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Miistemlekeciler, Sancakta Türkleri 
tedhiş için çeteler mi kuruyorlar? 

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

Suriye efk8rı umumiyesi Şam Başvekil dün deniz. 
gazetelerini takbih ediyor işlerini tetkik • e ttı 

lskenderuna iadesini istediğimiz Bagır ve Bucak Haliçte 10 bin fonluk 
nahiyelerini dillerine dolagan gazeteler bunu yeni •ı l b ·ı k 

bir tahrik vesilesi olarak kullanıyorlar gemııer yapı a l ece 
Hakiki bir Suriye nasyonalisti diyor ki: "Hazırlanmakta olan çeteciliği Suriyeliterin ~~şvekil, lktı~t. Vekil~ ile be~aber Havuzl~rı_, . Deni~ 

- yaptıklarına zahip olmamak lizmtdır. Vaktile sizin içinizde bir t4kım ücretli fıcaret Mektebını ve Guzel San atlar Akademısını gezcll 
ecnebt Ufaklan bulunduğu gibi bizde de vardır" · 1\ 

Şam, 12 (Hususi muhablrimizden)- ., y başmakalesinde görüyoruz. Bu gazete, 
· Burada Türkiye ile hoş geçinmek, dost 't \)\\" bir taraftan bu tenkitlere cevap olmak 
olmak, Türklerle Suriyeililer arasında üzere: 
daimi bir anlaşma tesis etmek tarafta· .cTi.ırkiyenin Suriyeye karşı istila e-
n olan büyük kitle ne Suriye ve Tür- melleri beslediğine dair vaki olan neş-
kiye arasındakı bu nevi münasebetle- riyatımız, tenkit ediliyot ve biz bu neş 
ri bozmak isteyen ekalliyet arasında riyatta ifrata düşmelde itharn ediliyo· 
hakiki bir mücadele vardır. Son za - ruz. Halbuki, Türkiyenin, Suriyeye kar 
manlarda Suriye matbuatında Türki - şı hasmane duygular ve istilakar ni· 
yeye karşı tahrik mahiyetinde yapılan yetlerle hareket etmekte olduğu tam 
şiddet'li neşriyat, birinci zümreyi çok bir sarahat ve vuzuh içindedir.» 
sinirlendirmekte ve müstemlekec:leı in Diye bir mukaddeme yaptıktan scn-
çığıriganlığını yapan gazetelere karşı ra bu vesiled.en bLlistifade tekrar Tür· 
büyük 'bir cereyan vücude getirmekte· kiye aleyhinde efkarı tahrike yardım 
dir. Hemen her tarafta aklı başında o· etmek için: 

· lan Suriyeliler, bu neşriyatı takbih et· cTürkiyen:n bu nevi hareketlerini 
mektedirler. 'Bu harek~t son gün:erde göstermek, :!kan umumiyeyi ikaz eyle 
o kadar kuvvetlenmiştir ki niharet do n~, l ~a:neti U;> anelırma k, matbua - In lk . 
Jayısi'le gazetelere bile a'ksetmeğe baş- tın esas vazifelerindendir. Biz şimdiye lamet &al, t&Mt VekUi •• Oenız Müatepn hanzlarda 
Jamıştır. Türk olan Bayu ve Bucak nahiyeler~ kadar bu vazifeyi ifa ettık. Şimdi uf! tetklkatta balunurlarken 

Bu akis1eri El Kabs gazetesinin bir nin mevkiini gösterir harita (De\·amı 3 üncü sayfada) f' Dün saat 13 de rıhtımda yanaşık bu-ıİsmct İnönü şerefine bir ziyafet veril-. 
lunan Ege vapurunda Denizyollan u· miştir. Ziyafette Riyaseticümhuc 

V atanilerin tahrikiitı kaT:şısında Bay ve Bayan ;um müdürlüğü tarafından Başvekil (Devamı 10 UR<'U sayfada) 

Halepte tezahürat yapıldı hakkmda Dahiliye Vekilinin mühim bir tamim i 

''yaşasın Türkiye, yaşasın bir taaıim S1rt hamalliği 
Atatürk, sesleri yüKş~ ·~i Her ne millelen olursa ortadan -~alklyor 
Vatani/erin içiimaında Sancagı siliihla istirdat ~}mek olsun ismi geçenlerin başına 
.fikrini ileri süren/ere şu cevap verildi: " Biz Türklere " Bay,. ve "Bayan ,, 

karşı silah kullanmayız, diye bağırdılar kelimeleri konacak 
H alep, 16 (Hususi) -Demir göm- içinde gezintiden dönen Demir göm- A k 

16 
D hT V kT 

leklilerin taşkınlıkları gitgide artmak- lekliler Babıcundi geçerken bir Fran- C H np a~ I S k a ~ ı~eş··~ ~.ıKve 
tadır. 12 şubat günü saat 16 da şehir (Devamı 12 inci sayfııda ) . C. H. penlel .. eKreterlı H. lku r~B a
~~~;,;;;;,.:::.;;~~~~,;;;,~~~-=~;.:,:;;;;;;,~~;.;;..;.;,.;.---=-- ya . . . yon uru . a evı aş-

Balkan Konseyi içtimaları 

Konsey içtimalarına 
bugün nihayet veriliyor 

Yunan Kralı dün müttefik devletler Nazıriarını ayn 
ayrı kabul etti, mülakat son derece 

samimi oldu. Atinada bir tebliğ neşredilecek 

kanhğma ve Genel lspektörlüklere a
şağıdaki tamimi göndermiştir: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisince 
bazı ünvaniarın ilgası hakkında kabul 
edilen kanunda T ürkçe konuşmada ve 
yazıda erkek isimleri yanında herhan· 
gi milletten olursa olsun bay ve kadın 
isimleri yanına bayan konulması ka
bul edilmişti. 

(Devamı 3 üncü sayfada ) 

Büyük denizci 
Yusuf Reis 

Çürüklükteki mülımel 
mezarında b·ufunan kemik
leri bugün merasim/e Pi
yalepaşaya naklediliyor 

Dahiliye Vekaleti Vilayetler_e ve alakadariara gön
derdiği tamirnde sırt hamallığının kaldırılmasını ve 

derhal İcraata başlanmasını bild:rdi 
Ankara, 16 (A.A.) - Dahiliye Ve 

kili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri Şükrü Kaya, C. H. P. 
İlyönkurul1 Halkevi Başkanlıklarına 
ve genel ispektörlüklere aşağıdaki ta 
mimi göndermiştir: 

cistanbulda sırt hamallarından bir 
yurddaşın yükünün ağırlığı altmda 
öldüğünü büyük teessürlerle haber 
aldım. İnsanlığın Ye insafın hayvan· 
lara bile reva görmediği böyle işken 

(Devamı 12 inci sayiadR) 

'--------------------------------
Futbol baş antrenörü 

istifasını verdi 
lstifaya sebep avans meselesidir. Umumi merkez reis 
vekili ile antrenör arasında muhabere devam ediyor · 

Türk Spor Kurumunun Futbol Baş 
Antrenörü Mister Booth, Kurumun 
Ankaradaki umum merkezine istifası
nı vermiş, bu istifa kabul edilmiştir. 

Milli futbol takımımızı hazırlamak 
üzere İngiltereden davet edilen Mister 
Boot:h'ın istifası, herhangi bir prensip 

Atina, 16 (Hususi) - Balkan Kon
seyi bugün de Yugoslavya Ba~veki.li 
Stoyadinoviçin riyasetinde toplanarak 
müzakerelerine devam etmiştir. Konse 
yin bugünkü eelsesinde Balkan Antan
tının beynelmilel siyasete karşı vaziye 
ti tetkik edilmiştir. Konsey daima bü
yük bir samirniyet havası içinde müza
kerelerine devam etmektedir. Müzake
relcrin h~lamında resm'i tebliğ neşredi
lecektir. Bütün Atina gazeteleri Bal • 
kan Antantının iyiliklerinden ve mut 
lak olarak sulh ve istikrar arnili bu· 
lunduğundan bahseder makaleler yaz· 
maktadırlar. Kongre<: yann a~am mü
zakerelerini bitirecektir. 

T iirk denizcilik tarihinda büyük ve yahut gqrüş ihtilafının neticesi ol
ün alan kaptanlardan Yusuf Reisin ba- mayıp, başlıca maddi sebeplere müste
kayayı izamı bugün Kasımpaşada nittir. 

(Devamı 12 inci sayfada_l 

metrOlt me.zarlığmdan merasimla kal- Meselenin içyüzünü anlamak üzere, 
dıralacak, Piyale pap kabriatanında ih- dün, Mister Booth'ı bulduk. B~ An· 
zar edilen r;pakbereye naldedilece}dir. tren ör bize şu iz.a!ıatı verdi: 

(Den.mi 12 iad .. yfada). (Devamı 12 inei sayfada! Antrenör Booth 



Hergün ' Resimli Makale: 
---t-

lngilterenin 
Silahianma gayreti 

--- Yazan: Muhittin Birren -

ört yüz milyon liralık bir sılah

lanma isti.krazı, ondan sonra da 
ı>ckız yüz milyon liralık ikinci bir pro
je .. İngiltere silahlanıyor! 

Bundan evvel de İngiltere iki yüz 
altmış milyon liralık b'r tahs'sat al -
mış, bununla büyük bir silahianma faa. 
liyeti baŞlamıştı; Şimdı bu faaliyet, da· 
lıa geniş bir nisbet, daha büyiık bir ke· 
safet alıyor ve İngiltere silah kuvvetini 
tE.'dricen arttırıp gidiyor. Milyonlarla, 
hayır yüz milyonlarla terkip edilen bu 
r.rkamlardaki liralar, Türk liralan de
ğıldır; altı defa büyük olan İngiliz lı -
ralandır. Yuvarlak bir hesapla, İngi; · 
tercnın .şimdi istediği para, proje ·ıe be
raber, yedi buçuk milyara yakın bır 
'ftirk parası ıfade eder. Takribi b~r he~ 
sapia Türkiye varidat bütçes:n 'n otuz 

Tarihin ilk devirlerinde değir • 
men yoktu, buğday taşla ezilirdi, el. 
bise yoktu, hayvan derisi gıyilirdı. 
Ta§:a buğday ezmek, hayvan bulup 
öldürmek güç gelince değırmen, ip· 
lik, fabrika icat edildi. 

N POSTA 

Tarilım lk devırlerindc insan 
muhtaç olduğu eşyay. sırtında ta -
şırdı. Bunu güç bulunca yavaş ya ~ 
vaş evvela hayvana, sonra arabay .. , 
daha sonra trene, vapura, kamyon .. 
yüklemenin )'Olunu buldu. 

Medenıı et demek en güç şeyı en 
kolay şekilde yapmanın imkan ve 
vasıtalarına malik o:rnak demek · 
tir, makine kuvvetile yapılabilecek 
b'r işin insan kolilc yapıldığı yerde 
henuz medeniyet yoktur. 

) 
senelikyekunu! Viicudiinün kiillerini ---------• lııgilterede genç kızlar 
harp için milyarıarta tahsi~at almıştı. Baltkiara gem n Bekiirlar kulübiiııü Cihan harbi esnasında da İng.lte e BI.R fl DA 1 
Fakat, o zamanki milıarları alet ve va Yaptıran adam Taşladılar 
sıtadan Ziyade günlük masraflar \'e bır lngllterede Btidliagton ahalisinden Yükse liğine Y~k ek Garabet göstermekte İngilizlerin de 
taraftan sarfolup giden mühimmat F euteman adlı bir maliye tahsil me ~ Tanınmış roınancılardan birıııi, 

Amerikalılardan geri kalır tnrafliırı yutmu.ştu. Bu defaki mılyarlar b r ta · muru 7:J yaşında ölmüş ve vasiyetna _ bir arkada ı yeni yaptırdığı f'\'iuc 
J"aftan teşkHAta, bir taraftan da alet me inde naşmın yalc.tlarak künerinin götiinniiştii. Biitiin evj gezdirdik • yok. Onlar da acay1p acayip cemiyetler 
ve vasıtaya tahsis ediliyor. İşE:' bu ta ~ ten sonrn e,·in bahçesine çıkardi. kurmağa başladılar. Mesela llfrokofs-
aft '1...-k·•j t' b" .. ı·~ .. pek sevdiği denize dökülmesini istedi- f kt d" da bu"tu"ıl bekaArlar bı'r a .. "ya gelerek r. an Ud .,...nca gayre m uyu ugu Bnhçe u acı ı, ort tarafı evle • •o 

dcrhal göze çarpar. ği göıülmüştür. Bunun üzerine cesed rin duvarlarile kapanınıştı. Roman- bir cemiyet kurmu;;lar ve hiç bir suret-
* fırında yakılmış, oğlu babasının külü- cı lınhs;eyi gözden geçirüiktcn son • le e\•lenmemeğe aralarmaa aht etmiş-

•- Karı::ımıza ko'-·dug~unuz ı::-ı 1 tekl;f nü bir şişeye deldurarak ufak bir yel - ra·. , d 
b -~ J ~- b 1 k 1 ler ir. ır str1h zamanı tekl'ifi olmak üzere ta _ kenli ile onun daima a ı avamak iti- _ B"'hÇ" biraz dar! dedi. d b' "dd · ha 

" "" Ara an ır mu et geçmış, ni yet rıhtc m· li bulunan bir şeydir!• yadsnda olduğu bir yere .kadar açılmış, Ev sahibi. meşhur romancmm bu b" be.lc..a ı w d 
Bükinnetin getirdig"i teklüi bu söz · orada külü bir çelenk ile birlikte deni- içlerinden ın r ıga ayanamamış 

lerl- k ı1 sözi.ine giildii: ve evlenmiş. Bunun üzerine cemiyetin 
-e a~ ıy~n ~uhalefet fırkası reis', ze atmı tır. Böylece balık tutma merak- - Darlığının ne ehcmmiyeti v:.ıı·. 

Attlee bu ışuı m k • b 1 k b. prensipierine riayet etmeyen bu hain . . ' . uza eresıne aş ama lı 1 ihtiyann bu garib va iyeti yerine siz yiiksekliğinc ır baksnnııa. h 
ıçın evvelemirde hükfunetin beynelmi- . . . . Elini havaxa knldırnrnk ince bir evvela cemiyetten i raç edilmiş, ken-
Jc siyasi \'ClZİyet hakkında 'zah ı getınlmıştır. disile kimse konu mamıı::, iş bununla 1 a 'er - 0 • . . k boru ağzından görünür gibi görii • ...,. 
mesım istiyordu. Hükiıınet, bu tarafa r ar ıs sergısıne arşı ncn gök yiiziinü gösterdi. da bitmemiş, cemiyet bir oaha 
yanaşmadı, onu başka bir zamana ta ~ Ingilizler de bir sergi •- • -• aht eden azalara karşı daha şiddetli 
lık eder gÖrünerek, ilk münasip fırsat- !JOO hırsız davranınağa karar vererek evlenecek-
ta teklifilerinin müzakere ve münaka - Ö yapıyor ]erden 1.)00 Ingiliz lirası cezayı nakti 
şasını istedi. .f.ş fırkas1 liderinin, bu bü- nümüzdelci ene Glaskovda bir im- Ya ka f1y-a n 20 gaş1n da 
yük mali hamleyi icap ettırecek bey • paratorluk sergisi açılacaktır. Bu sergi G k almağa karar vermiştir. 
nelmıl~ vaziyet sebeplerini sonna ı için 10.000.000 Ingiliz lirası aarfolu- enç ız Bu haberi auyup da artık dayana~ 
beyhude değildir. Tarihinin, sulh zn • nacaktır. Şimdiden haz.ırlıklara ve ze- mıyan şehrin kızlan, toplanmışlar, ve 
manlanna ait devirlerinin hiç birinde minin tesviyesine ba lanmıştır. Bir kaç bekarlar cemiyetinin merkezini taşla-
kendisini göster~ olmıyan böyle dev ay zarfında 5,000 arnele çalışacak ve mışlardır .... 
gibi rakamlarm ortaya atılması için el- küşat günleri esnasında arnele miktarı 1 Almanlar Ükmektepte 
bet bir takım sebepler bulunmak icnp 10.000 e çı.k.arılacaktu:. 1 çocuklara hesabı nasıl 
ederdi Attlee bunu anlamak istiyordu. B 'd · k' ·ı·k 
Anla k . ~-~~ı- 1 ? H"k" t u se{gl e sanayı. ma ınecı ı ve okuluyorlar ~ ma ıst«:Jı~ ne o ur. u ume f . h . tb'k . ·ı· k r 
""'ısı· • veya han'cı·ye n ann kürsüye çı- enn10 . er n_evı ta . ı at.ma aıt Y __ em ı -
'"""' J İngiliz gazeteleri yazıyorlar: kar, dünyanın sulh ve :selameti nan11~ er teşhır edılecektır. Bır de mukem • 

ı '- ı Bir Alman lı.r..sap kitabında ~u me-na lktiza eden bütün kliısik edeb!yatı me oir eğlence parkı vücude getiri e-
baştan başa bir «ere daha tekrar eder cek tir. sele okunmuştur: 
ve izahat kafi görülerek günlük müza. Bu sergiyj ] 937 de Pariste açılacak «·W bombardıman tayyaresi bir 
keTe maddelerine. geçilir, ~in hakikati olan sergiye nazire olara}{ yapacaklar~ düşman şehri üzerine yangın bomba-
§Udur: KBoskrakoca bu- rakam, bir dev ra - dır. Bundan canı sıkılan bir Fransız ga- ları atıyorlar, her tayyare beheri 1,5 

h~akı:ıı:! et'u amtt'·w~irb müddet evvel, zeteci i Ingilizlere çatmakta ve: kilogram ağırlığında 500 bomba tatı-
u um ın neşre ıgı ir beyaz kitaba · · · . k maktadır. Eğer bombaların yüzde otu-gore üç '-·u"z m'l 'd' O - Bır gemı ın~ ettik hemen ar a-

' J 
1 

yon ı ı. zamandan • d d h .. k . . w zu isabet eder ve bu isabetlerin yüzde beri dünyada kim bT 1 tıın an a a mu emmelım yapmaga 
. ı ır ne er oldu ve k lktıl s·· - d" b · · L B ba . . .J'- ~lO 20 si yangın çıkanrsa kaç kilo ağırlı-Ingmtere kim bilir nel d" - d" k' a ar. utun unyanın ayretını andrada Mis aT ra ısmmue - .. k d 

er uşun u 
1 

• 1 b' 4k lk d b' 
1
. h 1. . 3 gında bomba atılmış ve ne a ar yan-buna ~ :şmıdil.ik! . yüz milyon daha ila- mucıp o an ır sergi ya~mağa a ıyo-- yaşın a Jr kadın po ıs a ıyesı • sene-

ve edildi! ruz, onlar da hemen bizi taklide yeite- lik }' h' · d 300 hırsız yak ala- gın Çlkmıştır ~n 
po ıs ızm_ e.tın .. e «Bir gu"ndüz bombardıman tayya-o * niyorlar demektedir. mıştır. Kenaısı guzel ve ufak tefek ol- . ngo b' b b d 

Bu işin en enteresan tarafı, bu kos • · ·- · • · · · · · · ·• . · d 'k resı saatte , ve ır gece om ar ı-
kocn maliv:e hamlesinin hükiılll€t tara· İngiltere, sulhün ancak bu yoldan mu- ~akla beraber polis htZmet.ın e ~- ~~ man tayyar~si saatte 248 kilometre 
fından sükfıneile tek:lüinde 'e memle- hafaza edilebileceği kanaatine v_ann~ b~ çok <kfala~ ~er le~~ ~rpılmlf, gozu- gitmektedirler. Her iki tayyarenin de 
k t tarafında~ da gene aynı sükunet ve bunun içın bır taraftan kesenın ag- nun _ve çenesının ~stune. yumrukla~ Breslavoan Praga kadar kaç saatte gi. 
