~ u ~çu ı ı lıyordu. Böyle bir havat t~rzı Puşkin gerek Pwıkihe, gerek karısına bir hayli 

aya ıse emen . . .k. b k d • . . p k" . ·ırr t tt' S 
dıktan sonra flil'sa'ttan istifade etmeyi hemen yalnız Çertkes çetesı efradı dol· ıçın 1 1 

.. a ı:n ~.n_ zararlı ıd:. uş ~ın 1 ı 8 e ı. araya devam etmeleri ar • 
llalbuki Türkler at~ etmiyorlar, Ra -
lnazan münasebetlle şehri nvln vv.pıyor -
la d ·· • "-r ı. Unyeliler ou"Unlarmm ucunda U -
lrıanda yatan düşınan muhrfblnden n lta
tada aralannda dolaşan ca-;uslardan ha
bersiz idiler. Limana girdikten Iki tıaat 
SOnra, karaya çıkmJ.'I olan haydud. bir 
~lın altmda orad:ı bulun:ır casuııun bı-

ve bu düşınan yelkenli gemilerini birer mu.'j1ardı. Bu fllika siivarlnin dikkat zayı,f bu~çesı butu~ bu 7ğl~~.celenn, zus~u gösterdi. Bu karıılaşmadan kı· 
birer batıımayı düşündü. Yelkenliler· nazarını oelbetti. Aman Yarabbi bu fi . sos) ete ayatının ıcap ettırdıgı mas • sa bır zaman sonra da Puşkinin maa§' 
den büyük bir kısmı erzakla dolu idi. likanın içinde neler yoktu'? .. Dikış ma· rafl?rı .. k~.ldırarnadığı gibi, b~ Y.orucu arttırıldı. 

cJutıki» muhribi tomistan ederek kineleri, battaniyeler, yataklar, yas • vakıt oldurme, ona faydalı bır ış te Son görüşmeleri esnasında impara • 
biraz geriledi ve sonra yol vererek tıklar, bakır takımları ve saire yaptırmıyordu. tor Puşkine birinci Petronun tarihini 
yelkenlileri n üzerine saldırdı. Muhrip Sonradan öğrendiğimize gör~· ·d.. - Puşkinin dostları da bunu görüyor ve yazmasını emretmişti. Puşkin bu mü -

ktıtı mektubu buldu. 1\lektubda karaya 
~rılacak ol:ın çete için hir bir miinl ol
bt.ıdıtı bDdirillyordu. 

ltus deniz sübııyının batıraları de1'o&m 
~iyor. 

.. Bu haber üzerine miralay cSmirnof» 
kuvari ile bir müddet başbaşa müza -
Üe ettikten sonra cJu!ki.- muhribi 

« nye» limanından ( 15) mil kadar bır 
iesafede bulqnan cFatsa• kasabasına 
oğru yol verdı. 

bu düşman tekneleri mahmuzlıyarak manın mühimmat yığdıgı bina ber::va l~tırap içinde .. şairin. hayatını takip e • nasebetle eski arşivleri kanştınnağa 
birer, birer batırıyordu. Maamafih buj edilir edilmez Çeııkesler kasahaya da- d~yorlard.ı .• Boyl.e. b.ır yqayı~tan .. ~~ş- başladı. Bu vesile ile on sekızinci yüz 
müdafaasız düşman gemilerini mah · larak evleri yağma etmiye başlamışlar. kın ~e. şıkayetçı ıdı. Bun~ aı t ~u~~n- yılda geçen büyük köylü isyanını tct
muzlıyarak batırmak öyle zannedildi • Binaların kapı ve pencerelerine doğru oelerı~ı dostlarına şu şekılde bıldırı - kik etmek fırsatını da buldu. Bu telkik 
ği kadar kolay bir şey değildi. Bereket fırlattıkları el bombalannm tarrakele- yordu. onda bu köylü isyanına, Pogaçef ha -
versin ki süvarimiz tecrübe görmü~ ih· ri, havaya doğru boşaltt•klan silahl:ı- «Yazı yazahilrnek için bekarlığın reketine karşı bir alaka uyandırdı. fs
Uyar bir deni-z kurdu olduğundan bu iş: rın takıırtıları ve bu gürültüye kanşan serbest hayatını, .. boş zamanların~ ?u • yanın cereyan ettiği yerleri görmek is· 
muvaffakiyelle başarabiidik . çoluk, çocuk ve kadınıarın bağrışma _ lamaz oldum: !uksek sosyetı~ ıçındel tedi. Dört aylık bir izin alarak Kazan, 

Süvarimiz yelkenlilerden altı ta- ları bu dağ adamların m şev k ve gay· yuvar.lanıp _?ıdıyorum .. Kanm moday~ Orenburg, Oramsk ha valisine gitti. 
nesini zaptederek cBatum» a gönder- retlerini büsbütün arttırıvermiş. pek r~a~etkar. Halbu~ı ~unl~.rı~. hepsı Birinci Nikola ve ona bağlı mahut 
rneğe karar vermişti. Bunun için de Mülazim cİv.anof» elinde rüvelveri para ıstıyo:·. Bense huyu~ guçluklerle •üçüncü şube• Puşkinin bu vaziyetin
yel.kenlileri evve1a yekdiğerine bağla· bu!unduğu halde bahriye sihihendaz - para bulabıhyoı:ım. Mesaı, her şeyden d"'n, köylü isyanına alaka gösterişin • 
ma:k, sonra da hepsım yedeğımize al- larım1zm ba~ına geçereı~ bu yaama - evvel yalnızlık ıster.» den şüphe etmiştiler. Puşki nin gezip 

~ektupta bildirildiğincı göre o ının
da çalışan casuslarımız cFatsa• 

;~kınındaki cTavla» mevkiinde büyük 
d~eı crzak depolarile, denizde bir çok 

mak icap ediyordu. Biz 'kanter iç:nde kerlii~e mani olmak isterr.işse de o mu - Puşkinlc karısının Pelresburga gel- dolaşacığ yerin idari amirlerine, Puş -
bu işle meşgul iken (Tav la i kasabası vaffak olarnam ış. dikleri sene şehirde kolera salgını hü· k ine dikkat etmeleri emri verildi. 

llşnıan yelkenlileri yatıyormuş. Bu ta
:atlarda düşman süel kuvvetı olarak 
l~danma1ardan başka kimse yokmuş. 
Şl1l'ldi cJ u tki» düşmanın bu erzak de· 
~larını yok etmek, telefon ve telgraf 
atıarını bozmak ve dcm.r üzerinde 

~atan yelkenlileri avlam<ık için ilerlı -

tarafından müthiş bir infilak duyul · Gözleri kızı~mı~ olan bu yari vahşi· küm sürüyordu. Saray ve biikurnet ka· Puşkin bu tetkikatınıı bitirdikten 
du. İnfilakı sıkı bir tüfek ateşi takip ler hiç bir şeye ehemmiyet vermez ol- milen Çarskoyeseloya taı:ınmıştılar. sonra Petresburga döndü. Maksadı im· 
etti. Kasahada sanki kıyamet k~puyor- muşlar. Her dakika canlarını tehlikeye Şehrin aristokrasisi de yavaş yavaş o· p~rator~ kandırarak büsbütün köye çe· 
du. Biraz sonra bu çatırtıya mıtra1vö· atmıya a~ışmış olan bu adamlar yağ • raya göçediyordu. Puşkin cc karısilc kılmektı C?ünkü aldığı para ile Pe · 
zün ton sesi de ka~~ştı. . . .. .. mayı, çapulu kendileri içm adeta mu- beraber Çarskoyeseloya taşındı. Bir tres?urg .g~bi ~üyük bir şehirde geçi· 

Süvari tahrip mufre7.e~ın~n k~t~ b ir kaddes bir hak sayıyorlaımış. gün karı koca Çarskoyeselo parkında nebılmesı ımkansızdı. Diğer taraftan 

~Ordu. 
vaziyete düşmüş olması ıht malını dü- Çerkes çetcsmin bu gibi işlere sırf dolaşıdarken imparatorla imparatori • :mparatorun Natalyaya karşı olan va -

* şünerek yeLkenlileri cBatum» a k:ıdar maddi menfaal için giri~mış olduğu da çeye rastgeldflıer. Çar birinci Nijko:la ziyetini de hiç beğenrniyordu. 
S çekip götürmek fikrin~~n va.z geçti ve na7.an dikkale alınırsa bu adaminrdan Natalyayı daha kızlığından tanır ye (Arkası var) 

•1' abalım be~~n: .. do~nı muhrib!miz onları da; ötekiler gıbı; bırer, birer baska ne beklenebilirdi ki? ... 
<l avıa:. nın kuçucuk lımanına giriyor- mahmuzlıyarak batırchktan sonra ka- Süvarimiz hiddetınden kıpkıımızı 
u. rada bulunan müfrezenin muavenetine kesilmiş bir halde, yanımızda ayakta 
Sık onnanlarla kaplı iki sırtın ara· k~tu. Sahile bir ha)y~i sok~lduk. Fll- duran Kafkasya ordusu istihbarat şefi 

~Ula s.kışmış. gibi sessiz, sadasız uyu · kaların muhafazası ıçın sahılde bıra · mira.lay •Smirnof• a nu çapul eşyasını 
tan kasaba ışte kai1lınıızds. sanki elie kılmış olan askerlerimizin siper alarak muhribe kabul edemiyeceğıni sureti 
Utuıacakmış gibi duruyor. kasabanın sol cihetini ateş alt:na al · kat'i):edc bi!dirdi. 

trı.·Pro\ ac:::na bir ~itralyöz yerleştir • dığı göziiküyordu. Ayni zamanda mü- .rSmirnofı. da Çerkeslerc döndü ve 
ış oldugumuz fılikayı hemen denize liızim cİvanoh un müfre1.esı dağınık derhal geri <lönerek hu eşyayı karava 
~.Yna ettik ve vakit kaybetmeden bir halde kah yere ya tarak, kah ken - çıkarmalarını emretti. ~ 
l'~hrip müfrezemizin bir kı;ını silahla· dilerini takiP eden dii~manm ate.şine Uzun münakaşalaroan ve tehditler ~ 

e, bombalarile filikava atladılar mukalıele ederek sahile do~m gerili - den sonra son derecede hiddetlenen ve 
tı Tahrip müfrezesinin wkumandan1;ğı - yordu. eşyalarından hiç bir SU! etle va-zgeç· 
'I!, a ll'IÜ!azim clvanof» tayın edilmi~ti. Dürbünle bu manzara yı seyreden rnek istemiyen haydut::ır nihayet baş· et Zabit müfreze efradına maksadı izah süvarinin sesi, sakin ve amirane yük - ka bi.r çare olmadığını görünce filika-

tı VP çabuk davranma1 arını, bir an seldi: larını sahile doğru çevirmek mecbu • 
;\'veı depoları, telgraf ve telefon hatla- _ Prova topu ateş aç..:;ın!.. riyetinde 'kaldılar. 
:r~ı, karakol binalarını tahrip etme le - Bir saniye sonra topçu zabit:miz me· · Va1.iyeti kavramı.ş oh n Türklerde, 
ıni anlattı. safeyi veriyor ve cJut'ki• nin prowı to· sahile yaklaşan filikaya karşı ateş aç-

e 'rahrip müfrezesi ( 15) bahriye silclh· pu ve iskele ba~omuzluğundakı küçük madılar ve kasabanın eşyasın1 denize 
~~dazil.e (29) kişilik Çerke; çetesinden seri ateşli top gümbürdemiyc başlamış atılma:ktan kurtannış ()iaı.:·ar. 
rı~rettı. Muhribin filikn:H bu ( 40) ki- bulunuyordu. •Jutki» nin almış (Jlduğu mahrem 
./ ~~ kafileyi bir kaç sefer yopmak su· Maksat dilsınanın ateşini muhrip ü- vazife hitama ermişti. 
t:~ıle. sah.il; ~ıdı ve tah ı ip müfrezesi zerine çekme:k ve ric'at eden müfrezE>· Seferimiz bu şek~lde n:hayetlcndık -

S bı~ sıl?h. atiatmadan sahile çıktı. mizm rni.i.şkül vaziyetini haf.ifletmıc~1c ten sonra o sıralarda ı~ı;alımiz altın • 
d ahı de ıkıye ayrıLmış o1an müfrez"· :di. da bulunmakta olan «Tırıb7.on:. a vol 

11 
e~ b r kısmı başlarında mü'fızim ch·a- Maamafih muhbirimizin atcsi düs - verdik ve bu sehrin önünde: funda cİe -
0 » bıı!unduğu halde kasahaya doğru manın sav1etini durduramamıştı. DÜ~- mir !"!ttik. Fakat bu ıstirahatimiz uzun 

t~landtlar. Diğer bir bsım da sahilde man, üzerlerinde pathyan humbarala- müddet devam etmedi. 
ark {ayı muhafaza etmek \'e icabında ra rağmen sahHe kadar s:ırkmıo: idi. H. ziranın yirmisinde umumi karar· 
i . adac;ıarının ric'at yolunu korumak Vaziyet artık çok nazik!eşmişti. Çün· gahtan almı.ş olduğumuz yeni bir c -
Çı~ ka dılar. kü düşman sahildeki fmkalarımızı \"e mir mucibince cJut'ki• mülazim «Se· 

Çok ov~ı"l iç~nde. kliçüklii, büvöklü bir bunları muhafaza edenlerı ik; yandan livanof• un kumandasında bulunan ye· 
/c '.::enlı demir üzel'inde yatıyordu. çaprastavi makas ateşi altına almıştı. ni bir casus kafilesi alarak öğle vakt~ 

ı~· ~tki,. nin süvarisi tahrip müfre .

1 
Maksadı-da müfrezenin filikaya b inme- Trabzondan ayrıldı. 

ını muvaffakiyet1e karaya çıkar - sine mani o1rnaktı. Bu vaz'yet kar§ı - (Devamı tO uncu sayfada) 

Kurtuluşla oturan 
Okuyucularımızdan 
Biri yazıyor 
Kurtuluşla oturan okuyucuları -

mızdan biri yazıyor: 
Bir kaç gün evvel gazetenizde cSo 

kaklara terkedilen çocuklar• başlığı 
altında bir yaz., vardı. Bu çocukların 
kreşe, yaşayamıyacak bir halde geti· 
rildikleri ve bu yüzden öldükleri 
söylenmekte, ve çocukları bırakan -
ların meydana çıkarılması için ka -
rakollara tamim gönderildiği yazıl
makta idi. 

Sosyal işlere karşı büyük bir aHi· 
kam olduğu için bu hususta mı.ihim 
gördüğüm bir noktaya temas etmek 
isterim, Şüphesiz ki bu çocuklan her 
türlü şedaide rağmen terl<edenler 
bir cürüm işliyorlar, ancak mesele· 
nin başka bir cepheden tetk ıki daha 
faydalıdır. Burada esas gaye mücri· 
mi cezalandırmak değil, çocuğu kur· 
tarınaktı:.. Zaten çocuğunu terkcde· 
rek kendi ailevi, içtimai veya iktısa-

di vaziyetini düzelteceğlnı sanan bir 
kadmın, terkedemediği için çocuğu· 
na bakac~ğı ve onu yaşatacağı şüp· 
helidir. Istenilmeyen çocukların en 
çok çocuk terketmek hadisesi ıçtimal 
şeraitin doğurduğu müspet bir neli
cedir. İstanbul gibi sekiz yü1. bin nü· 
fuslu bir şehirde bunun önüne tama· 
rniyle geçilmesine imkan olamaz. Fa 
kat yazıldığl gibi sokağa bırakılan· 
ların çok olduğunu ve arttığını da 
kabul etmek doğru sayılmaz. Acaba 
istatistikler bu fikri teyit ediyor mu'? 

Mikdan ne olursa olsun. bu çocuk 
terketmeyi müspet bir hadıse gibi 
görmek ve icap eden tcdb!rleri al· 
mak lazımdır. En mühim i~ bu çocuk 
ların kreşe nakil şeraitldit. Ve bil· 
hassa kreşi çok modern b:r hale koy· 
mak, çocuklarm kusursuz bak'mları 
nı temin etmek şarttır. Bu mesele nü 
fus siyasetimizle çok yak·ndan alfı

kadardır. Acaba bu çot•ukların ne 
kadarı yaşıyur, bunların atisi ne olu· 
yor? Bu işin yalnız tamim ve büro 
tt>dbirleri ile yoluna giremiyeceğl 

meydandadır, bunun üzerınde çok e· 
hemmiyetle durmak elzemdir. 



8 Sayfa 

Tarihi telkikler: 

• Tugra ın menşeı 
* ~ * 

O ·· ·· S ltan Murat yeni devleti nin ilir olaralı R&:gaz.a cumhuri-çuncu u • H d f 
yeliyle yaptığı muahedenin üıtüne ~lin i baı!"ıttı. Cen~ı.ı. an . a e ı-

ni kırmızı miirekkebe batırarak reımı evraln muhürlerdı. 

.w ,..., ;~ ... -e'/: ı_~ • .ıo:o. /'wi 

Selçuk devletinin 
çöküntüsü üzerin · 
de yenı bir Türk 
devletı kuruluyor -
du. Kısa bir zaman · 
da o kadar çabuk 
büyümüş, dört tara· 
fa ) kadar da! bu · 
dak salmıştı ki her
ke, hayre~ ediyor -
du Aradan ancak 
altm1~ yıl geçtıği sı
ra h bu genç Türk 
dE. V' i etinin hudutla -
tı Söğüt kışlağile 
D l''flnniç yayHiğın -
ddn taşmış, şarkta 
Anado;unun göbeği
n,•, garpta Selanik 
ve Sırbistana dayan 
m :ı. Bünlerin a -
k.r an önünde yıkı
la'l buyük Roma im
p ra tor lu ğu nun 
şa ktak~ halefi olan 
kı>ca Bizans bile bo
yun eğmişti. Bizans
ta Ti.irk hükümda • 
rının müsaadcsi ol -
mad:kça imparator
lar tahtıarına sahip 
olam•yorlar; oğul · 
larını memleketle -
rine sokamıyorlardı 

, . . . 
,....,V'~/" ,~:·.1,/~t'[;.~-:'n?r»J.t)J 

.,:/~ . 
t'dı'.l~.l ... :..o. -:.~,..~ 

Bu genç ve cesur devletjn kudretini 
henüz kimse layıkile anlamamı§h Ta 
Adriyatik denizinin Dalrnaçya aahille
rinde bir körfez içinde kurulmuş olan, 
yüzlerce yıldanberi orada varlık gös • 
teren küçük Ragoza cumhuriyeti her· 
kesten daha önce bunun farkına var · 
mı ştı. 

Bugün Yugoslavyanın hir limanı o· 
lan ve (Dübravnik) denilen bu tehirde 
zengin tüccarların kurduhları bir hü • 
kümet vardı. Akdenizin en i!lek ve a -
lış verişi çok yerlerinde, depolar, ma • 
iazalar açıyorlar; gemOerilt gönder • 
diıkleri malları burada satıyorlar: yahut 
buralardan aıldıklan malları batka yer 
lere götürUyorlardı. 

