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Ü is anbulda 1 Hayatı ucuzlatmak için 
hazırlanan kanunlar 

• 
1 • 

t 
Başvekille beraber Hariciye ve Petrol ve benzin fiyatlarının indirilmesine dair kanunlar 

Meclisin yaz toplantısında görüşülecek 

İktısat Vekilieri de geldiler Ankara, ll (Hususi) - Vekalet· 
lerde U37 yılı bütçesinin hazırlıklarına 
devam edilmektedir. Mühim kanunla-

İsınet İnÖnÜnÜn şehrimizde yeni vekillikler ve siyasi rın görüşülmesi dolayıaile Meclisin 
kış tatili bu sene geciktiğinden yaz top 

müsteşariıkiara seçtiği zevatın lantısına martın onunda başlall1Cağı 

ı 
anlaşılmaktadır. 

Atatürkün tasvibine arzetme eri muhtemel Meclisin yaz toplantısında görüşü-• • 
ısıınierini 
.\~kara, 11 (Hususi) - Ikşvekil İs- • 

~ l~ön~ bu akşam İ,tanbu.a hareket 

1 ll'l<ştır. Istasyonda vekı lle ı, kor dip· 

1°lllatık ve mebuslar tarafından uğur
tanan Başvekilimize Balkan Antantı 
kO~lantısıİıa gidecek olan Haric:ye Ve
c:;i.Tevfik Rüştü Arasla İ:<=ısa:. Vekili 
h 

1 
al Bayar refakat e:.?nektedir!er. Da

~~ ıye Vekili Şükrü K~YR ile Adıiye 
tı ekJi Saraçoğlu Şükrü Gazi istasyo
rn~na kadar İsmet İnöuünc rcfakat et
.rnışler \'e orada müsaade alarak ayrıl-

~lardır. 
d l3aşvekilin İstanbulda kıs:ı bir müd
k e~ kalmalan, bu müddet esnasında teş 
\> ı ~vzuu bahsolan yenı vekaletler 
tıecsiyast müsteşarlıkhırr. seçtiği zeva
z Umhurreisi Atatürkün tasvibine ar-
etmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

11 
.. ~eclisin önümüzdeki Pazartesi gü

r~ ış ve bayram tatili yapması· takar· 
k ~ etmiş gibidir. Başvekil de o güne ct ar Ankaraya dönecekler ve Mecli
tan ~tilinden sonra :stirahat için tek-

r ~tanbula gideceklerdır. 

. ~rup fabrikasile mukavele 
... lktısat Vekıli Celal Bavar bugün şeh 
·ı~· • 
buııze g:lıne~tedir. Vekıl. İstanbulda 
la undugu muddet zarfında Denizyol· 
\'erıtda, Liman Umum Müdürlüğünde 
guı ktısat Vekaleti havuzlarında rneş-

olacaktır. 
lıı~lrn~nyanın Krup vapur tezgahları· 
h ~uı:nessilleri evvelki gün Ankara 
Sab g~tn;ışlerdir. Bu mümessiller de bu 
lar: stanbula dönmüş bulunacak -

ır. 
"i\ 
~yaya ısmarlanacak gemilerin 

Başvekil İ!met İııöoü 
mukavelesinin bugün öğleden sonra 
Denizyolları umum müdürlüğünde im
zalanması muHtemeldir. İmza işinde 
Krup tezgahlan mümessiı:erile Deniz
yolları c:-ıum müdürü yapacak, bilaha 
ra İktısat Vekili tasdik edecektir. 
İngilterenin Kip tezgahıarına ait iki 

mühendis Kuruçeşmedekı tetkiklerine 
devam etmektedir. Bu iki. mühcndıs Ku 
ruçe.şme civannda sondaj yapmakla 
meşguldürler. Kuruçe~mc rıhtımının 
toprak mukavemeti, suyun cereyanı, 
milbiyet derecesi ve sairesı tesbit edi
lecektir. Bu iş için İngiltereden bazı 
alat ve cdevat bu hafta içinde lstan
bulda bulunacaktır. 

Amerika üniversitelerinde futbol 
dersinden imtihan mecburi ! 

Orada spor profesyoneller için bir meslek ise 
amatörler için bir mezheptir ve mektep 

bir ilim ocağı olduğu kadar bir spor mabedidir 
~ (Yazısı 6 ncı sayfnmızdadir) 

~================~==============~~===== 

Iz · ihrac çı arının 
teş eri ne ·ce verdi 
~ ---------
lQataların kıymetleri düşürülmeden önce yola çıkarılan 
~lların bedelleri eski kıymetleri üzerinden ödenecek 

~ Ankara ll (A.A.) -- Fransız 
tr11 •11Rının altın esasından ayrılışını 
Çtk" kıp Holanda İtalyan lsviçre ve 
ltrı 0~~o~akyanın paralarını ~ kıymet
frJp ~Uşurmeleri yüzünden ihracat ta• 
buıutırniz büyük zararlarla karşılaşmış 

BU:Yorlardı. 
ihr u Vaziyet karşısında başlıca bir 
rın~Cı.~t merkezi olan fzmir ihracatçıla
ba· an mürekkep bir hey'et, ekonomi 
~ı ~.anı Celal Bayarı ziyaret ederek ha
dU ~ernleketlerin para kıymetlerini 
~ttrı Ut1trıeletind('n doğan neticeleri izah 

ş l"rdir 

~ik Haber ~ldığımı?a göre yukarıda 
tl"ttj•. . 

~ıy gımız mem'eketler paralarının 
trıl"tlerinı' d .... "I . d .. n uşuru mesın en once 

(Oevnını 12 inci sayfada) 

-.. 

- ... ·····-···· ... ··························-· ........ -.... lecek~ meseleler arasında Maliye VekB-r ~ leti tarafından hayatı ucuzlatmak için 

" Suriye Hey' eti hazırlanan ıayihala.rın başı~da. ~elen 
petrol ve benzin fıatlarının ındırılme· 

Parise deg" il sine dair proje de vardır .. Maliyece ?a-
' zırlanmakta olan bu proıeler Malıye 

Cenevreye gitsin Vekilinin rahatsızlığı dolayıaile bu 
. " devreye yetiştirilememiştir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre 
benzin fiatlarının ucuzlatılacağı haber
leri üzerine bu maddelerin memlekete 
ithali hemen hemen durmuş gibidir. 

Parisin büyük gazetesi 
Lö Jurnal, Suriyenin 
manevrasına uymıyahm, 

j Fakat elde mevcut stok öniimüzdeki 1\faliye Vekili Fuat Ağralı 
Paris, 1 1 (A.A.) - Sain, Brice Le ! a::_'l~rda me~~leket ihtiyacına .fazlasi~.e bir kanun layihası hazırlamıştır. Lfıyi• 

Journal'de diyor ki: Sunyc heyetinin kafı gelecegı anlaşılmıştır. Fıatlar. u- haya göre vilayetlerde de çayır vo 
manllkan Parise değil, Cenevreye gıt 1z:rinde .spC:külasy~n yapılmasına ım .. mer'a müfettişlikleri yapılacak, pro-' 

demektedir 

mesi lazımdı. Sancaı.- statüsünü ana kan verılmıyecektır. paganda ile de uğraşılacak, halk Lna 
hatlarile tesbit eden Cenevred!r. S.1nd Mer'a ve çayırlar kanun layihası elisine ait olan mer'a ve çayırlarda mu• 
ler raporundaki planı tanıamlam[.k o- A k 11 (H A) z· t ı t n ara, ususı - ıraa zır ot arı imha ile mükellef olacak, ça~ 
.__.<_n_ev_a_m_ı_ı_2 _i_n_ci_sa_y_r_ad_a_) __ ./ Vekaleti mer'a ve çayırlar hakkında (Devamı 12 inci sayfndn) 

M er iç ve Arda 
nehirleri laştı 

kü piyango taliiiieri 
Büyük ikrdmiyeyi kazanan hamal ilk iş olarak yeni 

bir küfe alacağını söylüyor 

Karaağaç1a Edirnenin 12,000 lira kazanan Biçki Yurdu talebesi verilen müjdeyi 
irtibatı kesildi, feyezan sevinçle karşıladı, fakat biraz sonra babasının son 

devam ediyor keşide biletini satın abnadığınt Öğrendi 
Edirne ll (Hususi) - Üç gündür (Yazısı 7 inci sayfııınızda) 

yağan yağmurların tesirile dün gece -=-===-=-== ==..;=-•--=-·-==== ===>~=-==--= =·-.....:o-
Meriç ve Arda nehirleri beş metre yük 
selmiştir. Taşan sular etrafa yayılmış, 1 

Karaağaç yolile Bosna köyünün Edirne 
ile irtibatı kesilmiştir. Tarihi Saraçha
ne köprüsü hasara uğramıştır. 

Bugün saat ona doğru yağmur din
miş, hava açmıştır. Fakat feyezan de
vam etmektedir. 

Alien Jüdit ----
Amerikanın en güzel sine

ma yıldızlarından biri 
feyezan esnasında boğuldu 

Jüdit Alien 
Amerikanın en gilze.i: sınema yıldız

larından Jüdit Allen birkaç haftadan 
beri Aınerikayı alt üst eden feyezan es
nasında boğulmuştur. 

7 Şubat pazar günü film çevirdik
ten sonra dmlenmek üzere çadırma çe 
'krren bu güzel yı dız ansızın baskın ve· 
ren sulara kapılarak feci bir şekilde ol 
müştür. Kendisini kurtarınağa uğra~a:ı 
iki arkadaşı da ayni aktbete uğramış -
!ardır. (Devamı 12 inci sayfada) 

"Son Posta , 
sayfalarında 
edebiyatımıza 

şaheser bir 
tip daha 

kazandırıyor 

Pek yakında 

r 

Mizaı\ . 
edebiyatının 
ölmez tipr 

m 

Meşhedi 
yi 

yaratan 

GU~ABi' 
[ff ni 
AVRUPADA 

o 

oJL_.,.,-~-

başlıygruz 
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2 Sayfa S O N P O ST A 
========~~----========~~~~~~~==~====~=====-==~~~ 

Hergün ' ResimliMakale: a Temelsiz ev ll 
. 

Avrupanın deva bulnıaz 
Derdi: Gayrı tabii bir 
Sulh rnüvazenesi 1 

•--- Yazan: Y,tuhittin Birıen -

A vrupanın, bugünkü usuller, bu· 
günkü ölçüler ve bugünkü mil· 

vazene sistemleri ıçınde deva bulmaz 
bir derdi verdı.r. Bu derdı anlamak ıçin 
Avrupa haritasını göz önün~ almak 
ve onun taksımatma bakmak lazımdır. 

En garpte, bir ada üstünde, Avrupa
dan ayrı İngiltere ve dünyanın her kö· ;,\l ~~~~-~~~.u!C 

Çocuk ailenin devamı için aktedil
miş bozulmak bilmez bir mukavele
ye benzer. 

Çocuksuz ailenın devam elmesi 
mümkündür, fakat temeli ilk rüz -
garla yıkılacak kadar zayıflı.r. 

şesine sokulmuş bir müstemleke impa· 
lalorluğu. O, kendi kendisine, ba§lı ba· 
şına bir alemdir. Avrup.ı kıt'asını yok 
ediniz, İngiltere gene yaşar ve belki de 
daha güzel, daha rahat yaşsr. 

Onun yanı başında, gene Avrupanın 
garbinde bir Fransa ve gene dünyanın 
dört köşesine yayılmiŞ bir müstemleke 
imparatorluğu, Avrup::ı.nı!l öteki kısmı· 
nı yok ediniz, yahut Rayn nehrini bir 
Manş denizi, bir Şimal denızi yapınız, 
o da gayet rahattır. 

Fakat, hılkat Fran!'-:ay~ Avrupanın 
öteki parçasına yapış:.k yaratmış ve ya
nına da Almanya gibi bir ko~u vermiş 
Öyle bir komşu ki, Avrupanın bütün 
öteki parçalarile her gün münasebet ha· 
lindedir. Bunun için Fransa, kendısıni 
daimi surette Almanyanın tehdidi al -
tında hissediyor ve bu kuvvetı ezmeğe 
çalışıyor. 9 1 8 de eline bir fırsat geçer 
geçmez, Fransa İngiltere ile beraber, 
A1manyayı kuşa benzettiler ve bunun 
elinden kolonilerini aldılar. Kolonileri 
ahnmı.ş olan Almanya da bu suretle 
Avrupanın ötelti parçalarına daha sım
sıkı bağlanmış oldu. 

* Şimdi işlere bir de bu taraflan bak~
nız: Fransa ile İngilterenin iktısadi ha
yatlarının kurtuluşu, onları Avrupa· 
dan az çok uzakla.ştırır. Almanya ise, 
9 t 8 den sonra, Avrupanın diğer m em· 
leket1erine daha sıkı bağlanmıştır. O 
memleketler ki, Çekoslovakyadan 

Kadını yuvasına bağlıyan bağ ai
lesinden ve kocasından ziyade çocu· 
ğu dur. 

Dilenci iken milyoner 
Olan adam tekrar 
Meteliksiz kaldı 
Peştede Steflen 

Far kas isminde 
çok fakir bir a· 
dam piyangonun 
birinci ikramiye· 
sını kazanarak 
birdenbire zengin 
olmuş. 

Ömründe bu 
kadar parayı ha 
ya)inde bile gör 

miyen Steflen bir 

Masdar1 ağr1yor 
Softa medresede okınnuş, köyü -

ne dönmüştü. Köyün~c> döndiiğU ge
cc hastnlandı. Merak ettiler: 

- Neren ağnyor? 
Diye sordular, softa ~vap verdi: 
- Batnun ağnyor. 
Batnın ne olduğunu bilmiyorlar

dı. Tekrar sordu1ar .. 
Softa mütemadiyen: 
- Batrum ağnyor. 
Diyordu. Kasahada ülenıadan ge-

Hapishanede 
Yatarhen borsacı/ık 
Yapan haydut 

Bir zamanlar 
Amerika haydut
luk aleminin hü· 
kümdarı Qlan 
meşhur Alltapone 
fİmdi meşru işler 

ile meşgul olmak .. 
tadır. 

Kendisi Şaytan 
adaaında mahpus 

olduğu halde bor-

çinen bir hoca vardı. Ona sonnıya •a muameleleri i-
denbire taşırmış, karar verdiler. Gece yarısından son· le m~gul olan bir 
ve ilk olarak 110 ki~iye bir ziyafet ra kasabaya gittiler. tirketin reisidir. 
vermiş, üç tane mettea tutmuf, 12 kat -Aman hoca ne olursa sendt-n 0 • Alkapon ltlerin çoğu Al-
elbise diktirmiş. Yeni zengin para har- lur, bizim köyden medreseye oku • k ' · ..tam la ı... __ _ apone nın o. -6. o n &ansı tarafın-

cadıkça etrafın da kendisine daha faz· nuya gitmiş, bir delı'Kanlı vardı. dan çevrilmektedir. 
la itibar ettiğini görüyor, ve bu yüz- bugün köye döndii ve hastalandı,· M d K b" k a am apone ır ço müstear i-
den israfım arttmyormuş. Nihayet, soruyoruz. Batnun ağrıyor, diyor· simler altında Amerikanın bir ucundan 
kahvelerde sigarasını banknotlarln tu· ncresi acrr.yor? Anlıvamadık. ·· k" k · J • • • k .~. oT ote ıne ocasının lif erı ıçın oşup dur 
tuşturmağa başlamış ve tabii kısa bir Ülemadan geçinen hoca düşündii, maktadır. 
zamanda da meteliksiz kalarak tekrar ve tarif etti: K adın bir yeTde bir haftadan faz-
dilenrneğe baş1amıt··· Yalnız bu nrada - Batane yebtinü bat.nen ... An • 1 k 1 k b f k a 8 mama ta, u suretle zabıtanın 

yet fiatları yüksektir. Onlar için en gü- ev alade meşhur olduğu için şimdi la~ıldı, dedi, batın: nıasdaT. O ada - gözünden kaçmaktadır. 
zel piyasa Almanyadır. Macaristandan eskiye nisbetle daha fazla para kaza- nun masdarı ağrıyor dl'nıektir. Alkapone yattıgıw hapishaneden ka-

maada, hepsi de zirai mahsulü bol, müs· 
tahsillerinin hayat şartlaıma göre mali· 

Trabzona ve Mersine kadar bütün ihra· •- - • nıyormuş. rtennin rısına talimat vermektedir. Karı koca 
cat mıntakalan Almanyaya bağlanmış- Hu .... ..1ku inkar edilen kadın ı'' · 1 br. Bilhassa, MacarU;tan ve Balkanlar v "' k ış erinde 0 kadar muvaffak olmuşlar 

K
· • ı apamıgacagı go ka k k ı d ,_~d 

için Almanyadan ve biraz ona benzeyen openhag'da Lan Brandshup is- ve 
0 

a ar ço azanmış ar ır .ıU ev-
ltalyadan daha güzel bir müşter~ yok· minde bir kadın mahkemeye müracaat Umumi hayatın daha ziyade refah letin en büyük düşmanı olan bu adam 
tur. Tuna nehri de sankı bu memleket- eder~k kendisinin bütün hukukundan ve salahını temin için fen adandan dur- bugün 500.000 ila 1.000.000 İngiliz 
leri Almanyaya sırnsık1 bağlamak için ve bu meyanda büyük bir mirastan ma:Y\P çalışıyorlar. lngilterede sınai ve liralık bir servetin aahibi olmuştur. 
halkedilml·c:: bır" berri Okvanüstür· Bu h f A t tk"k t d · · · bu yak I Alk dah · · ah • "! ~ • • •• ma rum edilmekte olduğundan şikayet en.oı e ı a anesının ·ın ar- apone a yırmı sene m pus 
nehir üzerındeld nakliyat Akdenız uze t · t" F"lh k" k o k da neşr ve tam im etti gw i keşiflerin bir yatacagy ı için kazandıg .. ı paralan yiye-

. deki kl" ı kadar müh" · b e m ış ır. ı a ı a, resmı evra a na -rın na ıya ım ve u M d ı 1 B d h w kaçı .aırnO.ıya dercedı"lmic::tir: miye w• d d 1 t ···r duym ,_ 
nehrin limanlan Akdeniz liman] k zaran a maze ..are ran s up sag ~ .,. cegın en o ayı ees.,u a~t.· 
dar i.şlek, gellif ve muazzamdır. al~gi~ deKil, ölüdür. Doğum kaydi hiç bir yer- 1- Unların daha fenni bir usul ile tadır. 

Sözün Kısası 

K adın ve an' ane 

Ya~an: E. Tahı 

A nayurdun bilmem neresinde. n• 
lanca bir kadın, gi.inah mahsulil 

olan yavrusunu, doğar doğma1~, boğuB 
öldürmüş ve götürüp bir viraneye ail" 
vermiş .. 

Adalet kendisini sorguya çekiyor .• 
C€za }andırıyor .. 

Sosyetenin nizarnı korunmuş, kanu• 
nun muktezası ila edilm~itir. Lakin bll 
ibreti müessire, bu kabii cinayetierin 
önüne geçemiyor. Neden? 

Cumhuriyet rejiminin yüksek pren'
siplerine dayanan k.anunlrırımız Ti.lrk 
kadınına, Türk kızına erkeklerle hu~ 
kuk miisavatı vermiştir. Kadın, anala• 
rımızın zamanında olduğu gibi, kadere 
ve kısmete tabi, mütevekkll ve mutl 
bir kul olmaktan çıkmı!?, erkekliğin 
keyfine ve tahakkümüne boyun eğmclC 
ten kurtulmuş, evinde ye yaşadığı soS 
yetede, hak müsavatına müstenit bir: 
yer almıştır. 

Kendisine hayatı zindan eden esare"ti 
zincirleri, manasız ka~ .tlar ve mfınia" 
lar hertaraf olmuş .. Bugün kadın ma .. 
lına olduğu gibi iradesine de sahip, ça" 
lışıyor. Hiç bir kuvvet onu, istemediği 
bir eşle yaşamağa icbar edemiyor. Ha~ 
yat tabammülfersa bir şekil aldığı gütı 
rnahkeme1erin kapıları kendisine açı!A 
Cumhuriyet hakiminin isabetli hükmıl 
kendlsine muindir. 

Ukin, bütün bunlara rağınen kadıtı 
halfı kurtulamamı§, hala esirdir: Birta.c 
kım köhne an'anelerin, köhne telakki• 
lerin esiri! 

Ve bu esaretin verdiğ: korkunun te• 
ısirDed:ir ki o, :ınuhiti,'nin suinazanntt 
yarü ağyarın çirkin dedikodularını. 
kendi mukadderatile alakadar olmıyaıs 
insanlimn ayıp1amalannı kanunun i • 
cap ve hükümlerinden üstün tutarall 
gayri meşru olmakla beraber nihayet 
eviadı bulunan bir masumu boğmağll 
kadar varıyor. 

Türkçe bir söz tcmsih, her koyunuıı 
kendi hacağından asılması icap ettiği" 
ni söyler. Suçunun manevi azabı altın~ 
da esasen ezilecek olan bir biçarey.i, ce" 
miyetin damgalamağa, bakaretle takiP. 
ve tazip etmeğe hakkı olmasa gerekı' 
tir. 

Bilfıkis, insaniyet prensipleri böyle 
günahkara acımayı ve yardım etmeyi 
emreder. 

O zaman, bu kabil cinayetierin SO" 

nu gelecek, analar evlatlarının kanına 
girmek ıztırarından kurtulacaklardır. 

~ 

~.-T.A 
tere ile Fransa buğdayiarını yalnız de bulunamamıştır. Doğduğu zaman (ne ol~u~nu aö~lemiyorlar) muhaf~- Ayda bin lira cep harçlıtını 
ya kendi kolonilerinden, yahut papazın kendisini deftere kaydetmeği za ve ıstıfi aayesınde ekmek 1 O - 11 b , k d 
Amerikadan çekerler. Almanya ile İtal- unuttuğu anla,ılmı~ ve bir kaç sene gü2n tamamile taze kalınb.nkta imidş. V eyenmıyen af ın -B'iiiy"'";};;··~~·;~·~;~··?•• .. ••••• 
yanın buğday hazineleri de Balkan sonr-;ı da Brandshup isminde başka bi- - Armudun kı~a ır znmaı:. a ÇÜ· iyanada anatokrat sını ına men -
~emleketleridir. Almanyanın kışhk risi öldüğü için ölüm defterine de rüdüğü mahimdur. Armud oksıJen ve sub bir madam mahkemeye müracaat t - Pub1ius Syrus kimdir? 
ınsan ve hayvan yiyeceklerini Türkiye· Brandshup ismi kaydolunmuştur. karbon di oksid mevacehesinde muha- ederek kocasından ayrılmak talebinde ı _ Poltava nerededir ve nesil~ 
ye varıncaya kadar hep bu memleketler Şimdi zavallı kadın, kendisinin def- faza edilirse aylarca bozulmadan du - bulunmuş ve boşanma ae~bi olarak da 
temin ederler. Mesela, Size yalnız bir tere kaydcd.ilmemiş olduğunu ve ölen :rurmuf. şu mülahazayı ileri siirmüştür: 
rakkam zikredeyim: Son günlerde, Al- grandshup·un da kcndiai olmadığını is- 3- ltlaf edilm"'!den evvel domuz - - Kocam bana bakmıyor. Üstüm, 
manya Macaristana yalnız erimiş do· hata çalışmakta imis. lar beş altı yüz metre ko~turulursa vü- başım ve cep harçlığım için ancak ay-
muz yağı olmak üzere 1500 vagonluk - ·- --·- ... · ·-- · - cudlannda fazla mikdarda kalevi biri - da 4000 şilin para veriyor. ( 1000 Türk 
bir kontenjan verm~tir! ğını insanın bozması ve diğer bir türlü kir ve kuru tuzlam~da pek iyi neticeler lirası) Bu benim masraflarıma yetişmi-

me!ihurdur? 
3 - Şaliarı ile meşhur olan Lfı.ho~ 

şehri Hindistanda hangi eyaletin mer" 
kezidir. Yalnız şehrin ve bü}iin eya " 
letin nüfusu ne ikadardır? 

(Cevapları Yarın) 

* şimdi ş b' k · · bag· laması .için sarfedilen bu siyaset o-•. ' u ır aç çız~! ile gösterdi - alınırmış. yor, ve arkada!llarım arasmda içtimai oım vazı"vet" ·· ·· ·· ·· .. .. yunları da Avrupac:1a bugünkü huzur· '" Dünku·· Sualle m· Cevapları · 
b " ı, gozunuzun onune almız 4 - Alüminyumdan üç kere daha mev4:iimin icab ettirdigw i maf.rafları ya· r · 
ve düşününüz. ' suzluğu, bugünkü emniyetsizliği ve 1 - Fransada kurulan on tiçler ko ' 

bugünkü dertleri doğurur. İşte Avru· hafjf bir magnesium halitası keşfedil - pamıyorum. mitesi milli konvansiyon tarafından 3f * panın deva bulmaz derdi buradadır! miş olup bununla tayyarderin aksarnı Kocası kadının şikayetini dinlemiş: mayıs 1793 de kurulmuştu. İdari bit 
Fransanın en büyük derdi Almanvn· * yapılacak ve bu kısımlar yüksek dere- -Ben, demi~. bn paradan fazlasını komitedir. Girondenlerin Montagnar4 

dı__r. Fransa bu dert ıle yalnız baş;na Bir taraftan hilkatin yarattığı ve bir cei hararetlere mukavemet edecek • veremiyorum. Hatta gelecek aydan i- lara galibiyetinden sonra dağılmıştır. 
ugraşamaz. Ona yarduncı lazımdır. Bu • b d İ taraftan da tarihin .inkişaf ettirdiği bu miş. ti aren işlerimkötü gittiği için kendisi- 2 - Karmen Sylva Romanya kralı • 
yar ımcı, bir kere ngilteredır. Fakat, de d" d d ? 5 d · · h 3000 · d N>Ci Elizabethın" namı mus·· taarıdır. Kral 
sade ingiltereye istinat ederse nıhayel r ın evası var mı ır. • -Aynı suhunet erecesım mu a- ne şilin vermeği düşlinlıyor um. ~-~ 
ingiltereye tAbi bir memleket olması . Acaba, Almanyaya müstemleke ve- faza etmek üzere evlerin odaları iç içe Bir kadının içtimai mevkii sarfettiği pa- 1 mci Şarhn karısıdtr. Kraliçe bir çoli 
tehlikesi vardır; hariçten de kendisıne rıl~ce~ .0158 .~u dert hiç olmazsa tahfif bir halde yapılacakmış ve dı~rının ha- ra ile değil, kocasına gösterdiği aada - §iiTler ve romanlar yazmışhr. Prus ' 
yardımcı aramaya mecbur olur. Bun- edıtebılır mı. Bunlar Avrupa.nın ~uzur va tebeddüllerinden aneale iki duvar a- katle ölçülür. yada Neuwioode doğmu!}tur. 

ve refahı bakımından halledılmesı la. .. . 1 k M 3- Malaga şehrinin nüfusu 160,000 
lar d~~~::ıın merkez ve şarkındaki zım gelen öyle meselelerdir kı hiç bi • rasındaki hava kısmı ~u~e:~ır .o a~ . ah~eme adamcağızto defte~lerini dir. Şehlııde mitralyöz fabrikaları v~ 
mem e e ·r. risini nazari olarak, toplan halletmeğe ve asıl odanın suhunetı egışmıyece • getirtmış, tetkikat yaptırmış v~ filhalr.i- çarap ima1aUıanelerı vordır. Pamuk• 

Bunları kendisine iiyaseten pakt· imkan yoktur. Bu i.şler, parça parça, !!!:!~-····-·-·-·-·--··---·-··- k~ ayda 3000 şilin dahi veremıyeceğini portakal yetişir .. Akdeuizin en iyi kör• 
larla bağlamaya çall!jtr. Halbukı bu zamanla halledilece.'X şeylerdir. Zaman o da şudur: Bugünkü beynelmilel mü- gorıQüş ve şu kararı vermiş: fezlerinden birine maEktir. 
memleketle~ hayatları kısmen veya bunları kansız, çarp~maksızın, felaket- nasebetler usulü ve bu~ünkü diplomasi M. · · .... kansına ceb harçlığı olarak - ......................................................... ... 
tamamen, bilhassa Almanya müstem· siz ve faciasız halledebilir mi? Bilmi - bu davayı kat~iyyen hall edemez! her ay 1500 ,.ilin verecek ve kadın da H er tarafı üçlü bir kilise 
lek:siz kaldıktan sonra, gayet tabii bir • · n· b r ~ şekıl~~ Almanyaya bağlanmıştır. Bu- yoruz. Bildiğimiz yegane bir şey varsa IYiuhıttin ırgcn u }lefa ile kendiaini idare edecektir. Hıristiyan dininin aknimi selasesill4 

nun ıçın Fransanın bu pakt sistemleri r daima göz önünde hulundurmak içiri 

bağlanır bağlanır, sonra tekrar çözü: j ST ER İ NA N ı· ST ER İ NA NMA l. 1 Avusturyada Lambach'da bir kilise ya.,. 
Jür, bir türlü bağlamr, olmadı, 

0 
bir • pılmıştır. Bu kilit>ede her şey üçlüdür. 

türlü bağlanır, gene olmaz. Almanyaya Afyonkarahisardan yazılıyor: ((Şiihud nahiyesinde ı yavrusu doğurmuştur. Yavru el"an sağdır. Kilise üç köşedir, kulesinin üç ceP' 
iktısaden bağlı olan bu memleketleri, şimdiye kadar görülmemiş bir hadise olmuş, Her gün yüzlerce meraklı tarafınJan ziyaret hesi vardır. Kili.sedc üç kapı mevcud .. 
Fransanın siyaseten kendisine bağla • Emine isminde bir kadının ineği bir domuz edilmektedir.>> ı dur. Üç mihrab vardır, ve kilisenin i.iv 
ması için karLŞik, kan~tırıcı, oynaitc: 1 1 1 ER İ orgu, üç rnukadde .. eşya anbarı ınev " 
ve oynak bir siyaset yapması ]azımdır. S TER NA N S T N A N M A 1 dd k·ı· ~>·J•> <>'>•j 1 ı~ 

L 
cu ur, ı ıse v•)•ı, •• ı.M kurona ma o 

Yapar; fakat, hilkatin bir türlü bağlad1 _J mt»tur. 
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TELGRAF HABERLER.i 
Dün Parti Genel Sekreterliğinde 

mühlm bir toplanti yap1ld1 
Valilerin Parti Başkanlılılarına tayin 

edilmeleri faydalı neticeler verdi 
Ankara, 11 (A.A.) - 11;2/937 per· 

lembe günü saat ll de Parti Genel Sek 
reterliği binasında Genyönkurul üyele 
li ve vilayet kongrelerine müşahit ola
rak gönderilen saylavlarm da iştiraki 
ile bir toplantı yapılm~ştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne 
göre, iki senede bir yapılması icap e· 
den Parti vilayet kongrelerinin bu se· 
ne yaptınlma yılı olduğundan, parti 
teŞkilatı olan bütün vilayetler parti 
kongrelerini yapmışlardır. 

Parti Genel Sekreterliği kongreler· 
den evvel vilayet parti başkanlarına 
gönderdiği muhtelif tamimlerde hükfı· 
rnet ve parti beraberliğı hakkında parti 
Genbaşkurca ittihaz olunan kararın, 
Cumhuriyet Halk Partisinin memleke 
tin siyasi ve içtimal hayatında güttüğü 
l'Üksek maksatların tahakkukunu ko
laylaştırmak, Partiyi kuvvetlendirrnek 
Ve parti prensiplerini daha kolaylıkla 
gerçekleştirmek için hükumet tam yar 
Öımını temin maksadı ile alındığını ve 
bu sebeble kongrelerde halkın dilek ve 
tikAyetlerinin gayet açık ve serbest o· 
larak konuşolup görUıjülerek bir kara 
ta bağlanmasını ve Parti içindeki her 

türlü seçimlerin serbestçe yapılmasını 
tebliğ etmiş ve kongrelerin ereyan tar 
zını mahallinde tetkik etmek ve müsa· 
bedelerini bir raporla gE".nel sekreterli· 
ğe bildirmek üzere her vilayet kongre 
sine birer rnebus gönderiimişti. 

