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,!ene 7 - No. 2349 Yazı i~leri telefonu : 20203 .. CUMARTESI 13- ŞUBAT 1937 ' 

a ·· rk. ismet lnör1ü 
ve Vekillerle göriiştii 

n . Başvekil ve V ekiller trenden indikten sonra ve Kadıkay ilkelesinden çıkarlarken 
tsn; un. sabah şehrimize gelen Başvekil Başvekil ve vekilieri mil, Haydarpa· 1 Başveldlin, teşklli mevzuu bahsolan 
ktış e~ Inönü, Hariciye Vekilı Tevfik şadan sefer yapan Akay vapuruna bi· yeni vekAletler ve siyasl müstevarlıkla 
~ tu Aras, !ktısat Vekili Celal Bayar ,nerek Köprüye çıkm1.4lar ve doğruca .ra tayin edilecek zevatı Atatürke ar· 
~~.ırpaşa ıstasyonunda birçok zevat ,Dolmabahçe sarayına giderek Atatürke ,zettiği tahmin edilmektedir. 
~dan karşılanmışlardır. snülW olmuşlardır. (Devamı ll inci sayfada) 

t 

Ölüler Tariası 
l 0Pkapıda küçük bir mezarlığa üstüste ölü gömülüyor, 

cesetler toprağı eşen serseri köpekler tarafından 
Parçalanıyormuş. Belediyeye müracaatlar yapıldı 

~e':fondaki yabancı ses; evinde yan ı - Ben, Topkapının Merkezefendi 
J.tşı.~ Ktnış bir kazazede sesi kadar te· ,mahallesinde oturmak bedbahtlığına 

•· ,uğramış bir okuyucunuzum. Mahalle • 
ilı- Bay Naci Sadullah siz misiniz? 

1
mizin bütün talihsiz sakinlerı namına, 

Yor ... Ve benim: müsait bir gününüzde buraya kadar 
l'~ E\·.et! cevabını vermemıe, onun me ,zahmet buyurmanı~ı ~ca edecektim! 
~nlatmaya girişmes. bir oluyor: (Devaını 8 mcı sayfada) 

Almanya müstemleko hakkmdakl 
ın eta libini ingiltereye de bildirdi 

~ 011 Ribbentrop görüşme esnasında Fransız - Sovyet 
~ktına, merkezi Avrupa meselelerinede temas etmiştir 

ilı!n;ndra, 12 - Havas Ajansı muhabi
liaı ~n: Dün Von Ribcntrop ile Lord 
't 1~ <lle arasmda yapılan görüşme, sa-

• • A.. dan 18/ 12 ye kadar devam etmiş· 
llre klnıan sefiri, Hariciye Nezaretine ·"lr/' en ve nezaretten çıkarken nazi· 
toğr f eldnıJ.amış, bu esnada birçok fo· 
doğra nı~abirleri objektiflerıni sefire 
İy~ ~Vlrmişlerdir. 

~lın nıaıumat almakta olan mahafil, 
~~an sefirinın, Almanyanın müstem· 
tezın ~akkındaki metalibin.i haklı gös· 
<lirle e,e Çalışmış olduğunu söylemekte r. 

Ser.r İng r ı . . . ı d Cerh ' . : ı. erın ıtıraz arını re ve 
!lı.eın n:ış, fakat sarih metalıp ileri sür 
Zlı.ü , tır. Kendisi Afrikadakı Alman 
gn ~ enı ekelerinin hiç bir veçhı!e İn
iin ~~aratorluğunu tehdi: etmiyece· 

• ovıe · \' nı ştir. 

Mara Kurtuluş 
Bayramını dün 

kutlutadı 
Maratta on binlerce halk Büyük 
Önderio bayrağı altında her 
zamaıı can vereceklerine bir 

daha and içtiler. 

Dünkü toplantıdan bir ıörüntiş 
Maraşın kurtuluşunun 1 7 inci yıldö· 

nümü dün Halkevinde şehrimizdeki 
'(Devamı ll inci sayfada) 

Kızılayın Taksim 
şubesi seddedildi 
Kızılay Cemiyeti Tak sim ~ubesinin 

himayesinde »tiyatro san'atkarlan bir
liği» isminde bir cemiyet kurulduğu

(Devamı 11 inci sayfada) 
&ak.~n Rıl>E:ntrop, Fran,;ı7. _ Sovyet mi- . . . 

n tndıl edilmesim i~tememiştir. Almanyanın Afrıkadaki eakı Bir ta vug" un 
8Q Ser r, bundan sonra genP Fransız _ müatemlekelerini gösteren harita 

Idare l~1eri telefonu ı 20203 

Beyazıila dün· akşamki cinayet 

sahibinin oğlu Bir otel 
kiracısını 

Dün, Beyazıtta, 

bir erke~ a~ır su· 
rette yaralanmasile 
neticelenen feci bir 
hadise olmuştur. 

Dün gece, geg ~ 
te kadar tahkikatla 
uğrqan muharrirle 
rimizin edindikleri 
malilmata nazaran, 
hAdise şöyle vuku 
bulmu§tur: 

Beyazıttaki Yıldız 
otelinin ve kıraat 

yaraladı 

hanesinin sahibi, fa . . • . ..... 
mirli Hacı Emin a· Cınayetin ıka edıldıgı otel 
dında bir zattır. Hacı Emin. sahibi bu-ı adında bir zata kiralamtştır. 
lunduğu oteli ve kıraathaneyi, İbrahim (Devamı ll inci sayfada) ------=-...... -
r 

Ercümend Ekrem Talu'nun yarattığı ölmez tiplerden 

. 
nın, 

Meşhedinin bu sevimli ve 
zeki yoldaşının hasretini 
çekenler onu üstadın ' Son 
Posta" için yazmış olduğu 
yepyeni romanda tekrar 

bulacaklardır. 

Gurabi Efendi 
Avrupada 

Ercümend Ekremin 

en şen, en canlı, en 

aüzel eseridir 
ka.~~.,.~.~ ~isakı dolayısil~ Almanyanın ,rupa meselelDeri ve. bilpas;:ı Çekoslodvak~ za bıtaya hizmeti 
te l ava silahlarınm tahdirline mü ya, Memel, antzıg ve ..::ı.~slury~ a ı k k d 
Ir\ a U· nıukavelelere iştirak etmek :ste Alman ekalliyetleri meseles: dç1fuev - Dün Ali ve Hasan isminde iki ar- Pe ya ın a başlıyoruz. 1 
~1 k~e olduğunu beyan etmistir · t zuu bahsolmuştur. " ,_ ,kadaş bir el arahasile Fatih camiinin 1 • ) 

u~~me~~~a~~·~r (D~~ıı~~h~. <~~3~~~> ~~--------------------------

• 



2 Sayfa S O N P O S T A Şuba_!____!3 ~ 
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Her g ··n 

Kopalı Türkige 

yar. 

Resimli Makale: Cemiyelle lıadın ll 

İSTER İNAN İSTER İNAN MA! 
Emniyet Umum Müdürlüğü yol kazalarının önüne 

geçmek için bir proje 'yaptı. Bu projeye göre bütün na
kil vasrtaları sigortahmacaklaır ve bit kaza yaptıkları 
takdirde bu sigortadan alınacak para: ile kazaya uğra
yan şahsın bütün zararlarını ödeyeceklerdir. 

Düşünce hakikRten güzel ve yerindedir~ Fakat bizim 
bildiğimize göre sigorta kumpanyalan bilnassa matör-

ISTER lNAN 

Iii nakn vasıtalatını sigorta etmek için senede iki yüz 

liraya kadar yükselen bir para ıstemektedirler. Eler 

projenin kanun halini almasını müteakıp bu miktarın 

eksi1tibnesine imkln bulunarnıyacak olursa sigortalan· 

mak mecburiyetinin ağır bir yük hı:1linde görüneceği
ne biz inanıyonız, fakat ey okuyucu aea:: 

ISTER INANMA 1 

Bizim hizmetçilerimiz yoktur. Ta
lebe yataklannı ve her nevi temizliği 
kendileri yaparalr. Saat yedide kalkar
lar ve yarım saat jimnastik yapariart 
sonra ev işleri yaparlar, öğleden sonra 
dikiş ve yemek pişirme dersi görürler. 
Civardan gelen ve lııizirn çocuk: bahçe
mizde bakılan çocuklarla da onlar meş-

gul ohula:r:» 1-L-----·----------------------------------.._., 

• 

- " 
Sözün Kısası 

Pisboğaz 

Yaıan: E. Talu 

Dünkü Sııallcrin Cevaıı!arı: 
ı - Publius Syr:us meşhur Latin 

şairlerinden biridir. Mi'atlan bir asır 

evvel yaşamıştır. 
2 - Paltava Rusyada tn ihe geçıni~ 

şehirlerden bind'r. Ükr:ınya S vyet.. 
cumhurivetine tabidir ve Paltavk-a 
nehri üz~rindedir. Nüfusu 88, 750 dır. 
İswç kralı 7 inci Şarl ile büyük Petr~ 
1 709 da bu ı ada çarp~mt~iaı: ve 7 ınC! 
Şarl orduları burada peu:.<ian olınW;:tur. 

3 - şanarı ile. meşhur olan Lah9.ı: 
şehri Hincli.stando:ı Pençap eyaJelinin 
merkezidir. Şehrin nüiu.-,u 2&2,000, &

yaletinin ı:nlblsu da l ~lll, 000 elir • 



Sırası geldilıçe: 

Çiçekleri rahat bırakınız! 
İsveç'in dikene hasret kayalıklarm· 

M ı 
• dan yükselen kıskançlık ve kin dolu 

a • d b • It ı sayha lstanbulun kayaya yabancı ye • agaya yenı en ın a yan t!~~eri üstünde hala çınlayıp duru o • Hukuki ve siyasi 
bir maadele 

8 

Y aum: Selim Rarrp k e d h k Id -Çiçekleri idam edinizi as eri a a ÇI arı ı 
Çiçek dütmanları için ne bulunmaz 

bir fırsat. Osmanlı padişahlarının bos· B undan bir müddet evvel, Fransız 
l• tancıları da ölüm fermanlarını infazda 

IYII adrid ÖnÜnde iki taraf arasında şiddetli muharebeler bu Nkadar gayret göoterirlerdi. Moris ~=;:;!.:~:isig~~.u~::: 
() U H 

•• k A e garib insanlarız, yarabbi t Bir Fr k ku tl . 1_ M d 'di 

YOr • U Umet kUVVetlerİ asilerin taarruzlariDI tardettiler çok Avru~ şehirleri daha yüzünü gör- da::a ~den vv~l~~~~= :r~~ ~~e~l:ı! 
M meden mımarimiz kübik stilden baş- müzaheret etmesi için de Madrit halkı· 

;onra a~ga 12 (A.A.) - D~? öğleden ı m=~ mu~ffak olmuflardır. Asiler, J hava edilmiştir. Dü~man Üniversite kasım .~nutuverdi. Hal.& ~eame bak - na hitaben ateşli nutuklar söyledi. Bu 
h r hal~an harp gemısı Malaga- muhım mıktarda zayiata uğramışlar mahalleai mıntakaaında fiddetli bazı ~ayı gunah ~ay~ evlenmız varken ye- nutukların hülasası şudur: 
tıka~ bin !talyan askeri karaya ve milisler Üniversite mahallesine ha· bücumlarda bulunmut ise de bunların n~ v~ talebe~ıız Te.~ım mekteblerinin ser- İspanyol kızılları behemehal galıp 
nıra rnu~. :e~ı Malaga makamlan Irim olan Casa ciCI Garda'yı j1gal et• hepsi geri püakürtülmÜftÜr. gılerı açılıyor. Şurdo uslu akıllı insan· gelmelidirler. Fransız komünistleri, bu 
~tr ; hareketının vukua geldiği rıhtım mişlerdir. Cenup mıntakaaında kuvvetlerimiz, larm yolunu çoktan bıraktık. davada, İspanyol · kardeşlerıni hiç bir 

'hı~naa her?angi bi~. kimac.nin ~klat- Madrid öııiinde Ma1aga eyaletinde temizleme hareketi- Bir zamanlar gümrüklerimizi (şar- zrunan terketmiyeceklerdir. 
!.l lbaııı olmak uze bi 1 km d k al ka mahsus) garib ve kötü cins ~"•ya ı'le Fransız Komünist Partis~ Umumt 
QOnu . . re r po 11 - Salamanka 12 (A.A.) - Resmi ne evam etme tedirler. Bu ey ette .,. Katibinin bu sözleri Alman ve İtalyan 

çekmişlerdir tebl'X. Mondn Kolı' n Al · Ala d' 'd dolduran garblı, sanırsmız ki, •imdı' M . • •ıs: - ..., ozama, n m e T matbuatının son derece ~iddetli itiru 
ali adrıt 12 (A.A.) - Süngü sün- Madrid cepbesinde cephe Şarka Gr~de ve Alandin de Latorre mevki- kapalı keselerimize karşı duyduğu hın- larını davet ediyor. Bunlara göre, Fran 
ha~~apalan bir bu.~u~ saatlik bir m~ ~oğru ilorlemiştir. Düfmanı mevzile- leri işgal. edilmiftir. cı kafalarımızdan çıkarmıya çalışıyor. sız komünistlerinin bu şekil ve surette 
laneri en sonra. hükumet kuvvetlen, rmden kaçmaya icbaı: eden Nasyonalist Madrıd cephesinde bir, Mortil civa· Tuhaf fıkralarımızda «ya dayak ye- hareketi devam ettikçe, 1spanyaya kar 
lllarn garp. Parkı mıntakasında yap- kuvvetler Jarama nehrini geçmişler· nnda da iki düşman tayyaresi yere in· memişsin, ya hesap bilmiyorsun>> di- şı bitaraf kalmak tasavvurları daima 
~ ticldeili bir hücumu tardet- dir. İki tank alınmıf dört tank da her- dirilmiştir. yen bir zavallı vardır. İçimizde onun sözde kalmaya mahkfımdur. Çünkü: 

l'JI 
haklı isyanını doğuran muharrirler her Bugünkü Fransız hükftmett, cHalk 

A d 
Cephesi» denilen Sosyalist, KomUnist • T 1• •ı t gün yeni bir teY yumurtluyorlarl R er ıÇ' r a V e U n Ca n g ı e r 8 
ve adikal Sosyalistlenn birleşmesin· 

Düğün ve cenazelere artık gönderil- den doğmaktadır. Komünistler bu hO.· 
miyecek olan çiçek paralarile İstanbul- kfunett .. h tl · · kest'kl ri 

nehirlerinin taşması durdu Kralının Slhhati tr;n~~:;:; zası:.;r.\:: v.:yı~u~~~: ~ b~=te;e:,.~~:~:kı~~ 
S miyorlarmış. halde Morls Torez'in Fransız ko. 

araçhane köprüsünün muayenesi yapbnldı, hasann Kralın nöbet'er '"eçı·rdz~nz·nı· 1 k münistıeri naıruna İspanyol kı. •• b. h • He Id -. la Li ı:. 5 stanbulda g{lnde kaç geline ve aç zıllarına vadettiği müzaheret, yal· 
mevzıı ır ma ıye o ugu an şıldı yazan bir Ingiliz ölüye kaç paralık çiçek gönderilir? nız komünistler narnma değil, FraJloo 

~ ~rne 12 (Hususi) -Meriç, Ar- te olduğu anlaşılmıştır. mecmuası toplattırı/dı Far~·. maha) bu darülacezeleri yap.tırır SIZ hükumeti namına da yapılmı§ bir 
)ele e -: u~ca. n:hirlerinin taştığını ev- Vilayet tarafından da sular altında Lo~~ ra 12 (A.A.) - Hükumet da ıçın e .ot.urt~ca~ ... ~v~llı ~~rak ~~ taahhüttür. O halde, fsanyol kızıllan 
elnde bıldır~ıştım. Bu taşma netice- kalan Bosna köyüne sandallarla ekmek maha~ıli, kralın hasta olduğuna dair, ~ahçelermı soktugum~z .. .ıh_~arld • ~e :!~sa;:: :ğa;nzlaanı~l~-vede benunbuı:rghayn: 
h 

e Karaagaç, Saraçhane ve Kireç- gönderilmiştir. ecnebı memleketlerde ortaya çıkmııt 0 • çıvanları karşımızda gorur•~ e ~ et wı 
ane T ·~ • • • ·ı 'f 'h d ğız? kU.metle, ayni mesela etrafında bitaraf 

ttı semtleri tamamen su altında kal- Nehir yataklarının dolması yüzün· lan şayiaları kafi surette tekzip etmek- tıgımız netıoe 1 e 1 tı ar mı e ece lığa dair konuşmanın ne manası var • 
ı~r. .. den aık sık tuğyan eden Meriçin bu t~dirler. Bu mahafil, doktorların, taç . Ha~at yolu günde~ güne ~ab~ fazla dır? İtalyan ve Alman matbuatı, şimdi 

) Yuzden Karaağaçtan şehir iatas- yüzden meydana getirdiği zarar1arın gıyme merasiminden evvel ve sonra dıkenlı oluyor. Bu dıkenlerın çıçekle- de, İngiltere ve Fransaya bu suali tev
J&~nuna tren gelemediği gib~ münaka- önü alınmak için ayrıca umumt mÜ· bu merasirnin yorgunluğuna tahammül rini yolmayınızl ' cih ediyorlar. - Selim Ragıp 
"ak~ tamamen du.nnuf ve posta geç fettişliltçe Nalia vekaletine yazılmış ve edebilmek için krala İstirabat tavsiye· Benzin ve yağ buharlarile gönlü bu-
~ aaiKlalla şehire getirilebı1miştir. mütehaaaıs bir fen hey'etinin gönde· sinde bulunmu~ olduklarını jlave edi- nalan,, bet<tn ve demirin kirliligi ile __ A_l_m_a_n ____ J._a_p_o_n ____ ___, 

~ ' .metreye kadar yükselen fe ye- rilmesi istenmiştir. yorlar. gözü kararan Ad em oğluna b iraz k oku 
bettt~tıcesi (1452) de Hadım Şeha- Bu sabah saat ona doğru yağmur Malum olduğu vechile kralın nahif ve biraz rengi çok görmeyinizi Münasebetleri 
llıar"n Pttta tarafından yaphrılan mi- dinmi.ştir. Sular çekilmektedir. olan bünyesi, çocukluğunda kendisine Herkesten fazla 1 "ht Sıkla~tırılıyor 

ı ve tar'h" b' k . b I k . d kk . b ça ışmıya mu aç v 
taçhane k" 1 ~- .~r .. ıymetı u unan Sa- Edirne 12 (A.A.) - Sular çekil- pe z;ya e teya uz ıle akılmasını insanlarız. Yalnız çalışma, ve bu eme· Tokyo, 12 (A.A.) - Japonyanın 
tar 0 Prusunun bazı kı8lmları ha- rnek te devam ediyor Hava açtım için zarurı kılmıştı. ~ · k b 'l' I k J karı t ki Berlin ataşemiliteri General Oşinanın a uğ-r .. ..l.x. • • • o· gın mu a ı ı o ara ya nız n o u· 
luna ~~ gıbı Tunca sahilinde bu- suların yükselme tehlikesi azalmıştır. Cavalcade mecmuası, hükumet ta· ğu ile uyku, lazım gelen net'e ile la • Tokyoda bulunuşu hakkında iyi ma· 
l<a n (Beyazıt), (Süleymaniye) ve Felaketzedelere yardım edilmektedir. rafından toplatılmış olan bugünkü zım gelen şevki veremez. Yaşama llımat alan mahafilde söylendiğine 

sınlpaş 'b' · " --.llan n ___ ı_ .. h d .. 1 d' d mızı J bt 1 b' k t iÇerieri a gı •. ~J~rı a~ mızın ~öye erzak gönderilmiştir. Zabı- nus asın a fOY e ıyor u: . belki herkesten dahı\ çok güzelleştir • göre Alınan· apon ra t a arı ır a 
lJ suların :ıaulasına ugramıştır. ta büyuk gayretlerle çalışmaktadır. Hi- «Esham borsasında, muhtelıf ma· meye mecburuz. Bu güzelleştirme için daha kuvvetlendirecektiT. Ordu rei.!-

Dirik nıurni Müfettiş General Kazım ,aliahmer yardım etmiyc kararlaşhr· haCilde ve hatta parl~mento mahafilin- en lüzumlu bir unsur olan çiçeğe do • leri ile gizli birçok millakatlarda bu
hencı· t~~fından vilayet nafia ba~ mü· mıştır. Zarar miktan henüz belli de- de, hükümdarıo yenıden sar'a nöbetle- kunmayınızl lunan Oşina yeni talimat ile Berlme 
raçh-•al'l~e derhal hasara uğrayan S... ğildir. Dört cami de su altında kalmı~ ri geçirmiş olduğuna da~r bir şayia do- fsveçten fikir yerine çelik almakta dönecektir. 
tırı) c.tile koprusünün muaycnesi yap- fakat vaktimle boşaltıldıkları için eş- laşmıştır. Fakat bu şayıa, kralın etra· devam edelim. Biz robot değiliz. rcUmend Ekrem Tatu Atinaya 

hareket etti 
lllış ve hasarın mevzii bir mahiyet- yaya bir zarar gdmemiftir. fındakiler tarafından tekzip edilmif ve C ad Fehmi 

hükümdaran sıhhatinin her zamandan ev 

!"a.doluda yapıisealı ı Romanya ve daha çok iyi olduğu beyan olunmu~- Fransız Hariciye Balkan matbuat birliği Türkiye 
"lQ l.flerine !11 milyon ""' tur.)) merkez bürosu azıtsından, yazı arka-

lira tahsis edildi Boaaz[ar Bir tavuğun Nazırı Suriye daşımız Ercümend Ekrem Talu, bırlik 
0 B hill l L b 1. tti kongresinde hazır bulunmak üzere 

lan (Baştarafı ı inci sayfada) Mukavelesi Zabıtaya hizmeti aşve n aa a e dün akşam Atinaya hareket etmi,tir. 
au . 8~ havzalarının dışındaki yerlerde (Bq tarafı 1 inci sayfada) Paris 12 (A.A.) - M. Delbos Arkadaşımız, oradaki hadisat ve 
hir ış erinin tanzim ve ıslahı için ofoz • • ,. .avlusundaki medr~seni~ ö~üne gelmiş- dün öğleden sonra Suriye Başvekili müzakeratı gazetemiz nanuna takip 
ten ~Yon liranın sarfına salahiyet ve- Rumen Harıcıye Nazın ayan ler, Ali medr:Se~.1~.. ustune çıkarak Cemil ile Dahiliye nazın Sadullah Ca- edecek ve intahalarını «Son Posta)> o-

b nun layihasr da kabul edilmi~tir. MecHsinde izahat verdi .kubbeıcrcıen soktugu kurşunları aşağı biri'yi kabul etm~tir. kuyucuianna bildirecektir. 
ouf'·h ~~hli~a~a~fu~na~~rt- i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)apt ayı amn hükümlerine göre -- mıştır. I'kl' arkadac böyıece 100 kilo ka ---
ırıfacak I ·..ı · · · ]'k -'} R -w taqhh.. o an su ı"aen ıçın sene ı Belgrat, 12 (Husu:ıı - umen Ha- ,dar kurşun toplıyarak el arabasına [S S 1 

lira. ~dat miktarı altı milyon küsur ciye Nazın .. M. _Antonesko, Ayan mec- ,koymuşlar ve oradan savuşmuşlardır. abahtan ababa 1 D a~ak teşbit edilmektedir. lisinin bugunku top_Iantısmda Roman- Fakat biraz ileride polis bunıarın ha· 
çin ~nız: Yolları ve Akay ~}etmesi i- yanın harici siyasetı hakkmda mühim linden şüphelenmlf, ve bu kurşunları 
olar e~ edilecek vapurlar karşılığı beyanatta bul~n~uş ve bir çok sualle· nereden aldıldannı somıu.ştur. Ali po· 
m~~ on milyon liralık tahsisat veril- re cevap vermıştır. _ lisin suallerine cevap vel'emeyince ça-
tıuLı ve bu hususta taahhüdatta bulu- M. Antonesk~, Bogazlaı:" tahkimi reyi kaçmakta bulmuş ve oradan sür· 

•111aaı hald: d ki k anlaşr"'"sma daır sorulan bır suale ce· atle uzaklaşmıştır. Vaziyetten büsbü . 
m~. lll a • anunan btrinci vaben, bu a~laşmanın ~ı;ıen menfaat- tün şüpbelenen polis Alınin peşine dü 
dı. ı. .. ın ~rilmesiae ait layiha lerini hiç bı~ suretle ~!al etmediğini şerek kovalamağa başlamıştır. Alı o ci 
tit. tlilı ınüzakere ve kabul edilmi~ söylemiş, Bogazlann tu:aret gemiteri varda Salih isminde birinin bahçesine 

için daima açık olduğunu ilave etmiş- 'dalmiŞ ve orada tavuk kümesine sak • 
tir. ıanrnıştır. Polisler evsah~bile beraber ~~stert iz:in Te Türkiye Cumhuıiyeti 

ltanu el1?a~kası kanunianna müzeyyel 
tniıtt• n ayıhaları da bugiin in taç ed il~ 

l' ır. 

IVTecfis . 
tır. Pazartesı tekrar toplanacak· 

Türkiye ile Romanya arasındaki dost her tarafı aramışlar, fakat Alıyi bir tür 
luktan hararetle bahseden Hariciye Na lü bulamamışlardır. Bu esnada bahçe
zın, Montrö anlaşmasını11 bütün alilk~ :deki kalabalıktan üke.rek küme:;e gir· 
dar devleUer tarafından rnemnuniyetl~ roek isteyen bir tavUk künıeste bir ya
kabul edildiğini de tebaniz eltirmişt:l'. 'bancı misafir görerek bağırmaya başla 

'mış, tavuğun bu ihbarı üzerine polis· 
le.r Aliyi kümeste yaklamışiardır. ~Meclisin yaz meaaiai .. M. Mu8olini baharda 

Şarlli Afrikagi 
m . . a 12 (Huausi) -Meclis yaz. 

taktrr~•ne martın yirmisinde başlaya· 

8 
Ziyaret edecek 

.fi::!?lada Roma, 12 {Hususi)- İtalyan donnn 
Ylddetll .,_._ ması gelecek ay sonlannda, Lıby ,.e 

Bol .. 
12 

1 u.-iına Trablusu garp açıklarında ili'..bahar m .. 
h rı ada ba (A.A..) - Dün geeeki br- nevralarına ~lıyacaktır. 
teri Yt~frn zı ağaçfar ve telefon direk- Musolini bu manevralarda hazıı· b:ı-
1\in lll' ll ~in:fc Tabaklar camisi- ıun~k ve biWıara İtalyan prki Af.-

ınareai devrilmiştir. rikasını ziyaret edecektir. 

Ali cürmü meşhul mahkemesinde ha 
diseyi inkar etmi.ştir. Kend!sinin bir 
yan~lığa kurban olduğunu iddia ei-
miştir. 

Fakat sahıUerin ifadefer!lc suç sabit 
görüimü~· ve her iki arkadaş uçcr ay 
hap::.e mabküm edılmışlet·, sabıkal. oı· 
duklan içın cezalarının altıda biri art
tırılarak neticede üç ay 15 gün hapse· 
dilmelerine ve derhal tevkif olunmala 
ıma karar verilmi§tir. 