Tam manasile bezirg~n kdalı adam
iardı. Al~ veriş'lerinin tıkırında git · 
rnesi için her ne lflzımsa yapıyorlar; 
biD.hassa ticaret yaptı'k1an memleket· 
lerin büyüklecine hediyeler, hattA ver· 
gl vermek suretile dostluk1arııu kaza • 
nıyorlardı. 

İşte bunlar anladılar ki e4er Türk 
C1evletinin himay~ine gf.rerlerse Ada· 

rdenizi, Marmara ve Bizanata dile • 
dikleri gibi dolaşacaklar, if yapacak
lardır. 

Birinci Murada bir heyet önderdi· 
!er. 

- Buralarda gemnerimizle serbest· 
çe gezımek ve ah~ veriş yapabilmek Ü· 
zere size ığınıyoruz. Bu himaye kar -
tılığı size her yıl be~ yüz altın ödiye • 
lim, dediler. 

Durup dururken, ayağımıza gelen, 
kendiliklerinden bize para vermek is • 
tiyen bu usulü a.damcağızlar· elbet so· 
pa ile kovacak değildik. Birinci Murat 
bunların arzularını memnuniyetle ka
bul etti, ilk rnuahede tanzim edildi. 

Selçuk deVIletinin döküntüsü ara -
sında şim~ek hızile yükselen genç Türk 
devletinin, komşu1arile yaptı~ı ilk 
muahede budur. (Ragoza tarihi) ni ya· 
zan (Engel) e göre Ragoza evrak mah· 
zeninde saklı olan bu rnuahede, hazır • 
landıktan sonra imza edilmek üzere bi
rinci Murada sunu1du. 

Padi1ah elini mürekkebe batırdı ve 
• &ltına de~i1 - baş tarafına, ortadaki üç 
parma~ı bit~ik ve diğlerleri açık ol -
mak fizere bastı. 
İ~ tamam beş yüz elli yedi sene Os· 

manlı imparatorlu~nun iyi veya kö
tü bütün fermanlarının ba., tarafına, 
büyük binalarla kapıları üstüne konu
lan (TugrA) buradan çıktı. 

Hattatlar (Sultan Murat bin Sultan 
Orhan Elmuzaffer daima) ibaresini, 
el işareti şeklinde yazarak (Tuğra) yı 
yaptılar. 

(Hammer) bu vak'ayı anlatırken 
Sultan Muradın el bastığım onun oku
ma ve vazma bilmediğine şahit olarak 
~ösicri;. Halbuki mu-ıhede veya fer • 

manlara e1 basma.k ldeti birinci Mu -
radın icadı değildir. (Namık Kemal) in 
Osmanlı tarihinin (287) inci sahifesin
de resmt kAğıtlara kırmızı mürekkeple 
(pençe basmak) Adetinin Cengiz Han 
tarafından usul tutulduğu yazılıdır. 
Cengiz Han okuma ve yazma bilmezdi 
ve buna rağmen imparatorlu~un mü -
him işleri ve emirlerile bizzat alAkadar 
olurdu. El basmak usulünün onun ta • 
rafınıdan bir zaruret neticesi icat edil· 
diğine şüphe yaktur. Birinci Murat ta 
Orta Asyadan kalma bir Adetle ve ken· 
dinde pek haklı olarak gördüğü hü -
kümdarlık 1ıfati!e bunu yapmıştır. 
Şunu da sırası gel.mlşken yazalım ki 

padişaıhlar (Tuğra) lannı kendileri 
yazmazla.rdı. Kendilerine 90k itiınat e· 
dilen ve güzel yuı yazan adamlar kul· 
lanılır v• bunlara (ni§ancı) denilir · 
di. HattA nlşancılann padişah veya ve· 
zirlerden ha'berais olarak ferman çıkar· 
dıklan veya bazı açık gt5zlerin nişan • 
cıları bir !köşede ii:kıştırıp zorla ferman 
yazdırdıklan olmuştur. Arnavut beyi 
İskender Bey bunların en meşhuru • 
dur. 
Yukarıda klişesini gördüğünüz gibi 

vesika bize fermanlar ve (Tuğra) hak· 
kında tam bix fikir verrneğe yetecek • 
tir. 

Bu ferman İsviçrenin Zürih şehr~de 
bir profesörün hususi kütüphanesın " 
de, meşin bir mahfaza içinde bu.lun • 
muştur. Arkasında cChr. Jac.:ı. rümuz· 
ları vardır. Bun1arın fKr~tof J akop) 
adına delruet ettikleri sanılıyor. Altın • 
da ise arlrnanca (Bürgermeister) keli· 
m esi okunmaktadır. (Belediye rei~i) 
demektir. Bunların altında da millldl 
(ı 69 7) tarihi varsa da fermanın için • 
deki hicrl ( 1115) ıta.rihile karşılaşmaz. 
Hicrl 111 5 tarihi mtiAdi ( 1 705) dernek· 
tir. 1697 tarihinin oraya yanlış olarak 
not edildiği anla.plıyor. 

Bu ferman, Arap harflerinin Türk 
san'atkarları elinde kazandtğı güzel 
bir karakter olan ve Siyakat deniien 
tarzda yazılmıştır. Zürlh belediyesi 
bunu orada tahsilde bulunan Türk 
gençlerine okutmak istemiş, fakat ta • 
mamile okuyamadıkları içiı: ~ehrimiz 

44 üncü okul bajöğretmeni Ihsan Er -
kılıca lbir !oto~rafını göndermiştir. 

Yazı §Öy'~edir: 

Mefahirülkuzat velhükkamı meAli · 
maalfezail vel'ek:Arimi asilanei saatle
timden Belgrada varup ge!ence yol ü· 
zerinde vaki olan kadılar zeyyide faz· 
1ühüm tevkii refü hiimayun vasıl oh
cak malfun ola ki ardunca irsal olun • 
muştur, 'buyurdum ki hükmü şerifim 
her kanginizin tahtı kazasına varup da
hil olursa menzil beygiri bulunan yer
lerde ücretleri menzilcilerin yedlerin· 
de akçeden bini hesapta deyin1eri.DG 

(Dc\•amı 10 uncu sayfada) 

SON POSTA 

Mevhum himaye 
f zzılay, tiyatre san'atkarları 
birliği ile alakası olduğunu 

tekzip ediyor 
Bundan bi:rkaç gün evvel, gazeleye 

parasız neşredilmek üzere gönderilmiş 
bir ilan benim elime geçmişti. Bu ilan· 
da, Kızılay cemiyetinin Beyoğlu mer· 
kezinin himayesinde bir eTiiİk Tiyat
ro San'atkarları Bir li·· .. kurulacağı 
bildiriliyordu. 

o ilandan anl~ıldığına göre, kurula
cak birliğin maksadı, Türk tiyatroculu 
ğunda ıslahat yapmakmı~. Mühtaç san
atkarlara yardım edeceği de bildirilen 
birliğe, san'atkarlar, okuyucular, sazcn 
deler, hokkabaalar, cambazlar girebilc
cek'lermi~ . 

Diğer meslekdaşla:-, «Kızılay, Beyoğ 
lu merkezi» nin adı üzerinde ve tele
fon numarası bulunan ilanı okuyunca, 
ciddi bir teşebbüsten haberdar edildik 
lerine kani olmuşlar, ve ellerindeki wı 
nın muhteviyatını bir müjdeli havadis 
tekline sokarak sayfalarına geçirmiş • 
ler. 

Eğer, cKızı1ya» isminin verdiAi iti • 
mada kapılıp ta, ilanı biraz daha dik· 
katle gözden geçirmek lüzumunu duy
masaydım, ayni gafleti ben de göste· 
recektim. Fakat elimdeki kiiğıtta yazı!ı 
olanları biraz dikkatle gözden geçirin· 
ce derin bir hayrete düştüm: 

Çünkü imlA, ve ibare hatalarile güç 
a.nlaşılır bir hale giren o beş on satır· 
lı.k ilAnın çok ham bir kalemden çıktı· 
ğı a,ikardı. 

O ham kalemi kullanan marifetsiz 
elin; _ Türk tiyatroculuğunda ısiahat 
yapmak kadar yüksek bir iddiada bulu 
nan • sahibi üstelik te, bir san'atkarla 
bir cam'bazı ayni içtimat mertebede say 
mak garabetini gösteriyordu. 

Ben, elimdeki ilanın altında koskoca 
bir imzası bulunan ,ahsı tanımıyor -
dum. Eğer onun, Hil.Aliahmer Cemiye· 
tinin himayesi altına girebil~ine şa~
masaydım, elimdeki kAğıdı, maceraya 
benzeyen garip teşebbüslerin vesikala
r11• nice defalar dolup boşalmıf olan se 
pete atacak, ve dudak büküp geçecek
tim. Fakat mahut ilanın matbu öır eKı· 
zılay» anteti t8.§ıması. beni daha titiz 
düşünmeye zorladı. Dün, bu antetin 
kl~e!i altına, bana hayret Yeren sor· 
guları sıraladım. Ve bu suretle de, Kı
zılayın Beyoğlu merkezini, hiç te ma
halline masru! olmıyan bu himayeden 
vazgeçirmek gayesini güttürn. 

Fakat hem 1birkaç sual neşntmenin 
beni gayeme eriştirm~ yolundaki kifa
yet.sizliğini d~ündüm, hem de bu te • 
febbüsün mahiyeti hakkındaki bi'lgimi 
genişletmek Itizurounu duydum. Ve Kı 
zılayın İstanbul mümessili Doktor Ne· 
şet Osmanı buldum. 
N~et Osman bana, böyle bir birli· 

iin Kızılay himayesine alındığından ha 
herdar olmadığını söyledi. Ve birkaç 
saat sonra da : 

- Hayret... dedi... Sade benim de· 
ğil, ne merkezi umumtnin, ne de hattft 
Beyoğlu kaza merkezı riyasetinin hi -
rnayemiz altında 'böyle bir birlik kuru 
lacağından malfunatlar~ yok! .. Bizi i -
kaz ettiğiniz için, çok mUteşekkirtz. Bu 
işin kimler tarafından ve ne maksatın 
yapıldığını tahkik etmektey~z Netice 
anlaşılınca bittabi müteşebbısler hak -
kmda icap eden muamele yapılacaktır. 

Şi 
Şubat ll 

a i Amerikanın 
uğradığı feliket 

Milyonlarca kişiyi açıkta bırakan ve yüzlerce cana 
malolan feyezanlann aciklı tafsilab 

Caddelcrinde sandalla rezilen şehirler 

Her 7er au altında 

* Bina daminn ve su ... Manzara daima ayni 
N~e~ Osm~nın. b~y ~özlerind:.n, Kızıl· . adan bildiriliyor: hırçın suların 15 metreden .. f~zıa .. yü'W 

ayın böyle bır bırl!gın teşekkuli~le U· !:e~:adaki son feyezanların kaba 
1
eldikleri ancak lbir kere ~?rü~~~tUP• 

zaktan yakından alakada~ olrn~dıgı k~t e . an osu udur : Çoşkun sulaTın üstünde yuzen olulerı 
iyetle anlaşılıyor. Bu, benım? ıllına goz tasl~k ~il t~d n 'ıoo 000 ki§i, Padu - yüzlerce mi, binlecce mi, on binlerco 
gezdirir gezdinnez duydugum haklı C'ındancınn50a0ı0 ke .. """"·İarını alıp kaçını~ mi? Kimse bir~ey bilmiyor ... Telgraf, h · 'd ekt d'r cah ışı ~ ·ı 1 a ıa• ayretı gı erm e 

1 

• 1 . . . dığumz ~ehirlerden SOO telefon telleri kopmuş, mı yar are 
Fakat o hayretin yerini, 

0 
hayret ~a- ·k~~~ ı~:eıö~=~e Colombu'da idarei ör- rar var ... 

dar üzücü bir tessüf d~lduru~or. Çun- fiı ~~l~n olunmu.ş. Menphh;'de halk * . .. 
kü anlaşılıyor ki, gayes; ~eş~uk teşeb- d:h et içinde. Lounville'de bınlerce Missisipi nehrine ha;itada bır goz ·~ 
bi.islere muhayye1 hımaycler arayan.- t şb . i nehir suları tanklardan a- pız Fransanın 14 mtslı bır sahayı ışga 
lar, ve bu yolda Kızılay kadar tem~z 1 on ~nz~ sokaklara dökmü~. Gafil ed~r. Eğer Misisipi nehrini ucundan 96 
bir isimden istifadeye kalkışmaktan bı- ıp tçıdba·rsı·z 'bır cigara suyun üzerinde 'kip te dümdüz etmek imkanı hasıl ol• 

ve e ı ş· · 
1 

d k dar le kaçınnuyanlar var. k bu benzinleri tutuşturınuş... ım ,aa hattı üstüvadan Groen an a a " b k b ·ı k a an S ' k' t · y • n nli"' Bence Kızılay adını .. u a ı ma - di memleket baştan başa yanıyor... o uzardı. Saniyede na .e tıgı suyu i" 
satlara alet olmaktan hıma~e ederken, kaklar alev içinde, caddeJer kızıl parıl .dan tabii zamanlarda 20,000 me~re ~ll 
çok şiddetli davranılrnasını ıs!en:ek, h~ tılar halinde, ev1er, apartımanlar .ateş ,kabıdır. Bu mikdar Fransadakı S 
Pirniz için kullanılması zarurı bır hak- . ind Elektrik santralı i4lemıyo... nehrinden elli defa fazlndır. t 

ıç e... 1 t y • ye tır. Şehri kızıla boyayan alevler o masa, Bu rakamları ne'hr~~ .~,ap ~gı cı~rı de 
Naci SaduiJab malara aksedecek ziya bulunmıya - ler tadat edilmezse buym~ .bır§ey ıfa e --------- !:k... Mahkümlıır, hapishanelerindeki et~ ez. S!•• ı ~9ı de ııehrın 2 ı n~,';. 

Bir Rum un küstahfiği h- e lerinden çı'kamam1şlar ve kapan ,yiıkseldıgı tarıMekı facıaları sı~ala. 
8 ~a~~da ölen fareler gibi boğulup git · 24000 ölüm, 8000 kay•p, 12. mıl~ad zrı 

Hristo isminde bir adam Taksim 8- ~ler ... Halkın intizıo.mı~ı ?r.d~l~r te- ,r~r v~ ziya?·:· :ıkıl~n ~vlcrın mık 8 

bidesine bir ölü ilanı yapıştınrken ya • min etmeğe uğr~ıyor. Mıssısıpının alt bır mılyon ıkıyuz ellı bın ... 
kalanmıştır. Hristo bu ~.i ~ehrin en ka- kıyılaa-ında ~ yüz bin kişinin hayatı . . ~ h lk tabi· 
Iabalık yeri Taksim meydanı olduiu i- ru kurtarmak lAzım. Nehir suları 24 Amerikanın ı~~~~ ~e af ~nı~ 
çin yaptığını aöy1emiştir. p-ıetre yükselmiş ... Şimdiye kadar bu (Devamı mcı sav a a 



·--.. ~:aa~ 
Hasta anasını kurtarmak 
için para çalan veznedar 
Genç suçlu "Kanunların mudafaai nefs halinde işlenen 

cinayetleri bile affettiğini görüyoruz. Bunda ise 
lllÜadafaai nefsten daha yüksek bir hal vardır, dedi 

Alti sab1kas1 olan 
namuslu adam! 

Dün mahkemede yaptığı 
hırsızlıkların hesabını verdi 

Gedikpaşa yokuşunda oturan Ohan
nes muhtelif tarihlerde muhtelif yer
lerden kaldıruncılık suretile eşya çal
mı.ştır. 

Ohannes Langada Fehimenin açık 
penceresinden 7 liralık bir ceket, Divan 
yolunda Orbanın evinin alt kat pence
resinden S liralık bir ceket, Aksaray-
da teğmen Zekeriyanın evinden bir as
keri pantalon, Lalelide Kazunın penc~ 
resinden bir ceket, Gedi.kpaşada Muam 
merin evinden ceket ve gömlek çalmış 
ve nihayet küçük LAngada bakkal Dl
monun evinin ikinci kat penceresinden 
1 S lira kıymetinde bir halı çalarken 
bekçi Mustafa tarafından yakalanmış 
tır. Yapılan tahkikatla bütün bu suç • 
ların failinin Ohannes olduğu an1aşıl· 
mış, ve eşya hırsızın bunları sattığı bit 
pazarındaki dükkanıardan alınarak sa
hip1erine iade edilmiştir. 

Dün bu suçlunun duru~ması yapıl • 
rnJ4, suçlu mahkemedtt daima kendisi
nin namuslu bir insan olduğunu, böyle 

F enlindiyaya gidecek 
güreşçiler tesbit edildi 

Takım cumartesi hareket edecek, 
dün gece 56 kilo için seçmeler yapıldı 

,eylerle alakası bulunmadığını. mutla• 0 
ka ifin içinde bir yanlışlık bulunduğu· Güret takımımınn lempiyad dönütünde alınmı f bir resmi 
nu iddia etmil}tir. Dün akfam aüre' federuyonu Fin- ecnebi temaslar araanizasyon komite· 

Mahkeme suçluyu bu suçların her bi landiyaya gidecek aüre~cilerden 56 ki- si kurban bayramında. bu dört kli.ip ara 
rinden dolayı 6 ay hapse mahkUm et- lo için Galatasaray klübiinden bir seç· sında hususi maçlar te-rtibı için yaptı· 
miş, :fakat eşyanın kıymeti gayet az ol k" "k Hu"!l~vinle Kenan ğı hazırlıkları bitirmiştir. 
d 

• d . me yapmış ve uçu . J T . 
ugun an cezayı üçte birine kadar ın· d I b u" •abaka yirmi urnuvanın esaslarını tesbıt eden 

d. k h b 2 h · arasın a yapı an u m ., . ırere er irinden ay apıs cezası . . . "ddet zar· komıte 21 Şubat paZAr günü ve bay· 
vermiştir. Ayrıca içtimaı ceraim kaide- dakıka devam etmı~tır. Bu mu 'k ' . .. .. .. . .. l 

Ç ekmekte olduğu ıztırap yüzünün ı nun uğurunda harcad ı m; tek onu kur ı · d t b Oh · fında on u"ç dakı'kada ü,. tut yaparak rca.kamın ı lıncı vke u.çuncn g
1
un.u .yapı a • 

erı e at ik edilerek annesın ce· :. . . . maç arın ur aaını çeı<mıştır. 
zası 6 ay 22 güne inrlirilmi~tir. Kenan galıb gelmış ve mıllt takıma •e· B' · · .. G I B . 