Bu içtimada müşahit saylavların vi· 
layet kongreleri hakkındaki raporları 
ve şifahen verdikleri izaha; üzerinde 
müzakere cereyan etm~tir. 
Müşahit mebuslarına raporlarına ve 

şifahen de bildirdiklerine göre, bu se
ne Vilayet kongrelerinin umumiyctle 
tüzüğe ve Parti mevzuatına uygun ola 
rak rereyan ettiği dilek ve şikayetle • 
rin açık ve serbest olarak görüşülüp 
gerek mahalli işler ve gerek hükumet 
merkezini ilgilendiren dilekler hakkın 
da kararlar alındığı, seçimlerin serbes~ 
olarak yapıldığı ve va lilerin parti baş 
kaniıkiarına tayin edilmiş olması husu 
sunun müsbet ve faydalı neticeler ver· 
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Parti Genel Sekreterliğ! müşahit ra· 
porlarında mevzuu bahsedilen mesele· 
ler ve bakanlıkları ilgilendiren dilek
ler hakkında icap eden kararları ala -
cak ve teşebbüslerde bulunacaktır. 

Filistinde çeteler tekrar 
faaliyete geçtiler 

SiUihlı adamlar Kudüs civarında bir çok kasabaları 
yağma ettiler, halkın ellerini kollarını bağladılar 

bulunulmuştur. Çete, bu mevkie üç ta 

Balkan Antantı 
Konseyi Reisliği 
Dört devlet Hariciye 

Nazıriarı arasında 
telgraflar teati edildi 

Ankara, 11 (Hususi) - Hariciye Ve 
kili Doktor Tevfik Rüşti.i Aras Balkan 
Antantı konseyi reisliğini Yugoslavya 
Başvekili M. Stoyadinoviç'e devretmek 
münasebetiyle samimi bir telgraf gön· 
dermiştir. Hariciye Vekili telgrafında 
yeni reise muvaflakıyet.i0r temenn~ el
m~ktcdir. Ayni mealde telgraflar Yu
nan Başvekili ile Romanya Hariciye Na 
zırına da gönderilmistir. 

Tevfik Rüştü Adsg. verilen cevap· 
larda reisliğı sırasında gösterdiği faali· 
yet takdirlc zikredilmektedir. 

Rwncn Hariciyc Nazın 
Belgrat, 11 (Hususi) - Ani surette 

hastatanmış olan Ru~en Haricive Na· 
zırı M. Antonesko, iyileşmiştir. Rumen 
Nazırı, Balkan Antantı konseyi toplan
tısında hazır bulunmak üzere yarın 
Bükrcşten, Belgrat yolu ile Atinaya ha 
rekct edecektir. 

Atina, 1 1 (Hususi) - Başvekil Me· 
taksas Pazartesi günü toplanacak olan 
Balkan konseyine ait te(eerrüatın tes· 
biti hakkında Hariciye daimi müsteşa· 
rı Mavrudis ile çalışmıştır. 

[talya ve Şarki 
Akdeniz 

Fransızlar Arap 
ittihadından 

endişe ediyorlar 
Mısırda Faşistler kabineyi 

devitmek istiyorlarmış 

Paris, ll (A.A.) - La Rcpublique 
gazetesi, Mısırda bir Fa§ıst hareketi 
mevcut olduğundan, gayesi Başvekil 
Nahas Paşayı devirmekten ve Mısıra 
tam bir istiklal vermekten ibaret bu!un 
duğundan bahsetmektedir. 

Bu gazete, Faşist hareketin Kahire
de her gün biraz daha terakki etmektc 
olduğunu , çünkü, cMavı gömlekliler· 
le» yeşil gömleklilerin Nasyonalist tır· 
kayı Mısır • İngiliz muabedesini imza
lamak suretiyle memlekete ihanet et -
miş olmakla itharn eyıemekte olduk
larını ilave etmektedir. 

Gazeteler, Irakta vukua gelmiş olan 
hükumet darbesi gibi bir darbe vuku
undan korkmaktadırlar. Gazeteler, 
Fransa ve Avnıpaya müslümanlara kar 
şı gayet dikkatli bir siyaset takibi su
rctile bütün şimali Afrikada gitgide 
artmakta olan Arap ittihad• tehlikesi
nin önüne geçmelerini ihtar etmekte
dir. 

Mecliste kabul 
edilen kanunlar 
Denizyolları ve Akay 

memurlan tekaüt 
kanunu kabul edildi 

Roma, 1 1 (A.A.) - İtalyanın Şarki 
Akdeniz için umumi bir yardım ve ade 
mi tecavüz misakı hakkında tetkikatta 
bulunmakta olduğuna dair olan haber Ankara, ll - Meclis bugünkü top
ler tekzip edilmektedir. halyanın umu lantısında asker'i memurıar ve hak · 
mi misaklara aleyhtar ve iki cihetli mi kındaki kanunun beşinci maddesinin 
saklara taraftar olduğu hatırlalılmak· tefsirine ait kanun layihasını kabul et 
tadır. miştir. 

Rudüs, 11 (A.A.) - İngiliz tahkik 
komisyonunun buradan aynimasından 
sonra hızını arttırml§ olan Yahudi a • 
leyhdarlığı Filistinin içlerine sirayet 
etmektedir. Münferit suikastler, sık sık 

raftan taarruz etmiştir. SOO As J 
Çete efradı, süt taşunakta olan üç uri raktan 

Denizyollan ve Akay işletmeleri Iab 
rikalarile havuı.lar ve klavuı.luk mü -
düdüklerile devlet reis!ne ait deniı. va 
sılaları memurları ve gemi adamları 
hakkında'ki tekaüt kanununun geri kal 
mış maddelnri okunarak kanunun birin 
ci müzakcresi ikmal edilmiştir. 

Vukua gelmektedir. 

kamyonu tevkif etmiştir. 
Haydutlar Arap kasabalarını da ih • Suriyeye iitica etti 

mal etrnemektedirler. Yırm!. kadar si· 
lAhh adam, Kudüs civarında hakild Berut ll (A.A.) - Gazetelerin 
bir yağmacılık yap~lar ve talan yap yazdığına göre son zaAmanlarda Ce
tıkları kasabalarda halkın ellerini, kol· zire ınıntakasında 800 Asuri lrak"tan 
larını bağladıktan sonra hayvanlarını Suriyeye iltica etmişlerdir. Mandater 

Dün Samarie ınıntakasmda birtakım 
taarruzlar yapılmış olduğu haber veril 
tniştir. Bu ınıntakada bilhassa Guivat· 
hada mevkiindeki çiftçilere ka11ı bir 
Çete tarafindan müsellah bir tecavüzde sürüp götürmüşlerdir. Fransa ~ükumeti Suriyede bırakmak 

Jl8 --------•• k veya ihraç etmek hususunda bir karar 

Meclis yann da toplanacaktır. 

Mısır Milletler Cemiyetine 
girmek için Türkiyenin 

· müzaheretini istedi 

3 

E 
• Küçük İtilaf bir 

imtihan daha geçiriyar 
e Mısırda faşizm! 

Y caan: Selim Rag[D 

S on defa bir kitap yüzünden ;ıkan 

hadise ile, demlebilir ki. Kü
çük İtilaf. ~imdiye kadar geçirdiği im
tihanların en çelinim :drak etmek va· 
ziyetinde bulunuyor. Hadise şu : 
Çekoslovakyanın Bükreş sefiri bir 

kitap yazıyor. Bu kitapta, Çekoslovak
yanın Romanya ve Lehistan aleyhina 
olarak hudutlarının genişlemesi lüztı· 
rnunu müdafaa ediyor. Yahut öyle bir 
tez ortaya atıyor ki, bununla, Roman
ya ve Lehistan aleyhine memleketi i· 
çin arazi laviz.i istediği manası çıkıyor. 

Çekoslovakya ile Lehistan arasında
ki münasebetlerin §ekerrenkliği yeni 
değildir. Bu gerginlik umumi harpten 
evvelki zamanlara kadar varır. Harp 
bittikten sonra, Çeçen denilen romta
kanın taksimi yüzünden çıkan hadise· 
lerin akisleri ise hala, arasıra tahaddU. 
eden vak'alarla tazelenip durur. Çe~ 
oslovakyanın Lehistana karşı gösterdi· 
ği en hasmane muamele, Rus orduları· 
nın Varşovaya doğru akın yapmaya 
başladıkları zamana tesadüf eder. Fran 
sa hükUmeti, müttefiki bulunan Lehis
tanı :kurtarmak için Çekoslovak arazl• 
sine mühimmat sevketmek istemiş, fa
kat Çekierin mutlak muhalefetile kar· 
şılanmıştı. O zaman, bu sevkiyat Ma· 
car arazisinden yapılml§ idi. Lehlerin 
Macarlara karşı besledikleri teveccil
hün sırrı, üıte bundadır. 

Çekoslovak - Rumen ar..laşmazlığına 
gelince; şimdiye kadar bu hususta ha· 
riz bir ihtiHlf noktası göze çarpmtyor· 
du. Fakat vakti ki Romanyada Faşist 
oereyanlar kalbur üstü gelmeye başla• 
dı; Sovyet Rusya ile sıkı bir münase· 
bet halinde bulunan Çekoslovakyada 
da rahatsızlık alametleri kendini gös· 
terdi. Son kitap hadisesi, bu ~eklile, bu 
vaziyetleri istismar etmek isteyen bir 
zihniyetin yarattığı açık bir provokas
yondan başka birşey değildir. Her ild 
tarafın idarecilerinin koca bir harpso• 
nu siyaset rejiminin yıkılıp gitmesine 
nza gösteremiyeceklerlni ka le alarak. 
bu meselenin, münferit kalmaya mah· 
kiim olduğu kanaatini doğuruyor. 

* 
Bir mliddetten ben Mısırda Faşist 

bir hareketin ilk tezahürlerınin görül-

rda dair haberler ak· lVl alagada Rusyada Puş in vermek hakkını muhafaza etmiştri. 
• • Askerlik yoklamaları 

hakkında Dahiliye 
5 bin kişi 
idam edilecek 

Hükumet kuvvetleri 
Cenupta taarruza geçtiler 
Barselon, 11 (A.A.) - Hükfunet bü· 

tiin cenup cephesinde Laarruıa geçmi§· 
tir. Bir hükumet kolunun Grenada'nın 
l'nuhasarası için iyi bir mevzi teşkil e· 

ıçın muazzam 
mitingler yapıldı 

Moskova 1 1 (A.A.) - Dün Mos
kovade Pu~kin abidesi önünde şairin 
facialı ölümünün yüzüncü yıldönümü 
münasebetile muazzam bir miting ya

pılmıştır. 

V e kaletinin bir tamimi 
Ankara, 11 (Hususi) - Dahiliye Ve 

kaletinin yaptığı bir tam.ime göre as
kerlik kanununun 16 ıncı maddesi mu 
cibince askerlik çağına girenierin ilk 
yoklamalarınm yapılması için şube za 
bitleri ile birlikte nüfus memurlaının 
da çalışması ve kendilerine yol masraf 
ları verilmesi bildirilmektedir . 

Kahire, 1 f (A.A.) - Mıs;.r hükUmeti 
Milletler Cemiyetine kabuli"ı talebine 
müzaheret göstermesini Türkiyeden ri· 
ca etmiştir. Türkiyenin bu müzahereti 
memnuniyetle yapacağına muhakkak 
nazariyle bakılınaktadır. Diğer taraf -
tan Türkiye kapitülasyonların kaldırıl· 
ması için Nisanda toplanacak olan kon 
feransa davet edilmiştir. 

;] 

mektc olduğun!. 

m 1 sediyor. Şimdiye 
kadar elastild bir 

zihn iyetle Mısırın istikUil ve hak la rı nı 
tah~kkuk ettinneye _çalışan Veft için. 
yenı cereyan, fena bır darbe olacak ve 
Mısır milliyetperverleri, hiç şüphesiz, 
ikiye aynlmak mecburiyetinde kalacak 
!ardır. Böyle bir ikiliğin biı.zat Mısırlı· 
ların menfaatine ne derece uygun oldu· 
ğu yerinde bir sual mevzuudur. 

den iki köyü aldığı söyleniyor. 
.M:alaganın zaptma aıt olarak Alrnei· 

tia'dan gelen haberler, xauen torpido
sunun Malaga limanında battığını ve 
Artabro gemisinin de yand\ğtnı bHdir· 
l'nektedir. 

Londra, 11 - İspanya Ajansının Ce· 
~lüttarıktan aldığı bır habere göre, 
k alagada kitle halinde yapılan muha· 

erned.e müt,tehim b~ b!n cumhuriyet· 
~ aleyhinde ölüm cezası istenecektir. 
alıkernenin bu talebi kabuı edeceği u

rn~iyetle zannedilrnektedır. 
.. öğf€nildiğine göre, bundan birkaç 
~n evvel f ,300 kişi, yani ı B numaralı 

Ynelınilel müfrezeıun bütün efrad! 
l'n~tul düşmüştür. 
tı ~~~ler arasında bir Fransız Miralayı 

e ıkı Fransız yüzbaşısı bulu:ımuştur. 
İspanyada İtalyanlar 

11 
Londra, ll (A.A.) -Lord Cranbour 

~· Avam Karnarasında sorulan bir ı,u· 
~e cevap verevek hali hazırda İ::.panya· 
b a birçok !talyan buiunduğunu, faka~ 
c U~la.rın hakiki miktarım söyliyemiye-
egını beyan etmiştir. 

Ingilierede bir haftada 
gripten 976 kişi öldü 

~ .. r:ndr.a, f ~ (A.A.) - İngilterenin bü 
leu ~ırlermde geçen hafta gripten ö· 
nlerın sayısı 976 yt bulmll.itur. 

Moskova bölgesi icra komitesi ve 
aynı zamanda Moskova Puşkin komi
tesi başkanı olan M. Filatof'un açılış 
nutkundan sonra şairler, arnele ve 
mektepliler söz söylemişlerdir. 

Dün bütün Sovyetler Birliğinde, 
kö,lerde, şehirlerde, seyahat halinde 
bulunan vapurlarda mitingler, toplan
tılQr, konferanslar ve akşam üzeri de 
tiyatro ve konserler tertip edilmiştir. 

Br; :.in gazeteler dünkü nüshaları· 
nı Puşkin'e tahsis etmişlerdir. 

Merasim 20 şubata kadar devan. e
decek, bu on gün zarfında müzeler, 
sergiler, ab ideler a.çJlacak, Puşkin 'in 
yaşadıS,. ve çalıştığı yerlere tenezzüh
ler tertip edilecektir. 

Ankarada Puşkin gecesi 
Ankara, 1 l (Hususi) - Burada 

bu ayın 17 sinde Halkevind~ bir Pucı
kin gecesi yapılacaktır. Bu münasebe~
le Puşkin hakkında bir film gösteriJip 
hayatından ve eserlerinden bahsedile
cektir. 

Uyuşturucu maddeler 
kaçakçıları 

Viyana, ll (A.A.) - Avusturya ve 
Macaristan hududunda iki kişi tevkif 
edilmiştir. Bunlar, mühim mikdarda u
y~turucu maddeleri kaçak iuretile it-

Tam teşkilatlı nahiyelerde yoklama 
lar nahiye nüfus memurları ile şuhe za 
bitleri tarafından yapılacağından bu gi 
bi nahiyeler için gönderilen tahsisat 
nüfus memurlanna verilecektir. 

Tiirist gemilerinden 
Hangi resimler 
Alınmıyacak 

Ankara, ll (Hususi) - Turist ge
milerinden alınan resimler hakkındaki 
kanunun tatbikatma dair olmak üzere 
Dahiliye Maliye ve İktısat, Sıhhat ve 
Gümrük Vekaletlerince müşterek bir 
talimatname hazırlanmıştır. 

Buna göre gelen hususi yatlarla.. 
seyyah nakleden yolcu vapurlar ve il
mi tetkikatta bulunan gemilerden a
lınmakta olan viı.e, müruriye, gemi ve 
~amandıra resimlerile klavuz ve ro
morkör ücretleri alınmıyacaktır. 

BunJardan yalnız sıhhiye resmi ile 
rıhtım ücretinin yüzde elliai indirife
rek alınacaktır. 
h'7ı""r~t~k ·t;tı;,~~i~;:iı:~i3u .. ikT ~d"~~:bü 
tün merkezi Avrupada kesif bir uyuş· 
turucu maddeler kaçakçllığı yapan blr 
çeteye mensupturlar. 

Selim Ragıp Hariciye vekili Fransız safirini 
kabul etti ------~-----------~-----~~ 

Ankara, 11 (Husust) -Fransız sefi· Vekilini makamında ziyaret etmiş, bir 
ri bugün hareketinden evveı Hariciye müddet konuşmuştur. 

[Sabahtan Sabaha 1 
ı 

Bir Bolanda heyeti bizimle yaptı
ğı iktısadt anlaşma üzerine memle· 
kct.e yirmi beş milyon lira getirip 
imar işierimize yardım edecek. 

Yeni anlaşmaya göre Hclanda bab 
çelerinin meşhur lale çeşitleri de ar· 
tık bol bol gelecek. 

Muhakkak ki en hassas bahçe ve 
çiçek meraklısı bile lale müjdesin· 
den evvel yirmi milyon liralık işe 
sevinmiş olacaktır. Çün'kil edebiyat 
tarihimizde olduğu kadar siyasi ta· 
rihimizde de yeri olan claleıt biz:m 
için zevk ve şiir timsali olmaktan zi
yade boynu bükük bir sefahat ve su· 
kut timsalidir. 

İstanbul sarayı için Moskof illerin 
den sarnur ve arnher taşıyan kalyon 
larla saray bahçeleri için Esfa1ıan 
bağlarınc:Ia:;., Felemenk toprakların· 
dan 1Ble ve sünbül getiren keıovnn
lar hep o yavan ve kof saltanatm 

La/e 
zaman zaman kabaran şehvet ve se· 
Iahat kasırgalarını bir kat daha az· 
dırıp şahlandırmışlardır. 

Bunun için arnher ve lAle Türk ru 
hunda bir sukutun kanı habercisi 
gibi yer almışlardır. 

Hakikatte arnher ve lale, tabialin 
en nefis ve masum çiçekleridir. Ve 
bugün Halanda ticaretinde clale• 
nin mevkii İzmir piyasasındaki in· 
cirle bcraberdir. Fakat Halanda için 
s:rvet o1an Jale Osmanlı sarayında 
bır sefahat şekline girmi~tı. 

cLale• nin acı hfıtırabrını unut 
mak ve ona bahçelerim;zde yer a· 
yırmak için Jaleden evvel yenı Tür
kiye topraklarına dökülecek (flo
rin) leri bekliyelim. Hatıralar ve 
timsaller bugünün realist hayatında 
dünkü kadar kıymeti olmıyan şey
lerdir. 

BUrhan Cahit 
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Talebe pasoları 
Mekteplerin tatil zamanla
rında muteber olmıyacak 

Kömürlüğe 
Gömülen 
Altın kutusu 

Tünel han ı 

Şubat 

BAGDAD B0LBÜ 
Istanbul halkının çok iyi tanıdıitt ve gUzel seslerjni her akşnnı 

Mısır radyosunda dinledi~imiz 

MÜNIRE MEHDIYE ve AHMED ALLAM'1n 
iştirakile yapılmış bin bir gece efsanelerini tasvir eden Türkçe 

sözltı ve Şark musikili bir !ilmdir. 

~----------------------·-----------c=====================================================~~ 

Belediye İnsaat yapılacak 
arsanın bir kısmının cad
deye birakılmasını istiyor 

Marttan itibaren muteber olmak Ü· Merduş hanım servetinin ı· sta nbu 1 da 
zerf; üniversiteliler de dahil olduğu Tramvay şirketi ile belediye arasın-
halde yaş farkı gözetilmeksizin bütün kırkiara karıştığını görünce da hadis olan Tünel hanı ihtilafı hal-

1 1 

1 
1 

Permanant 
makineleri ve 

herherler 
takbelere, paso verilecektir. Pasolar doğruca karakola koştu ledilmek üzeredir. Tramvay şirketi bu asa y J Ş 1 ş e fl 
hazırlanmıştır. Bu pasolar mekteple- hanı üç katlı yapmağa karar vermiştir. 
rin ve üniversitenin tatil zamanlarında Kasımpaşada Hacı Mustafa mahal- Yalnız aradaki anlaşamamazlık bu ha-
muteber olmıyacaktır. Ayni zamanda lesinde 34 numaralı evde oturan Ya- nın arsasındadır. Belediye yeni şehir Polis müdürü bazı neşriyata 
pasolar her hatta muteber olmıyacak, kup kızı Merduş 4 altınla 3:> sarı lira- planına göre han yerinin bir kısmını cevap veriyor 

Dün herherler cemiyeti 
belediyeye bir dilek 

listesi verdi 
yalnız talebenin ikametgahının bulun- yı saklamak üzere evinin altındaki kö- yol üstünde bulmaktadır. Han yapılır
duğu kıt"a ile mektebin bulunduğu mürlüğe gömmüş, fakat evvelki . gi.in ken bu kısım arsadan vazgeçilerek di
kıt'a arasında muteber olacaktır. Bu bunları gömdüğü yerden çıkarmak is- ğer cephede jstimlak yapılarak bina
pasolarla talebeler ikinci mevkide iki teyince yerinde yeller estiğini görmi.iş- nın bu suretle biraz yerinin değiştiril-
kutuşa seyahat edeceklerdir. tür. mesi istenmektedir. Şirketler Baş Mü-

- -- Merduş derhal Kasımpaşa merke- fettişliği bu işle esaslı surette meşgul 
Kadıköy Su Şirheli zine giderek vaziyeti anlatmış, ve tah- olmaktadır. Hamn inşası zaruri görül-
Salın alınıyor kikı:lt yapılmasını istemiştir. düğünden bu arsa ~şinin bir an evvel 

K d k.. S · k t" e tesisatını ye- Bundan bir müddet evvel Merdu- halli icap etmektedır. 
a ı oy u şır e ın , · f' 1 -------

'1 · · · N f Vekaletince tebli şun e•ine bir akrabası mısa ır o muş 
nı emesı ıçın a ıa - . f" ı·k k ı ·~ehı·r Mectı·sı·nı·n .. 1 ş· k t h .. bu tes'sa ve uzun müddet mısa ır ı te a mıştır. y 
gat yapı md ıwştı.d ır be' enuzt I . ık - Şimdilik bütün ~üpheler bu akrabanın DünhÜ fonlaniısı 
tl yapma ıgın an azı gaze e er şır e- d Za 1' 
· · · f h d"l w· d b h üzerinde toplanmak ta ır. bı ta tah-tm ımtıyazının es e ı ecegm en a - Şehir Meclisinin dünkü toplantı

sında Reis, azadan Sadettinin vefat et-t · 1 d' kikata başlamıştır. 
~ mışer ır. ~~-----~----------------

Mesele böyle değildir. Şirket esa-
aen mukavelenamesinde mevcut şart
lara göre tesisatını yenilerneğe taraf· 

Bu yıl lstanbula 
Gelecek seyyahlar 

tardır. Ancak, Kadıköy Su şirketi de J3u ayın sonundan itibaren şehri

büktirnetçe satın alınacağından ve bu- mize seyyahlar gelrneğe başlıyacaktır. 
nu da şi~ket. kabul etmiş bulunduğu~- 24 şubatta Roma, 25 martta Milbuke, 
dan yenı testsat yapmamaktadır. Bu ı- 26 martta General Fon Stuben, ')? 
tib~rla şirket mukavelenamesi feshe- . d G 1 F St b 

·ı · k · nısan a gene enera on u en, 
dı mA_ıyecek tı~. k \ k . 29 nisanda Milbuke, 17 mayısta Gene-

nca şır et satın a ınır en, tesı- , 
ı'I mesı' mukav 1 d t Tal Stuben, 3 eylulde Orkadas, 20 ni-aatın yen en e e e mevcu 

olduğundan ve bunu şirket yapmadı- sanda Aranderstar, 2:i ağustosta 1\li(. 
iın~an dolayı sarfı lazım gelen para, buke vapurlarile seyyahlar gelecekler
'ir~te verilecek paradan indirilecek- dir. 
tiT. 

Bir adam havagazi He zehirlendi 
Hapishaneden çıkar çıkmaz 

hırsızhk yapmış 
Fatihte Aslanhane sokağında 22 fki gün evvel hapishaneden çıkan 

numaralı dükkanda yatan mü tekait b k ll d Ah .. ı Al' A 
S l'h' 'k· .. d b . d sa ı a ı ar an met og u ı yvan-

memur a ı ın ı : gun en en ışarı d ı· d b" 1"" t'k · ·ı b" . saray a e m e ır as ı çızme ı e ır 
çıkmadığı görülerek şüpheyı celbet· . . . ... 

· d"kk" 1 k · · · "Id' W ·n atltıyı satmak ıçın dolaşırken gorulw 
mış ve u ı:m açı ara ıçerı gırı ıgı - .. . 
de Şalihin havagazı musluğunu açık u- muş, yapılan tahkıkatta Kasımpaşada 
nutp.rak gazdan zehirlendiii anlaşıl- oturan Rifatın evini soyduğu anlaşıl
mıştır. Tabibi adli Enver Karan tara- mıştır. 
fından cesedi muayene edilerek delni-
ne ruhsat verilmiştir. , Sirkecideki yaralama hAdisesi 

Şoförler kooperatifi 
Şoförler Cemiyeti 10,000 lira ser

mayeli bir lcooperatif açmaya karaT 
vermiştir. Kooperatif ilk iş olarak Ka
rak~de bir bakkaliye mağazası aça
ca~ır. 

l):ooperatife aza olan şoförlere 50 
liraya kadar 'kredi ile erzak verilecek
tir. Kredi ile mal alanlar için satış fia
tına yüzde 1 O ilave edilecektir. 

Sirkecide mahallebici dükkanında 
çalışan Adile isminde bir kadının lzzet 
is~ndeki dostu tarafından yaralandı
ğını ve İzzetin kaçtığını, fakat Üskü
darda vapurdan çıkarken yakalandığı
nı 1:azmıştık. 

\lak'a bize anlatıldığı şekilde olma
mış, lzzet hadiseyi müteakıp kaçma
mış, Emniyet Müdürlüğüne gidip tes
lim olmuştur. Hazırlık tahkikatı yapıl
dıktan sonra da serbest bırakılmıştır. 

Küçük Haberler 
Ankara sergisinde kazananlar Türkiye Tıb Encümenl toplantısı 

Ankaradaki el ve ev Işleri sergisinde te§-
hir edilen eşyaların lkramtye ve mükô.fatlan Türkiye Tıb Encnmenl Profesör Abdülka
pazartesl günü Ticaret Odası salonunda sa- dir Noyan'ın başkanlığında toplanarak, dok
hlplerlne verilecektir. tor Osman Şerefettin ve doktor All Şukriı 

l\1ezbahadan ltaz.anç vergisi alınmıyacak taraflımndan (Ti!oda nükaha serumu lle te-
Maliye, mezbahad:ın knzanç ''Crglsl iste- davl), Profesör Nazım Şaklr tarafından fSe

mtş; belediyenin ltirazı üzerine iş Devlet Şu- Ilm tabiatlı lymphocytaire vnk'nsı), Profe
rasına gitmiştı. Devlet Şıirasının· verdiCI ka- sör General CemU tarafından (Kanser hak
rar belediye lehinde oldu{lu anin~ıldı~ından kında) tebll~ler yapılmıştır. 
yeni bütçede bu vergi kaldırılmıştır. 

Konservatııvarın konseri 
Konservatuvar, 15 martta verllecek bü

yük Koro konserı için hazırlıklar yapmak
tadır. Koro hcy'etı yüz ktşlllktir. 

Konservatuvarda kaldırılan dersler 
Konservatuvardn ders programlarında 

bazı tadllfı.t yapılmaktadır. vurmn sazlar, 
trombom ve Tuba ınuallimllklerl ıtı~vedll

mlştlr. Bunların yerine Oda muslldsi ve vt
yole mualllmllklerı llıdas olunmuştur. 

1'!1esleki tedrisat tetkJkaıa 
Maarif VekiUeU mE'sleki tedrlsnt müdürü 

Rüştü, orta derecedeki san'at mekt.eplerlndc 
tetldkler yapmaktadır. Bu mektcpler ıslilh e
dllecekUr. 

1\taliyenln bir ihtarı 
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miş olduğunu teessiirle bildirmiş, mec
lis, bu teessüre iştirak ederek bir hey
etin müteveffanın evine giderek beya· 
nı taziyette bulunmasına karar vermiş-
tir. 

Beykoz ile Incirköy arasında Şel 
kumpanyası tarafından müşteil mad
delere mahsus olarak yapılacak depo
lar ~çin tanzim olunup tadilen kabul 
edilmiş olan mukavelena~e projesinde 
bazı tadilat icrası hakkında hukuk iş
ler. müdürlüğünden gelen kuğıt, Ka
vamn encümenine havale edilmiştir. 

T ekaüt maaşlan için bütçenin muh
telif fasıllarından •10,H7 l liranın mü
nakalesine ait hesap işleri müdürlüğü
nün kağıdı da bütçe encümeninc ve
rilmiştir. 

Medis pazartesi günü tekrar topla
na~tır. 

--· ~· 1 .. ----·· 1 ·-··- 1 • t:;;.,a ·---- .._ 

h1.1neuı Btltdıqtsı 

~ehir 1i'ya1rosu 
Şehir rıyatrosu 

Tepebuşı 

dram k ıs nında 
12-2·H37 

akşam suat 20.30 da 
BAHAR 

TEMIZLIÖI -
Fransız tiyatro~u 
Operet kısmında 

akşam saat 20.30 da 
AŞK MEKTEBI 

Bir defaya mahsus 
16-2-937 Salı akşamı Aşk mektebj 
oparetinden ayrıca Nnşit tarafından 

bir perde komedi .............................................................. 
Şahzadebaşında 

Turan tiyatrosunda 

Halk Opareti 
Cumartesi akşamı 

saat 20.30 da 
Eakl Hamam 

Eakl Taa 
( Bayan Safiye 

konseri) 
san'atkar Naşitıe 

gUndUz 14,30 talebe temsili 

Nuruosmaniye Kebapçıs1 
eski 

MUSTAFA NAFi 
Yepyeni bir idare, her keseye 
uygun bir tnrife ile tekrnr açıldı· 
~ını sayın müşterilerine httbcr verir. 

BU AKŞAM 

iP E K 
Sınemasında 

Dün İstanbul Emniyet Direktörlü -
ğünden aldığımız uzun bir tezkereele 
ayın 7/8 gecesi bir polısımi:dn ölümile Bazı kazalara sebebiyet veren per• 
neticelenen hırsızlık vak'as! hakkında manant makineleri hakk;nda Şehit 
izahat verilmektedir. Emniyet Müdür- Meclisinde cereyan eden müzakereleri 
lüğü tezkeresinde hırsızı takip eden po· ve talimatnamenin tadilat yapılmak 
lisle iki bekçinin hafifçe yaralanmaları üzere Mülkiye ve Sıhhiye Encümen· 
na rağmen kanunun kendilerine verdi- lerine gönderildiğini yazmıştık. Ber• 
ği silah kullanmak hakkına ne gibi şe· herler Cemiyeti de talimatnameye kon 
rait altında başvunnad;klarmı anlattık ması için bazı maddeleı.· tesbit etmiŞ 
tan sonra zabıtanın en heyecanlı za- ve dün Cemiyet Reisi lsmail Hakkı i• 
manlarda bile kanunun çerçevesi için- le, herherler mektebi müdürü beledi• 
de çalışınağı kendisine prensip ittihaz yeY,e gelerek dileklerini encümene bil· 
ettiği bildirilmektedir. 

Emniyet müdürlüğü, hfıdisenin bazı dirmişlerdir. 
gazetelerde mübalağalı, bazılarında ise Serherler Cemiyetinin dilekleri şun 
İstanbulda herkesin emniyet ve istira· lardır: 
hatini bozacak mahiyette çok heyecan- 1 - Permanant makinelerinin mU" 
lı gösterilmiş olduğunu yazdtktan son- ayenelerinde, makine fenni dahi olsa, 
ra ertesi günkü gazetelerde Karagüm· permanant yaapcak berberlerin, berber• 
rükte bir sabıkalının elinde kelepçe ile ler mektebi kursundan permanant i~f
polisi yaraladığı hakkmda görülen ha- ne ait ihtisas vesikası olmadıkça ma• 
berin doğru .. 0~~~-dwı~ı bBdirlr:neıct:,dir. kinenin damgalanmaması ve ihtisat 
Emniyet mudurluğü tezkeresıne şoyle _:ı. 1 k d be b ı 

1
·n 

kt d. ve~ası a ıncaya a ar r er er 
devam etme e ır: · · d d"l · . . d permanant ışın en mene ı mesı. 

cll/2/ 937 tarıhli Haber gazetesın e ? p 'h. 'k J .. 
·· k k - - ermanant ı tısas vesı ası o gene büyuk yazıların hırsızlık or u· . .. 