Geçen gün İspanya kıyılarında 
yerden cehennem ~kınp, gökten a· 
teşier dökülürken yanLb~ındaki ma. 
vi Fransız sahillerinde beyaz ve 
pembe bir çiçek muharebesi oluyor· 
du. 

Malagada sırh balık kılçığı kanlı 
süngüler saplanacak göğüs ararkrn 
Villfranche de gül ve karaniille süs· 
lenmiş binlerce araba, otomobil ve 
motorbattan çiçekler, knhktıhalar sa
ç.ılıyor, her ırktan, her milletten, her 
meslekten binlerce insan bol güneş, 
bol çiçek ve taşkın b:r neşe içinde 
me\·simin m~hur çiçek muharebe • 
sini yapıyordu. 

Fransanın cenup sahilleri, şimd~ 
tabiatin bütün ihtiras!an uyuşturan 
mor ve pembe baharını yaşıyor. Si
yasi sar'a nöbetleri oralarda süku· 
net bulur. En katmerh di'~manlar o 
mavi kıyılard<? can ciğer dost olur. 
(Lenin) in havarileri, Gandinin 
çöme11eri, Hitlerin müritlerı bile cr 
rada birbirlerini A.şık, maşuk gibi 
görürler. İngiliz bariciye nazın bile 

tatlı 
~ını dinlemek için bu hafta oraya 
gitti. 
Aşk, n~e, kahkaha ve bahar, ya· 

ni muhayyilenin yarat!ığı cennet 
hayatı orada mevcuttur. Fakat he • 
men yanıbaşında pathyan bombala
n, buram buram tüten dumanlan ile 
bir cehennem var ki kendi kendile -
rine bir takım haklar iddia eden in· 
sanları cayır cayır ateşinde yakıyor. 

Ayni gök kubbe altında cennetle 
cehennemin birbirlerine bu kadar 
yakın olWiu aklı başmda insanlara 
bir ibret olsa gerek. 
İspanyol kıyılarında boğuşanlarla 

Fransız sahillerinde öpü~enler aı 8 • 

sında bir fark var. Güt ve karanfil 
muharebesi yapıp kahlr . .aha atanlar 
tabiatin verdiği saadete inanmış o· 
lanlardır. Madrıd sok!lklarında top, 
tüfek muharebesi yapıp can veren -
!ere gelince, onlar dün olduğu gıbi 
bugün de akide yaftası takılan müh· 
J:l- vahimelerin yeni kurbanlarıdır • 
lar. 
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17 mUyon TOrkOn iftlharla görecegi ve unutmıyacag-J TOrkoe sözlü 
bOyUk milli film. Zamarnnda çekilmiş hakikt film veslkalarJle son 
30 senelik tarihimiz: Cumhuriyet - lstiklai Harbi - Ecnebi işgali -

SON POST .t .. 

TÜ K 
Şubat 13 ~ 

• 
1 KILABI 

•• 

Prodüksyon 
umumt harp - lttihad ve terakki - lstibdad nda terakki halemeleri 1 

Yakında TU R K sinemasındn 
TOrk FUm StUdyo•u 

-·····································~--·'-············...___.-~,.._.----........ - ......... __ _,_....,. ____ ........ _........, __ ~..,.,.. 
BiR 

11111 r 

BABBRLBBi 
İki çocuğun J O,niversitelilere j Fatih camiinden 

bulduğu ceset 1 ramvay pasosu kur'an çaldılar 
Silivrin in Pirpaşa mahalle- üniversite talebelerine paso veril- Bir adam da sandal çaldı, 
sinden Ramazanın . nasıl mesi için tramvay ~irketinden dün ü- fakat hırsızların hepsi 

niversite rektörlüğüne müracaat edii-
öldüğÜ anlaşdamadı miş, tramvayla seyahat eden talebenln yakalandılar 

Silivride bir ceset bulunduğu, teş- isimleri ve oturdukları yerler istenil- Unkapanında oturan Mehmet Fa-
his edilemediği ve cesedin Morga gön- miştir. Rektörlük keyfiyeti fakültelere tih camiinden iki kur'anıkerim çalıp 
derlldiği yazılmıştı. bildirmiştir. Fakülteler tramvay ile kaçarken yakalanmış, rnüddeiumurnt-

Ceset teşhis edilmiş, bunun 20 gün yolculuk yapan talebeye mektebe mü- liğe gönderilmiştir. 
evvel ortadan kaybolan 20 yaşında Ra davim olduklarına dair vesika verme- * Zabıtanın aradı~ı aabıkalılardan 
mazan olduğu anlaşılmıştır. Ramazan ğe başlamıştır. Nuri Eyüp iskelesindeki Mehmet Ali 

Her vakiHen daha gDael ve daha sevimli 
c Margherita • nın unutulmaz yıldızı ve şayanı hayret mOganniyesi 

GRACE MOORE 
bu hafta; en son ve muhteşem ve fazla mosikili 

ŞAHANE MELODi 
Fransızca sozln cazfp, ej'lenceli ve sevimli filminde 

sARAy SINEMASI 
seyircilerinin takdir alkışlannı topluyor. llaven FOX Jurnal haberleri 

V •• - •• 

BAGDAD BULBULU 
Silivrinin Piri Mehmet paşa mahalle- T ı b I b 'k 1 1 t kaptanın matöründen hırsızlık yapar- Istanbul halkının çok iyi tanıdı~ ve güzel seslerini her akşam a e e er u vesı a ar a ramvay I . . 
ainde oturmaktadır. . k . .. t d k I ken yaka anmış, yapılan tahkıkatta cı- Mısır radyosunda dinledfg"lmfz 

şır etme muracaa e ere paso arını . . k h . . 0 M' 
Iki çocuk deniz kenarında çalı çır- 1 ki d vardakı bır ço ırsızlıkların faılı oldu- M NIRE MEHDIYE ve AHMED ALLA an 

pi toplaılarken kumlar içinde kütüğe a aca ar ır. iu meydana çıkmıştır. iştiraklle yapılmış bin bir gece efsanelerini tasvir eden Türkçe 

benzeyen bir cisim görmüşler, bunu l i d * Tahtakaleele oturan BilAl Valde sOzlU ve Şark muslkili bir filmdtr. 
k

. k k. ·ı ffk ~p~b~tune ~-----------~-----~ çe ıp çı arına ıstemış er, muva a hanı önünde bağlı bulunan Emine ait .... 
o1amamışlar, kumları eşeleyince bir ha Tenzilat yapılamadı sandalı çalıp kaçarken deniz polisi ta..' ~-~1-------------------------ı 
ca~ın meydana çıktığını görmüşler, Haliç, Şirketi Hayriye ve Akay iş- rafından yakalanmıştır. nhisarlar u. Müdürlüğünden: 
korkmuşlar ve derhal bağırıp çağıra- }etmeleri tarife komisyonu dün Deniz . . ________________ ...,._ ______ _. 
rak etrafı haberdar etmişlerdir. Ticaret Müdürlüğünde Müdür Müfit * Kasırnpafada Ahçı Alıye aıt eve 

Ramazanın nasıl öldüiü ve sahil- Necdetin riyaseti altmda toplanmıttır. larnail ve Osman isminde iki kiti aire-
deki kurnlara nasıl aömü1düiü tahkik rek evde bulunan efyaları toplarken 
edilmektedir. Her üç idare vermit oldukları lis- polis tarafından yakalanmıttır. 

tede ücret tarifelerinde hiç bir tenzilit 

Flruzan vapuru yapmıyacaklarını bildirmi~lerdir. Bu- Şehireilik miltehassısı 
Karaya oturdu nun üzerine Ticaret Odası narnma ko- Marila geliyor 

Bot olarak Istanbuldan lzmire git- misyonda bulunan iki ha her üç işlet- Şeh. ..t h p t 
._ ·..ı •• .f ı . d .1... ır mu e assısı ros , mart ayı 

me.ıde olan Firuzan vapuru Çanakka- m eye ae u cr et tarı e er ın e tenzı at ı._ d h · · I k i p 
. oafın a şe nmıze ae ece tr. rost, 

fe boğazından ~çerken Kumkal~. c~- yapmalarının lazımgeldiğini söylemiş- burada uzun müddet kalacak ve avan 
varında karaya oturmuştur. Tahlısı ı- lerdir · · b.h. cektı· • k · . . . · proıeyı ı re r . 
..Mn gemı urtarma tırketı gemılerın- B 1 d. f h • · ··d·· ı··ğ·· :f_ bi . Çan kk 1 ·· d .1 . . Bu teklife karşı Akay idaresi şim- e e ıye en ey etı mu ur u u, 
cıen rı a a eye gon erı mıştır. dd 1 · f'll · · h 1 k 

dilik tarifelerinde tenzilat yapmıya- ana ca e erın pro ı erını azır ~ma • 

kl f k ı k. . tadır. Hazırlanan profiller, Prost a ve· Çocuk Esirgeme Kurumunun ca arını ve a at atı ay sonra ı tarı- rilecektir. 
d 1 fe komisyonuna bu hususta hazırla- ----------

~ar lm ari makta oldukları tenzilAtlı ücret tarife- lnhisar maddeleri satan 
Çocuk E.angeme Kurumu bir yıl . . b·ı kl · · · · 1 d. 
f d 522 li f d k ıtr:ox aın1 vere ı ece erını ışaret etmış er ır. dUkkAnlar 

ar ın a ra sar e ere uö.> i.1 ço- o·.,. . ] ] .. .f ı . d b. G 
x 1:t 3505 ... k ht ı·t 1ger ış etme er ucret tarı e erın e ır cu.a lu , çocuga şe er, mu e ı . . . Dükkaniarın geceleri açık buluna-

bayramlarda 395 çocuğa palto enta- tenzıJAt yapmalarının şımdilık mevzuu cakları saatler tahdit edilirken varidat 
ıf ve elbiae vermiftir. Bundan başka 3 bahsolmadığını bildirmişlerdir. temini için inhisar maddeleri satan 

fakir çocuğun mektep kitapları temi~ Her Uç itletmenin tarifesi aynen dükk&nlar tehdit harici bırakılmıştı. 
olunmuf, 837 hasta çocuk muayene ibka edilerek tasdik edilmiştir. Bu gibi dükkaniarda ıtriyat, bakkaliye 
.w tedavi ettfrilmif, 50 bayana kundak vesaire de satıldığı görülmüştür. Hal-

100000 Adet Miaket etiketi 70 Cl. Lik 
25000 , , , Galon 200 Cl. lik 

I - Yukanda cin• ve miktarı yazılı 125000 adet misket 
etiketi ntlmune1i mucibince pazarhkla .sabn alınacakbr. 

D - Pazarlık, 4/11111937 tariJWıe rutlıyan Pertembe glbıü 
15 de Kabatqta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki abm komi•yoDun 
yapılacaktır • 

DI - lateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 1 
atıvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 

iZ M IR de 

FOTO HAMZA RÜSTEM 
Her çeşit fotoğraf malzemesi ve makinelerinin 

toptan ve perakende satış deposu 

Taşradan siparişler kabul edilir ve süratle yollamr. 
Adre1: İzmir: Bqduran 

takımı tevzi edil~iştir. Merkez bina- Bi kadımn ölümü şüpheli görUldU buki bu aibi maddeleri satan dükkan-
aınclaki di, tabibı tarafından 669 çocu- r lar kapatılmakta olduğundan, inhisar M b k ·ı ş 1 K 41----
iun dişleri tedavi edilmittir. Iki ay evvel yapılan bir kürtaj ne- maddeleri satan dükkanıarda diğer Üsa a a ı e 

d k ı b k k Slnemada: Sinemada tanınmış ticesin e •a at anan ir adın bir aç maddelerı·n aattırılmamasına dikkat e- M } k bi 
1 . emur a ınaca en muhteşem tarihin r 
ki yangın gün e~el .~a~.taneye yatır~~~ı~ .ve ~~n dilmesi belediyeden lAzım gelen yerle- Osmanlı Bankasmdan: Osmanlı ban· sathasım tasvir eden 

BUyUkderede Çırçı . . orada olmuştur. Kadının olumil mud- re bildirilmi!lt·ır h' FRANSA IHTIL .aLl r suyu mesıresı- d . 'li .hb . d. T • kasınca bu kere yeniden tımete alma· A 
no ait kulübede yanoın ,.ıkmı• ku]u··be eıumumı ğe ı ar edllmış, ceee ı - .......................................... _.___ . t'h b in 

• • Y' M k ldı 1 B ı f cak Türk memurlarm m 1 a ı Iç ya· Fransızca sözlü tUm. Baf rolde: ~inde bütün maaa ve sandalyeler ve or~a . a rı mıştır. u ö üm otra ın- Şehzadebaoında kıncia bir mUsabaka açılacaktır. RONALD GOL MA H 
kulübenin ahşap kısmı tamamon yan- da tahkıkat yapılmaktadır. Tutan tiyatrosun~a Yap otuzdan af&iı olup bu mtiaaba· Milyonlara mal olmuş ve binlerce 
mıştır. Kulübe içindeki evyaların Ye- Halk Opareli kaya girmek isteyenler namzetltkleri- ligOranın iştirakile sinemaya alın-
niköy İcrasına mahcuz oldu~u anlaşıl- Bir adama tren çarpti Cumartesi akşami Di kaydettirmek ve kabul tartlannı mış emsalsiz mizansenli film. 
mıştır. Dün Edirneden lstanbula gelen saat 20·80 da Uirenmek üzeretubat ayı zarfında her _._ ... _ ............................. ,, __ .... : 

• k k Sa k ••ki Hamam hafta Alı ve cuma günleri saat 9 lle 10 Yangının nasıl rıktıııı.ı tahkik edıl- e spres Çatalca civarında i nca te- •-ki Tas _, __ 
~ e ... arasmda Osmanlı BaDA.nsımn Galata • 

mektedir. pe istasyonuna airerken makasçı Yah- ( Bayan Satiye daki merkezinde Kiti İtleri Servisine * Hasırcılarda 69 numaralı Niko- yaya çarparak başından ve ayağından konseri ) N ·u müracaat edebilirler. 
nun şekerci dükkAnından yangın çık- ağır agrette yaralamıştır. Yaralı Sirke- gündU~an~~~gr tale~:ı ~msill Talipler hiiviyetlerini müsbit evrak 
mış, bir kısmı yandıktan aonra söndü- ciye getirilmit, Cerrahpaşa hastanesi- ~~~;;;.~~;..;;;;.;_;~~-.;..;;;;;;;.;~----------------------•~ 
rUlmUştür. ne yatırılmı,tır. BugUn M E L E K sinemasmda emsalsiz bir şaheser: 

Ue beraber tahsil tasdikııame J&but 

hadetnamelerini ve şnyet bir vazif 
Istihdam edilıniş iseler, hizmet §ahad 
namelerini birllkte getirıuelldirler. 

Koçok Haberler ---- Beyaz perdenin en meşhur ve en büyük artisti"ti Ş A R L 
BugUne kader rarett•l• 811 gUzel rolde B O V E A 

·N~b~k ~ht!:l ,~.~ r·· LORETT~8 YOUNG 
~ Aynca proarama ilAve olarak 1 1 _ Ganh Pllm (Fransızca nuabası) 2 - Paramount dUnya haberleri 

Bay Tevfik RUştü Aras Cenevrede v. s. "f. 1. 

4 NCO A ş 
( Franaazca ) 

K 



MEMLEKET HABERLERİ 1 OtuZ evli, 
dükkinlı 

Fakat yüz 
bir köy 

frzincanda bekçi teşkilibi 
vücude getiriliyor J 

Geyve ovasını 
su bastı 

-----------------------
Türkbeyli köyü etrafındaki köylerin tam ortasında 

oldu~u için o civann çarşısı halini aldı 

~taayon civannda bir de polis karakolu yapılacak, 
rnurni kadınların mahalle aralanndaki faaliyetlerine 

nihayet verildl 

Sakarya üzerindeki yeni 
büyük köprü yakında 

ikmil ediliyor 

Türkbeyil kUylUierl pazar yerinde 

Qeyve (Huauat) - Dağlardaki kar
laı;qı erimesine inzirnam eden yağ • 
mu.xlarla meydan;t. gelen a&lierdon 
Ko~udero tatarale Geyveden Köprü is
tasyonuna kadar bütün ovayı sel bas
mıttır. Bu arada beygirine ilü çuval 
lcblobi yüklemi' olan bir köylti aellero 
ka2ılmıf, mütkülatla kurtarılmıştır. 
S4arya tatarak yeni yeni yataklar aç
mıttır. Nehrin pek az zaman sonra taş
ma.J,lndan ·ve Adapazarı ile Karasu ci-
var,annda tahribat d ko • Mengen (Husuşt) - Türkbeyli ka.. domlroi, 5 kalaycı, 2 bakirc~ 4 kundu· 

~ yapmasın an r .. 30 d 'b fak oi k.ı.ı kulmaktadır. yu. ev en ı aret, at var uy • racı, 2 torzi, 8 nalbant, 8 marangoz, 5 
Ad .1 B d kl d S lerın tam ortasında kurulmut morkezt bakkal 8 manifaturacı 4 tuhafiyeci 

apazarı ı e u a ar arasın a a- . k ' ' 
k rya U"zerı' k 1 k l 70 bır köydür. Halkt çok çalıt andır. dükk&nı, 8 han ve 5 otomobil garajr 

a ne uru ma ta o an ve y . K 'bl k" 
bin liraya mal ola k k.. .. .. . tı eni, Köy anunu mucı nce, oy- he,ı gün açıktır. Bu suretle bu otuz evli 

ca oprunun ın~aa d k l U ad 1 k"' . k k . . 
bı'tmek u'"zered' y k d k'" d · e pazar uru masına m sa e o un • uçü öy dığer cıvar köylerin çarAtSl 

ır. a m a u~a resmı . k k . d . T 
yapılacaktır. mu~tur. Pazar yerıne ır tan zır_a. e halıne gelmiş bulunmaktadır. 

yen~ ve asri bina yapılmı~ vo hepamın Köyün muhtarı Bay Şevket Çeliktir. 
altlarma da birer dükkan açılmıştır. Bu Köye her gün otomobiller seyrüsefer 
surc:tle dükkaniarın mecmuu yüze ha- etmektedir. Cumartesi günleri de An· 
liğ olmuştur . Pazar, cumaları kurul - kara, Adapazarı, ve Zonguldağa ikişer 
maktadır. Fakat: 10 kahvehane ile 5 otomobil kalkmaktadır. 

KQ.yde 9:J6 senesinde bir telefon 
sa:ıtralı ile bir karakol binası yapılmıt 
ve telefoncu maaşı da 4 civar köyce te
min olunmuştur. 

HABER - Yumurtanın tanesı şe

hirde kırk puraya satılıyor. 

PAZAROLA HASANBEY 

- Hangi şehirde? Eğer bu şehri 
kasdediyorsan bizde bu ~ehirliyız a· 
ma yumurtanın kırk paraya satıldı 
ğını ne görüyoruz, nt! de işitıyoruz 

te 'bı~ahsan Bey, gazetelerden bırin -
avadis gördüm. 

otvo~ Ki· 

... Polıs müdiriyeti, i~ siz güçsüz 
sabıkalılara 

... İş bulacakmı.ş. 
Hasan Bey - Çok müteessirim .. 

-Niye? 
Hasan Bey - Sabıkalı olmadtğı • 

ma! .. 

CUMHURİYET - Müsclles ve 
muı·abba. 

- Lisan de ı si \·eren gazeteyi kıs· 
kandın da sen de hende~e dersi mi 
vermcve ka!ktın ? 

KURUN - Müteka:l.erin üç ay · 
lık ları. 

- Karı:arının, kız arının altı ay
lıklarına gider. 

TAN - ~evyorkta makıne korıu· 
şuyor. 

- Muhakkak diş:d·r dıyc dü~ür.

düm. İmza) n baktım: Be!k s. Doğ· 
ru düşünmü~üm. 
AKŞA~f - Elli b:n lır.ı kaç para 

eder; 

ı - Hnvadıs mi. hesap ders: mi, 
, yoksa bilmece mi? Şerh ver . 
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h n a ta ma 
o a r ·? 

illetler Cemiyetine merbut Beyn lmilel iş büro u, 
yapbğı fetkikierin neticelerini anlabyor 

Üniversitemizd futbol 
1 Üniversiteli, Üniversite kapısından 
girerken bir Son Posta ldı. Dershane· 
ye çıktı. Müderrisin gelTHesme daha va 
kit v.ardi. Son Postasını açt.. Okudu, 
,sayfayı çevirdi. Gene okudu. gene say· 
f.ayı çevirdi. Bir serlevha gözüne ilişti: 
, «Amerika Üniversitelerina futbol 
derai mecburi» 

Gözü serlevhadan, serlevhamn altm· 
,daki yazıya gitti. Okurken hayret etti 
,kendi kendine : 

-Ya! 
, dedi Bir parça daha 
;kere daha hayret etti: 

-Yaa! 

okuyunca bir 

Artık gözlerini ayıram,yordu: 
-Yaaa!. 

, - Yaaaa, demek futbol Amerika ü
niversitelerinde mecburi bir dersmi.ş. 

1 
Geçmiş zamanı hatırladı. İlk rnek · 

.tepte idi. Futbol oynarlardı. Gerçi na· 
ı5ıl oynnnır bilmezl€rdi. Ama ayak vu· 
,-ulacağıru, kaleye atılacağım öğrenmiş 
,le.rdi Liseye geçmişti. Onun liseye geç 
,tiği sene ilkmektepten de futbol kalk· 

, . . . • . nuştı. Lisede ilkmektepteki futbol hızı-
193b daki verımlerı ıtibanJe yeni bir rekor yapan petrol kuyul rı nı göremedi. Stadyama gitmeyi adet e· 

Cem.iyeti Akvama merbut beynelıni· Bir taraftan işsizlik artarken, dünya ,dinmi~ti. Yazık ki stadyomda daima bir 
lel ~ bürosu yeni bir tebliğ neşrede- refahının barometr~i olan ik: iptidai ,sonraki maç, bir evvelkı maçtan daha 
rek bütün dünyanın yüzünü güldüre· madde de ~~~ bakımından 19.36 St: ;kötü oluyordu. Futbol artık topiyle, 
cek haberler vermektedir. Buhran aza- nesinde en buyuk rekorlan kırmışlar· ;pompasile bir kenara atılacak kadar 
lıyor. 4sizlik çok azalmı.ştır, bazı mad· dır. Bu iki madde petrol ve altındır. gözden düşmüştü. 
delerin istihsali umumi harpten evvel· 1936 senesinde 35 milyon önce altın 
ki vaziyeti bulmuştur. istihsal edilmiştir. Halbuki bır yıl ev- Futbolcü .y.etişmiyor, futbol dedi ko· 

* vel bu mikdar 31 milyon, 1933 te 25 pucusu yetışıyordu. Futbol oynanmı -
Şimdiye kadar birçok defalar bu gi· milyon, 1929 da ise 19 milyon idi. Al· ;yor, futbolün dedikodusu yapıhyordu. 

bi hav~disler ~ktı. Esas.en bırkaç sene· tın istihsalinin artması milıcıniki ola - Futbol maçları lafla mahalle kahve· 
denben Amerikada ve Ing:aerede bulı rak dünya eşya fiyatları üzerinde de lerinde oluyor, futbolcunun uğramadı
ranın :ro~a ~iş olduğunu gazete ha· tesirini göstermektedir. Altın mikdarı ğı futbol klüplerinin rekabeti evlerde 
berle_rı ~ıldırıyorlardı. Dünyadaki stok arttıkça eşya fiyatlan da yükselmekte· karı ile kocayı; erkek kardeşle kız kar· 
lar bıtmış, bazı sun'i tetbirlerle de olsa dır. de~i birbirine düşman ed·yordu. 
ticaret sahası genişlem~t;_ Ynlnız b~ . Üniversiteli düşündü: 
h b ı ki ı · Beynelmilel piyasanın yükselmcsı a er ere ınse er ınanm•yordu ... Ve -Bizde de Amerikadaki gibı olsa .. 

d h d 
• t ı kta · 1 dahili ihracatı te!jvik ettiği için bu va· 

a a ogrusu or a ı ınanınıyan an Gene düşündü: 
ilma edebilecek vaziyet te yoktu. Fa- ziyetten bilhassa Frans:ı g!bi devletler 
kat dünya buhranını çok yakından ta· azami istifade etmektedır!er. Bund:m , - Acaba bir gün olup futbolün bi· 
kip eden beynelmilel iş bürosu rakam başka sahih rakamlara istrr.aden pet· zim Üniversitede dersler arasına girdi 
lara istinat ederek artık dünyada buh rol hakkında da şu malumatı verebili· ,ğini göremiyecek miyim? 
ranın çözülmekle olduğunu açıkça s&y riz. 1936 da petrol istihsali 246,461,000 Göremiyecek miyim, derken görü • 
Jemekted ır. tonu bulmuştur. Halbuki bir yıl evvel verdi. Profesör kapıdan girıyordu. Tam 

Büro neşrettiği bültenınde b·ı hadise bu mikdar 226 milyonu ancak bulmu~ bu sırada da bir futbol topu, camı kı· 
Yi şu cümlelerle tafsil etmektedir: tu. ,rıp içeri girdi. 

aBuhran artık seneden seneye azal· Bulırandan evvel azami isqbc;;al mik İki küçük afacan ellerine geçirdık-
maktadır. Yeni kalkınma i~inde geri dar\ 21 O milyon ton idi. Petro!ün fazla leri futbol topiyle Üm versite meyda
kalmış ancak birkaç devlet vardır. Bun istihsal edilerek islimlak edilmesi dür. nında oynarlarken top kazaen canuı 

Yüz yaşına a ar 
yaşamak herkesi 

e inde lan bir şeymiş! 
Meşhur otomobil fabrikatörü Ford, "Ben de Rokfeller 
gibi bedeni kuvvet ve kabiliyellerimden hiç birşey 
kaybetmeden yüz yaşına geleceğime kaniim" diyor 
Dünyanın meşhur· petrol kralı/ 

Rokfellerin ille yüz yaşına kadar yaşa· 
mak için adeta Allah ile iddiaya giriş
mak için adeta Azraille iddiaya giriş· 
tiği malfundur. 
Şu sıralarda dünyanın marul mil· 

yarderierinden bir tanesi daha ayni id
diayı ortaya atıyor. Bu maruf milyar
der de otomobil kralı Hanri Jı'orddur. 

Fransızların meşhur mecmualann -
dan biri muhaırirlerinden birini gön • 
denni.ş ve son z.amanm en mühim ilmt 
ve fenni meselesi olan (yüz y~ma ka • 
dar yaşamak) davası etnıbnda Ame -
rikada zengin ve dalayısile hayata dört 
elle sanlnıış insainlarla ~ir seri mülA
kat yaptınnıştır. Hikay nin alt tarafı· 
nı Fransız muharrirden dinleyiniz.. 

* Ford milyarderierin en gençlerin • 
den biridir. Ben Nevyorkta bulundu • 
ğum zaman 7 3 ncü yaşına basmak ü· 
zere olduğunu haber aldım, derhal bir 
tayyareye binerek Büyükgöller ci -
vanndaki malikanesine gittim. 

Kendisile görüşmek güç olmadı. Be· 
ni güler yüzle karşıladı. 