Suçlu hükümden s"nra dışarda pen ırıncı gun a ııta&arry - e. ıktaş, 
·J çilmiştir. F bah G" d · 

d h ı ı kt
. :ı.· · or b'r 61 en er çe • un e~ ara•m a maç ya· 

h ", d ba · b' urette 0 • tarayım, tek onu yaşatayım diye ... 
a~oaarm a nz ır s M"tt h' b' ı~ı. t yor(1un lrun • u e ım, ır ölıza sus u, ~ 

lll uyor. ~ olmum~ ra~e~. sırtı- gözüküyordu. sonra yava~ça başını kal 
tahmil edilen moauliyet yuku, onu d d . 

&deta çöktürm~e benziyor. Çok heye ır ı. 
cere en a ıyı nası çe ıı;ını s an ı Finlandiyaya 5~ kilodil Kenan, pılacaktır. 
adama: 

-Herkesin bir san'ati var, biz de bu de Yaşar, 66 da Yusuf Aslan, 72 de İkinci gün mağluplar, 
işte usta1aştık. demiştir. Saim, 79 da Adnan, 89 da Muetafa, a- t'~~üncü gün de galipler oynayacak 

lı d k• ğır siklette de Çoban Mehmet gide • lardır. 

Ganlı, üstü b&fı temiz, insana ilk bakış- - Benim gibi bir evlattan, esasen 
la Inünevver bir genç i~mini veriy""- ona karşı başka türlü bir hareket bek 
Ağır adımlarla heyeti hakimenin hu· lenemezdi. O bana bütün hayatını ver 

turuna ileriledi. Kendisini sakin görün mişti. İcap ederse ben de ona bütün 
Ib ~ 

yaşın a ı cektir. Turnuva maçiarına Pıit teferrii.ü ha 

~ h• tı• " • Güreş takımımız cumaTteei ;ünü ha- zırlanmak üzeredir. Bu müsabakalaı ~ge ~bretmesine ralmen ayakları do hayatımı bağışlayacaktım. 
ıyor. Nihayet; son getirmi.~ oldur,um dokto 

çocugun şa ı ıgı reket edecektir. için üç aünlük toplu biletler satılacak 
ba.va sebebi ne?.. run vizitesi, reçete ve ampul parası ola 

b/ddi.~nameden anla§ılıyor ki kendisi rak 2S liraya ihtiyacım vardı. Anaının 
r muessaede veZDedardır. Vezneden hastalığı dalayısile birçok arkada~ları 

25 lira çalıııak:la itb.am edilmektedir. ma ıborçlandığım için artık kimseden 

İkinci ceza mahkemesinde bir dolan 
dırıcılık davasında 1 ı yaşında Nahide 
isminde bir küçük kızın malıimatma 
müracaat edilmiştir. }Iadise şudur: 

Kurban Bayramında 
Yapılacah futbol 
Maçları 

tır. 

Müttehim ayağa blkb ve derdini an borç iSteyecek vaziyette değildim. O · 
latınağa bqladı: nun hayatını kurtaracak olan bu parayı 

- HUZUnınuza çok alır bir ithamla nasıı tedarik edecektim? ... Nihayet, ay 
Çlkıyorwn. Taliimin, bir gün beni bu başı manşımdan ödemek üzere bu para 
&anda1ya üatüne sevkedeceğini hiç ha yı kasadan alınağa mecbur oldum. Bir 
b.runa getirmemiştim. ' 1enelik şerefli kaç gün sonra kasanın mikdannda açık 
\'e Umliz bir memurlyet hayatım var. meydana çıktı. Ben fiilımı inkar etme
~irlerf.m.in itimat " teveccühlerini dim. Benim zimmetinde olan bu para· 
b ~ndun, İ1lt sır&ıtarcla aldığım pa~a, yı aybaşmda ödeyeceğ:mi, onu hasta 

Nahidenin babası matbaa makinisti 
Ahmet, Eğrikapıda Şişhane caddesin -
deki evinin poyraz tarafına çinko kap 
latmak için lbir mikdar çtmento satın 
almış ve Hamii isminde bir adamı ge 
tirerek çinkoları kaplatınağa başla -
mıştır. Ustanın ertesi gün geleceğini bi 
len Ahmet, karısı Feshanede çalıştığı 
için küçük kızı Nahideye o gün mekte 
be gitmemesini söylemiştir. Nahide de 
babasının sözünü tutmuş, evde otur • 
muş, Hamidi beklerneğe başlamıştır. 
Bir müddet sonra Harnit gelmiş, elinde 
de açılarak düzelti~\ş bir demet tene 
ke getirmiş ve Nahıdeye : 

Galatasaray, Fenerbahçe, Be,iktaf, 
Güneş klüpleri tarafından teşikl edilen 

Istanbul Atletizm Ajanlığı tarafın· 
dan hazırlanan Istanbul şampi) onası· 
nın beşinci müsabakası Kurban bayra 
mında Heybeliadada yapılacaktır. Bu 
müsabaka bir kategori üzerinden yapı 
lacak, mesafe 5000 metre olacaktır. 

lzı zar zor da olsa geçindirecek nıs- annem için sarfettiğiını söyledim. Fa· 
bette idi. Anamdan ı. •• '-- kimsem yok l d tu. İçki, kumar müpt~ değilım. Örn kat kimseye derdimi an atama ım. Bir 
rtı ;, gu"n evvel herkesin sevdiği adam, bir 

• 442iyle m arasmda ıeçen bır kim- k d t ld v •ey· gün sonra çarnuriara a ar a ı ı. e 

li~~tım 90k iyi gÇyordu. Şikayet- nihayet i§te huzurunuza kadar sevke

liz, kederaa bir ömür ... Fakat bir gün .. dildi. 
Buıada müttehim JUJtu. Çok müte- Burada! ~özlerine şiddetli bir heye-

sır görünüyor. Bir Wııa gözleri he· can gelmiştı: 
1eti hakimenin ark& tarafındaki pence _ Kanunların, müdafaai nefs halin
~eye daldı. Bir an ıihninde hudiseyi ,de işlenen cinnyet'l~ri bil~ aff~ttiğini 
eferruatiyi& toplamağa uğraştı, ve ha görüyoruz. Bunda ıse,. mudafaa, nefs
~fçe içini çekerek IÖ~erine devam et· ten daha çok yüksek bır hal vardır. Bir 
ti: ümide bağlı 25 lira ile bir hayat kurta

b'- Fakat bir gün bıı hayat üzerinden 
ır felaket kanadı ıe9tl Annem hasta· 
~dı. Bu hayatım iqln bir iarsıntı ba§ 

. gıcı idi. qimin bqında fikrim, bey :un hep onunla metauJdü. Ben onu sa 
b~ce bir anne gi-bi dejll, ayni zamanda 
ır baba gibi severim. Çünkü babamı 

Çok küçük yaşımda bybetmi~im. O • 
~Un. için ana baba olarak yalnız onu 
lldun. Zavallı kadın, fakrü haline rağ 

Inen d~inden, tırnağından ayırarak ve 
~ceıeri geç saatiere kadar lamba ba
tında göz nuru dokü~ çamaşır dikerek 

rılacak ve lb~ on gün sonra da para ye 
rine konacaktı. Sonra şu da düşüntil
meEdir ki ben bu parayı kendim için, 
kendi eğlencem için almamıştım. Bunu 
ölümle yüzyüze gelen bir hayatı kur· 
tarmak .için almıştım. Heyetı hakimeni 
zin kendisine, bir hayat kurtarınağı bir 
müdafaai nefs kadar yüksek ve temız 
bir iş addedeceğine tamamen emin ola· 
rak hakkımda vereceğiniı. hükmü si.i
kunetle ve itida'Ile bekliyo_rum. 

L:ıh ·Sa 

azandıkJ. para ile beni büyüttü, büyut 

::ıe kalnuyarak mektebe verdi adam Oç hirSlZ tayfa tevkif edildi 
b· İşte evimde hasta olan kadın, böyle Bursa teshiHit arnhanna ait bir mo-
tır kadındı. Tabii, ben de bütün haya törde tayfa olan Şeraiettin isminde bir 
~lllca ona bAr olmarnağı uğraştım, ço1~ adam çalıştığı matörden ı 12 lira kıy-
,:~aatkar bir ömür geç!rdim. Ve elim metinde iki parçadan ibaret bir ipekli 

ei\'Illek tutunca, onu işten menettim. Be kumaş çalmı§ ve bunu ayni motörde 

dt~berce rahat, sessiz, sadasız geçinip gı çalışan Tahsin ve İsmai. isminde iki ar 
ıyorduk. kadaşının tavassutuyle Balatta paçav 
İşirnde 8mi.rlerimin teveccühünii ka racı Nesime 44,5 liraya satmıştır. 

t~~dıi,'lm cihetle çabuk terfi ettim. Ve Ambar müdürünün şikayeti üzerine 
nı ayet veznedar oldum. polis tah'kikata başlamış ve suçlul~r~ Y~ 

Onun hastalığı bana çok paraya mal kalamıştır. Dün Sııltan::ıhm.et bırıncı 
Oldu. Benim maddlyetin. kadar ma ne- su1h cezn mahkemesincie suçlu ların sor 
Viy~timi de harap ve per~an etti. Has guları yapılmış ve NPsim. 'fahsin, Şe· 
~a.lıgı uzun sürdüğünden onun sıhhati rafettin hakkında tevkif kararı veril • 
Çın elimde ne var. ne yok, hepsini o- miştir. 

lzmirdeki futbol maçları 

Altay tak1m1, Göztepeyi Milli küme 
tinal macmda 3 - 2 mağiUp etti 

- cBnban bu tenekeleri gönderdi, 
çinkoları istedi!. demiş~ te.ne~eleri bı
rakmış, çinkoları alıp gıtmıştır. Akşam 
Nahidenin babası Ahmet usta evine dö 
nünce nasıl lbir sahtekarlığm kurbanı 
olduğunu anlamış, karakala gitmiş, Ha 
midı yakalatm~t~r. .. .. 

Nahi<ie Hamidın dunku muhakeme-
sinde bunları tane tane anlatmışbr. Mu 
hakerne diğer şahitlerin celbi için baş
ka güne bırakılmış-tır. 

Kurşun boru h•rs1z1 mahkQm oldu 
İzzet isminde bir adlm dün Agopyan 

hanının üçüncü katına çıkmış, orada 
helaya girerek hel~nın kurş':n borusu 
nu sökmüş ve 1 ,s metre tulunde olan 
boruvu beline sarmıştır. 

Fakat handan çıkacağı sırada bu ya-
bancı şahsın tavrı şüpheyi celbetmiş, 
üstü aranarak belindeki kurşun kuşak 
görülmüş ve mahkemeye sevkedilmiş • 

tir. 
Suçlu 3 üncü sulh ceza mahkeme· 

sinde yapılan dur~şm?sı. sonunda 2 ay 
hapse mahkUm edılmıştır. 

Cerrahpaşa hastanesinde 
yeni lesisat 

Cerrahpaşa hastanesinin çamaşır

hane ve mutfak kısmının en son sis· 
tem bir şekilde vücuda getirilen pro
jesi, tasdik edilmek üzere dün Nafia 
Vekaletine gönderilmi'tir. Bu kısmın 
inşası için 154 bin lira sarfedilecektir. 

Proje Vekaletçe tasdik edildikten 
sonra tesisatın vücuda getirilmesi için 
münakasa açılacaktır. 

Altaya mailup ola D Göztepe takımı 
İzmir 9 (Husust muhabirimizden) - Göztepe talkımının ruhu olan Fua • 

Milli küme çarpışmaları bu hafta ar - dın aya~ı sakat.. Bu nokta Altay için a• 
tık son safbasma girmiş bulunuyordu. varrtaj aayılıyor. Oyun başından sonu • 
Havanın yağmuriu olmasına ratmen 

1
na kadar seri ve hararetil cere~an et· 

klüp taraftarları halk sahasında toplan- ti. Artay takurunda mutlaka galıp gel• 
mışlardı. Senelerdenberi kuvvetli bir rnek için göz~~~~ çe~.erı bi: çalışması ~ar: 
teşekkÜ'l halinde İzmir şampiyon~sı dı. Oyun_un .uçuncu dakıka~ında Sa~. 
için daima tehlikeli bir rakip olan Goz- den aldıgı bır pası İlyas Goztepe agla 
tepe, Altayı maglüp edebildiği takdir - rına taktı. A .. 

d 'Ik def olaNık hmir c:ampiyonu o· Bu gol fenaya aJamet.. Gaztepe ça " 
e ı a ':J G" te · ı .. lacaktı. lışmağa başlıyor. . ~z. ~nın . ıuc~m 
o unun idaresine memur edilen ha- hattı her zamankı g1bı dıkkatlı \'e iyi 

ker! Esat ortada olmadığı için iki ta - oynuyor. Ne çare ki daima, son :azi " 
rafın muvafakatile Mwıtafa Şen (Al - ;feyi gören Fuat bugün ayağını oynata• 
tınordu) oyunu idare etti. Takunlar şu mıyor. Bir, iki mühim fnsat kaçırdı. O· 
tertiple sahada dizildiler: yunun on dördüncü dak;kasınd Altay 

Altay: Mehmet, Ali, Fuat, Mehmet, müdafii penaltı yaptı. Hakkı. Göztepe· 
Enver, Hilmi, Saim, İlyas, Basri, Şük· nin ber::ı.berlik golünü kaydediyoı·. 
rü, Hakkı... A1tay yılmıyor. On altıncı dakikada 

Göztepe: }"'ahmut, İsmail, Abdullah, bir ileri pasından isti(ı:ıde eden Altayın 
Selim, Hakkı, Adnan, Mehmet, Halit, solaçığı takımının ikinri golünü atıyor. 
Fuat, Abbas, Lutfi.. (Devamı 12 inci sayfada) 



• 

10 Sayfa ,, 
Son Posta , nın Suriye 

mektupları 
(Baf tarafı 1 inci sayfada) .ki bu husu.ta kat"t bir fikir hbıl ola-

Son günlerde İsmei. İnönü tarafın- bilecektir.:~~ 
dan vaki olan beyanatın ruhu dahilin- Görülüyor ki Suriye heyeti, yola tat 
de mukabele E'deceğiz. lı sözler söyliyerek çıkmış olmakla be 

Gerek Suriyeliler ve gerek bütün A· raber dilierinin altmda bazı şeyler var 
l'aplar, uzun seneler bırlikte y~amış dır. 

SON POSTA 

Sokak elbisesi 
Si/u eti 

Eski bir Rus deniz 
Subayının Jıalıraları 

(8a.ttarafı 1 nci sayfada) 
Karargab.ın vermiş r>!duğu talimat • 

narnede bu casus ve haydut kafilesinin 
Osmanlı ordusunun ta gerilerinde, 
(Trabzon) dan (20.0) mil mesafede bu-
lunan (Kunçugas) çayının mansabın • 
da karaya ç.~okarılacaktı. 

Gece saat ikiye doğru cJutki» buraya 
muvasalat etmiş bwlunuyordu. Gece 
aysız ve son der~ede karanlıktı. De · 
niz tam manasile sakindi. Fazla vakit o'kluğumuz Türklerle dostluk ve mu • Burada ma.tbuat, timdiye kadar nü- . 

halbbetin birleşmesi bizce pek ziyade ,munelerinl verdiğim neşriyata devaın .. 
matlup ve mültezimdir. Bu sebepler • ediyorlar. Şimdi bir 4e yeni moda çık· 
den dolayı da iki şehrin aramızda da· maya başladı. Mülhakatta bazı yerler
imi bir niza ve ihtil8f vesilesi t~kil de öteden beri buradl kullanılınası 

, kaybetmeden, gürültü ve patırtıya 

meydan vermeden derhal işe başladık. 

etmemesini arzu ederiz. 
mes'ul siyaset adamlanmn bu husus 

taki vazifeleri, arada nifak ve ihtilm'ı 
mucip olabilir birşey bırakmamaya ça· 
lışmaktan iibaret olmahdır.• 

Muharririn, Suriyeliıerce memnuni
yeti rnucip olabilecek bir hal ieklinin 
ne olabileceği hakkındaki sualine ceva 
ben de Merdüm Bey 

«- Bu da Suriye hukukunun muha
fazası ve Sancak üzerindeki hA'kimi'
yetin tanınması ve Sanca~ın Suriye He 

adet olan c bey:~~ kelimesi yerine ayni ml 
naya gelmek üzere c.seyyid:ı~ tabirinin 
kullnılması için hayU propaganda ya • 
pılmaktadır. 

· Yeni bir havad~ olmak üzere de size 
bu şayiayı kaydedeyim: Güya Filistin 
hli1t11Tn€ti, Filistin tebaasının Sancağa 
gitmesini meneylemif. Bunun daha 
ziyade bir dedikodu olması IAzımgelir. 
;Böyle birşey için sebep yoktur. 

Pariste temaslar 
olan rabıtasının kuvvetlendirilmesi hu Paris, 1 O (Husus1) - Suriye Başve
suslanndan ibarettir. Zannetmiyoruz kili Cemii Merdümün riyaset ettiğı he
ki T"i .. k ler de bu hususta k! hakkımız ın yet, bugün Hariciye müsteşarı Viyeno 
teslirn:nden istinkaf etsinler.• ile görüşmüştür. 

Bundan sonra Sadullah Cabiri de şu , Bu görfuime esnasında, Sancak hak • 
sözleri söylemiştir: kmda yapı1an anlaşma tetkik edilmiş· 

c- Suriye hükfırnetı bu ittifakın bü tir. 
tün teferrüatı hak!kında kılfi derecede Suriye heyeti, Parlsteki temaslann: 
malumat sahibi olmaımştır. Bu malCı- ikmal ettikten sonra Cenevreye gide· 
mat bütün etrafiyle alındıktan sonradır cektlr. 

Fravunların mumyaları tekrar 
mezariarına gömülüyor 

_ (Baş tarafı 1 inti sayfada) ı muhafaza edileceği için Cizeyi tercih et 
manlar Kahire müzes!nde halka teşhir mEiktedirler. 
edilmişler ve sonra bir türbeye kaldı Tüııbe eski Mısır tipinde ve yeraltında 

Mayna ettiğimiz fi!ikaya cSeliva -
nofıt un kafilesi birer birer atladılar ve 
biraz sonra da zifiri karanhk içinde 
kay'baldular. 

Bu kafiıle düşmanın gerilerinde tam 
bir ay kalacaktı ve ayni zamanda bir 
müddet evvel gene ') noktaya karaya 
çıkarıl.m.ış o1an diğer b~r kafileyi de -
ğiştirecE'kti. 

Evvelce kararlaştınlrruş olduğu veç· 
hile bunlar 22 haziran sabahı tamam 
saat yedide sahi'le inerek evvelce ka · 
rarlaştırİlmı.ş olan parolayı verecekler· 
di. 
Ferdası gün tamam saat yedide 

cJutki:ı~ çayın mansabma varmış bulu· 
nuyordu. Süvari ve zabitler, elde dür· 
bün sahili tetkik ediyorlardı... Fakat he
nüz hiç ibir kimse mcydanda yoktu. 