\e disiplın ile Jkabıdündedu. Hatta, zını ve öbür taraftan da fabnka.a ın yemış, hırsızları takıp etmış ve hatta deb'l w• . h d' . 
bazı İngı ız gazeteleri biikUmetin iste- kapılarını açm1ştır. Suihi.ı muhaf.aza ve bir defnsında iki hır.sızla uğraşarak bi- ı ecegını esap e ınız.)) 
d ı mi.kdarın henüz çok az olduwtınu sulha kumanda etmek ... İşte İng'lteıe risini kacırmış ötekini yakaıamıştır. Uğur sayılan şeyler 
b e söy uvo lar. İngıltere, tı di va- sı ahianma ın n tek sebeb l B~ı, am~a~;ı. ve kardcsi sen ler- • Medeniyetin hayli ilerlemiş olma. 
z yetını dtizeltıniştir .. Hut a bu dtize- Fakat, ne kadar hazindir ki, m et· denber· I' 1 . metindedirler, kendisi sına rağmen insanların bir çoğu henüz 
li tc bu liıhianma h re e '·n de bu· ler, dunyanın dört tarafında böy!e b;. b' ı~ po ısk~ız. d d gmv uştur ibatıı itikatlardan kurtu1amamıslardır . ~ . ır po ıs mer ezın e o • • · 
yük tesırı o duğu şüph . d - md r b 1 rını tak ben sılahlandıkça otPae K d' ·ı .. .. bir gazete mu h. Mesela Amerikada sinema artistieri-
böyle !büyük bir ma ~e hamle • daha ı ah ı anan bır müessese var: Milllt- en ısı e goruşen nin bir kl k . V 

1 
h 

le Ce t' H ·ıı · ·ı Ah k birine· ço · arı anguruyı ugur u ay-yapabilir ve bu mali ham be kı de İn- 1 e ı. · er mı etın :sı a uv- · van 
1 

la d 
giltere iktısadiyatının yen dl'O bir n- vet a t kça U et er Cemiyetmin s'lfı <ıllk müracaatımda: Daha pek genç-

1 
O~yar ar, ve yan rm an ayırmaz-

d tm bul hı, yani otor te i manevi kuvveti ,.e . . b' "b •delim dediler ar. üme çare buımağa çalışan tay-k·şaf a ımı a asma \'e ıranı:ı ın • sm senı ır teeru e " • • · L' dbe l 
var ığının 'YC'gane hikmeti de paıça b' ''k' .. . . d d h 1 bı'r kaç dt'ı"k. yarecı ın rg köpeği uğur u ayar. ""Serlerinin de ortadan ka)kmasına yar· ır ı ı gun ıçın e er a 1 

1 " parça eri) or, düşüyor, yok oluyor: s . A . ngi iz askerleri İskoçyamn beyaz dırnı olur. Bir zaman1ar. bulıranın baş- lah büyüdükçe hak küçülür; s:lfih se- kan hırsızı yakaladım ve bır ay so~ra keçilerini evlerinde bulundururlar. 
lıca arnillerinden olarak gösterilen br mirdıkç_ e hak zay.ıflar! Ve etrafımızda polis olarak kaydettiler. Artık bu ışe Hatta bir rivayete nazaran bu itikad· 
Eilahlanma yükünün şimdi buhranm ı b~~- le d ı 

5 
d k 

1 oıup ı~ı şey. rın e ye ane manası a ıştım. erseriyi gözün en tanıma o arın tesirj altınJ,a taçı ·yme merasi~ son eserlerini de ortadan kaldıracak t b d b , M u. g 
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İnsanların içyüzlerini 
:Bilen adarn 

•------ lamet Hulası -
- :\'ihatlaıı gôruuğtiıı .'<U' mı? 
- Yol{ göıımiyorum. Fakat buı.;un· 

leııde vaziyetlcı i çok fena! 
- Neclalardan ne haber'! 

- Ha onlar bu ay baloya gıdect"'klcr. 
Hazırlık müthiş. 

-Yahu sizin bir ko~unuz vardı. 

- Anlaldım, onların ışleri büsbütün 
sarpa sardı. Bu gidişle meteliksız kala
caklar. 

- Bu kadını tanır mısın? 

- Tanı-dım. Arka&ındaki mantoyu 
yeni aldı. Pahalı amma ıyı kürk. 

- Şu geçen erkek biraz üzünti.ilü. 
- Yok bugünlerde onun üzüntüsü 

olmamalı .. Sana öyle gelmiş. 
- Hayret, ne de çok .tanıdığın var, 

Ya bu adam ... 

- Ev ne bir gir::.en baı ıhrsm. 
-Et,: 'nde ne var ki? 

-Ne var da iaf mı? Ne yok? de. Bir 
kere evı gayet iyi döşenmiş, sonra bir 
çok ant'kaları var. Sedefli, bir ayna 
konsulu \·ar. Önüne gene sedefli ka o( 

c::alar filan dizmiş, çok şik bir şey ol .. 
muş. 

- Sen bu adamla iyi dostsun gali .. 
ba? Sözlerinden her vakit evine gitti
ğin anlaşllıyor. 

- KP.ndisini hiç tanımam, bir kere 
bile evine gitmiş değ.lım! 

-Ya! .. 

- Hani bir erkek geçmişti ya. Bu • 
günleıxie üzünttisü. olmamah demiş o( 

tim. 
-Evet. 
- Ben onu da tanımam, amma i\-. 

züntüsü olup o1madığını bilirim. - ..... . 
- Bir kadın gösterip sOlmuştun: 

Ben de mantasunu yeni aldığını söy ~ 

lemiştim. Onun da ne kendisini, ne ter• 
zisinl tıanmm. 

- Demek söylediklerin doğru değil. 

- Doğru, hem çok doğru.. Komşu " 
mun işılerinin sarpa sardığını, Neclala .. 
rm baloya hazırlık yaptıklarını, Nihat .. 
ların vaziyetlerinin bugünlerde çok fe .. 
na olduğunu, daha daha sana söyleme· 
diğım bir çok şeyi.. Kendilerine sorma~ 
dan, şundan, bundan dinlemeden, de• 
dikedu yapmadan öğreniyorum. 

- Nasıl öğrendiğini bann da söyle, 
-Söylemem. 

Söylemedi. Fakat onun söylememe" 
sine rağmen ben anladım. 

Bu konuşmam1zdan bir hafta sonra 
Sandal Bedesianına uğramıştım. Her. 
kesin hususiyetini bilen tanıdığımı ora .. 
da gördüm. Oturmuş, evinin eşyasını 

satanlara, ev.ine eşya alanlara ayn aY" 
rı dikkat ediyor, hiç birıni gözünden 
kaçırmıyordu. 

İsınet llulılsi ....... , ................................................... .. 
Biliyor musunuz ? 

, 
ı - Fasta ilk defa Fransız himaye• 

sini ternin eden ve kendisine «Fas fa " 
tihi» ismi \ erilE.'n adam k.mdir? 

2 - Pariste i k defa matbaayı açan 
adam kimdir? 

3- Çok eski de' 'rlerde yaşamış in
sanlaıın tanıdıkları Bel ıluhı nedir1 

kimler taparlar ve diğer milletler bu 
mabuda ne is'm \'er'rleı·? 

(Cl'\'apları Yarın) 

* Dünkii Snalleı·in Cevnılları: 

1 - Gal yen nıe~h~r Yun,mlı Ana. 
tonistir. '!\1ilattan e\, t>l ı 31 ·le 20 ı yıl· 
larında yaşamı~tıı·. 

2 -Meşhur ingiiiz ~aiı i Uayron Yu· 
nnnistanda M i.s.,t1ongid O.mıanlı1aı !a 
Yunanlılar ara. ında devam eden harp" 
lerde ölmüştür. 

3 - Çekler 19 ı 9 da, yani umumi 
harp sonunda istiklullerinı ilfm eden 
müstakil bir Çekosloval<ya devleti kur .. 
muşlardır. 
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İspanya suları nihayet kontrol 
altına alınacak mı? 

Fransızca Övr gazetesi, İspanyada ( 60) bin ltalyan askeri 
bulunduğunu yazıyor. Gönüllü sevkiyatının önüne geçilecek 
Valansiyayı bombardıman eden eemi 

Paris, 16 - Barselon'dan alınan 
malumata göre, İtalya tarafından gön-

derilen malzeme, harekatı askeriye 
esnasında asiler tarafından gittikçe faz 
la miktarda kullanılmaktadır. 

Katalanya hükumetinin resmi bir 
tebliğinde şu malumat verilmektedir : 

1 - Dün Barselon şehrine düşen 
24 obüsün hepsi de İtalyan fabrikala· 
rında yapılmıştır. 

2 - Bu çzpta lspanyol topu yok
tur. 

3- Barselon'u bombardıman eden 
geminin yan bordasından 8 topla ateş 
ettiği anlaşıl~ıştır. Çünkü üç kere ay-

Romanyada siyasi 
bir hadise 

Bükreş hükumeti Alman 
ve İtalyan sefirlerinin geri 
çağırılınasını isteyecekmiş 

Bükreş 16 (A.A.) - Hükumetin 
Berlin ve Roma hükumetlerinden Bük 
r~eki sefirlerini geri çağırmcrlarını ta· 
lep etmek tasavvurunda olduğu haber 
verilmektedir. Buna sebep, bu iki dip
lomalın General Frankonun ordusun· 
da hizmet ederken maktul düşen ve 
cesetleri memlekete getirilen Roman
ya lejionerlerinden iki kişinin cenaze 
merasiminde üniforma ile hazır bu· 
lunmalarıdır. 

Bu iki lejionerin cenaze merasimi
nin siyasi bir nümayiş şeklini almış ol
duğu kaydediliyor. 

Öğrenildiğine göre, muhalifler, bu 
iki diplamatm hattı hareketi hakkın
da meb'usan meclisinde hükumetten 
istizahta bulunacaklardır. 

Rumen kabinesi 
Bükreş 16 {A.A.) - Rador ajan

sı, bir kabine buhranı çıkmak üzere ol
duğuna dair dolaşan şayiaları resmen 
telezip etmektedir. 

ni zamanda selçiz obüs endaht ettiği 
görülmüştür. Bundan anlaşıldığına gö
re, ~ehri bombardıman eden gem i Luigi 

Cardona veya Armando Dioz tipinde 
bir halyan kruvazörüdür. 

dahale komitesindeki murahhas hey
etierin kanaatine göre, dün imza edi
len İtilafnameler neticesinde İspanyol 
suları, Ingiliz, Fransız, İtalyan ve Al
man donanmaları tarafından kontrol 
altına alınacak ve bu kontrola mantı· Oeuvre gazetesinde Madam T abo-

uis diyor ki: kan Portekizin de iştirak etmesi lazım 
<<Londranın salahiyettar mahafili, gelecektir. 

halihazırda lspanyada 60,000 İ talyan Gönüllü meselesi 
bulunduğundan emindirler. Bu maha· Londra 16 (A.A.)- Elçiler komi-
fil, Valansiya ve Katalanya hükumet· tesinde elde edilen anlaşma lspanyaya 
leri arasındaki imtizaçsızlık sayesinde gönüllü gitmesinin menini ve kontrol 
Frankonu n yakında muzaffer olacağı- planının ana hatlarını derpiş etmekte-
nı ümit etmektedirler. dir. GönüUü sevkiyatının men'i ÖnÜ· 

Kontrol ba.flayacak mı? müzdeki cumartesinden itibaren tatbik 
Londra 16 (A.A .) - Ademi mü- olunacaktır. 

Yeni kağıt 
Paralar Basılıyor 

A nkara, 16 (Hususi) - Yeni 100 
ve bin liralıklarm Londrada basılması· 
na devam olunmaktadır. Yeniden bir, 
beş, on, elli, beş yüz, ve beş bin liralık 
paraların bastırılması kararlaştırılmış· 
tır. Cumhuriyet Merkez bankası bu 
yeni paralarımızın şekillerini tesbit i
le meşgul olmaktadır. 

Avukatlar ve 
Noterler Kanunu 

Ankara, 16 {Hususi) - Avukat
lar ve noterler kanun projeleri baro 
mümessillerinden mürekkep komisyo
nun lüzum gördüğü tadillere göre ye
niden hazırlanmaktadır. Projenin ha
zırlığı bittikten sonra, Adiiye Vekale
ti Müdürler Encümeninde bir kere da
ha gözden geçirilerek Vekalete veri· 
lecek tir. 

Faşist yüksek meclisi 
toplanıyor 

Londra, 16 (Hususi) - İtalyan Fa
şist partisinin yüksek meclisi, Mart 1 
de Romada toplanacaktır. Hariciye Na
zırı Kont Ciano beynelmilel siya:;i va

Teşkilatı Esasiye 
Kanunu 

Mecliste ceıeyan eden 
müzakereler aynen 

neşredilecek 
Ankara 16 (A.A.) - Teşkilatı e· 

sasiye kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Kamutayın 

j Şubat tarihli toplantısında cereyan 
eden müzakerelerin harfiyen neşredil-

1 
mesi Kamutayca karar altına alınmış· 
tı. Resmi gazetenin bu müzakereleri 
ihtiva eden nüshası çıkmıştır. Her t~ 
rafa gönderilmektedir. Karar mucibin
ce müzakere metnini, Türkiyede çıkcın 
her dilde bütün gazeteler aynen neş
redeceklerdir. 

Atatürkle Mısır 
Kralı arasında 
Telgr aflar te ali edildi 
Ankara, 16 (A.A.) - Mısır Kralınm 

doğumunun yıldönümü münasebet.le, 
Reisicumhur Atatürk ile Kral Faruk a· 
rasında aşağıdaki telgraflar teati oiun
muştur: 

S. M. B~rinci Faruk 
Mısır Kralı 

Sancakta Türkleri 
Tedhiş için çeteler mi 
Kuruluyor? 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
Tıirkiyenin yenı bir iddıası karşısında 
bulunuyoruz. Bu da Bayır ve Bucak na 
hiyesinin İskenderuna i1hakı talebidır. 
Türk~ye hükumeti bunu talep etmiş, 
Fransa hükümeti de İskenderunun da· 
hili nizarnı üzerinde itilcif hfısıl olduk-
tan sonra bu meselenin de hallini va· 
detmiş.» 

Diye tutturup tam manasite :ahr;k 
mahiyetindeki sözlerine devam ediyor. 

Bu Bayır ve Bucak nahiyesi denilen 
mesele de şudur: Tamamen Tıirklerle 
meskun olan bu nahiye Sancak ,.e Laz· 
kiye hudutları arasındadır. İsminden 
de anl~ıldığı üzere Türklüğünde hiç 
bir şüphe yoktur. Halk tamamEin Türk· 
tür. Franklen • Büyon mukavelezi ak
tedildiği sırada bu nahiyeler İskende
run Sancağına tabi idi. İktısadi ala1·ca-
1arı bakımından da esasen öyle o~ması 
lazım gelirdi. Ancak Franklen • Büyon 
la Ankara hükfuneti arasında müzake. 
re cercyan ettiği sırada müzake!'e 
mevzuu hep Sancak üzerinde cercyan 
etmekte olduğu göıjildü~ndcn bunlar 
ınuahededen bıraz evvel ıskenderun -
dan çözülerek Lazkiyeye bağlanmıştı. 
Şimdı bütün halkı Türk olan bu ıuhıye 
lerin de Sancaifa iadesi meselesi vardır. o 
Bu mesele, Cenevre müzakereleri es· 
nasında Türkiye tarafından uyandırh
mış ve Milletler Cemiyeti mesci.enm 
teuQki esasını kaıbut etmiştir. Şimdi 
buraya ge!en haberlerden anlaştlıyor 
ki bugün!Ierde cereyan etmektc olan 
müzalrerelerde bu nahiyelerin İsken • 
deruna iadesi lüzumu Türkiye tarafın-
dan ileri sürübnektedir. 

Esasen Sancağın hududu henüz ta -
mamen talıdit edilmemiş olduğu gibi 
bu nahiycler tamamen Türklerle mes· 
kundurlar. Bunun için işin halli belki 
de o kadar güç olmıyacaktır. Bütün 
halkı Türk olan bu nahiyede Suriyenın 
ne hakkı olmak ıazımgelir? Hiç bir hak 
kı olmasa bile Suriye gazeteleri bun· 
dan istifade edip fikirleri tahrike kalk 
makta tereddüt etmezler. 
Hakkımızda derin bir dostluk duy • 

gusu ile rluygulanan Suriyelilcrin ba
na teessür ve teessüfle haber verdiklc· 
rine göre müstemlekcciler, Sancakta 
bir arbede çıkarmak ve Türklere karşı 
bır tetlıiş siyaseti uyandırmak üzere 
bir takım çeteler t~kil etmektedil ler. 
Bu haberi size gayet mevsuk olarak vc-
rebilirim. Bu hususta birçok ·malCınıa
ta sahip olup bana bu malumatı yana 
yakııla anlatan bir dost, şu sözleri ilave 
edıyordu: 

«- Ben bu gibi ahvale ~arşı pek :d
yade mütessir oluyorum. Iş çetec~iiğe 
kalırsa Türklerin bu işi bizimkilere nis 
beten ne kadar mükemmel yapacakları 
ru bilirim. Fakat, gazetenize yazınız, 
diyiniz ki, hazırlanmakta olan çeteciliği 
Suriyelilerin yaptıklarına ı..ahip olma· 

• Almanyaya nasıl gemi 
azıya oldırdılar? 

e lngilterede bir 
müdafaa meselesi 

Yazan: Selim Ra gıp 

cfo.iütemadiyen Almanyaya hü• 
cum edip onu kıskıvrak bağlamak is
teyen devletlerin başlıca mes'uliyetl, 
bir meinleketi, böylece itanihaye bağla. 
manın imkansız olduğunu anlamamış, 

daha doğrusu anlamak istememiş olma 
larındadır. Almanyaya pek çok şey söy 
lenebilir. Militarist telakkiye taahhüt 
edercesine bağlı kalması, bir fikir mc· 
selesi olarak münakaşa olunabilir ve 
daha belki pek çok isnatlarda da bulu
nulabilir. Amma İngiltere, Fransa ve 
daha pek çok memleketler eka.lliyctler 
idare etmeye ve müstemleke sahibi ol
maya ehil sayılırlar da Avrupanın gö
beğini işgal eden (6S - 70) milyonluk 
bir ı..;tıeye, herkese tanınan bu hak ta
nınmaz olursa, bu hareketin neticesi 
olarak, ondan sadir olabilecek pek çok 
hareke~ere de intizar etmek zaruri o
lur.» 