Ford elli yaşında bir adam gibi gö · 
rünüyor, sırtında açık kurşun~ bir el -
bise \•ar. Gözleri, 35 Ük insaniann kıs· 
kanacağı bir pariaklılda yamyor. 
Nasıl olup ta böyle genç kaldığım 

ben merak ediyoruın, o da benisıkın -
tıda bırakmak istemiyor ve vaktin na· 
kit olduğunu bilen bir adam sıfatile 
benim kendisine sualler sorarak vakit 
kaybetmekliğime mani olmak için der· 
hal, kendisine sorabileceğim mukadder 
suallerin hepsine lazım gelen cevaplan 
kendiliğinden veriy.or. 

- Hayatta ve yol ortasında dunna -
mnnın yegane çaresi, her dakika yü • 
rümek ve hareket halind~ olmaktır. 
Hayatta nevmit ve müteessir olmak 
için hiç sebep yoktur, son zamanlarda 
sanayi buhranlanndan, krizlerden, jş
sizliklerden bahsediliyor, vaziyetlerin 
fena gittiğinden şikayet ediliyor değil 
mi? 

Ben hiç bu fi.kirde değilim, esasen 

Hanri Ford vefabrtkalanndu 
bir görünlif 

rini layikiyle istismar edemiyoruz. 
Bununla beraber fen sür'atle ilerlf .. 

yor, bakın siz buraya tayyare ile Nev• 
yorktan dört saatte geldıniz ... Hal bu• 
ki beş sene evvel 24 saatte gelemez .. 
diniz ... 

Otomobil, tayyare, bugünkü vaziye~ 
telerinden çok daha mükemmel b.r şek 
le gireceklerdir ve bu naki! vasıtaları~ 
nın sür'atleri fevkalade artacağı gibi, 
içlerinde bugüne nazaran yüz kat daha 
emniyetle yolculuk edeceğiz. 

Demiryolları ancak ~şya naklıyatı ~ 
na hizmet edecek, sanayi fuvkalade in
kişaf edecek, hayat tarnamile sanayiir· 
üzeı-ine istinat edecek. 

lar da Holanda, Avusturya ve İsviçre· ya yüzünde hareketin de .arttığını isbat çarmıştı. 
dir. Bu devletler için de geri kalmış di eder. 1932 yılında bütün dünyada 181 

İl\ISET hayatta cfena» mefhumunun manası 
yoktur. Tabi.at insana akıl vermiştir. 

İşsizlik meselesine gelince... Bunu 
halk izam ediyor. Ben öyle zannedi .. 
yorum ki işsizliğin önüne geçecek ye .. 
gane çare f.abrikatörlerin a!llelelerine 
bol para vermeleridir. Bu taktirde hem 
arnele para tutar, alış veriş yapar, pi 4 

yasa oynar, hem de piyasa oynadığı 
için fabrikalar işler, işsizlik kalmaz .... 

yoruz, onlar da emin adımlarla diğer ar milyon petrol istihsal eıiilirken bugün. 
kada§larına yetişrnek için ç.alışmakta • otomobil, vapur. motor, ilah Lşler.ndf' 
dırlar. hemen hemen 250 "milyon ton petrol 

Frnn ada iıısizlik her s~ne munta - sarfedilmektedir. 
zam bir surette yüzde 8 nısbct·ndc aıal Altın is~ihsalini İngiltere, petrol is-
maktadır. tihsalini de Amerika ellerınde tutmak 

Almanyada yok denecek kadar z· tadırlar. Bugün de iktısadi niznm, baya 
dır, Amerika ve İngilterede harpten tın anahtan Anglo Saksanıann elinde~ 
e Iki vaziyet bulunmu.<;tur. d" . . ır. 

-
Bir lladın hocasını 
Neden nıeŞfJUI 
Edemez? 

Ankarada oturan Ba\an N. T. n·n 
derdi şu: 

- cEvleneli bir sPne o du İ 1k za· 
manlarda zevcim bana çok d. -;kı..n· 
dü. Bensiz hiç bir y ~ı~ gıtmeLdı. I: v
de de hep benimle ıne 16ul olurdı.1. 
Şimdi yalnız çıkmıya, evde de ga • 
zetesile meşgul olmıy3 l->..a} adı. Be· 
ni hiç bir aile ile tanı~tıım<Jm?."''• k..ı· 
Duşturmaması da ayn bir üzün ü .. » 

* Okuyucumun sıkılmakta, üzül • 
mekte, dert yanmakta hakkı var. fa
kat bu \"aziyeti di.ize1tmek, gözden 
ırak edılemez. Bir sevgili, müsaha • 
besinden vaz geçilcmez. bir arka -
daş, refakatinden istiğna gö teıile -
mez, bir yoldaş haline gclmes:. ge • 
ne kendi elindedir. 

Kocanızı tetkik ed:tıiz, n<! gibi ış· 
}ere ve ne gıbi balıisiere a'akn gö . 
teriyar öğreniniz, sonra o bahısler 
\'C o isler hakkında biraz maliımat 
edinini~. sizinle konıJ~mıya baş~adı
ğını göreceksiniz, givım;niz kuş:amı· 

nızla, hele bir dost meclısinde bir 
mü ahabeyi idare edis tarzımz ki ar· 
l:adaş ara göstermekt~n gurur du · 
:) u acak bir eş halin~ gehniz. Bütün 
gezintılere ıştirakiniz için ısrar edil· 
dı nı göreceksiniz. Bu meziyetler 
s"lde ~ oktur, demiyorum. Fakat 
m( \·cut meziyetlerinl7j ku lanmamış 
o m klığınız çok mümkündür. Bir 
dda tecrübe ediniz, muvaffak ola -
mazsanız, o zaman yazınız, meselc • 
de başka bir sebep arı ya h m. 

* Ankarada Cebeciden mektup ya· 
zan okuyucuma: 

Erkek gayri meşru bir münase · 
bet yolunda yürürken önüne bir ma· 
nia çıkacak olursa hırsında büsbü -
tiin alevlenir, buna mukabı. mak • 
sadma crişince derhat soğur. Binde, 
on binde bir istisnası ile bu, umumi 
b:r ka"dedir. Sinirleriniz1 yoklayınız, 
mantığımza müracaat ediniz, en ma· 
ku. tarz hareketini bulursunuz. Yal· 
nız müsaade edersenız çocuklarını • 
7.Jn adedi hakkında yazdığınız ra· 
kcımda bir yanlı§lık olduğunu san· 
d:ğımı söyliyeyim. Yamhyorsam si
zi tebnk edeıim. 

TEYZF. 

Çocuk elbisesi 

.. 
1 

Bu akıl, içinde bulunduğumuz şartları 
kendi menfaatlerimize uygun olarak 
hizmet ettirecek kabiliyette olmalıdır. 
Her yeni buhran insanı terakki yolun
da ilerletir, hayat bir tekfımülden iba· 
rettir, tekamül de ciyh dir. Ve dün -
yadaki bütün hareketler tekamü! o1duk 
larına göre iyidirler. 

Ford da diğer hayata düşkün insan
lar gibi sigara ve içki kullanmıyor, bil
hassa her gece muntazam ve bol uyu • 
yor. Et kat'iyyen yemiyor ... Buna rağ
men kendini mahkum ettiği ışkenceleri 
itiraf etmekten çekiniyor. 

- Uzun yaşamanın bir sırrı da şart· 
Slz, kayıtsız, serazat ve disiplinsiz ya
§amaktır, diyor , ben ne zaman 

Size ~unu da söyliyeylm ki bu söyle .. 
diğim şeyleri ben görecek kadar uzun 
yaşıyacağım ... Ve amelenin, halkın, sı.c 
kmtısının çabuk geçtiğini, alınlarında .. 
ki tereddüt karışıklıklarının kısa bin 
müddet sonra zail olduğunu göreceğim. 

F edere edilmek 
kulüpler 

isteyen 

Bursa (Husu i) - Gemlikteki spo~ 
klübü, inegöldeki Yenidoğanspor klü~ 
bü, Yenişehirdeki ldmanyurdu spot 
klübü, buradaki spor bölgesi kurumu• 
na müracaat ederek federasyona dahil 
olmalarını istemışlerdir. Avcılar klüb\1 
de böyle bir müracaatta bulunmuştur1 
Teklifler bölge tarafından tetkik edi):, 
melttedir. 

istersem, ve ne canım çekerse onu ye
rim. Gıda i~lerlle çok meşgul oluyo · 
rum, çiftliğimde bir kaç kimya rnüte -
hassısı inek sütünü hava ilc temas et· D·· k" • 1 
tirmed'en ve dalayısile kuvvetlı hasc;a- unya s ı şampıyonu, 
larını kaybettinneden ~ışelerc yerleş· Chamoniks 12 (A.A.) - Diinya 
tiriyorlar. Ski ~mpiyonasının neticeleri şunlaı• 

Ben öyle zannediyorum k. Rokfcller dır: 
,. gibi ben de 96 y~ıma bastığım zaman 4 X 10 kilometre bayrak. yarışı: 

bugünkü kudret ve çalakim: muhafaza Birinci Norveç: :i saat 6 dakika 1, 
~debileceğim. Ben o kanaat~yim ki do- !an iye, ikinci F n:landiya: 3 saat 7 da .. 
guştan arızalı olmıyan her ınsan yalnız k "k 4 . .. .. .. ltaiya: :ı saat 
iırtemek ve arzu etmekle 100 yaşına ka- 8·ı ~ak'k sa

4
n
8
1
ye, ~çuncu 

aa ı ·a , samye. 
dar kolayca yaşar. 

Ben bunun sırrını öğrenmek istedim. 
Suallerimle bu işi biraz kurcalamağa 
kalktım, beni başladı. 

- Azizim dedi, insanların mühim 
kusurlarından biri de her ad1m attık
ları zaman etraflı düşünmcmeleridir, 
eğer sen şimdi benim sözlerım üze · 
rinde düşünseydin, söylediğ!m şeyle -

· rin içinde aradığın sual!erin bütün ce· 

Ttkirdagda musamera 

Mavi • beyaz kareli yünlü kumaş- vaplarını bulurdun ... 
tandır. Roba arkada illkleniyor. Önün * 

"7-:kirdağ (Hususi) - Yıldızspot 
klübü gençleri ~ehır klübü salonunda 
bir müsamere vermişlerdir. Müımmer~ 
de Çağlıyan piyesi temsil edilmiş, muh" 
telif piramit ı;ıumarnlaTı gösterilmiştir. 
Müsamere ve piramit oyunlarındA 
gençler ziyade ile muvaffak olmuş ve 
Te kirdağ halkımı eğlenceli bir kaç sa
at geçirtmişlerdir. 

iki yanında, arkanın ortamnda birer pli Ford ile biraz da mf.stakbel projele· 
yapılmıştır. Yakası beyaz pikedendir ri hakkında konu~tuk. O gene bana hiç 
8 . 1 O yaşlarmda kız çocukiarına pek söz söyletıneden aniatmağa b:ışladı. 
iyi gider. - Ke~fcdilmiş olan tabıai. kuvvetle-

Aynı şekilde bir müs~ınere yakında 
Tekirdağ spor khibi.ı tar.:ıfında:-ı da ve
rilecektir. 



SON POSTA 

Rusların Büy-ük Şaırı 

Aleksandr Puşkin 
No:9 

ölümü şuurlu 
• 

Puşkinin 
cinayetin e serı idi 

Yaıı:aıı : H 

bir 

Puşkin bir düelloda ölmüştü, fakat o, düelloyu kıskançlık neticesi olarak yapmamış, 
kötü bir entrikanın kurbanı olmuştu 

Senelerdenberi Puşkin!n düellosu -ı 1 için,_ I inci Ni~ol8nın Puşkine sorduğu 
b~n sebeplerini araştırınakla rneıgul sualın neden ıcap ettiğinl araşhrma -
Olan Sovyet Puşkihcllerinden B. Ka • J mız lAzımdır. Şayet imparator, ckarısı· 
lanski tetkiklerini şöy<le anlatıyor: na verdi~i iyi nasihatlerdt-n ötürü .. 

cPuşıkinin düellosu ve ölümü o za • Puşkinin kendisine teşekkür edişinde 
lnıa.nlar için hiç te beklenmıyen sosyal bir alay, bir istihza, bir şüphe kokusu 
bir akis uyandırdı. Bütün Petersburg duymasaydı •benden başka türlü bir 
bu ölüm karşısında insiyakl olarak a • hareket bekliyebilir mi idinh 1malini 
hklandı. .. Puşkinin ölümünden sonra sorma~a lüı:um kalır mı idi? Puşkin 
liirln dosVları, Rusya mikyasmda sa - imparatorun Natalyııya açıktan açığa 
ia sola yağdırdik:lan mektuplarla Pu~- kur. yaptığını gönniyecek kadar buda -
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Bu hallamu lik maçlan 
Lik oyunlarının son 
maçları yapılıyor 

Galatasa~ag Istanbulspor la, Fener, Anadolu ile, 
Beşiktaş ta Hilal ile karşı/aşıyorlar 

kinin ölümünün sebeplerini araştınna- la değildi. Nitekim muhtelif vesilelerle 
h, şahitler bu!lınağa çalıştılar. Sayıları karısına yazdığı mektuplarda impara _ Bu seneııin Ilk birin clsl Fenerbahçe takımı 
~ilderi bulan bu gibi mektuplar, bu - toı1a yakınlığının doğurabileceğı kor· İstanbullik şampiyonasının son oyun olan HilAl .Beıiktafa karıı daima te..'ı· 
rüne kadar sak'lanmıf bulunuyor. Bu kunç akibetlerden onu daima koruma- ,ları üzerindeyiz. Birinci likte yer alan ).ikeli bir rakip olm~tur. Uzwı müd· 
tararu hldlsenin iç yüzünü aydınlat • ~a çalışması Puşkinin imparatordan takımlardan birçoğu son maçlarını yap detten beri sahada görmediğimiz Hilal 
ttıağa yanyan bu vesikalar, ancak 1663 pekalfl şüphe ettiğini göstermiyor mu mış bulunuyorlar. Bir kısmı da bu haf· idmanlı bir vaziyette .ise belki haftanın 
'enesinden, yani PuŞk.inin karısmm ö· idi?. Bu şerait altında Puşkinin, im - ta likteki son oyunlarını yapacaklardır. ~rprizini yapmış olacaktır. 
lUınünden sonra neşredilmeğe başlan - aratoru~ huAlfısuna, samirniyetine inan- ,Bu hafta yapılacak maçlardan sonra B takımlari maçi 
tb. Fakat Puşkfnin·bfblografisini Ya - Pu§kin düello esnasında masına imkan var mıdır?. Binaenaleyh Galatasarayın, Eyüple, Fenerbahçenin 
Ilan vak'anüvisler Puşkinin aile esra • da mevcuttur. Bu vesikanın mevcudi· imparatorun da doğru olarak anladığı Topkapı ile, Güneşin de İstanbulsporla Bugün Şeref stadında Beşiktaş - Bi· 
l'Uıı etrafa yaymamak gibi manasız bir yetini bütün Puşkinciler bildiğı gibi gibi Puşkinin te.<iekkürü derin, acı bir ,birer oyunu kalacak ve bu maçlardan lal B takımları arasında tehir ediimış 
takım düşüncelere saplanmak suretile Şçegole! de biliyordu. Fakat bu vesi • istihzadan baska bir şey değildi. Puş _ sonra da İstanbullik şampiyonası sona olan maç yaılacaktır. Müsabaka 2,30da 
lstl en mühi.m vesikalan nesretmedik"' kanm taşıdığı derin mn.nayı kimse kav- kin Çann kendi kansına kur yaptığını ,ermiş olacaktır. Bugün~ kad.lr yapılan başlıyacaktır. 
!elinden başka, işi ar~tl~aktan da ramıyor, lcimse buna ehemmiyet ntfet- bir çok dostlanna söyıcmi~ti. Bilhassa maçlardan alınan neticeye göre de, Fut Güreşçileri miz dün akşam Fen· 
\raz geçtiler. Ancak ilk defa olarak Şçe- miyordu. Vakıa Şçegoıef Puşkın hak - Naşçukin ismindeki dostuna yazdığı .bol Federasyonu tarafından hazırlan - 1 d" 
101ef, bu esran tafsilatile aydınlatma - kmda yazdığı büyük eserinin 442 ne: bir mektupta ckoskoca Çarın alelade ,makta olan millt küme :naçlarma gire· an ıyaya hareket edemediler 
la teşebbüs etti. Fakat o aa çok sathl sahifesinde bu vesikadan bahsetmiş, bir hassa zabiti gibi kansına kur yap • ,ct>k takımlarımız seçilmiş vaziyettedir. Dün akşam Finlandiyaya mütevecci· 
ka~dı. İti bir aile f.aciası, bir kıskançlık hatta bunu aynen iktibas etmiştir: tığır.ı, gt>eeleri Ns.tatyar.ın pencereleri . J 4 Martta başlıyacak o•an Milli kü • hen hareket edecek olan blietçtlerımix 
~1'9evesi içine hapsettL Puşkine yazı· Fakat tahliline hiç yanaşmanuştır. altmda dolaştığını, yatak odasındaki ,me maçıarına İstanbuldan Galatasaray, merkezden resmi müsaade henüz gel
tl .o mahut mektubun Dantesten ziya- Bahis mevzuu olan vesika Baron Kor- perdelerin ney~ mütemadiyen kapalı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Güne~ takım- mediği için hareketlerini tehir etmek 
e Imparatoru telmih etliğıni ilk defa fun hatıratıdır. Baron Kon hatıratm • durduklarını kansından soruşturduğu- ,ları iştirak edecektir. mecburiyetinde kalmışlardır. 

Olarak l925 senesinde ben ortaya at • da, Çar I inci Nikola ile Puşkin arasın- nu .. ~ ~nlatıyordu.. . Galatasaray - Istanbulspor Halkevinin futbol lrunuva! 1 
ttm. Bu suretle Pu~inin aile faciası daki ~n son mülakattan _ hızzat Çarm Butun bunları bılen Puşkınden im - . . . . . 
ledrken sosya!l bir mahiyet almış olu- kendisine anlatışma atfen . bahset _ paratora karşı nasıl bir samirniyet bck· · Istanbul lık ~ç~ar~nda~ ~ırıbırl~rı· ~~~~n~!~ı~e;~~:e~ınaycslndekl ktüp
~?rdu. Bu suretle Puşkinin değil, ken- mektedir. Baron Korfun bu mesele liyebiliriz ? . Puşkin cimparatorun :ı;ıe uymayan ne ıce er e sa a an çı an ler tarafından 14 21937 pazar gunU futbol 
dı kıskançlığmm, fakat kötü bir entri- hakkında yazdıklan fevkaiade dikka- iyi nasihatleri• ile ancak alay edebilir· lst~nb~lspor ta~ımının bu oyu~una hu lik maçıarına Bozkurt ve Bakırköy salıala-
kanın kurbanı olduğu gün gibi mey . te şayandır. dL Pus,kinin bu acı istihzasından si • susı bır ehemmıyet v~rmek lazımdır. nnda aş:ıll-ıdaki programa göre devam f'dile-
dana ç kı d Pu k' · "1"' ü K f 16 nı'rlen . t be d b k t" Zaman zaman kuvvctlı oyunlarına şa- cekttr. AHikadar klüplere teblıl olunur. 

ı yor u. ş ının o um şuur- Baron 0,. , 46 senesi nisanınd:ı en ımpara or « n er. as a ur· . w İ 
-.b' · ı· · 'd' H · ta lü bı'r h k t bekl" b 'l· : 'd ' ? ,hıt oldugumuz stanbulsporun Galata- Proı;nm: . ır cınaye ın esen ı ı. er ~eyın • Çar I inci Nikola ile yaptı<1ı mülakatı are e ıye ı .r mı ı ın. • k h .. 1 d -'"'ih ,., -1-ı· saraya arşı er zaman guze oynv. ı•" Bozkurt sahası ·. Saha komlserl: Yekta 
' · mahkemesi önüne, olduğu gibi, iki şahidin .Orlofun ve Vronçenkonun- Şı..:A ındeki g(ıya masumane suali sor • · b'lm' kt e-· Ann 
ÇGtması lazımdır. müvacehesinde yapmıştı. Bu itibarla mak lüzumunu duymuıtuı·. Puşkinin .nı .ı ıyı:zı y_o .. ur.. . · Şlmendlfer _ Akm: saat 12.30, Hakem 

~..... 1 · bu su al d ·-. ap bu sah d _ Lık netıcesı uzerınde h ıç bır rol oy- ....... 
V)~golef, 1928 senesinde mese eyı bu mülakatın doğrulu~undan şüphe et- .e ver tgı cev , a a yu • .. b k haft ~mn B Şilt, Şimenditer - Yeşlldirek.: 13,45 

~Öyle iıah ediyordu: cPuşkin kansını memiZe imkan yoktur. Her halde Çar rütülen tahminierin yerinde oldu~nu .namı?.'actkb .olan bu musa ka a anın hakem Numan A Lik, Bozkurt - Akın: 15,30 
llanteSle fena bir vaziyette yakaladı. Nikola Baron Korfun hat1ratını yaz - çok iyi göstermektedir: .en guze ır oyunu olaca tır. hakem Abdurrahman A Lik. 

nu abvalde kıs'kanç bir koca haklı ola- dtgwmdan haber<iardı. Bu suretle Puş - - Beklemek şöyle du•sun, haşmet - Fenerbahçe - Anadolu Bakırköy sahası: Saha komlser1: Yaşar 
tak her şeyi yapabilir. Fakat Dantes, kin hakkında söyliyeceği şeylerin de meap, ben bizzat sizin de kat'lma kur İstanbul şampiyonasınuı en basında 
l\ışkinin şüphelerinin haksız olduğu - kaydedileceğini tahmin etmi!? olacak- yap~ı~ınızdan şüphe ediyo~dum. cŞüp- ,giden Fenerbahçe için bu .müsabaka ü-
11~. kendisinin Puşkinin lcansına de • tı. Nikola, kendi isminin Puşkinin ölü- he edıyordum• ne demekt•r?. Ya şim- zerinde durulacak bir oyun değildir. 
ği1, fakat baldızına aşık olduğunu o • mile bağlanacağını çok iyi biliyordu. di etm:yor muydu?. Bu ana kadar im- • Eskiden beri Fenerbahçenin karŞls·n 
tı.unıa evlenmek niyetinde bulunduğu- Bunun için Puşkinin ölümünden on bir paratordan şüphe eden Puşkının bu şi:p :da tehlikeli bir rol alamanus olan Ana 
llu söyledi. Malum olduğu üzere Dan- yıl sonra da olsa, kendisile şair ara • h:ı~rini ortadan ka~dı:~cak nasıl bır 

1

po1u takımı bu müsabakada ~karşı tara· 
~s Holanda sefirinin manevi oğludur. smdaki münasebette~. b.~hsetın:k. o~a hadıse cereyan ~tmıştı . .. İmparatorun ;fm kendine fazla ehenumye:. vermeyi-
Şe Hekkem de karıştı. Maksadı Dan · pek lüzumlu görünmuştu. Puşkının o- te~~~at~ m~!: Fakat. yu.karıda ~~ s~y- .şinden istifade ederek canlı bir oyun 
~i bu. işten az ::~ra:la. ku~armaktı. Jümü dalayısile {)rtava çık_an ş~yialan l~dıgım.ız gıbı, P~şkın, ışın aksın: soy· ,çıkarabi1diği takdirde az bir sayı farki 
antesın sevmedıgı çırkın bır kadınla yalanlamak, vaziyeti kendı lehıne tef- lıyen bır sıra delıller karştstnd'i ımpa- le salıayı terketmiş olacaktır. 

evı~n işine mani olmak iç:n, Natalya - sir etmek Nikola bakımından pek tabii ratorun kuru -~e~inatma inana~k ka_- Beşiktaş _ HilAl 

Asmai;an. 

Bakırköy - Aksaray: 14 15 hakem Abbas 
Toksöz B Şllt, Bakırköy - Aksaray 15,30 ha
kem Bl haeddln Uluöz A Lik. 

Kros kaniri müsabakasi 
İstanbul Atletlun AJanıı:ından: 
ı - 14 şubat 937 pazar günü Fenerbahçe 

stadı ne Kalamış yoıu fizerinde yapılatat 
kros §ampiyonasının dordüocfı müsabakası 
için 1slmlert yazılı hakeınlerln saat IO .. "iO da 
Fener stadında bulunmalan rica olunur. 

2 - Adil Olray, Ahmet Salt J<.ecep. İh
san İpekçi, M. Nuri, Hüıbmetttn, Nuri, CehU 
Şahlngiray. ~ın I inci Nikola ile münascbette bu - !di. Fakat Nikolanın lehine bir vaziyet dar çocuk deg!ldı. Esasen Puşkınce ae 

Unusunu telmih eden mahu~ mektubu yaratmak için söylediğı şeyler, ne ga _ malum olan imparatorun ahlakı, Puş- Lik maçlarının en talihsiz bir takımı İstaniNil Atletbın Ajanı 
h~ı.• ri~i~ ~mffionun ~eyh~deenkuv _ k~in ba~a türlü d~ünm~iPe ~k~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
b F'ak~t mesele hiç te böyle değildi. vetli bir vesika olarak_ o:taya çıkıyor. veremezdi. İmparator, karısile, daimi ll 
oun b- 1 ı d w b" "k d N'k lA · 1 mul kat B metresi Nelidova ile iktifa etmiyerelc 
1 

un oy e o ma ıgına en uyu e- ı o a, şaır e son a ını aron 
U, Puşkinin mahut n1ektubu alır aı _ Korfa şöyle anlatıyor: balolarda, suvare1erde sergüzeşt peşın-

rnaz •üçüncü şube• JllÜdürü jandarma cŞairin hayatınrn sonlnn!'a doğru de koşan, önüne gelen kadmlara sar -
generali Benkcndorf'a müracaah, ve k:ansile sık sık buluşurdum. Iyi bir k3 - kıntılık yapan bir adamdı. Puşkın bü
ı.... . ...ı.. N t ı · tün bunlan bilmiyor değildi. Şair im
"U n1üracaat üzerine de i..TUparatorun te dm olduğu i~·· a a yayı. samımi o-
l~dır. İınparator cmPktup hadisesi• larak çok severdim. Bir gün kon~ma· paratorun kendi \iJ.e işl~rinE" ne sıfatla 
h ın k · karıştığını gayet iyi an hyordu. Ve bu· ..,. apatılmasını neye arzu etmişti?. mız onun güzelliğinın sosyetede doğar- k 
ruşk:n cher hangi bir muhcl•eme iste- duğu dedikodulara intücai etti. Ben nu anladığı içindir, i müthış bir kin 
hıediği• ni .bildirmekle Danlesin, Hek· ke"'disıine mümkün merlebe ihtiyatlı ve gayz içinde yantp tutu~yordu. 
lc:e •• Şair, kansına yazdığı mektupları im-min birer ku'kladan ba~ka bir şey ol- davranmasını, !kendi saadeti için oldu
nıad k ı k paratorun postadan a.şırarak resimleri· 
f.rı · ı larını anlatmak istememiş mi ğu kadar Jnskanç o an ocasının saa - ni aldırdıgı· na ögrenw diğı r.aman da ay· 
ı.tı?.. deti için de şötıretlni muhafaza etme-

Bu düello hadisesinin bugüne ka - sini tavsiye ettim. O her halde bunu ni kin ve biddet fırtınasın:ıı yakalan -
~r halkx:iilmiyen ciheti, 1836 senesi kocasına anlatmış olacaktı . Çünkü Puş- mıştı. 
d teşrinisanisinde düellodan vaz ge· kine tesadüf ettiğim zaman, kansına Puşkinin impara~ra verdi~ı cevap a
Çen Puşkinin iki ay soora ortada bir ver.diğim iyi nasihatlerden ötürü bana çık ve ''azihti. Puşkin geçmiş hadise • 

da~~e .. p yokken buna neden lüzum gör- tcşakkür etti. Keod:s!n .. e .so. rdum: lerden değil. fakat cereyan etmektc o-

(Arkası var) 

ug 1. b k l b lan \'<lk'a!ardan da bahsediyordu. Bi -..ı u 1\eyfiyetidir. Şayet bu nokta ny- - Benden aş a tur u ir hareket 
"'ı~ıal":ıbilirse düeUoyu ve şairin ölü· bekliyebilir mi idin?.. naenaleyh şairin şüpheıeri mazi !çin ol 
lnun· .. duğu kadar hal için de varit idiler. Şa-
1p_. u orten bütün esrar perdesi de - Beklemek şöyl~ dursun. haşınet-
;ıkı'f'lış olacaktır. Sovyet Puşkincile· meap, ben bizzat sizin de kanma kur yet Puşkin 23 teşrinisanide jandarm~ 
l~den Çulkof, bu noktaY! şöyle tenvir yaptığını?.dan şüphelen;yordum.. kumandanı Be>nkendorfun yanında im-
edıyor: Bu konusmamızdan üç gün sonra da paratorun yüıüne kar.iiı bu müthiş it-

hamlan söyliyemediyse, bu defa, yal-
«Puşkin, düelloyu doğuran 26 ka • onun son düellosu \'llkua gelm~h.» nız olu~larından istifade ederek, hadi-

~~nu -;ani 1837 tarihli mektubunu ta- Baron Korfun bu mülakat hakkın - seleri, olanca açıklı~ ile ortaya atmak· 
11 k ' '>~psiz vaı:mamıstı. Bu sebebi daki yazıları burada bitiyor. Bu müla-

anı · tan çekinmemi~Ur. 
at n çok dikkate değer bir vesıka katın hakiki manasını anlıyabilmemiz 

Bir kar bütün 
Istanbul yollarını 
Altüst etti 
Bir şoför okuyucumuz bızden so-

ruyor: 
- Siz lstanbulun tram,·ay geçen 

sokaklarını muntazam görürsünüz, 
deği i mi? 