Bir müddet sonra sahilde kayalıklar 
arasında, kıyafeti itibarile bır Türkc 
benziyen bir kimse belirdi ve bu adam 
kararlaştırılını§ olan parolayı verdL 

Muhrip bu parolaya derhal muka · 
bele et'ti. Bundan soma, kayalıklar a · 
rasından birer, ilti~e diğer cTürkler» 
çıktılar. Bunlar Türk kıyafctine gir • 
miş casus'lanmızdı. Göndermiş oldu · 
ğumuz filika ~kısa bir müddet zarfında 
bun1an bordamıza getiriyordu. 
Beş dakika sonra c.Jutki• Batuma 

doğru yol vererek tam yolla düşman sa
hilinden uzal<'laşmıya ba~ladı ve biz de 
çoktanberi hak etmiş olduğumuz isti· 
rahate kavuşacağımızı dü~ü!lcrek vazi
felerimizin başına döndük. 

Geredeli 1 erin bir temennisi 

rılmışlardır. Bu türbe Firavunlar için yapılacak, biır daha insan gözü gönniye Bu silüet şık bir aokak luntümünü 
değil, do~"UZ sene evvel vefat eden mil- cek §ekilde kapanacU.tır. Bu defa ar· gösterir. Etelc önde pililidir. Ceket 
li kahraman Zağlfı.I Paşa için yapılrnı§- tık ebedi olacak olan istirahatgahları- luüvaze dikilmittir. Kollar az kabarık
tı. Geçen sene hükfunet Zağlftl Paşayı na tel\k ve tevdi edilecek ve Mısır kral tır. Yakanın şekü çok orijinaldir. Ce
gömüldüğü yerden çıkarmış ve kendi larma, lflyik oldukları veçhile merasim ketin önü kesik yapılmtıtır. Belde ke -
türbesine defnetm\ftir:. Firavun yapılması fikrinin dt taraftarları art • mer vardır. Genç kızlar için olduğu gi-
mumyalarını da tekrar muzeye kaldır- maldadır Böyle bir merasim yapılacak b' k d l . . d . . 'd k b' Gerede (Husu"i) - Gerede il.e ls • . ı genç a ın ar ıçın e ıyı gı ece ır t d •ıo •ı:-
mıştır. Maamafih bunlar halka te,hir e- olursa cidden görülecek bir manzara modeldi met Paşa stasyonu arasın a •1 • ,,:) 

dilınemektedir. O günden beri bunlara teşkil edecektir. ____ r·-----·----- kilometrelik tesviyei türabi ye halinde 

1 
yer bulmak meselesi münakaşa edilip Bu teklif Mısır haricindeki mumya- - bir yol vardır. Bu yol hala ~ose haline 

durmaktadır. lara teşınil edilmemektedir. İngiltere • R A [))~O konulamadığı için - bilhassa yağmurlu 

1 
Bunlar için ya Cizede veya Helyopo~ .de Mısır kralianna ait mumyaları ol - [] ~ IJ o ve karlı mevsimlerde - mürur Ye ubur 

liste ehramlar civarında hususl blr tür madıtı zannolunuyor. Herhalde Briti~ mümkün olamamRkta, bu yüzden de 
be yapılacaktır. Alakadarlar iklimi da Müzeomda hiç 'bir mumya bulunma • kasabanın bu en mühim istasyonla ir· l 
ha kuru olduğu ve mumyalar daha iyi maktadır.• BugUnkü Program tibatı ve münakalesi temin edileme ·1 

ll- Şubat- 937 - re~embe mektedir. Bu şosenin bir an evvel ik -
Tarihi telkikler Tiirkige ile ltalga 

Arasında ... anlaşma 
(Baştarafı 2 inci sayfada) 

en iyi temin §ekli, bntün milletler ara· 

sırıda hukuk müsaviliji şartı içinde u· 
mu.mt bir anl.aşma yolu ise, hız bu yol 
üzerinde olduğumuzdan dolayı hem 
memnun, hem de müttehiri7-

İSTANBUL mali bütün Geredelileri aevindireçek-
Ötle Dfl:triyatı: 
12.30: Plllda Türk muslldsL 12.50: Hava-

d~. 13.05 Muhtelif pll!.k neşrlyatı. 

Akşaın neşriyah: 

18.30: PlWa dans musUdsl. 19.30: Tayyare 
Cemlyeti nanuna konfernııs: Klunıran Kar
tancı tarafından. 20: Rılat ve arkadaşları 
taratından Türk mustk.lsl ve halk ş:ırkılan. 
20.30: Bay ömer Rıza tarafından.Arabca ha
vadls. 20.45: Safiye ve arkndaşlan tamtından 
Türk mustld.ıi ve halk sarkıları: Saat ayarı. 
21.15: Ork.estra. 22.10: Ajanı, ve borsa hnber
lerl. 22.30: Plaklıı. soıoıar, opera ve operet 
parçaları. 

BOKREŞ 
16: Hafif müzik. 18,15: Muhteıır havaıar, 

19,15: Senfont konser, 21 ,15: PlAk neşrlya*"ol, 
21 ,45: Haberler. 

BUDAP~TE 

tir . 

Babaeski ç cuk esirgema 
kurumu 

Babaeski (Hususi) - Kazamız Ço
cuk Esirgeme Kurumu senelik toplan~ 
tısını yaparak yeni idare heyetini seç· 
miştir. Yeni idare heyetini Zeynel, 
Nuri, Şükrü tefkil etmiflerdıı-. 

Geliboluda elektrik yapılıyor 
Gelibolu (Hususi) - Geliboluda e

lektrik tesisatı başladı. Demir direkler 
muayyen yerlere dikilmektedir. Tel ve 
saire bütün malzeme de gelmiştir. Nisan 
937 de Gelibolu da elektriğe kavuşa • 

Şubat~ 

~~·eyrii .~eter ka::a 'rrını 
Önleıııek için yeııi bit 
/(anun hazırlaııllı 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 
rnek için Uçüncii şahıslara~ a!t mes'uli· 
yeti hukukiye V\! maliye sigortası ku· 
rulacaktır. 

Bütün nakil vasıtal;ın sigortalana • 
caklar ve bir kaza yaptıkları takdirde 
kazaya uğrıyan şahsın maddi ve ıniı 
nevi zararını ödeyeceklerdir. 

Layihada seyrüseferden tevellüd e • 
decek hususat hakkında cezai hükürtl" 
ler, geliş, gidiş, şoförlerin, makinistk 
rin muayeneleri, kara yollarının mu • 
hafaı:~ı hakkınd3 hükümler, imdad 
taleb şekilleri hakkında esaslar vardır. 

f.r.uıiyeti Umumıye ayrıca projenin 
tatbik şeklini gösteren bir nizamnaıııe 
de k~ırlamaktadır. 

ingiliz kabinesi 
Dük dö Vindsora 
Tahsisatvermiyor 

(Baş tarafı 1 ind s:ıyfuda) 
Kabine bu şiddetlı itiraz ve protesto• 

lar karşısında boyun eğmeğe mecbur 
kalmış, kral hanedanının tahsisatları· 

na aid listeye Dük dö Vindsor için tah· 
sisat konulmasına karar vermiştir. 

Hükumet mahafili bu tahsisat me • 
seslesi yüzünden Dük dö Vindsor'uo 
isminin siyasi münakaşalan karıştırıl• 
masından endişe etmektedir. Bu me ' 
selenin bir propaganda vasıtası olarak. 
ortaya atılmasının ön üne geçilmesı için 
kabine kral tarafından Dük db Vind ' 
sor' a münasib bir mikdar tahsiaat ve· 
rilmesini temine çalışmaktadır. 

Tokat belediye reisligi 
To kat (Hususi) - T akat belediye 

reısı Mustafa Gökçen cereyan eden 
muhakemesi neticesinde heraat etmİf. 
ve belediye reisliği vazifesini tekrar i• 
faya başlamıştır. 
~--"· . . ···-- . ---

Soo Posta 
Yevml, Siyasi, Havadls ve Halk gazetcsı 

Yerebatan, Çatalçeşıne sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

rnahfuz ve gazelemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

ı Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. -------

'l"ÖRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1004 800 SOO 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mu'uliyet aluuruı.s. 

Cevap için mektuplar& 1 O kUI'Ufluk 
F1ıl ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Tel(I'af : Son Posta 
Telefon : 20203 

(Bqtarafı 8 inci aayfada) 

mahsup olup o1veçhile bunlardan ücret 
talep olurunamak şartile yalnız iki ne· 
ferattan yalnız iki menzil beygirl ve -
rnip \·e bulunnuyan yerlerde yolcu yü
kün bindimıeyip bir yerden bir er ve 
tuvana odun beygiri tedarik ve ihzar 
edip mubavvef ve muhatara olan ma -
hallerde yanına bir er kılavuzlar ko -
şup emin ve salim bir-birinize irlal ve 
dip avku tehirden ve ihmal ve mesa -
berveçhi kuyut mahalli memura iial e
düp avku teheyyüzden ve ihmal ve me 
saheleden ve ücret talebinden bigayet 
ihtiraz ve içtinap eyliyesin, şöyle bile
sin, alameti şerifime ititnat kılasın tah
riren fi evaili şehri ramazan, sene 
hümsü aşare ve rnah ve elit 

Yok, böyle değil de, Fransa matbua
tının anladı~ sulh, Fransanın idaresi 
altında bulunan ve Fransız siyasetinin 
figüranlığını yapan milletlerin Fransa 
siyasetine göre ayar etmeğc mecbur ol
duldan bir siyasetin vereceği sulh ise 
hiç bir Balkan memleketi bu hatalı yol 
da Fransayı takip edecek değildir. Bal 
kanltıara Balkanldann şulhü lazımdır. 
Fransanın sulhü Ba}kan mil!etlerini ne 
tatmin edebilir, ne de bu sulh. hakika
ten bir sU'lh olur. 

17,30: Vlyolen havaıan, 18,35: Çlgan orkes
trası. 21,50: Oda muslk.ls1. 23: Salon orkes
trası. 

caktır. .1--------------_.... 
Elmahruse Kostantaniye 

Anlaşılan şudur ki Zürih beledive 
reisi Kristof J akop ile bir arkadqı her 
hangi bir sebeple İstanbula gelm~ler, 
mem eketlerine karadan dönrnek iste· 
mişler, saraya veya ve1.iriazama müra
caatla bu fermanı koparmışlar. Bura -
da İstanbul • Belgrad yolu üzerindeki 
kadılara bu adamın ücretsiz olarak 
menzil beygirlerile ~ehirden şehre 

göndcrilmeleri, korkulu yerlerde yan -
larına kılavuz katılınası emrediliyor. 
Dikkat edilirse ( alarnet i şerifime ili
mat kı1asın) denihnesi de unutulmu -
yar. Ru ibarenin her ferman yazılması 
ilk ı .nanlarda yapılan bır kaç sahte -
karlık yüzünden her fermr.nın hakiki 
olup o'madığında şüphe edilmesinden
dir. 

Fe• rrıanın altında hicri 1 1 15 tarihi 
zikredi!iyor. Bunun miladi ka~ılı~ı 
1 70S rlfr. Bu sırada İstanbulda üçüncü 
Sultan Ahmet hükümdari·J~ ediyordu. 

'J'utnn Can 

PRAG 
17,45: Almanyada':l nakD, 19;25. Salon ku

artet.. 11J.55: Brnodan n&kll, 21: Ru.t nıustt•
al, 22,ZO: Cu ha nlar ı. 

Aydın mektepliler • 
şampıyon u 

* VIYANA 
17,25: sanatolar, 11J,30: H&lk ,arkıtarı, 

21: Tiyatro, 22,10: Haberler, 22,20: den 
23,30 a kadar dans ııavaıarı. 

VARŞOVA 
16,20: Orkestra. 19: Puşklnln öliimüno.n 

yıldönümü programı, 21: Muhtelif havaıar, 
21,45: Pl!k neşriyatı, 22,30: Haflt müzik. 

Hülasa, Balkan Antantının, bugiin 
Balkanlar için daha iyi olan, daha müs 
takn bir sulh siyasetine doğru inkışaf 
ettiğini iddia edenler varsa onlara hak 
veririz. Buna mukabil, Balkan Antan
tını için<ie münferiden Türkiyenin, Yu 
nanistanın, ve ilah filan devletin ıehi- Türkiye için Puşkin konseri 
ne veya falan d-evlet aleyhine bir siya- ıı şubat 1931 tarihinde, Türkly~ snatıyıe 

. . • . . . . saat 22 llA 23 te, 1744 metrede Komlntern 
set takıp ettıgmı ıddı.a edenlerın ta- radyo istasyonu ile ~ metre. 4(),76 metre ve 
marnen hatada bulunduklarını söyle· 31,25 metredeki kısa dalga istasyonları, bU- Aydından yazılıyor: A~dtn ~öJ~esini n t~rtip ettiği okullar li~i Aydınlılar 

ekt d t dd "t . 116 lA yu·· ~c Rus "aliri Puşkln'tn jübDest münasebetlle tarafından allka lle takip edıJ.mii, §ampıyonluk kupasını San at okulu ka· m e e ere u etmeyız. mese a, v tır 
.. . . memleketlrnlz Için hususi blr konseı n~re- zannuş . 

Turkıyedeyız. Sancak davasını hallet· decck.lcrdir. Puşkin'tn şllrleri üzerine Rus ' Son maç San' at okulu ile orta okul talebeleri arasında yapılmı~, San'at 
tikten sonra coh, Fransa ile de dostluk kompozitörlerinin eserlerinden mürekkep okulu çok güze1. bir oyun göstermiş vemaçı 5·0 kazanmıştır. 
yaptık!» diye memnunuz. Ayni rnem· olan bu koruıel' e.masında izaha' Türkçe ola-
nuniyet Ba1kan memleketlerinde de rak verilecekı:~rınld Prorram dl.a. ıs.os: Wuhteut pllk nOfrlratL 
kendisini gösterdi. Çünkü, Balkanlarda ıı Şubat 1937 Cuma Ak4am ıı.qriyaiı: 
bir fazla dostluk, bir fazla sulh kuvveti ISTANBUL 17: İnk:ılA.p dersleri, Mahmut Esat Bozkurt 
d kt. ı tarafından, 18,30 PlAkla daruı musildsi, 19,10: eme ır.. ötte ttetrl,all: 

Spor mü.sahabelert B§ref Şeftk. 20: VecUa 
12.30: Plltıa Türt aı1111kı1l. UM Han· Riza ve arkadaolan tarafından Türk aıut-

Jdst ve halk oark.ıları, 20,30 : Bay ömer Rı~ 
taratından arapça havadls, 20,45: Cemal ta' 
mll ve arkadaşlan tarafından TQ,·k musild
sl ve halk prktları: Saat ayarı, Zl,l&: oaes
b:a, 21,10: Ajaııa Te borsa haberleri. 2z.s0: 
PlW& ~lar. opera w operet par~aıan. 



HAVA TEHliKESiNE KARŞI 1 

KORUNMAVI BilEliM! 1 
Tütün Birliği kurulması İstanbullular ne 

için teşebbüsler yapılıyor k~~;: =~a~:~;r~::~ Avusturya neler yapıyor 

8u yıl tütün ihracatımızın çok fazla olacağı anlaşılıyor, nüfus başına ayda bir 
pazarlar çok iyi fiatlarla açılmış bulunuyor buçuk kilo el düşüyor 

.Bu sene Ege romtakası tütünleri 32 Mahsulün korunmas: için bu kısım- Bir ayda ne kadar hayvan kesiliyor? 
~Iyon kilo, Karadeniz mıntakası tü- ların kırılıp atılması ve yeniden dikil- Adam başına kaç kilo' ~t d~üyor? Et 
tiinleri 20 milyon kilo, Marmara mm- ınesi zarureti hasıl olmuştur. Bilhassa neden pahalıdır? Bu h\U)-usta esaslı tet
~ası tütünleri 14 milyon 500 bin ki- EylUl ipt.idalannda düşen yağmurlar kilder yaptık. Aldığımız netice, sevin
~ Şa:k vilayetleri tütünler! bır milyon kıt'anın ·birçok yerlerinde tütünlerin dirici olmaktan uzaktır. 
ii; yuz bin kilo olarak istihsa1 edilm~ toplanmasına rnfmi olmu~tur. Mevzii İ.§te bir ayda mezbahada kesilen bay. 

·.Bu seneki fiyattar gayet müsait bir }calan ve umumileşmiyen bütün bu ta- vanlar: Karaman 18,688 adet, dağlıç 
telnlde açılmıştır. Karadeniz mıntaka- bii arızalara rağmen mahsul nefis yetiş 1453, kıvırcık 8,037, keçi 2,-465, kuzu 
51 tütünlerı 80- 1-45, Görmezler 20- 40 miştir. İskarta edilen mikdar ancak ı,s- 7,449 adet, o"kü:ı, 1643, inek 119, man
~ruşa, Ege mm takası tütünleri 90 - 3 milyon kilo raddesindedir. da 3 79, dana 219, mala k 2 78, boğa 1 O. 

a, Görmezler 20 - 42 kuruştan satıl- Bu seneki umum rekolte 6e milyon Buniarın yekfrnu: 1,195,782 kilo tut-
rnı~ır. kilodur. Geçen seneki rekolte ise an- makta<lır. 
'l' Marmara romtakasında ilk pazar cak 36 milyon ikadardı. Bnna göre bu İstanbul belediye hududu içinde otu 
r&tyacıa Sarayda açılmıştır. Fakat dü enel-ı" .. ekolte geçen c:oenekinin iki mis ı ne k d s '"' .. o ran nüfusun sayısı 500,000 den faz a 

b ~ ar ne mikdarda satış olduğu ve lidir oldu~ göre vasati olarak nüfus ba· 
k Clngı fiyaUa muamele gördüğü bak- TÜtünirimizi Amerikalılar, Alman - ~na ancak ayda 1,, kilo et isabet et-
ında ınalfuna1. geln!e..'ltişlir. ts tt-· 
.~ge nuntakası tütün fiyatlarının da lar, Avusturyalılar almakta, bir veç Jll.C.ktedir. 