Bir kısım müstak'il muhafazakarların 
fıkirlerine tercüman olan ingılızce Ob.. 
server gazetesi, bugünkü vaziyeti, yu .. 
karıya, tırnak içinde naklettiğim ci.im
lelerle ifade etmektedir. icabında Al
manyanın birçok haksız hareketlerine 
karşı duran ve onları protesto etmek
ten çekinıniyen Observer, siyaset ale
minde ifratkar davranmanın neticele .. 
rini pek ,·azıh bir surette teşrih etm~ 
oluyor. Defaatla kaydettiğİrniz gibi, 
harp sonu Fransası, Almanyaya karşı 
duyduğu marazi endişe ile, A \-rup:ının 
rahat ve huzurunu kaçırrmştır. Herke· 
sin ,.e hatta hassasiyetten doğabilec('K 
neticelerin mes'uliyetini başkalarının 

çekmeleri hakkında bir kaidci umumi· 
ye mevcut olmadığına göre, tcnıenni 
etmek Hizımdır ki bu halin ergeç luisıl 
edebileceği felaketin zararları da, yal· 
nız alakadariara inhisar etsin. 

* Hadise malfımdur. İngi:iz devlet tez-
gahlarından beş işçiye yol \'eriidi. Bun

Inglllere de 
bir m üdafaa 

meselesi 

ların vazıf~lerıne 
nihayet verilir .. 
ken ne kendileri· 
ne, ne de bir baş· 
kasına tek bir ay. 

Dahiliye Vekili 
Bayramda 

•. ziyet hakkında bir rapor okuyacak ve 

mak lnzımdır. Vaktile sizin içinizde 
birtakım ücretli ecnebi uşaklan buiw1 

Kahiı·e duğu gibi bizde de vardır. Bu işleri on· 
Majestenizin doğum yıldönümü mü. lar vapıyorlar ve asıl maksatları bizim 

nasebetiyle, samimi tebriklerimle bir- le sizin aramızı kabil olduğu kadar aç. 
likte şahsi saadetleri ve Mısırın refahı ı maktu·. Siz de bunu bilerek işleri ona 
hakkı~da en hararetli temennilerimı ar göre aniayıp ona göre bir siyaset takip 

dınlatıcı kelime sölenmedı. Bundan an· 
laşıldı ki, bu beş kişi, İngiliz devletinin 
bazı harp esrarını bir başka devlete if· 
Şa elmek vaziyetinde bulunmus,lar. Ma 
amafih işin parlamentoya aksetmeden 
kapanması imkanı yoktu ve öyle oldu. 
Sosyalistler narnma bir mebus hü!<.fı.· 
metten izahat istedi. Aldığı cevap şu 
oldu: Mevcut mevzuata göre. İngiliz 
Kralına ait deniz inşaat tezgahlarında 
çalışan bir kimsenin vazifesine sebep
siz olarak her zaman nihayet verilffii .. 
tir.' Ne buyrulur? - Selim Ragıp 

fzahat verecektir. 

Adanaya gidiyor 
Adana, 16 (Hususi) - Dahiliye 

Vekili Şükrü Kayanın bayram tat ilin
den istifade ederek şehrimize geleceği 
haber verilmektedir, 

Yüksek Meclis, bilhassa İtalyanın as
ker! teşkilatını genişletmek ve zama· 
nın ihtiyaçlarına uygun bir §ekle k:ıy
mak meselesini telkik edecektir. zederım. etmelisiniz.» 

ye Nasyonaiis~.;~ütcl"eas·ı da doğ 
rudur. Eğer hazırlanmakta olan çeteci 
lik faaliyete geçerse bundan bizim çok 

Bay ve Bayan 
Hakkında 

Karnal Atatürk Bu sözleri söyleyen hakiki b ir Suri- sinirlenmememiz lazımdır. 1 

Bir tamim 
(Baştarııfı ı inei sayfada) 

Bazı gazeta ve risalelerde b una ri-
Japonyada fırbnadan 59 

kişi öldü 

Reisicumhur 
İstanbul 

Beni çok mütehassis eden 1utı..ıfkar 
te1grafınızdan dolayı size hararetle te· 
şekkür eder ve gerek §ahsi 'Saadetin:z, 
gerek, Türkiyenin refahı için hararetli 
temennilerlmi takdim ederim. ı ayet ed i lmediği, gelifi güzel kullanıl-

Tokyo 16 (A.A .) - vata eyale· d w •• "1 k _ _ı • Her ecnebi lisand 
• _ı h ''k '' .. b' 1__ fı ıgı goru me teaır . a Ad b ll k 
tınae u um suren ır 1L4r rtınaaı ne- k d ' I h I · ı uttariden kullanıla ananın eş yı 1 
. . d 59 k ' ... 1 .. "]ci k .1 en ı e çe erı e m n 

tıcesın e ışı o mu, , ı me tep ı e b u ilnvanın Türkçeye yerleşmesi dili- çalişma programı 
20 ev yıkılmıştır: . ... m izin güzell iği ve zenginliği için la- A dana, 16 (Hususi) - U mumi 

japonyanın şımalınde kaın Hokka- dı Meclis b ugün toplandı. V ilayet 9~7 yı· 
ido'd a demiryolunu örten karları ka~- zım B~~a..!naleyh Türkçe yazılarda ve lı bütçesin i 950,988 lira olarak kabul 
clırmakla meşgul olan 30 am~le.ye bır basılarda her ne milietten olursa olsun ett i. Bütçe, ;.eçen yıl bütçesinden 436 
tr~~ çarpmış .v~ bunlardan beşının ölü- ismi geçenlerin cinsiyetler ine göre bay lira noksandlr. 
mune ve beşının de yaralanmasır.a se· ha k ı · sı'n in konul be l ve yan e ıme ması ve Beş yıllık çalışma program ı meclise 

P 0 muştur. Fransızca, Almanca, İngilizce vesair verildi. Yarın muhtelit encümende gö-

Harp ihtimaline karşı dört muharrerata o dilin bay ve bayan ma- rüşülecek. 

Ş• 1 d 1 karnma kaim olan ünvanlarının kulla- ··- -------
ıma ev eti tedbirler nılması Türklerin medeniyet ailesi içe- Habsburgların Avusturyaya 

alıyor risinde her milletle beraber müsavi ve avdetleri meselesi 
Stokholm 16 (A.A.) - Dört şi· cihanşümul bir ltıkapla anılmasını te- Budapeşte 16- Avusturya Başve-

}llal devleti, Norveç, fsveç, Danimar- min eder. kiJi Şuşnig'in nutkunu tahlil eden li-
ka, Finlandiya - konferansı, dün top- Zaten beylik, pa~alık, ağalık, hoca beral ve bilhassa Lejitmist gazeteler 
lanmıştır. Konferans, dört memleket lık, hanımlık lakaplarının kaldırılma· Habsburgların döneceğini zannediyor
arasındaki mütekabil yardım meselesi- sı bu maksada müstenit idi. lar ve Macarsag gazetesine göre bu dö-
n i de görüşmüştür. Bu yardımın gaye- Bütün vatandaşların ve Türkiyede nü\' yakındır da. 
si, Avrupada bir harp zühurunda ken- yabancı lisanlarla gazete ve risale neş- Bu gazeteye göre, Avusturya hü
dileri için zaruri olan mevadı mübade- reden yabancıların b u esasa riayetkar k umeti Habsburgların avdet i mesele-
le etmektir. olmasını rica eder im.)) sini resmen programına koymuştur. 

[Sabahtan Sabaha 1 

Derler ki vatan köyden başlar. 
Milletin aileden başlaması gibi. O -
nun için hükfunet yeni Türkiyeyl 
kurarken köylerden işe başladı. Eski 
devirlerde köylere daima almak için 
giren devlet eli, artık vermek için gi
recektir. Bütçeye konan otuz mil • 
yon lira bu düşüncenin ifadesidir. 

Para bir çok şey'ler yapar. Fak:ı.t 
gene bir çok şeyler vardır ki parasız 
da yapılabilir. Ciddi program, fennt 
proje ve makul kanun öyle zanne -
derim ki paranın mevkiini ikinci de. 
receye indirebilir. 

Köy kanunu tatbik edilen yerler
de bunun izlerini görebifiyoruz. Teş· 
kilat ve el birliği hükıimete yük ol
madan da bir çok şeyler yaptırabiıi· 
yor. Bunun gözönünde bir misalini 
anlatmak isterim. 

İstanbulda köy kanunu tatbik e • 
dilmediği halde Boğazın küçük bir 
köyünde, Emirganda göze çarpa -
cak halk eserieri başlamıştır. 

Bir kaç yıl evve1 köyden bir ha -
yır sever zat Kanlıkavak suyunu is-

§ir köy 
kcleye kadar getirtmi§. Geçen yıl ge· 
ne köylü elbirliğile ayrıca bır çeş -
me yaptılar. Bu yıl köy gençleri bir 
sinema açhlar. Ve şimdi gene köy· 
den servet sahibi bir zat Şişli · İs • 
tinye asfalt yolundan Emirgana sa
pan yolu yaptırıyor. 

Hemen bir kaç yıl içinde te~kiHH. 
sız, kanunsuz ve himayesiz, sırf şah· 
si teşebbüs ve fedakarlıklarla mey -
dana gelen bu eserler gösteriyor ki 
eğer köy kanunu tatbik edilse, her 
köyün bütçesi ve programı olsa daha 
semereli ve daha sür'atli olabilec<>k, 
Boğaziçi köyleri beledıyeyi kıskan
dıracak bir faatıyetle çalışıp kendı
lerini imar edecekler. 

Zaten bu tabii ihtiyacın te:;rile de· 
ğii midir ki her yerde muht<:'.ıf nam. 
larla bir çok güzelleştinne ccrnıyt·t
leri meydana geliyor. Eğer köy ka
nunu İstanbuLcia da tatbik edilmiş 
olsa hiç .şüphe yok bu t~kkiiller da. 
ha kuvvetli birer kalkınma unsuru 
halinde çal~acaklardır. 

Dürhan Cahit 
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BÜTÜN MEMLEKETiN SA~IRSIZLIKLA BEKLEDIGi Büyük Milli Film, Genç, 
ihtiyar her Türk görecektir . . •• 

'mda AK Ki HAMLELERi 
Sesli ve Türkçe söziii 

Cumhuriyet, Lozan, İstikicil savaşı, işgal zamanı, umumi harp, İttihat ve terakki, istibdad, son 30 senelik tarihimiz bakiki film vesikalarile gözlerinizde canlanacaktır. 
19 Şubat 1937 Cuma akşamından itibaren T 1) R K S 1 N E MA S 1 N DA Yerierinizi evvelden temin ediniz. 

'•--aammaa .. .a---------·--------~------------·------------------~---------------------....... -.. ••••••••·--······-···--· --·····--·--···· ········-····· .. ···-·--·· .. -·····--···· ... -·-., ... ~- ,.,.._, ..... ...,._ ----______.... ........ __.... 

r--Ş--B_,-ıi_B __ B,_i B 1 BL B B i .. Knmandıınım ... 

lşte: 

N 

Ült\ıııle karşı karşıya bulundu~umuz ı;;u anda size yemin 
ederim ki: ZEVCENIZ masumdu ... • 

• ç E V O Tren yolunda 
bayılan genç 

1 Ha/it Ziya 
jübilesi 

Motörlü 
imaline 

ta yy are 
doğru ---

1 
( DENIZAL Tl KAHRAMANLARI) 

Filminin yürekler parçalayıcı mevzuu bu kahramanca sözlerle ifade edilebilir. 

Makinistin her tehlikeyi 
gözüne alarak yaptığı 

hareketle ölümden kurtuldu 

Eminönü Halkevi H-Jit 
Ziyanın SO nci san' al yılı 
için merasim yapacak 

Beşiktaştaki atölye Divriğe 
nakledilecek 

Baş rollerde : 

HARRY BAUR - MARSEL ŞANT AL 
MOthiş deniz inuharebeleri çerçevesi içinde cereyan eden bUyUk bir Atk 

ve lhtlrae Drama yarınki Per,emba Ak,amandan ltibaran 

Kadıköyünde oturan 26 yaşında 
Hüseyin oğlu Salih dün bir i~ için Ye
di kuleye gitmiş, burada tren hattının 
bir tarafından öbür tarafına geçerken 
üzerine fenalık gelmiş ve hattın tam 
ortasına düşüp bayılmıştır. 

Türk kuşu Istanbul şubesi bir seri 
konferans tertip etmiştir. Bu konfe- S A R A Y Sinemasında 

Yerlerinizi lUtten evvelden temin ediniz. 

Eminönü Halkevi, evin üyeleri ve rans}ar perşembe akşamları İstanbul 
halk için geceler serisi tertip etmiştir. radyosunda verilecektir. Bundan baş
Bu gecelerden halk edebiyatı gecesi Ye ka Türk kuşu şehrimiz lise ve orta o
divan edebiyatı gecesi çok istifadeli kullarında da bir konferans serisi ter-

ve eğlenceli olmu?t~~· Program~a b~~- ı tip etmiştir. Bu ko~feranslardan birin- B 1 t k 

Bu esnada Bakırköyden Sirkeciye 
doğru bir tren geçiyormu~. Makinist 
yol ortasında yatan adamı gorunce 
clüdük çalarak kaçmasına meydan ver
rnek istemiş, fakat bittabi bayılmı~ o
lan genç bunun farkında olmamıştır. 

Bu vaziyette tren makinisti bütün 
tehlikeleri gözüne alarak birdenbire 
fren yapmış, tren bir kaç metre kızak 
yapmasına rağmen müthiş bir sarsıntı 
ile durmuş, bütün tren yolculan da 
heyecan ve helecan içinde dışarı fırla
mışlardır. Burada da nadir bir tesadüf 
olmuş, tren çocuğun hemen hemen 

yarım metre ilerisinde durabiimiş ve 
haygın genç bu harikulade tesadüf ne

ticesinde çiğnenmekten kurtulmuştur. 

Genç bayıldığı yerden kaldırılmış, 

tedavi edilmiş, aklı başına getirildik
ten sonra götürülüp karakala teslim o-

lunmuştur. Tren de bundan sonra yo

luna devam etmiştir. 

Fakiriere bedava 
Su verilenıedi 

dan sonra servetı f~n~n gecesı. m ıl.~- 1 cisi dün akşam Çapa kız muallim rnek- Bilet parası ir anı e e opra 
yet cereyanı içinde ınkışaf eden edebı- tebinde Kurum Ba,kanı Nuri tarafın- • • Altında öldÜ 
yat gecesi, son nesil kadın ~airler ge- dan verilmiştir. Vermemek IÇıD Dün Taksirnde feci bir kaza ol-
celeri vardır. Ayrıca kıymetli roman- Konferansların bir kısmını geçen muş, bir arnele kanalizasyon inşaatın-
cımız Halit Ziyanın 50 nci san'at yılı yaz devresinde Bröve alan talebeler Bir sabıkab dümenle per- da toprak ~tında kalarak ölmüştür. 
vesilesile bir jü!Ie yapılacaktır. vermektedir. . vane arasında can verdi Kaza Panorama bahçesinin önünde ya-

Tertip edilen bu gecelerde 0 devri n Orta okul mezunlarından lise ve pılan in~aatta olmuştur. Arneleden 

edebiyatı tahlil ve tenkit edilmekte, 0 üniversiteden Türkkuşuna girmek ı· Dünkü nüshamızda Burgaz vapu- Kayserili Hasan oğlu Salih kanalda ça-
devirden şiirler, karakteristik parçalar çin hala müracaat edilmektedir. t - d b" ]ıı:ırken çukurun bir tarafındaki toprak ru Köprüye yanaş ıgı esna a ır gen- T 

okunmaktadır. Motörlü tayyare fabrikuı cin vapurun arkasından denize düştü- birdenbire göçmüştür. Kanalizasyon 
Bu seri haricinde geeelerio bir kıs- Besiktasta açılan planör atölyesi 1 ] I d - h amelesı' derhal harekete geçerek göçen 

ı ğünü, pervane er e yara an ıgını, as-
mı eski eğlencelerimize tahsis 0 un· bir mu . .'ddet. sonra teııkilatını tevsi ede- 1 d"l' k "Id"'-·· ·· toprag·ı kaldırmak için çalııımaya baş-

T taneye nak e ı ır en o ugunu yazmış- v 
muştur. Bu meyanda Karagöz, orta o- rek motörlü tayyare imaline başlaya- lamıştır. Fakat toprak kaldırılıncaya 
yunu, masal geceleri vardır. caktır. tık. Bu gencin sabıkalılardan Kadıköy- kadar Salih havasızlıktan ölmüştür~ 

Eminönü Halkevinin bitişiğİndeki Atölye ilk planörün imaline başla- lü Salahattİn olduğu anlaşılmıştır. Sa- Ceset Taksim merkezine nakil ve ha-
arsayı satın alarak buraya iki katlı bir mıştır. Türk Hava Kurumu Türk k~- lahattİn vapura biletsiz binmiş, bilet diseden müddeiumumilik haberdar e
bina yaptırmak ve bu binanın alt katı- şu şubesi de atölyeye on planör sip~ kontrolü esnasında da memura gözük- dilmiştir. Müddeiumumi bu kazada 
nı bir jimnastik salonu, Ü!lt katını da riş etmiştir. memek için vapurun küpeştesinden dı- mes'uliyeti fenniye olup olmadığını, 
konferans ve müsamere salonu olarak Atölyenin müessisleri atölyeyi -arı çıkmıs, elile küpeştenin kenarını toprağın fen şartlarına muvafık ola-
kullanmak tasavvurunda olduğunu yaz ((Divrikı> e nakletmek tasavvurunda- ~akalamış,' küpeştenin alt kenarına da rak iksa .edilip ~dilmediğini .de tetki~ 
mıştık. dırlar. ayak parmaklannın ucu ile ilişip kal- etmektedır. Mes uller aleyhınde takı-

Bu bi.nanın inşası .için iktiz~. eden ~-' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ....... ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' --~ mıştır. Bu tehlikeli vaziyette uzun bat yapılacaktır. 