·ı F tihte Haydar semtinde halkın gö mıyan berberlerın, herherler kursun 
:~:e :yku girmiyor, başhğı altında her d~. Kültür Bakanlığınca.. tasdikli der~ 
k · heyecana düşürecek bir yazı görü mufredat programına gore kursun ta 

1 -~
1 

Ha dar semtinde geçen sene 11 lim hey'etinden ayrılmış mütehassıslar 
uyor. Y f d · 'h b' t l tane basit hırsızlık vak'ası olmuş, bun· taTa ın an ımtı ana ta ı tu u ması. . 

lardan ancak bir tanesinin faili meçhul 3- Bu imtihan hey'etine beledı· 
kalmıştır. 9 3 7 senesi içinde de bu semt yeden bir fen memuru ile bir de d ok" 
te Müftiali mahallesi İrfanahmet so· tor dahil edilmesi. . . 
kağında 6/ 1 nurnarada Fatma isminde Encümenlerin, herherler c~mıyetı• 
birinin evinden bir paHo, bir manto ve nin dileklerini kabul ederek talımatna• 
bir battaniye çalıp kaçan Erzurumlu mede tadilat yapacakları anlaşılmakta• 
Raşit ismindeki hırsız yakalanmış ve dır. 
bundan başka vak'a olmamıştır. 

İstanbulda hırsızlık vak'ası hepimi · 
zin gözümüzle göreceğimil derecede ek 
silmiş ve şehrimizin büyi.il<~üğüne ve 
kalabalığına nazaran yok denebilecek 
bir harlde indirilmiş bulunmaktadır. 
Ancak arada malıkurniyet müddetini bi 
tirip hapishaneden çıkan eski sabıkalı 
ların bazı semtlerde bir fırsatla yap
mak istedikleri hırsızlık ya teşebbüs ha 
linde iken veya ikaından sonra yakala 
narak tekrar Adliyeye teslim edilmek· 
tedir.» 

Emniyet Müdürü, bu gibi neşriyatı 
halkın emniyet ve istirahati bakımın· 
dan zararlı gördüğünü tezkeresinde ila 
ve etmekte ve polisin vazifesini yap -
ınakta olduğunu bildirmektedir. 

S1hhiye Vekili şehrimize geldi 
Sıhhiye Vekili Doktor Refik Say

dam dün Ankaradan şehrimize gel
mi~tir. Sıhhiye Vekili, öğleden soma 
Sıhhiye Müdürlüğüne giderek bir müd 
det meşgul olmuştur. 

Bir adam 170 lirasım ,kaybetti 
Osmanbeyde oturan bir adam bir 

otomobilin içinde 170 lirasını unut
muş, polise müracaat etmiştir. Fakat 
otomobilin numarasını bilememekte 
ve ~oförü tanımamaktadır. 

Yeni Boğaz seferleri 
Şirketi Hayriye idaresi dün akşaın· 

dan itibaren Boğaziçine yeni vapUI 
seferleri ihdas etmiştir. 

Her perşembe ve cumartesi günU 
ak§amı saat 24 dü çeyrek geçe Köp· 
rüden kalkacak bir vapur tekmil Ru• 
meij ve Anadolu iskelelerine uğraya.• 
rak Büyükdereye gidecektir. Ayni va• 
pur. seferleri diğer akşamlar Emirgan• 
kada.r yapılacaktır. 

Müsabaka ile 
Memur alınacak 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı batı• 
kasmca bu kere yeniden 1ı;7mete alına" 
cak Türk memurlarm intihahı için ya" 
kında bir müsabaka açılacaktır. 
Yaşı otuzdan aıiağı olup bu miisnbn"' 

kaya girmek isteyenler namıetlildcri .. 
ni kaydettirrnek ve l<ahul şartlaruıJ 
öğrenmek üzere şubat ayı zarfmda hct 
hafta salı ve cuma günleri snat 9 ilc tO 
arasında Osmanlı Banknsmın Galata " 
daki merkezinde Kişi işleri Servisine 
müracaat edebilirler. 

Talipler hiiviyetleı·ini ınUsl)it c,'l'atc 
ile beraber tahsil tasdikname yahut şa 
hadetnamelerini ve şayet bir vazifed" 
istihdam edilmiş iseler, lıizmet ~hadet 
namelerini birlikte getimı~lidirler. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
filmierin en güzeli 

ARI KAHR A 
AŞK VE HEYECAN FiLMI 
MÜTHIŞ VE MUAZZAM SAHNELER 

Bina ve arazı vergileri, vtHiyetler hususı 
Idarelerine devrolundu~u halde lınzı husust 
Idareler bu vergilcre nit işlerle u~aşan tah
rir komisyonları Için Maliye VekClletınden 
para ıstemlşlerdlr. ) tıtsı 

::i. D. Ayrıca görıriyenlcre bir 
c'!ruile olmak iizere CA N L 1 F . L M Holivutta Müessesemiz 

1 ıçın yaptırılan Türkçe Mnllye Vcknletl, vilfiyctlere kat'! bir ta
mim göndermiş ve ::ıununln m:ıllyenln altıka
dar olmadığını, memurların kanunu 1yl an
lamaları lAzungeldit;lru ihtar etmiştır. 

. 1 J), 
ı:. 6 47 
z. 12 28 

İkindi Akşum 
s. 1), o.), 1 ). 

9 ..ıo u 
15 16 17 87 

ı B2 
19 on &::z~a ni;sh2sı ve Pa!amount dünya havadisleri : TEVFiK RÜŞTÜ ARAS CENEVREDE Vesaire ... 
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MEMLEKET ., 
D adayda 

-~ 

HABERLERIJ 
1. Biga mahkemesi 

1Sivas umumimecrsiş bat 
toplantılarına başladı 

domuz avı 
Domuzlar köy_l_e-re_v_e_k_a-sa_b_a_y_a-in-diler, bir domuz 

kasahada bir bekçiyi yaraladı, bir ineği de öldürdü, 
yakında ayı avı başlıyacak 

Dadaydan bir görünüt 

ı 

)'e ~adaydan yazılıyor: Daday, güzel, yapmışlardır. Burada da her gün av 
1
11 
'~ •• renklere bürünmüş, latif koku- yapılmaktadır. Kasabalılar ve gerekse 

~· b·u~~k çam ormanları içinde pırlan· civar köylüler bilhassa domuzla müca· 
~ tr ıgne gibi göze çarpar. Burası dele etmektedirler. Bu yıl domuzlar 
'a~stanıonudan 34 kilometrelik bir me- pek azgındır. Civar köylerin içlerine 
badededir. ~1G,flG:l nüfuslu bir iç kasa· kadar indikleri gibı kasabanm içine de 
16oır. ~zdavay isminde bir nahiyesi ve gelmektedirler. 
fak koyü vardır. Tarihi eski olmıyan Geçenlerde çok büyük bir domuz 
lkı ' at kaza olalı bir hayli zaman geç- kasabanın içine kadar gelmiş, bir ko· 
te~ş kb~ kasaba maalesef pek o kadar rucuyu yaralamış, bir de ineği öldür
)'ı a kı edememiştir. Kasabanın ba- müştür. Ve ancak bundan sonra öldü
bi:dıriık ve büyüme işi hemen hemen ıülebilmiştir. 

kaç yıl içinde olmuştur. Ayıların erbainden çıkmaları bek· 
p Dadayın dört mahallesi vardır: lenmektedir. Bir kaç güne kadar bun· 
h:~ar, Kalem. Bey ve Kelebek. Bu yıl ların da avına çıkılacaktır. Civar köy· 
fe;

1
.Ye.rde olduğu gibi burada da deh- lerd.en karın çokluğu ve yolların müş· 

l\ ı bır kış hüküm sürmektedir. Fırtı- külatla yürünecek bir halde bulunma
~:· 

1
kar, tipi, ve nihayet soğuk ve a· ~ıından pazara çok kimse gelememekte· 

trı tar Dadaylıları bir hayli korkut- dir. Bu yüzden yiyecek fiatları üzerin· 
"•l.ı~~r. Geçen yıllara nisbetle odun de de bir hayli yükseliş göze çarpmak
tlr. Ktnür fiatları da hayli yükselmiş- tadır. Bilhassa yağ ve yağurt fiatlari
~an asabaya geçenlerde Kastamonu- ı le, kümes hayvanları fiatı pek yüksel-

a\"Cılar gelmişler, bir sürek avı miştir. 

ti~ivride bir köyün i'E __ m_e_t_te-tiı-.t-ü_n_ 
l( lilün köpekleri Ekim cemigeti 

lldurdu Emet (Hususi) -- Şimdiye kadar 

l 
Silh·ri (H .) s·ı· . . G güzlük ve kışlık tohum ziraati yapamı-

evr· .. ususı - ı ıvrının e• trıı. 1 koyünde bütün köpekler kudur • yan çiftciler on gündenberi havanın 
"~tu B müsaid gitmesi yüzünden ekime de • 

l,t L r. unlar derhal öldürülmüş fa • k ıç.ud k vam etmektedirler. Bir tütün e ım ce-
bi! ... , u~ öpeklerden biri bir adamı "gınd miyeti teşekkül ettirilmiştir. Cemiyet 
de b' . en ısırmı~tır. Diğer bir köpek ı Akhisardan bir de eksper getirtmeğe 
tırı\ r ıneği ısırmı~ ve öldürmüştür. I-

Biga belediyesinin bir 
kararını ortadan kaldırdı 

Biga (Hususi} - Belediyece şehir 
içinde hisikiete binrnek yasak edilmiş, 
buna riayet etmiyen gençlerden de be
şer lira para cezası alınınağa başlan • 
mıştı. Bu cezaya itiraz· eden gençler, 
mahkemeye başvurarak masum olduk
larını serdetmişler, mahkemeden iti • 
raziarı varid gö:-ülerek heraat kararı 
alnıışiardır. 

Mahkeme, beitdiye kararile istenen 
para cezasının kaldırılmasına hükme • 
der k en belediyer ·n bu ha pt ak i yasağı
r.ı da ortadan ka'dırm~ş ve sporcu genç 
!erin yüzlerini ~üldürmüstür . . 

Bigada belediye sinemasi 
Biga (Hususi} - Buradaki sinema 

binasını belediye satın almış ve bir ge
lir Jcaynağı olarak kendine mal etmi;;
tir. Yılda bin liradan fazla irad getire~ 
bu ,ııinema islah edilecek, sesli filır~er 
ge i ir il erek halka gösterilecektir. 

Bursa • Karaköy postasi 
Inegöl (Hususi} - Son zamanlara 

kadar Bursa • Karaköy postaları doğ
rudan doğruya k:ımyonla yapılmakta 
iken şimdi arabalar la ve Yen işe h ir yo
lu le yaptırılmağa başlanmıştır. 

Bu hal halkın ve tüccarların zararını 
mucip olmaktadır. 

Silivride bir köy yatıh okulu 
yapılacak 

Silivri (Hususi} - Gelecek yıl Si
livrioin Kurfallı köyünde ilk yatı oku
lu açılacaktır. 

Bursada otobüs fiatlari 
Bursa (Hususi) -Yeşil ile Çekirge 

arasında işleyen otobiislerin fıatlaıım 

belediye ucuzlatmıştır. 

~ Belediyenin tertib ettiği yeni tarife 
mucibince bilet ücretleri Yeşil-Uluca

mi yüz para, Yeşil - Altıparmak beş 
kuruş, ve Çelikpalasa kadar da yedi 

buçuk kuru,, Y eşiiden Çekırgeye de 
on kuruş olarak tenzil edilmiştir. 

Dişi meriilOS kesilmiyecek 

an adam hastaneye kaldırılmıştır. muvaffak olmuştur. 
Külliyetli mikdarda fidan yetiştir • 

rnek için bütün zürra hararetle çaliş • 

maktadır1ar. 

~ursa (Hususi) - Merinos koyun 
cinsinin daha fazla üretilmesi için bu 

cil'lı6 hayvanlarda n dişilerinin kes il me· 
mesi düşünülmektedic. Bu fikir beledi-Bursada kadın yüzünden bir 

8 
yaralama vak'ası -------- yeye bildirilmiş ve belediye de vaziyeti 

mezbaha baytarlığına bildirmiştir. 

Ilk toplantıda riyaset, katiplik ve encümen azalıkları 
seçimleri yapıldı, büyüklerimize telgraflar çekildi 

Sivas umumi meclisi azaları 
Sivas (Husıısi) - Viİayet umumi ı rik, Yusuf Pozat, Ali Durgun, Kültür 

meclisi şubat devresi içt.im~ları~a baş • encümenine Hayriye Şevki Önder, Fe· 
la mıştır. T opl?.ntıyı valı Nazmı Toker rid Karlı, Behcet Başara, Ali Yügrek, 
açmış, Şakir Oma, Harndi Öktemgil Bayındırlık ve Sağlık encümenine Sa· 
sekreterliklere, Kamil Kitapcı asbaş • liha Hikmet Işık, Azmi Ötyakmaz, 
kanlığa seçi!dikten sonra ihtisas encü - 5 h. M l k T·· k . 0 c·· 

ı . . . up ı, e e ur ıstan, sman un• 
men erı seçımı yapılmıştır. .. z· .. . 

B 
.. t .. . N . R h . gor, ıraat ve Baytar encumenlerıno, 
u çe encumenıne u rı ye a mı Sa. 

Hergüner, Nuri Cankaya, Tahir Div • ıme Zeren, Hatice Göze, Halil Kö· 
-· .•.•..... , . . . • . . . •. _ .. - se, Mehmet Sarıca, Abdullah Karaca, 

Kütahya çİnİcİ}İğİ Ömer Bozbıyık, Reşad Ince, Tevfili 
___ Yaraş, Salih Karabudak, Dahiliyeler 

Çiniciler alakasızlıktan enci.imenine Bedriye Fehmi Sarısözen, 
Rıza Gençay, Rüş~i.i Çeliker, Süruri 

şikayet ediyorlar Aksoy, Mergube, Belkıs Avunduk, 

Kütahya (Hususi) - Asırlardanbe- Mustafa Çaldıran, Harndi Kupabay ve 
ri Türk çiniciliğinin merkezi olan Kü- Nuri seçilmişlerdir. Bu encümenlerde 
tahya çiniciliği son günlerde bir takım diğer encümenlere seçilmiş bazı azalar 
mün~aşalara mevzu teşkil etmekte • da vardır. Meclis her hafta pazartesi ve 
dir :Kütahya çiniciliği eski kıymetini cuma günleri toplanma kararı vermiş, 
muhafaza ediyor mu? Alakadarlara, Atatürke, Başbakana, Meclis Reisine 
bilhassa çini işi ilc uğraşanlara göre bu- Parti Genel Sekreterliğine tazimat tel: 

gü~ çiniy~ ka~şı a~aka g~ t~~ilm:m:k· grafları çekilmi) ve ilk toplantıya nihrı
tedır. Eskı sanatkarlar gorduklerı bu • yet verilmi~tir. 
yük rağbet ve te~vik sayesinde en kıy- ----------

Silivride kaldırım~ar tamir 
edilecek 

metli Türk çini esı!rlerini yaratmışlar -
dır. Bugün ise rağbetsizlik yüzünden 
ve çiniyi çok ucuza mal edebilmek en· 
dişesile eskisi kadar iyi çini yapılama
,maktadır. Fakat eski eserlerden daha 
üstün ve daha iy! çiniler yapmak müm. 
kündür. Yalnız bu san 'ata karşı biraz 
alaka gösterilmt"si lazımdır. Çinicileı 
bu alakayı görtirler ve eserlerini ucuza 
mal etmek kaygusundan kurtulurlarsa 
bugün bir harika telakki edilen eski Kü 
tahya çinilerinden dah<l muvaffak e • 
serler vücuda getirebileceklerini söy • 
lemektedirler. ------------

Biga köylerinde fenni tavuk 
kUmesieri 

Biga (Hususi) - İyi tavuk yetiş • 
rir~bilmek ve fazla yumurta almak ga· 
yesile şehrimizin bütün köylerinde 
fenni tavuk kümesieri yaptırılmağa 
ha lanmıştır. Bu çeşid kümesierin e • 
kir~; işleri memurluğu tarafından nü • 

Silivri (Hu<lusi) - Mahalle ara\a • 
rında bozuk kaldırımla:-ın yaptırılması· 
na belediyece karar verilmiş ve derhal 
faaliyete geçilmi;tir. Mezarlıklar da 

n sri bir şekilde yapılacaktır. 

Bursada manej yeri 
Bursa (Hususi) - Atlıspor klübü 

senelik kongresim yapmıştır. Kongrede 
yer(i idare heyeti seçilmiş ve verilen bir 
kar.arla on hayvanlık bir tavla ile bir de 
(Milnej) yeri yapılma'3ı muvafık görül· 
mU:~tür. 

-· 
Gazeteleri -

tarı/tsa (Husus!} - lhsan ve Necati 
ınd 'k· ~U~ ·· e ı ı arkadaş arasında bir kadın 

kad~nden kavga çıkmış ve Necati ar· 
lurıdşı lhsanı bıçakla başından ve ko • 

Bursada şehir planlari kasada 
saklanıyor 

Bursa (Hususi) - Şehir planları • 
nın saklanması için belediye Ziraat 
Bankasından bir kasa ki~alamıştır. 

Bursada Adiiye tayinleri munesi gösterilmi~ ve her köyün muh-
tarı gösterilen şekilde kendi tavukla -

Bursa (Hususi) - Hukuk hakim- :-·n~ bir kümes yapınağa mecbur tu • 

KURUN - Hırsızlar ıslah edıle

mezler. 
- Hakkın var. Avrupadan bir 

an .. l hkaı agır surette yaralamıştır. hsan 
,htcı.lıanarak adliyeye sevkedilmiş ve 

da hastaneye kaldırılmıştır. 
8i 
~~da orta okul lisan muallimi 

kuı 1R~ (Hususi) - Şehrimiz orta o
&a:y:a ancı dil öğretmenliğine atanan 
ba la n BedriY.e gelmiş ve yeni işine 

tnıştır. 

-1( 
fi ltı·ı·Ul.um Hasan Bevciğıın coğra-

" Unıat • ' 2:aJ ıftı.. ını, daha mektepte iken 

Bursada bir kadın yankesici 
Bursa (Hususi) - Adiiye koridor

larında yankesicilik yaparken cürüm 
üzerinde yakalanan Bursanın Çalı kö
yünden Emine cürmü meşhud mahke
mesine sevkedilerek sekiz ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

liğine tayin edilen Said Özdem, müd • . 
tutmuştur. 

deiumumi muavinliğine tayin edilen Muhtarların yaptıkları kümesler ör-
F erid Menteş, ve yeni hukuk mezun - n ek ittihaz olunarak bütün köylüler 
larından Seniha, hakim muavinliğine bu örneğe göre kümesierini yapacak • 
tayin edilen Piraye, Lamia Emine Bur· lardır. Yapmıyanlardan para cezası a· 
saya gelerek yeni vazifelerine başla - iınac:;ak ve kalkınma iıi bu suretle ileri 
mı,şlardır. götürülecektir. Fenni kümesin iyiliğini 

Müstantik İhsan da terfian Bursa takdir eden bir çok köylüler, bunu he-
sorgu hakimliğine tayin edilmiştir. men yapınağa başldmışlardır. 

PAZAROLA HASAN BEY 

... Şu, aylardan beri dünvavı mes
gul eden İspanyanın .. 

... Nüfusunun kaç milyon oldu~u· 
nu söyler misin? .. 

Hasan Bey - Daha bugünkü ga· 
zeteleri okumat.tm aziz!m!.. 

mütehassıs getirtmek lazım. 
AÇIK SÖZ - Aygır • büyük ede

bi roman. 
- Öyle o1duğu muhakkak. Adı 

üstünde. 
HABER- Belçika Parlamento • 

sunda galibi meçhul bir maç. 
- N e o, orada da hakerne dayak 

mı atm ış lar ? 
CUMHURİYET - ihtilAlci ordu 

Valance yolunu kesti, Madridi ihata 
ediyor. 

-Üç ay evvelki gazeteyi mi oku
yorum ? diye gazetenin tarihine bak 
tım amma değilmiş. 

TAN- Bir karış adam= altı ki· 
şinin canı. 

- Olmadı. Daha iyisi yazılabilirı 
Bir karış adam X altı kişi = beş ya· 
ralı, bir ölü. 
AKŞAM - Av malzemesi ve ba

rutları hakkında birkaç söz. 
- Biraz da saçma lnzım değil mi? 
KURUN - Cezalari h~d!seler bi

ler. 
- Fazla edebi olmuş. MAnasını 

anlıyanlar, anlamıyaniara anlatabi -
lirler. 

AÇIK SÖZ - Eşek kasabı . 
- Yani eşek eti sattığı için eşek 

ka!':tbı dedim di\·e ~erh ver de pot 
kırmamış olasın ! 
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6 Say!. 

Amerika üniversitelerinde futbo 
dersi mecburi ! 

Orada spor profesyoneller için bir meslek ise 
amatörler için bir mezheptir ve mektep 

bir ilim ocağı olduğu kadar bir spor mabedidir 

SON POSTA 

Sayın hükümdarlar, 
Küstah insanlar, sizi toprak altında· 

ki muhteşem saraylarmızdan çıkardı· 
lar. Ve bir zaman hükmettiğiniz mem· 
lekette şuna buna seyrettirmek saygı· 
sızlığını gösterdiler. 

Saraylarınızda biriktirdiğiniz mücev 
herleriniz, kıyınet biçilmez kumaşları· 
nız kapanın elinde kaldı. 

Altın kaplı yüzüntiz, bakır gözlü 
meraklılarm adeta • tabiri mazur gö· 
rün _ bir eğlencesi oldu. 

Buna uzun zaman tahammül edemi· 
yeceğinizi biliyordum. Ve nitekim de 
tahammül edemediniz. Sizı rahatsız e· 
denlere, ötede berıde teşhir etmek 
küstahlığı göstereniere derslerini verdi 
niz. Daha doğrusu verd ·,mızı zannet· 
tirdiniz. Onlar sizden ürktüler. Ve yap· 
tıkları kusuru anladılar. Şimd~ bu ku· 
suru tamir ediyorlar. Gene sizi muhte· 
şem yeraltı saraylarımza büyük mera~ 
slınle götürecekler. 

$ 

Memlekelill güzel köşeleri: 

On bir ane maden suyu 
olan şehir : Bitlis. 

Belediye 29 bin liralık dar bütçesine rağmen istilatat 
yüzünden harap olan güzel şehri imara uğraşıyor 

Doğrusu gösterdiğin!z kudretin hay· Bitlisten bir manzara 
ranı kaldım. Binlerce sene evvel ö:en Bitlisten yazılıyor : dam, tek başına heyecan ve saadet ,.,. 
siz, sizlerden binlerce sene sonra ge- Bir yere ilk gittiğiniz zaman orayı si tası... Bu bayatın · hususiyetlerinde~ 
!en yaşayanlara hükmettiniz. gezmek, tanımak hevesine düşüyorsu • biri yürüyüşte itina göstermektir. İnce-

Amerikalı genç kızlar beynelmilel bir müsabakv.da Hakim, ölü olduğunul halde gene nuz. İnsanların tabil incizablanndan cik daracık yoldan bir adım cWıan atJl'lı• 
Benim bir kardeşim var. Eğer yeni ı husustaki ce:hlimi iyice gidermek için sizsiniz .. Mahkum, diri oldukları halde biri de budur. ya gelmez. Kendinizi, kalçalanmza ı.a• 

dünyanın acayjp hadiselerile alaka • izahata girişerek ilAve ediyor: gene onlardır. Yalnız sayın hükümdar· Bu cazibeye uymaktan ~urtutamı· dar kara gömülü bulursunuz!!! 
darsanız, Amerikadan gönderdiği §a • c- Burada spor her §eyin ruhudur... !arım. Sizden bir dileğim var. Bu d~le· yan ben de Bitlise gelir gelmez bura· Belediye bu izleri biraz daha gerıW 
yanı bayı·et mektupları okumuşsunuz- Sporcu talebenin üniversitede kre· ğimi yerine getirmekle bir büyüklük nın ne olduğunu, öğrenmek peşinde Jetrnek için tedbir almaktadır. Geç ol~>' 
dur. O rada, bir taraftan üniversiteye disi vardır. Sporcu talebe, üniversite· daha göstermiş olacaksıntz. Diinyanm koştum. Ortada mazbut malumat yok. cak amma, olacak sanırım. 
devam ediyor, b ir taraftan muhabiri de bedava okumak hakkını kazanır. üsfünden tekrar dünyanın altma dön· Olsa da toplu değil. Belki istila sırasın· Adını yazdım da vazifeleri müfek 
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bulunduğu Son Postaya havadis, bir Sporcu talebenin her yerde hatırı sa - düğünüz zaman orada: da, belki daha evvel Ruslar biraz bilgi keremde sıralandı. Belediyenin burad~ 
taraftan da bana mektup yeti~tirmiye yılır, sözü ~r. Sporcu talebenin halk - Nasıl oldu da geri geldiniz? diye toplamışlar, halk arasında dönüp, dola· tahmine, hesaba sığmaz büyük iJlle. 
çallŞlyor. arasında, meşhur bir san'atkar kadar sordukları zaman sakm: şan rivayete de haylice uygun. Binaen· var: Şehir, elemli hadiselerin yani istı' 

Ben, bana gönderdiği mektuplardan itibarı vardır. . . - Bizden ürktükler~ iç!n geri getir· aleyh şimdilik bu halltarlan çıkacak, laların, ve sonra, mes'ut geri alışları!l 
çoğunu, gazeteye yazdığı havadisler - Fakat buna mukabıl, sporcu bır ta • diler. akla mülayim, neticeye inanmak lftozım .. tesirile boşaldığı; bir çok evleri, yah~ 
den daha ıezıet, merak, hayret ve a· lebe, bir dereıbeyi değildir. O, uzviye-- Demeyin .. Yaşayanların korkakhğı - Bitlisliler şehirlerine Betlis' derler. ,dığı ve yıkıldığı için charap• denec 
Hi.kayla okuyorum. Ve anlıyorum ki, tini yıpratabilecek bütün ibtiraslara, nı siz öğrendiniz, bari oradakı.1erin hep Doğrusu da Bedleys olınak ıazımmış. hale gelmi~tir. Her yıkılan ev yolun t>ı.~ 
Amerika, hakikatcn, her şeyile yep • bir rahip titizliğile perhizkardır. O, si birden öğrenmesin1er. • Bedleys... Şehri kurmuş olan, Leys kısmını kapamış olduğu için yol da k9

' 

yeni bir dünyadır. mektepte 'beda\'a okumak hakkından İl\ISET adında bir kumandanmış. Kalenin inşa ;mamış gibidir. Bütün bu ankazı topl~ 
Geçenlerde aldığım bir mektubunda, ba!:ka biçbir imtiyazasahip değildir. Ve -· ··---=~·~b·-·.:--·- tarzında temin edilen mükemmeliyetc mak lazım, yolları açmak, genişletnı~ 

't piyonu deği, ugunün meçhul bir ga· t 
üniversitede ta-kip etti~ı dersleri bil · ?.aten, böyle olduğu içindlr ki •sporcu» libidir. Burada, arabın beyazla birleş· ve yenilmezliğe kızmış olan hasım ku· Uızım. Şehri plana bağlamak, inşa\ 
diriyordu. Sıraladığı ders isimleri ara - sıfatını hak edebilm.i~tir. Ufak bir se · mandan Leys adına Bed diye bir sıfat teşvik etmek ve kontrola tabi tutrnıı 

tiği yegane yer spor s<\hasıdır. eı 
sında cFut.boh kelimesine rastlayınca, fahati görülen bir sporcu. büyük bir ih· Burada spor, profesyönellcr için bir eklemiş, Bed - Leys olmuş deniyor. lazım. Ne bilirsiniz, bir sürü b~tnı ~ 
bizim spor meraklısı delikanlınm, rnek· tilası meydana çıkmış bir memur gıbi Bizim salnamclerimizde de bir zaman· lazım .. zavallı belediye 29 bin hral: meslek, ve amatörler için bir mezhep- c~ 
tup yazarken aklını oyuna kaptırdığına afaroz edilir. Ve gönül~erdeki tahtından lar ayni §ekilde yazılırdı. Şimdi kısaca cı1ız bütçesile bu arkası gelmeyen 40 ~ 
h ükmettim. Ve kend'sine yazdıP,ım ce· derhal azlolunur. tirMektep, sade bir ilim ocağı değil, bir Bitlis deyip çıkıyoruz. . zım• ların hangi birini yapabilcCe 
vapta: Binaenaleyh, onun bütün kazancı, Bitlisin kuruluşuna, Büyük Isken · bilmem. spor mabedidir. eS' 

- Dikkat et... dedim, ban.1 yazdığın sporun şerefin<len, bütün gayesi, spor· derle Dara arasmda çıkan harp sebep Suphi Menteş, reislik yerinde, heV • Spor sahaları mükemmel olmıyan bir v·•ıı 
mektupta oldum• gibi futbolii dersha • culuk sıfatının şanından ibarettir. olmu-:tur. Bittabi şehir yok. Sadece mu· li ve samimi, çalışıyor görünüyor. ll • 

o- üniversite, dünyanın en zengın labo · 't Jdtl 
neye kadar sokarsan, topu attıg·ımn res· Burada sporcunun adındaa değil, re· azzam bir kale yapmışlar. O zan1anın yet de, lazım olduğu vakit, lazım o ralU\•arlarına da sahip bulunsa kıymet· dt 
midir! korundan bahsedilir. İsimler değil, re· sizdir. harp m elzemelerine göre ~ık~~maz, ~u kadar müzah.eret göstermekte 

1

1, 
Fakat ondan ev\·e~ki giin aldığım korlar meşhurdur. Ve herkes bilir ki, zaptolunamaz bir kale, bugun ıçın de Iki tarafın gayretı elbette anılmıya, be Ve zaten burada, dünyanın en eşsiz ;,ıı 

mektubu okurken, bu ~akah nasihatimi bugünün şampiyonu, yarınııı mağlCı • tarihi kıymeti haiz, antika bir eser. ki de övünülmiye değer neticeler teJJ'l. spor sahaları mekteplere aittir. Fara • c~ 
vermekle gösterdig·irn gafilane ukalit - budur. Kalenin eski olmaktan başka hiç bir edecek. Şehirliler dörtgözle bu n~tı za bizim üniversitenin spor meydanı, ,, 
iıktan utandım. Ve gıptayla kanşık Olimpiyatlara gönderılecek takımlar, güzel tarafı yoktur. Yararlı bir şey de yi bekliyorlar. To~ 

300 bin seyirciyi içine rahat rahat sığ· k · · - ···ll" ·~ - · ; 
takdirkar bir bayret içinde uzun uzun me..: h ur isimlerden değil, meçhul ka · deg· ildir. Değerli olan es i eser ler, Sel- ----· • 

't dırabilecek genişliktedir. ... ~i()JJ' ~ düşündüm. Çünkü kardeşim: bil.i?etı:.rden telikil :dilir. Ve bu üzdendir ld, spor burac.la, bir çukilerio Bitlisi ilk ~stiluları sırasında. . '
1 

- Ağabey, diyordu... Hükmünde Uç gun ev\rel, rlunya rekorunu kı- Pass -t y d •. 1 Education \'as ta • kale dı~ında ve şehrın ~urulmuş oldu- _ ~ 
B f tb 1 .. d 1 • b .. ı e emps egı' " 1 · • d k' ~b dele d' B - 5 

•• • .....ıı yanıhyorsun. en u o u ershaneye ran bir at et, eger ugun yapı an seç • d ğu saha dalıılın e ı a ı r ır. un· ==============+P 
sokarsam değil, bilakL<; sokmazsam top· melerde geri kalırsa, yarınki seynhate sı ~r. d d sten bir d g . ları cSon Posta»nın yüksek değerli o • 5 

1 Ç:~-•- " b' . . .. 1 ura a spor, er a ım erı ra ta t 1. Jk• k t •• çu o urum. ww\U ızım üniversitede göti.ıru mez. .. bırakılmaz Spordan almacak numara· kuyucularına sıra, sı nı aca,.,ım. ı ŞI ayyor 
cfutbob bir ders sayılmaktadır. Ve bu Nitekim, _geçen sene, sırıkla yu ksek nın eh~i etini,• her hangı bır ders· Emek çekerek fotograflarını .~a \emin 
spordan muvaffakiyelli bir imtihan ve· atıan:ada dunya reko:unu, şayanı h_ay· ten alınaca: numaran11l ehemmiyetin· ettim. Onları da gene b~· sutun1~rda 
remiyenler, okutulan bütün kitapların ret bır fs.rkla kıran bır atlet, bu re ko · de b' t' ag~ ı deg· ild!r. zevkle, seyredeceklerdır. Bugun -

ht · t b' ı· k d .. .. Inn o n ır san ım aş V k 1 doğu 'h ı· mu evıya ını ırer komprımc ha me ru ırışın an uç gun o;onra yapı • T hl'l' h d 'çin "öliret d"n a'\r. kü fotografta a e, cı e ın· 
t 'rl t ı d' 1 ı· · d b' · · g Jeme a ı ı en cse ı ' .,. ı u Y J • ıın· ı· Kalen· dlh' d ge ı p yu sa ar dahi, parlak bir ıp.o· ~?~y.at seçn:ıeler~~ .. e. ırın~ı c. • tutmuş bir rofesör ,·ardır. Fakat hiç den .. tesbit .edi ış ır.. ı.n . ın. e 

ma alamazlar... d!gı ıçın, Berlıne goturulmed•. Yanı bu· .. h t k~' f tbol antrenörün" . gözuken bına cbeledıye daıresı• dir. 
V b. . d b d b d" .. hu Ş3m şup e e me ı, u un en .. ön safhad k' bina e ızım yeni dünyalı birn er. u ra a a~tacı edilen, unun mcş r · 1 ternasyo 1 öhreti 0 kıymetli profe _ Onun önunde ve en . . a ı 

.. .. ..nha t~ d 'aşa<ı1 kalmaz '!\lı"· 'da havai bir köprü ile blrbırıne bağlan· 
=============================~ ~un~reın~ •b "~U· 

1 

• ~-d~ kemmel bir kimya laboratuvarın var - mış «beledıye 0 f 1 h 

CÖNÜ 
Bir sııihast şüplıesi 
•• 

Oniinde ne yapılır? 
Zonguldaktan b'r mektup a11ım. 