<iıger ınıntakalardaki fiyatlar gibi nor- gıı.ıpu hesabına yerli birkaç tüccar da Et fiyatlarının haddinden 1iyade pa-
rnaı o1arak açılmış olması tabii görül- mübayaada bulunmaktadır. halı olması, bilhassa vasatın allında ka 

Gaz mı, bomba mı daha tehlikeli?- Bombalarn 
en'Vaı- Gaz tehiikesinde yapılan mübalağa- Bom
balara ve gaziara kartı alınması lazım tedbirle 

-.- [*} 

lrıeoktedir. Mernleketimizde ilk defa tütün pi- zancını temin eden halkımızın satın al 
Bu seneki mahsul ümidin fevkinde yasasına iştirak eden Türk tütün limi pıa kabiliyetinin vüs'alsizliği, et istih

raihet görmüştür. Pazarlar pek erken tet şirketi Ege romtakasından 800 bin Wdni azaltmaktadır. Bu, dolayısile ek 
Ve rnüsait fiyatlarla açıJmıştır. kilo almış, Karadenizden mübaya~ta seriyetl teşkil eden halklmızm et gibi 

Ege ınıntakasının tütünleri tamamen başlamış ve Marmara satışiarın~ ~ştı.' bir gıda ma~ini temin edememesine 
&aWınıştır. Bu nuntakada bu sene rnah rak etme'k üzere hazırlıklarını bıtınnış müncer olmaktadır. Fiiliakika bugün 
·~ı ekilir ve yetiştirilirken hava ve ta· tir. koyun etinin kilosu ~5 den aşağ: değil 
bbit irızalara maruz kalm,.ş, müstahsil Geçen sene rekoltesinin a:ı oluşu ihra dir. Kıvırcık ise 70 - 80 kuruştur. An-

Q%1 zorluklarla karşılaşmıştır. Mevsim 1 ,catmuzın bu bakımdan azalmasını in- cak sığır 35 - _.o arasındadır. Fakat iyi 
alı düşen yağmuriar, bazı mıntakalar- taç etmişti. 19 37 yılı içinda :ise mahsul sığır 50 den aşajı değUdir. 
daki lllahsulün birinci, ikinci ana tabir çokluğu yüzünden killHyetli mikdarda Keçi etleri ne oluyor T 
~dilen yerlerinde kül ve alaca hastalık ihraç yapılacağı anl~ş~~-aktadır. , Diğer taraftan mezbahada bu ay 
~-~~::~!!.~~!!!!::................................ Mernl~~elimizde tutunun 

33 ~ se~e ~ 2,465 keçi kesilmi~ir. Tutarı <49,3 10 ki 
lik ma.~ısı vardır. Bun~ ~~abil bras~ lodur. Fakat hiç bir ka'iap dükkanında 
çen ~ud~et zarfın.?a t~tüncülerti~ilme- {keçi) etiketiyle hayvan satılmadığın-
d~ ~ıç ibır teşekkul vucude ge dan kasapıarın keçi etlerini de koyun 
mıştır. ti eti diye sattıkian anlaşılmak-tadır. Bu-

p A R A L A R Leblebicil~rin dahi bir ~eın!Y~w. var- 'nunla beraber keçi elınin de toptan fi 
~'----------...------ ken, tütüneillerin böyle bır bır~ı~ı nıev yatı resmen 4 t kuru.ştur. 

İstanbul Borsası kapanış 
ı- fiatları 10- 2 - 1937 

ı 8\erun 
.~ boıar 
4V l'ruwz :f'l 
2G Llret 
10 ~ka Fr. 
20 DrahmJ 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı l'llortn 

20 Cet kuronu 
ı AYU$turya IL 
ı llart -
ı zıou 
ı Pengil 

Alış Satış cut değildir. Balkan milletlerının he-
615· 618. 'men hepsinde tütün birlikleri mevcut-
123•00 126•00 tur. Yunanistanda bu şekilde dört bir-
114" 

117
• lik vardır. Bunlardan birısi, tütün ya-

120, 125. 
80. 84. panların, diğeri eksperlerin, üçün.~üs~ 
ıs. 22. tütün satan komisyonculann, dörduncu 

565. 575. sü de patronlarındır. 
~: ~: Böyle bir birliğin memleketimizde 
70. 76. de ıkuıı.ılması için teşebbüsler baş1amı~ 
20.00 23. tır. Alakadarlar iktısadi bakundan tü-
2S. 28. tüncülüğümüzün inkişafı ve beynelmi 
20• n. ıeı sahada birinci derecede bulunabil -

1
2
1
1 23· mesi için böyle bir teşekkülün vücudü 

~ k d 48 Sl. ne şiddetle ihtiyaç gösterme te ir. 
20 Lev 
•nınv 

Ruble 
1 lsveç turonu 30. ~-

1027. Kereste fiatları 
neden yükseldi? 

Toptan portakallar nas11 
sat1lacak? 

İstanbul Ticaret odasına portakal aa 
tışlarında hangi esas üzerine hareket 
edileceği sorulm~tur. Oda 150 ve 180 
lik portakal paket1erinin _._.0 kuru~ ol 
duğuna göre satışlarda esas olarak bir 
sandık ve paketin beraberce satılması 
muvafık ol'acağını bildirmiştir. Bu su
retle satışlar bir sandık ve bir paketten 
ibaret olmak üzere 300 ve 260 portakal 
üzerine olacaktır. 
--------·-·-----~~--------·--·---···· ... -... 

ı 
Ticaret ve zahire borsası 

10 , ..... ~37 

Şehirler için büyük tehlike tahrip 
bombalanndan değil1 onlardan çok kü
çük ve gürültüsüz olan yangın bom • 
balarından gellir. Bunlar 1-5 kilo ağır
lığında olup tutuştunna maddeleri yağ, 
fosfor ve en ziyade lrullanılan da e -
lektron - termittir. Bu bombalar dur • 
madan yanar ve 2, 3 bin derece hararet 
neşreder. Bu hafif bombalar her tayya
re tarafından çok miktarda taşınabi~r. 
Mesela Viyana üzerine c30.a tayyarenın 
taarruzunu ve 20 bin yangın bombası
nın atıldığını tasavvur edersek bun -
lardan yüzde blJ"inin bedefe isabet et
tiğini kabul etsek ibile, 200 ·yangın çık
mış oitluğu:nu düşünebiliriz. Halbuki 
bedefe düşen bomba miktarı % 1 den 
daha çok olur, ve bir şehirde evlerin iş
gal ettiği saha ne kadar fazla ve boş 
saha ne kadar az ise o nisbette evlere 
daha çok bomba dü~er. Bu sebeple 
bombaların yüzde bir değil, hatta onda 
biri evlere tesadüf edebilır. Bundan do
layıdır ki şehirler için en büyük teh -
ıikenin yangın bombalarmdan gelece
ğini k~fedebiliriz. Böyle umumi yan -
gınlara karşı en mükemmel itfaiye bile 
hiç bir iş göremez, ve umumi felaket 
baş göster~bi1ir. Bunun neticesinde bü
tün şehir halkının açıkta kalması fccn
ati ortaya çEkar iki mütearrızın da mak
sadı budur. Halk ibu ellietten gelecek 
tehlikeyi iyi görmez ve zamanında ted
birlerini aılmazsa net:ce buna varır. 

bunlara tkarşı korunma çarelerini an 
la talım: 
Ağır tahrip bombalarına karşı ko • 

runma: 
Her siılaha karşı korunma çaresi var• 

dır. c2000ıt kilo ağırl:ğında bombala r 

ra ka.rşı -4 -5 metre kalınlığında betou 
örtü lle lkorunulur. Fakat, bunu her 
ev yapamaz. Buna lüzum da yoktur, 
Böyle ıbomba'larm atılacağı yerler as • 
kerlikçe ehemmiyetli olan belli yerler• 
dir. Bu gibi yerlerin hemen yakınında 
bulunan evler de harap olur. Tayya • 
reden atılacak •bombaları tam hedefe 
dü§ürmek epey güç bır i~tir. Hele ta~"
yareye karşı tayyare, yahut defi topı 
ları ve makineli tüfekler kullnnılırsa 
o zaman bombayı hedefe dü~ünnek da• 
ha çok güçleşir. Ve atılan bombalar he• 
defin yakınındaki diğer evlere düşebi " 
lir. Bu sebeple evvelce de saydığımı3 
askerlikçe mühim fabrika, istasyon. 
köprü, mühimmat depoları; devlet bi • 
naları, silolar ve sairenin yakınlannda 
ev ler yapılmamaiı, mevcut eV'leı de isa 
ağır bombalara karşı tedbir alınmalı • 
dır. 

Zehirli gaziara karşı korunma: 
Zehirli gazlara karşı emniyetlı mas• 

kcler ve zehirli mayilere karşı da ko • 
ruyucu elbiseler vard•r. Fakat erer 
bunları kUllanmanın usulleri bilinmı:• 
yorsa milyonlarca gaz elbisesi ve ma 
kc vermekten bir favda beklenemez4 
Esasen gaz elbiseleri'ni ancak ma~ri 
gaz1arla doğrudan doğruya temasa ge• 
lecek olan insanlara1 daha doğrusu sivi~ 
korunma esnasında filen çalışan mü • 
cadele teŞkllatına verilir. 

"" 

ı 'J'tlrt aıtmı 1026. 

1~ Banknot Os. B. 245, 246. 

ı-- ÇEKLER tfHAL.AT 
Açılış Kapanış 

l.ancıra 616.00 6lli.OO 

lfe?-Yorll 0.7949 0,7935 
d h 

• d Bu~day 831, çavdar 75, kepek 80, arpa 30, 
Bu yıl stok az ı, azıran an tıttık 7 112, kutyeaıJ 10, mısır ao, yapatı 78, 

fi ı ""k J ~ • beyaz peynir 6 3/o&. un 76 1/2, fasulye 2, pa-
Pa rı s 17.0625 17.()6 

\lulno 15,1025 15,1025 
lkiksel 4.7125 4.7125 
AUna 88.6!75 88.6ns 
~vre !.4825 3,4825 ...,. 64.-45 64.45 

~dam 1.4525 1.4545 
22.7881 22,7881 

~na 4.25 4.2S 

~ ll.S7S 11.S75 
1.9765 1.9765 

~a 4.195 4.19S 
4.4643 4.46-U ~.,.. 108.60S 108.605 

~a4 S4.66 34.66 
lotohaına 2.'78M 2.7889 ---... 24.91 24.9ı 
8tokholm S.148S S.l485 

1--. 

~ 
ESHAM 

~ ... .,. 10 
A~ıt Kapa ... 

Dttln 00.00 

~ " eo TDdell oo.oo 
u - MKıar o.~ 

Ae.tan ~bneDto 14.70 

~rkn bankası 

00.00 
00.00 

G.OO 
14,7S 

,_ lSTlKBAZLAR 

AÇII&e Kapeaıt 

'!'fark bortıJ I :peain GO.OO 00.00 
1 • I n.deH 27.25 22.!75 
• • u ftddi 21.10 21 .m 

t--~----- - -.!. ·-------1 --- TAIIVİLAT -------· 
Anadolu ı pe. 

• ı vııdell 
• II pe 

u \'8. 

A~l" 
oo.•ıo 
39.45 
00.01 
~.45 

JC.apa•ıt 
00.00 
39 • .U 
110.00 
,.45 

sonra at ann yu se ecegı muk 7, pamukya~ı 21 1/4. bulgut 7, suaam 
urouluyor 43 1/2, zeytin yalı 14 1/4 ton. 

IHRACAT 
Kereste fiyatlan yeniden yükselmi~- KuşyemliO, tıftık 33, iç cev\z 1 112 ton. 

tir. Piyasada çiralı keresteterin metre SA 11ŞLAR 
mikabı 41 liraya, beyazların 36 liraya Bu~day yum~ak ldlosu s kuruş 20 para -
kadar satılmaktadır. Fıyatlar on gün dan e turut 22 1/2 paraya kadar, Bulday 
evveline nanran bile farklıdır. Hafta sert kllosu 1 kuruotçan,dA~, Tra6kyak lôloaut 

· t ı: 5 kuruş 5 paradan, av ar -.uosu uruıı an 
i ,.inde istanbul pıyasasına .~oo metre a ndar Mısır aarı tnosu s ~ 6 kuruş ı paray • 
ıni'kabı kereste gelmişse de ihtiyaç faz ruştan. Fasulye barbUDJa !Dlosu 8 tura~ ıo 
la olduğundan fiyat üzerine biç bir te kul"U4 5 paradan. vasuiYe ufak kll~su B ku -
. tır paradan, susam tilOIIU 17 kurU§ 2:ı paradan, 

sır yapın~ · . . paradan, Nohut ka]burlu kilosu 9 kurut 20 
lstanbulun ~ mevsımı devamınca Ceviz tç ldlOSU 35 kuruştan 36 kuru~ kadar. 

günlük kereste ihtiyacı 2 bin metre mi 'fifUt mal kilOSU ıtO k\ll"U.ftaD. TUttk ~en -
ı.:. b dı Yazın ise bu mikdar çoğalmak celll kilosu 150 k~n. Tlftlt deri kilosu 
AoiiL ı r. 20 para~an, Yapatı Anadol ldJosu 
ta, günlük ihtiyaç 8 bin metre mik~- ~!2 k:~:.n, yapalı TrakJa tucısu n ının.
bını bulmaktadır. İstanbulun senelik tan Yapall yıPDOUI tiloau 122 kUI'Uiıan., 
kereste ihtiyacı ise 100 b!n metre mika zeyUn yatı BJtst. kiloau 66 kur~tan. Zeytın 

b d 
yalı sabunluk 38 lrorUI 20 paradan f1 kurut 

ı~ ~u 
Stoklar ~a:iranda~ eylule kadar ya 20 

paraya Tf.İ.GRAFLAR 
pılmakta, bılahara pıyasaya bu mallar- Lo dra ııısır (Llplata) tuba\ tahm\ll kor
dan çıkarılmaktadır. Bu seneki stok n Şl 1 pe. ın 3 Kr. 31 aanum. Londra 
yüz bin metre mikabmdan yüzde kırk ~~toh~U (Llplata> tubat tahrom tonu 
bec::ten azdır. Esasen bu aylardaki ge- ll ster. 15 ŞI. KI. 'l Kr. 12 aantlm, Anvers ar-

-s "sbe fi 1 •· y -"-'-tan) pb&\ mart \ahmW 100 k\1oeu 
çen senetere nı ten ıyat ann yuk- pa <;~ K1. 5 Kr. 22 ııanum, u,erpuı 
sek olu~n da bundan doğmaktadır. 123 art tabln111 100 Ubre&l 8 Şt 1 112 

Oj- _ Bulday ın · 
Stok az oldugundan, sene sonuna ka KI 5 Kr. 80 santbn. Şttaıo bulday <HarhJn-

dar fiyatlar daha fazla yükselecektir. ıeı:) maııs tabJD11l Buteli ı3! •nt. Ki. 1 Kr. 
Fiyatların uonnal şekle düşmesi an - 23 ııantiın. vlnipet buldaY CMantt.obal maJll 

k b
. 

1 
k t bmlll Butell 121 Sil aent Ki. 5 Kr. 13 san -

cak hazirandan sonra a ıl o aca tır. a ic; l"Jndık (Olresunt derbal 
--~•p ki t k .. b. t Um Hamburg Yalnız geı~~ sene s o yu.ı ın me ~ 100 kiloSU 155 R. lı!ark KI. ":8 Xr. t7 

re mikabından az olacak olursa fiyat- aant.lm. Bamburl l~ Fındık cı.evan> eterbal 
lar gene eski halini muhafaza edecek- tabmil 100 tUosu 154 B. Mark Kt. 71 Kr. rı 

lu mu. peşl 

~-a------·------~ 
tir. santtm. 

Gaz tehlikesi: 
Zehirli gazlann tehlikesi ötedenbe -

ri biraz fazlaca mübalağa edilmiştir. 
Her ne kadar çok tesirli gazlar varsa 
da tesirlerini ~tamamen yapabilmeleri 
için fazla miktarda ve topluca atılmak 
ıazı.m gelir. Mesela bir kilometre m~
rabbaı yer için 1 0000 : 12 000 kilogram 
gaz atmak icap eder ki bunun için de 
8-1 O tane gece bombardıman tayyare -
sine Iüzum vardır. Bu suretle mesela 
Viyanayı gazlamak için l 000 tayyare
ye ihtiyaç vardır. 

Bir ~ehir halkının az bir ı.amanda 
gazla imhasından bahsetrr.~k kndar 
mantıksız bir şey olamaz. Zıra bu ka
dar çok tayyareyi bir defada kullan -
mak mümkün değı1dir. Gaz elbette kul
lanılacaktır. Ve buna karş: ihmalden 
çok büyük zararlar doğar. Fakat gazın 
ancak mahdut yerler için ehemmiyeu 
ziyadedir. Bundan başka ötede beridE: 
ancak haklı tedhi§ etm~k ve manevi -
yatını kırmak gibi bir rol oynar. Heie 
eğer halk en tesirli gaıın bile ancak 
malıdut bir zarar verebileceğini ve ha
vadan, güneşten ve bilhassa rüzgar -
dan çok müteessir olduğunu bilmiyor -
sa o zaman gazın yapacağı manevi boz
gunluk ve ürkütme çok büyük olur. 
Bununla beraber her nevi gaza kaey, 
gene gaz tekniği kadar terakki etmiş 
olan maskelerle kat'i çare bulabiliriz. 

Hava tehlikesinden DMJI korunahi • 
lirh! 

Tayyarenin kullandığı tahrıp, yan ~ 
gın ve gaz bomba1arında~ gel~cek _ten: 
lllteleri ve derece1erinı soyled:k. Şımdı 

l*J tık yazı 9 şubat tarihli JlUSlta

•ızdadır. 

Tayyare 'taarruzlan sırasında balkUl 
en çoğu ca-dde ve sokakları terkeder. 
Bunlara (passif harlk) diyoruz. Her e • 
vin bir bodrumu olduğuna göre bunu 
korunma bodrumu haline koymak ve 
oraya sığnunak sivil hava koruım:a • 
sının temelini teŞkil eder. Bu takdırdlt 
düşman kendi bombalannı daha genilj 
sahaya serpmek mecburiyetinde kalıı 
ki böyle geniş bir salıayı hiç bir zamarı 
lamamen bombalarla dolduramaz. Hev 
evde bodıı.ımun koıı.ınma bodrumu ha• 
line konulmasından şu !ayda elde edi"' 
lir: 

Herkes tayyare taarruzu esnasında11 
olduğu )'erd~ kolayca sığınacak yeıs 
bulmuş olur, uzaklan gilmeğe :necbur 
kalmaz, gece ise evinin bodrumuna, 
gündüz ise hemen çalıştığı yerin bod .. 
rwnuna girer. Tabii bodrum o su ret le 
hazırlaomalıdır ki. tam ve emin bır sı• 
ğınacak yer o1abtlsin. 

ller şey tehlikededir: 
Herkesin ~lnız kendi canmı, kendt 
malını ve kendi iş vas!.talanm koru .. 
ması kafi değildir. Kendi korunmasımı 
temin eden her insan, derhal en yJkı
nının korunmasım da düşünmeğe ve 
ona yardıma mecbuı-dur. Şehirli, köy~. 
m, memur, amele, tüccar herkes ayni 
derecede tehlikeye maruzdur ve her "' .. 
kes ayni derecede alakadardır. El bir • 
liğile çalışmalıdır ki hayat ve mai~et 
mümkün olduğu kadar az taciz~ ve az 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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vaş kabarır. Fakat Ohco onun gibi de-
atı gibi toptancıdır. Soğuk olursa, çok 
.soğuk olur, nehirler donar, ınsanlar yol 
lardd kaskatı kesilir, dağlar aylarca be 
yaz ve korkunç Jayafetlerini çıkarıp 
atamaz1ar. 