ıalısisat alınmıştır .. Bınanın munaka-IJR A [)~O müddet kalan ve asılmak kuvvetinden Şehir tiyatrosunda 
sası belediye tarafından kra olunmak-ı ~ bir hayli kaybetmiş olan Salahattin 
tadır. Münakasanın hitamını mütaa- __ vapur Köprüye yanaşırken hasıl olan Yeni kadro 
kıp inş~ata•l:>aşlanacaktır. İnşaatın bay-1 BugUnkÜ Program sarsıntı ile tutun~uğ.~ y~rden ~urt~l- Belediye, Şehir tiyatrosunun 9:li 
ram ertesi başlaması tekarrür etmiştir. ISTANBUL muş ve pervanenın uzerıne duş~u~- mali yılı bütçesıne yeni tahsisat koy-

b tür. Pervane hafif harekette oldugu 1- muştur. Rejisörün aylığı :mo liradan Belediye Sular idaresi, fakir halkın 
evine kadar parasız terkos suyunu ge-
tirerek alt katta bir musluk açmağa ka Zabıta hlrStzhga karşi 

17 - Şubat- 937 - Çarşam a · · d" 
ötıe ueşriyatı: çin dönerek dümen üstüne gıtmış, u- :if)() liraya çıkarılmıştır. Artistierden 

12,30: Pl1kla Türk musikisi, 12.50: Hava- menle pervan e arasında kalarak yara· Şaziye ve Hüseyin Kemal 1 :ii> şer li· 
ıar vermişti. Şimdiye kadar :mo müra- tedbirler aldi 
caat vaki olmuştur. Fakat bu müracaat Zabıta hırsızlığın önün; geçilmesi 
sahiplerinin evleri su şebekesinin dışın- için şiddetli tedbirler almaktadır. Şüp
da olduğundan şimdilik bir şey yapıla- 1 heli eşhas sıkı bir surette takip edil-
mamaktadır. mektedir. 

Kurban derileri 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kur· 

ban deri ve barsakları Türk Hava Ku
rumu tarafından toplattmlarak hasılatı 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
ile Hava kurumu arasmda taksim edi
lecektir. Deri ve bars<ıkların toplanm~ 
sı müteahhidine ihale edi1miştir. 

Hariçten bazı şahısların derileri 
toplayarak cemiyeti mutazarrır etme-

Zabıta dü nakşam bazı içkili yer
lerde silah araştırmaları yapmış, \ize
rinde silah bulunanlar hakkınd~ zabıt 
varakaları tanzim etmiştir. 

lerine meydan vermemek için zabıta
nın da nazarı dikkati celbedilmiştir. 
Kurban kesenierin barsak ve derileri 
mahalle bekçisile birlikte gelecek olan 
ve llava Kurumu hesabına hareket e

den memura vermeleri lazımdır. 

Küçük Haberler 
De\-let daireleri döviz rhndıın ırından harice telefon muhavcrcsl yapılma-

içtinap edect:kler sı ynsnk edilmiştir. Hariçlc muhavere nncvk 
Dovlz müvnzencsinl korumak içın devlet sube müdürunün odasından yapılmakta, bn 

d:ı.ırelcrınin pek zorda knlmadıkça serbc.,t muhavereler de belediye rcls muavini Ekrem 
do\ iz tediyeslni lcap ettiren müb:ıyaalardn.l Sevencan tarafından kontrol edilmektedir. 
bulunmamaları, serbest dövizin mübayaaŞJ, ~· . . • • • . • . . . • . . • . • ·-. ·-
dovlz cedvellerllc Idare edilmekte olmasına TA K V 1 M 
binaen karşılıksız döviz tedlyeslnde c~~va-
kller ihdnsın:ı meydan verilmemesi bılchrll-
miştlr. 

Flon·ada doktor bulundurulacak 
Yaz m·evsiminde Floryada deniz hanyola 

nnda halltın sıhht kayıtlara riayet etme:;!nl 
temin için daim surette bir doktor bulundu
rulacaktır. Bunun Için butçeye tahslsat kon
muştur. 

nü .. künltr tvi pi)·anro .. u 
Dü,künler evinde imal edilen halı vesalrc 

glbl işe yarar eşyaların toplanması suretue 
bir piyango tertibine karar verilmiştır Bu
nun gellrl, D:ırülacezeye varidat yazılacak
tır. 

Otomobillerin kontrolü 
Otomobillerin kontrollerine d\mden Itiba 

ren başlanmıştır. Seynıo;;efcr memurları Be}
oglu ve İstnnbulun muhtelif yerlerinde mr•. 
ki alarak şororterden mu ycne ve knlarını, 

vergi k!'ığıtlarını sormaktadırlar 
Hele'li ede telefon muhnvcresi 

tahclit cıHicll 

Belediyede dilnden itibaren knlrm odala-

Huıııt tieııe 
ı~:J 

ŞUBAT 
4 

ŞUBAT 
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lO 
14 
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dls. 13,05: M~htellf plAk neşrlyatı. Ianmı~, denizden çıkarılmasına rağmen ra aylıkla daimi kadroya alınmışlar~ 
Alqam neşrıyatı: . Id w • ·ı ··ı .. t" d S h . 1 . d l 1 

17,00: Üniversiteden naklen lnkılap ders- a ıgı yaraların tesırı e o muş ur· ır. a ne ış erın e ça ı şan arın maa~-
ıeri. Yusuf Kemal Teneırşenk. 18,30: PlA.kla !arına da rl - 1 O lira aral'lında zam ya-
dans musiklsl. 19,30: Konferans: Doktor Sa- B lrl S pılmı~tır. 
um Ahmet: Mevsim hastalıklarından zatür- eyo& u aray .,. 
ree, 20,00: Sad! ve arkad!UJları tarafından sinemasında Bu arada Halidenin de yeniden Se· 
Türk mus1k1si ve halk §arkıları. 20,30: Ömer Halk Opareti hir tiyatrosu kadrosuna alınacağı söy-
Rıza tarafından Arapça söylev, 20•45 : Türk lenmektedir. 
musikb hey'eU. Saat ayarı. 21,15: Orkestra. akşam saat 21 de 
22,10: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: Plftkla 
sololar, opera ve operet parçaları. 

BOKREŞ 
17.10: Orkestra. 18.20: Karnnval muslkisi. 

19.20: Sonatalar. 20.10: Şarkılar. 

BUDAPESTE 
18.20: Macar halk şarkıl~rı. 19.20: Tiyatro. 

20.45: Muhtelif havalar. 21.55: Pldk ncşı1 -
yatı. 23: Haberler. 23.10: Cazband hnvaları. 

PRAG 
19: Haberler <Almanyadan). 19-30 : Opera

dan nakil. 22.15: Haberler. 22.20: Plftk neşri-
yatı. 23: Haberler. 

Tomakoe'la 

LEBLEBICI 
HORHOR 

ILAN 
Osmanlı Bankasından : Osmanlı 

Bankaamın Galata, Yenicami ve Be
yoğlu daireleri Kurban Bayramı müna
sebetile, tubatın 22, 23, 24 ve 25 inci 
günleri kapalı bulunacaktir. 

VIYANA 
17.30: Muhtelif havalar Cşarkılar). 19·30 : ··-···-··•••••••••••••••••"'''"'""''''''"'""" __ _ 

Konser. 20.50: EğlenceU program. 21: VIyana db. 13 05 Muhtelif plak neşriyatı. 
• t 22 30' oans hav:ı.ları. Ak'!am neşri~·atı: 

flarmonlk orkes rası. , . 18.30: Plakla dans musikisl. 19.30: Konfe-
VARŞOVA b ·t'd rans: Tayyare cemlyetl narnma Bayan Na-

17.15: Muhtelif havalar. 19·20 : şu eı en ciye Toros, 20: Rıfat ve arkadaşlan tarafın-
ı ( ı . k) 19 35 • Halk ~arkıları (plakl. parça ar P a . - · dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,30: 

Y a r ı n k i P r 0 
( r a m Ömer Rıza tarafından Arabca söylev. 20.45: 

18 - Şubat - 937 - Perşembe Safiye ve arkada§ları tarafından Türk mu-
lST AN BUL sikisi ve halk şarkıları: Saat ayarı. 21.15: 

Ötle ne,.riyatı: 
ıuo: Plt.tl& Türk muslldsl. ıuo: Han· 

==:s 

Orkestra. 22.10: Ajans ve borsa haberleri. 22. 
30: Plakla sololar, opera ve operet parçaları. 

-= -

Eminönü emniyet memuru 
Eminönü Emniyet memuru Samiye 

görülen lüzum üzerine işten el çekti
rilmistir. . 
-.....-................... , .......... -

bllfltuı 811rdı~~tsi 

ıehirTı'yafı.osu 

Şehir fiyRtTOIIJ 
Tepehnşı 

dnuıı ~ ısmın lll 
17-2·H:n 

akı;;ııın sııat 20.30 dn 
BAHAR 

TEMIZLI~I 

Fraıısu: tiytttro:m 
Operet kıı:-:rnında 

gUndliz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu Doaanla Selma 

akşam saat 20.30 da 
At;K MEKTEBI 

Yazan : Yusuf Zı~·a 
Besteleyen ! Muhlis Sabalu\ltin 

Bağdad Bülbülü 
. r diyan Bn~dnd'~a ~e~·en bir aşk macerası, Şarkın ruhnüvaz şarkıları 

vcş~:ınkı~!::~elf.avahmnı ses kralıçesı MUnlre l'ıll6hdlye'nin agzından dinieyecek ve hu 
n d t 1 . , •IH edilen saııdeti görerek nranılrtn sevgiyi ruhıınuzda yaı;;atacaksmız. 

1 
m e nıaı~ONIRE MEHDIYE • AHMED ALLAM- RUHIYE HALID 

Pek yakmda 
Beyoğlunda 

Sinemasinda 
ı ve sinemasında 

1~----~---------------

F\ 
bir 
~a 
kon 
tak 
'-o u 

~ür 

~:ı 
tna 

bet 
}'u 

has 

Bu 

ı 
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MEMLEKET HABERLERI 

Karaman ve köyleri için 
ka lkmma programi yap1ld1 

. 

Issız adada bir 

IEdirnedeki tarihi eserler 
yağmurlardan harap oldu 

at kaldı 
Mimar Sinanın Taşlı Müsellim ile Edirne arasındaki 
su mecrası da bozuldu, hepsinin tamirine başlanıyor 

... .. 

Kimse gidip, aç biilaç 
hayvanı kurtaramıyor 

Adapazarı (Hususi) - Son yağ
murlarda Geyve yolu sular altında kal 
mıştır. Yolda n geçmek isteyen bir leb· 
lebicinin atını sular almış, ve leblebici 
hayatını rnüşkülatla kurtarmıştır. Gey· 
ve ile Karaçam arasındaki yoldan git
mekte olan bir atlı da yolun darlığı 
yüzünden atmdan inmiş, bu sırada at 
civardan geçen trenden ürkerek kendi
ni Sakaryaya atmıştır. Hayvan yüze 
yüze Sakaryanın ortasındaki adacığa 
çıkmıştır. Sakaryanın suyu fazla ol
duğu için hiç kimse beygiri kurtarma· 
ğa cesaret edememektedir. Hayvan aç 
biilaç orada kaderine boyun eğmif, ha 
lasım beklemektedir. 

Kazım Dirik Edimedeki su baskmını tetlrik ederken 

Edirne 16 (Hususi) - Devamlı larının tamiri için de icap eden tedbir-

Karaman (Hususi) - 1937 yılı için ı köy kalkınma programı hazırlanmış • 
yağmurlar Edirnede tariht eserler lere tevessül etmiştir. 

bir program hazırlanmıştır Bu program tır. 
Ila yol ve e1ektrik işleri ön safta gel • Partinin müzahereti ile Karaman ~e· 
~ktedir. Mevcut dinarnonun kuvveti- hir bandosu takviye edilmiş, on beş ki· 
tı.i arttırmak için 1 O bin lira tahsisat şilik bir kadro yapı1mıştır. Banda Parti 
'Yrılmıştır. İlkbaharda şimdiki fabri - satonunda çalışmaktadır. Halkevi ya • 
ltanın kuvveti ı SO beygir kuvvetine çı· kında açılacaktır. 
lo;arılacaktır. Bu suretle Kararnanın e- Karamanda sıhhat işleri 
lektrik ihtiyacı temin edilmi~ olacaktır. Münhal bulunan hükümet doktor • 
. Elektrik meselesinden sonra yol faa· luğuna Selim Atay, belediye doktorlu· 

hyeti başlıyacaJdrr. İstasyon ile şehir ğuna da serbest doktorlardan Halit ta
trasında vıe şehrin civarında fevkalade yin edilmişlerdir. Selim Atay Karama· 

Bir talebe muallimini 
merdivenden düşürdü 

Mersinden bildirildiğine göre Mer
sin orta mektebinde müessif bir hadi· 
se olmuştur. Üçüncü sınıf talebelerin
den Mehmet, resim dersinden kırık 
numara almış, bu yüzden muğber ola-
rak resim muallimi ile rnek· 

üzerinde de büyük zararlar yaptı. Bu Bedestanın tehlike gösteren kısımla· 
meyanda 14-14 de Çelebi Sultan Meh· rını Umumi Müfettif General Kazım 
met tarafından yaptırılan ve Edirne· Dirik bir fen hey•etile beraber tetkik 
nin Türkler tarafından alındılı dev· ederek Edirne Vakıflar Direktörlü· 
rin karakteristik eserlerinden biri olan ğünce 10,000 liralık keşfi yaptınlan 
Bedestan ile 1560 da Mimar Sinan tara bu büyük eserin bir an evvel tamirine 
fından yapılan Ali paşa çartısı ve ge- başlanılması hususu Vakıflar Umum 
ne 1590 da Mimar Davut tarafından Direktörlüğüne yazılmış ve eserin et· 
yapılan Arasta yağmurdan büyük za· rafmda sonradan yapılan çirkin ekle
rar gören eserler meyanındadır. rin kaldırılması için de vilayetçe bir 

Bunlardan Ali paşa çar~ısının en komisyon teşkil ve hemen İfe başla· 
ziyade tehlike gösteren kısımları pos- maınnı emretmişlerdir. 

bozuk olan yollar yapılacaktır. na gelerek yeni vazifesine baş1arnıştır. tebin merdiveni başında müna-

Köy kalkınma proıranu Burada sıhhat işleri muntazarn bir 
. Köy kalkınma iş1eri burada büyük şekilde devam etmektedir. Kazamızda 

hır ehemmiyetle tesbit edilmekted~r. üç doktor bulunmaktadır. Bunlardan 
ltaraman köy1eri hususiyetlerine ve e· birisi serbesttir. Diğeri dispanserde 
konomik münasebetlerine göre ayrıla· çalışmaktaxiır. Dispanserin aynca iki 
tak kazaya Midirmiş ve 937 yılın:ı a:t sıhhiye memuru vardır. Civardan ge. 

kafA ederken muallimi hızla 
merdivenlerden a~ğı itmiştir. Mu· 
altim başından yaralanmış, Mehmet 
cürmü meşhud mahkemesinde 5 lira 
para cezasına mahkum edilmiş, fakat 
yaşı küçük olduğu için serbest bırakıl· 

""'"·····-··•••• .. •• ....................... -............. len hastalar dispanserde muayyen sa-
K~raman köylerinden birinin atıerde tedavi görmekte, köyıerdekı mıştır. 
mer'asmda bir ceset bulundu mücadele gün geçtikçe inkişaf etmek • Muş mUddeiumumisi bir 

tane karşısına tesadüf eden medhalin Etnoğrafi müzesine bitişik olan A· 
üst kısım tonozu olduğundan heledi- rastanın da orta kısım tonozlarından 
ye tarafından buradaki medhal kapa· biri tamamen yıkılmıştır. Araatanın 
tılmı~ ve halkın bu medhalden çarşıya esaslı tamiri yapılıncaya kadar içeri
girip çıkması menedilmiştir. Belediye sine girilmesi menedilmiş ve bu mak· 
tehlike gösteren bu lcısmın tamirine satla kapılarına demir parmaklıklar ya· 
hemen başlatmış çarşının diğer kısım- pılmış olduğundan yıkılan tonozdan 
.................................................. - ........ - dolayl bir zayiat olmamı,tır. 

Karaman (Hususi) -Süleyman 
1-facı köyünün mer'asında bir erkek 
tesedi bulunmuştur. Otuz yaşında ol· 
du~u tahmin edilen bu ceset uzun 
tnüddet dağda kaldığından teşhis edi
lememiştir. Cesedin hüviyeti tahkik. e

dilmektedir. Hadisenin bir cinayet ol
ttıası ihtimali de göz önünde tutulmak
tadır. 

1 1 O yaşmda bir ihtiyar 
ağaçtan düştü 

Biga (Hususi) -Ak Kayrak kö· 
Yünde oturan Sait oğlu Hüseyin is• 
tninde 110 yaşında bir ihtiyar, büyük 
bir meşe ağacına çıkıp dallarını buda
tnakta iken nasılsa müvazenesini kay· 
betmiş, dört metre yükseklikten yere 
Yuvarlanmış_tır. Ihtiyar bir kaç gün 
hasta yattıktan sonra iyileşmiştir. 

tedir. 
Kızılay, Tayyare, Türk Maarif ve kaza geçirdi 

Çocuk esirgeme ıkurum1arı mesailerine Muş (Hususi) _ Malazgird Zcydo 
büyük bir intizam dahilinde devam et· oğlu Azrailin dövülerek ölümünden, 
mektedir. Nazi köyünden Bıro oğlu Adilin de ze. 

Dükkaniı hırsız 
Soymayı karar~aştırdığı 

dükkan.n yanında bir dük
kan k;ralar, hırsızlığı bu 

dükkan~an geçerek 
yaparmış 

Kızı1ay kurumu Adana felaketzede- .hirlenerek ölümünden dolayı maha! • 
leri için epeyce para toplıyarak gön • linde tahkikat yapmak üzere Muş cum
derrniş, Tayyare cemiyeti hava teh • huriyet müddeiumumisi Sait Gençvan 
likesini bilen aza sayısını arttırmış ve Malazgirde gitmiş idi. Vazifesini ikmal 
Türk Maarif cemiyeti ile Çocuk Esir • ~derek merkezi vilayete dönerken ka • 
geme kurumu bir senede iki yüze ya· rı ve fırtınasile büyük bir şöhreti bu • 
kın çocuğu giydirmiştir. Junan Çatak gediğinde müthiş bir kar Dursunbey (Hususi) - İki sene • 

Fırtınanın zararlan fırtınasına tutulmuş, kendisile bera • denberi bir çok dükkaniarı soyan Kör 
Son lodos fırtınası yüzünden Fenari per bulunan jandarma ve köylüler b!r Ali isminde azılı bir hırsız yakalanmış

mahallesinde bir ev, Yeniminare ma • .an içinde yollarını şaşırarak saatler!~ , tır. 
hallesinde iki ev, Şamkapı civarında bir .tipi ve karlarla mücadele ettikten son. Bu adam hırsızlığını şu şekilde yap
çardak çökmüştür. insanca zayiat yok· .ra a~amın karanlığında kendilerini maktadır: Soyacağı bir dükkanı gözÜ· 
tur. Hasan Rac:idin göçen çardağı al • Çaksor köyüne atmak suretile muhak • · ı d"kkA 'tt' ~ ne kestirınce zaman a o u anın ı ı· 
tında 21 koyun ölmüştür. kak bir ölümden kurtulmuşlardır. Bu salindeki dükkanı kiralamakta ve so • 

Ekmek buhranı kalmadı vazife aşığı genç müddeiumumi en U· 1 h k } k 
Üç gündenberi devam eden ekmek fak bir cürme bile bizzat gitmek su . yacağı dükkan a er gün omşu u e· 

b h k ı derek her tarafını iyice keşfetmektc • 
u ranı sona ermiştir. Ekme çı ere retile vazifesini yapmaktadır. 