Mevzuu gonülışlcı ıle dogrudan dof;
ruya değil, neticeler !c alak ıdm· ... 

Bu okuyucum dıyor ki: 
Yaşım henüz 20 olduğu halde iki 

çocuklu bir ailenin reisıyım. 
Karıma kar~ı ilk tamştı~ımız gün· 

denberi ne kadar miimkünsc o ka -
dar müşfik .ve dost davrandım. Bu· 
nunla beraber yaran:ırnaclım. Ara • 
mız bozuktur. Bann suıkast yapması 
:ihtimalinden bile şüpheleniyorum. 

Ayrılacağım. Fakat h5kime sebep 
gösterrnek lazım. Ne yapmah?» 

* Benim bu sütunlard:ı üzerime al -
dığım vazife gönü~ muadeleleri:ıi 
hallederek yeni ve mes'uL bir yuva· 
nın kurulmasına yardım etmektir. 
Binaenale) h kurulmuş blr yuvanın 
yıkılmasına yardım etmeı< elımden 

gelmez. Esasen mesel~?yi müphem de 

görüyoıum. Okuv ucuma tavsiyem 
şu olabilir: 

Hususi surette haldmi gorunuz, 
~tiphclcrinizı anlat•nız. ve bırakınız· 
lHklm bir defa da karmızı dinles:n. 
Em.n:m ki sizi bir suikastlan ~üphe· 
lenmiye kadar götüren geç:msizliğ;n 
esası, gayet basıt bir a:-ı!aşmamaz:ık· 
t~n doğmuştur. 

* Bu a,kı öldürmek için 
ne yapmalıyım? 

Bay Lutii, mukabele görmiyen bir 
asktan şikayetçi, bana bu suali so · 
ruyor, cevabı bazı ahvalde güç, bazı
sında kolaydı. Güç olanını bır tara· 
fa bırakalım, kolayını söyliyeyim: 
- Bazı hastalıklara karşı tatbik e· 

dilen aşı, o hastahğm hafifletilmir; 
mıkrobundan yapmr. Mikrop mik · 
ropla çarpışır, biri diğermin tesirıni 
hafifletir, ortada mesele kalmaz. 

Gönlüniizii bir ba~kasınn veriniz, 
evvelkını unutur, yenisinJ dalnrsı • 
nız. 

TEYZf<~ 

sa, bii ki bu laboratıı\·ar kadar mü . cBitlis:D havası. en e~, su ~:~a ~a a 
kemme-1 bir jimnastikl'ı::ınen de vardır. biçilemez bir şeh~r, çelıkli,b~ukurtıü ve 
.. · k k bo lu olmak üzere on ır tane ma-
Olçüp biçeceği arıza arazı adar, ü · ar n 1 . d 

v d" d" den suvu var Hesapsız ve emsa sız e 
zerinde koşup sıçrıyac'lV,tn um uz, çi- . J 1. l bizim içmekte olrtu • 
menli saha da mevcutlur ıçme suları.. ıe e 

1stanbuldayken, Kollejde yaparağı • ğumuz cSütlübulak• (bulak çeşm~ de· 
mız maçiara gidebilmek için haftalık . rnek) suyuna doyum olmuyor. Miky~ 
larımızdan vol parası, yemE" k parası a· sı ma derecesi yü~de ... şaşmayın~ ... Y 
yırmak me;buriyet:nde kalıyorduk. de bir buçuk!.. B_ır ~lm~~~ s~a~~ .. tebas· 

Burada oyun 0ynıyacağımız sahaya sısı bu tahlıl netıcesıle ş Ş gı za • 
hu"usi ot~büslerl~ g0tiiriilüvoruz. Ye: ~an hayretinden ~a~larr:.k yolmuş. k 
ınek vnktini geçirdiğimiz takdirde, ye- Içebildiğiniz kadar ıçın. ç ı çe )'erne 
rnek masrafımızı ödüyorlar. Ve mekle· yersiniz. . . . . 
himizi temsil ettiğinıiz için üstelik te Aklıma, bir • Bitlıs ansıklopedı sı :t 

göğsümüze birer şeref madalyası takı . yapmayı koydum. Buna vakıt bulursam 
bu gi.izel suları nasıl anlatabileceğimi 

yorlar. 
Hülasa ... işte buradc:ıki sporun kıı;;a. bilmem. 

cık bir tarifi. Bizim kulakları çınlıynsı 
Sami Karayele söyle: :3poru anlıyabil
mek için, buraları gön:1iye dua et -
sin ... O sporu, ~onu «!ı:me ... » biten bir 
sürü. ukalaca nazariyeleri hatmederek 
anlamıya çahşıyor. H:ıJbuki, o sonu 
«isme ... » le biten naı.ar.iyeleri ezbcrli
yen spor hafızlarına bnTalarcl:ı «hoca» 
lık değil, çorbacılık b:lc vermiyor · 
lar! .. » 

T-evfik Sadullahın si'ızlerini okuduk· 
tan sonra benden teıık:Lkar bır mub · 
yeseye girismek gafletıni, - dnha türk· 
çesi . cinnetini lx!!demezsini/. dc·~il 
mi? N. S. 

* Biraz da cmevadışita» dan yazayım. 
Şita kelimesini arapça haıflerle ey,. iıe 
bitirscm ekı~,. manasma gelir ve mev· 
sim yazısı için pek te uygun düşerdi. 

Hakikatcn yazılacak kadar kış vr,r. 
Bir kere kar başladı mı durmadan: 

c Bir hevaz lerı.e, bir dumnnh uçuş!"' 
Scyretti;iyor. Fakat yerli karcle!ilcrir. 

korktuğu ve korku'luğu gibi değil. 
Pekiıla gezebiliyorsunuz. Hele gece do-
1aşmalarındn müKemmel bir nE'<;'e vesi· 
lesi. Bayanlar kahkahanın en knT:ığmı. 
birbirlerini karlara itc"ek atıvo ·!nr .. 
Hele çocuklar için, kartopu, kaniar. a-

Sağda: Sade bir tayyör. Etek dO~~ 
parçada~. yapılmıştır. Ceket yandarı·e' 
liklidir. Onü uzun b~r j~lc şekl:nde 1' ~ 
siktir. Yakasındaki kıil'k kır:ıvat Ç

0 

genç gösterir. Bu tayyör siyah kadife' 
dendi~ ~ 

Solda: Ko' u renk l:::ıd'fE>den tay)'~ 
Biçimi çok sadedir. Etek ö·' ve arkad~e' 
dik:~li. Ta\ Yör o'dukç kı..:ı Ya ka ~ ·t 
ri~"<' bir t!lki k"!tuımu~tur T.pkı b~· 
yaka g:bi ceketin kena!'launa rapted 
mi~tir. 



Rasiann 

Aleksandr Puşki" 
Numara : 8 Y1.%&11 : H. 

Çar, Puşkinin kansını 
sevdiğini, şairin dostlarına 
hir çok kereler söylemişti 
Puşkin artık tahammül ~dememiş, karısı bdkkın~ a 

aldığı mektuplardan sonra, rakibile düello 
yapınağa bile m' cbur olmuştu 

p Petresburgdan ayrılma müsaadesi ko f 
c arrnak için arka arkaya bir çok müra- 1 

haatıar yaptı. Saray bu müracaatları 1 

k az~rı dikkate almadı. İmp::ırator, Puş-
ının tnaddi vJziyetine bır vardım ol
~ak üzere kendisine 30 b;n ruhielik 
~r kredi açılmasını, borcuna karşılık 
ti ~aaşınm mahsup edilmesini emret
~ uşkin bu para ile ancak en acele 
k rçlarını temiz!iyebildi. Fakat buna 
k arşı~ık maaşını kaybetti. Artık §imdi 
Çiendısi için yazılarından başka bir ge
l' m rneınbaı kalmamıştı.. Zaten sara -

8~~ da arzu ettiği bu idi. Puşkini ikti· 
J en. kendine ~ağlamak. . 

SON POSTA Sayfa 7 

Dünkü piyang~_talilileri 
Büyük ·ikramiyeyi kazanan harnal ilk iş olarak 

yeni bir küfe alacağım söylüyor! 
12000 Lira kazanan Biçki Vurdu talebesi verilen müjdeyi sevinçle karşıladı, fakat 

biraz sonra babasının son keşide biletini satın almadığını öğrendi 
İstanbuldaki talihlilerin küçük ye • 

kfuıu bir nebzec~ kabardı; ve yüzü gü· 
lebilen sayılı vatandaJilar arasına bir· 
kaç yeni sima daha katıldı: Çiınkü 
dün ayın on biriydi. Ve her ayın on bi
rinde havadan serpilen nhnet birkaç 
başı daha tasadan kurtardı. 

Biz talihsizler, nice zamandır. müJde 
alarnamanın acısını, tahlılilere müJde 
vererek gidermiye çabaLıyoruz. Dün ge 
ne bu itiyatla, bir hayli kapının ipini 
çcktik. Ve bir defa daha anladık ki, pi
yango çarpması her inc;anda, diğerinde 
kine benzemiyen aksüHımeller uyandı 
nyor. Ve piyanko ke.şideleri yüzünden 
vuku bulan mes'ut hadiselerin hepsi di 
ğerinden acayip, diğerinden başka olu
yor. Bundan şüpheniz \·arsa, dünkü ser 
güzeştlerimi okumak zahmetine Kalla 
nı verin! * Piyango çekilirken 

Dün, bir tesadüf karsısında duydu - Genç talebenin gözlerindeki teces - miye vurduğunu söylediğimiz uman, 
ğum tcessürü ifadeleşt;rmeden edemi- süs perdesi, am bir intikal ışığiyle yır- acaip acaip yüzüme baktı: 

k 011 Dantcs: Imparatorun, Puşkmin 
L al1sına kur yaptığı dedikoduları çal -
~and -J . ıgı bir sırada Pctresburga Baron 

yeceğim. Çünkü bu tesodi.if içimde, pi- ttıdı. İçeri girdiğinden beri ilk defa - Bana kimse vurmadı! Demin Hü• 
yangodan amorti bile kazanamayışım- bana, sonra kişe sahibine baktı. Ve se- samett~nle biraz iti.şti~ ama, şakaydı o •• 

• dan çok daha derin bir tees5Ür uyan- vinçle cevap verdi : - Öyle vurmak deiil canım ...• Ha· 
dıı·dı: _Var... vadan para kazandın yani! 

g 0~ _Dan tes isminde genç bir Fransız 
s~tınışti. Dantes, Fransa inkılabından 
8 nra Fransada kalmak istememiş 
d:~~n hanedanınn taraftar bir asılza
hır dı. Petersburga gelir gelmez saraya 
ta ı~ap etti, hassa ordusu subaylığına 
J/ın edildı. Dantcs, genç, yak"şıkh, ze
Za ve şen bir adam olduğu için kısa bir 
te ~~nda Petresburgun yüksek sosye
rn sı. ıle ahbap oldu. Her yere girip çık -
la afa başladı. Bir gün Pu~kin de onun· 
4t anıştı. Dantcsi kendi evine çağırdı. 
t\a e Dantesle Puşkin arasındaki mü -
de~~t bu surelle başladı. O zamanki 

Pu1kinio kansı 12000 lira kazanan 2S264 numaralı _Yanında mı? Saf ve temiz yürekli çocuk, bir ağır 
damlarının karışık bir en~r:kası !di. biletin bir' parçası, N met gişesi tar:ı - _Hayır ... Babamda... ithama maruz kalmt§ gibi kaşlarını 
Sovyet Puşkincilerinin bu yeni telfık • fmdan Sultanahmet, Akşam Kız San- _ o halde, hemen babana koş, ve çattı: 
kisine göre Natalyanın D=ıntcsle ma • at Mektebi talebelerinden Illi nu - biletinize 12000 lira vurduğunu müjde - Ben havadan kazanmıyorum para 
cerası tamamen arka planda ka lar. bir maralı Bayan Muzaffc:-rp Slhlmış. le ... Ondan da müjdeyi koparır, emin yı! ... Akşama kadar sırtımdan yük in· 
hadisedir. Puşkin, Natalyayı Çara yak· Gişc sahibi Bay İsmailıe müjde ver bir köşeye saklayacağın paralarının ya miyor~ 

go ... ~ Odulara nazaran Dantes daha ilk ru .. 
ka ŞUnde .Natalyaya aşık ol~uştu. Bir 
&e~ umumı balodan sonra bütün yük -
d ~osyete Natalya ile Dantes arasın
b: fızli bir münasebetten babsetrneğe 
du~ arnıştı. Puşkin bütün bu dediko -
se~.ı.:dan fena halde üzülüyordu. Esa
tnakıs.~enen de bu idi. Başta saray ol -
tek· Uzere gizli bir çete, memleket -
ki ı Y~ni ccreyanların ideoloğu telak -
ı~tn et~ ıkieri Puşkini her suretle leke
san·e~e çalışıyordu. 1836 senesi teşrini· 
aıct ısınde Pu~kin imzasız bir mektup 
d.ıı~ ~~~lup alaycı ve diJkunaklı bir 

•E huı~saten şunlan söyliıyordu: 
l>arı n Yuksc-k nişanlardan biri olan 
lan ~~ boynuzlu nişanının harnilleri o
Iliş ızli:!r, büyük reisimiz ve boynuzlu 
~a~nın~n. en yüksek rütbesini taşıyan 
içt· U\kının riyac;etinde yaptığ:mız bir 
ti .. tn_ada boynuz'u'nr cemive~min ikin-

•eısı· •. kin; ıgıne müttef.kan Aleksnndr Puş 
1r seçtiğimizi arzederız. ilh ... • 

lar, ektupta ismi geçen ve cboynuzlu
~aru c~~iyetinin reisi diye gösterilen 
~el b~ ın, Mari Antonovna isminde gü
tıo\Ptı ır kadının kocasıdır. .Mari Anto
sebet~' Çar birinci AleksanJrla müna
tubu e bulunmuş bir kadmd:r. Mek
ltıiye ~a_zanlar Puşkini boynuzlular ce
rıun ~ının ikinci reisliğine c;nçmekle, o
tlase~rısının da birinci Nikoı;ı iie mü
tetnişrite bulunduğunu ima etmek is -
dosu ı er .. Mektubun bir eşi Puşkinin 

arına d .. d ·ı . . ~~ . a gon crı mıştı ... 
lnekt':lkın, bu namussu-:ca yazılmış 
lnand u aldığı zaman jandarma ku • 
sununanı. ~~nkC'ndorf'a ckencl: namu -
~t k b rıcık müdafii ve haktmı biz -
hunu~~d!si (yani Puşkin) olduğunu, 
Istem d~~? de her hangi bir muhakeme 
alan ~ ıgı~i· bildirmişti. Bunu haber 
lluşki ?r, adeta teliış gö .t~rdi. Derhal 
hadis nı_ huzuruna ça~n·ttı. cMektup 
ı esı. nı· b"" ·· ıya b • uyutmemesini. bunu tat-
Sövıed?g}amasını rica yollu Puşkine 
Sevk ~- rnparatoru böyle bir harekete 

~ann:d e~-~~bl'pler ne idi? İş her halde 
tada .. gı kadar basit değ"ldi.. Or -

şa rın .. , .. 
•saray .0 umüne _]{ad::ır giden bir 

r- entr ka~ı· saklı idi. 
h 'rar 'Nık ı· 

taştırmak maksadını güden bu entrika· rnek üzere mektebe gittiğimiz zam~m nına koyarsın. Olmaz mı? Bay İsmail gülüyor : 
da Dantesin de bir rol oynadığ·na ka • talebeler dersteydiler. Talebc. müdürünün sözlerine inkiyat - Artık yük taşımıyacaksın 1 
nidir. Dantes Çar için iyi bir paravana Müjdeyi evvela, mektebin, talebele- la yerinden doğnılm ken Bayan Halide Çocuk gene endişeli· : 
olabilirdi. Puşkine yazılan o edepsizce ri kadar genç müdire ·i Bayan Halide- Have etti: - Neden? Yasak mı ediyorlar yi • 
mektup görünüşe göre şairin karısım ye verdik. O yaşla o me\lkie yükseli~i- _ Fakat sakın mektebi ihmal ede- ne? ... 
imparatorun kucağına atmal( emelleri- nin bütün sırrı, müterrıadiycn işleyen yim deme ... Yarın ilk işim, senin gelip - Hayır efendim, hayır... Bilt>tin 
ni taşıyordu.» • bir ıeka ile mütemadiyen parlayan yu gelmediğini sordurtmak olacakL.. yok mu senin? 
Puşkin, iLk zamanlar mektubun Pe- musak bakışlı gözlerinde okunan mü Sevimli talebe, dışarı çıkarken, sa - - Nasıl bilet! 

tersburgdaki Ho landa sefiri Baron tevazi müdire: m imi bir sitemle ce\·ap verdi: - Tayyare bileti... 
Hekkern tarafından gönderildiğine za- -Mükemmel haber ... dedi... _Siz, arkadaşlarım, mektebim o k..ı - Tayyare bileti ne gezer bende'. 
hip olmuştu. Hekkern, Danlesin ma • Ve geniş masasının kenarındaki zile dar ucuz mu Bayan Müdire7 .. Siz:i 12 Ben tramvayda bile bilet al'inıyoruın! 
nevi babasıdır. Dantesi çok sever. Fe· basarak çağırdığı bademeye emir ver- b'n liraya birkaç gün bile satabilir mi O sırada, bulunduğumuz alçak ta • 
na huylu bir adam olduğu için, Puş1cn di : yim? \•anlı, loş ve rutubetli odanın kapıst 
aleyhinde yapılan dedıkodu:ardan bir _ Kızım ... Zil çalar calmaı. hemer * hızla açılıyor. Ve içeriye giren adam, 
çoğu bunun başı altından çıkıyordu. 1111 Muzafferi bul, b~na gönder!.. Oradan 3yrılışımızdan ikı saat sonra, sevinçle küçük Süleymanın boynuna sa 
Puşkin bunlara istinaden, mektubun Haderne dısarı çıkar~en gülüyorum: Nimet g:şe:si sahibesi Bayan Nımet te- rılıyor: 
Hekkern tarafından yazıldığına z:ıhip - Müjde verme işini size bırakabi· lcfon ediyor: - ZE-ngin olduk Süleyman! 
olmuştu. Halbuki sonradıııı anlaşıldı • lir miyiz? _ Acı haber ... diyor ... Bayan Mu - Süleyman hala şaşkın. Içeriye giren 
ğına göre mektubu yazan P. V. Dolgo · _ Tabii Bundan tatlı v:ızife olnr zafferin babası, biletini bu keşidede al adam, öksüz Süleymanın amcası ma • 
rukof isminde biri imiş .. D_olgoruk~f~n mu ? ··· mamış. Biz de elimizde kaian bileti rangaz Ahmet, o, vaziyetten hiç birşey 
arkasında Pu.şkini sevmıyden butun Çok oeçmeden müdir:vet odasına Vartan adında ihtiyar bir kahveeiye anlamadan, bir Nimet g:şesi sahibinin, 

,""k k t bulunuvor u. b ' . "' ' ' b" b · b · ·· b «)u se sosye e• J... . . malızun malıcup tern!z bakış1ı bır 1 satmı~ız! ır cnım, ir de amcasının yüzune a 
Puşkin Hckkerne çok a~··' ~11 m~k • genç kı~ giriyor. 'Müd,ıcs:nin gö ,tcrdi- Telefonu kapatırken, küçük Muzaf - kıyor. Amcası anlatıyor: 

tup yazdı. Maksadı _onu ue 0!~ a ·ı ;,i kol'u ·un kenarına i!işiyor. Bavan ferin, sukutu hayalini, babasının fay- - Hani sen bana bir kağıt vermiş· 
t t kt. H Lbukı Hekkern ışın al - "' ' ~ .. - h · · ' • d"" ·· ·· • '· Bı"r kad n d" d" İ t ve e me ı. a . .. . Halidenin müşfik yüzune, sevgi h ur - da"ız ve azın pışman.ılg!m uşunu ~ın... ı ver ı ıye... ş e o • 

d - h · et karşısınaa mevkıım ' · · d · h" · t d h" la para kazandık · d" H d .ıgı e e~y rktu. mel. ve merakla bakıvor. Bayan Hn1i-l yor .. ve. !~ııı;ı e_ on. ara ıç ~s erne en ıs nun şım ı... em e 
kaybetmekten ko . . ı de benim cevaplarını a "ltay::ı niyetlen settırdıgımız ınkısarın vıcdan azabını çok para ... 

İşi kapatmak ı~edt. h Da~te : di~im sualleri, bana tas. çıkartan bir duyuyorum ! Ve marangoz Ahmet, evveHi Süley-
sin Puşkinin karısına arşı er nngı . * mana, sonra bize vaziyetı anlatıyor: 

. . d - nı isb::ıt etmek ir-in maharctle soruyor . E ..... d h ll k t '!;.ır ,,.1elı olma ıgı , .~ _ Bnban iş yapar Muzaffer? 50 000 lira kazanan biletin bir par- Sülevman romonun e ama 
1 

e -

P 
k" · baldızını Dantes.e evlendır - ne · N" t · · ta f d T mekte~mı·ş. Kendisine daima yük taşı-

_uş ının tle mese~e muvakkaten Bayan Muzaffer, arttığı aş~kfır bir çası, gene ıme gışesı. ra i:- an. aş J N" t 
dı. Bu sure merakla cevap veriyor : kasapta. Bahtiyarefend: sokagında, ma tan yaşlı bir hanım, bir gün ~nu,_ :.me. 
kapanmış o1du.. . 

1 
rangoz Ahmedin evinde hamal Süley - gişesine götürmüş. Önüne bır suru ki 

P k
. b" ı"nci düello tek~:f!ni 1816 - Adlıyede ça ışıyor ... uş ın ır . . k ·~ mana satılmış. ğıt uzattırıp: 

senesi teşrinisanisi nde yapmı~tı. Ara· - Başka ışı yo mu· . Harnal Süleyman, sırtındaki eski kü - Seç şunlardan bir tane! demiş. 
h 

.. "k" ay geçmeden 183 7 se _ Var Radyo, elektr1k, telefon b .•. k.ğ d "h dan en uz ı ı ' • · ·· fcsinden başka sermayesi ulunmıyan Küçük Süleyman seçt:g! a ı t, ı · 
nesi 26 kanunusanisinde Hekkerne bi- montörüdür! ve üstündeki hırpani esvabının cebin- tiyar bayana uzatmış. İhtiyar bayan: 
rincisinden daha şiddetli, daha tah - - Ayda ne kadar para kazanır? de hiç bir zaman bir liradan fazla para - İki tane seçmişsin! demiş. Ve bi· 
kir edici bir mektup yazd•. Puşkin Eğer, Bayan Haliden!n yüzünde, bü taşıyamamış olan kavruk bir küçük. rini çantasına, birini de Süleymana uza 

dog
-rudan .ıog·ru"a Dant_ese. müracaat tün endişeleri gidereb~lecek kadar ay- d- d tıp ·ııa·\·e etm"ış·. u " lm ı• t 1 b On üç, on ort yaşm a Ya var, ya 

etmeg
·e tenezzül etmemıştı. Bu rnek - dınlık bir neşe 0 asa, zava ' 1 a e e, k k •· · "k (Devamı 13 u··ncu· sayfa.ıa) t r k F k ·· yok ... Talihli fı araya, enaısınc ı ra ft 

~p~nmn~. ~~ki~e~~t~~~~n- k~~~~r~hl ~zy~~- natmu ~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
d9.ki 

0 
tarihı duel1o gayrı -:abılı ıçtınap diresinin sakin gülümseyiş~nden aldığı · 

bir hal aldı .. Puşkinin bu ikınci rnek • bir emniyetle, ve soruian suallerin hik 
tubu yazmasına sebep ne idı?. İki ay metini kavravamaınanl:t uyandırdığı 
evvel düellodan vaz geçm:~ken tekrar tecessüsle bo)rnunu büküyor : 
buna neden lüzum görmüştü?. Bu key· - Bilmiyorum ki! Hiç alakadar ol-
fiyet 

0 
zamanlar herkes için sır kalrnı~. madım o tarafile! .. 

yeniden bir çok dedikodu1arın ortaya - Sen zengin olmale istemez miy • 

çıkışına sebep ol~~ştu. . . . .. din? 
Du .. ellonun haldkı sebeplcrı: Şaırın o- - Isterdim tabii! 

• 1 • 
lümüne kadar giden bu düellonun ha- - Ne yaparsın zeng•n o.ursan. 
kiki sebepleri, aradan yüz sene geçtik- - Hiç ... 
ten sonra, ancak şimdi me:-·dana çıkı - - Nnsıl hiç? Mesela benim elime bol 
yor. Gerek Sovyetler birli~inde •. ge • para ~eçseydi, bir ap:.ırt·man yaptırır
rekse Ayrupada bu sahad.:ı tetkıkatt'l dım. Sen ne yapardın? 
bulunan fı.limler, yeniden bir çok v~si- Belli lı:.i, masum kızca~ızın zihnind~. 
kalar buldular .. .Bu vesikaların yardı - miidiresinin şuuruna k3rşı haklı bir 
mile Puskinin ölümünün ~bepleri ar- süphe uyanıyor ... 

Yedilrulede Hacıpirl 
Caddesi himmet 
istiyor 
Yedıkulede Hac;piri caddesinde 

18 ııumarada oturan bir okuyucu -
muz, Bay K. A. Batlal d:yor kı: 

Yediku1e haricinde, fabrika işç! • 

yer yer çökmüş, otomobillerin şöyle 
dursun, arabaların ve yayalann bıle 
geçmeleri çok güç bir hale gelmişt.ir. 

Fazla olar.lk bu bozuK caddc ufnk 
bir yağmur yağdı mı göl haline gel
mektedir. İlave edı::yim k. bu, bozuk 
caddenin bir lek lambası dahi yok
tur. Binaenaleyh bu caddc üzermrle 
evi olanlar, yahut bu crıddeden geç
mek me-eburiyetinde bulunanlar pek 
güç vaziyetledirler. 

~""Uşk 0 a daha 1833 o:;erı"'sındenberi 
bunu ~ın. karısını seviyordıı. Pu~kin 
Boyıern:~~~larına bir çok defalar açıkça 
~ı1an m ~· Buna nazaran Pu~kine ya -
hı ~av~ ~ubu tck bir sersPrinin işi gi· 
tıarnu a ~ an!ıştır. M~ktuu gizli ve 

suzca k • ma ~atıar güden saray a • 

tık bir ~uamma olmaktan kurtuluyor. "" - Ben ... diye kekeliyor ... ve ilave 
Bu suretle bu sosyal faciayı örten per- ediyor: 
de de yavaş yavaş kalkmış oluyor... - Emin bir köşede saklardım para-
Rusçadan başka henüz hiç b ir dile çev- mı. Maazallah babama bır hal olursa. 
rilmemiş olan bu vesikaları Türk oku- annemi 'kimseye mühtaç etmemek için! 
yucularına gazetemiz vasılasile ilk de- - Piyango biletin var mı senin'! 

lerinin sa'bah, akşam, hatta gece geç· 
tikleri bir yol, tek bir yo! vardır ki 
adına Hacıpiri cadd!!s: derler, senc
lerdenberi tamir yüzü görmemiştir, .. 
esasen Arnavut kaldırımı denHen a· 
lclfıde t~larla döşelidir, bu ta~lar da 

Geçenlerde sokaklarda yeniden 
lamba asılacağı yaz•lırıştı. Bu lam· 
balardan bir kaç tane3inin bizim so • 
'kağa asılmasını ve b!raı. da tamirine 
himınet edilmesi'li dilerun. 

fa olarak biz veriyoruz. (A.rkasa var) 
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KADI s 
ı Yazan: Osman Cemal Kaygılı! 

-. 

J/!il; 

Şıklığı, kim sevmez; şatafata, kim ba Küçük kız, istekli istekli otomobili sü 
yılmaz? Hele kadın olup ta bunları zerken ötekiler, sanki arabayı beğen· 
seYmemek, bunlara bayılınamak müm- memiş grbi dudak bükerek geçtiler ve 
lcün müdür? bir dakika sonra camiin avlusuna dal-

Bugün, salt Edirnekapının o meş· dılar. Tabii bendeniz de peşlerinden! 
hur deli Eminesi müstesna olmak üze· Fakat, benim onların peşinden avluya 

• re koca İstanbulda ben, mostralık . ol· dalmam, sanmayın ki onların o pek şa 
sun, bir tek kalender ve derbeder ka- taratlı kılıklarla önüm sıra nazlı bir sil 
dm göremiyorum.'Hatta k3lender, der- lün gibi süzülüşlerini biraz daha sey
beder değil; sadeliğe yeltenenini bile retrnek içindi! Haaayır, benim de yo· 
görmek pe.k güç... lum orası idi de ona sebep onların peş 

Hani, arasıra, yollarda, kahvelerde lerinden ben de dtmiin avlusuna dal· 
rastladığımız biri uzun boylu, kara man mıştım. Nurosmaniyenin avlusunu bi -
tolu, eSmer, meczup kadınla, öteki kısa lirsiniz tabii. .. Hele öğie ile ikindi ara
boylu, şişman, beyaz yüzlü ıırzop ha· sı, orada martavaldan ikramiyelerle ço 
tun bile şıklığı, şatafatı, bir türlü elden cuklara öteberi yutturan birkaç işpor
bırakmıyorlar; başlan renk renk tüy· tacı, bir iki boyacı, bir iki simitçi, tek 
ler, çiçekler ve göğüsler: eski rnangır· tük leblebici ve dilencilerin serbest za· 
lardan yapılmış kocaman. alaca gerdan manında mutlaka beş on profesyonel 
lıklarla do1aşıyorlar. dilenci bulunur. Uzatmıyalım, bizim o, 

Ak.şamlan, şurada, buradaki pisküvi, son derece şık ve omuzları kara tilkıli 
,ekerleme, çukulata, konserve, fabrika bayanlar avludan içeriye dalar dalmaz 
larında, yağ, sabun çuval imalAthane· hemen sağ taraftaki tenhaca bir köte· 
lerinden çıkan i§çi kızıara bakıyorum: ye işportasını yerleştirmiş o!an kılsık· 
13unların bile bazıları takmı§, takıştır- sız, ensesi ve yakalan yağ içinde, önün 
mış, çakm~ çakıştırmış, iki dirhem bir deki lAcivert peştemali kirden hare ha
çekirdek... re, yüzügözü belki geçen deniz mevsi .. 