Ve bizden cevap beklen•eksizin an 
}atıyor : 

- Yaya veya tramvayla gidip ge· 
lenlcr farkedemezler, bır yolun bo· 
zuk olup olmadığını anlamak için o
tomobil ile dolaşmalı. Otomobilin ne 
kadar sarsıldığına bakma_ı, ve yolu 
bir şoför göziyle tetkik etmeli ... 

Mesela iki gün e\'vel Altmc~ Dai
reden geçe. en teker:ek göze görün
miyen bır çukura battı, otomobili -
min makası kınldı. Bu çukur evvel-

ce yoktu, yağmuru kan müteakıp a· 
çıldı, fakat yalnız orada mı ya, ana 
caddelerimizin her tarafı baştan ba
şa böyledir. Benim bildiğime göre 
tramvay rayının bulunduğu caddele 
ri yapmak, Tramvay Şirketinin va· 
zifesi imiş. Zannederim doğru olacak 
ki birkaç günden beri şurada burada 
üçer beşer tramvay arnelesinin çalış 
tığı görülmektedir. Fakat kanaatim
ce bu emek beyhuded!". Çünkü yağ
mur veya kar bir defa daha yağınca 
yollar tekrar bozutacal::tır. Şöyle böy 
le bir tamir değil, esaslı b:r yapma 
lazımdır. 

Bartın Bay Mahmut Maan·a: 
Verdiğiniz ınalfım'!ltı çok faydalı 

gördük. İlk fırsatta :stifadc edcce • 
ğiz. 

Ter-ı.i Hasan Şahine : 
Mcktubunuzu doktorumu7.a \•er -

dik. Sizi tatmin etmeye çalışacaktır. 
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Ölüle Tarlası • 

1 Topkapıda küçük bir mezarlığa üstüste ölü gömülüyor, 
cesetler toprağı e§en serseri köpekler tarafından 

parçalanıyormuş. Belediyeye müracaatlar yapıldı Yerlerinde sayan ar 
O tuzlu biberli ıstilahlarla şiir tenceresini kaynalanlara 

bilmem ki ne isim vermeli? İhtimal bunlara yerinde 
sayanlar değil, yerinde i:epinenler demek daha doğru olur 

Yazan : Halil ı~alıri Uzansoy 

Toplmpının meza rlıkJanııdan biri 

(Baı tarah l inci sayfada) 1 - E~er bu mezariıtın bütün kusur-
Topkapının Merkezefendi mahalle - ları bu gördilklerinizden ibaret olsay

ainde otunnak vatandaş için niçin bed J dı, sizi rahatsız etmek mec~ı:riyetin.i 
behtlık oluyor? Ve koca bir mahalle- duymayacaktı.k! Fakat, asıl şikayetlerı 
nin sakinleri, Allahın benim gibi Aciz mizin yanında, bu gördüğünüz kusur -
bir kulundan ne bekleyebilirler? Zih- lar, birer meziyet sayılır! .. 
rıimden bir anda gelip geçen bu düşün Haseki, Cerrahpaşa, Yenibahçe, Gu· 
eelerin uyandırdığı merakla sordum: reba, Gülhane hastahanelerinin. ve 

- Emrinizi öğrenebilir miydim? Morgun hemen bütün ölüleri buraya 
- Estağfurullah. .. Maksadımız, aiz- gömillür ... 

den imdat dilenmektir! Şu gördüğünüz ufacık sahaya gömü-
- Maksadınızı biraz daha tavzih ede len ölülerin sayısını Allah bilır. 

me:ı. misiniz! Bir mezarın boyu, derinliği, gene 
-sözıe, hele böyle telefonla anlat- cdebıi emvab nizamnamesile tesbit 

maya imkln yok!.. Vaziyetimizi gelıp edilmiştir. Eğer burada açılan mezar -
bizzat gönneniı lazım! Bu zahmeti esir lar, bu nizamnameye uygun olsaydı, bu 
ıomezseniz, derdimizi aniayabilmeniz arsa, en az on sene evvei yükünü almış 
için bizim ağız açmamıza bile lüzuın bulunurdu!.. • 

kalrnıyacaktır! Halbuki vaziyet öyle m i ya? Buı ada 
Mesleki tecessüsilm, iyiden lyiye kö- bir lahde on cenaze istifienir ... ve bır 

rUklenınişti: cenaze üstüne bir kürek torak ya dü-
- O halde, dedim, eğer sizce bir mA şer, ya düşmez ... Bu yüzdendir ki, bu 

lll yoksa, ben derhal gelebilirim! gördüğünüz yer, bir insan ölüler; tar 
- Bilakis ... Çok müteşekkır ka lı - lasına dönmüştür!.. V~ leş dü~kün:i 

nz. .. Sizi Topkapı tramvay yolunun hayvanlar, bu tarladan d oya d oya ol -
bittiği yerde bekliyeceğim! Beni, sağ larlar ... 

elimde tutacağım melon şapkamdan, Burası serseri köpeklerin cerzak am 
ve sol elimde bulunduracağtm Son Pos barı» haline gelmiştir. 
ta gazetesinden tanıyabilirsiniz! Burası bir cçakallar cennetı» ne dön-

Ben: müştür. Onlar, toprağın aıtma değil, he 
- Hay hay! ı bastırıp telefonu ka- mell Jıcmen sathına bırakılan ölüleri, 

pıyorum, ve bu mahiy~ti meçhul seya didik didik eder dururıar!.. 
bate çıkıyorum! Bunun içindir ki, koca Topkapı, bir * koca ve tavansız teşrihhane gibi müte 

_ şu gördüğünüz yere ne ismi ve- .madiyen leş kokar ... 
rebtlirsiniz? Mezarlığa gelen çakallarm vahşi ses 
Topkapı tramvay yolunun bittiğ; yer lerinden ürken en yiireklı mahalle ço

ae bulduğum yabancı okuyucumun cukları, mektebe gitmek cesaretim bu
parmağiyle gösterdiği sahayi dikkatle lamıyorlar ... 
bakıyorum: . Bu yüzden, ne rahat:.rmı. kaldı, ne 

- Bir arsa!... .sıhhatimiz! 
- Bilemedinizi Hayretten açılan ağzımı kapayama -
- Bir otlak ! dan, gittikçe artan bir dehşetle dinli-
- Bilemedinizi yorum. Muhatabım dertyanmaya kan 
- Bir tarla ! mış gibi, genişçe bir nefes alıyor, ve: 
- Gene bilemesiniz! - Emin olun, diyor, sö?.lerım hakiki 
Diyen muhatabım, acı bir gü!üşle de- vaziyeti ifade edememektedır. Ve bu 

vam ediyor : mahalle sakinleri içinde, bu şikayetle-
- Şu eşiimiş topzrakları üstünde ko rime şahadet etmiyecek tek şahit bu-

JUnlar otlayan saha bir mezarlıktır!. lamazsınız! 

Yanlış duyduğuma hükmederek so - ş· d. bl ümidimiz kaldı: Bir · 
ruyorum: ım ı son r .. 

Me a lık d d. . , çok imzalarla mahalle narnma muşte -
- z r mı e ınız • B. · · v·ıA ete _ Evet... re k üç istida yazdık: . ~rısını ı ay , 

Defni em t · . b'· b irisini Belediyeye, bınsinı de Sıhh:ıt - va nızamnnmesı, oy- .. . . . ·k 
le mahalle ortasın ·-ı-- ·· ··ı . . Mudırıyetıne verdı . . . .. 

a o u gomu mesını S .. .d. d boşa ,.ıkarsa gorun menetmez mi? on umı ımz e " , 
- Eder! Fakat burada, gördüğünüz siz bizdeki. f~ryadı ! 

gibi, mahalle ortasına değil, sokak or- Onun elmı. sıkarkc~ : . 
tasına bile ölü gömülür!.. - Bu \'azıyette, dıyo":"um. Benim ı-

- Bu mezarlık şehir haricinde ol- çin yapılabilecek bir tek şey var! 
duğu için mi? O ümitle karışık bir merakla soru -

- İşte biz de bu sualin cevabını me yor : 
rak ediyoruz ya! - Nedir? 

- Gene cdefni emvab nizamnameo- Acı acı gülüyorum: 
li, mezarlıkların parmaklıkia çevrilme _ Koskoca bir mezar taşı Uzerine. 
ıtni mecburileştinnez mi? •bilumum mezarlık nizamnameleri, iş· 

• - Mecburileştirir ... Fakat o kaide - bu kabristanda medfundur!» kıtabesini 
de, şehir dahilindeki mezarlıklara mün yazmak, ölüler tarlasının orta yerine 
hasır olsa gerek! dı kmek! 

- Ya bu hayvanlar? .. Onların girip 
çıkmalarına da kanşan yok mu? 

Naci Sndullah 

- Görüyorsunuz ki yok! 

Bir tahısta iki Ahmed Mitat Efendi 
vardır: biri, açık dılle uzun ve akıl a l
maz hikayeler, masallar anlatan Ah -
med Mitat Efendi, diğeri babacan Ah
med Mitat Efendi... Çocukluğumda 
ikisini de severdim; şimdi de seviyo -
rum, fakat artık eserlerine hayranlıkla 
değil, sadece sanki bir baba dostu ve 
çocuklluk aşması, cana yakın ihtiyar 
gibi... Ahmed Mi tat Efendiyi, vakti le, 
Hüseyin Fellah'ın Hasan Mellah'la, ya
hut Dürdane Hanımm sayfalarında o -
kuyup dinlerneğe doyamaıdım. O za -
manlar henüz dokuz, on yaşlarında bir 
c -cuktum ve onun k:taplarında oku -
duğum garip macerc.lar muhayyelem
de çok derin tesirler yapardı. İkinci, o 
teklifsiz, o babacan Ahm0d Mitat E -
fendiyi de önceleri gene romanların -
daki cEy kari! Hasan Me!lah·ın yerin
de sen olsan ne yapardın·? ,. tarzmda hi
taplarile tanımıştım. Çok geçmeden de 
onu pehlivan cüssesi ve göğsüne men 
haşmetli sakalile yakından görüp ta -
nıyacaktıın. Bakın, bu tesadu.f nasıl ol-
du: 

o yaz Paşabahçe'sine snyfiyeye git
miştik. Bir gün, - yanınıdaki dayım mı 
idi, halamın oğlu mu, orasını unut -
muşum - Köprüden köye dönerken ter
li olduğumuzdan alt kat salonuna in -
miştik. Salonda yalnız iriyarı, kellıfelli 
ve sakallı bir adam vardı. Polinlerini 
çıkarıp cSaloııda yatmak memnuclurıo 
levhasının ta altına uzanmış, gaiiba 
gözlerini kapar kapamaz da derin bir 
uykuya dalmıştı. Yammdaki büyü -
ğüm onu bana göstererek: •Halid, de
di, bak, romanlarını seve seve, merak
la okuduğun Ahmed Mitat Efendi bu
dur. Kendisi Beykozda oturur.• İşte 
dünyayı umursamıyan efendi hazretle
r ln in bende r-:>manları kadar, belki ro
manlarından daha canlı kalan hatırası 
budur. Babacan Ahmed Mitat Efendi
yi hayalimde hep öyle o bomboş vapur 
salonunda uzanmış olarak görürüm; 
tıpkı romanlarındaki kahramanlar gi -
bi esrarengiz, fakat gene severek hatır
lanan bir tip halinde .. . Bilmem ki mo
dern Ahmed Mitat Efendiler o eskisi, 
orijinali kadar sevimli midirler? Mer
hum dayım anlatırdı: Bir gün öteki 
rahmetli Beykoz çayırında birisine kız
mış, galiba bir ağaç dibinde uzanıp din
lenirken: 

c- Efendi haz.retleri, burada uy -
kuya mı varacaksın?» tarzmda alaylı 
bir suale uğramışmış. Hemen ~emi~ ~.i: 

c- Bana bak ben burada gok yuzu
ne bakar baka; beş dakikada beş yüz ' ' ..... . 
sayfalık bir yalan duşunur, yazarım, 
avuçla da para kazanırımı Ya sen ne 
yaparsın, be herif, ömrünün sonuna ka. 
dar aç kalmaktan başka?..» 
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halde beş yüz, altı yüz sayfa lı~ r.o~a~- J~afamla oynarım çelik çomak, neı ede· 
ları - hem de ne romanlar' - kırnın ıçın sın behey kaz uşak!.. Nazım Hıkı11~t 
yazarlar? Bunların mevzularınn bakın, Hazer şiirinin bir yerinde balam dcnııŞ 
aşağı yukarı şudur: Köprii altında, yan- ya .. al efendim bunlardan da rüz~ arla 
gın yerlerinde yatan bir serseri... Fa- savrulmuş kuştüyleri gib. dağınık mıs· 
kat vaktile kibar oğlu imiş! .. Sevda yü- ra başlarını, ortalarını, sonlarını ... Ker• 
zünden bu hale gelmiş .. derken bir ci- rat cetveli tarzında, yukarıdan aşağıy~ı 
nayet.. ötesini istediğin şekle sok.. u- acayip, çarpuk çurpuk bir kelime dizı~ 
zattıkça uzat! .. Yahut Şişli salon haya- ai!.. Hitapların da, küflirler gibi, en ya• 
tından bazı tipler alırsm, bunları olur kası açılmamışları! .. Hey düz taban! .• 
olmaz vak'alar içine .sokarsın, kumar, Aynasız!.. Şinanay .. Zum zuın! Patıı 
dans, balo, bar ve daha bunun gibi as- l:üt! Se."lelerdir böyle düşünen, böyle 
ri rekorlar içinde gürüJtüJer, patırtı - \}'azan ve kim bilir nasıl mahrumiyet• 
lar, kavgalar, dedikodular dü.şünüı-sün. .. lerle bastırdıkları bir veya bir kaç fo!" 
Eşhasına kısa laf söyletmez, uzun uzun malık: eserdiklerini sağa sola bedaVI 
sayfalarca gevezclik ettirırsin .. Hem de dağıtan bu zavallı çocuklara gelin di 
nasıl? .. Üç kelimelik bir cümle, haydi acımayuıL Bu curcunah ve tuzlu bi • 
satır başına .. beş kelimelik bir cümle, berli ıstılahlarla şiir tencereslni k;ıy • 
haydi satır başına.·. Ah hain kadın, sa- natanlara bilmem ki ne isim vermeiii 
tırbaşı .. gelecek mi? satırbaşı ... Bu - Ihtimal bunlara yerinde sayanlar de ' 
gün gelecek mi? satırbaşı ... Bugün ba- ğil, yerinde tepinenler demek dah• 
na gelecek mi? satırba~! .. of! bu ne ke- doğru olur. 
paıclik! .. 

İşte modern Ahmed Mitat Efendiler 
bu tarzın yolcusudurlar ... 

Şimdi romanda yerınde sayanların 
çok hisli ve içi sislilerine gelıyorum. 

.Mihridil, Hikmet ve Mehçure ro -
manlarının muharriri Veeibi'yi okudu
nuzsa hatırlarsınız ki bu romaneıda 
koyu bir sentimentalisme'den başka 

bir şey yoktur. Lisan çetrefil mı çetre : 
fil, ağdalı osmanlıca mı osmanlıca, şa
hısları bütün manasile basit mi basit 
ve tahlilleri yavan mı yavan ... Şimdi 
o lisanı düzeltin, sadeleştirin, şahısla
rın basit romantiğini bugünün zevkine 
ve tiplerine göre biraz yontun, mesela 
hain üveyana yerine romanınıza in -
safsız balo aşığını, öksüz çocuklar ye
rine de ideali kırılnu~ san'atkarları, ya
hut dertli daktiloları davet edin, bazan 
asri Romeo ve Jülyet'ler tasavvur edin, 
~te akşamları yorgun argın fakir evle
rine dönen işçi kızlarla daracık talih 
gişelerinde bütün gün piyango bilet 
leri satan uçuk benizlı Firdevslere, 
makbulelere, Sitare veya Leylalara en 
güzel ıiiya illemini açmışsmız demek
tir. Şık sinemasına giden;edikleri ge -
celer romanınızın sayfalarını heyecan
la çevirecek olanlar onlardlr: Belki iç
lerinde aldatılmı~ bir aşkın acısiıe inci 
gibi göz yaşları dökecek kadar üzgün
leri de vardır. İşte bir kısım roman -
larımız bugün bu çeşnide eserlerdir. 
Bunları yazanlar içinde kadm yazıcıla
ra da rastlıyoruz. Pek araşt:rırsanız iç· 
lerinde ince ~iirler yazmı~ ;öhretlere 
de rastlarsınız. Fakat nedense arasıra 
roman yazmak hevesine onlar da kapı
lır, yazınca da ekseriya bu neviden e
~erler ortaya atarlar. Fakat onlara da, 
ötekilere de hak vermiyor değilim. Bel
ki şu hAla BabıAli yokuşu dediğimiz 
binbir renk ve çeşitli fikir ve duygu l
lemine ve bu alemde yaşıyan bazı mec
mua patronlarının varlığına san'attan 
ziyade insaniyet narnma bir iyilik yapı
yorlardır. Öyle ya, onlar böyle şeyler 
yazmasalar haftalık, on günlük, on beş 
günlük, yirmi günlük veya aylık, üç 
aylık, beş aylık bir takını mecmualar 
nasıl yaşarlardı, Sade kapaklarına bas
tıkları rludağının kırmızısı, yüzünün 
pembesine karışan boyalı kadın resim
lerile değil ya ... 

Maamafih yukarıdaki zümrenin bUs• 
bütlin ileriye gidenleri de var, Kend~ 
lerini fütürist, dadaist, yahut kübist 
diye isimlendirmişlerdir. Bütün uğraŞ" 
malarına rağmen İtalyan Marlnetti'niil 
kendi memleketinde yilrilttUğü tek t~ 
kerlekli ve hacakları havada giden bey," 
girler koşulu Fütürizm arabasını bizil11 
mantığımızın üstilnden yUrUtmeğlt 
kalkmışlardır. Amma hiç yUrUr mil 
böyle araba? .. Orasını kim dli§Ünecdd .• 
Yeter ki onlara yeni desinler. Ne ye ' 
niliği? .. Buna türkçede zıpırlık aerle~ 
bayım! 

Burada sembolistlerden meşhur bJI 
Fransız şairinin bir fıkrası hatır:mt1 
geldi. Yazımı tatlıya bağlamak ıçirS 
müsaadenizle anlatayım: 

Aslı Yunanlı olan Jean Mor~as bi1 
gece Paris'te arkadaşlarile bir meyha " 
nede iyice kafayı tütsülemiş, hani n· 
til mi fitil olmuş! Yolda birbirlerinCI 
çarparak yürüyorlarmış. Derken bil ' 
mem ne meydanının ortasında mü~terl 
bekliyen bir kupa arabasına rastlamış• 
lar. Şairin 1856 da Atinada doğduğurıa 
göre daha 1900 yılına çok vakit ,.a~. 
Demek ki Paris sokaklarında otomobıl 
yerine araba ile karşılaşma!arı pek ta
bif.. Her ne ise, Moreas arabacıya ses• 
lenmiş! !Aç kapıyı! .. » Arabac~ her-ıe;ı 
yerinden atlıyarak müşteriterin ge,crgl 
taraftaki kapıyı açmış, şair de balı\1a• 

ma içeriye atlamış ve atınmasile a··a • 
banın öte tarafındaki kaldırırnın u~ti.i'" 
ne yüzü koyun kapanması bir olnıtı!J• 

Galiba başında silindir şapka varılııŞı 
yoksa beyni patlıyacakmı~! Meselc ba~ 
sit: Meğer arabanı:A öteki kapısı ev\ el ~ 
den açık duruyormuş! Bu anda arka ~ 
da ş ları arabaya us lu ak ılh birbirlerini 
tuta, tuta girmişler. Bakmışlat ki 1\I~
reas içeride değil.. şaşa kalmışlar! nır 
de sokağın öte tarafından Morea<;'ıfl 
arabacıya çıkışan sesini duymazlar rr.ıı 
Zavallı ayılmamış ki işin farkma \ ' cl • 

rabilsin: - Be adam, diye haykırıyo r .. 
muş madem ki arabanın dibi çöku'r•il, 

, ? 
bunu evvelden niye haber vermecrn. 

Bizim dadaist, fütürist, kübist "ı ir~ 
ler de Moreas'ın içerisinden atladır a• 
rabaya binmişlerı Fakat o, hiç olm:-- ·a 
arabanın dipsizliğine zah;p olmuş, r•ııı
lar ona da iman etmiyorlar! 

Halid Fahri Ozansoy 

----- ............ """" 

Ben gayri ihtiyaı1: 
- Hayret! diyorum. 
Muhatabım, bende dilediği duyguyu 

Bir adam metresini yaraladı 
Bedia ve Afet isminde iki kadınla 

Vedat ve Cezmi isminde iki erkek ge· 
ce geç vakit sarhoş bir halde evlerine 
giderlerken sokakta kevga etmişlerdir. 
Bu kavga neticesinde Vedat metresi 
Dediayı başından ağır aurette yarala-

İşte efendi hazretlerı bu derece ha -
zır cevapmış ve beş daki~~~.a beş yüz 
sayfalık hikaye ve masaı duş~ne~ek ka
dar da karihası genişmiş! .. Şımdı ben -
zerleri beş yüz sayfayı .. nol?.uruyorlar 
amma beş yüz saat düşundukten son
ra ... Ortada çıkardıkları eser deA Ah -
med Mitat Efendinin muhayyelatın -
dan yüksek değil.. . yalnız bıraz fazla
ca üsllıp süsü ve yaldızı ... o kadar ... 
Halbuki merhum o üstüstüne yığılsa 
tavana kadar eh;a~ teşkil edebilecek 
olan Kırk Ambar külliyatını çıkardığı 
tarihlerde halkın yüzde doksanı hika
ye ve ro~an namına Billfır Köşk ve 
Şah İsmail hikayelerilc Binbir Gece 
masallarından başka bir şey okumazdı. 
Mitat Efendi onları hiç olmazsa başka 
masallar okumağa teşvik etmiş ve ara
da sırada tercümesini değil,., fakat o za
man için anlaşılabilir ve zevk alınır 
bir şekle sokarak dilimize çevirdiğı La
dam O Kamelya gibi h issi nakillerile 
mühim bir hizmette bulunmuştu. Bu· 
gün ise böyle bir zaruret yoktur. O 

Nazım Hikmet.. muhakkak ki yeni 
bir şeklin san'atkarı ... b ilhassa bizde ... 
Fakat mukallit1er(? .. Türk şs.iri diye 

anılan _ bilmem başka mmetlerde de Resimli zabıta 
bu isimde şair var mı?! - Mehmet Emin 

uyandırmış bulunmanın hazin sevinci 
içinde : 

_ Şimdi. diyor, sizi imdadımıza çağı-
nşımızın sebebini anlıyorsu~uıb ykal ? 

Ve benim cevap vermeını e erne-
. . . r . mı~tır. den, izahata gırışıyo • <•> tık 1arı ll pbat tarihli sayımızdadır 

Beyin bir zamanki mukallitlerinden hi ka yeleri miz 
daha berbat ... Hele bunların genç ze -
k Alar <il~ u büsbütün acınacak şey!.. Resimli zabıta hikayelerimizc e 1 

Nazım Hikmet vaktile «Bana bak .. A· dün koyduğumuz parçanın arkası 
vanak!» diye alay için bir şeyler yaz- bugün dercedilememiştir, yarın 
~ ya ... bunlar da hemen taklide kal- çıkacaktır. Özür dileriz. 
kıp kafiyeleri çoğaltırlar: Çolak, cırlak, L---=------------
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· Solda: Pftl7• u. 
Mary Gloq -Net•• 
•• fiJmlDM 

!bjda; falwle Me 
locH: Gnee Moore l
le Frauehot Tone. 

JDaDian. 

Haftanın sinema 

Programları 

.,. 
• Dördüncü AJ11 

1 · fahan• Melodl 

' IJangay 

• 
&ümer. 1 

SakaJ'Ja 1 

Halk Kahramanlan 

Şovbot 

N"'• tle 

Sayfa 9 

S' iNE 
• Sakarya " sineması: 

N eş' e 
ile ... 

, Maurice Chevalier ve Marle Glory 

tarahndan: . 