30 zar lira ceza kesilmiştir. Sık sık \'U· dir. Bu keşfini frmal ettikten sonra ge· 
ku bulan bu ekmek işinin halledilmesi OrkUpte bir yaralama vak'asl ce kendi dükkanının tavanından geçe· 

Bursada b·1r adam kartSini vurdu için kaymakamlık belediyeye bir tah • ü rek soyacağı dükkana inmektc ve bu Nevşehir (Hususi) - rkübün Mi-rirat göndermiştir. 'Halen kazada un suretle her geco azar azar istediği malı 
Bursa (Hususi) - Kıskançlık yü. kt mosun köyünden 23 yaşında Aliyi, yo ur. aşırmaktadır. 

~ünden feci bir yaralama vak'ası ol· Bağcılık inkişaf ediyor Yusuf ismindeki arkadaşı bir kadın Ali en son bakkal Hüseyinin dükka· 

muştur. 

Kadir isminde birisi bir müddetten 
beri karısından şüphelenmekte imiş. 
Dün karısının evde tela~la giyinip süs
lenmesinden şüphelenerek nereye gi
deceğini sormuş, bu sual üzerine ara· 
larında müthiş bir kavga başlamı~tır. 

Kadir kıskançlık yüzünden karısını 
aöğsünün sol tarafından bıçakla ağır 
turette yaralamıştır. 

İliın yuzünden ıns.ınlcı.rın 

larında saç kalmıyormuş. 

Karamanda bağcılık büyük bir in - rekabati yüzünden vurmuştur. Alinin nından erzak çalmı~ ve evinde yapılan 
k~afa doğru gitmektedir. Bu yıl Mcr- yarası ağırdır. Yusuf hakkında takibat taharriyatla çaldığı eşya çıkarılmıştlr. 
sin tarikile dış piyasalara 2 milyon k!· yapılmaktadır. 
lo kadar üzüm, 600 vagon buğday, 1 1 6 ----------- Bundan evvel sehrin tanınmış tüccar· 
vagon bulgur ihraç olunmuştur. Kara- Haylaz bir talebenin hlrSIZ!Iğl larından birinin. malını çalarak iflasına 
man balikının yüzde altınışı bağcıdır. sebeb olmuştu. 

b. Sındırgı (Hususi) - Birinci rnek- · · f t · Dev:let Karaman bağcılarını ıraı Bu usta hınız suçunu ıtıra e mı~. 
b d b. tep ögw retmen odasına mektep talebe-himaye ederse ve bilhassa ura a ır ve tevkif edilmiştir. 

soma fabrikası kurulur~a Karamanda lerinden 1 1 yaşında Adem girerek do- -- •... ~ -· • ·- ·- .•• -·-··----
bağcıhk fevkalde bir inkişafa mazhar labın cam ve kilidini k.ırmtf tasarruf 1 içinden ()()() kuruş çalmıştır. Jandarma 
olacaktır. kumbaralarından birini parçalamış ve işe el koymuştur. 

PAZAROLA HASANBEY 
iEE!!:;,.-: ....... _ D i V O ~ K t : 

... Kafasını çok yoran, çok okuyan ... Saçla.rı çok çabuk dökülüyor • 
insanların.. m~ ... 

-

Hasan Bey - O, biz1e eskiden be· 
ri bii:.:ıdiği için hiç kimse kitap oku· 
maz va! 

Mimar Sinanın su mecralan 
da bozuldu. 

Edirneye ~S kilometre uzaktald 
Taşlı Müsellim köyünden şehre geti· 
rilen ve Mimar Sinan tarafından yapı· 
lan su .mecralarının h'lzı kısımları da 
bozuk olduğundan bozuk yerlerden 
karışan yağmur suları yüzünden bir 
haftadır Edirnedeki bütün çeşmeler· 
den çamur renginde su akmaktadır. 
Halkın umumi sıhhatile alakadar olan 
bu mahzurun izalesi için belediye ta• 
rafından su yollarında icap eden mu
vakkat tamiriere hemen başlanılmıf 
ve Umumi Müfettişlikce de Mimar 
Sinan devrine ait \'e tarihi bir kıymeti 
haiz olan bu su yollarının muhafaza· 
sile beraber esaslı esiahat yapılması ve 
suların demir borularla şehre isalesi 
hususunun beş senelik birinci progra• 
ma dahil edilme:.i Dahiliye Vekaletine 

yazılmıştır. -··-······· .................... __. ............... _. ....... 

Gazeteleri ==-~ 
~-=~- Okurken 

AÇIK SÖZ - Ycrııce ıkramiyele
ri · İdaım ısleneıı kadın - Kız 3an'at. 
rnek le bi. 

- - .1\nle:ı'jılmadı. Yenice ikramiye
leri tdumı istenen kadın mıdır? Yok
sa idamı istenen, kadın, Ktz San'at 
ınuktebi ısımlı müe e~e midir'! 
KURU~ -Takip ('diyoruz. 
- O kaduı ının zararı yok, fakat 

takip ettıktcn sonra la f ntmıya kal· 
kayıın dC'ın<.'. O nım.ın işin fena olur. 
CUMlllJitİ\'ET - Otobüslerden 

alınan be!l'dı\ e hıs,..t·:.ı; otobüs sa -
hıplen bunu h<tık 1 an çıkarmıya ça-
lısıvor aı. 

Ab.ıl:\ ı bu n.u-:.ar demek! 
'J'AN - Çuı uk 'umurtct atı~!c.1rı. 

İkt ıc.lı b ı ba! .., o\ıcak. Dt • 
hı.Jc m t ı h a · ed 1 yor, yo.~ .a h· 
ıaeaı t'n ta ı ını~ 

IIAHI-.H. ·- B.r uçurum açıldı. 
..\ya>ını tet'k al: ıçme düşm:

ye ... ın! 

AK~Al\1 - · Mılyoner Derbi. 
- Cebındekın: hesap:am<"~dan bil

medığın işlere ne dıye başını sokar· 
sm? 
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Ziraat B ah isieri: 

Ozümler asmaların üzerinde 
çürümekten nası l kurtanlır? 

---------~ 

Ödemis başeresine çok sıkı ve tutumlu bir mücadele 
ister, lazım gelen tedbirleri bir kısım köylünün yapıp 

bir kısmının yapmaması bütün emekleri boşa götürür 
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Harabiye yüz tutan 
eski eserler c J 

~:,zetenin neşriyat müdürü beni ça- in erin, perilerio eline 
- İmset, sana bir i§ veriyorum de- t • ı • f ı • k 

di, harabiye yüz tutan eski eserle~ ta- geç ı sanı an çı t ı 
mir 'ediliyormuş. Bunun' hakkında la . 
zım gelen tahkikatı yap ve gazeteye .., • • • • 

Bilmem gitmişliğiniz var mıdır? A • 
dmı, yanındaki göle de veren İznik, 
havası, suyu Liraz ağırca yerdir amma 
ziraat bakımından oldukça verimlı bir 
rnıntakadır. Ekinciliği, meyvacılığı ka. 
dar bağcılığı da vardır. İstanbul piya • 
.sasında geç zamana kadar görülen kış 
üzümlerinın bir kısmını da İznik köy -
leri yetiştirir. İznikliler son yıllar zar
fında bağcılığa daha çok ehemmiyet 
verrneğe başladılar. Bu yıl üzümleri 
çürütcn Ödemis böcüsü ile sıkı bir mii. 
cndeleye girişrnek niyetinde oldukia -
rını öğrendim. 

çekildiğini ve orada koza- sardığını be· 
lirtmektir. Bu kenar yer, daima bıığ 
kütüğünün kabukları arasıdır. En S':>n 
kış'lamak üzere çekHdiği yer de bura -
sı.dır, mevsimi gelince meydana çık~n 

yaz. . .. Meger gızlı eroın fabrıkası olarak kullanılıyormuş, bunu 

P Fd~.k~. u~~adı:: imdi ~idiyorum. görmedikleri için· muhtarla bekçi muhakeme ediliyorlar 
ar osumu, şat"'""amı gıyer gfymez 

matbaadan fırladmı. Çatalca civarmda Yenilbosna denilen ı Bunlar, bekçi Kamilin vazifesini yap 
- Eski eser, eski eser .. Harabiye de köyle Nifos denilen köy arasında, esrar tığına şahit .. İkisi de, aşağı yukarı, şöY 

yüz tutm~ olacak. engiz bi:r çiftlik Vat'. Gerçi bu çiftlik le diyorlar: , 
Bir?.z .. yürü düm .. Yürürnedim, karşı· ötedenberi ~tıf ~.in~e birisine ait o. - Bekçi, oralarda dolaşır, etrafa göı, kelebekkr bura:la.rdan fışkırırlar. Gö • 

rülüyor ki ödemis mücadelesinde bu 
noktanın büyük ehemmiyeti vardır. 
Tarımmanlar eğer vaktinden evvel bu 
kabukları soyar, altlarını temizlerlerse 
böcülerin kö!<ünü de körletmlş olurlar. 

Kafir Ödemis böcüsü gerçekten çok 
sıkı ve tutumlu bir mücadele ister. Ge
reken tedbirleri bir kısım köylünün 
yapıp bir kısmının yapmaması bütün 
emekleri boşa götürür ve bağcılık bır 
türlü bu dertten ku:rtulamaz.. Bağlık 
yerlerimizin çoğunda bulunan ( çürük
lük) il köylümUz 'iyi bilir. Fakat onun 

Bağlarda omca kabUkları sonbahar • 
da temizlenebileceğı gibi babara \Ik . 
madan kış sonu da temizlenebilir. Bu· 
nun için ele eski bir çorap, bir çuval 
saraTak kütükleri ovalamak, bazı yer · 
lerini de kör bir demir parçasile kazt • 
mak kafidir. Açıkta ka1an böcüler ka -
milen ölürlerse de şuraya buraya sı ~ 
kışıp kalan böcüyü de yok etmek için 
ayrıca bir badana yapmak gerektir. Bu 
badana (yüz kilo suya 25 kilo ckara 
boya = Sulfat dö Fer •• ı kilo zaçy:.ı -
ğı Asit sülfürik) katılarak hazırla • 
nır. Bunun yerine Karbo1ineUm ismin· 
deki hazır ilaç ta kullanı1abılir. 

bir böcüden ileri geldiğini bilmez. 
inanmalıdır ki Ödemis küçücük bit· ke
lebektir. Omca1ar çiçek açarken uçu§· 
mıya ıbaşlıyarak salkımların üzerine 
yuruurtlar. Bu yumurtalardan çıkan 
kurtlar yaptıkları ağlarla salkımı sarar 
ve onu berbat ederler. Sonra bir ke -

Kabukları ovaflanarak soyulan, all
ları bu ilaçlarla badana edilen om ca ı ar 
temizlenmekle kalmaz, üstelik ku,·vet· 
lenip mahsuldar olurlar. Köyliımüze 
külietli gibi görünen bu jş ile elde edi
lecek kazanç o kadar büyüktür ki bir 
defa bunu görenler bir daha bağiarı • 
11a bu hizmeti yapmaktan bir yıl bile 
geri kalmazlar .. Amma işin hep hcra · 
herlik istediğini unutmayın ha!. 

n~:U çekilip orada kozalaliarak b'r 
muddet sonra yeniden kelebek halin
?.e çı~arlar. Bu defaki kelebekler de 
oneekıler gibi gene salkım!ara yumurt
lar ve çıkardıkları kurt1ar1a taneleri 
tahrip ederler. Yılın havası uygu:-ı gı • 
derse ~öy!ece üç defa dö! yetışlırcb _ 
1irler. Uziunlerin olgunlaşmıya b ş a . 
dıkları sırada i~erlt.1de bulunan kurt • 
lar bir tarortan taneleri kemirırken, bir 
taı aftan da tatlı suyu dı~arı sızaca~ı 
içın bu sızıntıda bel ren küflcr t· nevi 
çuriitür ve ckseriya balgam veya ça·-

Tarımman (Çiftçi) 

Bağcılığa dair öğrenmek istedık1e . 
rinizi bize yazınız. Size cevap verc'iın. 

Miltekait Bay 1\1ehrnet: 

rnur halini a~an tane yere düşer. 
Bunu böylece anlatmaktan maksa -

dım, ödemisin vakit vakıt bir kenara 

Çamlarınızı tırtınardan kurtarmak 
için yalnız sizin bunları temiz1emf?n:z 
eh·ermez. Civardaki bütün çamlann 
da tcmizlenmesı Jiızımdır. 

Aşkı ile haysiy etl 
Arasında bocalıgan 
B ir genç.. 

Bu muamelenin karşısında kalan 
c:n~ (~ezir~~~rü) de oturuyor. Ve
zırkopru kuçuk bir kasabamızdır. 
G ncin adını, hatta iJk harflerini de 
yazamıyacağım. Muhit küçük oldu
ğu için hüviyetinin tahmin edilmesi 
Jhtimalinden korkanm. Fakat size 
gencin adı değil, \'ak'ası lfızım dc~ıl 
mi? 

Mektubunun bir haşiyesi var. Bun 
da diyor ki : 

.. --:-. cHiç bir gazetcnizi kaçırmadan 
g?nu1 işlerini takip ediyorum. B:: _ 
'!lım macerama benzeyenını bulsay
dım cevap istemdk için sizi rahats.z 
etmiyecGktim.• 

Gönül maceralarının bir düzi.'mesi· 
ni okuduktan sonra teakup edenler 
ıırasında evvelkilere benzerlcrinı bul 
mak güç değildir sanırım. Bunun!a 
ber:ıber her birinin kend -;;ne mah
sus öyle huc;usiyetleri vardır ki hf'r 
b:r vak'ayı ayrı ayrı tetkik etmek 
zah.llletc değcer. 

Bu gencin mektubunda an rıttığı 
şu: 

- «Adcm oğulla. ı Han·n kızla .. l 
gibi i?.Zeti nefıslerini ask'arına nP -
dc!l feda edemezler? bf m·) orum. 

Işte muhit ve an'"'lcn'n dorrurdu· 
b~ ib:r neticE' ki ben: a~kım ı•c hJy
sıyetım ara ındJ ':" rm ~ b'r, 'lZ yet 
tc b. rak ı~ or. 
M~sele "nyet ba . · n· '· ç <'nedir 

komşularım zdan b ·-.ı; <: nc.ı sc 
v ,'yorduk ve ara ra d:ı ı u'u uyo!
duk. Bır ,ün geld' K. k r. , · e; , a
Z!\ e • b- ren di, bana c\ ı,rrf.' te o: ;_ 

!inde bu.undu. Kızın ve uJ sin n ma 

zisinde karanlık noktalar varını=-. 
Muhitimizde mutaassıp olduğu içb1 
babam bu teklüi reddetti. Bittabi 
ben de babamı haklı görüyorum. Fa 
kat böyle olduğu halde de sevlyo-
rum . .-

* Mazur görürse söyliyeceğim: Ben 
bu genci düşünüşünde" samimi bul. 
m adım. 

Bir defa muhakemesinin başlan· 
gıç noktası yanlı~tır: Kadın JZZeti 
nefsi erkeğ nkine nazaran daha na
ziktir. Daha çabuk yaralanır, tamiri 
daha güçtür. Birçok ahvalde de im· 
kansız oıur. 

Okuyucum eğer «izzeti nefis,. kt! 
Jimesinin yerine haysiyet kelimes:ni 
kullansaydı vaziyet biraz değişird;. 
Yanlış olun noktanın birineisı bu. 
İkincisine gelince: Kızın ve ailesir.in 
mazısındl' karanlık noktalarm buıun 
duğu izdivaç teklifi meydana çıkın
ca anlaşılmadı. Daha evvel biliıım(·k 
ı~.zı~dı. O halde evlenıneye layik gö 
r~l~n.ıyc~l bir kızla muaşakaya neden 
gırı~ı dı· Kızı metres haline rretır-
mek için mi? b 

Okuyucumda samirniyet eksikliği 
şu noktadadır: Kızı karanlık bulmak 
ta dcrhal babasının fikrine iltihak 
etmiştir. Halbuki seven bir adam 
se\•d'ğinin aleyhinde olunca beda· 
hııti de göremez, görünce hüsnii te. 
vilc çalıSJr, okuyucumun bu bahıste 
tek teşebbüsü <iahi yoktur. Onunla 
evlenemiyeceğini kabul etmistir. Bu 
na rağmen sevmekte devam ·ettiğini 
sövlemektedir. Yani: 

- Bir metres hayatı geçirseK na· 
srl olur? demektedir. 

Ogluru bana darılınadın ya? 

TEYZE 

ma yuzu buruşmuş, bir kadın çıktı lan, herhangır bır çiftlıkten farksız bu· kulak olurdu. Ve lakin, boyuna Atıf 
Kendi kendine: · lunan bir çiftli.k olarak biliniyorsa da, çiftliğinin çevresinde nöbet bekliyc -

- Her halde bu on1ardan biri ola _ son zamanlarda il değişiyor. Bu çiftliğe mez kil Dolaşacağı daha başka yerler 
cak! gece karanlığında meçhul bazı kim.c;e- de var elbette! Hep orada nöbet bekle-

Dedim; peşine düştüm. Tramvaya lerin girdikleri, .. içeri~e saba?~ara ka· se, başka yerlerdeki mal, mülk sahip· 
bindi, tramvaya bindim. Tramvayaan dar kaldıkları soylenıyor. cSılueh ha. leri şi.kayetçi olurlar. cOnun malı mal, 
indi, iramvaydan indim. Bir dükkan"..l linde seçi1en bu meçhul iahıslar, içerı- canı can da; bizim malımız mal, canı· 
önünde durdu, ben de durdum. Ta _ de ne veya neler ya~ıyorlar? Bu cihet mız can deği'l mi ki?» diye! Hem, bu a" 
belayı okudu, ben de okudum: bilinmiyor! Yalnız. bır sabah çiftlik a. damlar, gece karanlığında gidip geliyor 

cGüzellik enstitüsü.. razisinden bir kısmının tahta perdelen- larmış. Zifir:i karanlıkta kıballeri seçil 
O dükkana girdi. Ben kapıda bekle _ miş o1duğu hayıretle ~örülüyor ve bil· mek şöyle dursun, gölgeleri bile knybo· 

dim. Beş ~i~a. geçti, on dakika geçti, h.~ssa bundan sonra, rıvayetler alıp yü lur! Karanhga da!1nıyagörsün1er b~ı 
bir saat geçtı, ikı saat geçti. Nihayet ka· ruyorl . . . • . karanlıkla beraber oluverirlerı Bekcı
pıdan genç bir bayan çıktı. Saçları sa • Gecelerı çifthge gıren hüviyetleri nin gözleri, kedi gözleri mi ki! Bekçı: 
man renginde sanydı. Yüzünde genç • meçhul şah_ı.slann, oradan sadece barı· nin gö~1eri başka türlü, kedinin gözlerı 
liğin, tazeliğin pürüzsüz berraklığı var- nacakları .bır dam altı .oı_ar~k faydalan başka türiii görür, elbette! 
dı. Gözleri, bir bakışta gönülleri bü Ü· dıklarına ınanan yok gıbı bır §ey: Bun- . w 

liyecek kadar güzeldi. y lar, orada herhalde mışıl mışıl, yahut Bırçok suale ka.r~ı, a.şagı yukarı b~ 
F k t tos d t~ horul horul uyumuyorlaı .. b'lakıs yo1da cevaplar .. Bir suale kar§ı da, A 

ba a aben:amn pc~~ and .. ~nımıştım. Bu uyk~ gözlerine ....ı-...iyor bir c:e' ylıet çe' tıl çiftliğiain, Yenibosna köyünden ya• 
yan nı '1~.e uşup buraya ka- sııuu • -ı - • k dld w l d 

dar pe.şisrra geldiğim yüzü buruc:uk ka· viriyorlar! Ama neler? İşte orası belli rım. s~t uza ta ugu Y0 un a cevaR 
d d ~ değil' venldı. 