ğildir. o gece yatağ•ndnn çimdiklen • Meraklılarına Müj• de : 
miş gibi fırlar, ve pek kısa bır zaman 
zarfında her tarafı kaplar. 200 llfi 600 metro lflk veren 

* • 
Sıcak 1a müthiş olur; sıcak dalgası 

yüzlerce insanı öldüt ür. On binlereesi 
ni bayıltır. Yağmur yağarsa günlerce 
durmaz, ve ışte son günlerde olduğu 
gibi erittiği kar sularile beraber, yük
sek dağlardan önüne sürükleyip kattı
ğı suları da vadilere indirir, ve müda
faa-;ız insanları öldürür durur. 

Ohco nehrinin de taşması çok müthiş 

Cumhurreisi Mister Ruzvelt, milyon 
larca insanın yersiz yurtsuz kalmasını 
intaç eden bu felaketin önünün kat'i su 
rette alınması için çok ciddi tedbirlere 
baş vurmuştur. Yaptığı bir programa 
göre Ohio ve Missisipi vadilerinde de!· 
hal 20 milyon İngiliz liralık tesisat ya 
pılacak, aıehirlerm ıslahı için de bir 
mılyar İngiliz lirası para harcanacak· 
tır. 

'yah benleri 
D 1 

fenerleri gelmiştir. 
Iyi 'fllc almak Için yalnez 

D A İ M O N Pi leri 
ile 

DA İMON Ampullarını ···-------------------
Hava tehlikesine karşı korunmak kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

( Baştarafı ll inci sayfada ) 
zarara uğramakla kurtulsun. Ev sahibi 
evinin b~ına yıkılınaması ve yanıp 
mahvolmamasile ne kaı:lar ilgili ise ki
racı da o derece aiakadardır. Bir şehrin 
yanması ve harap olması demek bütün 
şeh.r halkının derin bir felakete düş
mesi demektir. Zayıf ve iiciz vaziyete 
düşmemek, serveti muhafaza, çalışma
yı koruma ve yurd istiklalinı muhafaza 
hal:kın vazifesidir. 

hava korunmasınd::.ı ne yapaca
ğını ve ne yapınağa mecbur olduğunu 
ana hatlarile gösterir. Daha esaslı ve 
mükenunel surette öğlenrnek için bu 
ma!ksa'tla açılmış olan hususi öğretme 
kurslarına iştirak lazımdır. Umumi fi· 
kirlerle iktifa caiz değildir. 

Aç•k mesame er markasına dikkat edininz. 

l_ lnhisarlar _!l....:__M __ u_·· d_u __ ·· r __ I_ü_ğu_·· n_d_e_n_:_l 

200 Kilo, Litapon 
900 ~> Alçı 
900 » Reçina 

lzmirdeki lutbul 
(Battarafı 9 uncu sayfada) 

1 - Yukarıda cins ve mıktarı yazılı 3 kalem malzeme fU'bıamesi ma
cibince pazarltkla satm alınacaktır. 

Şahsi korunma: 

Bugünkü ileri harp tekniği öyle gös
teriyor ki, tarihe .karışmı~ olan ve bi
zim ancak tarih kitaplarında okuduğu
muz (şahsi müdafaa) yani herkesin 
];:endi ma1ını ve canını kendi gücüne 
ve kendi kuvvetine dayanarak koru -
ma ı ve yaıkın1arına yardım etmesi 
me>cburiyeti tekrar ortaya çıkmıştır. 

Buna Göztepe te'krar bir penaltı ile 
mukabele ediyor. 26 ıncı dakikada İl· 
yas Altayın üçüncü ve sonuncu golünü 
yapıyor. Bundan sonra bütün çalışma· 
lara rağmen netice değişmiyor. 

Zail olmuttur. · 
Beyaz rengindeki (Ynğsır.) Tokalon 

kremi, terkibinde taze krcma ve tasfi· 
ye edilmi~ zeytinyağı mevcuttur. Bun· 
lar, mesaınat dahiline ·nüfuz cderelt 
derinliklerinde gizlenmis ve su ilc sa
bunun hiçbir vakit ihrac edemediği 
gayrisaf maddeleri eriterek harice tar
dederler. Beyaz rengind.Jd Toka1on 
kreıninin diğer kıymetJi uusurlan, cil
di besler ve gençleştirirlcr. siyah ben· 
leri eritir ve açık mesamcleri zayıfla
tırlar ve en esmcr ve en sert cildi iiç 
giin zarfmda beyazlahp ymmışatırlar. 
50 yaşlarındaki kadınlar, gen\ luzların 
bile gıpta edeceği taze, ve kadife gibi 
yumuşak bir tcne malik olabilirler. 

Il - Pazarlık 16/2/937 tarihine rutlıyan salı günü saat lS de KaJ.. 
~a levazım ve mübayaat tubeaindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergÜn sözü geçen tubeden alınaliJir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,S lrÜTf:IIJ:M 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. <<690» 

Günün d'ğer maçlarında Altınordu 
4-0 Burnu\·ayı, İzmirspor 4-0 Bucayı, 
Demirspor 10-1 Eğesporu yenmişler -
dir. Takımların puvan vnziyeli şöyle -
dir: 

* * 1 - Şartnamesi mucibince 1 000 litre küulü mutlak pazarlıkla aatiD 
alınacaktır. 

Il - Pazarlık 19/11/937 tarihine rutlıyan Cuma günü saat 15 de Ka• 
bataşda levazım ve mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktm Butün halkın, bütün sınıf ve tabaka

ların el birliğile çalışması, bir sivil ha
va korunması kurumunun temelıni teş· 
kil eder. 
H~ıimetçc yapıinnyan ve her ferdin 

mutlaka kendi yapması icap eden bü· 
ti.in i~ler (şahsi korunma ı sırasına gi
rer. Bunun temini ise ancak esaslı öğ
retme ile o1ur. Bu yazılar her şahsın 

Altay 7 maç 20 puvan, Göztepe 7 
maç 19 puvan, Altınordu 6 maç 16 pu· 
van, Demirspor 7 maç 1 S puvan, K. S. 
K. 7 maç 12 puvan, İzmirspor Smaç 11 
puvan, Egespor 7 m<'Ç 9 puvan, Bur · 
nuva 7 maç 8 puvan, Buca 7 maç 8 pu· 
van .. Maçlarda en çok gol yiyentakım 
50 golle Eı:;espordur. En az gol yiyen 
de 3 go11e Altınordudur. 

KA ZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçıann köklerini kuvvetlendirir. 
DökOlmesini keser. Kepekleri ta -
marneo giderir ve bnynuıe kabill
yet~ni artırarak saçlara ~eniden 

hayat verir. Kokusu ıaur, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir. 

Ingiliz Kanzuk 
Ecza !leSI 

Beyofilu • Istanbul 

Işte Seza hanım kocanız o kadınıllerin farkında değiidi. 
böylece sevdi. Bana çok kısa bir za • Bir gün bir yerde polis müdürüne 
ıpanda her şeyi halledeceğini söylemiş- tesadüf ettim. Adam beni bir köşeye 
tj. Halbuki kış gelmişti. Ve Gül F atma çekti. Gür siyah kaşlarının altında kü
çoktan iyileşmiş, ortalarda dolaşıyor- çük gözleri kinle yanarak: 
du. Artık ondaki değişiklik fark olun - - Beyefendi, dedi. Bu sizin başhe
mıyacak gibi değildi. Doktoru gördük- kim Sırrı Nihat B~yin yaptıkları yalnız 
ce iri siyah gözleri kendine emin bir halkı değil a.rtık bizi de ş.aşırtmaya baş
nıana ile daha ziyade süzülüyor ve her- ladı. Kötü, feci tanınmıt bir kadını 
kesin yanında hiç çekinmeden Sırrı Ni- hastaneye aldı. Bunun doğru olmıya· 
hadı malı imiş gibi süzmekten, o çok cağını söyledik. «Islah edeceğiml> de
pembe dudaklarını ısırarak gülümseyip di. Içimizden güldük sesimizi çıkarma· 
bir kedi gibi sokularak onunla konuş • dık ve şimdi görüyoruz ki o kadından 
maktan çekinmiyordu. Asıl işin garib ziyade doktor beyin kendisi ıslaha 
tarafı Sırrı Nihad bunJara hiç itiraz et- pıuhtaç .. 
miyor ve kadının bakışlarile çarp:şan Bu adam hakh konuşmasına rağmen 
el& gözlerinde her zaman garib şim • hoşuma gitmiyordu: 
şekler yanıyordu. Bir gün Gül F atma - Bunu benimie değil kendisi ile 
aolgun uzun vücudü kıvrılarak ki'Jğuş- konuşursunuz dedim. Herhalde Sırrı 
fara doğru uzaklaşırken onun, kadının Nihatta yakında bu meseleyi hallede
nrkasından vahşi bir gülümseyişle bak- cek bir harekette bulunacaktır. 
tığını gördüm. Onda şimdıye kadar hiç Acı acı güldü. 
görmediğim bu garip değişiklikler beni - Fakat vakit geçiyor doktor bey. 
liayretten hayrete düşürüyordu. Sırrı Nihat Bey uykudan uyanıncaya 

Şehirde eskiden onu pek .ııeven halk kadar çok şeyler olabilir .. Biliyorsunuz 
şimdi aleyhine dönmüştü. Hatta eşraf- ki halk taşrada bu gibi şeylere çok 
tan bir çok kimse hastaya bile çağır - ehemmiyet verir. Hele Gül Fatyma • 
m·· rlardı. Ve o sanki bütün bunların nın dostları yabana atılacak kimseler 
iize, :ne hayret ve hiddetle açılan göz-ı değ~ldir. Eşraf oğulları, fehirde gözle-

,, 
_ UN NE KADAR C.u • 
_ ,-~ı.si. ,,POKER.PlAY .. TRAŞ eıç.Gt 

iLl TRA! OL.DUt-4 ı. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye müteha..<ısısı: P.-ızard::ın mnada 
hergün (2 - 6) Divanyolu numıırıı 10-1, ev te

Jlcfonu 22398- 21044 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen tubeden almabilir. 
IV - Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7 ,S güveamt 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. «527» 

Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Şu
besinden: 

HükUmete ait olup Bankamız namma Haydarp8f8ya gelecek olan bui 
daylardan bir sene zarfmda değirmen veya depolara sevki icap edecek b
mınm nakli hakkında evvelce ilan edilen açık eksiitme günü 19/Şubat/937 
Cuma günü öğleden sonra saat on dörde bıralalmıştır. Şartn.ame&i hergün 
öğleden sonra Şubemiz Buğday servisinde görülebilir. Teminat akçeıli SOO 
liradır. Istekiiierin mezkUr gün vo saatte Bankamızda hazır olmalan ilin 
olunur. <<67(h) -
Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk hakim

liğinden: 
Beyoğlu Vakıflar Müdüriyeti velrlli Avukat Ratit Uyar tarafından Ka

baiafta Ömer Avni mahallesinde Dolınabahçe caddesinde 103/19S aayılı 
dükkanm tahliyesine S9 lira 62 kurutun mahkeme maaraflan Üo tahsiline 
dair 27/1/937 tarihinde verilen hülanüp hülasası herayı teblii dava edi • 
len Kostantine gönderilmit ise de mezkfuo mahalleden çıktığı ve bilen nere
de olduğu bilinemediğinden iade edilmit ve davacı vekilinin isteğile ilinaı 
tebliğine karar verilmi.t olduğundan tarihi ilindan itibaren 20 gün zarfm • 
da temyiz etmediği hükmün kesbi kat'iyet edeceği malumu olmak üzere 
ilan olunur. «784n 

rinin pe_kliği ile tanınmış bıçkınlar .. Bu ateş gibi kadm sanki onu, kanına söylemedim. Fakat çıkarken kapıyi 
hatta bunlar dostlarını ellerinden aldı· bir mikrop gibi i~leyerek zehirliyordu. öyle şiddetli çekmişim ki dı~arıda kaı
ğı için ona diş biliyorlar .. Taşkın bir Bir aralık sustu. Aramızda kısa bir sü· pının önünde duran haderne hayretle 
hareketlerinden korkulur; kut oldu. Hemen fırsatı kaçırmıyarak yüzüme baktı. 

Hayretle sordum: onun beklemediği bir hücumla söze Beş altı gün geçti. Gül Fatmayı ko· 
-Ne gibi? giriştim: ğuşlarda gördüğüm zaman hayretim• 
- Gül F atma öyle bir kadındır ve -Kısa bir müddet sonra şu meşhur den boğulur gibi oluyordum, Sırri 

bir çok yürekleri öyle yakmıştır ki o - hadiseyi kökünden halledeceğini bana Nihatla dargın gibi idim. O hiddetle 
nun için her şeyi yapabilir. Galiba on vadetmiştin doktor. Halbuki aylar geç- beklerneye de 1üzum görmiyerek Sıh· 
günlerde sizin hastanenin etrafında ti.. hiye Vekaletine tahvilimi, bu olmazsa 
dönüp duran iki sivil memurumuzdan Dudaklarını ısırarak baktı. Yüzü • istifaının kabulünü İstiyen istidayı o-
haberiniz yok. nün bütün hatları tekallila etmiş, geril- nun gözlerinin önünde imzalayarak 

Büsbütün şaşırdım: mişti: göndermiştim. Artık bana cevap bek· 
- Buna neden lüzum gördünüz).. - Artık o benim jçin yiyecek içe· lemekten başka yapacak bir işim kal • 
- Çünkü Gül F atmanın eski bela- cek gibi en lüzumlu ihtiyaçlardan mamıştı. Sıkıntıdan patlıyordum. De-

lı larından Kara Alinin üç dört gündür biri oldu Selim. Ayrılmarna imkan dikoduları, münakaşaları duymamak 
o taraflarda gizlendiğini haher aldık. yok.. için dışarı çıkmaz olmuştum. 

Bu son sözler heni epey sarstı. Po • Dehşetle yerimden sıçradım ve o lstidamı göndereli bir hafta olmut 
lis müdürünün sözlerinin altmda giz- beni daha müthiş bir hayrete uğratan tu. Bir sabah hastalarımı yoklamıya 
lenen ince tehdi::li anlıyordum. Belki ikinci itirafını yaptı. koğuşa çıktığım zaman ortalarda Gül 
de bu adam Sırrı Nihsıdı ve kalete şika- - Hem de gebe. Üç aylık, yakında F atm~yı görmedim. Içimde bir merak 
yet etmişti bile ve haksız da değildi. bir de çocuğum olacak .. 

· 1 u yandı. Acaba ne olmuştu~ Vizitem 
Koca bir memleket hastanesme a dığı Ondan sonra çok kısa konuştuk. 

bitmiş, koğuştan çıkarken Sırrı Nihat• 
kötü hastabakıcıyı kendine metres edi- Hayretimi yenip kendimi toplar top • 
nen Sırrı Nihadın cesareti çok biiyük- lamaz ona hemen son sözümü söyle • la karşılaştım. Yüzü sevincinden, eli 

t .. d' gözlerinin içine kadar gülüyordu. Be-u. ım. 

O günün akşamı hastaneye dönün- _Ya .. bu meseleyi pek çabuk hal- ni görünce günlerdenberi devam eden 
ce doğru Sırrı Nihadın yanına gittim. ledersin doktor. Yahut artık ben bu aramızdaki soğukluğu unutmuf gibi 
Yüzürodeki ciddi ifadeden gene bir şey- hastanede kalmak istemem. Sana duy- kolurodan bir kenara çekti, kulağıma 
ler konuşacağıını anladı. Karşı karşıya duğum dostluk yapamıyacağım bir eğildi: 
oturunca hemen uzun tıbbi bir bahs çok şeylere göz yumduracak kadar - Sana bir şey söyliyecf'ğim pek 
tutturdu. Hayretle yüzüne bakıyor- kuvvetli ~ıktı. Fakat daha fazlasına şaşıracaksın Selir.ı .. 
dum. Şu bir kaç ay içinde ne kadar za- tahammül edemem. Senden son bir ce- Yüzüne hayretle bakıyoıdum. Sesi 
yıflamış bozulmuştu. Sonra gözlerinde vap istiyorum. vekalete müracaat e • heyecanla titreyerek ilave etti: 
öyle garip hummalı bir ateş vardı ki .. deceğim. - Evleniyorum .. 
fakat ona biraz da hak veriyordum. Hiç sesini çıkarmadı. Ben de bir şey _ (Arkası vad 
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Sayfa 1~ 
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1 Hika'11e Bir Macera 

-., 
1 

L·--------~-----------------

misyonundan: 
Türkkutu için 4 tane Çadır-hanğar-yaptınlacak ve 15/2/1937 Pazartesi 

saat 15 te ıo~ık eksiitme ile münakasası icra edilecektir. Istekli olanların 
tartname ve resmini sıörmek ~in Pivanao Direktörlüiü muhasebesine 
eelmeleri. (751) 
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" Son Poate , n1n tefrlka .. a13 

151 numarali şehit 
' (Ertugrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yazan t A. R. 