Geçen gtin, Son Postanın (Nacl Sa- minden beri su yüzü görmemiş bir oğ 
dullah) 1, bir eskici Yahudi ile konu·. }anın yanına yanaştılar. Oğlan bunları 
fUrken giyilmiş kadın iskarpinlerinin, görün<:e hemen çenebazlı~ını arttırdı: 
henüz hiç bir yerin~ tek bir MSkük ve - Ey canun, kuruşa dedik, k.uruşal 
yamaaı bHe olmdaığı halde ne için pa· Hani ya, beş tane be~, beş tane be~! Süt 
ra etmediklerini yazıyordu. lü, yumurtalı, fekerll, kremalı paatalar, 

Öyledir, bugün kuru kuru ve acı acı bir yiyen bir daha alıyor. 
b"'ksürükfinU biraz ve muvakkaten ol -
1un yuınu~atmak, hafifletmek için ih
lamur almaya b~ kuruşu güq bulan öy 
Se küçük bayanlar vardır ki iskarpinin 
biraz kullanılmışını değil; çorabın dük 
kAnda veya sergide biraz ellenmi§ini 
bile giyrneye tenezzUl etmezler. 

Yazılacak başka bir mevzu yokmuş 
fibi ben de şimdi bunu ne diye yaz· 
&lım? 

Bakınız bunu ne diye yazdığıını da 
1iz.e kısaca anlatayun: 

Biri orta boylu, balıketinde; biri u· 
&unca boylu ve hafifçe, tazeden ve son 
d.erece §ık iki bayan ile gene gayet şık 
ciydirilmiş on, on iki yaşlarında bir kız 
çocuğu Cağaloğlundan önüm sıra Nur· 
asmaniyey_e doğru fıstıkimakamla yürü 
7orlardı. Öyle ki yoldan gelip geçen ve 
tıklıkta kendilerine eri~cmiyen bazı ba 
yanlar, dönüp dönüp onların bu apiko
luklarını, bu vardakostalıklarını bu pek 
,atafatlı kılıkiarını adeta kıskanarak 
ıüzüyorlardı. Her üçünün de ellerinde 
renk renk kAğıtlara sarılmış küçük kü 
çük ve zarif paketler vardı. İçimden: 

- Bunlar, diyorum, • pek ki bar ve 
varlıklı bir aileden olmalılar; ihtimal 
Bl.rkecinln, Sultanhamamının maruf 
mağazalarından öteberi ahıış, fimdi de 
havanın güzelliğinden istifade ederek 
ve hava alarak böylece fıst•kt makam· 
la yaya evlerine dönüyorlar. Yoksa böy 
lelerlnin herhalde hususi bir otomobil· 
leri vardır. Eğer, kış ortasında hava 
böyle olmasaydı, bunlar mutlaka çarşı 
dan evlerine içi radyolu o hususi oto· 
moblllerile dönerlerdi. 

Bir aralık tam Nurosmaniyenin ka
pısına geldikleri zaman oradaki kendi
leri gibi gayet lüks bir otomobilin te· 
miz, tirandaz şoförü, arabanın kapısı· 
nı yarım açarak onlar .ı seslendi: • 

- Buyursunlar, arabamtz. taksidir 

bayanlar! 

Uzunca boyl\l ve hafifçesi, çantasını 
bir hayli karıştınp yüz para ufak para 
çıkardıktan sonra orta boylusunıı ses
lendi: 

- Bende yirmi para çıkışmadı, sen· 
de varsa yirmi para ver de evde hesap 
laşırız. 

Yinni para da o çıkard•, etti mi flm· 
di Uç ku~! 

Bu, çok şık, çok kalantor müştcrUe· 
ri görür görmez önce, gözlerı faltaşı gi 
bi açılan oğlan, şimdi üç kuruşu görün 
ce durakladı; avalin ilk neşesi kaçtı ve 
isteksiz üçlüğü alıp berikilere sözüm 
yabana üç tane pasta! uzattı. Aman Al
lahım, üçünün birden pasta denilen ve 
tanesi kırkar paraya okutulan o ne idü 
gü belirsiz nesneleri oracıkta bir yiyiş 
leri vardı ki görseydiniz, gerçekten şa 
şar, kalırdınız! Fık:aralıkla, yoksulluk
la alay edilmez; Tanrı kimseyi yoksul 
etmesin! Gün olur ki insan oğlu, sade 
soğan ekmeği, bakiava börek gibi yer 
ve yağmur suyunu şampanya gibi i · 
çer. Fakat, kılıkiarı kıyafetieri ile in· 
sana, ilk bakı~ta binlerce lirauın içinde 
kulaç atar gibi görünen bu, çok ~ık, çok 
apiko, çok şatafatlı, çok vardakosta ba· 
vanların gelip te cami avlusundaki kı 
İıksız ve ınındar oğlanın tanesini kırk 
paraya sattığı kremalı pastalara aşeren 
kadınlar gibi saldırıp onları oracıkta, 
ayakta sanki fıstık yağlı paluze yer gi
bi yernelerine ne dersiniz? Şıklığa, api 
koluğa, şatafata, vardakostalığa aklun 
erer amma; evde sade suya çorba ve 
margarin yağiyle pişirilnıi§ kapuska 
ile can besleyerek dışarıda Holivut yıl 
dızlannı taklit etmeğe benim değil; 
hani, düğün evinde, kürkünün kolunu 
siniye uzatarak: 

- Ye kürküm ye! 
Diyen Hoca Nasrettın~n bile aklı er· 

m ez! 
Osman Cemal Kaygılı 

SON POS1'"A Şubat_12 ~ 
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ı ikiz olan Davson kardeşler olduk
ça müh!m bir mirasa konmuşlardır. 

Resimde bunlardan Sfizanı Londraya 
ıeldlti llk akşam kardeşi Aylln ile ye
mete ve sinemaya gitmek üzere hazır
lanırten görüyorsunuz. 

• yo a 1 
[Birinci Kısım] 

2 Bu resimde de Aylin Davson görÜlü
yor. O da hazırlanmaktadır. En ya

JDn dostları bile bu kızları bir
blrlerinden kolaylıkla ayırt edemezler. 
Bilhassa IDyafeUerl ayn~ oldulu r.aman 
tetrtk etmet hakikaten cüçtür. 

•• •• o u 

S İki kız kardeş ertesi güntın sabahını 
alış veriş yapmakın. öğleden sonra 

yı da resim mUzesini zlyaretıe geçirecek
lerdir. Aralarında bir haftalık yüklü bir 
ıenezzfih programı yapml§lnrdır. 

4 o atşam, b1z metçi bltl.§lk banyo odaamcta banyoyu ha· 
mrıarken yataiında bulunan Aylln bat atnsından 11-

lı:Ayet eder. Yemelinin bir topsilt yukarıya ıöndertımeslnJ IÖY· 

ler ve Büzandan bir aap1rln ıster. Yata~mm yanında au .ar
dır. Sürahlnln berinden bardalı alarak Içinde asplrlnl erltır. 

5 Süzan da kardeti Aylin'in bu arzusuna 1i •. 1rak 

eder. Yukanya lkl tepsi gönderilmesini ve beraber 
yemek yiyeceklerini söyler. Fakat Aylin bunu 

6 (Solda> . maa
mafth blraa •on

ro bal garaon, lldl 
kardetlerin !Kal et
Utı odaya bir ldtllik 
hatU bir yemek gön
der1lme5i emrlnl alır. 
Öteld kardeti atdıda 
yemek yer. 

8 Aylln banyonun lçlnde call8lz yatmaktadır. B1zmetç1 
itldallnl taybetmez. Banyonun tıkaoını açar ve tmdat 

lçln aşa~ıya koşar taka\ if l§ten geçml§tir. Biç bir yardım 
fayda etmez. 

to (Solda) Doktor 
banyo odasını 

i/8 Içindeki her oeyl 
ııözden geçtrmiştlr. 
Biç bir yara ve bere 
allmetl yoktur. Vakl 
lhba;: üzerine polls 
mt1tettlş1 Hop ve mu
al'lnl vak'a mahalll
ne aellrler. Dottorun 
aöyledlklerinl dikkat
lt dinlerler. 

, 

ftitmez. 

7 (Sa~da> h11Dlet
oi tepatyl ıetı

rınce odanın bot ol
duRunu hayretle ıö
rıtr, aklına banyo o
dası gelir. Tepsi yi ye
re toyup, kapısı a~ık 
olan banyo odasııw. 

bakar. 

9 Derhal blr doktor çn~ırılır. Sun1 teneffüs yapılır. Vazi
yette değlşlkllk yoktur. Ölen kızın hellllllresıntn Içeriye 

alınmaması tonbih edlllr. o, bfilA a§a~ıda yemek yemektedtr. 

11 <Ba~da) Mt\tet· 
tlş cesedi mua-

yene etmeden evvel 
odayı gözden geçirir. 
Masanın üattlndekl 
bardatı n dlbindeld 
tortuları ıörUr, lbtl
yatla koklar ve 11ze .. 
rtndekl parmak 1z1n1 
tetklk lçin mua\1n1-
ne verır. 

l 

11 

12 Müfett~ bundan sonra banyo oda
sını dikkatle munyeneye başlar. Ka- ıs Bu sırada muavin bnrdnkla birlikte 14 Müfettiş dalgın bir haldedir. Mua~-1-

gellr. Bardak üzerindelti Izler ölü kı- nine emreder• .Aşn{iıyn in, biünU11 

za aittir. Doktor bardaktakl tÖrtutarın kardc ır.ı bul. Bir kaza olduğunu anıat 
pının arkasında ölen ıozın benyuvarı aspirin bakiyeleri olduf!unu da söylemi§- ve buı· ~· getir. Gitmeden evvel hizmet-
vardır. tir. çlye de biraz irı"·l ~elmesinl soyle.ıı 

H izmetçi içeri girer. Ve anlatmaya başlar. Kızlar bir gün evvel gelmişler ve o sabah çarşıd~ a_ı~~ veri~ etm_işlerdı: 
Hiç misafirl-eri ~elmemiştir. Yemekten evvel kendisi de odada bulundu~ için ne olup bıttıgm. t~ınamıy1~.8~ 

la tır. Miifett~ onu dinledikten sonra el de ettiği delillerle hfldise etrafında ciddi tahkikat yapılması ıazımgcldıgın 
hi.ikmeder. Bu deliller nelerdir?. Bilem ezseniz 9 uncu sayfaya bakmız! 



12 Şuhal 

Havacılık bahisleri: 

Sovyet ta yyareciliği 
Sivil tayyarecilikteki büyük inkişafı anlatan iki 

rakkam: taşınan yolcu mikdarı 
1930 da 12000 iken 1935 de ı ı ı000 oldu 

_,,~, 

ı 
--- ... - ~·ı ~ 

·~ 

..........._ 
:i! 

*" ::ıı· 
.............. 

~ --- - _., - ._........... 

~ - .........,_. - -• 
~vyet Rusyada bir hayram giiniindc ta) yarclcriıı ı;eçi:;:;i 

ı/Iali hazırda Sovyet sivil tayya eci • saat sürmektedir. Hattın geçtiğı ~eh ir· 
?• fevkalade inkişaf etmiş bir halde- :er şunlardır: 

dır. Tayyare hatları bir taraftan muh- Penza _ Samara • Orenburg • Aktiu· 
telıf Avrupa devletlerinin tayyare h.ıt- binsk • Kazalinsk • Drusalı • Türkes • 
ları ile iltisak temin ederlerken dığer tan _ Taşkend. 
tarartan da merkezi Rusya ile Aks:ıyı 4- Moskova - [,eningwd hattı. 
Şarktaki şehirleri ba~lamaktadırlar. 650 kilometredir. H~r gün sefer ya· 
t' ~ek yakın bir atide §imal Fasifık ta- pılmaktadır. 
f ıkı le Moskova • Amerika arasında se- 2 - Beynelmilel hatlar 
erler tertip edilecektir. Meşhur Sov -
~t tayyarecilerinden Levanoskı ilc 

olotofun ~arki Siberya üze!'ınde son 
lYiar zarfında yapmı~ oldukları mutc
~dit uçuşlar bu hattın istikşafından 
aşka bır şey değildir. 
Sivil Sovyet tayyareciliği münhası -

ran na'kliyat ile uğraşmamaktadır. 
;ayyarelerden azamt surette istifade 
~rzlan günden güne çogalmaktadır. 
!~ln~iki halde tayyarelerden şu işler 
-.ın ıstifade edilmektedir: 

ı - Tarlaların ekilmesi, 
2 - Onnanların muhafazası, 
3 - Harita çıkarmak, 

hô 4 - Tarlalarda, korulardaki muzır 
cek ve hayvanların itlaft, 
s - Sıhhl ~kllAt. 

J l(arıarın eritilme-'i için tayyare
Lerden ıstüade tarzlan da ayrıca tet -
dk edilmektedir. 
t· 1 kimunusan i ı9 3ı tarihinde işle -

2ı!en ta!yare hatlannın uzunluğu 
•3 ı6 kılometre di. 

1 
ı 9 35 seneai temmuzund:ı ise bu h at

~rın uzunluğu 6ı ,000 kilomeb·eye çı1~
ıştır. Bu tarihte yapılan servisicnn 

•ayısı 88 i bulma'kta ldL 

Beynelmilel hatlar ~un~ ardır: 
ı _. Moskova - Kiev _ Prag - Çe

koslovak kumpanyası i!e müştcrcken -
750 kilometre. 

2 - Moskova - Taşkcnd • Kabul -
ı 140 kilometre. 
3- Moskova - Velik:a - Luki - Kau

nas - Königsberg - Bcr in. 
Meşhur Lufthansa J\lman kump<ın· 

yası ile müştereken. 
3 - Dahili ~ervisfer 

Dahili servis 80 hat üzerınde yapı! -
maktadır. Bu hatların uzunlu{!u ycku -
nu 44155 kilomelredir. Her glin sefer
ler yapılmaktadır. Bu hatların Sovyet 
Rusya iktisadiyatma pek büyük ya t dı
mı dokunmaktadıl'. Zir~ hemen ekse -
risi zirai. sınai, ticari merkezleri a ra !a
rında işlemektedir. 

1936 senesi ortasında Sovyet Rusya
da'ki tayyare meydanlarının sayısı 250 
yi bulmakta idi. Memleket dahilindeki 
hatların uzunluğu 61,500 kilometredır. 
Bu hattın 6750 kilometrE'lik kısmı ge
ce uçuşları için hususi tertibata ma -
lik tir. 

Hatların inkişafı hakkında bit· f ikir 
edinmek üzere kısaca bir kaç rakam 
arzedeceğiz: 

SON POSTA 

Bir dolandırıcılık 
iddiası 

Mürvet isminde bir kadın 
1500 liralık mirasının 

dolandırıldığını iddia ediyor 

Alpullu Şeker fabrikası makinisti 
Ali bir sene evvel ölmü~, Mürvet is -
mindekı karısile üç çocuğuna 1500 lira 
para miras bırakmıştır. . . 

Fabrika kooperatif garsonu Nıyazı 
Mürvete İstanbula gitmelerini orada 
bu parayı işletmeyi teklif etm~. hep 
beraber İstanbula gelınışler ve Mürvet 
Niyaziye 600 lira verım~tir. Niyazi bu 
parayı alarak Küçükpazarda bır kahA
ve açmış. fakat Mürvete kat'iyyen kar 
vennemi~tir. Niyazi bir gün kadının 
kendisinden para isternek ic;in kahveye 
geldiğini gbri.ince polis marifetile cTica 
rethanerne tecavüz ed;yor• dıye Mür • 
veti dışan attırmıstır. Mürvet bundan 
sonra polise vazi;eti anıatm•ş, polis 
Niyazlyı tazyik edince bu sefer cKah· 

veyi sana devredeyim• diye Mürvet : 
ten tekrar 600 lira almıştır. Nivazı 
Mürvete 3 üncü noterde bır senet dahi 
vermiş, fakat bir kaç gün sonra «Bir 
ortağılll, vardı onun nlaka..;ını keseyim» 
diye tekrar Mürvetten 200 hra almı§· 
tır. Bu suretle Niyazi kadının bütün pa 
rasını elinden almıştır. 

Fakat kadına ne par<ıyt iade, ne de 
kahveyi devretmistir. Bunun üzerine 
Mürvet mahkeme;·e müracaat etmiş • 
tir. Şimdi bu da\'a ikinci ceza mahke· 
mesinde görülmektedir. Muhakeme no 
terde yapılan senedin tetk 'kı için baş· 
ka güne birakılmıştır. 

Bir evlenme davası 
B'r evli adam tekrar evlen
di, fakat ilk karısı nikahı 

feshetti 
Ramazan isminde bir adam kendini 

bırakıp başka bir eve ta~ınan karısının 
evine dönmesi için mahkemeye mürn -
racaaat etmiştir. Ramazanın karısı Ay-
şe isminde bir kadınd~r. Mahkeme Ra: 
ma1..ana evli olduğunu ispat etmesını 

teklif etmiş, fakat Ramazanın göster -
diği vesaikı gayrıkafi buimuş, Rama -
zan ile Ayşe arasında müseccel bir ni • 
kah kaydı bulunmadığmı tesbıt ede -
re.k davayı reddetmiştir. 

Sayfa 9 

~~a~ 
-

Kaynanasını bıçakla 
öldüren sarhoş sıva cı 

Suçlu, 15 seneye mahkum olduğunu öğrenince sevindi, 
dışarı çıkarken hakimiere minnettar nazarlarla bakıyo1 

·· Allah sizi devlete, millete bağışlasın 1 , diyordu H erkes, bütün samiin mütehayyir; ı 
Fakat mücrim Antranik hep -

sinden daha mütehayyir. 1 5 seneye 
mahkum olduğunu karar okunduğu za
man anlayınca mütemadiyen sevınç 

içinde : 
- Allah ömürler versin diye heyeti 

hakimeye dua ediyor. 
Çünkü Antranik, daha ağır bir hükiim 
yiyeceğini, bütün mahbusluğu müdde 
tincc düşünmüştü. 
Yaşı 57, mesleği sıvacı, ilk karısı öl· 

müş. Bir daha evlenmiş. Fakat yıldız
ları barışmamış. Karısınm ilk kocasın 
dan bir çocuğu var. Bu aile manzume· 
sine, bir de kadının anasım, yanı An
traniğin kaynanasını ilave etmeli. 

Yapılarda iş bulduğu zamanlar, gi
diyor; fakat işler kesat gidince bizzaru 
re boş ve avare. Bir yap: işinde çalışır 
ken son zamanlarda Antran\ğı birkaç 
arkadaşı baştan çıkarm!Ş. onu içkiye a· 
lıştırmışlar. İş dönüşü şöyle bir meyh~ 
neye uğrayıp kafayı dumanlamak dog 
rusu fena da olmuyor. İnsan çakır ke· 
yif olunca biraz yorgunluğunu da unut 
muş oluyor. 

Bir kadeh, iki kadeh derken Antranik 
kendini adamakıllı içkiye kaptınyor. 
Böyle olunca iş hususund~ da ağırlaşı 
yor, tembelleşiyor. Yapıda sık sık ar· 
kadaşlarile 'kavga ediyor. FaWi çakır 
keyif olduğu bir gün gözleri karararak 
iskeleden yere düştip kolunu bile in
citiyor. O gün bakkaldan bir ~işe ra
kı alarak müşkülatla evine geliyor. Ko 
lunu sarıp sarmalıyorlar. Kendısini ya 
tağa atıyor; fakat ağrısını b1hane edip 
fırsattan istifade ederek cebinden §işe 
sini çıkarıyor, kafasına dikiyor. 

- Senin gibi alçak bir sarhoşa gül 
gibi kızımı verdiğime pişmanlığım yet 
mezken bir de üstelik torunuro ciğer -
paremin elindeki üç be§ buçuk kuruşa 
göz dikmişsin.. Defol buradan edepsiz 
her if!. 

Bu söz, Antraniği çileden çıkarınağa 
kafi geliyor. ve kamasınl davranarak: 

- Al sana edepsiz herifi de gör .. di
yor. 

Ve kamasını kaynanasınırı dokuz ye· 
rine daldırıp çıkardıktan sonra arnyr 
girmek isteyen üvey kızı Manniği dE 
göğsünden yaralıyor. Ve nıhayet yak;. 
lanıyor ... 

Vak'a dinlenilen §ahitıerin ifadeleri· 
na göre yukarıdaki tarzda cereyan ct· 
tiği halde Antranik mahkeme imtıda · 
dınca bunu inkirr etmiş : 

- Bilirim ki onu kim vurmu~tur"! 
Belki parası var sanarak kapıyı açık 
bulup içeri dalan bir yabancı \'urmuş
tur? Onu bana ne sorarsınız? .. demek" 
te ısrar etmiş ve fakat bu inkarlarına 
bizzat kendisi de inanmamıştır. 

ın Siviı Sovyet tayyarecillğrni üçe ayır· 
ak Hizun gelmektedir. 

bıı't - Şehirleri birbirine r., ptedcn da
hatlar 

19 30 senesi nihayeti11de taşınan yol
cuların sayısı: 12,0 ı 3 idi. 

Bunun üzerine Ramazan, Fatma is· 
minde bir başka kadınla evlenmiştir. 

Bütün hastalığı müddetince Antranık 
bu minval üzere ayya~lığa devarn edi
yor. Bir müddet ailesi buna göz yumu 
yor. Ona lazım olan rakı parasını veri
yor. Bu tarzı hayat, çal•şmadan rakı 

parası tedariki Antratiğin hoşuna gidi
yor. Bu suretle Antranik bir eyyam aı
lesinin sırtından geçinip gidiyor. 

Bir gün kendisine, bunun böyle de
vam edemiyeceği ve bir iş bulması ih
tar ediliyor. Antranik buna çok içerli

Antranik hüküm ~ününe kadar ipe 
çekileceğini düşünerek çok heyecan ge 
çirdi. Gecelerce rüyasında ip ve cellad 
gördü. Fakat mahkeme, onun hakk ' da 
zannettiğinden daha müşfik davrandı. 
Senelerce beslem~ olduğu ailesi efra • 
dından onun borç isterneğe hakkı ola
bileceğini düşündüğü gıbi kendisinin 
bu parayı rakı için istediği de sabit ol ... 
madı. Ve bu nokta onun fiilinde esbabı 
muhaffefe teşkil etti. 

2 . 

3 
- Beynelmilel hatlar. 
- MahalU hatlar. 

ıl 1 - Şehirleri birbirine raptcd en 
Qhili hatlar. . .. 
~~u hatlar dört lwın& ayrılmakta -

~ - Moskova - Vladivostok hattı. 
C - Moskova - Tiflis hattı. 

1935 senesi nihayet inde (111,000) e 
çı'kmıştır! 
Posta na'kliyatı: 1 16,50C den 6,6110,000 

kiloya çıkmıştır. 
Ticari nakliyat: ı34 , )00 den 5,000,000 

kiloya çıkmıştır. O. T. 

Bursa ve Eskişehir 
pehlivanlarının güreşleri 

Ayşe bunu habe.r alınca mahkemeye 
müracaat etmiş, Ramazanm kendisile 
evli olduğunu isbat ederek Fatma ilc 
kıyılan nikahı feshettirmiştır. Bununla 
da kalmamış, evli olduğu halde tekrar 
evlendiği için Ramazanın, bu evlenıne
de eski evliliği bilerek §Jhitl!k ettiği 
için de Abdullah ismindelü komşusu· 
nun aleyhine bir ceza dava::.ı açmıştır. 

yor: 
- Heee... diyor .. Ben size senelerce 

bakmışım. Siz bana· üç ay bakamıyor
sunuz? .. 

:0 - Mo.skova - Taşkend hattı. 
-Moskova _ Leningrad hattı. 

Moskova • Vladiuoalolr hattı. 
tl(il3u hat dünyam n en uzun kara hat -

0 ır. Uzunlu~ e,ı90 kilometredir. 

Eskişehir (Hususi) - Bursa h · · h · · hl' pe - Mahkemede Ramazan sulh mahkeme 
lıvanlarıle şe rımız pe ıvanları ara- . . 1. ld g"una ve karısının evine 

d H lk . d 1 l f 1 sının ev ı o u · 

Ve kapıyı asabiyet1e çekerek sokağa 
çıkıyor. Bir müddet sonra sokakta boş 
ve serseri dolaştıktan sonra bır meyha 
neye gidiyor. C ebinde topu topu 1 O ku 
ruş var. Tezgaha atıyor. Öniine sürü· 
len rakıyı, ağır ağır, yudum yudum içi
yor. Hey gidi günler hey ... O, bu ka de 
hin üç, dört mislini bir yudtmıda içer
di. Şimdi damla damla içiyor ve koku 
sunu bir gülyağı kokusu gibi içine sin 
dirrneğe uğraşıyor ... Bir müddet sonra 
sokağa çıkıyor. Hicidet ve telehhüfle ye 
re tükürüyor. Ve ellerı cebınde tekrar 
evine dönüyor. Maruz bulunduğu bu 
hakaret, onu çileden çıkarmaya kMi ge 

Kelepçeli ellerile mahkeme kap ·n
dan çıkarken ikide bir arkasına döne
rek heyeti hakimeye dua ediyordu: 

-Allah cümlenize uzun ör:ıürler \'er 
sin efendilerim, Allah sizler! de\ 1cte 

bı~~~ Avrupa devletlerinin hatları ile 
... tı:§e~ bu hat Pasifik Okyanusu ile 
lern ntık Okyanusunu birbirine raptey
~d.:ktedir. Bu hattın birbirine raptey
dı/gı Sovyet Rusya tehirlerı şunlar -

Onı~an - Sver<ilovsk - Petrosovlovsk -
ırk -Movosibirsk - Krasnoiarsk -

13Utsk - Kabarovsk _ Vladivostok. 
Pılr u hat üzerinde her gün seferler ya
tect~aktadır. Sefer tam 96 saat sürmek
da .ır. Yolcu nakliyatı Movosibirske ka
Vı~lapılınaktadır. Posta servisi ise 

2 
ıvostoka kadar sürmektedir. 

30;; '!o•kova - Tilli1 hattı. 
hat M kılometre uzunluğunda olan bu 
ltasy oskov~yı Ukranyaya, şimali Kaf
lehiı~Ya baglamaktadır. Hattın geçtiği 

M er şunlardır: 
Staı~skova - Karkov- Kramatorskaya • 

13 
no - Rostov - Minvadi - Tiflis Baku. 

taşı~ hattın her ınıntakasında yolcu 
dir. rnaktadır. Sefer 2 gün sürmekte-

:o; Modıova- TQfkend hattı. 
b<'k -v kılometre uzunluğundadır. Öz· 

· n..nzak Tü k ~etıE.>r· . • r men, Tacik cumhuri· 
l'<'p'E'v~~ı. Kırgız müstakil eyaletlerini 
mara k:;ektE>dir. Yolcular yalmz Sa-

ar taşınmaktadır. Yolculuk 32 

sm a a ·evm e yapı an a a ranga d'. . dair açtığı davayı reddetmiş 
.. 'lk .. B 1 1 ') 'J , onmesıne 

gureşte ı _ gun ıı_,r~ ı ar - - d, ikinci: oldu ·unu ileri sürerek bekfır olduğu•1U 
gün gece .J - O maglup edilmişlerdir. sand~ğını, bunun için evlendiğini söy-r ..... , ...... ~ ...... ' . ' ' '~ ... lemiş Abdullah ta kendisinin Rama -

R 
. 

1
. b ""'\ zanın' bckar olduğuna değil, Fatma ile 

esım 1 za Ita evlenen adamın Ramazan o1duğuna şa 
• " • • hadet ettiğini söylemiştir. Muhakeıne 

Hıkayesının karar tefhimi için ba~ka güne bırakıl-

hal şekli mıştır. 
(ı) Genç kızın banyod:ı ayağı ka· 

yıp düşerek sersemledığ!ne dair ala
rnet yoktur. BWi.kis eiinde sıktığı sün 
gere bakılırsa su dolu banyonun için
de iken aklı başındadır. Herhalde va
ziyet şüphelidir. Doktor polise tele -
fon etmekte haklıdır. 

(2). Müfettiş hizmetçiden aspirin 
meselesinin içyüzünü öğrenmiştir. 
Aylin sürahinin üzerinden bardağı a
larak masanın üstüne koymuştur. As 
pirini karıştınnış ve bardağ! dikerek 
içmiştir. Ölüme bu bardak muhteviya 
tının sebep olduğu :ık1 a ilk gelen ihti 
maldir. Bu takdirde bardak üzerinde 
iki çeşit parmak izi bulunması lazım 
gelir. Halbuki yalnız ölen kızın izle
ri vardır. Katilin bu izlerden bır kıs
mını sildiğini düşünmek bile abestir. 
Şu halde hadisenin asiı nedir? Bun
ları yarın öğreneceksiniz. 

Katil hırsız 
N ereleri soymuş? 

Katil \'e hırsız Ahmet Nnzım ve ar
kadaşı bahriyeli Salim hakkındaki Ad
liye tahkikatı devam etmektedir. Tah
kikatı Müddeiumumi muavini Hakkı 
Şükrü idare etme'ktedi.r. Dün suçlular 
Tevkifhaneden çıkarılarak Müddeiumu 
minin beraberinde hırs;.zlık yaptıkları 
muhtelif evlere götürülmiiş!er ve ma
hallerinde izahat vennışlerdır. Bu su· 
retle suçluların Fenerde Katip Musli
hiddin mahallesinde Köroğlu sokağın· 
da Keresteci Muradın evınden Unga
da mimar Kemal mahaUesınde Emnı
yet Sandığı şeflerinden Zekınin evin
den, Sultanahmette Tahsinin evinden, 
Ayasafyada Kenan ve Pakı:zenin evin 
den para, elmas ve eşya çaldıkları tes
bit edilmşitir. 

liyor: 
Girdiği odada üvey kızı Manniği, bir 

elinde üç lira minderin üstünde hesap 
yaparken görüyor. Kağıt liranın yeşil 
menevişleri önünde Antraniğin buz 
adaleleri birden geriliyor, gözlerine anı 
bir parlaklık geliyor. 

- Mannik. kızım .. diyor .. Paraya çok 
mühtacım. O parayı bana verirsin? Ha
ni, demek istediğim ödünç .. 

Mannik cevap veriyor: 
- Veremem. Çünkü kombinezon ala 

cağım. Bizim kumaşçı Haykanoşa borç 

millete bağış1asın ... 
Lah- Sa 

Ermeni meclisi 
Ruhanisi Ernıenice bir 
Gazeteyi dava etti 
Ermeni Meclisi ruhanis! tarafından 

ermenice Arevel gazetesinin sahıbı ve 
neşriyat müdürü Takor ve Horen Cnm 
cıyan aleyhine bir hakaret davası a~ıl· 
mıştır. Dava 3 üncü ceza mahkcmrsın· 
de görülmeğe başlanmıştır. 

Futbol AntrenörU Ankaraya 
gidiyor 

Futbol federasyonu emrile 1stan
bulda çalışmakta olan milli takım an• 
trenör Mister Booth Türk Spor Ku
rumundan yapılan davet üzerine An
karaya gidecektir. -------etmişim. Bu parayı ... 

Antranik bu söz üzer!ne üvey kızına Tarihi eserler tamir edilecek 
küflir ediyor : Maarif Vekaleti. tarihi eserlerin 
-. Senin gibi evladın Alıah belasın muhafazası işine büyük bir ehemmi· 

versın. k d' B h l\1" l 
B 't' 'k d d b · 't k yet verme. te ır. u ususta uze er 

ı ışı o a an unu ışı en aynaııa- .. .. .. _.. . . 
sı Zabel hemen araya giriyor: ~udm.lu~u tetk~kler ya.p:rak ta~ır e· 

- Ak saçından utanmıyorsun da be- dılroesı lazımgeıen tarıhı eserlerı tes-

nim torurı~ ileri geri söz söylorsun?. di \bit etmektedir. 
yor... Verilecek rapora göre yeni yıl büt-

Zabel, bununla ka1mıyor : çesine tahsisat konacaktır. 
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Güreşçiler F enlindiyaya 
yarın hareket ediyorlar 
Dört sene muntazam suretle Balkan birincifiğini 

kazanan pehlivanlarımız güreşteki 
varlığımızın bir dönüm noktası, Üzerinde bulunuyorlar 

Finlundiyada maç yapacak olan • 
milli güreş takımımız yarın Köstence 
yolile Finlandiyaya hareket edecektir. 
İçlerinde Berlin olimpiya.dı dünya bi-

rincisi de bulunan millt takımımız 
Berlin olimpiyadından sonra ilk mü
sabakayı Finlandiya gibi dünya güreş 
aleminin alemdarları olan bir milletle 

SON POSTA 

Bitaraf tenkit 
böyle mi olur? 

:------- * * "" ------. 
Bitaral tenkit yapmak iddiasın-
da olan Nüzhet Abbas Galata -
•aray takımının oyununun yarı

•ından fazla bir kısmını on ki§i 

ile oynadığını neden kaydelmek 

iıtememiş 

Son senelerio yetiştirdiği spor alla
meai Nüzhet Abbas geçen aün oyna -
nan Galatasaray-Fenerbahçe m açın -
dan sonra aklı sıra ilmi bir tenkid yap-I 
ta. 