ın ı. d" dü ,.._; aman git zam 'ftı·w· Dava eelilen muhtarla bekçi, hak.ye• 
Gazetevc on m. Neşriyat müciürü uuı z ' an, çı ıgın es- · d te k Id kl dan 

sordu: . rarengiz bir çiftlik olduğuna ekserıyc· rın ~n ~ares ar~.rı a ı arın . ' 
v d·-· · · ti ·nanacağı gelmekle kalın c·n kendılerı sa.1onda degıller; yerlerine bır 

- er ıgm~. ~ıdyaptın mı? n _ıh'k" eleri de elraf lıyor, Hı ı' vekil hazır. O, derhal ayağa kalktı: 
- Yaptım usta ım, tesadüfen kar • perı ı ay .. a yayııyor. a 

ştma çıktı. Ben de onun peşisıra gittim. ,ve keyfiyet boyleyken, işin iç yüzü bir - İşiitiniz ya, dedi, müvekkillerinı 
- Peşi sıra mı gittin. Harabiye yüz den bire meydana çıkı_yo.r: Çiftliği ta· masum! Nereden ma~um olabilir o hnl 

tutmuş eserin peşi sıra mı? rassut altında tutan ılgılı memurlar, kendilerine, bu şahillerin anlattıkları-
- Evet, hem niye şaştınız. bir ihbar üzerine daha sıkı tertibat a- na göre? 
Meaer n~riyat müdürü hani 0 k 1_ larak, ansızın içeriye giriyor, arama ya - Bu şahit ler, yalnız bekçinin ma-

ı--o ' yı 1 
I • buras b' · f b 'k 1" o'l - d b h d' 1 mak tizere olan eski camıler çeşm •lo pıyor ar ,:e ının ır eroın a rı a umu amıyacagın an a se ıyor ar. 

yok mu?.. Onlar hakkında, tahk~k~~ sı şekli~de işlet~diği oo-tayn k?n~lıı- Muhtara dair birşey söylemiyorlari 
yapmamı istıyormuş. Halbuki ben faz- Y?r·. ~1e~e~· o .meçhul ş.ahı.slar, .g~zlıden - Bekçinin malumu olmayınca, rouh 
la izahat vermediği için yanlış anla • gızlıj~,.eıoın yapan croıncılermış. . tarın mallımu olabHir mi hiç? Bekçinin 
mı~. bu yüzden de verilen işi yaprıma- Tabıı, bun1ar hakkında derhal takı- gözünden bizzarur kaçan bir şey! 
mıştım. bata girişiliyor. Fakat, jş bu kadaria - Fakat, eskf muhtarın, müvckkili· 

- Peki amma benim yaptığım tah _ kalmıyor. Bosnaköy muhtarı Raşit, 'Lu niz olan yeni muhtarı ikaz ettiği halJe 
kikat bir işe yararnıyacak mı? yabaneriarı arayıp sormadığı, köy dcf. onun kulak asmadığı bahis mevzuu. 

Neşriyat müdtirü düşündü· sonra da terine kaydetmek üzere icabını icraya - O clheti müdafaaında arzadece " 
güldü: ' girişınediği noktasından, bekçi Kfun:l ğim ! 

Y b de, çütJikteki şüphe uyandırıcı vaz~- - Sonra, bekçi, gündtiz gözilc de, - arar, dedi, sen olan iteni yaz, 
altına da...... t yeti kontrOl etmediği, etrafa göz, kul:.k oraya sonradan yapılan tahtaperdeyi 

uuZanL a . } d • k d }] ·• · S - o ma ıgı no tasın an sua ere cevap gormem~ mi? 
- Bonra n~. ola~ak?h"d' 

1 
verrneğe çağırılıyorlar. Cevapları, tat· -O ciheti de müdafaamda arzedece 

- :n de uzerıne 8 _ ıse er karşı • .min edici görülmüyor, cüze-rlerine dü· ı ğim! 
sında dıye başlik koyacagım. ,şen \'aı;ifelerde ihmal gösterdiler!· di-r - Şu halde, şimdi dosyayı mülalen4 

İMSE'r ye, ikisi de hakyerine gönderiliyorlar.

1

1 ya verelim de! Mütalea için istiyorsu· 
----------- Bu dava, şimdi İstanbul Asliye Birin nuz, değil mi? . 

S / ci Ceza hakyerindcdir. Son celsede iki -Evet ! 
anayi makine eri ~ mi.idafaa şahidi dinlenildi: Yerubosna Gelecek celsede iddia .. İbtimal mü-

Hakkında /ktısaf köylülerinden çiftçi Bayramla rençber dafaa da yapılacak ... Ayni celsede ka· 

Vekalellnin bir tebliği Hüseyin. rarın verilmesi de muhtemel ! 

Ankara, 16 (A.A.)- İktısat Veka1c-
tinden: 1 Şubat 19 3 7 tarihinden evvel 
gümrüklerimize gelmiş bulunan ve gir 

Kardeşini yaraltyan Musa 
mahkOm oldu 

kararına bağlı A. ve M. listeleri mcya- Bakırköy civannda kardeşi Hüsnü • 
nma girmiyen sanayi makineleri ve di- yü yaralamaktan suçlu Nazif oğlu Mu· 
ğer sayılı pozisyonlara ait olmıyan e~- sa fie kardeşi Musayı öldürrneğe teşeb 
yanın ithaline müsaade edilmesi için büs eden Nazü oğlu Hüsnünün dun.ı.ş· 
.müracaatlar tevali etmektedir. maları bitmişti:r. 

Vekaletçe bu kabil eşyanın 1 Mart · .~1 u.~a~ın, Sığır:maç . ":~.?les~nd.~n 
.tarihinden itibaren aşağıdaki şartlar1a .Husn:ıyu ya~a.la.dı~.1 sab.~t go~ulmuşt_ur . 
ithalin ü , de edilecektir: .on bır ay, yu·mı eun muddet,e hapsıne 

e m s~a .. . 1 karar verilmiştir. Hüsnünün kardeşine 
ı _ ithaline musaade edılecek mall::ı si'a'h tt - b't .... 1 · d b • .1 • • a ıgı sa ı goru memış, o a e· 

rm Mart sontına kadar resını verı Ip fi 1.::ı ... t t . t' 
lcn gümrüklerden çıkarılmış olması ve 
bazı memleketler menşeli ise krceti :le 
ithal edilmernekte bulunması şarttır. 

2 - Alakad::ırarın nihayet 15 Mart 
tarihine kadnr İktısat Vekaletine mü
racaatla bu karara tevfikan gümrükten 

çıkarmak isted:kleri malların mikdar 
ve kıymetlerini ve dahil oldukları po. 
zisyonları bildirerek ıtıiisaade ainıası 
lazımdır. 

3 - İthaıinc mih;aade edilecek olan 
pozisyonlar bu prensip kararile bera
ber Vekaletçe tesbit edilmiş bulunmak 
tadır. 

Cihan pamuk ist;hsaiAttl artti 

'" e mış ır. 

Harsızhk mal alanfar 
Sirkecide cTeshilat ambarı» na ait 

matörden kumaş çalmaktan suçlu tay. 
fa Şerafettinin Sultanahmet birinci 
suUı cezada, altı ay hapsine karar ve· 
rilmiştir. Kumaşları satınağa vasılalık 
tan suçlu Tahsin dört güne ve dört iira. 
ya, çalındığını bilerek satın almaktan 
suçlu Nesim on üç lira para cezasına 
mahkuın cdi'lmişlerdir. İsmail beraet 
ctınişt~r. 1 

Bir tahsildara ceza verildi 

Karısını döğen bir buçuk sene 
hapis yatacak 

Bir kadını metres tuttuğu için keıı~ 
disile kavga eden karısı Dilberin, döv· 
rnek suretHe ölümüne sebep olmaktan 
.suÇlu Ali Rıza hakkındaki karar~ İstatı 
bul Ağır ceza hakyerince dün bildiril .. 
miştir. 

Rıza, üç sene hapse mahkum edıl • 
miş, tahri.ke uğradığı kabul olunarak, 
ceza miiddeti bir buçuk seneye indiril 
miştir. 

16 Kuruşa altın yüzük 
Samatya civarında oturan Huriye • 

nin ı 3 yaşındaki oğlu Kemal, annesi· 
,nin boş §eker kutusu içerisine sakla .. 
dığı yüzüğü gizlice alıp, sokakta rast
ladığı Halil isminde birine vermiş. Kar 
şı1ık olarak eline geçen ı 6 kuruşla, şe· 
ker alıp boş kutuyu doldurmuş. Bun
dan Ct:.esi, H~l 1 , tbu 'kd!epir yüziiğü 
ı62 5 kuruşa Ahmet isminde birine sat 
m1-ş. İstanbul Asliye liçüncü ceza hnk· 
yerinde, Ahmet, ödediği parava naza
ran, malın aşırma olduğunci;n şüphe 
edemiyece.ği kaydiy1e beraet etmiştir; 
Ha1il, vaziyeti merciinc haber vermedi 
ği ıçin, bir gün hapse, 50 kuruş para ce 
zasına, bir lira duruşma ma rafına malı 
kum edilmiştir. 
...... 111··············-······································· 

Roma 16 (A.A.) -Cihan pa
muk istihsalatı, ()(j milyon kentala ba
liğ olmuştur. Geçen seneki istihsalata 
nazaran I O milyon fazladır. 

İhti1iistan maznun, Belediye tahsi: -
darlarından Mehmet Alinin duruşma
sı İsta~bul Ağ1rccza hakyerinde neti
cclenmış, yol vergist mükelleflerinden 
14 ~akbuzla tahsil ettiği tl o lirnaaıı 
57 lırasını ihtilas ettiği sübut bulmus- .---------------
tur. Beş sene hapis ve 5 7 li ı n para c~- Kurhanınızı .. ·eya tutarını Türk 

Mevcut stoklar, ~O milyon kental 
tahmin edilmektedir. 

ı d Hava Kurumuna veriniz. B iriken :asın an tenzilen ll ay hapse, 22 iira 
para CC7.ası ödemesine hükmedilmiş • paralar (Kızılay ve Çocuk I::Siı·gc -
tir. m c) kurumlan arasında pay);ı1ılır. 



Aleksandr Puşkin 
Numara : 12 \ a:ııuı. : H. 

Puşkin ve Tolstoy 
Yüksek sosyete ve Çar Nikola, büyük Rus edibini 

öldürebilecek kudrette olduklarını /ilen göstermişlerdir 
Puşkin Çarın ne demek iste

diğini çok iyi anlamıştL Her hal· 
de bunun tesiriledir ki yazı masasın
da duran bir tomar kağıdı kendi gözü 
önünde sahaya attırdı. Saray, şairin 
son dakikalarında bile kanlı ellerini o· 
nun yakasından bırakmamıştı. Puşkin 
son dakikasında da ya sarayın emir -
lerine itaat edecek yahut rocuklannın 
sefaJetini kabul edecekti. Şair frakla 
gömülmesini vasiyet etmekle hıncını 
aldı. Bunu yapmakla Puşkin hiç ol • 
mazsa mezarında sarayın lekeleyici el· 
biselerinden kendini kurtarmak iste -
mişti. 

Puşkin'in evi etrafında müthiş bir 
kalabalık birikmiştL Tanıdık tanıma • 
dık yüzlerce kişi arka arkaya sual yağ
dırıyordu: cPuşkin nasıl? Biraz iyileş
ti mi? Iztırapları azaldı mı? Yaşamak 
ümidi var mı?:. İlüh .. 

c ezayı çektirrnek kolaydır. Fa
kat aııl lazım olan ıey in -

•anlığını lıaybetmiı olan mahkümu 
tekrar inıan yapmalıtır. 

F ransıziarın sık srk kullandıkları ta· 
birle mfmevi büyüklüğü çoğrafya hu
dudunu geçen küçük bir millet, «cina· 
iyatı> sahasında büyük muharebeyi 
müteakıb mühim bir denemeye girişti. 

Bu denemenin başladığı gün ile bu· 
gün arasında on :yıldan fazla bir za -
man geçmiştir. Bunun içindir ki, ver
diği neticeye bakan dünya bilginleri: 

- Bu deneme tam bir muvaffaki -
yetle neticelenmiştir, hükmünü ver • 
mektedirler. 

Belçikanın dünya 
adliyelerine 
verdiği ders 

Kesü bir insan kalabalığı sokakları 
daldunnağa başladı. Artık Puşkin'in 
evine yanaşmak bile kabil olmuyor • 
du. Tabii bu kalabalık arasmda cyük -
sek sosyet.e» den kimseler yoktu. 
Puşkin, her geçen saat kuvvetten 

biraz daha düşüyordu. Acı, karanlık, 

istenıniyen ölüm yavaş yavaş Puşkine 
yaklaşıyordu .Puşkin de bunun far • 
kında idL Dostları ona: 

Puşkin ölüm yatağında 
burjuva dünyasının radikal unsurlari· 
le bir anlaşma, bir ittifak yapınağı da 
hiç düşünmeınişti. İlk zamanlar Çer
nişevski ve Dobrolübof gibi şahsiyt:t· 
lerin, daha sonra da Rus sosyal _ de • 
makrat i.şçi partisinin rehberlik ettiği 
bu radikal kanada karşı açıkça hücum 
etmek cesaretini de gösteremedi. Hat
ta bu cenahın kahramanca hareketleri 
ne karşı, çok defa, lazımgelen kıymeti 
de verdi. Fakat bütün bunlara rağmen, 
Tolstoy, bu radikal unsurlardan da, tıp 
kı aristokrasiden, burjuvaziden nefret 
ettiği kadar nefret ediyordu. 

aıılıyan memleket Belçikada suçluların ıslah edildikleri yerlerden biri 
Haysiyetini kaybedeniere haysiyet 1 

Beıçı'kanın ceza 1 · · t . d'W pishane müdürünün dilinden dinleyi ·ımek, ilacını bulmak, vermek, hüviyeti-
ev en sıs emı ıger . d w. • ı_ ı· d B . 

ı ketler .:çı· ··k l b' d l niz. nı egıştırme&. azım ı. unu ternın et• 
mem e • n mu emme ır mo e o· k' 'k 

ı b ·ı· Dünya d'' '-.. . d ıyor ı: tı • o a ı ır. nın ort &oşesın en· B 1-="ad ı_ 
ı eç' den Ingilter 'd H 1 d 'd ' - Denememizde evvela bir iş ada- e ~ a «medebli ihapiahane>> u-

- Bizler ümitlerimizi kesmedik, sen 
de bedbin olma!. diyorlardı. 

sv ' e en, o an a an d b' d k h k' J )" .. k b ı··- _ı 'k' b bu memlekete insan adaleti temsil e _ mı, sonra a ır o tor ruhu a ım o • su u?un a u urnıen evvel 1 ınci ir 

Halbuki Puşkin bu kanaatte değildi: 
- Benim meskenim burası değil. 

den Yahud etmes· lA 1 w d'' du. suç ışleyen mahkumların sayısı yüzde 
• ı azım ge en agır, u- (5-) · .. · .. 

şünceJi ilim adamları tetkikatta bulun- Dikkat ediniz: Iş adamı diyorum, . .':J .. tı, bugun .nı~et yuzd~ .< ~ 0) 8 

Ben öleceğim. Bu aşikar. Hem bunun 
böyle olması lazım. 

f 837 senesi 29 kanunusanİsinin öğle· 
nine doğru Puşkin bir ayna is • 
tedi. Aynaya baktı. Elini salladı. Nabzı 
yavaş yavaş düşüyordu, az sonra tama· 
men durdu, nefesi yavaşladı ve Pu~kin 
bir daha hiç açmamak üzere gözleri:ıi 

Puşkine gelince ... Onun inkişaf yolu 
hiç de böyle olmadı. Rusyanın bütün 
çehresini değiştiren, nihayet bek!enme 
dik bir çabuklukıla Teşrinievvel İnkıia 
bma kadar varan sosyal kıpırdanışın 

Hk anıarına şahit olan Puşkin, sonuna 
kadar kendi aristokratik mevzilerinı bı 

mıya gelirler. Ortada ineelenmeyen çünkü bu deneme büyük masrafları duştu. ~emek kı yuzde 90 kışıyı kur .. 
gerçekten değeri olan mevzu da var - mucib olabilecekti, vergi verenlerin tarmışı ır.>) 
dır. kesesinden canilere fazla rahatlık temin Iki prenıip 

Büyük muharebeden sonra kabul e· ediyorsunuz, denilebilirdi. Bu ilirazın Belçikada yapılan deneme iki pren• 
dilen içtimai kanunlar, cezaevleri sis- önüne geçmek için teşebbüsün maddi sibe istinad eder. Bu prensibierden hi· 
teminde vücuda getirilen değişiklikler bakımdan zarar değil kar getirmesini rincisi suçlunun ruh noktasından tet .. 
sayesinde Belçikada suçtu1arın sayısı temin etmek liızundı. Çiftlik açtık, fab- kiki, ikincisi de <etedrici bir islah)) u • 

hayata yumdu. 

)'akmadı. Puşkinin vaziyeti, sallantılı, 

mütereddit bir vaziyetti. Vakıa Puıı1nn 

Netice de, Tolstoy gibi, istibdadm istinatgahı 
hayret edilecelt derecede azalmıştır. b 1 d sulüne tabi tu'tu1masıdır. rika açtık, atelye açtık. ve un ar an o 

Bugün Belçikada. 8 milyonu geçen Birinci prensibin tatbikı şekli şu • 
Lenin Tolstoy hakkında yazdığı ya. ,olan saray aristokrasisinden, a:bende· 

gan:ıo dan, kapıkulu tabakasından, hir 
zı1arla, değil yalnız Tolstoyu, fakat bü· 

kadar para kazandık ki, ihtiyar ettiği- Id d h - • 
nüfusa karşı ancak 400 u kadın, 4000 i dur: Suçlu mahk m o u mu er a.ı. 