1 ~inema haberleri 1 

Ingiliz filmciliği 
Sönmek üzere 

Amerika film sanayiine 
karşı durarnıyan 

sinemacılar hükiimete 
· başvurdular 

Son seneler zarfında hayli faa 1iyeti 
göstermi§ olan İngiliz sinema sanayii 

yor. sönmek tehlikesi geçirmektedir. Baş -

Bir müddet aon~ Viktor güzel Gise- lıca sebep İngiliz iilimlerinin Ameı :ka· 

Parise gelen Viktor Marmua günün 
birinde Gisele adında güzel bir kız ile 
tanışıyor. Kızın çalışmakta oldu~ bu 
yük bir otele kapıcı oluyor. Daima ne
te1i tavırlan, h~ meşreplili ve i.Jgüzar 
lığı sayesinde • Viktor kapıcı başılığa 
,t.rfi ediyor. Bu vazifeden yüksele yük 
ele otelin müdürlüğüne! kadar çıkıyor. 
,Otelin müdürü iae mevkiini kaybedi -

)e ile evieniyor ve operaya müdür in· 

,tihap ediliyor. Bir gün eek1 müdürü ve 
~falete dÜfm~ olan vnaryy• rutaeli 

1
JOr ve onu kltiplilf tayin ediyor. Ve 
,bu auretle herkesi memnun ederek ken 
,dWi dahi aaadete kavutarak imrarı ha· 

da tutunamamasıdır. Sarfeylemiş ol • 
dukları bütün faaliyet ve gayrete rağ· 
men 1ngiliz filimcileri Amerika filim • 
cilerine karşı duramamışlardır. A me· 
rikan prodoksiyonu halen İngiliz pıo • 
daksiyonunu imha eylemek üzeredir. 

Bu vaziyet kaqısında İngiliz filim • 
cileri bir içtima akdetmişler ve huk(ı • 
mete müracaata karar vennişlcrdır. İs· 

• telderi şunlardır: 
,Jat eyliyor. 

• 

1 

. 
Haftanm Filmleri J 

, 1 - Sinema ve filim sanayiine nak • 
ten yardımda bulunmak. 
. 2 - İngiliz tilimlerinin Amerikalı • 
larca daha fazla bir miktarda satın a • 
lınması hwusunda Am~rikan hüklı • 
meti nezdinde İngiliz hükf1metince te· 
tebbUsat yapılması. "Ipek. sineması: 

1 numaralı halk 
kahramanı 

\ •Saray·ş:~::: 
Adliye haydutlann maceralarım ni· 

MyeUand:irmeli lta.rarlqtırdı. Haydut 
laila reis Gallagere c 1 numaralı halk 
4\ijmanı» llltabı verildi Bu adamı ta
aıyan yoktur. Kendiainden bilinen §ey 
mahbus Blakın arkadalı olmasıdır. Ad 
!Iye Grand namında 'bir memuru Bla· 
km esrarını &trenmek i~in hapse gön· 
clerlyor. Her DWl bcpnak için bir pUm 
hazırlıyorlar. Kaçarken Blak yaralanı· 
Jor. Blak evini Granda gösteriyor ve 
mumaileyh doktor anyor. Yolda iken 
fırtına çıkıyor. Bir m kazaya uğrayor. 
Orand kw kurtanyOT, ufak bir çiftli· 
le geliyorlar. Kızın çantasından bir re 
ltın dü~üyor. Bundan kıım Blakın kar 
~e§l oldutu anl~ılıyor. Kıı 
ve Doktor Grand'la birllkt• Blakm ya
IUJla vanyorlar. Blak ~ oluyor. Bir İ§ 
buluyor. Grandı da ortak olarak aliyor. 

Bir müddet sonra kavp edıyorlar. Po· 
lll hepsini yakalıyor. Blakın aranılan 

Oallager olduğu anlqılıyor. 

"S ümer. sineması: 

Şovbot 
Amerikada Mi!sissipl nehri üzerinde 

Illeyen bir vapurda bir Habeş §arkıcı
D Ue kana boyuna .. rkı söylemekte· 
,61er. Vapurda Jüli adlı bir kadın bu· 
lwunaktadır. Bir aktörlin karısı olan 
"'-ı kadının etrafına erkekler toplanıp 
ltur yapmaktadırlar. Bir akşam kocası 

• bir yolcu arasında hu yüzden bi:· 
kavga çıkıyor. Kaptan bu vak'a üzerine 
Ji1llnin kızının muallinıellğı vazifesine 
Dlhayet veriyor. Fakat JüH gızli bir 
8\lrette derslerine devam ediyor. Bu a· 
rada karı koca vapurdan kovuluyorlar. 

Yapurda ~arkıcılığı kaptanın kızı Ma
nolya yapmaktadır. Manolya da RJVe
nal adında bir san'atkarla sevişiyar ve 
evleniyorlar. Fakat saadet bunlardan 
uı.ak kalıyor. Herıf (Manolya J ile çocu 
tunu teı kediyor. Bir müddet sonra da 
karısını ayartıyor. Manoly:ı meşhur bir 
tantöz oluyor. Hayli iÖhret ka7andık · 
tan sonra mevkiınİ kızına bırak'yor. 

Xız muvaffakıyet kazamyor Bır ak~am 
kocasına rastgel:vor. Artık birleşıp sa
adete E>rişiyorlar ıc:e de her ikisi de ya~ 

lanmı~ bulunuyorlar. 

melodi ••• 
«Grace Moore,, ve .Frauchot Tone, 

tarafından: 

Avusturya imparatoru Fransuva Jo 
zef yıldönümünü geçirmek üzere Bav· 
yerada Helbum sarayına g~liyor. Bu 
vesile i~ Bavyera dükü Maksın kıtı 
Helenanın nişan merasimi yapılmall 
kararlaştınlmıştır. İmparatorun annesi 
Helenayı aldırmak üzere yaveri Albay 
Von Kompeni gönderiyor. Halbuki He 
lena, impsratorun yaverlerinden Pol· 
di ile sevişmektedir. İmparatorla ev • 
lenmek istemiyor. Fakat annesinin ıs
rarı üzeriDe uişanlanmak üzere saraya 
gitrneğe razı oluyor. Heienanın küçük 
kız kardeşi Zizi ablasını saraydan ka· 
çırmak üzere tebdili kıyafetle Helburn 
sarayına geliyor ve bir terzi kıı elbise
,si giyerek koltuğunun altma bir rop 
kartonu sıkıştınyor ve saraya giriyor. 

Sarayda genç Jınparatorla karşılaşı • 
yor. Biribirlerile sevişiyorlar. Bu saye· 
de Zizi imparatorla evieniyor ve kar 

deşi dertten kurtuluyor. 

"Türk, sinenzası: 

Dördüncü aşk 
Kay Francis tarafından: 
Monte von Tyle adında genç bir mil· 

yoner Paggy adında bir kıza delice aşık 
oluyor ye vaJdesinin itirazma rağmen 
onunla evleriiyor. Avrupayh yaptıkları 
bir balayı seyahatinden sonra Nevyor· 
ka dönüyorlar. Pegg) hnyı !!ller içinda 
kalıyor. Çünkü seyah:.ı tl eri esnasında 
kocası ondan gizli olarak ona guzeı bir 
ev yaptırmıştır. Bir miidciet sonra bir 
çocukları dünyaya gelıyor. Bu yüzden 
deliknnh ebeveynı ıle barışıyor. Günün 
birinde, Peggy. eskiden kendisin! deli
ce sevmiş olan Lindon admdaki adam· 
dan b!r mektup alıyor. Amelıyat oldu· 
ğunu. hastahanede bulunduğunu ve ge 
lip kendısını görmesıni istiyor. Kadın 
hastahaneye g·diyor. Delikanlı esk; a~
kının uyandırdığını ve kendisin: ter . 
ke~·lemcmesı, aksi tak':Prde öleceğini 
söy~üyor. Peggy ce\·abı red veriyor. 
Lındon tehdıt kasdiyıe tabanca ilc oy· 
nuyor. Kız bunu elinden almak ic;ter· 
ken ateş a!ıyor ve Lindon ölüyor. Kı7 
silah elınde iken yaka~anıyor ve it!raz 
}arına rağmen yirmi sene hap.:;e mah
kum ediliyor. Kocası ıneyu') oluyor ve 
onu hapishanede son defa olarak ziya
ret edıyor. 

S - FUim ııtüdyolarının ve snn'at • 
kArlarının muvakkat b ir müddet için. 
her türlü vergi ve tekaliften muaf tu· 
tulmalan. 

tul Buaye De Lo refta Şanıhay filmiade 

"Melek. • ııneması: --------
ŞANGAY 

Loretta YUIII De tari Buaye tara • . le bat}ar. Sevdaları gttılcle fazlalaftr ... 
fmdaD: Barbara delikanhya para ~aa eder. 

Barbara zengin teyzeslnin daveti t\ze Bu paradall çok istifadeJıer temin eder. 

rine Şangaya gelir. İlk önceleri aıkılır ,Bl.r ziyaf4rt esnasında Xodof p.kadan 
ise de orada Tonuy adında birisi lle ev annesinin bir Ç1nli oldutunu aöyl.er. 
lenece~1 öğrenince ~evinir. Barbara Sofrada bulunan ldbarı.r hem& k._ • 
bir gün asil bir RU! olan Kozlot Ue an· 98rıar. Çünkü deUkanlımn ualetmi 7a 
nesi ve babası ilıe tanı.tır. Kozlot btr ka lan sanırlar. Kozlof Çinin dah.Utlle at· 
dm yüzünden aervetinı kaybetmlfUr. der. Maceralara atılır. Berbara oov ta· 
Kız bu yakışıklı Rwı genci ile aevlfme ldb eder, nihayet mwatlarma •erı.r. 

4 - Amerikan tilimlerini kontenja • 
;n.a tAbi tutmak ... 

Harri Bor 
Yeni birfilm çeviri11or 
Büyük bir Fransız filim kumpanya· 

.ll, (Kızıldenizin Esrarı) admda mü • 
him bir fillm çevirmek için haz1ılık • 
larda bulunmaktadır. 

Filmin ienaryoiU meşhur Fransız 
muharrirlerinden Jozef Kese: tarafın· 
dan yazılacaktır. 

Uzun senelerdenberi Kızıldeniz sa • 
.hillerinde yaşıyan Fransız gemic· ve 
muharrirlerinden (Hanri dö Monfred) 
kendisine yardım edecektir. Bu fılmin 
bap-olünü Harry Baur yapacaktır. Bu 
_meşhur Franaız 1an'atkAn Ktzıldenizin 
aayılı korsan reisierinden (Şeyh Ali) 
rolünü yaşatacaktır. 

Filmin çevrilmeslne nisancia b~~ıa • 
nacaktır. · 

Jan Harlov'un yeni bir filmi 
Holivutta bulunan iiinema yıldızla • 

rının indinde ıneş}ıur san'atkfır Ro -
bert Taylor ile filim çevirmek çok bü· 
yük bir ,ereftir. Bu ~erefi bu defa gü· 
Hl yıldız Jeaune Harlov kazanmı~tır. 
Bu iki mqhur ainema san•atkfıı ı pek 
yakında cThe Man in possession• is -
minde bUyük bir filim çevireceklcrdir, 

Dördtbacü Alk filminin meJhar Jıldıı.ı 
Kay Francis 

Şovbot filminden rüzcl b~ 



lB Sayfa 

Yavaş • 
sınema 

Sinemada görmti§sünüzdür. Bilhassa 
boks, JTÜ~ maçlarını 1inemada göste· 
rirken müsabakaya girenierin bazı ha· 
reketlerini gayet yavq gösterir ve 
bl:Sylccc seyircilere hareketlerin ince -
:UAfui belli eder. Bu yavaş sinemalarm 
~1 yapıldığıru anlatalım. Sinemayı 
alırken yavaş almaz, bilakis hızlı alır -
lar. Hızlı aldıklanm tabii gösterince 
hareketi-er yavaşlar. MeseıA bir adam 
&olunu kaldınyor. Bu harek~ti tabii 
halde on resimde tesbit edecek değil 
mi? Bu sefer kırk sekiz resim çeker. 
~k ('kiz resim gösterilirken adam e· 
llni tubii halde kaldırd•ğmdan üç de· 
fa dahoı yavaş kaldırıyor g;bi görüniir. 

Bu ç '.Şit fılimlerden her hususta is -
tlfad~ etmeyi düşündüklerinden ~di 
saniyc:> le tabii ha 1de yimıi dört resim 
~ır ·en, saniyede iki bin resme çı
karnı ı.,." ardır. Bu sayede göz.e görül -
mesinP :mkan -olıruyan, mese!i bir tü· 
fekten çıkan ku11unun gid şim bile si
nemac' J göstermek imklı.nı olılcaktır. 
Bir ç ·~ fenler de bundan çok. istifade 
-ediler ktir. 

HIKAYE: 

- Ah, diyor. bir fırsatını bulsam da 
şunu çalsam. 

Günün, liirinde bir hile düşun:iü. 

Kendisine biraz çeki düzen ver.di. Bir 
meraklı gibi dükkana girdi: 

- Bay Ahmet, dedi, ben incı me -
raklıs ;·mı. 

- Buyrun bir emriniz mi \•ar'? 

- Estağfunıllah, yalnız şu sizın dizi 
incınizi b.;.r kere görmek :isterdim. 

'Kuyumcu Ahmet, mcı ku!.u unun ka
pa~mı açtı, dizi inciyi çıkard . .................................... ____ ............ _. 

yıldız Rusyada Sibiryada Yenişeyh de· 
* • • nilen bir yere düşmüştür. Keskin bir 

Yıldız düşmesi kükü~t kokusu çı.ka~a~k-· son s!ir'atle 
.. 1 yere ınmış ve yerde buyuk bır çukur 