T eşehhüd mikdan futbol, Robert 
Kolejde de bir mikdar atletizm yap· 

yapmış olacaktır. Dört sene munta- b 
mıt olan Nüzhet A has hakem heyeti 

zam bir surette Balkan güref birincili- ki 
reisliğinden uza aştırıldıktan sonra 

ğini kazanan güreşçilerimiz güref var- bazı dostlan gibi sağa sola çatmağa 
lığımızın bir dönüm noktası üzerinde 1 başlamak sureti e yeni bir yol tuttu. 
bulunuyorlar. Galatasaray takımının maglubiyet 

Dünyanın en yüksek güre~çilerine aebeblerini araştıran Nüzhet Abbas ga~ 
malik olan Finlandiyalıların ilk defa zeteci!iği bir tarafa bırakarak eskiden-
bizi memleketlerine davet etmif olma• beri azatı bulunduğu Fenerbahçenin 
ları, üzerinde ciddiyeti• durulacak bir fÖyle oynadığını, böyle oyuna hakim 
hadisedir. Balkanlarla yıtpılan temas· olduğunu uzun boylu kaydedip duru-

Inn büyük bir muvaffakiyetle batar- yor. Bir parça daha ileri gitse idi, nere-
mak suretile bu sahadaki kuvvet ve de ise lnailterede Arsenal de bu kadar 
kudretlerini Berlin olimpiyadında mU- oynar deyip işin içinden çıkacaktı. 
lcemmel bir surette ispat e tm it olan Fen er bahçenin galibiyeti fÖy le ol -
güreşçilerimiz Finlandiyalıların dikka- Finliııdiyaya gidecek güre1çileri· du, \>öyle oldu diyen Nüzhet Abbas, 
tini ce1betmek gibi ayn bir muvaffaki- mizden dünya birincisi Yatar Calatasaray takımının oyunun yarısın-
yel kazanmış oldular • la~acak.lar, fakat müteaktp seneler dan fazla bir kısmını on kiti ile oyna· 

Finlandiya seyahatinden bi.ly{lk is- mutlaka muzaffer olacaklardır. Cü· dığını nedense kaydetmek zahmetinde 
tifadeler temin edecek olan güretçileı-i- TeKilerimize muvaffakiyet ve hayırlı buh.uımamtf. 
miz belki bu sene kaybedecekler, icle- yolculuk dileriz. Kuvvetli bir takım karşısında on ki~i 
cek sene galibiyete bir parça daha yak- Ömer Beaim ile kalmanın ne biiyük zorluklar çıka-

• racağını göremiyecek kadar klübcü o-

ı •ıt d ı• k ı lan Nüzhet Abbas kendi takımının mu
ngı ere e ı maç arı vaffakiyetim a1kı~1amak için maçın 

Lik şampiyonu Sanderland, Everton takımına mağlup 
oldu, Arsenal da Mançster ile berabere kaldı 

. lngilterede yüz bine yakın aeyirci toplayan maçlardan bir intıba 
Ingiltere lik maçlarının 28 inci haf·ı İngiltere lik şampiyonu Sanderiand 

~.sı ~açl~n büyük ta~ın:ılar için bir sü · bu maç ta kuvvetli raldbı tarafından bü-
ru surprızlerle geçmtŞtır. yük bir mağlubiyete ujramı,ştır. 

88 klübün ~tirak ettill İngilterenin İlk devre 2-0 bit.miJ, Everton merkez 
lik maçları son hafta yapılan maça na - muhacimi Dibi Din bir gol daha ya -
zaran 14 hafta sonra nihayete ermi~ parak maçı .3-0 kazanmıştır:. 
olacaktır. Sanderiand haftalardanberi likle ge-

ltfançester Onitetl Araenal ne liderlik yaparken bugün baştakiler-
I 1 den bir maç noksan oynamış ve yedi 

Geçen hafta kral k-upası münasebe - fena puvanla dokuzuncu vaziyettedir. 
tile bu iki takım karşı karşıya oynamı~ Bu maçta 35,000 sel ircı bulunmuş· 
ve birinci Jikte 22 ncilik derecesile en tur. 
sonra bulunan Mançcster takımı 5-0 gi- Derbi Kanti Brent/or 

ha~emi olan antrenörü bir hayli methü 
1ena etmekten kendini alamamış. 

- Halbuki hakem kursundan uzak
l~tırılan aynı zat kısa bir zaman evvel 
İngiltereden yenı gelen antrenörün 
kur_sta yeni bir şey öğretmiyecegini, 
ant~nörlUğün baska, hakemliğin baş
ka bir tey olduğunu çalakalem iddia e
dlp duruyordu. 

Salime aahayı terk ettirinceye ka • 
dar tekme atan Cevadın yerine Salim 
çıkarılmıt, bu paTlak hareket Nüzhet 
Abbaaca da ho~ iÖrülmü' olacak ki 
«Antrenör Booth'ın oyun üzerindeki 
hakimiyetini ve idare edişini her bakım 
dan şaylnı takdir .. » görmÜf. 

Spor sahasında ancak iki futbol ve 
bir kofu fotini eskitmiş, üç de ingilizce 
kitab okumuş olan Nüzhet Abbas i~te 
böyle parla'k bir ~por allarnesidir ... Al
lah tenkidlerinden bütün •por klüble
rini muhafaza buyursun 1 

M. Nuri Vural 

Yanan atletizm 
Federasyonuna bir 
Milyon drahmi 

Atina, ll (Hususi) Mıııırda 
yerleşmif, Yunan tüccaTlarından Ko
cikas Yunanistan atletizm federasyo
nuna bir milyon drahmi teberrü et
miştir. 

Maltepeiller Bursaya gidecekler 
Bursa (Hususi) - Istanbuldan 

Şubat 

Ankarada 
spor 

son günlerin 
faaliyeti 

Demirspor Muhafızgücünü, Gençler birliği Kırıkkale 
takımını mağlfıp etti'er, Adana felaketzedeleri için 

yapılan maçiara iki hafta sonra devam edilecek 

Ankaranın Gençlerbirliği takımı 

Ankara 9 (Husust muhabirimiz -
den) - Hasılatı Adana felaketzedele
rine ait olmak üzere tertip edilmiş o
lan turnuva maçıarına bu pazar da de
vam edilmiştir. Bu maçlarda Demir -
spor - Muhafızgücünü, Gençler Birliği 
de Kırıkkaleyi yendiler. 
Havanın fenalığından dolayı stad -

da fazla seyirci yoktu. Buna rağmen 
Adiiye Vekili Şilkrü Saracoğlu maçı 

takip edenler arasında idi. Saat ( 13) 
de Gençler Birliği ve Kmkkale takım
ları oyuna başladılar, hakem Altınor
dulu Ziya. Gençler Birliği takımında 
ufak bir deği,şiklik göz~ çarpıyor. Kı • 
rıkkalenin güzel oyunlarına şahit ol
mağa başladık, pek te zevkli olmıyan 
bir oyundan sonra ilk devre (0-0) bitti. 
İkinci devrede Gençler Birliğinin daha 
iyi oynadığını görüyoruz. Ve onuncu 
dakikada Kırıkkale aleyhine bir penal
tı oluyor, ve bunu Hasan göle çeviri -
yor. Kırıkkale bu golder. sonra çok can
lı oynamıya başlıyor, fakat netice de· 
ğişmiyor. 

Oyun ( 1-0) Gençler Birliğinin gali -
biyetile sona erdi. Bu netice Kırıkkale· 
nin lehindedir. Şild maçiarında bu ta
kımın çok iyi neticeler alacağ: ümit e -
diliyor. 

* 

anlar karşılıklı hücumlarla geçti. Fa· 
kat Demirspordan Arif onuncu daki • 
kada bir gol atınca vaziyet değişti. DI" 
mirspor daha açılmıya ve canlı oyna .. 
mıya başladı. 

İlk devre ( 1-0) Demirsporun lehin· 
de bitti. İkinci devrede Muha{ızgücü a· 
çıldı. Ve hakikaten güzel bir oyun sey• 
retmiye başladık. Arif bir çok gol fır " 
satları kaçırıyor, boş kaleye gol atamı· 
yor, Muhafızdan da Naim ayni vaziyet· 
te goller kaçırıyordu. Maç böyle devarn 
etti ve ( 1-0) Demirsporun lehinde bit~ 
ti. Önümüzdeki pazar lik maçlarının 
son maçı yapılacaktır. Onun için A • 
dana kupası maçları iki h!lfta sonraya 
tehir edilmiştir. 

* Aylardanberi devam eden ve bur,ün 
müsbet neticeye bağlanan Altınordu • 
nun ihtiHHlı vaziyeti son-ı crmistir. 
Fevkalade toplantıda ınıntakanın kıy • 
metli başkanı Bay Ziya b!r nutug söy• 
lemiş klübün kıymetinı te!Jarüz ettir· 
m~ ihtiiafın bır an evvel bitmesini 
temenni etmiştir. Neticede reisliğe BaY 
Cemil seçilmiş ve kendisine idare he • 
yetini seçmek salfıhiyeti verilmi~tir. 

Scltnı Tezcan 

Şehirler arasinda güreş 
Ayni sahada ikinci maç Demirsporla, Güreş federasyonu lzmir, Eskişehir, 

Muhafızgücü arasında yapıldı. Saat Ankara, Balıkesir şehirleri arasında 
( 1 S) de Muhafızın bir akını ile oyuna karşılıklı temaslar hazırlamaktadır. 
bac:landı. Demirspor ~u sıra üzerine di-

't C'h .:ı Nı"san b'ıdayetinde başlıyacak olad 
zilmişti. İsmail • Nuri, ı au • Salih, 
İbrahim, Refik • Ahmet, Şemsi, Arif, bu müsabakalar için güreş federasyo-
Murad, Kemal Şefik. nu büyük bir hazırlık yapmak üzere" 

Klübe yeni lltihak eden oyuncularla dir. 
Demirspor kuvvetli bir takım olmuş~u. Bu müsabakalar her 'ehirde bir de" 
Muhafıı:gücü ruzadan mahrumdu. Ilk fa yapılacaktır. 

Manisalılar Turgutluya gittiler 

bı büyük bir sayı ıle mağlüp olmuştu. 2 6 
Aylık kli.ibler Arsenalin sahası olan Bir hafta evvel kral kupaı;;ınd:ı 3-0 

Hay Böridcde bir hafta sonra lik maçı mağ!Up olan Brentfor lik maçında tek· 
için gene karşı karşıya gelmişlerdir. rar karşı karşıya ge!mişlcrdir. Kral 

İlk devrenin başlarmda Arsenal bir kupası haricinde kalan Brentfor altı 
gol yemiş ve de\·re 1 -O Mançesterin le goı atmak surelile büyük bır öç al -

Maltepe askeri lisesi bayramda bura· 
ya gelecek, bir kaç futbol maçı yapa-' 
cak, bazı spor temaslarında buluna· 
caktır. 

hinde bitm:ştir. mıştır. 
İkinr: de\·re bu müşkü! vaziyetten İlk devre 4-2 bitmı..ş. ikinci devrede 

kurtulmağa uğrasan Ar<>en:ıl oyunun Derbi Kanti iki gol daha yiyerck 6-2 
bitmc.,~nc on dakika kala sağiçieri Da- mağlup olmuslur. 
\•idson vasıtasile berabcrHk s:ıyısını ya Bu maçta 34,000 seyirci bulunmuş • 
p:ıbilmiştir. t ur. 

Arsenal bu beraherlı'~ vüzünden V cst Bromviç 
kaybett'ği puvan dl)layısile il~i sayı ı!C· 1 

Karlton 
2 

ride deö-ii de ikinci vazi\•et dti~müş -
tlir. Bu maçt:ı 42,000 sey1rcı bulun -
mııc;tur. 

Ever/01, 
3 

Sand~rlar.d 

o 

Birinr; lil.cte en ba«ta olan Karlton 
ilc avni lıkte yhmi b.r!:-ıct vaziyette o
tan Vee;' Bromv·ç maçt ümidin fevk;n
de lı('p't' 1n.: olmu~tur. 

İlk devre 1-0 K:ırllonutı mağlubiye-

tile geçmiş, ikinci devrede iki gol yiyen 
Vest Bromviç yakaladığı büyük fır -
satı kaybederek mağlup olmuştur. 

Bu maçta 25,000 seyirci hazır bu • 
lunmuştur. 

Koventri Siti 
ı 

. Aıton Villa 
o 

İkinci likte en büyük alt\ka ile kar • 
şılanan bu oyun çok hararet!i olmuş, 
birinci devrenirr yrJinci dakikasmda 
bir gol yiyen Aston ViJla bütün gayret
Iere rağmen bu vaziyeHen kurtulama
mıştır. 

Bu maçla 40,000 seyirci bulunmuş· 
lur. 

Manisa (Huausi) - Dağcılar ve Sakarya &por klübleri Turgudluya biı! 
seyahat tertib etmişler ve husust bir trenle sabahleyin Manisadan harekel 

eierek Turgudluya gitmişlerdir. Seyahate 1500 kifi iştirak etmiştir. Bu er 
yahate vali ile fırka komutanı aıeneral Rıza, topçu komutanı general Münit 

Ge şeref vermifledir. • 
Turgudluluiar Manisaiılan törenle karşılamışlardır. Halkevinde bir müd" 

det İstirahat edildikten sonra Çatalköprü köyüne gidilmiş, köylülerle hasbi " 
haller yapılmış, konferanslar verilmiştir. 

Sakarya klübü gençleri ile Turgudlu sporcuları bir maç yapmışlardır. MaÇ 
3-1 Sakarya aençlerinin mağlubiyeti ile neticelenmiştit. 



Güneşin lekeleri yüzünden 
vukua gelecek felaketler 

1 Tanıdığım kadındanl 

En mes'ut kadın 

Rasathane miidürü Bay Fatin kendisile 
görüşen mlıarririnıııize neler söylüyor? 

- Mes'ut ka
dın nasıl olur? 

S Geçen salı günkü 
on Po tdda bir ya

~~ çıkm Şd. Her hal
bu )az vı oku -m • 

lı u ura -dur 'e k· 
n ıd kalmıştır: 

-Ha ,i yazı? 
D ) e mi soruyor

IUnuz; sorarsınızya 
geQen sa lı günkü 
Son Postada bir tek 
}'azı ık d k }{ . ç ma ı i.. 
.ı anı birincı sahıfe
"e: 

•Grip salgınlığı • 
Ila sebep güne~teki 
lekelermis.• 

- Mes'ut ka· 
dın güzel kadın • 
d tr. 

- Ben böyle 
bir kadın tanıyo
rum. 

-Amma hiç 
bır kusuru oı • 
mlyacak. 

-Benim ta .. 
ntdlğım kadının 
hiç bir ~uuıı 
yoktur. 

Serlevhah bir ya
ll Vardı .. İşte oya • 
tı. Bir Fransız ast • 
~nornu, yani yıl • 
4ıı alimi - sinemaMuharririmiz Rasathane müdürü Bay Fatinle konuşuyor 
?~~z.larile alfıkalı olmıyan bir ilnıin -O da olabilir, ihtimal siz etten an-
ouuni - demiş ki: hyorsunuzdur. 

-Dünyadaki fırtmaların, grip sal • . - Yok etten anlamam.. Güneşten 
~ğmın harplerin, ihtilfıllerin falan an1anm. Dürbünle güne~e bakarım, le
t hep sebebi güneşteki Iekelerdir. 'keler çoğaldı mı et almam. Çünkü o 
~ne~teki lekeler çoğaldı mı bu kabill zamanlarda kasapların ahlaklan da bo· 

lllar da dünya yüzünde çoğahr. zulmu§tur. Keçi;yi koyun, eşeği sığır 

Fransı t 
. ,. 

1
. . ,.

1
. dır' diye satarlar. 

z as romonı a ımı a ım 
~~ ftlim de ele benzer. Nasıl el el· -Daha başka hocam. 
d~n ustünse, Alim de alimden üstiln- _ Daha başka, senin cebinde şimdi 
d ur. Ben de Fransız .ıstromoni alimin- dönüş vapur biletinle matbaaya kadar 
~n daha üstün olan ayni ihnin alimi seni götürecek traınvay parandan baş
k Y Fatinle bu bahis üzerinde bir müla ka meteliğin yok. 
tat Yapmayı düşündüm. Bmdim vapu· 
~~.. İndim Kandillide . Az gittim, uz 

ttlın, dere tepe düz gittim; nihayet 

- Aman üstat, fala mı baktm? 
- Haşa .. Ne fala baktım, ne de re -

mil attım. Sadece sen gelmeden evvel 
güneşe bakıyordum ya .. . - Onu gören erkekler ne mutlu böy-~asathanenin kulesinde Bay Fatini bul· 

lUn. . -Ha evet. le karısı olana, diyecekler. 

- Oradan anladım. Gün~tt lekeler - Onu gören erkekler ne mutlu - M€rhaba Bay Fatin. 

1
.- Merhaba evHidım. seni hangi rüz
ar attı, karayel mi, lodos mu? 