miş masraflar tamamen çıktı. Düşün- d' di 

tün Rus derebeylik edebiyatını aydın kelime ile bütün bu yaldızlı ve sınnalı 
de orkek olmak üzere 4400 mahkum mütehassıs doktor heyetine tev ı e • 

cemize hakim olan iş adamı ruhunun 1 .. 
latacak esaslı fikirler de verdi. Bu esas insanlardan nefret ediyordu. Fakat 
lı fikirlere nazaran Rus asılzade edc'oi- PuŞkin mutlakıyetin, bütün memleke· 

vardır. lir. Bu doktor heyeti suçluyu evve a 
rolü bu noktadadır. \ 

tin - daha doğrusu ve da ha mühimmi · 
yatını iki kısma ayırmak mecburiye • 

bütün asilzadeliğin rehberi oldu~u ka· 
tindeyiz. Bu edebiyattan bir kısmı, ara naatlerini taşımak isterdi. Bundan do-
yan, ıztırap çeken, şaşkınlık içinde çır- layı da istibdat idaresini bu tufeyli!e
pınan, deruni bir intibah geçiren asıl- rin istilasından kurtarmak iimitler:ni 
zade tabakalarının edebiyatıdır. R:.ıs bf.slerdi, v~ya beslemek isterdi. Pu~ki:n 
derebeylik edebiyatının en ente!'esnn bütiin kudretile bu cbütün asilzade!:k»i 
kısmı da, hiç şüphe yok ki, budur. müdafaa çalıştı. Fakat sonra bu fikrin· 
Diğer kısım ise, nisbeten kısır ve fa· 

kir bir edebiyattır ki, doğrudan doğru den vazgeçti. 
ya asılzadoliğin çürümüş ve mütereddi Puşkinin beğendiği asılzade"iğin or • 
tabakalarını temsil eder. ta tabakası idi. Gerek ilmi - edebi, ge. 

rekse ekonomik - politik tarakkilerı be 
Tolstoyda olduğu gibi, Puşkinin gö- nimseyen ancak bu gruptu. İşte Pu~k.n 

Bu mahkumlar maziyi, .muhiti, irsi 
hususiyetleri ve sıhhati göz önüne al
madan ceza tatbik eden sıkı bir idare
nin eline verilmezler. Hakiki bir sinir, 
ruh, maneviyat mütehassısının eline 
teslim edilirler. 

Belçika cezaevlerinin direktör, ka -
tib, gardiyan, papas, doktor. mubassır 
olarak 12:lO tane memuru vardır. Bu 
memurların her biri azami itina ile se
çilip yetiştirilir. Vazifeleri haysiyeti -
ni kaybeden ~n'Sanlata haysiyet aşıla
maktır. 

r-üşlerinde ani bir istihale, ani bir de· de asılzadeliğin bu cinsine, bu katego
ğişiklik aramak abestir. Hatta Toısto- risine mensuptu. 

.. ·· ~ · d k' d - · ikl'k b'l 1 H20 yı1ında kabul edilen bir kanun yun goruş erm e 1 egış ı ı e z~n- Puşkin, deg·il valnız kendi hesabt~a, 
d 'ld'- · 'b' • • lm D'kk tl' " sayesinde Be Içikada serserileri n sayısı ne ı ıgı gı ı anı o amıştır. ı a ı fakat mensup oldug· u sınıf hesabm1 da 

·· 1 bunu d b' d · · t d birdenbire azalmı~tı. 7000 den ( 1 :lOO) goz er n a uzun ır evır un ı 3.· Sl):'Si bir tesir yapmaktan vazgeçmeğe, T 

dmca hazırlandığını pekiıla farkedebi- kendi malikanesine dönmeğe, infirad.a e inmişti. Bunun neticesi olarak bir 
lirler. Fakat buna rağmen Tolstoyun çekilrneğe hazırdı. Fakat Puşkinın tu. çok binalar boş kalmıştı. 
görüşlerindeki ani değişiklik, bir aris - tunduğu sosyal dal tamamen çürümGş- Adiiye bakanı Mösyö Vanderveld 
tokratın kendi sınıfından göze çarpa • tü. Ziraatle, çiftçilikle uğraşmak gibi bundan istifade ederek Hl22 yılında bir 
cak bir surette, dramatik olarak ayrılı· en halis niyetlerle gittiği Bo1dinoda kaç ilim adamının yardımı ile Belçika
şını ifade eder. Kont Tolstoyun bu y~ müiJıiş buhranlar geçirdi. Hatta öyle nın ceza i.,leri eiateminde mühim bir 
ni vaziyetiı kendisinin bırakıp aynldı- anlar oldu kı,· asılzadelig"in en iyi ta- d bb · enemeye teşe üs ettı. 
ğı hakim sınıfın görüşlerile sadece bir bakası hakkında beslediği iyi niyetleri Evvela bir «mektebli hapishaneıı a-
tezat teşkil etmekle kalmıyordu. Fakat bile gömmek zorunda ka1dı. Pu.şkin l:.u 
h • k f b .... 1 ı (k çı ldı. Bu hapishanenin müşahedehane-a im sını ın u goruli eri e ısrr.~n rada az daha, kendisini mensup olduğu 
· · k. k d I ] k b ' k ai, sanatoryomu. mahkumların çalı!ttı-ınsıya ı, ısmen e şuur u o ara ı ır sınıfın dışmda bırakacak ararlara bi- ., 
tezat teşkH etmesi adeta evvelinden le _ belki gayri şuuri bir halde _ gele- rılması için bir çiftliği, bir atelyesi var-
matlup bulunuyordu. cekti. Vakıa Puşkin böyle bir karara dı. 

Tolstoy, derebey hayatını, derebey gelseydi bile onun bu hareketi hiç bir Ilk deneme o ıkadar iyi bir netice 
görüş1erini müdafaa etmenin artık im· vakit Tolstoyunki gibi ani bir dönuş, verdi ki. adiiye bakanı denemeyi biraz 
kfmsız bir hal aldığını çok iyi anlamiş- bir in.kılap şeklinde tecelli etmiyecek- daha genişletmiye karar verdi. 
tı. O kayıtsız ve şartsız olarak, devleti· tL Hatta Puşkin daha fazla yaşamak T eşebbüsün nasıl başladığını ve na
le, kilisesile velhasıl herşeyile beraber imkanlarına malik olsaydı hile onda sı'l genişlediğini i.terseniz bizzat ha • 
kendi beyliğini teslim ediyordu. Fakat böyle bir cezri isıihalenin meydana g<'l .................... --·-·-·········-················· .. 
o, buna rağmen derebeyliğin düşmanı mcsini beklemek yanlış olurdu. Herhal başlamıştı. Bu sınıf kendisine doğru ya 
olan burjuva karargahına, yeni bir müt de Puşkin sağ kalsaydı belki bulundu naşmak yollarını arayan Puşkini be -
tefik sıfatile de. iltihak etmiyordu. Hat ğu vaziyetten başka bir yoldan gider, nimscyip benimsememek tereddütleri 

beden, sonra ruh bakımmdan ince er, 
Denememize ikinci derecede doktor tabi olacağı muameleyi düşünür, tea .. 

ruhu hakim oldu, demiştim. Filhakika bit eder, ona mahsus biT dosya vücu -
rnesele suçluyu cezaya çarptırmak de- da getirir. 

ği), i~lah etmekti. Bunun i&in hasta te- Ikinci prensibin tatbiki şekli şudur: 
lakki ettiğimiz suçluyu müşahede al- Doktordan çıkarak mektebli hapishane 
tma almak. hastalığının cinsini tayin et-1 (Devamı 8 inci sayfana) 

1~ 

Çok çol ulı ·u 
Aileleri nasıl 
Himage etmeliyiz? 

Geçenlerde Son Postanın Serbe~t 
sütununda okuyucularımızdan bır.· 
nin gönderdiği cÇok çocuklu ai'eler 
vergilerden muaf tutulamazlat· ını?» 
başlıklı bir yazı çıktı. Bu yazı bir çok 
okuyuculanmız tarafından alak:ı ile 
karşılandığını, yeniden bu meseleye 
ait aldığımız yeni mektuplardan an· 
lıyoruz. 

İşte Mersin belediyesinde çalışan 
Hayri Uslu da bize şunlan yazıyor: 

- Benim de hayatta bulunan on 
bir çocuğum var. Bu çocukları al • 
dığım maaşla geçindirmek çok m~
kül .. Gıdalarından ba~ka tahsillerini 
ve istikballerini düşünmek te bizim 
gibi babaların bellerini bük;n en 
mühim meseledir. Bu vaziyet kar -
şısmda benim düşündüklerim şudur: 

ailelerin orta mektep tahsilini gören 
iki üç çocuğunu meccani olara'~ liS~ 
ye alıP sonuna kadar okutacak olursa 
ayn ayn bütün çok çocuklu aileleri 
kurtarmış olacaktır. Lisede okuyup 
istikballerini temin eden oğulları • 
mız veya kızlanmız hayatlarını ka -
zandıktan sonra geri kalan kardeş • 
lerini okutacak, ihtiyarlıyan ana ve 
babalarını sıcak evlerinde barnıdıra
bileceklerdir. 

Bu düşüncem, muhakkak ki İ meL 
İnönü büklımetinin tasvibini kaza • 
nacak derecede tam ve yerindedir.• 

Selçuk Kı~ Saıı'at mektebinde 
oyaaaan zeybek 

ta denilebilir ki Tolstoy, terkettiği s•nı- ,yazılarını satmak suretile sarayın esa· içinde çırpınırken karşı taraf, bir vu • 
fa karşı yaptığı mücadelenin bir eşini, ,retinden kat'i olarak kurtulmağa çalı· ruşta işi kökünden halletti: Yuksel< sos 
belki de daha şiddetlisini burjuvaziye şıı-dt. yele, saray, Benkendorf ve Çar Nikola, 
karşı yaptı. Tolstoy, Rusya haricindeld Tabii bütün bunlar birer faraziyedir. büyük Rus edibini öldürebilecek bir 
burjuva inkılaplarını kendilerine or • Bunlan bir kenara bırakalım ... Asıl o- ,kudrette olduklarını filen göstermişti- ı 
nek tutan Bakunin, Gertsen gibi sınıf lan şudur: Puşkinin yeni okuyucusu he ler. 
kardeşlerine hitap etmediği gibi, yeni nüz doğmağa, henüz teşekkül etme~e - 8oa -

Sayın okuyucunuzun teklif etHği 
vergileı-den muafiyelin bizim gibi 
çok çocuklu babalara hiç bir fay~ası 
dokunmıyaoaktır. On, on beş lira 
vergi kazancı He çocuklarm gıdala· 
rını bir parça .:ıüzelttiğimiz halde 
tahsilleriıne, istikballerine hiç bir 
fayda temin edemiyeceğiz. 

Halbuki devlet böyle çok çocuklu 

Geçen pazar günü Selçu!c kız 
san'at mektebinde talebeler tarafın· 
dan bir müsamere verildiğini ve oy. 
nanan oyunlarla temsilin çok muv&f 
fak olduğunu yazmıştık. Dün İstan· 
bul kız orta mektebi talebelerindcn 
bir grup idarehanemize gelerek Sel
çuk Kız San'at mektebi ta!ebelerinin 
mm·affakiyetinden dolayı sev~nç ve 
kıvanç duyduklar ını, fakat büyük 
bir muvaffakiyetle oynanan İstanbul 
Zeybeğmın mus!ki oğretmen m~k -
tcbi muallimierinden Neznhat Ferit 
tarafınd<~n yazılıp bestelendiğin~n 
miisamere programında zikredilme· 
diğini gördüklerini, bundan dolayı 
da müteessir olduklarını bildirdiler. 
Vaziyeti aynen tavzih ederız.. 
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Yüz sene yaşayabilecek misiniz? 
•• •• 

Türk yüzücülerine mutlaka nizarni 
bir havuz l8z1ırdır 

Meşhur bir Fransız dok
torunun ortaya attığı iddia 

erkes bir asır om ur 
•• •• •• v• • surup suremeyecegını 

k~ndiliğinden anlıyabilir 
Bir kaç senedenberi böyle bir havuz mevcut olsaydı 
Türkiyede yüzme sporu bugün k ünden çok daha 

fazla ilerlemiş bulunacaktı. 

Yüzme Antrenöı·ü 

Kurban Bayrammdaki 
futbol maçları 

Çehrede, el yazısında, nabızda, iştihada, hazım 
ci ha zında, tabiatta aranac'lk noktalar 

cinsanların yüzlerine bakarak akıl 
ve tabiat ve san'atlerini anlamak mev 
zuu etrafında mühim bir eser yazmı:;. 
olan Fransız muharriri Mösyö Jean des 
Vigner Rouges yüz yaşını geçm.ş olan 
ttzı tanınmış simalar üzerinde de bır 
tetkik yapmış, bu tetkikten uzun öm
.re delaret eden vasıfları çıkarmış. 

iddiasına göre yazısı bir derı~c~ hü~ 
mündcdir. Kendinize tatbik ettiniz mi 
yüz yıol yaşayıp yaşayamıyarağınızı an 
)aya biilirsiniz. 

Yüzde aranacak noktalar .. 
Eğer ~nınız geriye doğru girmi} ise, 

çeneniz çılkık ise, burnunuz kısa ve ka
lın Lc;e, ağzımz geniş ve büyük ise, saç
Jarınız biraz sert, açık kestane rengm-
de ise, elmacık kemikleriniz geniş ise 
ümide kapılmakta haklı olabilirsiniz. 

Fakat bu tavsifat kafi değildir. Ya
zınızı, ciğer1erinizi kalbinizi, bağ!rsa-
ğınızı da gözden geçirmek lazım. 150 küsur yaşında ölen Zaro AğAnın 
Eğer kaleminiz her kelimenin sonun çehresi uzun yaşamak için )azım olan 

bütün vasıfları haizdi. 
da birer küçütk çengel yaparsa, eğt:'r 
tekrar hava almadan bir iki dakika te- talaktan bahis açıyorsa mide rahatsız· 
neffüs etmeye kudretiniz varsa, nabzı- lığından gelen muiı.raza heveslerint t<>s 
nız dakikada 65 ile 70 arasında vurw·- kin için kendisine hanım hanımcık ye· 
~a, müsavi ve mutedil bir iştihaya m:ı- rnekler hazır1ayınız. 
lik iseniz gene ümide düşebilirsiniz. Be Yüz yıl yaşamaya namzed olan a .. 
den kısmı yolunda demektir. Ger~ye dam büyük hırsiarın fırtınasından, si· 
mfmeviyat kısmı kalır. yasi._mes:lelerin ça1ka~tılarından, tem 

İhtiyar olmaya, çok ihtiyar olmaya ,bellıge duşmemek şartıyle karışık işle· 
Ga'latasaray, Fenerbahçe, Beş\ktaş müsta'hak bir adam herşeyden evvel rin içinden kaçar. Küçük günahı hoct. 

ve Gu"neş klu''plerı' arasında bayr<..rnda ı..inliktir. Bunun haricinde tabı'ati, su· • ... )layat motörünün benzin vericisine faz P 
yapciacak maçlarm hazırlanması ;çin ,la basmayan bir akildir. Her hal ve .kiitu, ve hayvanları sever. Hiç .:ııkılma 

~~:~o:~t ~~~~:t~.alara ait bazı hu karda tatlı bir neşe, sarsılmaz bir n ik. ·!:ç~:~:~~~ceö:g~~=~ ~~~i~~r:a~:r~ı:~~: 
21 Şubat Pazar günü ilk müsabaka .bini, mutedil bir kariha geniş1iği, ölçü- da, derenin kenarında oturur. Kam:ı::lı 

saat ikide Galatasarayla Beşiktac: ara- Jü bir hrrs, ve mutlak bir haset, kin, hid lt ·ı b ı k ı 1 k 
~ Kanserli ensice hurdebio altıolla det yokluğu ile etrafında bulunanlar 

0 
a ı e a ı av ayan arın ço yaşama 

şında yapılacaktır. Ayni gün yapılacak arasında teferrüt eder. )arının bir sebebi budur. 
toplanan komite müsabakalara ait bazı ,şıyan insanlarm behemehal kanserden Zamanla cihtiyar adamı. tabiate, ya 
hususları tesbit etmiştir. ölmeleri icap eylemediği gibi ~arap ~uhterem Bayan, ,ni toprak, bahçe hayatına dönmeye he~ 
Bulgar Slavya taktml gelmiyor jçenler de muhakkak kanserden ko - Eger kocanız homurdanıyorsa, üzeri ves eder ve tabiate alışınca da tekrar 

. runmuş deği'l1erdir... ne haşin bir mizaç geldiyse kendisine ,dirilmek vadine güvenerek ölümü sı· 
Istanbulde. iki müsabaka yc.pm::ık i - T b' t . i b' kat'' , tl 'zah d' şiddetli muka·bele edecek yerde idrar·- kmtısız kabul eder. 

çin müracaat eden Bulgar Slavya ta kı- a ıa rı yaz ır ı) e e 1 e ı- nı t hn .. d · · z · t h HüJ .. 
lemiyen bir çok sebepler vardır. Fakat 't a ı ~.kg~n t:r~ı.zh.ı·ıevcedıye aybab~ . .n asa sima ilminden anlayanlıı.ra 

ınının müracaatı kabul edilmemiştır. Sel' . . , ınızın su une ını ı a en se e ı ,ınanuırsa. asır yaşamış normal bir a-
.Mil:li küme maçları dolayısile Mart ayı bunl~rdan, ~er halde . aklı . . ımımızl ,- diyabetin eseri olan - şeker ha Im de dam hayattan teklif ve tekellüfsüz a ·• 
içinde ecnebi temaslar yapılamıyacak- tatn:ıı.n . edebılecek netıceler ıstıhraç e- ,hulmaklığınız çok mümkündür. ,rıbr. Tıpkı briç masasında bir parti ~-
tır. debılırız .. · V , Muhterem Bayan, eğer ~ocanız kıs- ,YUn oynadı k tan sonra ayağa kalkarak 
• · ··--·- ·-----.-::;....:..~ ·· · ·- · -; Kanserin magnesium noksanlıgmdan ,kançlaşıyorsa kara ciğerinın va-ziyetı. ,arkadaşlarından: 
1/ _ J. __ V!J tl~ (1; ileri geldiği hakkındaki fikir aleleks~ ni düşününüz. Lüzumundan fazla b!r . - Müsade buyurunuz, beni bac:ka 
~~GO«, kabul cdi1diğine göre şarap kullanan - gurura kapılmış ise tansiyonuna baktı yerde de bekliyorlar. "' 

ların kanserden korunabilecelderini .nnız. Hasisleşiyorsa inkibaz çekip çek Diyen nazik bir ihtiyar centilmen eı· 
ileri sünnek hatalı olmaz. Çünkü şa - mediğine dikkat ediniz. Ve en nihayet bi. "' 
rapta fazla miktarda magnesium bu • 

Belçıkanın dünya adliyelerine dersi 
lunmaktadrr. Cinsine göre bir litre ~a
rapta O, ı O dan 0,15 grama kada~ mag
nesium vardır. Tıp üstatıarına gore or. 
ta yaşta bir adam günde o,ıo gramdan . (&ftarafı 7 nci sayfada) f şebbüs imkanı verilir. Suçlular kendi 
fazla magnesium almalıdır. ıdaresine intikal eden suçlu evvela A gruplarını müdahalesine idareye baş -

Şarabın kansere karşı bir ilAç oldu- paviyonuna verilir. Bu paviyonda he- larlar. Aralarında birbirlerine müka • 
ğunu iddia edecek deği~iz .. ~a·kat tabit men hemen mutlak surette inziva ha. fat veya tevbih verirler. Sebebini ida· 
miktar tecavüz edilmemek ~zere ~un.. yatı başıyacak, ikinci bir tetkike tabi reye haber vermez1er. 
tazam · 'ldigı-· takd1rde vucu- ·ı ,_ .. . an şarap 1çı .. .. o aca~~;tır. Temas, musahabesı sadece C paviyonundan sonra sıra D pavl-
dwnuzu kanser virussune karşı kuv - b' h ı· D · - di'" 

1 
ır oca iledir Bu hoca onu m&nen yonuna ge ır. pavıyonu serbestiye 

vetlendinniş oluruz Esasen ger er- "k ı · .. d V I bl d' M h'-kib t . · b'r çok hasta • yu se tmek, kendıeı:tıe verilecek meıt- OQTU açı mıt r pencere ır. a &Om .. 