B ı ,e~ler ~vkten yıldızlar düşer.. açmıştır. 
Bun. '" j 1 dızle!"dan çok küçüktürler. Bun,arın en büyüğü de 1908 senesin-
Ekse •. ~ava ~a_?akasına geldikleri za- de gene S.birya ·a -düşmüştü. v~ be~ ki 
man €"' Vlp dagı •r.ar. Bazıları da dün- lometre büyüklüğünde bir ormanı ta
yaya t.:? •rler. ~çenlerde böyle bir , mamilc yakmıştı. 

~~~~~~~~=~== ~~= ~ Y AÇikQôZon ~aa-·l 
~ 

SON POSTA 

1 

inciyi Jlromiserin masasına bıraktıktan 
'SOnr.a nasıl eline geçtiğini, ı:ne:er düşün
düğün~ baştan sona kı:adar anlattı. 

K-omiser de esasen indyi ar:ıttırıyor· 
du. İncinin bulundu~unu kuyumcu 

tlı Ahmede haber verdi. Ahmet gelip inci-
~! lf: yi aldı. Ve ihtiyara ço"< teşekkür et -
_ · j] : .,.. tiktcn başka, ona bir ev a1dı V€ ken -

_ .-g - ......-: 1 disine ayda yaşıyacağı kadar aylık .ge
. tl : tirecek bir cv daha alnıayı da unut -, . 

• madL 

hamur fırına verilmış, ekmek 
tu. 

ihtiyar fakir doğru1uğu sayesinde a
hir ömründe rabata kav~u 

Hırsız Mehmedin de inciyi nereden 

attığı bu sayede anlaşıld·. Hırsız Meh -

j
• met artık cürmünü sakl1yamadı. Ve ce· 

ohnuş- z.asını buldu. Mahkeme onu !hapse at -

tır.dı. * * 
--=----=~--=~~----~===~==-=~ 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
Pazartesi günkü sayımızda geçen b'ilmecemi• taliMilerinin atiları hep 

bir arada bulunacaktır. Pazartesiyi bekleyin. 

$a1-t 13 

Hesap oyunları 
Sorarsmız: 

- Beş tane cl» 1e yüz yazabiUr mt ' 
siniz? 

Uğraşırlar, yazamatlar, o zaman • 
yazarsınız: 

,, ı- ll= ~00 

c 1 » ler beş 'tane, fakat öyle bir aıra• 
da yazılmış ki 111 den 1 t li çıkarınca 
1 00 ka1ıyor. .. . . 

Üç • • ytrmt 
Bir müselles yaparsınız: 
- Bir-den dokuza kadar olan ra • 

llearnlan müsellesiıı 
her dıl'ına dörder 
tane gelmek üzere 
diziniı: ve her dılı • 
daki rakamların ~ 
künu yirmi olsun. 

:U.--:::----.--6 Uğ!'aşsınlar, ya • 
pamazlars& siz yu· 
karıdaki resimda 

görüldüğü şekilde dizers1niz, her dılı • 
daki rakamların yekunu yirmi eder. 

7--··-~--·~:·-·-··

1
··-~·venr-a--i·i·me·cemrz-··· .. 

Bayram ge ıyor Salıncakta salla· 
nan şu kız çocuğu -

Ba .\çıkgöz ) .nan ad.anıdt. Malını ı yanKes.c1 ıdı, kasten çarpm•şıL Ve bu 
kims ' kaptırır.ndı. Ne hırsız evine arada saatini aşırmıştı. Ad:nnm gittı
girm ..• , . ne de • cc binden cüzdanını~ ğı tarafa. ko~tu, yakalad· .. b:ıs1.Gniie ka
yank cı kapmı.ş .. ı. !asma vura vura cebinden saati aldı. 

Fak t bir akşam sinemadan evine evine geldi, vak'ayı kans•na anlattı. 
döne ~n Bay Acıkgözün karşısına bir 1 Odasına cıktı. bir de ne ~örsün. oda • 

lçimde bir ıevir.ç var, 
BayrOift •eliyor diye, 

Sevinin arkadaılar. 

&ayrgn c eliyor J; Yf!· 

c.m:.ui.z htLı ~ 
CeJ, "•iz parcı Jol.m. 
s.IuecelıLır ..,..,..,. 

MüJirler •elecelı. 
Yiileıimiz plecelı, 

:Kurbanlar lıe.il ~elı. 

Bayrtmt. weliyor Jiya. 

Atlara bineceği.z, 
adar: • ktı. sındakı ~uHuet mas.:ısın•n ı.:s~LLnde bir Hem tatil edeceğiz, 

H. 
göze 
disın 
maz ı 

şünd 

hızlı ı urürken Bay Açık - &aat var Gill'" wl .... _ • · up eg enecegız, 
1JIVerd•. Bay Aç:kgoı. ken- Meger Bay Açıkgöz o gün evden çı- L: . . 
Jrpan a · m uz..ı.k:aşır u1.ak~ karken saatinı almayı unutmu.ştu. A - Bayram gelıyor Jıye. 
,·erin-e b. :ı. Saati yoktu. Dü -ı damı döverek cebinden aldığı saall Haluk K 
demek kL '1dısinc çarpan bır kendi sa ... ti değıldi. 

JlU görüyorsunuz 
ya.. Bu resmi yapan 

ressam hakikaten 
güzel bir ~resim 
yapm1§, fakat bu re
sim höyJe siyah çiz· 
gilerden ibaret ol -
mıyacak.tı. R~min 

ayrı ayrı renklerle 
bayanması lazım -

dı. O zaman daha 
güzel görünecekti. 

Madem ki cessam 
bunu yapmamış ... 
Siz 3•apıp tamamlı -
yabilirsiniz. Resmı 
kesinız .. Uygun ge· 
lecek renklerle bo . 

yayınız ve bize gön
derini7. En iyi biJ • 

yıyanlardan bir ki
şiye bir futbol to . 

pu, gene bir kişiye 
ıbir futbo~ topu bü
yüklüğünde bir las
tik top, diğer yüz 

kişiye de ayrı ayn güzeı hedıye1er vereceğiz. 



- = 
Begazıtta dün Irikota le ıl· d ll . --~ -,------==---::: 
Akşamki cinayet Evvelce KI. listesi} olup !! iUıa 1 ~~= fa!~.! sahip~eri L s h·~ ' 

i et i •• onu ve •• 

•• •• •• . g ş u ( Baştaruh 1 inci sayfada) lat rejim~nde v~kaletıe:den mü~a.ade aralarmda bir toplantı :yapmışlarcbr. 
Fakat, Hacı Eminin İlırahim ve E- almar~ ıtha1 edı_lecek lı~teye geçırılen J Vermiş olduklan karara göre bunlar 

tem adında iki yetişkin oğlu vardır. Ve renksız boyasız ınce iplıklerle, boya!! şehrimizele bulW1an İJd~sat Vekili (.._. 
söylendiğine göre, mal sahibi, kahv~ her numara~ ince, orta, kalın, beya~- 1~1 B~an ziyaret ederek icap eden şe .. 
sini ve otelini kiraTayan İbrahimin, !atılmış renldı ve pariatılmış pamuk ıp killerı ile menleket dahilinda yapılmt! 
kendi büyük oğlu ile ortak olmasını is- Jikleri gene KI. listesin~ alınmıştır. Bu yan, fakat uy~turucu maddeler inbi~ 
temektedir. husustaki kararname heyetr vekieye SCU' idaresi yolu ile getirilmesi mecburi 

(Bn~tnrafı 1 inci sayfada) ı ketlerdeki matbuat birliği miill komite 
Başve"kilin yaı:m. Ankaraya hareket lerinin. kongresi yapılacaktu-. 

etmesi muhtemeldir. Toplantıda Anadolu Ajansı narnma 
Ba.ıjvekilimiz, dün öğleden sonra Pe wnum müdür Muvaffak Menemencioğ 

~'?Palasa giderek, nekahat devresim ge- lu bct1unaca'ktır. Muvaffakla b.irDkte 
~ırınekte olan Maliye. Vek.ilı Fuat Ağ- Balkan matbuatı birliği mill! komitele· 
ralıyı ziyaret etmiştir. ri toplantısında Türkiye matbuatımı 

Hariciye Vekilimiz Ruştü Aras da, temsıl edecek olan Basın Genel Direk
Cl~, Kadıköyüne gj.derek akrabalarını törü Vedat Nedimle diğer mümessiller 
liyaret etmiştir. bll akşam trenle buradan haı:eket et-
~alkan Antantı konsey toplantısma mişlerdir. 1:., '"'._,\:::).., ~ ~ '\ 

Bu hususta, otel ve kahve müsteciri- sev~edilmiştir. Bu nevi iplikler bizim- bulunanı fakat inhisar idaresi tarafın ,. 
le gör~p anla§llllşlarchr. Ve bu an- le ticaret mukavelesi akdetmiş memle· dan henüz sipariş edilm~ olan ince 
!aşma yüzünden de, Hacı Emin kahve- ketlersJen serbestçe getırilebilecektir. ve hususiyeti haiz ipliklerin narbın fev. 
sini ve otelfui çok az bir para mukabi- Yalnız 366 A. ve 366 B. fıkrasına gi- kinde bir fiyatla fabrikalar tarafınd~ 
linde lkira:,ıa venniştir. ren iplikf~r uyuşturucu maddeler inhi- getirilmesine müsaade edilmesini te'\ 

KahYe ve otel müsteciri İbrahim, sar idaresı yolu He getirilecektir. menni edeceklerdit! /' 

Iştirak edecek olan R~ştü A_:a~ bu ~k: lktısat Vekilinin telkikieri 
§arn semplon ekspresıle Selanık tarikı 

mal sahibinin oğliyle; ortaklığa razı ol- 24. n~aradan yukan olan ipliklerde Ereğlide yapılmakta olan pamuk f11i 
dıığunu şifahen taahhüt. etniliitir. Fa • f~bn~atorle-in ihti~~ nis~~de ~en liği fab:i"kası üç ay sonra faaliyete g~ .. 
kat buna mukabil, kendi işini sağlama dil:Xı tarafından ~~tıril~nler mhısar ıda çecek pıyasaya iplik çıkaracaktır. o .... ..:ı~ 
bağlamış ve kendisine o ortaklık taah- res~ ~asdık ettınlerek çıkarılacaktır. man her nevi ipliğin memle.ketim.iz.G.e. 
hüdü yüzünden ucuza kiralanAll otelin Şefuim.izde bulunan çorap, fanila ve do imali mümkün olacaktır. 

le Atinaya gidecektir. 
Hariciye Vekili ile diğer murahhas

la:r Yunan hududunda Pityon istasyo 
nunelim itibaren Yunan şimend:.ferler 
idaresinin hazır bulunduıacakları hu -
&Usi bir trenle seyaha erine devam ~ 

Dün sabah şehrimize gelen İktısat 
Vekili Celal Bayar saat on beşte Deni~ 
yolları Umurn Müdürlüğüne giderek u 
zun müddet meşgul olmuştur. Bu esna· 
da İktısat Vekili Deniz ve HaYa müs· 
~an Sadullah da vekil!e beraber 
bulunmuştur. 

w~~~~~~~~~ ~~::~:~=~~~~~~~tt~~~~~~~~~~~~=~~ Söylenildiğine göre, otel müsteciri, ı Ticaret ve zahire borsası 
Istanbul Borsası kapanış sonradan, o §ifaht taahhüdünden vaz -

decekıe.rdir. 
Doktor Tevfik Rüştü Aras Selaniktc 

Y"ugpslavya Başvekili Stoyadınoviç ile 
lıtınıen Hariciye Nazırı Antonesko ilc 
buıuşarak, heır b"rfikte yolliırınn de -

Denizyolları umum müdürü Sadet -
tın Alrnanyanm Krup vapur tezgahla
rma:. ısmarlanacak gfm}ileniL bazırlan
ımş olan mu.ka.velesL sur.etini vcltile 
gpstererek izahat venni:ı ve vekilden 
bu hususta direktifler almıştır. 

g~, ~e malsahibinin oğlıyle ortak 12 Şubat 937 

olarak çalı..'lllaya yana.ş~tır iTHALAT fiatlan 12 - 2 - 1937 
İc bu cekle dö"kü" ıunc·· e, mal h"b" ~ ~ sa ı, ı, B~dny 285, Çavdar '15, arpa 60, yapağı PARALAR 

'-'arn edeceklerdir. 
Avrupada olduğu gibi, ~ehrimizdeki 

siyasi mahafil de Balkan Antantı kon 
l eyinin bu defaki toplantısı.na büyük 
bir eheiiuniyet atfetmektedir. 

Ankara, 12 (:Hususıj - Balkan A'n
lantı konseyinin bu debki toplantısına 
hUXtmt bir ehemıniyet a tfedilmekt.edir. 
İınza taribinden bugüne: kadaı: kısa cb 
0~ en çetin v.a.ziyetier kar.ı.ı~nda sar 
•ılnıaz bir cephe alan Balkan Antant· 
konseyinin bu toplantısı bütün diğer 
\oplantlla.:r: gibi üzerind2 durulmaya de 
ler kıymeti bir kat daha gösterecek o
lan mahiyeti bu toplan.tınm .. Bulgar -
\'ugoslav: muahe.desinin imzasını takip 

Sadettin vekilden alimş- oldtı~u direk. 
tif üzerine mukavele- sureti üzerinde 
tekrar: meşgul ofacak; son §eklini tek
ran €elal Bayaxa gösterecek, ondan soru 
ra mukavele esas şeklini almış olacak 
tu:. 

Bunlardan sonra irnzn işine 2eçile· 
cektir. 

CeUil Bayar Pazartesi günü Llınan.u
mum müdürlüğünde meşgul olacalftlr~ 

Hali.ç.teki İktısat Veklliehne ait ha· 
vuzlar geniş1etilecektir. 

müstecir aleyhine bir dava 8çmıştır. 55, tl!tlk. 15, a.fyon 1/4~ keten tahwnu ı~ ke-
İş mahkemede deı, müstecfrfn Ieh!ne '''pek 30, kuşyemi 15, beyna peynir 4, nusır 34, 

nihayetlenince, malSahib+, tatlılıkla an fasulye 33, zeytin yağı 43, Jç cevJz ı, ı~ tın
laşma """ı-Pleıi du""'funmu·· ··c. ve -~~.... . dık %ton. Çakal sıno, ltedl 651, kok:nrca 9, 

r-- -ı :ı- ~·ec.ır. kunduz 76, sansar 1570, tavşnn 67132, tilki 
İbrahimle görüşmek istemi§t:ir.. f)255, v~k s, zerdeva 168 adet. 

Gene söylenildiğine göre, müstecir IHRAC:AT 
İbrahim, mal sahibinin bu isteğini ka- Tiftık 4fT ı:;~. razınal 101, mercfmek a4ı 
bule liizuırl' görmemş, ve. mal sahibi- 314: tan. Sans:ır lll4, zerden 201. tılkt ua 
nin anliışpıa.. teklifinde ısı:an üzerine adet. 
de: SATIŞLAR 

- İmkan yok .... dem~ •.. Hatta sesi- dBu{tdny yumuşak kilosu 8 ıruruB~ :J.dl/2 pa~ 
ni y.ükscltie.ırek: rn an 8 kuruş 25 paraya kadar, U6 ay ser 

kllosu 8 kuruş 30 paradan 7 kuruş & paraya: 
- Hem, dem.i.ş, artık. bn-nim yakamı ltndlır, Arpa çuvam. Idlosu 11 kuru~ ıa pa

bırakın ••. Mahkemede da anlaşıldı ki, racnın. Arpa Anadolu ı:noıu t kur1IŞ 15 parn
hak bendediı:! .• Oradan alclığınız karar dan G lturuş:ı. kadar, Çavdar kUosu 8 kurui
dan sonra, size düşen iş, her. ay kiranı- tan, Mısır sarı kilosu 4 kuruŞ S5 paradan 6 
zı almak, ve vermedı·gım~· +'-kd~ ... d . kuruşa kadar, Kuşyemi lt11osu a ı:aruş 10 

14 ......_ e, 1 - paradan, Susam kllbsn ıı kuruş ıs parad:ıil 

ı Sterlln 
Alış 
615 .. 

ı Dorar 123,00 
2Q. Fransn Fr. 114. 
20 Lfr"et. 120, 
!O :Belçika Fr, 80. 
20 Drahml 18. 
20 İsviçre Fr. 565. 
20 Leva 20. 
ı Ftlorln 63. 

fO Cek kuronu 70. 
1 Avusturya SI. 20.00 
ı Mnrk 25. 
ı Ztotı 20. 
ı Pengü 21, 

20 Lev u. 
20 Dinar 48. 

Ruble 
ı İsveç kuroım so. 
1 Türk altını 1030. 
l Ba.nknot Os. B. 245, 

etınekie bulunmuş olinasıdıL 
Yugoslav Başvekıli ve F.fariciy~ Na· 

tın Stoyadinoviçin bu mevzu üzerinde 
konseye izahat vermesi tabii görülmek 

Başmüşpvir Fonder Porten tarafın • 
dan liazrr.lanmakta olan rapor tamam· 
lannnştır. Burası büyük gemilerin ha
vuzlanabileceği. kadar genişletilecek -
tir. 

cap eden: muameleyi yapmaktır BenL l'l k~ 35 paraya kadar. TilLik mal Jdlosu 
başka sebeplerle rahatsız etmeye hak 140 kuruştan 150 kuı:u:'ja kadar, Peynlr beyaz 
kmız yoktur. Bir daha da, kahveye ve kilosu 42 kuruş 37 p::ırnd:ın 43 knnl§ 20 para
otele uğraina'yın... :vaı k.:ıdar,. zerdeva der.tsi; çifti 4800 ~. 

ÇEKLER 

teclir. 
Ankara, 12 (Hususi) - Pazartesi gü 

1\ü Atinada toplanacak olan Balkan An 
tantı konseyi münasebetile Ant$lllta da 
hil memleketler ajanslarile bu memle 

Ha:vuziar genişletildikten ve tekeın
mül ettirildikten sonra İstanbulda bü
yük yolclL.gemileri inşası mümkün ola
caktır. 

Vekii Bayr.ama kadar: İstanbulda ka
laı:alt:. tetkilrlerine d.e~am edecektir. 

. . • Snnsaı: dcrısı çl!ti 3.000 kuruştan 3900 kunl~ 
Müstecirin bu söZleri, mal sahrbınt kadar, Kunduz derisi clft11400 kuruştan 1'7QO 

de, iki oğlunu da hayii hırslanrl·muş- kuııışa kadar, Tlllti d~~ 50& klını~tnn 
tır. Ve onlann hırsiarı, nih::ıyet :feci bir 800 ktıruş:tı kndnr, ·.rıı.vşan derisi adedi 22" ku-
şekilde- patlak vermiştir: ru.ştan 25 kur~ kadar. 

Dün akşam, saa1 on dokuza doğru, TELGRAFLAR 
müstecir.ı, otelinin. kahvesinde tavla oy Londra: Mısır (Laplıltal ~ubat tahmili 

korteri 24 sent 3 p. m. S K. 43 s:ıntlm, Lon
nuyor. O sı:rada, otel. katlbı yanına so dra: K. tohumu (Laplata) itıba.t tahın1ll to-
1.-."UlU\tOr, ve : nu ıı ster. 15 Ş. Ki. 7 K. 13 santlm, Anvers: 

-Bay İbrahi~ diyo:r, sizi içerde Ha Arpa (Lehlstan) .,ubat mart tahmın 100 kl. 
cı Eminin oğulları beki ıyorlar_ 124 B. fra.--ık KI 5 r<:. 26 aantıın, Ltverpul: 

Bay. İbrahim, elindeki zarlar: hiddet Buıtday mnrt t:ı.hmUi 100 llb. s §ll. 7 7 ·s pe
ni Ki. G K. 86 santlm, Şlkago: Buğrtay \Bart-

ten atarak, yerinden fırlamış ve : vinter) mayıs tahmfll B~ell 135 3/8 sent 
- Ne münasebet? Ben onlara. bir Ki. 6 K. 2'7 aantım, Vlntpek: Buğdıcy wnnı-

(Baştarafu 1 inci sayfada) ııatlklru uğruna can vermiş olan aziz şehltle- dah burava ayak basmamaları ı söyle toba) mayıs tahmlll Btı"ell 1211 sent. Ki. 5 K. M . Imizin ııatırnsını hürmeUe anmn.k: mukad- a J n "' 
ara.ıjlılar ve toplantıya gelen birçolt ~es b1t. bo~uı:. Bu borcu eda ederken bcnı mem~ miydim! diyerek, bek.Icnildiği 03 santfm, Hamburg: fındık fç <G.fresunı 

Vatandaşlar tarafından kutlulanmıştır. de sesimlllzU:ı aesinlze katarak o yüksek ha- yeı:e doittu yürümiiş. derhal tahmll lOO kilosu ı~ B. Mart Ki. '18 

araş u t uluş 
Bayramını dün kut uladı 

}{utl 1 İs or. 1m 0 ,... K:. 511 sımtim, Hamburg: Fındlk iç IA!vnn 

Lonc!rı. 
Açılış 
616,00 

Nev-York 0.7947 
P:ais 17.0525 
ım~no 15,1025 
Brük..~l h 4.71l5 
AUruı. 88..6363 
CeneYre 3,4817 

SOfyn 64.443> 
Amstcrdaır 1.4565 
Prag 22.7975 ... 
Viyana 4.25 
Madrid 11.3717 
Berlin 1.97SO 
Varşovıı 4.195 
Buaapeşte 4.S830 
Bükres 108.605 
Belgrad S4.659G 
Yokohama. 2.7888 
Moskova 24.93 

Stokholm 3.148S 
u ama merasimine tikla~ marşj.Ie tım önür.de minnet ve tcbcll ile ~Ilir · Tramvay caddesi üstünde: bulunan derhal tahmil ıoo kilosıL 154 B. mark KI. 78 

başlanınıştır Necip Fa'lL Kısakürek, Bayı:amuu~ ıt.utlu oısun, nzlz ve ıta.hraman krra th · ·· · d 1-- t ı· ka "" . a anenın uzenn en.ı o e ın pısı, g;;..;....· __ E S B A 1\1 
•v.ı.araş hakkında bir hitabc. irad etmi~- Maraşlılar : ıı Y · ·ı dd · I kı.....d _..,._..... ·--~ .. 
t • Bundan sonra Mara~lı!ar, bu büyük enıçerı er ca esme açı ma ı.a ır. u.~ılagzn rra ı;;.s ı·m 
ir. Şair, Maraş sava~ın·..n talilıl.ini ya- ':' MaL.safubinin Etem, ve İbrahim adın- fi &l4- ı 1 

.H 
Parak. iman ve ruhun maddeye gale- günü yaşatan Atatürke, :Süyük Millet ·· t · · Şubesi Seddedi/di Anadolu şm. ~" 50 

b 
I\feclisı' riyasetine, İsmet lnönünc, Fev- daki iki oğlu, mus ecwı aramak için o peş,tn 

e çaldıg·ını söylemiştir. Bundan sonra ka dan Imi ı rdiı: Ma' s h"b" m· kü" (Bastarafı 1: iııci aufada) A. §m. % &O vadeli ''~~" zı· Çakmag·a tazim ve şükran ve Maraş pı ge ş e · 1 a ı ın • .z. Bo •vıaraşlı Hali: Gürün, ?vfurac:c harbini an ı t ı ğ u··yu··T- b · t" de. t 1 ~ 1 ~ .. montı • Nettar latnuşür: '"' valisi ile Belediye riyasehne febıik teU çük oğlu Etem ote -aş ı ında, b ~ nu ve u cemıye ın gaze e ere ııanr Asi:ın çfmento 

grafları çekmişlerdir. oğlu İbrahim de sokak kapısı dışında gönderdiğini yazmış, tiyatro aan'at- Merkc2:: bankası 
«Bir. gün düşman komutanı, Maraş bekl k edir} k .. la · ı ba l bi d da 

At;ılı~ 

00.00 
00.00 

0,00 
14.65 

'= · -=:on 

-
Satış 
620. 
126,00 
117, 
12.5. 
84. 
22. 

SiS. 
23. 
66. 
76. 
23. 
28. 
23. 
23.. 
14. 
52. 

32. J 1032. 
ı46. 

Kapnnış 
619.00 

0,7930 
16.98 
15,0175 

4.685() 
88.2075, 

S,<I6S 
64.135 

1.449() 
22,6865 

4.2294 
11.3250 

1.965. 
4.175 
4.3615 

108.0775 
S4.49ıo 

2.ns 
25.05 
s.ı.332 

Kapanış 

00.00 
OJ.OO 

0.00 
1:4,65 

-

kalesina~ ve hükiıme~ konanındaki Merasime konserle nihayet verilıni~. em.e t er. ar n e can z arrm r ara a, mı t S T f K R A Z L AR 
'"r'ı!. . b' ı d i I:rra Maraıı. p tak ı Müstecir İbrahim; kahveden gP<-P • lt a almak ı"stey b · t" a •--------...--------
.a.Ürk oauragın~ ı indirtmiştı. Maraşlılan, top a.ntı a bu _un~n..:.. "'( or ta -~:- a ın en u cemıye ın, n - • ı Açılı• b J I ik ed lmışw rek otel taşlığına giriyor. Fakat onun sıl olup ta Kızılayın himayesinde te- " Kapanış 
Una karşı koydular. Toplandılar. Ka-, arı ·ram 1 

• b "" ag~7'"'' açmas·....,. vakit k:ılma'""n t • Türk borcu I ı>e§1n oo.oo 00 o:ı le: .. .. Maras 12 - Maımş ugun kurtulu- ~- u....- lUI • 
0 e.iL şekkül ettiğini anlayamadığımızı d a i- I deli . 

yo çıktllar. Hazırladıkları buyul. ..,, . . ı:lı:lifuüm'" .. b·- .. k bi sahibinin büy;ük oğlıı İbrahim tabanca: la .. ve etmistik. • • va 22.!5 22.05 
'l'ürk bayrağını kaleye diktiler. Hükıi- ~nun 1 7 muı 'f kuunlu uyu r sını çekerek ve sokaktar., müs.teci l-u>.. T • • u vadeli 21.10 2l.OJ 
ın t k ~ - - sevinç -ve. çnc:Iuınlukla t ad!. Cumhu re ~· y K ' 1 t h 1 .. ·ı ----- ----'!..::----::---- - -

e onagına da bayragı astılar. 1 ""' d~d el ateş ediuor. Camları kıran ku azımız ızı,ay s an u mumessı - T A H V İ L AT 
G b

. "" d- .ır i . "k" ı+cret meydanını uı uran ve taşıran ol'. rşun- ı·~. ı· ık ld ~ eh . 1 k ene. ır gun uşman neJ.er cr~ ı ı -·J· .. ..k .. . lardan ikı" tanesı·, otel müstec.·rı· ru·n v:\• ıgınce ay o ug,u emmıyet e ar- ---- A(ılış 

00.•10 
39.!5 
00.00 
39.35 

Kapanış-
00.00 "''" ' .. bı"nlerce halk huyu Onderın kurta- uı .ı. u.r.R: kadınma tecavuz edı....-orl:rrdı. Brr- on: _ ,oı::.ıl~nmı~tır. MümessiUik bu cemı'yetı" .) , ba - ı._...,da her zama a cu düne sapianıyor. • T n.u yet . d s~t .. I .. d"" liıcı yra(Jı; a ~· n c n ve- ı . ı '~ mış- yaşın a u :çu mam gor u. t:ı _ıı. d" t"l Müstecir İbrahim, korkuyla kendiSi; kurduğunu İ en süren~rin aleyh inde Uç m·· t · d"' ef · · t: · . receklerine bir da.ua an ıç ı er. 

leıtı İutec.alkvız·ı~~şmböan1 n tle~ın: teml\ı;: İsti.klal marşından sonra Maraşın ni kahveye, oradan da t}ıamvay cadde- takibata başlamış olmakla beraber, Kı-
. Ş e ı sı cuı iJ e pa; aıD.ni r. '.w • .. ·r ~ I · sine atıyor. Ve caddeye yuv~laı:ııyor. Z11ayın Taksim nahiye fubesini de sed-

taşlıiar. ka.dm, ez:lr~ ço!uk ve: ,.--ıcuk Ra!:u:aman bayragına ":-n
1 
mbıf o a:ı :s- . .._ _ı.. • . . ~ 

~il ciü" ka~k •~ .: 
1 

.. 
1 

tikfıiJ. macfalyası merasım e nyraga ta Silah sesleı:ı, Ka.u\~enm ıçın. a:.t üst: detm~tir. 
~ şmana rşr oyaranı guze u . h tl" ·· 1 ediyor. Müc:terilerden bır~oklar11. kaç B - b 1 K ı ı keın· · k rt d 

1 
kıldı SöYfenen arare ı soy evler,. o - - ':' ~ • u munase et e ızı ay mümessi -

ızı ·u ar ı ar.• · k rnak için camları kırmaya bile kalk Bunda (KwıtU:lu . . ) . . . kırnan şiirler nal ·a SOl!S\lZ heyecan ~ll liğinden aldığımız mektubu ne~rediyo-
kınunu ~onra ~ ıç,ın: şıwı o- verdi. Askerler ve ınekt.epliler parlak yorlar. Ve o kargaşalık arasında, carihı ruz: 

Anadolu I pe . 
a 1 vadeli 
a n pe. 
• II va. 

Anadolu mü. peşi 

~.30 
00.00 
59.30 

.............................................................. 
rar verildiğinden icap edenlere tebTi~ 
gat yapılmıştır. 

Şu ve.,iJe ile de saygılarımızı suna ... 
rız. Şiir: ş geçit resnti ~ılar. "Yenjçeriler yoku~unkdan a~ağı doğru o· 5oft Posta gazetesi Yazı ltieri 

b.. ··k f ı r1 lan ca hıziyi e ko~ara kay bo luyor 
kahraman] .... ı·çinde eaı -a:.a11trattınns. m ~ma uyu f·. ener a ayı yap mış ı- ı Direktörlügun~- e Mu-mesll·ı Doktor 

..... K ı ı t k 1 Derhal yeti~en po ıs er. carihm şaş-
1\l'cıra..-:. ve bU::,<riinünr ~erle ıne. .~~~e ?'" a. 0 u sa- d b tu k- - G azetenizin 10/:!/!r.H tarihli n üıı- N-• et Osman 

ınısra· 
1 

t:. ·tm· ti ~ lonunda bir ba o ven.umı§tır. :Kın bir hal e u nan uçuk kardeşi- -T 
ıy e uı lŞ r. ni, az sonra da, camide bulunan babası hasında (Kızılay'ın him ayesinde bir Etenı Dinçerin mektubu 

te~şka gençler~;. Tüd"":ckün ~lmnlaz kttdı Alınanya müstemlelle nı yakalıyorlar. Ve firarinin taharrisi- tiyatro san'atkarları birliğı mi kurul· Ayni zamanda b u cemiyeti kur• 
ve imam hal\:..1\.ın a lileycca ı söz· ne; hadisenin de tabkik1n~ başlıyorlar du) ba~Iığı altında çıkan yazı müna· muş olan Etem Dinçerden bir me-ktup 

ı.ıı söylemişlerdir: Halıkındaki nıütalibini Mecrun ta Cer.r.al'ıpaşa hastahanesine sebetile yapılan tahkika t neticesinde nlmış bulunuyoruz. Kendi-si hakkında 
Gazi An~p ~~ia=::de.leleuine ingillereye bildirdi ~}.~!.ı:l!!!!~.~~:: .. .:.--.-··-··--··-··- Beyoğlu kazası KızıTay şubemizin bu ta kibat yapılmak ta olduğunu yukEm· 
~k etmiş_ olan Ga.zipaniep saylavı: {Baştarafa 1 inci sayfada) nnı mufıik göstermek. teşebbüsünün meseleden malumatı olmadığı ve T ak- dan anlhdığtmız cemiyet direktörü bu 
.Iili Kılıç, raha1Sızlığ.ı dulayısile bugün Alman sefiri, bu meselelerefen her _ teşkil etmiş bulunduğunu beyan ~tmek sim nahiye ~ubesinin, bu birliğin şu- mektubunda Kızılay Cemiyetini m .. r-4 
ltü kıplantıya ~lemcmis \:e bır rnek- har-ıgr birini, A:lmanyamn harp sebebi ted.rr. benin salonunda toplanmasına ve dai- kez ola-rak gösterdiğinden dolayı h .~ .. 
lup göndermiştir. Mek.t.ııp, allö •. ~la:- a!:<ll addetmi) eceğini ~öylemf.ı ve. bilhassa Pari~. 12 ~ A...A.) - Siyast mahafil, renin muvalı:kat bir adres olarak g Ö5· hğa o ibareyi :razmış oldugunu ~Öyrti~ 
Suıda okunmuştur. Ali Kıhc diyor Jd: Çekosloval<ya ile mevcut meselen.in'" Al M. Von R ibbentropun baz: tahminler terilmesine müsaade edildiği anlaşıl- yor ve k-endisini tanımadıklarını anl";\-

•Kahrnmnn M .. .ırn:şN:a.; .Marnşımızın kur- man ekalliıyetine memnuni.)(ete şayan hilafma olaırak, Almanyanın müstem- mı~tı1'. tan san 'atkarlarla eski huknk:u 0lchı-
tuıu~ tarihinın on vedl.ncl vıldönfımüne te- bir statüt verilmesi ve Almanyaııın bu lekata ait m etalibi hakkında hemen mü Kızılay Cem iyetinin firmasını kul-
~üt eden bu gün-s!J. .. k~etll Mara~lılar ·· t' ·· k t 1 d b"l · ı· 1 zakerelere giricilmesini istememi c ol -
• n haklı. bir sevinç lle tes'it ederken ben de statu yu on ro e e ı mesı şar ıy c .. .... lananlar hakkında yapılmakta olan tah 
li~ muslihane bir surette hallolunabilece- masından ve Almanyan•n yainı~ Fran-en derin ve oıamlmt tebriklerimi sun- k iltat sonunda kanuni takihat yapıla-
&rı:ıkJa sonsuz bir hahtivuı·hk duymnktıynn ği.ni" ila\"e etmiştir. sız - Sovyet misakina rnunzam bir mad -~- t 1- A · · t caiı a ibi bu birliğin bir daha şubey~ a-~w·kluğün y ni lıir lst.iklll nıiıcudelestnl Siyasi mahafil, M. Von Ribentrobun de ilavesi şar ıy~ vrupa vazıyetinın 
; 'lfere kavuşturduf: ı bu gnnler.dJ Maraşın uzun müzakereler icrası için, ilk adrmı umumi surette halledilmesı i~ine i~tim lınmaması emredilmiş ve Genel mer
h urtuluıı şenıı~ vnpmn!:ı vatan muhitirtde atmış oldıı;;unu , ve bu müzakereTerin ke hazır bulunduğunu bildırmes!nden kezimizce yapılan tetkikat neticesinde 
nkı =i llfr surur: itı:ı er.:-mi:ı.nno.lt: me'I'Ufi bır- -o d 1i ı_ • ı..; ub · · 1 k 

di el.eooendir: Dtlklhl lrlnrle yn4:ı.maum ı:.ıı- ilk safhasını Almanyanın nokta-i na:c:ı · dolayı son derece memmın ur. aK"stm n21,_.ye ş e~ınm ağvınc a-
r-urııe goğuslcl'ln k tbal'cll•;ı şu duldl::ad:ı. t)u 

ğundan hahsediyor. 
Gazetecilere kurduğu cemiyet ha..lt

kında lanıngelen :zahatı vereceğini i~ 

lave eflen direk-tör, aleyhinde takibata 
başlanmış olduğu cihetle artık biz ele 
me•deyi burada kesiyor, ve lif'de yı 

mahkemenin karanna tc rkediyoruz. 



Bilgisizliğin zararı 
Kadın suçlu için "Ben ceza görmesini değil, eşvalanmı 

vermesini istiyorum , dedi ve davayı kaybetti 

Gedikpaşada Mari isminde bir ka· 
Sfın geçen yaz kocasile beraber Adaya 
taşınmış, Adaya giderken de eşyasını 
Gedikpaşada Karnik isminde bir ada
ma emanet bırakmıştır. Sonbaharda 
Mari Gedikpaşadaki evine dönmüş, 
lcoc.ısı da bu sırad:ı ölmüştür. Mari 

maktan suçlu Yasef, Teodor, Kazim ve 
Y orginin ikinci ceza mahkemesinde 
duruşmalarına devam olunmu~tur. 

Şirket müfettişleri şahit olarak din· 

lenmişlerdir. Müfettişler şirkete yapı-

SON 

Çankaya takımı 
Hataya gidiyor 
Ankaradan bildirildiğ.ne göre Çan

kaya spor klübüne men::.up gençler kur
ban bayramında Antakyaya gidecekler
dir. Klüp idare heyeli bu hususta Ha
taydaki spor te~ekkülleri ile temas ve 
muhabereye girişmiştir. Cevap beklen
mektedir. 

----------------------
Denizcilik hakkında 
Yeni bir kanun 
Ankara, 1 2 (Hususi) - Son seneler 

zarfmda bütün dünya denizciliği motö 
re karşı şayanı dikkat b•r temayül bes 
lediğinden bunu nazarı iubara alan hü 
kfunetimiz yeni bir kanun ld.yihası ha
zırlamıştır. 

Karnrğe müracaat ederek eşyayı geri 
İstemiş fakat Karnik: 

- Eşyayı muhafaza etmek için siz 
benim bir odamı kiraladınız. Evvela 
kirayı verin, sonra eşyayı alırsınız, de
miştir. 

lan bir ihbar üzerine tertip edilen bir 

cürmü meşhud ile suçu nasıl tesbit et-
İşletme cihazının bünyede kapladığı 

yerin küçüklüğü ha~eb:Ie ve az adam 
bırakıl· kullanılması, çok masrafl~ olan kazan 

tiklerini anlntmışlardır. 
Duruşma başka bir güne 

mıştır. tamiratma ihtiyaç göo:;tcrmcınesi gibi 
sebepler motörlü gemilerm günden gü 

Türk parasının ne tercihine zemin hazırlamaktadır. 

k . . k k Zagrap F ahri Konsolosluğu 
ıymetiDl OfUffia Ankara 12 (Husus\) - Zağrep Bunun üzerine kadın Sultanahmet 

lkinci sulh ceza mahkemesine müraca
at etmiştir. Bütün şahitler dün celsede 
suçlunun aleyhine şehadette bulunduk
ları halde davacı Mari maliarına bir an 