ın- yallahi üstadım, lodosun atıp at-
~dıgını bilmem, karayele gelince: Sa-

bıı Karayeli kastediyorsan onun pe -

~~~d~ atmaktan !beni buraya atmıya 
ı:ı~~ yok. Ben 1<endi ayakc-ağızımla 

ını. 

jüb ~en harnil misin, akrep ımsin, 
" bu ekber misin, yoksa dübbil as -
ısar :mı? 

til-:- Yok üstadım, bunların hiç biri de
un .. 

d~ Burçlardan ayaklı olanları say -
; daha sayayım mı? 

lih Kafi üstadım sayma, ben burç de-
m, insanım. 

C!ı; Ya demek öyle, ben daima yıl -
lar arıa bırlikte yaşadığım için insan -
\aıı Pek.tanıyamam da. Şimdı söyle ha-

un nıy€ geldin? 

aı- Ben muharririm. Son Postaya ya· 
Yazarım 

:~raya ~elmemin sebebı -ae şu: 
teı ır 'Fransız astromonisi güneşteki le
luı~?n, dünyadaki fırtınalara, grip sal
leın_ıgına, harplere sebep olduğunu söy-

ış bu doğru mu? 

- Doğru mu da söz mü doaru ya' -ne o • _ mek hep ~u lel{elcr yüzünden .. 
lıeın Tabii hep bu )ekeler yüzünden, 
.ıtıı_1 ° Fransız astronomunun bilme -
'OAlJt eri b· ~li. h ır .. çok şeyler olur ki sebep-

ep gune§t-eki leke1erdir. 
-s.. . ın. oyleyın de bari bun1arı gazete -
Yaıayım, 

çok olduğuna göre senin fena bir vazi- böyle bir karısı olana, derler. 
yette olman gerek ... Fena vaziyette de . Ve her zaman yirmi beş yaşında kal
nasıl olabilirsin, paran yoktur. .sa. seneler geçse, o bir yaş bile büyü-

- Buna da evet! 

, - Hem sen bu akşam evinde ka • 
rın1a müthiş bir kavga edeceksin .. 

- Bunu da güneşteki lekelerden mi 

anlıyorsunuz? 

- Tabii.. Daha evvelden bu kavga 

rnese. 

- Her zaman için yirmi beş yaşın -
dadır. Seneler geçmiş ve o bir ya§ bi

le büyümerni~tir. 
Benimle konuşan kadın yüzüme tu-

haf tuhaf baktı. 
hazırlanmıştır da. 

Aff d
. . roma hocam k k - Şaka ediyorsunuz. 

- e ınız a arı o- D d. 
ca kavgalan yalnız tiyatrolarda provıı · e ı. 
ile yapılır .. Tiyatro haricinde böyle bir - Hayır, diye cevap verdim, ciddi 
şey olmaz. söylüyorum; hem bu kadımn öyle bir 

- Olur. Sen sokağa çtkarken karın hususiyeti var ki hiç bir kadında yok-

senden ne istedi, düşün bakayım. tur ve olamaz. 

- Akşama gelirken terzime uğra, ıs- . Sordu: 
marladığım elbiseyi al, dedi. , - Bu hususiyeti nedir' 

- Cebinde para olmadığı için sen bu - Ömründe bir kere bile yalan söy-

elbiseyi alamıyaca'ksın. ,lememiştir. 
- Tabü... , :Merak etmişti, meraklı meraldı tek-

- İşte kavganın sebebi, hem evvel _ rar sordu: , .. 
den hazırlanmış demekte haklı oldu _ . -Bu mesut kadını goremez miyim? 
ğumu da isbat ettim. Yani o sana el _ . - Niçin göremiyeceksinız; görürsü
biserni terziden al demekle kavgayı ev- nüz, ve görmüşsünüzdür de .. 

- Hıç zanneuniyorum. 
- Ben görm~ olduğunuza eminim; 

velden hazırlamış oldu. 

- Hakkmız var. 
-Daha söyliyeyim mi? 

bütün kadınlar gibi sız de ona gıptay
la bakmışsınızdır. Giydikieri benım ol-

- Kafi üstadım söy:iemeyin.. sa demişsinizdir. Hatta onu kocanız da 
Söylemeyin, dedim. Çi'inkü söyleyin görmüştür. Ve gördüğii zaman: 

deseydim: İhtimal güneşin lekelerinden - Ne mutlu böyle bir karısı olana 
dolayı hangi doktorun bu ytl müşteri
leri azaldığını, hangi avukatın itibar- sözünü içinden gelerek söylemiştir. 
.dan düştüğünü, hangi mimarın yap _ - Anlamıyorum, ben bu kadını ta -
hğı binanın temelleri çöktüğüniı isim _ nımadım, tanımıyorum, tanımak isti • 

Alış Sahş 
ı St.erlln 61S. 620. 

ı Dolar 123,00 126,00 

20 Fransız Fr. 114. 117, 

20 Llret 120. 12.5 • 

20 Belçika l"r. 80. • 84. 

20 Drahml 18. 22. 

20 İsviçre Fr. 56.5. S75. 

20 Leva 20. 23. 

1 Filorin 6!. 66, 
%0 Çek kuronu 70. 76. 

1 Avusturya 81. 20.00 23. 
ı Mark 25. 28. 
ı ZloU 20. 23. 
1 Pengü 21. 23. 

20 Lev ll, 14. 
20 Dinar 48. S2. 

Ruble 
1 isveç kuronu so. 32. 

1 Türk altını 1027. 1028. 
1 Banknot Os. B. 245, 246. 

ÇEKLER 

Açılış K~t~mş 
Londra 616,00 617. 

Nev-York 0.7953 0,7930 

Paris 17.0425 17.02 

MllrutO 1S,l07S 15, 825 

Brüksel 4.7160 4.7090 

Atina 88.6375 88.4925 

cenevre 3,4858 S,48 

S<>fya 
64.45 64.345 

Amsterdam 1.4582 1.4575 

Prag 22.8884 22,7714 

VIyana 4.25 4.2430 

Mndrld 11.3758 11.3575 

Berlin 1.9775 ı.9740 

var~ va 
4.1!.150 4.1875 

Budapeştt 4 .~30 4.3760 

Bükreş 
108.605 108.4275 

Belgrad 34.66 34.6015 

Yokohama 2.7888 2.7843 

Moskova. 24 .9ı 24.95 

Stokholm 3.1485 3.1434 

ES HAM 

Açılıt Kapaa14 

Anadolu şm. ~. 60 
peşin 00.00 00.00 

A. Şm. ~ 60 'ntdell 00.00 00.00 

BOmontl - Nektar 0,00 0.00 

Aslan çimento 14.60 14,65 

Merkez bankası -
IsTIKRAZLAR lerile teker teker söyliyecckti. Ve ge- yorum. 

ne şimdiden sonra neıer olacağını, kim· ~ Tanıdınız, tanıyorsunuz ve eğer 
lerin başına ne belalar gelecegw ini sa • bir kere daha tanımak istersen\z bu - •--------..-------Açılı1 Kapaaıt 

yaca'k, başına be1fı ~elenleri teşhir et- lunduğu yeri size söyli)eyim. Türk borcu I peşin 22.ıs 22.15 

~ :aı öyleyse. 
Söyledi, ben not tuttum· -G.. . ila d unC§te lekeler yokken dünya -
_~lık narnma bir şey yoktur. 
_ T ., k öyle ha! 

abıı öyle .. 

: ~elA ne gibi fenalıklar? 
lır eti koyun eti yerine keçı eti, sı -

_,?erine eşek eti yer misin? 
- allahi bilmem. 

Yersin! 

: ~~bilir, aksini iddia etmem. 
at ben yemem. 

mem, başına bela geleeeldere kötü h:ı- _ Söyleyin gidip göreceğim. .. • ı ndell n.ns 22.30 

ber vermem için bem te~vik edecekti. _ Caddeye çıkınız, sağa yürüyünüz, • • n vadeli 21.10 21.10 
Yalnız bir ŞEY sordum: birinci değil, ikinci deği1, üçünci.l ma - ----T- A- H V_İ_L_A:--T----
- Şimdi merdivenden inerken aya- ğaza var ya! 

Açılıt 
oo.•ıo 
39.35 
00.00 
39.35 

Kapaoı' 
00.00 
39.35 
(1().00 

S9.35 

ğım takılıp düşecek miyim? Malum ya -Evet var. 
güneşin lekeleri.. - Mağazanın önünde durun, came-

- Hayır. Lekeler o derece büyüme· kfına bakın, kendisim görürsünüz. A
diler. Merciivenden rah3t rahat inebiw dım da söyliyeyim: 1\l:mken! 
lirsin! * * * 1. İl\tSET 

Anadolu I pe. 
.. I vadell 
• ll pe. 
• n va. 

Anadolu mü. peşi 

Pamuk rekoltemiz 
Bu senenin pamuk rekoltesi olduK

ça bereketlidir. Rekoite itibarile birin. 
ciliği Birleşik Amerika, ikincilği Hin
distan, üçüncülüğü Çin, dördüncülüğü 
Rusya, beşinciliği Mısır, altıncılığı 
Moksika, yedinciliği de Türkiye almaK• 

tadır. 

Ticaret ve zahire borsası ı 
11 Şubat 937 • 

trnALAT 
Buğday 220• arpa JO, ça.vdnr 15, yapağı 

59 1/2, tl!Uk 4o ı n mısır 105 be 1 
2 

-· • yaz peyn r 
1 , un 38, mercimek ı ı, fasul~ 3, bulgur 6, 
pamuk 2 1/2, zcytinyng-ı 12 lt2, p:ı.nıukvnın 
38 t()n. · 

IHRACAT 
Dün ihracat oJ.mamıştır. 

SATIŞLAR 
Bugdny yumuşak kllosu 6 kuruş 22 1/2 pa

radan, Buğday sert kilosu G kurulj 35 para
d:ln, Buğday kıZıica kilosu 6 kuru~ 4 para
dan, Arpa Anadolu kilosu 4 kuruş 37 para
dan 5 kuruşa kadar, Mısır sarı kilosu 4 ku .. 
ruş 38 parndan 5 kuruş 4 paraya kadar, su
sam kilosu 17 kuruştan, Afyon ınce kilosu 
510 kuruştan 550 kuru,.'\ kadar, TıfUk mal 
kilosu HO kuruştan ı5lı kuruşa kadar, Ya
pağı Anndolu kilosu GG 1/2 kuruştnn, Yapa
ğı Trakya kilosu 75 1t2 kuruşdan '/0 kuruşa 
kndnr, Peynlr ~ar kilosu S9 kurustnn 40 
kuroşa kadar, Zerdeva derisi çlfU sioo ktı
ruştnn, Sansar derisi çifti 3500 kuruştnn 4000 
lruruşa kadar, Kunduz derlsl çtrtl 1275 ıru
ruştan ı600 kuruşa kadar, Tilki derlsl çUtl 
400 kuruştan 955 kuruşa kadar, Porsuk de
rlsl çifti 625 kuruştaı1 850 kuroşa kadar, Ça
kal derısı çifti 200 ıı:un14ta.n 250 kuruşa ka
dar, Tavşan derısı adedi 21 kuruştan 25 ku-
ruşa kadar. 

TELGRAFLAR 
Londra Mwr (Laplatal 1uba\ tahmll1 kor ... 

teri 24 şilln ı 1/2 penl ldlosu 3 K. 41 ss.ntım. 
Londra keten T. (Laplatal gubat tahmUl 
tonu ı ı sterlln 15 :ımn kllom 7 K. 12 santım. 
Anvers arpa (Lehistanl ~bat. mart t&Jmılll 
100 kUosu 123 B . frank kilosu 6 K. 22 san
tım, Liverpul: Bu~day mart tahmill 100 
libresl 8 şllln 7 314 penl kUosu 5 K. 86 sM
tım, Şlkago: Buğday (llart.vinterJ mayıs 
tahmill Buşell 135 3/4 stnt kilosu 6 K. 28 
santim, Vinlpek: Buğday (Manltoba) mayıs 
tahmili Buşel\ 128 1/2 scnt kilosu 5 K. 95 
santiın, Hamburg: İ çimdık (Ol~Stın) der
hal tahmil 100 kilosu 155 R. Mark kilosu 78 
1:. 41 santim, Ham\mı·.,;: İç rmdık tLc\an> 
llerhal tahmil ıoo kllo3\l 154 lt. mnrk kllosu 
77 K. ııo santim. 
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/zmir ihrrıcafçılarıntn 
Teşebbüsieri 

Konuşma: 

Puşkin Netice verdi 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 

yola çıkarılmış olan mallar bedelleri
nin eski kıymetleri üzerinden Cumhu
riyet Merkez bankasına ödemeleri ka
rar altına alınmı~tır. 

Bir sene içinde 500 ton 
kemik satıldı 

Çok şükür Les Nouveltet Iitte.raires 
gazetesi İstanbul'a 8 şubatta yetişti de 
-gazetelerimiz 1 O §Ubatta Puşkin'den 
J>ahsedebildiler. İşin aslını hilmiyenler 
'de: «Meğer bizde Rus şairinin eserle • 
rini okumw; ne çok insan varmış!» der. 

Puşkin'in manzum, mensur eserleri-
ni okumuş olmak elbette ki iyi bir şey
air. Bugün Moskofun kızılı da, akı da; 
eski kafalısı da, yeni fikirlisi de, bütün 
siyasi, bedii, ahlaki münakaşaları, kav
gaları, münaferetleri unutarak onun 
büyüklüğünü söylemekte birleşiyorlar. 
Kafalarda, gönüllerde bu kadar derin 
iz!er bırakmış bir adamın eserleri kim 
bilir ne kadar güzeldir. Puşkin'i oku • 
yun, Puşkin'i okuyahm ... 

Okuyun, okuyalım ama nereden bu· 
lup okuyalım? Kitapç~ıara gıdip: cBa· 
na Puşkin'in bir eserinin tercümesini 
verin!» deyin; bulursanız çok r!ca ede-
rim, iki tane alın, birini de bana gön
derirsiniz. Ben Puşkin'in, Andre Gide 
ile Jacques Schiffrin tarafından fran -
sızcaya tercüme edilmiş birkaç hikn -
yesini okudum; büyüklüğü hiç şüphe -
siz sade onlardan ibaret olmıyacak. Ö· 
bür eserlerinin fransızcasını da bula -
madım. Bunun içindir ki, bütün arzu • 
ma rağmen, size Puşktn'den bahsede -
miycceğim. 

Yalnız bildiğimiz şeylerden bahse • 
tfelim demiyeceğim, o zaman konuş -
mayı, yazmayı unutacak kadar susma
nnz lazım gelir. Fakat biraz da insaf e· 
öclim, büsbütün cahili olduğumuz şey
lerden de bahsetmemize hiç bir lüzum 

Jüdit Alien 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Pek genç yaşta sahne hayatma inti· 
Bap eden Jüdit Alien 1933 senesinde 
tilm çevirmeğe başlamıştı. Salıneyi ter 
.l<ey'lememiş ~lan bu güzel san'atkar 
arasıra film çevirmekte idi. Kendisini 
.lstanbulda geçen sene gösterilmi~ o -
lan (Gece Adamları) filminde seyrey
"emi~tik. 

Beriinde tayyare 
caddeye düştü 
5 kişi öldü 

Berlin, ll (A.A.) - Beriinin şimal 
mahallelerden birinin kalabalık bir cad 
ilesine düşen bir askeri tayyare, beş ki 
1ln'n ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Tayyarede havada iken bir infilik 
'~ukua gelmiştir. Yanar bir halde bu
lunan tayyare, caddeden geçenlerin üs 
tüne düşm~ ve bunları yakmıştır. 

Nurallah Ataç 
yok. Bugün Ruslar, Puşkin'in şiirlerini 
okuyaralt heyecana geliyor, onlan o • 
kurken duydukları zevkı söylüyorlar. 
Biz de Ruslar zevk duyuyorlarmış di· 
ye heyecana geliyoruz. Hani bazı in -
sanlar vardır, herkesin güldüğünü gö
rünce kendileri de, işin ne olduğunu 

sorup anlamadan gülrneğe başlarlar, 
darılınayın ama bu Puşkin işinde biz 
de onlara benziyoruz. 

Les Nouvelles Iitteraires·in vaktin· 
de yetişmiş olmasına şükrettim; bittabi 
o gazeteyi sadece bir ctimsab olarak 
kullanıyorum. ( 1 ). Bu yolda imdadı· 
mıza yetişen daha nice nice gazeteler, 
mecmualar, edebiyat tarihi kitabiarı 
var. Onlarla iktifa ediyoruz. Büyük 
şairlerin, büyü'k muharrirlerin eserle • 
rini değil, onlar hakkında küçücük a • 
'ldamların söylediklerini okuyoruz ve 
bunları okuyunca da o bUyük eserler 
hakkın~ bir fikir edındiğimizi sanı -
yoruz. Bununla da kalmayıp başkala · 
rına da öğretrneğe kalkıyoruz. 

ı O şubat günü gazetelerimiz, Puşkin 
hakkında makale, hatta makaleler neş· 
redeceklerine onun eserlerinden par · 
çalar tercüme ettirseler daha iyi ol -
maz mıydı? fercüme edecek muhar -
rirler belki o zaman kendilerine çok 
şeyler bilen birer adam süsa veremez
lerdi ama hiç şüphesiz ki hem Puşkin'i 
daha iyi tanıtmış, hem de dilimize biz· 
met etmiş olurlardı 

(ı) Les Nouvelles litternircs'in Puş
kin'e tahsis ettiği iki sayıfa zaten hayli 
entipüften şeylerle dolu idi. 

Hayatı ucuzialmak için 
Hazırlanan kanunlar 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
yır romtakalan kurulacak, bu romta
kalarda istasyonlar tesis edilecek ve 
kurslar açılacaktır. 

Kanuna muhalif hareket edenler 1 O 
ila 100 liraya kadar para cezasına ve 
1 O günden 100 güne kadar hapse m ah 
kurn edileceklerdir. 

lstanbulda yemek artığı kemikler 
de para etmeğe başladı Bu karara tevfikan ekonomi ba

kanlığınca yapılmış olan ilfm üzerine 
alakadarların verdikleri dosyaların Tür İstanbuldan bu sene zarfında •WO -,da kerniklerirnize. tali~ olmuştur .. Y~l
kofis başkanı Bürhan Panos, Maliye .)00 ton kadar yemek artığt kemik ih- nız bu firma genış mıkyasta kemtk ıt· 
nakit işleri direktörü Halit, Cumhuri- raç edilmiştir. Bu kemikler bir kaç ay halini deruhte etmek istemekte ise de 
yet Merkez hankast şanj şefi Cabirden evveline gelinceye kadar müteahhitler kemikterin daha asri vasıtalarla temiz· 

f d .. · k I 1 · d kl t l lenrnesinı" ve sak!anrnasmı ileri sür· mürekkep bir komisyon tarafından tara ın an çop ıs e e erın e ayı a ı • 
k h. k k Id k mektedir. tetkikine başlanılmıştır. ma ta ve ır aç ay urutu u tan 

Para kıymetlerinin düşürülmesin· sonra sevkedilmekte idi. lstanbulda fenni tarzda kemik ku· 
ıutan müessese henüz yoktur. Aneait den önce aktedilrniş olan kontratların T elef olmuş hayvan kemikleri is-
bir firma bu kemikleri toz haline geti· fiata taalluk eden kısımları yeni para tihsali ise senede en çok 20 ton kadar 
rip çuval içinde sevketrneğe çalıtmak· 

kıymetlerine göre düzeltilnıedikçe tüc- olmaktadır. Bunların ihracı da ötekiler 
tadır. Henüz faaliyete geçilmemiftir. 

c:arlarımızın kontratalrını ifa etme· tarzında kurututarak yapılmaktadır. 
mekte Serbest olabileceklerı' alaAkadar- Almanyada bu kemiklerden tutkal 

Anadoluda muhtelif zamanlarda 1 k d y 1 k 'k. ih 
larca ileri sürülmektedir. Filhakika bir yapı ma ta ır. a nız emı racaa 

ı hk 
biriktirilen bu kemikler 19:Jf) yılında, i~i ile meşgul olan tüccarlar bazı di· 

Çok memleket er ma emeleri bu ka- İ b 1 
peyderpey stan u a getirilerek satıl- leklerde bulunmaktadır. Bunlar, Ana 

bil vaziyetleri mücbir ve önceden tah-
. b' . mıştır. doludi..n gelen mallardan Devlet De· min edilrnemış ır yenı sebep addede- . . . .. 

k b k ·1 1 · • • Kemıkler eskadenberi İtalyaya gön- rnıry.ollarının fazla ucret almamaaını, re u mu ave e erın yenı vazıyete 'k 
intibak ettirilrnesini kabul etmiş bu- derilrnekte ı e~ son zamanlarda Al- ecnebi va_Purla:-ın ton başına almakta 
lunrnaktadırlar. man~a da kemık alınağa başlamıştır. olduğu 2.l şilin navlunun azaltılması-

Aynı zamanda Amerikadan bir firma nı isternektedirler. 
" Suriye Hey' eti 
Parise değil, 
Cenevrege gitsin, 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
na düşer. Konsey kararının Fransa · 
Suriye muahedesindc isti1zam ettiği 
tadilatı Suriyeliler kaL'iyyer. kabul ct 
miyorlar. 

İstedikleri bir sıra metal:battan bir 
tanesi yoktur ki Cenevrede knbul edi 
len muhtariyet prensib!yle taban ta
bana zıd olmasın. Su:-iye il~ hazırladı 
ğımızı Türklerle boznıuştuk. A~·ni u
sule devamla aksini yapmak me\·zuu 
bahsolamaz. Aklırnızı başımıza alma
nın sırasıdır. Suriyenın manevrasına 
uymakla herkesin hoşnutsuı.luğunu 
davet etmiş oluruz. 

Kudüs, 11 (A.A.) - Sancağı ziya
ret eden Milletler Cemiyetı mU~ahit
leri, Beyruta gelmişlerdir. Mi.!şahitle 
rin burayı ziyaretlerinin sebebi ma -
lum değildir. 

Suriye ile Lübnan arasmda ihtilaf 

Romanya ile 
Çekoslovakya 
AraNındaki hadise 
Prag, ll (A.A.) - Çckoslovakyanın 

Bükreş elçisi yakında uzun bır mezu
niyet alacaktır. Çek diplomatının bu 
mezuniyet almasına sebep geçenlerde 
intişar eden bir kitap üzerine Rum?n 
parlamentosunda kendisine karşı yapı
lan şiddetli hücumlardır. Bu kitaptaki 
bazı tabirler Romanya için hakareta
miz görülmüştür. ---

Maarif müfettişleri ve 
öğretmen ler 

ltalganlar Harrarda 
Camiler gaptırıgorlar 
Harrar, ll (A.A.) - Yeriilere hi· 

tap eden \'alii umumJ, Harrarın daha 
ziyade müslümanlara ait olduğunu vt 
hükfı.metin harsi bir merkez haline gel 
mesi lazım olan Harrarda me.ktepler 
ve camiler inşa ettirmele suretiyle 
memleketin bu hüviyetini takviye et • 
mek tasavvurunda bulunduğunu söy· 
lemiştir. 

Almanyada işsizierin 
sayısı arttı 

Berlin, ll (A.A.) - Klnunusani a· 
yında işsizierin mikdarı, 1.83S,OOO idi. 
Yani Kammuevvele nazaran )74.000 
kişi fazlalaşmıştı. İstatistikler, bu ten 
yüdü mevsime müteailik eshaba atfet· 
mektedirler. 

Cezairde şiddetli bir zelzel e 

D k dö 
'

. d "1 k Beyrut tl (A.A.)- Suriye ile Lüb 
Ü IR SOra veri ece nan arasında Trablus limanı yüzün-

Ankara, 11 (Hususi) - Bazı vi
layetlerde Maarif müfettişlerinin öğ
retmenler hakkında gelişi güzel rapor
lar verdikleri V ekaletce haber alındı· 
ğından bu gibiler hakkında indi müta• 
lealar serdedilmernesı alakadariara 
bildirilmiştir. ------

Iran Maliye Nazın kalb 
sektesinden öldü 

Tahran, ll (A.A.) - Maliye Nazırı 
Davar, dün kalp sektesinden ölmüş · 
tür. 

Constantine, ll (A.A.) -Müthiş bir 
zelzele yüzünden Guelma mıntakasın
da yeriilere ait birçok evler yıkılmı~
tır. Üç kişi ölmüştür. 

tahsisat mikdarl tesbit ediliyor den bir ihtilaf çıkacağa benzemekte· 
'Viyana, ll (Hususi) - Birkaç gün dir. İskenderun limanı meselesinir. 

evvel kocası Lord Harvudıa birlikte Suriye için fena bir şekil alması üze-
Dük dö Vindrosu ziyarete gelen Pren- rine, Şam hükumeti denize mahreç 
ses Merinin, hususi vazife ile bu seva- olarak Trablusu istemek~edir. 

J --:---:---------~------· ,_...,. hate çıktığı anlaşılmaktadır. ği kardeşi olan Prens~; Mer:nin. son 
Prenses Meri, ağabeysi Dük dö Vind· defa olarak, Dük dö Vind~oru Madam 

rosun mali vaziyetinı görüşecek ve Simpsonla izdivaçtan feragate davet e
Kral tarafından verilmesi lazım gelen deceği söylenmektedir. 
senelik tahsisatın mikdarını kararlaş- Prensesin bu teşebbüsü müsbet neti-
tıracaktır. ce verdiği takdir~, eski Kralm Londra 

Bundan başka, ağabeysinin en sevd:- ya dönmesi çok muhtemeld1r. 

Yazana Perlde Celll 

Lindberg Afrikada 
Tunus, ll (A.A.) - Lindberg, saat 

ll ,45 de burada karaya inmiştir. Tay
yareci, benzin aldıktan sonra 12,45 de 
Trablusa hareket etmiştir. 

Mudanya iskelesi harap oldu 
Bursa (Hususi) - Ecnebi bandıralı 

bir vapur Müdanya iskelesine yana -
şırk-en yanlış bir manevra neticesi is
keleye çarpmış ve iskelenin harabiye • 
tine sebebiyet vermiştir. Belediye bu 
vapurun acenta!lı aleyhine zarar ve zi
yan davası ikame etmiştir. 

tık iş işden geçtiği için ben yalnız uzak- kurtaran bir hadise oldu. Sıhhiye Ve • rardJğı zaman birbirine sıkı,mıt evleri 
tan seyirci kalmıya karar verdim. Yal- kiletinden bir emir geldi. İkimiz de ile bir çok gözlü ııiyah bir dev gibi kar
nız Sırrı Nihada müth!ş acıyordum. 0- başka başka vilayetlere tayin etmif • ş;dan bize göz kırpan şehri vapurumuz 
nun böyle bir kadını hayatının çerçeve- !erdi. Benim şansıma gene Karadeniz arkada bırakarak yavaş yavaş hareket 
sine sokması, ondan bir de çocuk sahi- sahilinde bir yer düşmüştü. Fakat Sırrı etti. O zaman doktor birdenbire yam • 
bi olması kadar feci şey olamazdı. Bu Nihadın ki epey uzaktı: Şark .. her hal- ma geldi. Ellerirrı: yakaladı. Avuçları 
ateşin, pür ihtiras mahluku ne kadar de bu darbenin polis müdürünün elin- ate~ gibi yanıyordu: 

Gayri :; tiyari br i kaç adım gerile ·(liyor ve sükunetle cevap veriyordu: idare ye uğra.şsa, ona kendi ruhundan den çıktığı, Sırrı Nihadın aleyhine Ve- - Yanımda n ayrılma sakın Selim, 
Clim. Şaşkınlığırnla alay eder gibi gü .. - Onauz yapamam.. bir şeyler a.şılamıya çalışsa, nafile idi kalete bir şeyler yazdığı muhakkaktı. dedi. Çok rnuztarıbım .. 
lürnseye.re~ : w w• Bir kaç gün içinde şehirde bir ev ve bir kaç sene sonra alıştığı şeyleri bu Ben neresi olursa olsun daktorun bu Gece güvertede uzun iskemlelere u· 

- Kırnın le oldugunu aniadın degıl tuttu. Gül F atmayı yerleftirdi. Bana ağır, düşünceli, hareketleri ölçülü a • muhitten uzakla~acağını düşünerek z;mdık. Ve•Sırrı Ni had şimdiye kadar 
ın i dedi. kadını kocası ile ayırmak için meşgul darndaGül F atma bulamıyacaktı ve 0 memnun olmuştum. Fakat Sırrı Ni • hiç göstermediği bir yakınlıkla içini ha
.. Içimi müthiş bir hiddet bi1rüdü, ba- olacağını, hemen mahkemeye müraca· zaman.·· Garib değil mi ben bu fela- hadla aramızda müthiş bir mücadele na döktü. Arada sırada şaşkınfığımı 
gırdım: at edeceklerini söylemişti. Fakat son· k eti bir kaç yıl geriye atmış ik~n. bir başlamıştı. O istifa edip orada kalaca- görerek zaafından u tanıyor. Çocuğu • 

- Sen çıldırmışsın doktor!. rac4-n ortaya bir müşkülat çıktı. Ko - gün şehirde rnüthiıı bir bomba gıbı şu ğı nı söylüyordu ve bunu söylerken kü- nu ileri sürerek: «Di.tşün Selim, diyor -
Yavaşça elini kolurodan çekti. Ba- cası bir türlü kadını bırakmak istemi • havadis patladı: Gül F atma ~~çmıştı. çülrnüş yüzü, içeri kaçmış zavallı ıslak du. Benim ıztırab•m ne kadar katmer· 

tını başka bir tarafa çevirerek cevap yordu. Sırrı Nihad onda hiç görmedi • Hem de ne zamandanberi evının ke • e\a gözleri ile o kadar acınacak bir va- ı:. Arkada bir çocuk bırakıyorum ki 
verdi: ğiın bir telaşla oradan oraya koşuyor, narında gezinen Kara Ali ile beraber .. ziyette idi ki ona karakterli bir adama döıt, beş ay sonra anasının kucağına 

- Belki dostum.. hükumet dairesinden çıkmıyor, fakat nereye gittiği belli değildi ve bu vak'a ynkışrnıvacak bu ;ımırından dolayı içim bab:ısız, sefil bir halde dağ başlarında 
Bu meseleye artık hiç karışmak is- bir şeye muvaffak alamıyordu. Anlat· başına gelince bütün iradesini kaybe- de kaba~an hırsı bastıran bir ,,cırna du- düsecek.» 

ternemi_ştim. Fakat işin bu dereceye tıklarına bakılırsa Gül Fatma kocasın- den ~ırrı Nihadı bir h~stn gib~. be~. ida- yuyordurn. Nihayet o da nereye gittiği Fakat o bu sözlerle beni kandırmıya 
kadar geleceğini de hiç ümit etmemiş· dan ayrılmıya 0 kadar hevesli değildi. re edıyor, onların peşınden koy koy a- belli olmıyan o vahşi gazal'a artık bu • çalışırken ben hunların nasıl bir ha • 
Jim. Duyduğum kızgınlığı filan bir ta· O zaten alışkındı ve Sırrı Nihadın tela- ramıya gitmemesi için zor muhafaza lamıyacağını iyice anladt. Köyden kö- hane olduğunu çok iyi nnlıyordum. O
rafa bırakarak o günden sonra onunla şma hayret ediyordu. Ne olur, kapat • t!diıordum. Bir kaç gün içi~de ken~ini ye saidırdığı adamlar hep elleri boş gel- nun gözlerinde clnha sönmemiş bir ih· 
~ir çok münaka~alar yaptım. Hayatı ması olarak doktoru n yanında kalsa ne o kadar bırakınışti ki 1. Esk ı Sırrı Nıha- nıişlerdi. tirasın kızgın pırıltıları yanıyordu. Sır· 
Clağda, vahşi, kaba yaratılış ta insanlar· çıkardı) dı, 0 ağır mazbut adamı tanıyanlar Bir kaç gün :çinde hazırlandı k. On rı Ni had Gül F atınanın parlak siyah 
'a kucak kucagwa geçmı"q, damarlarında Be · d b k'' ·· şimdi onu imkan: yok tanıyamazlar • b ·· · t' · d Bunu 's gözlerinin ışıl ışı! aydınlattıg·ı toparlr.k 1 T nı en memnun e en şey u otu A •• • • • • • • eş gun mezumye ım:z var ı. ı · 
acayip bir kan kaynayan böyle bir ka- kadının hastaneden uzaklaşması oldu. dı. Ela gozlerının derınlerıne smen daı- tanbulda geçirecektik. Ben doktoru fs- beyaz yüzi.inü, munzam bir kıv • 
Clının münevver bir adama eş olmasını İstidarnın cevabı da gelmişti. Bir kaç mi bir ıslaklık sanki onun her an ağla- tanb~Ida trene koymadan rahat edemi- rıntı ile bu yüzde, gözlerdeki manayı, 
havsalam alınıyordu. Doktor bu ka • ay içinde tahvilim meselesinin düşü • dığını zannettiriyordu. Traş olmayı bi- yeceğimi anlarnıştırn. Bizi iskeleden ihtarası tarnarnlıvan solgun pembe du
dında belki sinirlerinin, ihtirasının kar- nüleceği yazılıyordu. Sırrı Nihadın bu- le ihmal ediyor, yerneden, içmeden dal- vapura götürecek rootöre bindiğimiz daklarını o harikulade başı, o bin bir 
fılığını bulabilecekti. Fakat onunla ne na adeta içerlediğini farkettim. Benim gm dalgın hastanede dolaşıyordu. Onu zaman bu yaşlar dindı. Fakat yüzü sol- şeytani hatla büki.ilen k:vrak, uzun vÜ· 
konuşacak, nasıl : anlaşahilecekti). orada kalıp hareketlerini tenkid et • nasıl teskin edeceğımi şaşırmıştım. gun, gözlerinde garib hummalı bir ateş cudu düşünerek, böyle çılgınlara dönÜ· 
Buna imkan mı vardı) Bütün bunları memden, kendisine akti hocalığından Neyse ki sanki Allah bana acıdı. li) vapur hareket •edinceye kadar güver- yordu. 
ona anlatıyordum, beni süki'ınetle din- bulunmarndan korkuyordu. Fakat ar· gün sonra beni bıı müşk.ül vaziyetten teden ayrılmadı. Akşam hava iyice ka- (Arkasa YU) 
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(Bl\ftarafı 7 nci sayfada) \ - Bir kebapçıya gide!\m Ahmet am· 
-Bunu da sen al barı. .. Senin kıs- ca! 

metin! - Ne yapacaksın bu kadar parayx 

Cahil Süleyman, mukabilinde para şimdi ? 
verilen bu kağıdı cebinc koymuş. Ve - Her gün kebap yıyeceğım! 

·· · · -Sonra? akşam eve dönunce, vazıyetı amcası- - İki tane yepyeni küfe alacağım! 
na anlatıp, bileti göstermi~. Amcası o· - Gene harnallık mı edeceksin? 

na~ Hani: demiş, Tayyare Piyangosu Tertemiz ve saf kalpli çocuk, üstüne 
derler ya? .. Bu onun biletidir .. Bende oturduğu küfesini, velinimetini süzen 
dursun da belki birşey vurur!.. sadık bir uşak vefasile gözden geçire· 

Süleyman Tayyare Piyangosunun rek cevap verdi: 
farkında .. Fakat neyle, nasıl çıktığını - Tabii ... O sayede kazandım ben 
bilmiyor. Bu hfıdiseyi de unutmuş git· bu parayı!.. Nnci Sadultah 

mi~~;vete kavuştuğuna aklı yatınca, Sabık Kayserin hediyeleri 
masum bir sevniçle ~ü!Umsedi, ve : Lahaye, 11 -- Eski Alman imparato 

_ Demin dedi, Millet caddesinden ru Vilhelm, bundan altmış sene evvel 
doğru geliyordum .. Evın bırinde kebap Prusyn Grenadier alayında beraber ça 
kızartmışlar ... Kokusu bumuma gel - lışmış olduğu arkadaşların~ Doorn ~a· 
di. .. Canım•öyle kebap çekiyordu ki! ··1 rayında toplamış ve kendilerine hedi .. 
Amcasına dönerek ilave etti: yeler dağıtmıştır. 
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SON POST·A Şubat 12 ;::::11 

Balniye Nazırının, Japonya seferir.e kendi damadını 
göndereceği duyulunca ortalıkta bir dedikodu aldı 
yürüdü, Herkes: "Bozcaadalı damadını yere vurmak 
istiyor, bu çürük tel:nelcrle yola ç karıyor., diyordu 

Yazan: Celal Cengiz 

Genç kız Samaya "Seninle evlendikten 
Ayni g-ünde, ınab~yin başkitahetin-' çıktı ... Meğer bu, (Japonya seferi) nin 

den bahriye nezaretine şu tezkere gön_l iç yüzü ne imişL 
sonra artık mabuttan korkmam, dedi 

derilmişti: -Ne imiş?... Sama, onun sevineceğini umuyor· - Seninle evlenince artık mabut- ler bir kadından fazla almazlardı. Rr 
[ Yaveranı hazreti şehriyariden ve - Damadı, Os.man Beyi kaldırıp du. tan korkacak bir günahım kalmaz. O hiplerin zevceleri mabedin bir daire ~ 

bahriye miralaylarından Osman Bey; yere vurmakmış. - Evet, dedi, seni mabede götür - zaman her şeyden önce sana taparımi sinde oturur, hariçte münasebette bU" 
Ertuğrul fırkateyni hümayunu kuman- -Nasıl?... mesem .. serbest hıraksam, memnun Bu sözler Samanın hoşuna gitmemi? lunmazdı. Ahaliye gelince, izdivaf 
danlığı ile, tarafı şahaneden Japonya - Nasıl olacak?··· Zavallı adamı, olmaz mısın) deiildi. Ve o gece ilk defa bu kızı ku- için dini ve kanuni kayıtlar yoktu. }-{el"' 

h~ümdarına gönderilecek olan nişan bu çürük teknenin kumandanlığına Genç kız: caklayara k öptü .. koynuna aldı.. kes bir kaç kadın hatta bir kaç ta oclr 
ve sair hüdayayı seniyeyi götiirmeye inha etmi~ ... Halbuki bu teknenin sağ - Hayır .• korkarım. Sabaha kadar hurma ağaçları ara • lık alabilirdi. Hükümdarların bir kat 
memur edilmiştir. selamet Çanakkaleyi geçebileceği bile Sama hayretle genç kızın yüzüne smda uyudular. zevceleri olurdu. Asılzadelerden ve çok 

ı d H. şiipheli... 1-l:ç şüphesız yolda ya bir baktı·. • * • zengı"nlerden yirmi, otuz odalıg"ı olaır Mektep sefinesi namı atın a ınt 

ı d k kazaya uf;rayacak .. yahut da. yoluna _ Kimden korkarsın ~ Sı"hı"rbaz Kaluma'nın · de lar vardı. ve Çin ve Japonya su arın a gezece d b evm .. fı 
hı . 1 evam edemiyerck dönmeye mec ur -Sefahat mahudundan.. Rahiplerden sonra ka'"t"ıpler •ını 

0
1 an mezkur fırkatevne e ıyet ve i - E t · b h "h" b K • " ı J kalacak. Işte o zaman: Bozçandalı da, O eden b"l k · r esı sa a 11 ır az atuma nın ı· d" B la "f · k ··h· .... . yakatİ mücerrep olan kaptanların ta _ - ner ı ece senın buraya evine geldiler. ge ır ı. un rm vazı esı ço mu .. ... 

t ı kı f damadından bol bol intikamını alacak. kurban olarak geldig" ini L di. Katipi er araziyı idare ederler, ver; 
yini irade buyru muş o ma a evsa ı Katuma, Surnerden Mısıra gidip 

- Tuhaf s.ey .. intikamını mı? .. Ne O b' kara y ) "b" h d ah I'"t t } ) h .. k.. darıli matlubeyı" haiz ZP.vatın derhal inha ve - ır e gı ı er yer e I "lk S b"l d" ve m su a ı opar ar, u um 
intikamıL Ayol, damatla kayınpeder h ı;:pyı· bı·ı· S ı 0 ·· ge en ı umer ı gini i ı. · t t ed I h""k'" tiıı 

iş'ar buyrulması, ba iradei seniye arz eser.. er -r- ı:-, ama nun go· Katuma Mısırda çok şeyler öğren • ınşaa ına nezare er er, u ume 
olunur.] arasında.····· zünden hiç bir mahluk kaçamaz. miti. hesap işlerine bakarlardı. 

- A, birader!. Sen de, uykuda i • - Bir deneyelinı .. belki görmez se- Katipler icabında mühendis, mimarı 
Hasan Paşa, erkanıharbiye reisi Fa- M 1 Bo d 1 Sihir, büyü, esrarlı tütsüler, mum-
p ı O B Ib 

mişsin... a umya, zçaa a ı, ne za· ni! ölümden kurtuıursun! Bak, güzel, l go""zde k b 1 l d h vali ve kumandan olabilirlerdi. 
ik aşa i e damadı sman eyi ce et- d b · d d k k d k ya ar, n ay o ma ar .. ve a a M . . . . bı. man an erı ama ını ıs anıp uru- sevimli bir ızsın 1 Seni kim olsa ça• ısır ahalısı zıraat ve sanayı erba ": 
miş; uz.un bir müza.kereye girif~mişti. bir çok akılları durduran h ünerleri var-

yor. buk sever ve seninle evlenmek ister! le çobanlardan mürekkepti. En ataif 
Bu müzakerede verilen kararın netice- - Bundan hiç haberim yoktu .. Se- K k S dı. f b 1 k b 

d ... d - or arım, ama! Ben onun şid- K t M d ld"k sını ı ço an ar teş il ederdi. Bir ba ll 
ti olmak üzere, ertesi gün, ogru an hep~. . a uma uıır an ge ı ten sonra, 
'..l b k be . det ve gazabından korkarım. b""t.. Sume h lk ll M nın oğlu daima babasının sanatına sd" 
ooğruya mabeyin aş ita tıne şu ce- M 1.. O B "dd . u un r a ma yı arca ısır 

- a umya.. sman ey; gayet - Onun şı etı, ölümden daha hakk d 1... • . S . luk ederdi. 
:Vabı göndermişti: k" d" 1. "b" b" b" ""Id" ın a ma umat vermı.ştı. arnayı Il b ze ı, ırayet ı, ateş gı ı ır za ıt. .. korkunç degı ır, yavruml Haydi gel.. b d b' k d .. .. d. Mısır ı ar, ir san'atin yalnız bir •" 

[ ,.. ~ k b" f•• bah · d h N 1 1 B lk" b" d . b ur en ı re arşı sm a gorunce şaşır ı. '-nıe te ı ununu nye en ma • e o ur, ne o maz}.. e ı, ır enhıre seni burada ser est bırakayım .. iste- U 'd Id" , ilede devam etmesine son derece di..-
~ t 1 b . "k ı· I" t 1 d" h .. .. . . ll . Sa - r an ne zaman ge ınr k ed I d" D h .. 1'-Y a e enın ı ma ı ma uma ey erne• pa ışa ın gozune gırer .. arnıra ar sı- diğin yere gıt. na acıyorum. Sen ya-

0 . d . at er er ı. a a doğrusu bütuıt 
l . "çı' n t:' -t ... l fı k t . . t ı· d .. .. b' . d k k b' k ı ye sor u. ' I . bı" ııerı 1 ı:.r ugru r a eynının a ım rasına geçer e, gunun ırın e aptan şamağa layi ır ıı.sın 1 Mabut (Ba • S d k" k .. k . san at ar ırsi idi; Bir sınıfın di~er ~w 

· · "tt"h ·ı H" c· J ... . d I . . . ama yanın a ı ızı gosterere , sı-
gerqısı ı ı azı e ınt ve _ın ve a • paşalıgı elım en a ıverır; dıye... al)a yalvar .. senı (Sefahat mabudu)· h" b h kik t" 1 k d" .. sınıf üzerine tehakküm hakkı olama 
.._onya taraflarında gezdirilmesi tebligw "dd . ır aza a ı a ı an attı ve en ısınt d Ah ı· b b d & k d tJ 
4t' _ Yok canım?.. nun gazap ve şı etınden korusun. k di w ini f k t . d" b" l I . ı. a ıyi ir irin en te i e en Ş~JJ 
Luyurulan .iraaei seniye iktizayı celi· P k" C d d b ço sev g ' a ·a şım ı ır eşme erı- I 1 Id kl ' l d 
fo' -Bana sor, azizim. Ben, işin iç yü- - e ı amma, u ea uyarsa e- . k"' I d... .. k"" ya nız meşgu o u arı san at ar ı. 
2inden olrnasile, mezkur fırkateyne ne ım an o ma ıgını ve mum unse Ç b fı 1 b 1 h 
11 zünü bili'-•orum. n im kaçtı ğı mı~... ·ı· . . h" . I 1 o an sını na ge ince, un arın r 

b b ] .. t "kt"d d b' ·· J • sevgı ı sını ımayesı a tma a masını 
er a ı ma uma ve 1 ı ar nn ır su· _ •.. . ....• - Ben senın iç gömleğini kana bo- .. 1 d" yatı da tetkike layıktı. Bunlar her yet' 
~ari ile bir de muavin tayini lazımgeldi- h yarım. Ur'a götürür kendisine teslim soyKet ı. b' k I N" 'd k 1 de olduğu gibi hayvan yetiştiren ço -
... d k" . b h . b" hasıla Bir muhavere, da a... l w• a uma ır aç yı ıpur a aa • w· . . _..a.. 
gm en, ve asa ırı a rıye ın · • ... J baş ederim: ( ııte onun kanlı gömlegı. kt S dd t d" banlar degıldı. Delta taraflarındaki vv 

d T _L! d ... 1 Al" C .1 Ef d" - aponya seferi, bahaneden - . -r • • ... ca ı. arnayı re e me ı. . h-t 
;rın an eKir ag ı 1 ve emı en ı k L Kendısini elımle kestım.. kanını ma- . k sı otlaklarda aolaııan domuz ve va f'l 
!L 1 ff 1" be ·ı ·· f a ..,ir şey değil. - Ne istersen yaparım.. senı ço '" 
""aptan arsı atı mat u ' e muttası _ N" · , buda ikram ettim 1) derim. hayvan aviayan iptidai kimselerle ka-
zabitandan bulunduklarından, rütbe- ıçın,... severim hen 1. 

M k d b h - Ah .. aen ne temiz yürekli bir er- bail e&adına çoban derlerdi. 
Jerinin kaymakamlığa terfii ile muma- - a sa • a riye ocağını söndür- k B 1 d k Diye cevap verdi. Mısırlılar ,., .. bahleyı"n çok erken evlr k . . eksin, Sarnal eni ö üm en urtar· G d K t N' t · 1 · .... 
ileyhimden Ali Efendi kaptanın süva- me te o~un ıçın. mak istiyorsun t Fakat, benim Nipur· d ub. eak, a umhaya lıp~r acır.~rın· rinden çıkarlar, geç vakte kadar işle~ 
riügw e, Cemil efendi kaptan ın da mun. - İyı amma, bunda ne menfaat d d b k" k B b en ır ısmının er yı ısıra gı me· .1 , l .1 . l l l d Elbi• 

, a tanı ığım ir ımse yo . eni u- 1 . . . t" d K t h lkı t "k rı e, san at an e meşgu o ur ar ı. · . li.. . . . h 1 J varr.. erını ıs ıyor u. a umayı a eşvı . . __ .le 
~ın ge tayını arz ve ın a o u nur· · • rada kim koruyacak}... Ben nereye, . . N" , .. d . t. selerıne ehemmıyet vermezler, sau 

B k
" . s·· P b h . -Bunda menfaatten ziyade, bir teh k" . ... "\ ıçın ıpur a gon ermış ı. . . . I d" Ço ki 1 k 1 ~ aş atıp ureyya aşa, a rıye na- l"k . .. .. k ımın yanına sığınacagım r s·h· b K t N"pura geli 1 gıyınır er ı. cu arı çıp a gezer e 
b k 

. . Abd""lha "d ı enın onune geçme maksadı var. S b k . d"" .. d k ı ır az a uma, ı r ge· d" (Ark ) 
zırının u tez eresını, u mı e . ama ir aç sanıye uşun ü ten (B l) "'b d" "tt" h . ı. ası var 

d b 
Nasıl tehlıke) mez aa ma e ane gı ı.. şe rın • • ...................................... ___ .-..-] 

arzetmiııti Abdülhamit e, u inhayı - · •• sonra cevap verdi: l h 1 · f 1 
Y •• Ef d" ı s 1 1-1 "d ··· zengin erini ve ra ip erı etra ına ton- ' Yenı" Necrı"yat kabul ederek, Ali ve Cemi! Beylerin - en ım ·· u tan arnı e JUr • - Ur'un meşhur Asularından Ka d""kl r Y 

1 nal vermişler. «Nazırın damadı Osman • ladı. Onlara Mısırda gör u erini an· '---~~---~~-::---~----
rütbesini kaymakam ığa terfi, ve Ali tuma be~ on gün önce buraya gelmişti. b 1 d Sag'"'lık a""glzdan gel"ır 

C ·ı B bey., bir takım münevvcr zabitleri ha· latmağa aş a ı. 
J3eyi süvariliğe, emı eyi de mua • B Ben onu yakından tanırım. Sihirbazlar Sama, hı'r kaç gu··n Katumanın mı· • Di'" heklml B. Malıtas Düz bu ıstmde çor 

· 1 · · şına topluyor. unlarla bir cemiyet teş· k d "' df vinliğe taym ey emışti. etum olurlar ... ağızların an sır almak safı"rı· olarak Nipur'da kalmagv a karar ıstlfadeli blr sa~lık nlbUmü neşrettl. İotn 
Fakaaat ertesı· g·· kil edecek. Bahriyede isiahat İstiye • imkanı yoktur. Seni ona teslim ede - 40 menu, 150 orijinal resim ve ı renld1 t.ab" 

·· un, gene başta k E" b · lAh 1 ·· ·· vermı"şti·. ·· lmdi k d ı-
(T k ı k h 

") • ce . ger u ısa at yapı mazsa, gunun . O d k d .. w. . lo bulunan bu album ' ye a ar mem .. 
o at ının a vesı olmak üzere b" . d hlJ d b" . . f b . yım. n an ço yar ım gorecegını dl ı ı k ı ü ı tar 

b
.. .. d . ·ı • ırın e zır ı ar Rn ırın ı ay ra e ttı· • . . .. • • • • •• • • • . . • . . • • • •' . . . • . • ketimizde ş ç n çı an an en g ze • en -·•0 
utun enızcı er muhit ve mahfelle • k k"' .. 1 d k S 1 umuyorum. , E b Id . dalı ve ciddi blr tetldk ve tetebbü mahı;"' 
• d · rere opru er en geçece · a ıpnzarı y U •d benim ar • 0 devirde ' Srar 8 881 '' bir eserdir. Kitabın 40 mevzuu Içinde cıJa 

!l"ın e, yaman bır dedikodu başgöster • .. .. d d . ı· k Z hl t 1 - a annem?.. r a hıfzıssıhhasl için blr "Ok b"hlsler vardır Jd, .. F k onun e emır ıyece . ır ının op a- k d k" b·ı· k d "I 1 M t b"tr baki y .. mıştı. a at, bu seferki dedikodu öyle . k S l A · am an ım 1 ır ne a ar ag arnıştır O an ISir a Ş.. bütün gençleri, orta yaşlıları ştddetıe aıtı.ıca~ • rını saray~ çevırece u tan zız ve ll k 
pek fazla açığa vurulamıyarak kulak- S lt M d 1 k l k h I zava ı adın.. K _ı_ • de Mısın v dar etmektedir. Diş hastalıklan, dl4 çtırüınr 

k • u an ura nası o aycacı a d'" atuma, o acvır e ~ısır- leri, ve bu hastalıkların tevııt ett.lgl dllt" 
tan ulağa intişar etmekte, ve şöylece ediliverdi ise, sizi de öyle hal ede- - Ben Ur'a düner on~~z ~nu da lıları tanımayanların hayatta bır fey muhtelif hastalıklar en küçük tetcrrtıatın' 
devam eylemekte idi: cek.}) demişler ... Hünkfır bu jurnalden buGraya, senin .yani ınba gon erırkim ... görmediklerine ve bir şey bilmedikle- kadar özlü ve sebll blr dille anlatıımı:ı.ıttadıt• 

T kk 1. K k f d l enr '-ız sevınç e aşım yere oy • . k . d" V kt"l bu-yu""k .. t De,.erll hekimin bu eseri, bugün her aU' - eve e ı.. aramanın oyunu; ena halde kuşkulanmı_ş . Bozcaa a ıyı d ~ ~k w .. t""kt a ı e goç en 15 

k d 
. I 1 w . d k b" d u ve uç ere topragı op u en sonra: rm e aDn_ıyl ı. F" k ları I lçln en lüzumlu blr kltnp snyılablllr. -

sonra çı ar oyunu, ememış er. şte, çagırmış .. «Ben senı sa ı ır a amım, . _ .l • •• • sonra ıc e - ırat ·ıyı na yereşen Deniz_ Türk Ticaret Kaptan ve maldn" 
B adal f d d . .. h"" 1 . . - Ben senın ka.oar temız yureklı ki · d b" k b"l f d k ı kt oıaıt ozça ının mar i eti e m ey ana zannedıyordum. Megerse, aın erı sı· . . .. . d d. b b" orta Asya Tür er ın en ır a ı eni n eller Cemiyet! tara ın an çı ar ıma a - .. ·-~- =·--·-·-·-·· . . d b 1. Ok bır ınsan gormedım,. e ı, ana ıraz d (N"l) bo l a indiğini M bu mesleki mecmuamn 20 lncl sayısı çıkın_~ 
r l 

nen e es ıyormuşsun... u, şunu.ıı .. .. l b" k ld ... .. 1 . e ı yarın • ısıra tır. Bu sayıda Süreyya oürsü'nün, KeiJI.I"' 

1 
Bir Doklorun demiş .. jurnali eline vermiş ..• Bozcaa· once guze ır ız 0 uTu~u. 80

: emış- gidince öğrenen Katuma, Mısırda hü- Aipaslanın, N. Sançar, Fuo.t Plrnlı, A. Zi1" 
dalı; jumali okur okuınaz, yüreğine tin 1 Ben sa h iden g~ze 

1 
mıyım H kümdar Tan is ile de görüşmüştü. Ceınll B::üso'nun denlzclll~e alt blr çok yar.a" 

Günlük Cuma inecekmiş ... Derhai hünkarın ayakları- -Evet .. gende te rkar ıy?rul~b=. kem Katumaya aöre Mısır gözle görüle- lan vardır. ...-u-ı • ., ~"t ·· ... ~~ 
k · 1 h sevım ı • . . . Yenı AcJam- Bu ıuu.~ ır..uı ur ve ıı-NOII&rlndan (*) na kapanmış. «Padişahım !.. Sen, müs- ço giıze • em e ço ır ız- cek bir «esrar beldesm ıdı. blye mecmuasının 162 ıncı sayısı :ismnıı Hll., 

terih ol. Üç bin tane damadım olsa, se- sın sen 1 k l k .. .. b k Mı111rlılar rehiplere feVkalade h ür- kı Baltacı o~ıu ile dl~er kıymetll imza la~ 
Kaşınma hastalığı 
" Pityriasis 
V ersicolor , 
Bazı lnsanlnrın derileri üzerinde bllbassa 
gö~üs knnn ve omuzlıırla arkalarında sı:ı.
rı renkte yayılmış lekeler göriıll.ir. Bu le
keler bazılarında hti~ün vücudn kaplıya
cnk derecede saror. Hafif kaşınır. Bu has
talığın adına (Pityriasis verstcolor) dcr -
ler. Hususl go?Je grıriılrniyecek derecede 
küçük bir mnntnt· yıınl neb:ıt.i mikrob 
tnhtı tesirinde meydana gelir. Zayıf \'C 

ıcnfı:ı.Uk olanlarda dahD. çok g\>rülur. Yıl
larca devam eder. Halbuki bu kadar de
vamı, hastnlarıtı kE:ndi lhmallnden baş
ka bir şey dc~lldlr. Çunku bu hastabit bir 
kaç günde lyile.: lr Böyle flm:nsı olanlar 
varsn Son Posta doktoruna ınuracant et
sinler. Kendllerın~ Hl.zım gelen dlrektlfle
rl maalmemnun!ye verir, reçetelerini gön
derlrlz. 

Ilin uğrunda hepsini bir anda feda e- Genç ız gü ümseyere onune a • metediyorlardı. Halkın bu kısmı, her yazılarile çı~r. _,_ 

derim ... Hiç merak etme. Başta dama- tı : l gün, rahiplertt yemek. pişi.rir, sebze, ır. 
- O halde be nı neden a mıyorsun ~ 1 d H Ik ! dım olmak üzere, bahriyede ne kadar kaz eti ve şarap varır e~ ı. a • bu ı Nöbelcl 

b - Ben mi} f d b. b t 1 d münavver za it varsa, hepsini çürük . .. 1 vazi eyi ini ır mec urıye atın a Eczaneler 
bir gemiye doldurur .. uzak bir sefere - Öyle ya .. bana çok ~uz~ ve se- yapardı. 
gönderirim. Eğer onlar da 0 seferden vimli bir kız olduğumu ... söylıy~n sen Eski Mısır arazisi iiç kısma ayrıl -ı 
dönehilirlerse .. su boynum kıldan in- değil misin} Beni hiç begenmedın mi? mıştı. Bunun bir kısmı hükümdarıo 

' ' S ·· d"" d h fif bir ürpe k ce, kılıçtan keskin ... n diye cevab ver • ama vucu un e a rme bir kısmı rahiplerin, bir ısmı da cen-
miş. Işte onun için de şimili damadı ile duydu. Ve birdenbire ce~ap veremedi. gaverlerin idi. Maişetlerini bu suretle 
diğer münevver zabitleri (Ertuğrul) a Genç kız tekrar sordu... . temin eden rahipler, artık, dünya işle-
dolcl.urup Japon denizlerine göndere • - Beni neden ~~~.enmıyorsun~ rini hiç düşünmezler, ibadetle, mukad-

k · Sen beni alırsan, hem olumden kurtu- des kitaplar okumakla vakit geçirirler-
ce mış. . "b" k ki b. 

- Birader .. Bu 'SÖzler, akıl alır şey lurum, hem de senın gı 1 ya ı~ı ı ır di. Her mabette bir baş rahip, on iki 
d ... ·ı} hassa zabitinin karısı olurum. rahip, bir ka tip, bir mu hasip, bir mü-

e~ ~kıl alır şey değil miL Ben bu- - Iyi amma. yavruml. Ben U~'a neccim, bir muganni, bir de ayınlar es-

d k ı w·ı . ·t h w dönrneğe mecburum. Senınle evlenır- nas. ında mabutlara elbise giydiren me· nu, saray a u agı e ışı en aremaga· 
larından birinin nt uşağınan süt birade- sem.. mur bulunurdu. 
rinden işittim. Beni burada bırakının 1 Aradan Rahipler temizl;ğe çok riayet eder • 

ll h biraz zaman geçerse, her tey unutu • lerdi. Üç günde bir vücutlarını yıkar· - Allah, A aaaaa ... 
Bir başka muhavere daha... lur. lardı. Hayvan kılından veya derisin • 

Za ılı O b - Haniya biraz önce rolhuddan den elbise giyrnek günah olduğu için, - va sman ey!... 

Bu gece nöbet.ci ohn eczaneler 1J11nlardar: 
İstanbul clhetindckiter: 
Aksarayda : !Ziya Nuri). Beyazıdda : 
(Haydı:ı.rl . Fenerde : (VitaUI. Şehrcınl .. 
n\nde : (Ramdi). Karagümrükte : {ArtO· 
Samı:ı.tyada : (Teofilos). Şehzadcha.şın .. 
da : (Üniversite). Eyüpte : (llikınet At~ 
ı·,.-..'\zl. Er>llnöntinde : <Amhınsya) . Kü .. 

\znrda : (Hikmet Ccmll). Alem : 
d ... rd<ı. : (Abdülkadir). Bakırköyüıide • 
{Merkez). 
Beyoğlu cihetindckih~r: ~ 
İstıkıtı.ı cnddeslııdc : <Oalntnsarayl. '1'\i .. 
netbaşmda : CMatkovlçl. Oalntada : (~e"" 
ntyoH. Fındıklıda · (Mustafa Nail) . cuın .. 
hurlyet caddesinde : (Kürkclyan). l{al: 
yoncuda : (Znf1ropulo3) . Firuza~da : 
<Ertu~rul) . şı,ude : (Asım>. Be:Jlk~aııta· 
<Nail Halid). 
Botaziçi ve Adalarda: ~ 

(•) Ba notları kesip sakl:ıyınıı. yahut 
bir albüme yapıştırıp kolieksiyon )'llpınu:. 

S•kınt• zamanınııda ba notlar bir doktor 

~bl imdadınıza yetl~ebWr. 

~~---------------------· 
(Arkası var) ko4tuiunu aöylüyordun! daima keten elbiH aiyerlerdi. Rahip-

Üsküdarda : (Bellm\ye ı. Sarıyerde : (/. 
san. Büyükadada : (Şlnı:ı.sl ttızal. ae1~ 
bellde: (Halki. J 



Piyangonun dördüncü 
keşidesi Bugün bitti Lugünkü 

ISTANBUL 

lkramiye ve mükafat kazanan numaraları neşrediyoruz. 12 ~ubat 193~ Cuma 
Akşam ııe riyatı: 

ötıe neşiyatı: 

3,000 llre kezananlar 30 lira kazananlar 12.30: PlWa Türt musl1tlst 12 50: Hava· 

1 8 1 5 O d is. 13.05 Muhtelif plAk. ne~rlyab. 

2171s mn 
2

::~~ :m: :l!H 
1,000 lira kazananlar 29979 2 ı 384 268oı ıs68s 

3591 38364 lt967 36286 

39699 1795 2~~;~ 3;~:; 1 :~:~ ~~~~: 
SOo lira kazananlar ı 3279 24645 36696 26054 

12298 37816 10257 25959 13676 1756 22253 35678 16923 
10585 19179 22135 10837 33565 25370 18534 13285 9793 
32034 21007 15703 7647 37261 14347 8179 18797 

200 lira kazananlar 
36:~; ;;~~~ ;~~;~ 3~~~~ 

29480 38576 13565 8948 24 795 19395 35905 38039 773 
24251 3525 37807 7159 17344 29610 34063 22226 20136 
lS007 25939 38911 8040 2429 1699 22508 6571 26772 
28639 10514 19944 9249 11936 30640 34067 39737 38724 

636 39746 32466 29292 39288 4760 38043 26767 33677 

100 lira kazananlar 39461 t1479 36432 3S946 
~~919 39864 32946 13917 3716 
4

, 26519 21913 504i 39002 29407 17783 36240 3410 35763 
25242 30359 7678 19251 7170 760 1237 38335 24145 
21335 24972 1023 12l53 7928 22651 10654 26150 11609 

26t20 13916 17495 6296 322~9 15798 3269 17841 26472 .. 
32286 28225 186~ 36845 J7564 156•6 28]8A 7162 15632 V 

3951,7 24024 33600 3991 38719 907 35306 16281 27594 
31564 19820 24454 7923 27122 21666 ~~9QA 10520 23396 4

J , 35664 20387 3160 25490 s
160 

36596 16855 37491 25048 
4576 23619 27311 17499 

So lira kazananlar 213 28457 9395 335 
1914& 260Jl Slll ı3633 24655 22439 35180 876 33278 
8368 3376 '.7093 15540 37011 4524 29003 27325 18510 
~2442 18867 15970 34803 39076 15574 14517 34536 23663 
6saı 32456 30860 146)4 33557 38056 30519 12527 36.72 

1
1065 38033 ı1o61 26804 2021 6802 38784 37793 24732 
2959 8154 15269 26484 12\72 21603 4672 33937 25695 
3llıg 18987 5731 35i66 19844 35283 2616 2666 16780 

3~666 16132 2 7699 3965 7 36460 1 o l5 7 ~!~!~ 32886 11803 
l ~,a to1s 26496 ıosso 31326 22 124 20342 24898 
6023 19076 28556 2408 6550 8677 12656 32564 4263 
ı:449 23983 5175 8682 25407 4877 9455 35994 3870 
~103 276&0 708J 3l321 20161 19217 31426 18363 31795 
,oı. 924 5154 34507 38832 31598 29502 1191 16282 

12~36 4278 27073 13856 39313 439 34083 37124 30104 
lı l3 1321 28061 37987 21976 19941 38898 15857 7002 
~Sıı 29012 30709 39698 16551 3072 25276 5522 665 

46f 15833 25417 31559 16690 7312 22533 33712 39314 
,3532 26885 15294 27!04 5266 9551 30131 24047 10038 
)6~27 13204 23036 12902 22320 36710 983 14606 32780 
lg 69 14969 15056 29383 22228 38739 10313 5483 13016 

32961 17: İnkılap dersleri, Ma.hmut &aL Bozkurt 
25580 tarafından, 18,30 Pl!lkla dans musııo.:a. 19,JO: 
34672 Spor musahabeierl Eşref Şelllt, 20: Vedia 

Rlza ve arkadaşlan tarafindan Ti.irk mu!i· 
5 161 tlsl ve halk şarkılan, 20,30: Bny ömer Rı7.a 

31190 tarafından arapça havadis, 20,45: Cemal Ki· 
7062 mil ve arkadaşları taratından TÜı·k ınuslkl-

29554 s1 ve halk ~kılan: Saat ayan, 21,15: Orkes-
19290 trıı, 22,10: Ajaruı v~ borsa haberleri, 22,30: 

Plfıkla sololar, opera ve operet parçaları. 
24071 . BOKREŞ . 
36676 16: InglUz pldkları. 17.10: PlAk ncşrlyatı 
3 i948 ve Şekisp!r'in bazı ,IIrleri. 18.35: Romanya o
l 3 151 perası. 21.45: Haberler. 

5297 BUDAPEŞTE 
9056 17.30: Salon orkestrası. 19 30: :Macar ope-

l 03 ı-nsı. 2130: Pllk ne:ııiyatı. 23.5: Çigan orkes-

36o46 tra.sı. 
PRAG 29974 

31751 l'i: Mbzaı:t.'dan parçalar. 19: Operct musl-

8
10 klsl. 20.5: Muhtelif havaıaı·. 20.30: Erno'dnn 

2 nakll. 22.25: Plfılı: neşriyatı. 22.45: Bmo'dan 
1393 nakil. 23: Rusya haberleri. 

8919 VIYANA 
36371 17.35: Halk §arkıları. 19.30: Viyana muslki-
21631 sı. 20.40: E~encell neşrlynt. 22.20: Esperanto 
252ôl dillle musahabe. 22.30: Viyana musikisl ve 

2338 şarkılar. 

32360 VARŞOVA 
ı 1464 16.30: Plak neşrtyatı. 17.1~. Vlyolon. ıuo: 
1 0605 Koro. 19.45: Opera mwlklsJ. 20: Sentonl. 22. 

3
q

528 
30: Kısa temsll. 22.45: Piak neşrtyatı. 

Yarınki Pro~ram 
24006 13 - Şubat - 1!'3"l - Cllmartes; 
27070 
19680 lST ANBUL 
3 ı 3 15 Ötle ll .. riya1ı: 

\ 
} 

,.,/ 

31930 12.30: PlAtıa Tftrk ml13lldl!. ıuo l!a'ft· 
21688 dls. 13.05: Muhteıtf pll.k ne~atı. 
37456 Akşam neşriyatı: 
3 ı 826 18.30: PlA.kla dans musikisl. 19: Şehir Ti-
l l9 3 7 yatrosu komedi kısmı taratmdan bir tem.sıı. 

2369 
20: Türk musik1 heyeti. 20.30: Bay ömer Rı-

2 ıa tarafından Arabca bavad.ls. 20.~: Münlr 
25 707 Nurettin ve arkada§lan taratından 'rür.k mu-
16486 alkisi ve halk §arkılan, saat ayan, 21.15: Or-
19 341 Jı:estrıı. 22.10: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: 

18960 
PHikla sololar, opera vo operet parçalan. 
-· ' • • .... • ... ..----· l ~ .... .ı • ..-

11964 
21799 Dr. HAF IZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 14463 
16213 
255

1 Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 

13249 
hergün (2 - 6) DivanJO].u nu;nara 104, ev te
lefonu 22398 - 211K4 

13~~5 22954 32342 389ı a 29402 Mükifatlar 
lt 9 34682 26468 25104 8799 Keşide bittikten sonra dolaptan ye • 
/ 48 2645 26489 21455 12685 niden kırk numara çekUmiş ve 20 bin 
ıs!~4 29352 31136 7371 39618 liralık miikfüat bu kırk numara ara -

37 
7 14697 19810 14867 11674 sında beşer yüz lira, yani onda bir iti-

ı, 45 33430 8735 ı i270 11033 barile ellişer lira olarak taksim edil • 

1
785 28053 11732 4935' 22282 m~ir. 