SON POSTA 

A':.-dülhamit başkatibine döndü: "Şimdi kalbirn r ... hat 
etti ded~. Bu sefere Hasan paşa, damadını göndermek 
istiyor, eğer Ertuğrul gemisi bazalarının iddia ettikleri 
gibi çürük bir gemi olsa idi, damadını yollamazdı. ,, 

Yazan : Celal Cengiz 

Sama o gece Q.udeadan emir cllmışb 
Nipurdaki ( Ihtiyar geyik ) e bir 

kurban götürecekti 
Bahriye nazırı Hasan Hüsnü paşa, Bu cevab, bahriye nazırını pek mem-

bu (irade) ye sevinmişti... Çünkü, kaç nun etmişti ... Askerlik itaatine, ailevi 
gündenberi (Japonya aeferi) etrafın - merbutiyet ve hürmetini de bu suretle 
da çıkan dedikoduların aerpintileri ya - göstermiş olan cesur ve merd damadı
vaş yavaş kulağına gelmekte .. ve ititti- na teşekkiiT ettikten sonra: 
ği sözlerden acı bir teessür hissetmek te - Pekala .. aefer esnasında tatbik e- Timsahın bir itiyadı daha vardı: Son her evde ve hatta Cu deanın sarayında derin bir acı duyan Sa ma şehir dıfi.JI 
idi. dilrnek üzere bir talimatname kaleme a- zamanlarda kendisine takdim edilen bile serbestce dolaşıyordu. bir ağacın dibinde atından indi .• kur' 

Içlerinde yüksek rütbeli zevat bulu - lınız da hemen bana getiriniz. genç ve güzel bir kız tarafından yediri- Ur'lular bütün mabudlara kurhan • hanlık kız da onun arkasından yeri 
nan bir takım bahriyeliler, daha he - Diye emir vermişti. lirse, timsah daha fazla memnun olur- lar, hediyeler adıyarak, aöze görünmi- atladı. 
n üz bu sefcrin ciddiyetine kanaat hasıl Osman bey, kayınpederinin istediği du. Herkes timsahın gözüne girmek 1 yen adamın ferrinden korunmaları için - Buraya gelişimizden Nipurlul-' 
edememişlerdi. talimatnarneyi derhal yazarak getir - ve gazabından kurtulmak için, kızları-l yalvarıyorlardı. haberdar değil mi} 
Aynı zamanda: mi~ti. Bunurı üzerine, Hasan pa,a da, nı giydirir, süsler ve ellerine güzel ko- Sama ertesi aabah, on yedi yaşında, -Hayır .. 
- Bakalım, topun ağzına kim ge- şu tezkereyi yazarak. sadrfizarn Kamil kular sürerek göl kenarına gönderir- kurbanlık bir genç kızla beraber Nipur -Beni mabudun önünde siz aıi ~eo 

lecek?. . Eğer bu iş ciddiyete binerse, paşaya göndennişti: di. yolunu tutmuştu. seeeksiniz} 
hiç şüphe etmemelidir ki; Bozcaadalı, ( Ertuğrul fırkateyni hümayunu Krokodilopolia şehrindeki timsaha * - Ben ~imdiye kadar bir koytl' 
sevrnediklerinden beş on kişiyi bu ge- kumandanlığı vazifesini Ha etmek, (Sefih mabud) derlerdi. Nipur yolunda bile kesmedim .. kendi cinsimden blf 
miye verecek.. böylelikle, başından ve zatışahane tarafından Japonya im- Bir gün, Mısırdan Sumere gelen bir A ·· ·· . . mahluku nasıl boğazlıyabilirim? 
d d d ı k tacir Nipurlulara AÖ 1 b" k' ı t- t ustunde gidiyorlardı. i' ef edecek. parataruna he iye e i ece olnn nişanı T Ye ır va a ana Sa (Safah "hud ) .. - Ah .. ne olur? Beni siz kessen ma, at ma u na go • 

Diye, bu dedikodulara cila vermi~ ; aliyi götürmek üzere bir kaç lisana ınıştı: türdüğü bu kurbanlık kıza acıyordu. olmaz mı~ l 
lerdi. aşina, dirayet ve rüyeti, fünunu bahri- ' <C- O~lum Krokodilopoliate mimar- Yolda giderken sordu: - Ben bu işi yapamam, yavrutil 

Bahriye nazırının en büyük endişe- yece mehareti kami1esi hüveyda olan dı. Gençlık bu ya .. orada orta aileden Kral Hatta bunu uzakta11 bile seyredeıneıJI.' 
ı..· • · k ·· ··ı . . . a seni kim haber verdi) st, gemiye tayin edilecek kumanda he- yaveranı hazreti şehriyariden bahriye /Jırının ızma gonu vermıştı. Benım B"tm· d"" . Hurma yediler .. 

yetinin saraydan seçilmesi idi Şa - miralaylarından Osman Beyin tayini reyimi sordu. Ben de biricik oğlumun d" -:-d 
1 
atıy~rum:k. un sıecel anne~~n Kurnun üzerine uzandııar. 

yet, bu~lar saraydan seçilirse .. ~. ne- tarafımızdan tenaip ve esnayı seferde kalhini kırmamak çin, o kızla evlen - ızın edy aber ~·. 1 
edr ~al ray at 

111 
ge ı.. Bu kadar temiz ve günahsız bfr kıt' 

zah. h . vafak t . F k wl annem en nı ıst ı er.. k S -
Ucede bir muvaffakiyetsizlik zuhur e- kumandan ile ıtanın attı hareket- mesı~~ _mu a ett~m. a at, og um _ Ba~n ok mu). el uzatma amanın aklından bile i~ 
C:lcrse · işin iç yüzünü hilmiyen ler, ken- lerini mübeyyin kaleme alınan talimat sevgılıaıle evlene.rnedı. Kız ve babası r ~- yıly H d .. 1 miyordu. 
•ı. . ' . • . I ff k . k 1 I kl b "zd" . l k b 1 "'- - ~en amat eavaşın a o • d , wami itharn edecek1er .. kım bılır da - e en ta dım ı ınmıt o ma a, olbap- u ı ıvacı memnunıyet e a u ettıır.- .. t"" Sama kendi kendine düşünüyor d• 

ha, neler söyliyeceklerdi)... ta ... ] leri halde, şehir halkı itiraz etmiş ... muş uA.. d d' . ed") • - Bu kızı ölümden kurtarsaaı '' 
1 E w k 1 d · . ah .. - n n en en ne ı ye ıst ı er senı) 
şte, bu düşünceler dalayısila mü * cc Jger ızını ev en rırsen tıms gu .. G d .. h b" kı olur acaba} ••• 

teessir olan bahriy~ nazırı Kamil pa • Abdülhamit sa:lrazam Kamil Paşa- cenecek ve başımıza bir felaket gele • - k u ~~ .gun~ s~zh ~ z ara~~r • (Sefahat mabudu) kendisine krs' 
şanın bu tezkeresini okur 'okumaz bü- nın tezkeresine merbut ol;ın bahriye cek()) demişler. Şehir valisi de halkın muş .. Aen ısıne eadnı a vermış er. lın bir kurban gönderdiğini nerdll' 

k b . · h" b k k d f"k" ··ıı · . . "k ed ı.. - nnen acım ı mı aarıa}.. k yU ır sevınç ıssetmiş; derhal da _ nazırının u tez eresini o u uğu za- ı ır ve tema yu erıne ıştıra ere..., A l 1 . .. bilece ti? 
• J 0 d d b k · d" h ı·· .. . l L • - cımaz o ur mu} çı de gaz-nıadı mıra ay sman beyi istemişti. man, karşısın a uran aş tıtip Sürey- ız ıvacın usu une manı o ma~~; ıste - l • "b" k il d K k Kurbanlık kıza sordu: 

O b bah · p .. ] . .. l . . · H'" d" k d b"" .. •. k" w erı gı ı an a ıyor u amma.. ını B l _. 
sman ey, nye nazırının oda- ya aşaya aynen şu soz erı soy emıştı: mış. a ıse o a ar uyumuf ı, og • b w k .. ı bT d"? - u ö ümden kurtulmak ltterxı.,. 

tina girdiği zaman, kayınpederle da - - İşte .. ~imdi kalbirn rahat etti .. , lu m sevgilisini bir gece babasının evin- uyruguG nda affı ~e s~y _e~_e 1 biır. ı k misin) 

d d h . . H P d d .. d k . . d k w b ) E . - u ea aenın gunwuıl% r ız G k ıma arasın a, şu mu avere geçmıttı: asan aşa, ama ını go n erme ıstı- en açırmaga m er. ur o muş. rtesı ld v ed b"l" d , enç ızın vücudü ürperdi. 
O wl o he J D d k 1" d k . b h t" h k .. .. k o ugunu ner en ı ıyor Ur - g um sman yi.. aponya yor. amat erne , ev at erne tır. sa a gene ımsa a yeme goturme M h ll "zd h" ... ı . l -Kurtulmak mı?! 

"~i hakkındaki fikriniz nedir}.. Eğer Ertuğrul gemisi, bazılarının iddia için, ıahibler her günkü gibı kızı almak k a a emı e ırı aoy emıt 0 aa (Arkuı var~ 
- Bendenize kalırs , takdire fA yan euikleri gibi çürük çarık. bir gemi ol- üzere evine gelmi~ler.. kızın kaçın ldı- gere · . . .. .. .. 

1
.-r==-====-=-========;:::::::; 

ı.t t bb"" ·· B"lh T"" k d · b""d' k" d d b · b" V ··v · 1 · ı· 1 Sama bır müddet duşundu.. ı• P-JT eşe ustur. ı assa, ur enız- sa, ta n ır ı, ama ını u gemıye ın- gını ogrenınce mese eyı va ıye an at • A d" . 1 . . L • y 1 k Bir Doktorun 
ı!'l:!ğ• "dd fl" b" . . d" . .. d D V b k l Ş h" h lk ki E tının ızgın erını çeır.ti. o un e-Sm ı namına, cı en şere ı ır lftır. ınp gon ermez... ogrusu, una ço mı~ a,. e ır a ı aya anmtf! t< Y - da d d lar Gu··nlu··k 

Perşembe 
- (Ertuğrul) bu işi görebilir mi}. memnun oldum ..• Şimdi Kamil Paşa- valı, mahvoluyoruzl)) d:yr·rek göl ke- narSarnın ur u · d . 

N. · ·· · f d" G b" k Be · · k w b' b k k a sorusuna evam ettı: Nottartndan (*) - ıçın gormesın, e en ı m}... cr- ya, u tez ere yazınız. n, gemının narına oşmaga ve ır ~ a ız ara - Se hiden .. h l 
• ak d .. . k E "lk . d b" 1 d w h 1 lar - n sa guna aız mısın) n-·~---------..;.... ___ ..-. 

mı. y ın a tamırden çı mıştır. sa- ı rnuayenesın en ır şey an ama ım. maga aş amış . edi 1 .... d ·-
sen yapılışı da fena değildir. Nokaan - Vakia, ortada bir heyetin raporu var (Sefih mabud) a {!ehrin en güzel kız- sc;n :Ic.n Y ~liyer .~uzun 6 

suçsuz Yılancık 
~rı ikmal edildiği takdirde, bu sefer amma, ben bu raporu kafi derecede ların altın tepsiler v~ fağfur kaseler j.. 0 ar yaşay r ~ı . Temiz balolmayan yaralar ve 9ıbanlJ.l"-
'-'n pekala elverişlidir. kuvvetlı" bulmadım ••• Ş~radan bura • çinde nefia yemekler götürmü.cıler. Fa- . - Ben yaşadım ışte. Hattl bır kutu dan yılancık mtkrobu kana karışaral 
ll~ T bu mühlm hastalıgı meydana getırtrlet· 

-Demek ki, siz de bu fikirdesiniz}. dan kulağıma bazı feyler çalınıyor. kat, timsah başını kald•rıp kızlara ve bıle kınnadan.. . Bazanda yara., çıban pek müh1m oıına-
- Evet, efendim. Geminin teknesi çürük ve noksanı pek yemekiere bakmamı~. Rahipler ağzını - Bir kutu incitmem_ıf olabilirsin ~ı halde ııene yılancık görülür. 
- Şimdi, ~adrazamdan bir tezkere çok oldugv u söyleniyor. AHa h esirge- açıp ı:ıaraplı şerbet dökmek istemiı~ler- amma .. başka bir günah lflemedin mı Bilhassa yüzde çok tehllkelldlr. çnnt" 

• T yüzil gözü şlrtrlp fena bir hale koyan bU 
aldım.·· Z8ti şahane, japonya impa _ sin .. korkarım ki; bir .akatlık olma - se de, timsahın ağzını açmak mümkün hiç}.. hastalık lenf& J.ollan Ue veyahut. Jtall 
ratoru~~ gi~ece_k hediyeleri götürmek sın... Böyle bir şeye meydan verme • olmamış .. halk yerlere kapanarak ağla- - Hayır. Hem .ned:~ ~atı_:orsunuz damarlan yollan Ue burundan beybl

1 

!~in munasıb bır zatın gösterilmesini, rnek için, geminin her kısmı ayrı ayrı şıp yalvarınağa başlamışlar: bu kadar' Herkeaın gunahkar plması ~ı;:~~~n:~rbı:ro:::ar!;:n ~~:mmr::: 
pıze havale etmiş .. lisan aşina .• ve, di- mütehassısl~ra tekrat tekrar muayene - {Ey mabudt Sen bizi affet .. o ve- icap etmez ya. meydana çıktıtım ve btr taç gnn tçınd• 
rayetli bir zat ... Siz, bu iş için kimi dü- ettirilsin ... Sonra; Avrupanın harp fasız kız gitti ise, ondan daha güzel kız- Sama ayaklarının ucunu atının kar- hastayı öldürdü~Unü çok gördük. 
ftinebilirsiniz?.. gemilerinin hepsinde, küçük istimbot- larımız var ..• ve hepsi sana hizmet et- nına dokundurdu.. yürürneğe batladı- Bu sebeble burunda ve yüzde bir kt1 .. 

O be k I lı 1 çük çıban veyahut tane oldu~ zamall 
sman y, gözlerini pencereye çe- lar bulunur. Bu gemide de var mı} .. me için mis koku u e erini kavuştu • ar. . . onu ldrll eller ile, parmaklar ııe karı.tW-

~rmicı .. o evsafı haiz olan bazı zevatı Makinesi ve elektrik takımlMı noksan rup huzuruna geldilerh> Samanın kafuında gıttikçe derinle-o mak, sıkmak kat'lyen caiz de~lldlr, oJ-
birer birer zihninden geçirmi{lti. V; mıL Bunlar, inceden ineeye tahkik ten bir fÜphe vardı: Günahsız insan namamalıdır. Soıı derece temiz aıkoll1 

ı k S d d ı pansırnan veyahut tentiirdüyot dokUll" 
sonra, bunları birer birer kayınpederi- ve tetkik edilsin ... Eğer bun ar i mal ama o gece Gu ea an emir almı~ o ur mu} . durup doktora müracaat etmelldlr. vat-
he söylemişti. edilecek olursa, inşallah, tamazandan t; .. Nipurdaki {Ihtiyar geyik) e bir kur· Genç kızın aözlerı 0~~ kafa!ında- tınde teşhis edllen bir yılanc~ silr'atıs 

Fakat bahriye nazırı, hepsine de bi- sonra, bayramın beşinci günü gemi ha- han götürecekti. ki bu fÜpheyi sil-:ın~ıftı .. Fakat, ne ve ciddt tedaviye tdbl tutulursa şlmd~ 
rer birer: reket ets"ın. Sama bunları düşünerek aabaha ka- de olsa o, bu temız yurekli kızın diş-- zamanda muhakkak iylleşir. h Yılancık arazı başlayınca bazılarınlll 

- Olmaz. Başkatip Sürevya Pa,a, Abdülha - dar uyumamıştı. leri dökülmüf (Bir 1 • tiyar geyik) uğ- bazı boş flldrlUerin tavsiye ettikleri Jlbl 

Demifti ... Ve en nihayet: midin bu iradesini. aynen sadrazam Gudea: runda. hem kendi elıle • hederolmaaı- salwı yılımcıt ""' yap,.tırmayınız. Be~ 
- Bey oğlum!.. Bu mesele, doğru- Kamil Paşaya tebliğ etti. Kamil Paşa - T anzem yeğenini cinler kaçır • na tahammül odemiyeceğiıü anlayor- = ::~ geotrm!.J oıursunm, sonu teb· 

dan doğruya, benim işim .. onun için da ayni günde (30 mart 1305], bahri- mışsaiar, Nipurdaki (Ihtiyar geyik) e du. 1 

ben bu işin baı;Jında, candan bir ada _ ye nezaretine ~u tezkereyi göndermiş- bir kurban göndermekle onun izini bul- - Hiç şüphe yok ki, bu, inaanlarin <•> Ba notlan kesip saklayuus, yab .. 

mımı görmek isterim ... Bilirsiniz ya, ti: mak mümkün olacaktır. en az günah ifleyenlerinden biridir. bir albfime yapqtmp koDebiyon J'&plllJI. 

bizde bir şey vardır. Iyi olursa, Allah- [ Ertuğrul fırkateyni hümayunu • Diyordu. Ur halkında da bu garib Diyordu. Bıkmtı umanmızda ba notlar bir doktot 

tan bilirler. Kötü olursa, kulun noksan- nun muntazam ve mükemmt>l bir hal- ma bu d hakkında şöyle bir inanıt vardı: Nipur surlan uzaktan ıörünmiiftü. &ibi lmctadııuza Jetiteblllr. 

lığına veyahud tedbirsizliğine atfeder- de bulundurulması, matlup ve mülte- {Ihtiyar geyik) her yıl bir kurban isti- Sama: 
ger •.. Size, açıkca söyliyeyim. Ben, bu zemi ali bulunduğundan, hüdanekerde yor .. Gudea bu kurban: bazan ihmal e- - İşte (Sefahat mabudu)nun bu- Nöbetcl 
dşe sizi nvjnasib görüyorum. Ne dersi- bir guna sakatlık vukua gelmernek i - der, göndermez. O da böyle ölüm mah- lunduğu memlekete geldik.. Eczaneler 
nizL çin makineveedevat ve sair.!since nok· kumlarını göze görünmez bir hale ge· Diye seslendi. Genç kız içini çeke· 

Diye, düşüncesini söylemişti. sanı olup olmadığı, ve iatimhot ve saire tirerek bizim başımıza saldırır. rek sordu: 
Miralay Osman bey, en küçük biri gibi levazimatı mükemmel bulunup Ve yerliler hep bir ağız~an: - Beni hemen bu gece götürecek 

tereddüd bile göstermeden, şu cevabı bulunmadığı; velhasıl ne mesellu ~ey- - Güdea (Ihtiyar geyık) ın kurba- misin mabede? .. 
vermişti: lere hacet olduğunun erbabı fen ve ma- nını derhal göndermeli ve bizi bu belli- - Istersen tehre girmiyelim. Ge -

- Efendim 1.. Bu emrinize, iki au - lumattan mürekk~p bir heyeti mahsu· dan kurtarmalıdır. ceyi kumsalda geçirelim .. yarın gide-
retle itaat e mecburum... Birincisi, as- sa m arifetile tetkiki, ve geminin her Diyerek saray kapısında bağrışma- riz mabede, olmaz mı? 
kerim. Emrinize itaat, vazifemdir. f - cihetinin etraflıca muayeneı::i ile billa- ğa başlamıştı. Genç kız dünyayı bir gece de görmüş 
kincisi, pederimsiniz. En küçük bir ar- yiha arz ve beyan kılınmak, ve tarafı Tanzerin yeğeni hakikaten görün • ol.manın zevkile göğsünü tişirerek gül
zunuza hizmeti, kendim için borç ad- hili).fetpenahiden, japonya imparatoru mez bir halde hC.!_!~~ her kö~ dü : 
dederim. · · Bu iki mecburiyetten son- haz.retlerine bazı hüdayayı seniye ir - ihzari lçvazimine itina olunması dahi -Oh .. demek yarına kadar yaşaya-
ra, meselenin bir de şeref ciheti kah - sal buyurolacağından fırkateyini mez- cümleı fermanı hilafetpenahiden buj- cağım. 
yor. Doğrusu, böyle büyük bir sefere kurun inşallhürrahman idisnidi fitrin lund"uğu ve mezkfi.r talimatan leEfen Ve sonra birden başını önüne eğdi: 
çıkarak mesleğime ve sancağıma hiz - beşinci günü buredan hareket eylemek iraal olunmuş olduğu beyanile icabının Ke,ki benim yerime ~kasını seç-
met etmeyi, canı gönüklen arzu ede- üzere, yevmi hareketine kadar ber - iCTası emir ve iş'ar buyrulmuttur.] aeydiler .. ne olurdu>. 

1 ı 
rim. 1 veçhi dilhahı lli ikmali na.vakıaı ve (Arka.u var). Genç kızın i.çli içli k.oııutmaaından 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler tmı -
lardır: 

.. .İstanbul clhetlndekiler: 
Aksarayda: CPettev), Beyazltte: (Bel

kıs), Fenerde: (Hüsamettfn), Şehreınl -
ninde: <Nazım), Karagümrllkte· (Suat>• 
sam:ıtynda: (Erofllos). Şehzadebaşınd!L: 
(Asa!), Eyüptc: (Arif Beşir), Emlnönün" 
de: (Mehmet Kdımn), Küçülqmzarda : 
(Hulf1s1l, Alemdarda: (Esat), Bakırkö ~ 
yünde: (Hııt\1). 