evvel kavuşmak için mahkemede: 

için kararname kons~1o~u.m~z doktor ~il~n Mariç'iıı 
yaptıgı ıyı hızmetlere mukafatan dere-

- Ben Karniğin ceza görmesini is
temiyorum. Fakat eşya mı geri versin, 
aemi tir. 

- Burası ceza mahkemesidir. Bura
da ~uçlunun ceza görmesi için dava a
çılır. Eşyanı almak için bu mahkemede 
Clava açılmaz. 

Demiş, fakat davacı evvelki sözü
nü tekrar etmiştir. 

Mahkeme davacının bu sözünü da
vadan feragat telakkı ederek ceza da· 
vasının düşmesıne karar vermis ve 
aavacı Mariyi beş lira mahkeme ~asra
fına mahkum etmiştir. 

Mari bilmiyerek söylediği sözün 
neticesini anlayınca dışarda ağlamağa 
bac:lamıs üstelik 5 lira mahkeme mas-' . ' 
rafına mahkum edildiğini de öğrenince 
kendini kaybetmiştir. 

Bir avukat, eşyasını almak için hu
kuk mahkemesine gitmesi lazımegldi
ğini öyleyince kadın: 

- Karnik benim yüzüme güldü. 

beni kandırdı. c1Ceza görmesini istemi
yorurnı) dedim. Çocuk babasıdır, diye 
ona acıdım. Halbuki o şimdi benim eş
yalarımı vermiyor, demiş~ir. 

Kullamlmış biletl ~ri tekrar 
satanlar 

Ankara, 12 (Hususi) - Türk pa· 
rasının kıymetini koruma hakkındaki 
kanunun tatbik şekli hakkında Malıye 
Vekaktince hazırlanan kararname Ve
killer Hey' etince kabul edilmiştir. Ka
rarname şudur: 

1 - Türk tabiiyetini haiz vapur 
idarehaneleri hariçte bulunan eşhas ve 
müessesat lehine ifa etmiş oldukları 
hizmetten mütevellit olarak bu karar
nameden evvel tahsil ettikleri ve bun-

dan böyle tahsil edecekleri navlun dö
vizlerinin emirlerinde bulunan kısmını 
elde ettikleri tarihten itibaren nihayet 
15 gün zarfında döviz olarak memle
kete getirip bir bankaya satmaya veya 
kendi namlarana Merkez bankasına 
tevdi etmeğe veya Maliye Vekaletinin 
tayin edeceği esham ve tahvilatı ha
riçte mübayaa edip memlekete ithale 
mecburdurlar. 

2 - Türkiyede bulunan bankalar
dan eşhas ve müessesatın hariçte bu· 
lunan eşhas ve müessesat lehine yap
mış oldukları hizmetlerden doğan ve 
doğacak olan komisyon ve buna mÜ• 
masil hizmetten mütevellit alacaklar da 
aytıi'hükme tabidir. 

3- Muayyen bazı işler için hariç
te bulunan kendi dövizlerine tasarruf 
etmek hususunda Türkiyede bulunan 
sigorta şirketlerinin :iHOt) sayılı karar-

J 1aliç şirketinin kullanılmıf biletle- name ile verilm i' olan müsaade ve sa
rini toplayarak tekrar kullanmak üze- lahiyetle istimal edildikten sonra ge
re b3Zı ki'!'selere satmaktan suçlu gişe riye kalan döviz matlup bakiyeleri ay
memuru Kemal, ve bu biletleri kullan- ni hükme tabidir. 

Yazan: Perlde CelAl 

cesi fahri konsoloaluğa terfi ettirilmiş

tir. ................ ·-·······--··········· ................... ... 
BÖT~N .. 

OUNYADA 
HER KES 

ILAN 
Zonguldak asliye hukuk bikimliğinden: 
Zonguldakta Türk anonim ~jirlteti t'lek

trik atelyesinde iken bilen Zonguldalı..ta is
tiklfll caddesinde Elektrik evi ahibi Sait 
Yatman'ın, karısı Devlet demiryollarında 

mühendis Adnan seylsl .\baza )1abmııt e
vinde Sinoplu Fehmi kızı Lutflve aleyhine 
geçimsiılik, terk, fena muameleden dolayı 

açtıtı bo!Janma d&VIl'llnm )apılan muhake
mesinde; müddeaaley!ı oamına çıkanlan da
vetiyenin ıösterilen yerden ayrJlar:ık İstan
bula cittlfl ve ikametıiihınm meçhul bu
lundutu beyanlle iade edilmesi iiurine mah
kemece müddeaaleyh namına ilaneo teblltat 
lfasına Te duruıımanın 11/ınart/937 perşem
be .saat lt a bıralulmasına karar verilm~ 
oldutundan, nıuayyen ıünde Zonıuldak bü
kumet konatında Gl ~o. h daireele 7-onıul
dak hukuk hikimUtlnde bazır bıılunması, 
gelmedtti veya mazeretini bildirmedili tak
dirde hakkında cıyap kanrı nrılecefj tebll,.t makamına kaim olnıak üzere Uan olu
nur. 

balo gecesi söylediğiniz gibi her genç 
adamın başından geçebilecek bir fırtı
nadan başka bir şey değildir. Bunu o 
gece s!zden intikam almak istiyerek 
ben büyülttüm. Bu· hareketimi affedi
niz ve ne olur o sizi rencide eden, vah
şice kıran sarhoş. iğrenç adamı unu • 

1 t nbulda 1 :l gün oradan oraya bi- yınca sevincim büsbiitün arttı. Fakat tunuz .. 
r~r rseri gibi Sırrı Nihadla dolaştık, o aranıza karıştım. Günler geçti ve si - Artık sizi hic bir zaman rahatsız et
yür ginin ateşini söndLirmeye, ben de nirlenmiye başladım. Sizinle Sırrı Ni- miyeceğim, be~ı görmiyeceksiniz .. sa
ona ıztırabında destek olmıya çalış - hadın arasına çekilmiş buzdan duvarın adetİnize uzaktan bir seyir::i gibi işti
tım ve on beşincı gün vapuruma ye • farkında olmamak kabil değildi. Siz o rak edeceğim; tek siz mes'ud olun 
tişn ek için Sırrı 1ihadı acele trenine kadar güzel. iyi idiniz. Sizin için bir çok Seza hanım .. >> 

yer ,..,tirirken arkadaşım bir çocuk gi- fedakfırlıklar yapılabilirdi ve kocanız • * • 
bi l-; ynuma sarılmış: kabil olduğu kadar sizden kaçıyor, her Selim Nacinin mektubu burada bi-
.- Selim senin bu yaptıklarını hiç ı h;ıreketi ile uzaklığını isbat ediyordu. tiyordu ve ben b!:- satır kaçırm..ıdan o

bır zaman unutmıraca~ını kardeşım Sonradan yavaş yava~ hakikati anla - nu sonuna kadar okuduktan sonra sü
dip•. yüzümü ~öziimü öpüyordu. O dım. Sırrı Nihad b:ına bir şey söyleme- kunetle bir kibrit alevinde yaktım. Ve 
ela ""Özlerinin derinlerine sinen bü - di. Fakat hadis~ler bana onunla nasıl 1 

mantomu, şapkaını giyerek kimseye 
yük cısı ile Şarkd doğru çelik rayların bir rnecburiyet tahtında birleştiğİnizi hnber vermeden sokağ., çıktım. Akşam 
iize .. inde kaydı ~itti. Ben de Karade - nnlattı. EY\'ela siz .. müthiş acıdım. Si- oluyordu. Hafif bir yağınur serpeliyor, 
niz mor da)p;ıfarı iizerinde, küçük bir ze dost olmak teselli etmek istiyor - kaldırımlar ıslak ıslak parlıyordu. El
v~pı run içindA sallana sallana yeni va- cium. Ve emin olun Seza hanım bunda lerim cebimde, nereye gideceğimi şa -
zıf{ ., n başına doğru yol aldım. 1 hiç bir fena, gizl! maksadım yoktu. Ay- şırrnı!'ı gibi bir müddet etrafıme baktım 

5 'ndi. b~ tü n. bunlardan sonra bana nı zamar.da yavı:ış yavaş Sırrı Nihada ve y~karı doğru yürlimeye başladım. 
di) eksınız kı bu kadar iyi dostluk da size gösterdiği soğuk hareketten K•ıfam bir kazan gibi kaynıyordu. Yü -
giic: ·rdiğin bir ttdamın karısını sevme- kızmaya ba'>lamı~tım. Sonra bu ri.1yordt.m ve kendi kendine mırıldanı
} ~ · ~anmıyor •nusu n? Hem de artık hiddetım nefrt>te çevrildi ve zaman yordum: ıcDemek benden gizlediğin 
bu "'stluktan bıktığını açıkca söyliye- geçtikten sonra onu hır düşman gıbi şeyler bunlardı ha, Sırrı Nıhad!. Demek 
cek ııdar. Şiınd, de size bunu anlata - görmiye başladım. Çünkü sizi seviyor- canın isterse ne nüthi-;ı sevebileceğini, 
yın· Seza han ~'· Yılinren s~nra dön • dum. Ve o sizi mu..ızzeb ediyordu. Son- en büyük fedakarlıklarda bulunarak 
dvı~ ve Sırrı . •hıdı evlenmış buldum.\ radnn anladığın:zı görüpce belki se _ ne çılgın sevebileceğin. bana söylemek
Mi.: ."s sevind:m. Demek ı..mı-1 ettığim vinmem, ortadan çekilmem lazım gelir- ten utanıyordun ha!.n Aklıma sen geli
gib · Sırrı 'ihad her şeyi unutmuş ve 1 di. Fakat bunu yapamadım. yor,Pun .. seni o sırada bulmak: aNa -
noı ~ al, mes'ud bir yuva kurmuştu. Artık size vaad ettiğim gibi her şeyi sıl ~üçük hanım, demek istıyordum, 
Q;:~n karısını da daha yakından tanı- anlatmış bulunuyorum. Bu siz.in de haksız mı imişim, bu adamm gizlediği 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Ma den T etki k ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktör lüğünden: 

Müsabaka 
Taliplerin 

günleri 
dikkat 

uzatılmıştır 
nazariarına 

1 - «20)) maden mühendisi ve «10)) jeolog yetiştirmek üzere müsa· 
baka ile Avrupaya «30)) talebe tahsile gönderilecektir. lsteklilerio apğı· 
daki fUlları haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak. 
.. 

B - Maden ocaklarında çalıtabilecek kabiliyette ve sddıati tam 

olmak «sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.ıı 

C -Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden biri· 
sini okuyup yazabilmek. 

D- Yatı 18 den atağı ve 25 den yukarı olmamak. 

2 - Maden mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 'ubat 1937 ve 

jeologluk için 2 mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 

yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kazanrnif olmakla benher 

gönderilecek talebelerin ibraz ettikleri derece itibarile Maden müheudisliği 
için «20ıı ve jeolc.gluk için <<10)) arasında bulunmak tarttır. 

3- Maden mühendisliği için imtihan: Hesap, hendese, cebir, mibanik, 
fizik, kimya ve yukanda yazılı dillerden birinden. 

4 - Jeolc,gluk için imtihan: Riyaziye «hendese, cebirıı bayvanat, ne
batat, jeoloji, fizik, kimya ve yukanda yazılı dillerden birinden yapıla
caktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar mec
buri hizmete tabi olduklaımdan, bu hususta mükellefiyetierini tevsik etmek 
üzere bir taahhütname yerecekler ve bunun için de muteber kefil göste· 
receklerdir. 

6 - Maden mühen- Son müracaat 20 Şubat 937 Cumartesi öğleye 
disliği için : kadar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
Imtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

Jeologluk için : Son müracaat 27 Şubat 1137 Cumartesi öğleye 
kadar 

Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 
Imtihan 2 Mart 937 Salı 

Günleri olarak tesbit edilmittir. 

Taliplerin nüfuı hüviyet cüzdanıni, hüsnühal varakumı, mektep f&ha· 
delnamesini veya bunlaım tesdildi birer suretlerini 4 kıt'a fotograf Ye di
lekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankarada M. T. A. Emlitüaü 
Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin e• 
dilmit olan günlerden öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Eıutitü 
dairesinde bulunmalan i1in olunur. «89)) «318)) 

Kimyager alınacakhr. 
Askeri Fabrikalar Umum 

.. Müdürlüğünden: 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. Aslierliğini 

yapiDlf istekiiierin istida ve vesikalaıile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

/ «692» 

şeyler var dediğim zaman hayale mi ka- bula gelmişti? Hastahğı neydi} Dok -
pılıyor muşum?>> Demek kocamın gö~- torlarla neler konuşmuşlardı? Demek 
lerincieki kırık, mahzun ifade, senele - Ayşenin bir gün bana anlattığı sarı 
rin körletemediği kızgın bir alevin son göz.lü, zavallı baba Selim Nacinin de 
kalan kırıntıları imiş .. demek doktorun yazdığı Gül Fatmanın ondan ayrılm3k 
bir kaç sene evvel apartımanında bana ·~temiyen kocası idi. Fakat bu adam 
aldığı soğuk cephe ((bazı hadiseler var Sırrı Nihadın çocuğunu evlad olarak 
ki Seza hanım)) diye verdiği kestirme nasıl kabul etmiş nasıl bağrına basa -
cevab hep bundan ileri geliyormuş .. o ı biltnişti? Bu sunller Selim Nacinin di
ateşin kadının damarlarına zerk ettiği linin ucunda olduğu halde bana y::ız -
ateşi ben taze içli sevgim ile söndüre - mamıştı. Acaba bunlar çok acı şeyler 
m iyecek kadar zavallı imişim demek 1. miydi, ve Selim N ad bana acıdığı için 
Fakat daha düsünülecek noktalar var. mi yazmamıştı? 
Sonradan nede~ birdenbire değişti?. 4te bir sürü istihfam ki kafamd3. 
Yağmur damldları yüzüme vurduk- kıvrılıyor ve or asım yer yer kızgın top

ca kendime geliyor, daha mantıkla dü- !u iğneler gibi yakıyordu. 
~ünmeve ba~lıyordum. Selım Nacinin Eve gelip içeri girdiğim zaman mer
~ndığ; mekt,ubta belli ki benden sak - divenlerde küçük patı~dılı ayak sesleri 
ladığı noktalar vardı. Fakat ben bun - oldu. Başımı çevirdim. Ayşe .. koştıı, 
ları kısmen olsun tamamlıyabiliyor - boynuma sarıldı. Çocuğu eskisi gibi 
du.m. Gül fntmanın lstanbula gelişini, obayıp severnedim! Yavaşca küçiik 
Ayşenin doktorun kızı olduğu .. Selim kollarını boynurndan çözüp biraz geri 

ucinin bütün bunları bildiği muhak - çekildim. Dudaklarını büzerek somurt
kaktı ve Ayşen:n geleceğine yakın tu. Elimde olmıysrnk hemen değiştiği
giirılerde gene senelerce evvel yuptığı mi hissettim ve tabii görünmeye çalı· 
g:bi kocarnı teselli etmiş, ona yardım şarak küçüğün ı_ene ini yüı:üme dağ-
etmişti. nı kaldırdım. Güiiimsedi .. 

llunu o zamanlar pekala farketmiş- - Yaramazlık yapınadın ya .. Ayşe .. . ,. 
tim. Peki neden bunları hiç anlatmıyor- Of'oım. 

d ) -- Ben, uslu dıın!nm, dedi. Sen so -u .. 
Yağmur fazlalaşrr:ıştı. Üzerimde, kağa çıktın da niçin beni de götürme -

hayretle duran bir kaç yolcunun bakı- dı -:ı? 
~ını farkederek ::;eri döndüm. Ah bil - Hala elim onun çenesinde, yuzune 
sen başımda nasıl bin bir düşünce kay- dikkatle bakıyordum. Parlak, siyah 
n::ı~ıyordu .. öğrenmek istediğim ne çok gözleri pırıl pırıl yanıyor, cevab bekli-
~eyla vardı. Giil Fatma niçin lstan • yordu. (Arkaa var) 
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c i HA N Jt~ ~E~~ !Jn~.,~~.!,. ~!.Dn Q.~! L ~:~E§~~~~~~~~~r~: ~~.;.:!~=~~:.~~:~::::~~~ 
şam dünya onların, cihan onların ... A· Şimdi, dünyanın en güzel manzar~ 

Rusyanın magv lôp oluşundan sonra bir ~:~~~r::::~~~~;,~;.!r~;~y: ~:~~~nö~~~d:~ı:ız~~~-~~~~:, ~: 
pırıltılar aksettiriyor. Sağda, konakla· yo odasına gitmi§, soyunuyorda. Helll'l, 

H• d• t f • k h t ıd• nn dört köşe kuleleri, yıldızlara doğru banyoya dökülen suyun sesinı dinler• 

ın ıs an se erı yapma a ıra ge ı ~~.!!~-d~~t;ı.:':~::dak:r:.ür~ ~~~~~~~~~:tn:~nelergeçirdl~iJıJ 
Bu fikir o zaman söz dinlemeyen Enver Paşanın hayalini tahrik ederek kendisite larını içip bulyalar kurarak piyasa e· c Yuvaını kurdum, kocamla, çocuk • 

den halk... lanmla bahtiyar olacağım!• diyordll 
konuşa bilmek için, fzzet Paşa tarafından Ileri sürülmüş, fakat sonra mesele Henri Lambert, sekiz gün evvel evle· ama Henri onun, kanlı niyetler besle • 

Soıı bir ziyaretimde, bana bir takım ı 
teyler anlattılar. Ben de bunları burada 
hül&sa etmek istiyorum. 

Bu kıymetli, münevver ve değerli 
takerden dinlcdiklerim fUnlardır: 

n :<B~t~n ~~ht rnalOrnatımı, harb ta
li lv. bılgılerımı bfr araya topladı m, bir 
~nd aeferi projeai yapbm. O, memle-

ln mUdafaaaına aid projelerden zi
~~<1, bafka memleketlerin fe6h ve is -
d. laına aid projelere meraklı idi. Ben 

ona böyle bir proje vermek ve bu 
lUretle gözüne girmek yolile maksndı:a nail olmak istedim. lakender Hin
lt~'-~a KüçUk Asya yolf]e gitmiş de
If Hıydl) Napo1yon·un tasavvur etti
da indiatan aeferi yolu Küçük Asya • 
)(rı geçmiyor muydu) ~u halde esas 

t!sUk Aayayı aağlam ve kuvvetli tut
::ktan ibaret bir plAnla Hindiatana bir 
hakr açrnıya dair bir proje yaparsam, 

lkatten ziyade hayali seven Envere 
~:r~nrnıt ve istediklerimi alabilmeyi 
h nun etrnif olurdum 1 Planımda bu 
lk~yeJ tarafını kuvvetlendJrdim: Har b 
~ buçuk senedir devam etmiş, ve da-

. da senelerce devam etmek istidadım 
aöst . . 
. erıyor, dıyordum, şu halde tarihte 

tırndiye kadar büyük kurnandanlar ta
l-fınd t ilb bi k an ecr e edUmit olan bir seferi 

r ere de hiz tecrübe eder ve rnuvaf-

ciddi bir renk almıştı nip aldığı kadını genç kadını göğsü Ü· diğinden, fakat bunu belli etmemelt 
zerinde daha hararetle mktı. Hafif, ince çalıştığından eınindi. 

Onun 

flDIZ 

batiadı 

gibi 

ve 
mı 

yapmayın, ba-

ditiniz ağrımağa 

hemen bir kllfe 

alınız; bir şeyiniz 
kalmaz 

saçlar sarı pırıltılar çıkarıyor; sakin ve Henri, karısına günden güne biraa 
şefkatli gözleri var; uzun yumuşak eli daha aşık oluyordu. Onu ilk kucakla • 
kocasının avucu içinde daima biraz tit- yıp gözlerinin içine ta yakından baka• 
riyor. Güzel bir kadın. Henri Lambert bildiği gün kendi kendine: eBu gözle;ı) 
sekiz günden beri onunla yaşıyor, onun ilk aldanan ben değilim! demi§ti; saniJ 
yanında yatıyor, bütün gec.eyı · kendi- bir göl suyu gibi durgun ve berrak.,., 
sini müdafaaya hiç bir imkan olmaksı- ama böyle durgun ve berrak göller de 
zın -onun yanında geçirıyor ... İçinden: insanıı boğabilir!» O gözlerin i~ind4b 
cİlk iki kocasını öldürmüş bir kadın!l) kendi aksinden ba§ka kadının öımq~ 
dedi. iki kocasının da akislerini görür gibl 

On yıldan beri, görülmemiş, hiç ol • o1muştu ... 
rnazsa nadir bulunur bir rı.ıh haleti pe
şinde idi; Çin'e gitmeğe, vahşi hayvan· 
lar öldürme de, devlet aleyhinde komp· 
lolar kurmağa da im.kfın bulamadığın· 
dan tehlikenin zevkini, masrafa girme· 
den, evinde tatmak istemişti. Bu fırsat 
önüne birdenbire çıkıvermişti... Kendi 
kendine: 

- Acaba, dedi, bu güzel manzara 
karşısında neler düşünüyor?.. İlk iki 
kocası gibi beni öldürüp te sonra bunu 
bir intihar diye kabul ettirmenin çare· 
sini mi arıyor?. 

Sonra yüksek 

* Kapı açıldı, H~lene içeri girdi. Göz " 
leri parlıyan Henri ona kollarını uzattı, 
ve göğsü üzerinde ~tp ona, o ak§a~-' 
kadar söylerneğe cesaret edemedlj) 
şeyleri söyledi: 

- Mahkemede, iki jandarmanın ~· 
tasında, arkadan matem elbiselerinit 
bilsen ne güzeldini 

Helene eli onun ağzını kapıyarale 
- Sus, ciciın! dedi, ondan bahsetmet 

artık onları unutalım. 

- Ama o gün senin en büyük mu • 

sesle: 
- Burada öl • 

sek, dedi, Fran -
sa'da kimsenin 
haberi olmaz. 

Yarınki nusham1zdı : 
vaffakiyet gü • 
nün oJmuştu, H'
ıene! 

Helene hiç se· 
sını çıkarmadL 
Ponte-Vecchio Ü· 

Bulmacazede 
Çeviren: lsmet Hulusi 

- Ne muvaffa• 
kiyeti? 

Henri, kadım 
omuzlarından tu .. 
tuyordu; kadın 
tirtir titriyordu: 

- Benimle alay mı ediyorsun? Beni 
budala mı sanıyorsun? 

Henri, kendisini affettirmek içm o .. 
nu birçok defalar öpmeAe mecbur ol • 
du; içinden de: cDoğrusu. diyordu, bu 
kadın rol yapmakta benim zannettiğim~ 
den de daha usta imiş!» 

* 
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Japonyaya gidecek olan Ertuğrul gemisi havuza girdi§'i Yazan : Celal Cengiz 
halde, makinesinin kazanlan bile yerinden oynablama- H• • 

m ış ve kazan aletleri teftiş ve tamir olunmamıştı. 1 tı t ustasının Mısırlılara yaptığı kılıç 
- Niçin zavallı olsun, ıı birader~ •• nal de, şu mealds idi: 

{<oskoca, Japonya seferine gidiyor. (Japonyaya gidecek olan Ertuğrul 
- Niçin gidiyor biliyor musun?.. gemisi, kaç defa havuza girdiA-i halde, 

insanı bir vur şta ikiye bölüyordu. 
- Nazırın damadı da onun için .•• şimdiye kadar makinesinin kazanları Ahalinin kendi işlerinden başka, ve düşman içine kolaylıkla girerlerdi. cıya götürülür, düllanda bulunan bO' 

P şerefi, Osman beye verrniy:ecekler yerinden oynatılmamış, kazan aletleri mükellef olduğu bazı vazifeler de var- Mısırlıların harpte kullanc.lık.ları yalı tahtalardan bir çok modeller tet~ 
Bo .• sana, bana mı verecekler).. de teftiş ve tamir olunmamıştır. dı. Hükümdarın arazisinde çalışmak; (Koç başlan) da onlan harpte zafere edildikten sonra içlerinden bir tantJI 

- Azizim 1.. Öyle ise; senin dünya• M.ezkur geminin çarhçıbaşısı, İngil· kanal kazma k, yol yapmak, ehramlara sür·atle ulaştıran vasıtalardan biri idi. seçilirdi. 
iian haberin yok .•• Osman bey, eecline tere tebaasından v~ bahriye miralayla· taş taşımak gibi ağır ve umumi işlerde Bir mevki muhasara edildiği zaman Mumyacı bu modele göre mumya~ 

.. diyor... rıodan Harti bey, bu ciheti ihtar mahi- ahaliye gördürülürdü. yüksek setleri ve duvarları koç başla- hnzırlar ve ölü iki şahit huzurundi 
-Sebeb?.. yetinde bir rapor yazarak bahriye neza· 6u semt semt ve müna - rile yıkar, tahrip ederler ve arkadan mumyacıya teslim edilirdi. 
- Uzun mesele. reti celilesine takdim etmif ise de, bu vebe ile yaptırılır, halkın daimi meş • gelen piyadeye yol açarlardı. Mısırlılar uç nevı mumya yaparlaSW 
- Canım, şöyle biraz Çttlat. ı rapor nazarı dikkate alınmak şöyle dur- galesine ve maişetine halel gelmem ek Ordunun en kuvvetli unsuru olan dı. ~ 
-Söz, aramızda kalsın, haaaa. sun; "muma.ileyh Harti bey~. de~~~ için, bu tasni~er en adil hakimiere yap- bu hücum ve tahrip kollan Mısırlıların Mumyacı cesedi birinci nevideli 
- Hiç merak etme. mezkur gemıden alınmış; rutbesmın tırılırdı. Zengınler fazla vergi. vermek en kuvvetli ve heybetli askerlerinden mumyalamak için evvela ölünün ba''' 
- Efendim ı.. Osman beyin başına, miralay olmasma rağmen, Köprü va· su retile bu gibi mükellefiyetierden seçı1irdi. Maanlılarla harbeden düşman- nı d eler ve bu delikten bir ma yi ak1ta" 

Dıtllcemmel bir çorab örülüyor. purlarının makinistliğinc atılmıştır. kurtulurlardı. Bu vazifeler çok ağır lar en ziyade bu hücu.m ve tahrip kol• rak, beynini eğri bir demirle burnun: 
-Niçin).. [Nazır paşa kullarının vazifei sada· olmakla beraber, münadiler sokakları lanndan korkarlar. onların karşısında dan çıkarırdı. Bundan sonra karnıPl 
- Hanım la geçinemiyormuf da, o- kat ve ubudiyeti: rizayi şahaneleri da,. doTaşınca ahali kendj sıralarmı bilir'.- uzun müddet mukavemet edemezle~ de ler, barsaklarını çıkarır, ıçini hurnı• 

~un için. hilinde imyi hüsnü hizmetle ibrazı ehli- ler, ve hemen ellerindeki i~leri bıraka· di. şarabile yılcar, derinin içine ve etrafi' 
- Yahut.. Osman bey, melek gibi yet ve sadakat olduğu halde, bu mese- rak, yeni yapacakları ~şlerin başına Mısırlılar ok ile nipn talimlerine na güzel ve sabit kokular koyardaı 

l;i!r adamdır. leye kat"iyyen ehemmiyet vermemek· koşarlardı. çok ehemmiyet verirlerdi. Maamafih Bundan sonra karnının deliğini zarnkı 
- VakıA, bize öyle geliyor. Fakat: tedir. Bundan maksadt ise, hakanı sa· Al!ali hükümdara ve hükumet erka· Sumerlilerin nişancılığı meşhurdu. tarçın ve kokulu ilaçlarla tıkar ve di' 

~retgelelim ki, harem dairesi her gün bık Murad efendinin adamlarının teş - nma hürmet ve riayet eder, memleket Mısırlılar, bir insan öldüğü zaman· kerdi. 
hop oturup, hop kalkıyormut··· Ge - vikile, zati şahanelerinin muvaffaki • işlerini elbirliğile yapmaktan zevk du· ruhu» cesetten ayrıldığına, fakat ce- Ceset bu suretle hazırlandıktan sO~' 
rn gün kadınlar, Bozcaadalıya ayak yetlerini kesreyleı:"~ktir. yardı. Malul ve hasta olanlaı maze - sette bir şeyin yaşadığına itikat eder - ra, dükkanda yetmiş gün sodah tuz.,. 
~remişler .. «Sen, koskoca bir kaptan [Ertuğrul g~ı81•. bu ~~ ile Hind retlerini hı:ıkimlere anlatnlar ve bu lerdi. Bu sebeple cesetlere ehemmiyet çinde bırakılırdı. Bu müddet bitinci 
~a .. bir deeya pa.dişahı olasın ds, ve Japonya denızlerıne degıl, Çanak • mükeJlofiyetlerden affecFilirlerdi. verirler, toprak altına atıvermezlerdi. tuzdan çıkanlır, tekrar yıkamr, zamk• 
i;lh d madma sö"z geçiremiyesin. Ya • kaleye dahi emniyet ve seJiimet içinde Mısırlılar harbı bir san'at haline Insan cesedinden ayrılan ruhu tc • batınlmı~ sargılarla sımsık1 bağlanırdı· 
~klar olsun sana ... Ya, bu adam .• ya, gidemiyecek.tir. Bu hali esefi iştimal, sokmuşlardı. Harpten muzaffer olarak pelikli bir Turna kuşu, veya insan baş- Bu ameliyat bittikten sonra, ceset .a
~IE.n demitler .•• Bu sözler, Bozcanda· mahza malumu şahAneleri olmak üze- dönen bir adamla harbe gitmemiş bir lı bir atmaca suretinde tasavvur eder- hibine teslim olunur, sahipleri diğer bit 
~_y.Q cok fena tesir yapmıf .• «Siz merak re, hasehü~a maruzdur, ferman.] kimse ayni hukuk ve hürriyets sahip ler ve insan ölürken ağzından ruhu bu başka dükk€mda ona göre zarif bii 
;bneyin. Yakında ben onu, öyle bir Abdülhamkhn, bahriye nazırına son olamazdı. ~ekilde çıkar zannederlerdi. Bu ruh muhafaza yaptırırlar ve bu sınetl• 
yokuluğa gönderirim ki, oradan zor derecede itimadı vardı. Böyle olmakla Harpten dönmüş muzaffer bir asker yer altında (Oziris) huzurunda bera• mumyalanmı~ olan cettedi bu muhafaı• 

eri döner.» demiş.·· \şte şimdi; Os • beraber, derhal el altından tahkikat cürümden dolayı maznunen mahkeme et ettikten sonra, yer yüzünde dola - içine k-oyarak evl~rinin bir köşesin' 
:g1an beyin, o çürük tekne ile Japonya· yaptı. Ve bu tahkikat şu neticeye var - huzuruna çıksa bile hafif ceza görür, şırsa insanlara bu şekilde görünür, ba- dayarlardı. 
fa _gidiş inin sebebi bu imiş. dı: bakirolerin himayesine mazhar olurdu. zan de birer gölge halinde yanlanndan Zenginler ölülerini ehramlarda "',-

..- Acaib ... Biraderf .. Bu söylediğin Kazanlar meselesini ilk evvel ortaya Bu gibi imtiyazlara nail olmak için, geçer itikadında bulunurlar ve turna· yahut ev gıbi hususi surette inşa edll' 
tlS~ler, pek akıllı lafına benzemiyor, a- atan, (Harti bey) değildi. .. Bahriye, harp ilanında, herkes cenk meydanına larla atmacaları avlamazlardı. Bu hay· miş mezarlarda muhafaza ederlerdi. 
nıl\. .. makine kısmı reaimhaneai müdürü Ah- koşarak. ve istiyerek giderdi. vanlam el ve silah uzatanlar tel"in ecü- fkinci nevi mumya birincisinden bi-

- Akılh lilfına benzemiyor, olur met paşa, daha evvel Bozcaadalıya Asker her gün büyük talim mey .. lir, kendilerile alış veriş edilmezdi. raz daha ucuz yapılmlı. Mumyacı, eti 
mu? .. Ben bunları, Bozcaadalının yalı- müracaat etmiş: danlarında mükemmel terbıye görür, Mısırlıların itikadınca Ruhun be • sedin karnma bir şırınga ile Sidre ret? 
ıın<iaki halayıkiara kur'an okutan ho- - Jyi kullanılmak tartile, bu kazan· daima iki kumandan idaresinde harp denle olan münasebeti daimi idi. n 51 döker, fakat banaklarını çıltar • 
ga hanımın ,can ciğer ahbabl.arından larla Japonyayakadaı-gidip gelinir. An taliroleri yapılırdı. Ruhun kendi cesedini daima yokla- mazdL (Ar:kaSl. var) 
bJr kadının ağzından işittim. cak şu var ki; her dakika, tehlike mev- Tanis haftanin bir çok günlerin&~ dığmı zannederek vücudun bozulma • -

... .•• .. • cuddur. Onun için çok esaslı tamir la- bu talimleri teftişe gelir, büyük. muvaf- sına meydan vermezler, onu mumya- -

* zım. fakiyet göstereniere hediyeler dağıtır- lamak suretile muhafaza ederlerdi. R A JR\~0-
(Bozcaadalı) nın rakibieri tarafın - Demişti. dı. Mısırda cesetleri mumyalamak ade- U U::/1 

~an uydurulan, ve.: ~sit, i~tidai fikir- .. Ba~.riye na~ırı da, a~nı .~ikirde .i~. Hükumetin müteaddit silah imalat- ta bir san"at haline gelmişti. En meş -
~~~ muhakemeden acız safdıller tara • Çunku (Ertugrul), Husnu paşa ıçın haneleri bulunurdu. Bu imalathaneler- hur ve san·atkar mumyacılar Memfis 
ftndan dalaa dalga etrafa yaydan bu meçhul bir gemj değildi. Takriben on de, piyade askerleri için yay, miğfer, şehrinde bulunurdu. 