~~~2 30420 34830 18722 27316 22739 21908 ·-67 15482 2831 7 26830 7115 12469 23344 

31147 
19317 
30670 
31561 
18838 
27234 

14677 
21345 

7972 
1001 

24141 
36536 
20465 
25015 
13591 
25860 

ltıı1 26505 13606 25262 243 24266 26204 
ts_. 5 18661 2.3922 23091 20112 19022 236o9 

2805 
J8922 
17987 
15062 

' 42 19469 6730 15743 2230 16360 38819 
l~61 24504 6906 24259 29294 20644 11196 
bı~6 16298 31017 i44 38096 29023 12291 
1-t(ı s 31165 802 15272 6170 10885 32337 

15 ~0 25473 13531 8 ı ıs 39377 

1378 
14765 

8706 
3975 

~s 1 26324 3ı6ıq t9i 13'3 On bin Hrallk mükAfat 
113~6 30990 29208 11849 19974 . 38042 
'lt s 2 31 301 18201 39 324 11226 En son çekilen nurnaraya 

~ls.~ 26465 8309 12.5 ı O 3324i da on bin liralık lbüyük mükfifat veril· 
............. mi§tir. F ............................................... -=----------

eci bir kaza OOYÇE ORIENT 
ıa ~ bah köprü üstünde feci bır ka- Dresdner Bank Şubesi 
ku k~ş bir harnal sırtınciakı ağır yü· Merkezi: Berlin 
d oprünün parmaklıkları üzerine 
a:yı:,·a k l'iik .. ra biraz dinlenmek isterken 
b~ agı~ basını~ ve harnal yükle bera · 
li~e ~Irtüstü köprünün alt kat dubaları 

Türkiyedeki tubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gilınrüğü 

* H er türlü baıakcı iti * ıın;:ne uçmuştur. Duba iıe yük ara -
ôlınu ~alan harnal bir anda ezilmiş ve 

~tur. -----·----...,.,j 
MIDENIZE 

dikkat ve tYl HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çi~nemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li vi enler, bilhassa içki içeıller 
midelerini tahriş ederler. Ve EK
ştı.,m, HAZIMSIZLIK, a~rlık ve 
bnş dönmeleri his"ederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZlMSJZI.JÖI, :0.11DE EKŞILIK 
ve Y ANMALARJ!\"'1 GlDERlR. 
lNKIBAZl rlefeder. Bı.ıgfınden bir 
şişe MAZON alımz. Hıçbir mll
ıuasil ınUstahzarhı kıyn~ i{ahul 
etmez. 

M A. Z O N isim, H O R O S markasına dikkat. 

i 

!~'anl>ul Beşinci İcra Memurluğundanı 
M ı~o.1 ve I .,fızenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birind 

derece ipotekli buhı ıan ve paraya çevrilmesine karar verilen üç y .. 
rri'1li ehhvukuf tarafından tamamına (1272) lira kıymet takdir olu• 
nan Lingada Bostanbaşı Abdullahğa mahatlesinde Hamidiye soka .. 
ğında e~ki 4 Mü. No. lu emanet mah arsa ve Ayşe arsası arkası 
Mehmet ile F ethiye arsası solu Emine hane ve bahçesi önü yol ile 
çevrHmiş (56 metre ll santim miktannda) maabahçe bir erin evsafa 
aşağıda yazıldır. Zemin kat: Zemini çimento bir tqlık, bir mutbak, 
bir merdivenalb, kömürlük dolap içinde mü§terek kuyu. Hirinci katı 
Bir merdiven başı üzerinde iki oda, bir lleli, yük. İkinci kat ; Bir 
merdiven ~~ ilıeriDde iki oda, sofa, yük mevcut olup bina kigir
dir. Elektrik havagazı vardır. Ehli vukuf raporunda umum meaahası 
72 m2 dir. Binanın sahası 38 m2 dir. Yukarda evsaf ve müştemi• 
lib yazıJJ ev tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırma• 
ya vazedilmiı olduğundau 25131931 tarihine müsadif Per· 
şembe güuii saat 14 to 16 ya kadar dairede biriDci artbr
muı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti ınuhammenenin 
0 • 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde buakılacaktır. Akai 
takdirde eıı soo arttınınm taahhüdü baki kalmak üzere Ptt
tımıa 15 gün müddetle temdit edilerek 9/4/937 tarihine mü
sadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daireınizde yapıla
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ini bulmadığı takdirde sabş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakıhr. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 

kıymeti muhammenenin °~ 7 ,S nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu lılmil bulunmalan lAzımdır. Haklan 
Tapu sicili lle sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa• 
rife dair olan iddialarmı evrakı miisbiteleri ile birlikte ilin tarihindea 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri l.izınıdır. 
Aksi takdirde haklan Tapu licili ile sabit olmıyanlar aabf bedelinin 
paylapnasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, · tenviriye, tanzifiy& 
den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve deliiiiye be
deli müzayededen teuil olunur. Ve 20 senelik vakıf icare.si tavizi de 
bilumum vergiler gibi borçluya aittir. Daha fazla maliimal almak 
isteyenler 1 1 3 1 937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ıçın 
daireele açık balundurulacak arttırma şartDaınesi ile 934/4409 
No. lu dosyaya mllracaatla mezkflr dosyada mevcut vesai.ki ıörebile--
celderi ilin olunur. 

lstanbu Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Ikisi mahruü, ikiai üstüvani olmak üzere dört adet tamandıra 
açık ekailtme ile yapbnlacakbr. 

Muhammen bedeli 4000 liradır. Taliplerin %7,6 teminatı muvakkata 
olan 500 lirayı VilAyet Muhaaebec:iliğine yabrdıklanna dair makbuı 
veya banka mektublle eksiitme günü olan ı 5 1 Şubat 1 937 Pazartesi 
gUnü uat 14.30 da Galatacia Deniz Ticareti Müdürlüğünde mütqekkil 
Komisyona ve şartname ve resimleri görmek ve izahat almak üzere 
Müdüriyet FeD Hey'eti Riyasetine müracaatlan ilin olunur. "576" 

o 

BIRE, 
'1000 

TARLADIR 
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Ansız n yakalıyan ağrılar 
c YALNlZ BIR KAŞE) 

• 
almekla derhal 
izale edilebilir 

GRiPIN 
Bütün ağn, sızı ve ısbraplann 
panzehiridir. Gripin varken diJ, 
baf ve romatizma ağnları çekil
nfe%. Gripin nezle ve gripi geçi
rir; harareti düşürür, hastalık-

Iann önüne geçer. 

• 

. icabında gUnde Uç kate alinabiiir. 

-~~----~~-,1~,~~~~----~-~-=-.mma~.a------q 
ANLI BANJ(ASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngUlz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, 1\Jarsilya, Nıs, Londra w 
Mançeı:;ter'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri , Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyaller! 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

~--~---------·-' DiKKAT 
Gal'ıtada Mahmudiye cadde.,inde 

79 Numaralı nuı~ııza~ ı terk ederek 

ayni oaddede 15 Nunınrnh nı•ığa
zadu yeni te~kıllltJti ruılburiyeye ait 
iıışaut ııuılzeın sı ve mudeniyal tica-
retile meşbıııl olmağa devam etmekte 
olduğuımı ilun edrriın. 

Adres: Luka Keçoclo~lu 
GalatA Mahmudiye caddesi 

No. 15 Telefon 49407 

(Daimler - Benz) nrabalıırı 

T!~keMAZUT ile 

Knçnk kamyoııet 140 kilometro yapıyor 
Kısa şası kamyon ı 15 » » 

Koca kamyon 80 • • 
7 kişilik binek 150 • • Barsak, Karaciğerden nıiitevellit rahatsızlıklan 

eMiR e e e ~~ Bl.Ç<* k.uUonmaklaolur 
Yc 1 Tı tvu yuckı cıı:a. 
er 1 raşB1çaoı' çp~rakende .o tanesı ı5 kuruştur. 

~ • .:hfmtbu/~ab/4 ~~ 

Uzun şusı kamyon 90 » • 1 En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 

Rakiblerirııiza kannı ı, bo~ ıara inan 
_ ma: tecrnbeye gel, he~ahıru bil, başka l Önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık 'verir. 

, araba alma, emret katalog göndereltm. 1 N 
Taksım ·Bahçesi karşısı :!;) telgra- G 1 L. 1 Z K A N Z U K 1! C Z A N E • 1 
adresi, Dize' ~ IstanbuL BEYOGLU • İSTANBUL ~------" 

ZARAFET 
~.o..u..ı.ı.)~ DEGiŞiKLiK 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 
di var 

LAM.BALARI 
Kordonu, fiti ve 60 wathk limbasile 

Peşin 295 -krş. 
SATiE'DE 

Tel. 44963 
Şubeleri: Beyoğlu, Tünel meydanı 

fstarıbul Beyazıt, Elektrik 
Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iske
le cad. 
Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 

• • 
1 -· .-...~,_ ·~·' ' . ~~ ~-..,.. . > 1 1 

, Ftrln U11taa• Arayanlara 
Her nevi son sistem gerek kömür, 
gerek odurıla mnceddeden fırm yu
pılır, tebdil ve tamir edilir. Icabın
da ta~raya da giderim. 

Santatyada fırıa mütehauısı Şükrü 

~----· Telefon 2~183 

Son Posta 
~-====---~==========~1 
Yevml, Siyoısi, Havadls ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

==~======----~~ =-===~~· 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazelemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 73{) M 150 
Yti'NANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1004 ı 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektupla ra 1 O kuruşluk 
ruı ilavesi Uızımdır. 

Posta kutusu: 741 İ-;tanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon: 20203 _, 

······························································ 
Son Posta Matbaası --
Neşriynt MüdUrU : Selim Ragıp EMEÇ 

lA. Ekrem UŞAKLlGlL 
SAHIPLERI1 S. Ragıp EMEÇ 

ve BELGEVŞEf{LİÖİNE KARŞI 

O BiN 
Tabietleri ~ Her ec.za~ıede arayınu. (Posta kutusu 1255 Hormobiıı) 

,--------------------·-----------SAC 
BAKIMI 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 

ERV • 
1 

Sinir ağrllart, asabt öksürükler, asabl 
zay1fhk, uykusuzluk, baş ve yar1m bat 
ağrıst, baş dönmesi, bayg1nhk, çarpıntt, 
ve sinirden Ileri gelen bütün rahats1zllk· 

lar1 giderlr. 
Günde 2 • 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınız. 

SARK i .. PENÇiVARI LABORATUARI • 

1- lstanbul Belediyesi ilanları 1 1--------
Belediye zabıta memurlarile tebhirhane memurlarına yaphrılacak 

326 çift fotin açık eksiltıneye konulmuştur. Bir çift fotine bq lira 50 
kuruş fiat tahmin olunumuştu~. Malzeme nümunesile şartnamesi Levazını 
Müdürlügünde görülelilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
ve 134 lira 47 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rr.ektubile berabtr 
16/2/937 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmnlıdırlar. 

(B.) .(629) 

* * 
Hepsine 15 lira 10 kuruş değer konulan Nişantaşında Peyoğlu 

15 inci okul deposunda bulunan musluk taşı yemek sırası, demir soba, 
trampet gibi 9 kalem eşya olduğu yerde açık artırma ile sahlacaktır. 
İstekliler 17/2/937 Çarşamba günü saat 14 den On beşe kadar ox ada 
bulunacak memura müracaat etmelidirler. (i) (82:!) 

* * 
Anadoluhisarında Göksu deresinin denize döküldüğü mabalde sa" 

hilden ıo metr~ uzal\ta ve devlete ait mahalde ve deniz içinden kurn 
çıkarmak üzere veıilen ruhsatnamenin müddeti bitmiştir. Bu mahatden 
kum çıkarmak isteyen varsa bir hafta zarfında İstanbd Belec.iyeaine 
istida ~le müracaat etmeleri ilan olunur. {B.) (8~3) 