Beyoı:;ıu cihetindekller: 
İstiklfU caddesinde: CKanzukl, Galn ~ 

tada: (İsmet), Takslmde: (Nlznmet.Uıı>• 
Kurtulu.şta : rNecdct), Beşlktnşta: (Sii" 
le yına n Recep). 
B~aziçl ve Adalarda: 
Üsküdarda: <İmrahor), Sarıyerde 

, (Nuri), Büyükadada: (Hnlkl, Heybcllde: 
(Tanaşl. ~ 



Ura K 
Bart1n lcra Memurluğundan : 

....._ uru, adet 

200-;;- -ı CiM i 

'l'ek. silindir çift isll\vut 
vinç hUlün aksamiyle 

rıo 00 ı Koçnk semaver kazan 
2 

80o 
20o 

00 4 Tahta ocak arabası 
00 ı Firenli varagel 
00 1 Lftvar bakipiston depo

su kısa ve bOyOk şatlan 
6 ()() 2 
6 oo 8 

10 00 10 
4Q oo 2 

Çelik katrak 

A~aç katrak 
Hurda emniyet lAmbası 
Kamptresor delik ma-

6 00 
5 00 
ıoo 

kinesi 
ı El mengenesi 
1 Karplt lllmbası banyolu 
1 Çift dilli demır msıluıra 

tornn makara 
ı 00 ı 
2 00 16 

Griblf\j zinciri 

1 00 
La~m burgusu 

ı Terazi 

8 Maden sobası m tamel 
2 L ~ım tokmak! 
2 D m ir vall oz 
ı9 lç ve dış mişon 
S Kilo Grafit 
ı Semefikn demircJ 
ı Bn} Ok musluk 
4 Piııç yatak 
5 Kilo ı)erçin çivis.i 
2 LUks ıambusı 

1 Demirci kOrn~n 

2 oo 
ıoo 

ıoo 

2 60 
a oo 
ıso 
1 00 
~ 00 
ıoo 
() oo 
{ı 00 
9 

10 
00 95 Emniyet ll\mbası c mı 

~ 00 a lstimg c 
00 76 Emniyetll\ınbası20adedi 

lO 00 
5 00 
ıoo 

6 00 
2 00 
2 00 

Ethem ag-a mag-nzasında 
1 Ray makinesi 
ı Demi ri ci orso 

10 Kilo telefon teli 
ı Kriko 

1 Kamçılı anahtar 

t Fit tulumba ı kazanı 

50 Demır tekerlek 
1 Çini ıaonıan 

Lira Kunq adet Ci mn 
120 

240 

100 

18/50 köınUr 30 ton 
dört lira 
o/lO körnUr 80 ton li~: 

lira 
'l'Qvenan r,o toa Ikilira 
kömür 

10 80 64 Emnnlyet llmbası camı 
40 00 2 Kriko 
10 00 

0050 
ı 00 

ı 00 
ı 00 

5 00 

1 00 
5 00 

1 00 

30 00 
lO 00 

5 Kilo esbe to ka~dı 
ı Yazı takımı ve tampolar 
ı Kutuda sıfırdan 9 za 

kadar numara 
ı Suzgeç teli 
1 Dosya sıkı;;;tırmak için 

ba~kı 

1 MnnivelAlı bUyUk tel 
makası 

1 Yirmi metrolu tel mezro 
2 Ltlğıın burgusu 

1 Kırufıt macunu kutu 

içinde 
ı Çaluskar 

2 MOstaruel vuregel teli 
çelik 

00 75 15 
10 00 35 

4 00 14 

2 50 9 

Kilo muhtelif cıvatu 
Yeni filllııj 

J~·i ve d1şı maşan yeni 
Deve bo~nu 

20 00 1 Dökıne nınden boru 
4 OtJ 9 Kazma 

2 00 24 Cıvuta bUyük 
ö 00 15 Demırci alıltı 

00 50 1 Demir destre boru 
2 00 

00 50 

3 00 

5 00 

150 00 

2 Druııga makinesi 
2 Knçnk demir musluk 
2 Çınko ı~vhtl 

ı Sandık içınde telefuıı 

fiııcanı 

S HUytık vaf 

2 Su tulumbası 
5 Lllwu demiri 

.. 

.ı ı 

1 

·~, ,.Va.v't 

?2 

ısooo 
2 00 

80ooo 
10() 00 

1 Vortik su tulunıbası 
1 Tek silindir biç.ki ma

kinesi 
lO 00 ı 

iOo ~ 41 
ıo 00 

Boro mengenesi 

20 00 

5 00 

ı 00 

2 00 

lo oo 
2o oo 
2 6o 

7 00 

loo oo 

5 Kurşuni salmastra 

1 Kilo esbas lıtili 

60 Hurda kazma 
4 Bnynk karpit lAm b ası 

25 Knte 

·ADAPAZA~I· 
T(faif' • Tj~·ltEY • 

7 Hurda emniyet Iambası 
1 Pura kasası 
ı Yazıhane 

Jsum bonısu muhtelif 

ı Büytlk tezgah mengenesi 
1 Delik tezgah makinesi 

eo oo 
80ooo 1 Kriplaj rampasında vinç 
10 00 2 T 

lo oo 
3 00 1 Uzun )•azı masası 

2 Hasır koltuk 

-- Madeni kutulerde kate --

elefon makinesi 
ö 00 ı L "" tlks el ıambası 

"" 50 1 Su kOpü 

2 

5o 
2 00 

3 00 

1 Kıymetli sehba 

1 Lnmba ALGOPAN 
8 00 ı Yazıhane 

to oo ı Camh dolap 
2 00 8 Sandalya 
1 00 ı Hokka takımı madııni 
1 00 ı Tav li 
8 00 2 Dolap 
1 00 ı Bor e 
2 00 1oo 

00 
2 Masa 

80o ı Basklll 
~ 00 14 Demir tumba tirahası 

{()o 00 ı El vinci 

8Qo 00 ı Lokomobll 

41 00 1 V antilAtör mna teterruat 
00 18 Makkap Ethem ag-a ma

~azasında mahfuz 
6 00 

2 Teneke makine yaAı 
eo EUıem &4a ına~azasında 

00 oı El vuntilatoı1l Ethem 
aıta ma~asında 

1 Çift silindir buhar ma-
ı~ 00 

tO() kinesi 

25 Oo 307 Demir ray 
00 10 Makas 

lO OO 
ı sandal 

10 00 

3 00 

00 
00 

270 
ı 

100 

s. 00 

ı Sitimgeç 
ı Enjentor 
1 lstof var 
8 Muhtelif cins valt 
2 Gelberi 

ı SOngO. 
ı Vanülatorln 

k örtlg-tl 
demirci 

5 oo 86 Muhtelif cins dlJ ve 

17 00 

2oo oo 

lo oo 
8oo oo 

lo oo 
2 00 

3 00 

•o oo 
5 00 

8 00 

1 00 

işli maşon 

9 Deve boy.nu millıtelif 

1 Tek sUlndir vantllatör 
makinesi nıaa teCerruııt 

1 Boro mengenesi 

ı VantiHltör makinası 
şat ve tefernıatı 

ı Ray mengenesi 
2 Tirpine 

1 GJepe 
1 Delik tezgAhı 

ı Demirci mengenesi 

ı Kamçılı büynk anahtar 
2 lngilu anabtari di~er 

boru anabtan 

ı Komprestor makinesi 0 25 ı Pens 
1 » deposu ı BaskUl 
l » kayışı 6o 00 

6 » dip burgosu lo oo ı Sandal çifte Uç 
8 • burgusu 1,5 0 00 ı Örs demirci 
6 » burgusuJ 2 
2 » El makinesi 6oo oo .st Ray 157 si Ethem ağa 
4 » Lastik mar- nuı~azasında mahfuz 

puç 246 ... oo 86 Sitim borusu ve su bo-

_-.41111 ___ _.., Doktor 

lbrahim Zatl Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 nurnarada hergün 
ö~leden sonra basta!annı kabul • 

'----• eder· ----~~ 
.......... ----.....----····--------·--

Lin Kuruş adet Ciui ---3 5o 85 Korek mOstamel 

1 oo 7 Elek teli 
5o oo 6 Demir ltl'aba OnUnden 

kapaklı 

28o 00 18 Tumba demir araba 
m usta m el 

2o oo to Tabta ocak arabası 

22 00 22 çın tekerlek 

2o oo 

3oo oo 

80 00 

2oo oo 

8 M8k8S 

ı Bnyok vortik ve terer
rOatile Ethem aga ma -
tHZRS1Dd8 

1 Küçük su vortik 
1 Oksijen tnp V. S. 

62 oo 31 Emniyet lllrobası 

ı 00 

130 00 

1 Emniyet ICimbası 

13o ton yıkanmtş toz 
balinde kOmtır 

l Haypereş tek silindirili • rusu muhtelir 
ı6 beygirlik L ğ b :.!oo oo 

1 Kriblllj makinesi 2 oo 9 a ım urgusu 
5o ton 10118 kOroOr 

ıoo ton 1815o komnr ı » eleği 4 oo 9 Kömnr yabası 4oo oo 
ı Semaver kazan ıetav- 22 00 «o ton kriple kömllr 

roz su borulu 2 oo 4 Demir valvoz -OO so 00 3 LQks koltuk 
.. Orible kömür 40 ton 1 oo 3 bı~m tokmag-ı __ 

beş lira 15 oo 28 Ocak kazması ı 7o7o So 1949 YekOn 

c1ııa ~ra kömür istismar tirketinin borcundan dolayı dökük ve tarla ağzı ocaklarından baciz Olun up yukarda 
~ ~e kıymetleri yazılı kömür ve etya ve malzeme 26 tubat 937 cuma günü N(ll 14-17 de Bartin iaa dairesin • 
luğ açdc artırma auretüe satılacaktır. Tatipierin o/o 7,5 nisbetinde pey akçalariyle birlikte o gün Bartm icra memur
~~ ınüracaat etmeleri ve fazla malumatalmak isteyenlerin 935/2561 No.lı doıyada mevcut arttırma fUlDa • 

ınıRÖrmeleri lüzumu iliu olunur. 

VENÜS gibi güzel olmak istiyorsanız; daima: 
Venüs Kremi 
VenÜs Pudrası 
Venüs Allığı 
Venüs Ruju 
Venüs Rimeli 
VENÜS Sürmesi 
Venüs Briyantini 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Venüs Gliserinli ve 
Tuvalet sabunu 
Çam kokulu Eren 
Kolonyası Kullanınız. 

VENÜS mostahzaratı nam ve şöhretlni söz ve şarlatanlıkla. d~, malım 
bUtOn dOnyaya beyendirmek suretile isbat eden şayanı itimat yegane mftl)t 
kadır. Evliyazade Nureddin Ecza, Alat ve Itrlyat deposu. Istanbul. 

1 EmlAk ve Eytarn Bankası lllnlara 1 
~-----------------SA TIL IK EMLAK 

ESAS NO. SI MEVKÜ VE NEV'q _ DEPOztı:g 
C. 15 Büyükdere•de Büyükdere caddesinde eski 

c. 18 

203, 203 mükerrer, yeni 192- 194 No. h 
albnda dükkinı havi ev. 
Kadıköyünde Hasan Pqa mahallesinde 
eski kayış Dağı, yeni Abdi Bey sokağuı-
da eski 1, yeni 19 mUkerrer No. h ev. 

460 Lira 

(Üzerindeki Taj. No. aı 35) 120 Ltra ' 
TafsilAh yukanda yazılı yerler peJin para ile satılmak ftzere a~ 

artbrmağa konulmuştur. Ihale 15 Şubat 1937 tarihine mUsadiE Puar .. 
tesi giinü saat 1 O da yapılacaktır. 

l.teklilerin Şubemize ielmeleri. 452 .. 



c:: 

, ··= -;.------------.. 

1 
P jrinç- } u.af -l\ .. ercimek · Buğday-irmik - Patates-
r .. :ısır - Arpa - Bezelye - Çavdar - Türlü - Badem 

Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdaıara bayıııyorlar. Tubiıttin saf 
· ububatın özlerinden istihsal edildig-i için çocuklar çabuk neşvu ntıınn 
buluyorlar. Çııhuk bUyUyorlar. Haslalıksız ve çok uzun öınUrlü oluyor
lar. Mutidka H A S A N isnıine ve markasına dikkat edinız. Eczıuıe-

l~!rde ve hııkkaliyelerde bulunur. H A S A N D 1! P O 8 U 1 
Istanbul, Ankara, Beyo~lu, Beşiktaş, Eskişehir. 

~----~-------------'- , 
ILIPS 

eteıleri .. . . .. ~· 

Ampullarini 
kullan1n1z! 

ELEKTRIK TAHSIL O ARI GELiNCE YARI 

YARlYA DAHA AZ PARA VERIRS\NIZ 

CIFT ISPIAA L. Ll 

LAMBALAR I 

AZ MASAAFLA 

BOL IŞIK VERIR 

Türkiye Umumi mUml"ssiliği 

H E L 1 O S müessesat1 
lı;tanbl: G lata Voyvoda cad. No. 124- 1:.!6 - 1::!8 (yeni hir1.1dn) 

.,.ijQMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, strt ve Kuyruk 

&okumu •Arılar1n1 

Teskin ve izale 
eder. 

lN 
KENAN 

As:ınd ı kıymetsiz o.ıına 
fazla bir şey ilil.ve etmez. 

KREM PERTEV 
ltl"ıt ve ıııllb ,lhVrıının if t· 
de:;i ıle~ild ir.'1 erkıhı h ır fen 
harit: sı gib i velvelcli lıir 

tnrzdıı ortnyıt atıl•uı ı,(lz ·L 
lik nın ta.ızarl ırım ttı k<ıı
d ;sine k ırşı hıçhır z ın~Ut\ 
rakip ol ır ık taı ııııuıııı. tır. 

,----~~------~ 
Bayram yak aş•yor 

Gai:t ~ada me?iıur 

E !bi~e E ~ğ~z!.~ , R ~ 
tel< nıil dairelerindeki 

TENZIATLI 
satışı ne an istifade edin· z 
Şu ceh e! den bir fıkır edim·hil r-
s nız 
1\um:ı:;,tıtn pardes 1 •r 
1 reııçKOl pardf'ı:; .. l r 
Gaburdııı p.ırd s •ıer 
~ l uııcl.ı.eher~ p.ınles iıer 
l\1 uşcııı ı bal r 
Erkek ko-.tllmleri 
Kadın ııı•ıntolıırı 
Kudırı ıııuş.ııııhnlıın 

Lırudan 

1 ı ın 
15 ın 
17 11'2 
23 1/2 
1'2 
14 1/'2 
11) 

10 

lsmarht a cllııı-elcr ikı Jii'Ova ile 
28 ın lıradcın itıhureıı 

Yulııız bırkaç gOıı için 

• IKSELSYOR'da 
bulncnksı ız. 

Su~h Huku:· Hak•mliain-
• :> 

331 senesinde Tokat Po~ta, Tel-
graf idaresi koli memur.ugunda bulun
dugu sırada zimmetin~ 200 kü~ur lira 
geçiren ve ıkametgahı bulunmaınas. ha 
sebile gazete ile davet oitınan Arnavut 

' Halit Ziya mahkemeye geimcdiğı g:bı 
bir vekili kanuni dahi göndcrmediğı ve 
bir mazeret dermeyan etmed.ğınden 
gıyap kararı tebliğine k::ı rar verildığııı 
den hukuk usulü muhakemelcrı kanu 
nunun 403 üncü maddesi mucibınce gı 
yap kararının :illimen tebliğı'ne karar 
vernerek muhakeme 1 Mart 937 tarihi 
ne bırakıldığından tarihı ılimdnn itıba 
ren 1 j gün zarfında Tokat sulh hukuk 
mahkemesine bir vek:li kanuni gönder 
med!ği ve bir kanuni maıcrcl dcorme
j an eylemediği takdirde _?tyabında mu 
hakerne icra edi!eceğı ilan olunur. 

p 

1 rJ,~~K v~E~"~:liı!~fN.~~~!,. 
ıneleıı bilen ve tercUıııe ve 
daktilorrr ıfitle tecrUb li olan bır 

o 

'ftırk uenci aranıyor. (N. A. ru
muzile '"'ı!Stanbul 176 No. posta ku-
tusu tıdresine tnbriren mUraccnt 

-·--•• olunması. ~--·' -····················-······································ 
Son Poata MatbaasJ 

Neşriyat MUdUrü : Selim Ragıp E~mç 

lA. Ekrem UŞAKLIGlL 
SAHIPLERiı s. Ragıp EMEÇ 

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişler le 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişierinize çok dikkat ediniz 
Bazan en Ustad doktorlarin bile sebeb 
ve menşelnl bulamad1klar1 bir he•t•'" 
hğ1n dlt lltlhab1ndan Ileri geldili 
pek çok tecrUbelerle anlatalmıtt•t• 

Günde iki defa dişierinizi fırçalıyarak vta daima 

ku 
... "' . ... . ~ ' -~ - ' ~ . . ' ~ ~ .. 

---

4 
C:). ~ ~~~ ~~ 
~~ (J( ~\~~·~V 

~a;,_~,.., !\1 AZ - O v .,~"'~ 
1""41\1 AYAft 

SATIŞ YERi: GALATA. RADiUM TiCARETHANESI 
Posta kutusu: 1~1~ • Telefon: 42876 • Telğraf: Radium-lsfanbul 

• 
işbu Elektrikli E M 1 R Saatleri 
Size para kazandırır, çünki: IŞ sahiplerinin het 

dakikası bir çok paradır. EMIR saatleri kurulmadali 
ve elektrik tes!sah yapılmadan, durmad:ın mütema· 
diyen tam ay ar işler. Istifadeniz için yalnız EMIR 
saatlerini kullanınız. 

Bu EMIR· saatlerine lazımgelen elektrik cereyanı 
bildiğ!ıniz 4,5 voltluk cep fenerietinin pilleri vasıta• 
sile meydana gelir. Sanlar ise her yerde satılmakta 
ise de mağazamızdan daha ucuz tedarik edilir. 

Kurmak kaygusile durmak endişesi ortadan kalk .. 
dığından heıkesin böyle şayanı hayret bir cihaza 
malik olması lazımdır. z ;ra saatsiz b ir mahal dürneo 
siz gemiye benzer. 

Perakende sat•t fiyat.: 

Maktuen yalnız 10 Tiirk Lirasıdır . 

Kimy~ger alınacaktır. 
Asl<eri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Ankarada iat;hdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. Askerliğiııi 

yapmı' istekiiierin istida ~e vesikalaı ile Umum .Müdürlüğe müracaa~l~ı-ı.. 

"692» 