Bugünkü PrograM 
!edikodular, efkan umumiyeyi garip Üç, on dört sene kadar evvel Bozcaa· karnakan, mızrak ve kılıç imal ederler· Bir adam öldüğü zaman. her hangi 
fUphele.re sürüklüyor.. söylenen söz- dalı ~~ ge~inin ~~~isi idi. Hat.tA, bu di. Bu imalathanelere esirleri ve ya • bir merasimden evvel ceset mumya • 
ler~ aklın ve mantığın kabul etmiye - gemı ıle bır de muhım zafer ternın et- bancıları sokmazlardı. Hükümdar or- --

ıs - Şubat - 1!'137 • Cumartesi 

İSTANBUL 
ötte newriyatı: 

90ği şeyler olmolda beraber, Hasan mişti ... Girid aahillerine memur (Iz - dularında ne mikdarda silah istimal TA' IM 
l-IüsnÜ paşa aleyhinde bir hoşnudSUZ• zecklin) vapuru, asilere silah, cephane edildiğini harice ifşa edenler ağır Cl> 

1uo: PIWa. Türk m.usU::Isl. ıı.JO: BPI'"' 
d1a. 13.05 U:uhtelU p1lk neld:fatl. 

luk cereyanı husule getiriyordu. ve gönüllü getiren (Arkadi) y·puruna zalar görürlerdi. 
~ynı zamanda, bahriyedeki saray rastgelerek onu ~iddetle takibe başla - Hükümdar Tanis zamanında ilk de-

nafiyeleri tarafından, Abdülhamide de drğı zaman, lzzeddin vapurunun Arka- fa çlarak eğri kılıç imaı edilmi~ti. Bu 
jurP"lller yağdırılıyordu. diye yetişmesi ve onu esir alması müm kılıcı imal eden usta Hititli bir asker· 

Abdülhamid, bilhassa bu jurnaller • kün değildi. Çünkü ArkAdi, o tarihte di 
C!~ birine ehemmiyet vermişti .Bu jur- on bir mil sür·ate malikti. lzzeddin.in Tanis, Hutut esirleri memleketine 
,- · · ·-·--· · - - sür'ati ise. Azami olarak dokuz milden gönderirken bu adaını büyük. para ve 
ra· D k ., fazla değildi. Işte bu takib esnasında, servet mukabı1inde Mısırda alıkoymuş 

Dr O torun Arkadinin karşısına birdenbire (Ertuğ- ve silah imalathanelerinde istihdam et-
Günlük Cumartesi rul) çıkıvermif .. artık iki ateş arasında mişti. Mısırda hemen hemen bu adam-

Notlarandan ~) t kalan Arkadi, tehlikeye girdi~ini. an. - dan başka bir yabancı yo~ _gi~i~di. 
t-::n--:-~:-;--:-=:----~,:_--1 lar anlamaz, derhal karaya bındınnıt- Hititli ustanın imal ettıgı egrı kılıç. 

Grip, Zatiirree .lti. lar çok rağbet bulmuştu. Her gün or· 
Ve llızıl 1 (Ertuğrul) u çok iyi tanıyan Boz • manlardan vahşi bayvanlar avianarak 
Orlp er ve zD.Lurrecıer dev!'-nı ediyor. ııa- caadalı da, kazanların esaslı bir tamir bu kılıçlarla tecrübeleri yapılrrdı. 
valann çok fı.nl tcbeddiila.Lından nz çok geçirmesine tarafdar idi. Fnkat bu ta- Mı 11 bu ih kadar bu ı:ekild 
herkes müteesstr olmaktadır. Çok agır . .. sır ı ar tar e . . . T ı e 

---------------------- Ak....am nqriyatı~ 

Rumt sene 
ıooa -2 ciKanun 
81 

ŞUBAT 

ıs 
Resmt sene 1tl37 

CUMARTESI 

Arnbt sene 
1855 -Knsım 
98 

18.30: PIA.kla dans musl.kl.sl. 19: Şehir Tt .. 
yntrosu komedi kısmı taratından btr tenısU-
20:. Türk musW heyeti. ıa.30: Bay ömer JU .. 
za ta.rafı.ndan Arabca. havadis. 21U5: yjlııJf 
Nurettin ve arkadaşlan tarafından '.riirk mu .. 
s1klsf ve halk ş:ı.rkılan, saat O.yan, 21.15: Or'" 
testra. 21.10: Ajans ve borsa haberlerL zuo: 
PlA.kla sololar ~ opera ve operer. parçaıa.n. 

BÜKRF..Ş 
18: Askerl bando. 17.10: Hafif müzik. lf• 

1-s-AB--AH-.,------ı-:;1-:-M:-:-~-A-K-1 10: caz havalan. 20.45: Orltestra. 2'1.4~: RI .. 

Zilhicce berıer. 6
· 1 u. BUDAPEŞTE 

1 1 / 11 40 17: Mnhtell! hnvıılar. 19: Çlgan orkestr1 "' 

6 r>9 5 18 ll. 19.30: Şarkılar. 20: 3 perdeilk t:omedl. 21 
1_::.-0.,.!-g.ı.-e---!:-:l:-.k:-in_d_I....-:A-:k-ş-a-m7Y~at_s..:.ı __;_ı 50: Opera orkestrası. ~; Pllt netrlyatl. 

s. i.J. 
20 

PRAG ~~au~~~~ 'd-~ 
9 40 1J _ l a2 19.16: cu lmvalan. 20.10: BraUslav -

E- 6 46 
17 88 19 1 

nat:ll. 21.15: senronl orkestrası. 22.20: P!ll 
:1.:.::·:1:2=2=;:)=1=5=20======1=~ 11e1riyatı. 21.35~ Bmo'dan naldl. 

grtp ve zAtürree vak'alanna ~d!lt e-t- mır ~ok uz~n surecek ~e pek fazla pa- kılıç kullanmamışlardı. Hitıtlı ustanın 
melı.teylz. So~k ıı.lgınlıKmdan. rut.ubct- 11 r~ gıdecektı. Işte. bahrıye nazırı buna yaptığı kılıçlar, insanı bir vurufta ikiye Nöbelcl 
ten herkesin kendls1n1 korumasını bir- bır çare ararken Harti bey de kazan - h""l- d 

.. VARŞOVA 
16.15: Çayauvski'den paı:çalu (toDIIr)· 

17: Mehtellf ha.valar. 19.30: OrtEest.ra. 21~ 
Ştırkılar. 21.4.!5: Kisa temsn. 2215: Dans aıU"' 
aUdsl. 

d h t ı d { t ' o uyor u. 
B~ ~ar~:sı:ı~~e e~:·taç tane km! vak"nsı :ları tecrü~e. etmi~~ 0 da aynca bir ra· Mı81r piyadeleri muhtelif lcıfalara Eczaneler 
da naıan dltkaU celbetmlştlr. Klzıl vnk'- por vermıştı. . aynlmıştı Her kıt" an m kendisine mah. Bw rece niltetcl olaD eczaneler palar • VIYANA 
aları tır ~örünmuyordn. Çok ba~t. hat- Fakat. Hartı beyin bu raporu verdi· b" _ ~~- _ . d Ağır piyade kıt"- ~~nbal .......... :-ele~•-·. 18.5: Mandolin havalan. 17.25; Pllk ~"' 
tA yirmi dört saa'- Içinde ateşi duşen ve gw inin ertesi gün, evvelce Ingiltere e sİ· sus ır waınetı var 1

• _ •• d- u.a .,uoc_ .-..na yatı. 18.25: Halk tarkılnn. 19.15: Vlyola baT" .. 
lylle :en vak'alar otcıugu gibi oldukca a- • . . .. _ Y alan trampete çalarak yurur u. Aksarayda : {Şeref!. Beyazıdda : <Asa- ları. 19.45: Tiyatro. 2%.40: Hatır müzik. 
~r vak'alıır da I:aydedllryor. Klzıl vıı.k"a- parış edılmış olan Kopru vapurlarından Mısırlıların süvarileri yoktu. Yalnız dor>. Fenerde : (EmllyadlL Şehrem1nln- yar ı n Jr 1 P ro r ra • 
larında teşhis konur konmal derhal kızıl ikisi gelmişti... Bu yeni vapurların h k Uanıla cenk arabalarına de : (Nfi.zıml. Karnııümrükte : <Kemal). lt - Ç•bat - ım - Puu 
seromu '\atblk <!M~Umelldlr. Ve ilt yirmi makineleri son sistemdi. Teslim mu - arpte ~ n . ı ~ __ı B Samatıada : (Rutvanı. Şehzadetıaşm - ISTANBUL 
dort saat znrfınd:ı. tatbiluru ba~l:uuJırsa •• ' mahsus bır çok beygır en varoı. u da : (Hamdl). Eyiipte : (Arif Be§lr). E- ötı. neşrlyatı: 
dah::ı. güzel ve seri neticelf:r temin edi - arnelesını yapan heyet: b la b" askerler arabalann minönünde : (Bensnson). Küçukpaz:ır- 12.3a: PlAitla Türk mu.sikfSI. 12.50: Havadl,. 
ll (B" · h ı b k" I · ara a ra ınen ' da : <Necati AhmetL Alemdarda : (Sım o r. ızım çar çı arımız, u ma ıne en .. l . d ı_ •1 muharebe ederlerdi . 13: Beyotlu Ralk~vi temsil kolu tarafmtfa 
Her halde gerek r;rtpler ve gerekse riı.tir- k ll l eh"l b" h I" uzer erın en o~ ı e . Raslm>. Bakırköyünde ~ Ustıpan). blr komedL 13.30: Muhtelif plik n~U. 
ree ve kızıl lçtn her gece ve sab::ıhlerin u anamaz ar, ı ve ecne 1 çar çı a- Cenk arabalan Mısırlılarm yegane mu- Bıeyoihı eihetindekiler: Akşam a~yah~ 
buruna fl!ç d:ımlatmak ve avnr zamanda :rım.) zafferiyet aletleriydi. Bu arabaları diğer İat.lklll caddesinde . (Dell\ Suda). Tepe- 18.30: Varyete m~· Amb:ı.sadörden ~ .. 
oltsijenll stı lle jahud tenturdlyot dam- Diye, bahriye nazırına rapor vermiş- .11 l d M lıl d ·· ek t k- b~da : <Kinyolll. Karnköycle = (HO.~ kll. 19.30: Konferans: seırm Slrn Tarcan. 20 
ıııtılmış sıcak su ne sık sık gargara :rap- l dıi mı et er e ısır ar an gorer a seytn Hüsnü> . İitlkW caddeslnde. : lU• Müzeuen ve arkada3lan tarafından Tt~tJ 
mak çok muvafıktır. er · . . • . lit etmişlerdi. Cenk arabalarının ön monclyanı. Pancraıtıda : <Narglleclyan). musildsl ve halk. ııarkilar~. 20.311:. ömer ıuz11 

l-laıtı bey, hakıkaten meslegınde e- k lar d • · erlerle çok sağlam Beşiktqta : <Ali Rıza). tarafından Arabca söylev. 20.4!1: Belma ff 
<•) Ba DAUarı kesip ~ ... 7&lıat held. V kt"l d (lzz dd" ) ısım l emıı: sıp Botaztçi ye Adalarila: ar ... --.rarı tarafindan Tftrk musildsl ve bali •tr aıbilae ,_~ bllebl~ 1~-. ı. a 

1 
e 

0 
a ~ ın va~u. - yapılırdı. Cenk esnasında. arabanın Üsküdarda : (~). Barıyerde : ~: saat lJUL. 2ı 15: Ol'baVa:. aıo 

&ıkıntı suıanuu~ .. •a ...U..., Mlt&er ~~-~~ ~ar~:ba~~Lk etmfl~şbir;. (A~kf~f) içindeki muharipler, arabanın cephe- (Osman). Büyükadada : <Halk). Hey - Ajans ve bora haberleri. 22..!11: l'llkl& .,.,-_11., lueaclUln~ o u. .-e l vazı e ı a 1 . . • I L k d·r •. L 1 bellde • rruı.p t al 
&'fb hnd••uusa i"iife&~. l . t " 1 ll. -kas , erını aıper a ara& en ı ennı &orur ar '----·----· ---------J ıar, epera ve opere parc arı. ey emıt ı. ~~ ı var 1. 
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Sayfa 15 
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ile derhal geçer. Üşütmek
ten, bel, diz ve arkaya 

sriren ağnlan hemen keser 

Dr. A.K. KUTiEL 

TiZMA PiMAN L Karaköy, Topçular 33 

Türk Hava Kurumu 
• GOSU 1 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
&. cl ke9lde 11 1 Mart /1937 dadir. 

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

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan h:rkes 7 1 Mart /937 günü ak§amına kadar 1 

biletini değiftirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakit olur ... 

~----------~--.a----·--------' Istanbul İkinci İcra Me m urluğundan: 
• Lukyenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 
lpotekli bUlunan ve tamamına (3852) lira kıymet takdir edilen Kadı
ltöyünde Zübtüpaşa mahallesinde eski Fen er yeni Gül sokağında eski 
25 Mü. yeni 35 No. lu sırf mülk bir tarafı Haçatur arsası ve bir ta
tah Dalyan sokağı ve bir tarafı Dikran arsası ve tarafı rabii yol ile 
ınahdut maabahçe hanenin evsafı a~ğıda yazılıdır. 
b b Ga~rinıenkulün iki cephesi olup dıvarla mahdut Dalyan sokağı ciheti 

a çedir. Bahçede muhtelif cinsten meyvalı meyvasız ağaçlar mev
~uttur. Binanın zemin kah, zemini m ermer bir an treden aynca bir kapı 
ile Zemini malta olan diğer kısma geçilip burada bir musluk iki dolap 
'Ye bir merdiven altı dolabı ve zemini ta~ olan alafranga ocaklı bir 
llıutfak vardır. Birinci kat, antreden çifte merdivenle çıkılan iki dolabı 
havi bir sofa üzerinde iki odadır. İkinci kat, bir •ofa üzerinde dört 
oda bir hala olup merdiven başında camekin vardır. Üçüncü kat, bir 
aalon halinde olup aydınlık fenerini havidir. Dahili abtap kısımla 
harici kısım yağlı boyalı olııp içinde elektrik, havagazı ve au tesisah 
llıevcuttur. Hina cephesinde birşahnit vardır. Umum mesahası 172 m2 

olup bundan 7 4m2 bina98m2 bahçedir evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul 
tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma pqiııdir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 
~~Ytneti muhammenenin % 7,5 niabetinde pey akçeai . veya milli 
utr bankanın teminat mektubunu himil olmalan ıcap eder. 
Arttırma tartnamesi 1/3/937 tarihine müsadif Pazartesi günü dairede 
~ahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 29/3/937 
t.rihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu
lıaınoıenenin %7~ ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son 
~bnnanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
teıııdit edilerek 13 1 4 1 937 tarihine müsadif Salı günü aaat 
l4 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci artbrma neticesinde en çok 
•rttıranın ütfinde bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ve IflAs kanunu
~Un 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
~Pot ekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak bak~ı . aahiplerinin 

u haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan ıddıalannı ilAn 
t..rihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müabitelerile birlikte daire
llıtıe bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde bakları tapu ticillerile sabit 
ollllıyanlar aabş bedelinin payiaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi 
~bviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ile delllliye resmi' 
. akıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur.Daha fazla malumat almak 
Iateyenierin 934/2573 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalleıı baciz 
~ takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan ilin olunur. (844) 

[Bel_ Istanbul Belediyesi Itinları ı 
. ediye Yardım Cemiyetinin 6/2/1937 senelik Kongresinde ek

•e~yet hasıl olmadığından :;!0/2/1937 saat l 1 de tekrar toplana
ta tır. Üyelerin gelmeleri. (B) (825) 

* * ~esaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz albna 
hÜr n Şevrole markalı ve 3663 N. h kamyonet Kadıköytinde Mü

.ı~ar caddeainde Dikranın garajında 16/2/937 Salı ıfin6 saat l.f de 
açlll artbrma ile aatılacağı ilin ohmur. (B.) (849) 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

r 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Acentelet:: Karaköy Köprühap 
Tel. 42362 - Sirked Mühürdanade 

TARLADIR 

--
- ., """'~-

-.~(' ... 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde : 

200 Ila eoo metro •••k veren 

• 

-

Haa Tel. 22740 j ·--p .... -.. ,, 
·Trabzon Postalari DA 1 MON 

Pazar, Salı 12 de, Pe,.. 
fembe 16 da. 

lzmlr sür'at posta•• 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postalari 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi', çar • 

lzmit 

Mudanya 

pmba 18 de 
- Pazar, aalı, per

lembe 9,30 da 
- Pazar, Salı, Per-

tembe, Cuma 
8,30 da 

Bandırma - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per
şembe, Cumar
tesi 20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
lmroz - Pazar .9 da 

Trabzon ve Mersin postalan na 
kalkıl günleri yük alınmaz. 

(834) 

fenerleri gelmiştir. 
1)'1 •••k almak Için yeln•z 

DA İM O N Pilleri 
ile 

DAl M O N Ampullarını 
kullanınız, ve .her yerde D A 1 M O N 

markuma dikkat edininz. 

Dört meşhur Doktor tarafından 

PUDRA ÜZERİNDE 
YAPILAN TEDKiKAT NETiCESiNDE 

Şayanı hayret bir inkılab 
Dört büyük doktor, pudramn cild 

üzerindeki tesiri haklanda yaptıklan 
fenni tedkikat bitnma ermiştir. Muh· 
telif yaşlarda 467 kadın üzerindeki 
tecrübeler neticesinde bazı pudralar -
da cild üzerinde siyah benlerle leke -
ler husule getiren ve clldl tabrit eden 
ve mesamatı genişleten ufak taneler 
bulunduğu aııla~lmıştır. Halbuki To
kalon pudrası, bütiin bu ufak taneler· 
den tamamen muarra olduğu kemali 
bayretle görülmüştür. Tokaloıı pud • 
rası .havalandınlmış, oldujundan ca· 
aip bir hafiflik ve inceliktedir. M un ta ıaman ve yeknasak bir halde cil d üze
rinde yapışır ve cildi ince bir güzellik tabakasile kaplar. Ayni zamanda bu 
Tokalon pudrası, hususi bir usul dairesinde pudrayı sekiz saat sabit tutan 
krema köpilğü ile kanştmlmı~ olduğundan, ne rüzgar, ne de yağmur, ne de 
ferden kat'iyen müteessir olmaz ve tenin •fini mat. sevinıliliğiui hiç bir va· 
Jdt taiYlr etmez. Hemen bugünden Tokalou pudrasıuı tecrübe ve istimale half 
Jayınır.. Sıhhi bir surette kontrol edilmiş olduinndan mutlak bir itimari ,_ 
min 4Nler. 
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B ZBUBTveBALK 
T BAŞ BIÇAKLARINI 
Bütün Türkiye kull n1yor 

Çünki: Piyasada mevcut yabancı isimli ve ya~ 
bancı sahipli yüzlerce markalı bıçaklardan OS· 
TON ve ucuz ve hem de yurdumuzda yegane 
ÖZ TÜRK malıdır. 
SAHIPLERI 

Fehmi H. Ardalı ve Mebrnet Salih Ş. tl tsr ANBUL 

SON POST 

BERGAMA toptan satış yeri: HOseyin Koç tl N~VfEHIR satış yeri: Mustafa Allıaltı 
AKHISAR » : Ahmet Harndi Alper &ARAY Trakya • : H. Remzi ve H. Hayri 

~.,_ ____ _.. ACENTAMIZ olmıyan şehir ve kasabalar için ACENTA anyoruz . .._ _____ _, 

KANZUK NEZLE ve ÖKS0R0K PASTILLERi 
1 • PASTIL ANTiSE TlK 

KANZUK 
Boğaz ve Akciğer nahiyelerini temizler. 
Ses kısıklığını açar. Teneffüs yolu ile geçen 
bntün hastalıklardan korur. Yeşil renidi 
putillerdir. 

2 • PASTIL LEO 

KANZUK 
Kodein ve Tolü Balsamı ile hazırlanmış 
ökaürlik pastilleridir. Lezzeti latif ve tesiri . 
katiidir. Penbe renkli pRstillerdir. 

ILANZUK markasına dikkat 

INGILIZ KANZUK ECZANESI : BEYOGLU - lST AN BUL 

OksUrenlere: 

-------

SÜMER BANK 

Kayseri Fabrikası 
tarafından çıkarıJan 12 ve 16 numaralı iplikler 
bobin üstünde olarak satılınağa başlanmıştır, 

Ihtiyac• olan fabrika sahiplerinin 

Istanbul Yerli Mallar Pazarına 
müracaat etme:eri ilan olunur. 

1,-.--~-----
0içü üzerne 
Fen ni Kas1k BağlJrı 

Mide, barsak, böbrek 
düokünlüğüne 

Fen al 
Korsalar 

latiyenlere ölçü 
tımfeai gôuderılıt 

EminönU 
lzmır sokıığı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopcıloi 

T aklitçiJerden 
safummz. 

Kuvvetli Varliklar 
En bUyOk hızları ıı kentli iç 
cevber!erinden alırlar. Vıır
lı~nı iç cevber.nden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzenıiye ça

lışan mnstahzurlunıı dııiınn 

fevkinde ktılınıştır. Buııun 

da sehelıi, başkıısını takli

de özenmemesinde ve ya

rattığı kıymetin salıibi ka
labilınesindedir. 

Dikkat ediniz ki: 'l'AKLIT 
daima (benzer) i dir hiçbir 

vakit asıl olımıaz. 

----------------~ DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi ' 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka iıi * 
-------------------~ ·······---·--··--· _ .... _._ .................... . 

•·------··---------------' Son Posta Matbeaea 
Neşrlyat MüdUrU: Selim Ragıp EMEÇ 

Ki OPRi kar(lleri H.ER'!'ERoE1:k~uRus 
B.A .oi .ROP1.ATiZ A .&~RI RilE .~Ri VE Ne!LE'!'E O( e:; ı !!iPic'-; itAÇliR 1 

l { A. Ekrem UŞAKLIG lL 
&AH PLER a S. Ragıp EMEÇ 

Ağızdan çıkan er diş 
Hayatın 

yerinden 
temel taşlarından birinin 
sökülmesi demektir fakat 

RADYO 
• 
Sizi bu Ak1betten 

vil<aye eder 
Dişierinizi gündüz 1ld defa 
Radyolin diş macunlle fırça· 
lamak suretfle onlara tam 
bir sıhhat ve ebedt blr ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinJıi sade temiz
lemekle ve pariatmakla kal
maz, ağızdaki bütün mlkrob· 

ları imha eder. 

• 
1 

Daima Radyolin 

AMPUL 
PARASINDAN TASARRUF 
ETMEK MA~ASIZOIR 

IŞI(jf UCUZA 
MAL ETMELIDiR 

:~ .. , ·. . . 

DAHA AZ CERYAN SARFilE 

DAHA PARLAK IŞIK VE~IR 

Türkiye Umumi mümt-ssiliği 

H E L 1 O S müessesat1 
G lııta Voyvoda cad. 1\o. 124- ı~tı. 1:.!8 ( yeni binasında) 

TÜRKiYE 

Şeker Fa brikala:iı 
ANONIM ŞIRKETINDEN: 

1937 Senesinde kullanılmak üzere fabrikalarımıza lAzım olaıı 
şeker sandıkları için kereste alınacaktır. Kapalı zarf usulile ihalesi 
5 Mart 1937 Cuma günü saat 10 da İstanbulda Babçekapıdıt 
Taş Handaki şeker bürosunda yapılacaktır. 

İstekiilere şartname parasız verilir. Yirmi beşbin sandık veya 
dörtyüz metreye kadar kereste verrneğe talip olanların teklifleri de 
nazarı itibara alınacaktır. 

SAÇ 
BAKIMI 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 