lıkla ıdsaydesın~~ şdarampuzuı koruyan bir leği tayin etmek vazifesi ile mükellef • lar her gün hapishaneden çıkıp aktant 
ar an a vucu u ti 1 k ·ı h .. · i lcid' r. ge me suretı e usuaı bır müeaaesede 

ç ır. SQçlu iki ay .sonra A paviyonundan çalıfabilirler. HattA bazı ahvalde pazaı: 
Muş Adliyesinde faaliyet çıkar, B paviyonuna verilir. Artık in- gününü aileleri arasında geçirmek mü· 

ziva bayatından kurtulmuştur. ma .. saadeşlni de alabilirler. Ve nihayet ar· 
Muş (Hususi) - 936 senesi içinde d t lle!>'- ) _ı. t hl' _..ı·ı· 1 

5 k ı rangoz, ü)ger, demirel, fırıncı, makl .. ı mua aK o ara& a ı ye eoı ır er. 
Muş tahkikat hakiinine 38 evra ge - · 
miş bundan 290 evrakı elden çıkarıl • nıst, matbaacı veya ziraat işeisi olarak 
ınış: yalnız 95 parça evrak 937 senesi. arkadaşları ile birHkte çahşmıya baş- Nevşehirde bolluk 
ne devredilmiştir. lar. Suçlular sekiz, onar kişilik birer Nevşehir (Hususi) - Burada şim-

Ayni sene içinde icra dairesine ge1en grup halindedirler. Başlarında gene bir diye kadar görülmemiş bir bolluk var· 
570 evraktan 390 1 infaz edilerek 937 hoca bulunur. Bu hoca suçluların hem dır. Bir kilo koyun eti 20, bir kilo buğ
senesine yalnız 180 evrak devretmiştir. işlerine nezaret edecek, hem de musa· day 4, arpa ve çavdar 3 kuruşa satıl· 

. Kadrolarında muavini ve hatta sek- habelerine rehber olacaktır. Hocanın maktadır. Taze tereyağ1nın kilosu GO 
reteri bile bulunınıyan bu i~i. daire - bir diğer vazifesi daha vardır: Talebe- kuruştur. 
nin amirleri Mürşit ve Şevkının halka lerine not verir. Üç ay sonra birinciliği 
.karşı gösterdikler.i kolaylık herkesi kazananın adını ljeref tahtasına yazar, 
mütehassis ebniştir. C paviyonuna geçmek üzere narnzed ....................... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gösterir. 

Şeker fabrikası köylülere 
araba veriyor 

narı büzgülü ve çok açık d~ğil.?ir. Be - Layık 
.}in ön kısmında yapılan buzguler kal
çaların tabii şeklini meydana çıkara • 
cak surette robu darlaştırmaktadır. 
Kalçaların bu darlığına mukabil .. etek 
fazla bol klo~tur. Bilhassa ince vucud-

görülen suçlu bir müddet Afyondan yazıldığına göre Türk 

lu bayanlara pek iyi gider. 

sonra C paviyonuna geçince kendi ~eker fabrikaları şirketi pancar ziraati 
kendi kendisini idare yoluna ayak has- yapan köylülere pancarlarını fabrika
tırılmış demektir. Burada ahlaki ve di- ya kağnı ile t~ırnamalap için ~00 araba 
maği kültürünün inkişaf ettirilmesine verrneğe karar vermiştir. Gelecek yıl 
çalışılır. Kendisine ufa.k tefek ,ahsi te- da iki yüz araba ddha verecektır. 
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Tarihten sayfalar: 

Aslan Paşa eğleniyor 
* ~ * Kanuni Siileymana Budin Beylerbeyinin yaptığı ıakaları, ma•kara· 

lıkları anlatarak boynuna vurdurmak iatediler. Fakat Kanuni: «V •· 
%irlerimin hepıi al«ıladır. Varaın i~lerinde bir de budala bulun•unl, 

cevabını verdi. 

Yirmi sene sonra 
mahiyeti anlaşılan 
bir ölüm vak'ası 

Paris müstahkem mevki 
kumandanını casus Mata
hari zehirliyerek öldürmÜf 

Pariste son günlerde yeni bir mese· 
le ortaya çıkmıştır: Alınanlar lehine 
casusluk yaptığından dolayı Fransızlar 
tarafından kur§una dizilen meşhur 
dansöz Mata Harinin 1917 senesi ka • 
nunusanisinde Paris müstahkem mev· 
kii merkez kumandanı olan ve Fransız
lar tarafından «Madagaskar fatihi• 
diye anılan General Gallieni'yi zehir · 
,lemiş olduğu anlaşılmıştır. 
, Bu haber Fransız askeri ve zabıta 
,mahafilini ziyadesile alakadar etmiş • 
,tir. 

HALK TABiRLERi 
Nerelerde, nas11, ne için kullamllr? 

1 Yazan : Osman Cemal Kaygılı =ı 
[Bi%de lolkl~re, yani halkiyata d ahil olan bir çok (halk tabirleri) 

fXITdır ki bazılarımız, hele pelı gen ~lerimiz bunların nerelerde, nasıl, 

ne manada, niçin ltullanıldıldarını pek bilmezler. Hatta bugün halkı· 

mızdan bir çoiunun, hele kadınlarımızın hala bol bolkullanmakta ol
dukları bu halk tabirlerini arcunızd a hi~ b:lmiyen pek yeniler de var
dır. ltte onun için bir çolt yıllardan beri bir ~oklarımızın dilierimize 

perelenk edinmit oldulumuz ve Tiirk lolklorunun oldukça önemli bir. 
kıımını tetkil eden bu (halk tabir/eri) mi%i, nerelerde, naııl, ne mana
da olarak, ne lraıtedilerek, niçin kullanıldıklarını Son Postada resim
leri/e, ıenbollerile, karikatürlerile n e1redeceğiz. J 

1 - Ahfeşin 8 - Şamama ,_~ 
keçisı = Her şe. Geçkın. ya~lı. 

ye.. her söze, her yorgun, yarı bu-
teklife · anlasın nak, kudretsız 

anlamasın • evet biraz. da gülünç 
makamında ba - adam~ 
şını ve saka1ını Misal: Hay şa -
sallıyan adama ma ma hay, hali • 
derler. ne bakmıyor da 

, Rivayet edildiğine nazaran: Mata 
,Harinin yakalanmasından on gün son· 
ra, yani 20 iUbat 1917 tarihinde, Fran· 
sız casusluk teşkilatı reisi yüzbaşı La· 
doux'nun maiyetinde çalışan zabitler -
,den biri timdi Parisin en yüksek avu • 
)tatlarından biri olan bir zata aynen 

Misal: Hey bana bak, Ahfeşin keçisi bir de bilmem 
yakaladık! gibi niye öyle başını sallayıp duruyor • neden bahsedi • 

,şun1arı söylemiş: 

' 
-Gayet mühim bir av 

· sun? yor. 

Kanuru Sultan Süleyman zamanında niz de soframıza bir şeyler katıp mecli
bir m~hur Budin beylerbeyi Aslan Pa simizi şenlendirem. 
ta vardı ki yiğitliği kadar alaycılığHe de Dedi. Adamıanna emretti: 
m~hurdu. En korkunç ve ciddi hadıse· - Buraya bir mükemmel sofra ku • 
lerin bile gülünç tarafını bulup çıka· rulsun! 
ran bir adamdı. Zamanın koca kavuklu, Sofra kuruldu. Şimdi çarşının orta • 
sarnur kürklü, eğri kılıçlı ve mücevhP.r sında kahkahalar çınlıyor; eğleniliyor; 
işlemeli hançer takan vezirleri arasmda oynanıyor ve alaylar ediliyordu. A • 
eşsizdi. Hatta bu yüzden onu kimse çe· damcağız önce şaşımn~, fakat daha 
kemiyor; her fırsatta ge~k padişaha ve sonra valinin iltifatlarından adeta iki 
gerek sadrazama müzevirliyorlardı. kat sarhoş olmuştu. 

Dün koca bir krallık olan Macar iilkc· Aslan Paşa da ondan aşağı değildi. 
Iii bugün Osmanlı imparatorluğunun Bir aralık tercüman vasıtasile 1\ta • 
alelade bir vilftyeti olmuştu. Budin bey- cara şöyle söyledi: 
lerbeyi olan Aslan paşa da tabiatıle -Bu adamın sohbetin bastık, kusur 
dünkü Macar kralının bütün kudret ve ettik. Rica ederim günahımız affctsin! 
servetine, onun ~niş arazisine hakim Adamcağız: 
bulunuyordu. - Aman paşam ... 
Padişah bir aralık bir zaferden dola- Dersede dinletemez. Nihayet: 

yı: - Affettim. 
- Donanma yapılsın ... Asker ve ahA- Derneğe mecbur olur. 

li bir nice eğlensin! Aslan Paşanın arzuları bir~'irini ko-
Diye ferman buyurdu. valıyordu. Bu sefer: Matahari 

,. 
J 

Sokaklar, evler, çarşılar baştanbaşa -Rica ederim, bu muhterem adama Biraz daha en·el harekete geçm~ ol -
donandı. Her tarafta bol ışıklar yandı. söyle, beni kardeşliğe kabul etsin! saydık her halde General Gallıeni'yi 
Halk ve asker ellerinden geldiği kadar Dedi. kaybetmemiş olurduk! .. 
eğlenceyi ~rttırnıak maksadile yemek· -Fakat.. Ben bir zavallı adamım. Avukatın taaccübü karşısında zabit 
ler, oyunlar, içki alemleri tertip ettiler. Nasıl olur? Have etmiş: 

Bu sırada Aslan paşa da silahlarını - Niçin olmasın? Yoksa tenezzül . - Mala Hari yalnız casus değildir! 
kuşandi, atma bindi ve adamlarile b•r· mü etmezsin? Usta bir zehirierne mütehassıs•d•r! 
Jikte kale ve şehri gezmeğe çıktı, - Aman, emredersiniz? Nasıl ister - Memleketi olan Sonde adalarında tat· 

Bundan dört yüz yıl önce bir beyler· seniz!.. bik edilen müthiş zehirleri kullanmak 
beyinin adamlarile birlikte ve at üstiın· Birbirlerinin parmaklarını kestiJer. ilmine vakıftır! Eğer polis amiri Priol
de şehri gezmeğe çıkması mühim bir Biraz kan çıkarttılar. Macar amelesi As let, derdesti sabahında Mata Hari tara
hadise olurdu. Herıkes bir kenara siner lan Paşanın ve Aslan Paşa da 1\IacRr a. fından' kendis~e .i.'kram edilmiş olan 
elpençe divan durarak yerlere ];:adar melesinin kanlannı yaladılar. Bu sırada şekerlemeleri yemiş olsaydı hesabı ta
eğilir; yahut hemen karanlık bir köşeyc kahkahalar göklere çıkıyor, çarşı pazar mamdı~ .. 
çekilirdi. bu meclisin neşesinden çınlıyordu. Mata Hari General Gallieni'ye en 

3- Dam üs • 
tünde saksağan, 

beline vurdum 
kazmayı! = Ma • 
nasız, saçma sa • 
pan şiirler için 
söylenir. 

Misal: Şimdiki 

* 

* 

2 - Kefe Jale • 
si = Vaktinden 
önce, erken açı • 
lıp saçılmıya baş
lamış kız! 

Misal: Oooo! 

Maşallah, kefe 
lale-si ıibi ne de 
çabuk a(ı1ınış 

kızc:af!z! 

yeni şiirlerin ba • 
0 zılannı okuduk· 00 g 

ça aklıma şu ge • -
liyor: «Dam iistünde saksağan, beline 
vurdum kazmayı!» 

* 
-4- Kırk ev 

kedisi - Her 
••.-:- gün bir kapının 

zilini çalan, her 
gün bir eve dam· 
lıyan kadınlara 

söylenir. 
Misal: Miibarek kadın değil, adeta 

kırk ev kedisi! 

* Fakir bir adamcağız eline geçen bir· Aslan Pa~ biraz sonra ayağa l~.al~tı: .Yüksek Fransız siyasi şahsiyetlerinden 
Iki akçe ile bir ciğer alınış. Herkes ken- -Bir ricam daha var: Ben muslu • biri vasıtasile kestane şekerlemeleri 5 _ Kediyi 
di 'ik'tidannca eğlendiği gibi 0 da ken. man olam, kardeşim hıristiyan ola. lfı- göndermiştil Generalın bu şekerleme· yutmuş ta kuy • 
disine bir ziyafet çekmek istemiş. Fa. yık değildir. . . leri yiyerek böbreklerinin zehirlcnme- ruğu dışarıda kal· 
kat ciğeri kızartacak yeri yok. Odun al· Adamcağız çaresiz bu teklıfı de ka- si neticesinde öldüğü tahakkuk ey le - . mış = Uçları ga
mak için de aynca para ıazun. Bunun bul et'ti. Hemen müfti getirtilerek icabı miştir!.. yet uzun ve pala 
için çarşının ortasında ve orta cami ya· yapıldı. Şekerlemeler Generala F~nsız siya- bıyıklı adamiar 
kımndaki bir süprüntüyü ateşlemiş. Aslan Paşa sırtından kürkünü çı • si şahsiyetinin bir kartvizi~ ile bıra • için söylenir. 
bulduğu bir sacayak üstünde ciğeri kardı. Ona giydirdi. Para kesesini de kılmıştır. Her halde kart dö viziti Ma- Misal: Şu he • 
kebap yapıyormuş. olduğu gibi ona verdi: ta Harinin elde ederek g~nderdiği ~an· rifin bıyıklarına 
Adamcağız nal ·seslerini duyar duy- - Kardeşimden farkım olmıya! nedilmektedir .. » bak. sanki lccdiyi 

maz birdenbire doğrulmuş ve ayni za- Diyordu. Şimdi aradan tam yirmi sene geç • yutmu.ş ta kuyruğu dışanda kalmı!! 
manda Aslan p~ ile adarnlarının soka Birdenbire doğruldu. Mühim bir şey tikten sonra bu mesele ortaya çıkmış 
kın köşesini döndüklerini görınü~. Kor. bulmuş gibi haykırdı: bulunmaktadır. Bu haber Fransada bü· * 
kusundan hiç bir şey alaınıyarak he • - Lakin tamam olmadı. Müslüman yük bir heyecan uyandırmıştır. 
men tabanları kaldırnıı.ş ve kaçmış. olmak için sünnet olmak gerektir. -·-·· ·- • • ' · _. · ·-- · · ' ·--

Ası Bı·r taraftan kahkahalar kopuyor, di- şöyle dermiş: 
an paşa oraya geldiği zaman nte· b _ Vezir ve hakimlerimizin cümlesi 

şe ve ciğere bakarak pek agıw r başlı bı'r ğer taraftan adamcağızın etibenıi sa· b' (b d 1 ) (ukala) dır. Böyle ır u aa dahi 
adam halile ellerini uğuşturdu ve: rarıyordu: 

O - Fakat pa şam, bu vao:tan sonra.. . bulunsun! - turmak ve meclis kurmak için J " • A ı p · · b' · ı 
ne güzel yer! Allah aşkına bağışlayın! Affedin beni... s an aşanın ıyı ır vezır 0 uşu, 

6 - Edi ile bu· 
du, Şakire du • 
du = Salt ka • 
dınlar için kulla· 
nılır: İki ka!adar, 
iki ahbap çavuş
lar, trani tence • 

D d' h _ Vay ... Müslümanlıktan vaz mı idareciliği, yiğitliği ve bilhassa Bodin. 
e ı ve emen attan inerek ciğcrin de büvük bir baruthane kurmasının 

başına oturdu. Fakat onu yalnız basma geçmek dilersin? Mürtet olmak mı di. padiliah tarafından takdirle karşılan • 
re yuvarlanmış, kapağını bulmuş gıbi 

ve sahibinden habersiz yemek iste~ e- lersin? diye çıkışan Aslan Paşanuı ku· 
d . Ad 1 d" Jagwına hı'ç bir söz girmiyordu. Hemen dığına şüphe yoktur. 

ı. am arına onerek emretti: Lakin bir zaman geldi ki Aslan Pa· 
- Elbet bunun sahibin bulup getü- davullar. zurnalar, çengiler getirtildi. p 

riin! Cerrah ta çağırıldı ve oracıkta adam • şanın maskarahklarına adişah ta da-
Atıl h cagwız büviik egwlence içinde sünnet edil- yanamaz oldu. 1 ar emen adamcağız.ın kaçtığı J 1543 de Sigetvar kalesi üzerine gi • 

tara.fa doğru dört nal sürdüler. Bir knç di. derken Aslan Paşanın yeni bir kome· 
dakika sonra paçavralar içindeki fak!r O gün ve o gece Bodindc olan bu eğ- disini haber aldı. Artık kızdı ve he . 
ve zavallı bir ameleyi getirdiler. lencenin ve sünnet düğününün bir mis- men huzuruna çağırdı. 

Aslan paşa onun geldiğini görür gör· li hiç şüphesiz hiç bir zaman olmamış Aslan Paşa Harşan denilen bir yer -
mez yerinden fırladı. Baş eğerek ve \'C olmıyncaktır. de kurulmUC? olan padişah çadırına yak. 
hürmet göstererek: * laştı. Kapının önünde attan indi. Ön 

- Buyrunuz, hazret... Ne güzel sof. Aslan Paşanın bu gibi halleri pek ceden lazun gelen emri almı~ olan eel. 
ranız varmış Beni neden çağırmazsız? çokmuş. Hatta onu çekeıniyenler her lfülar hemen onun üstüne üşüştüler ve 
Bu tesadüften bir niee memnun oldum. fn:atta Pndişaha söylerlermiş. Fakat basını gövdesinden ayırdılar. 
Lfıtfedıp kabul buyurolursa ben kö:e • Kanuni Sultan Süleyman hoş görür ve Turan Can 

bir tabir! 
Misal: Tam birbirlerini bulmuıflar 

haspalar, Edi ile budu, Şakire dudu! 

7 ·- Ağucuk 

bebek == Yaşına 
başına bakmayıp 

hiila çocukça. de
likanlıca arzu!a • 
ra kapılan adam! 

Misal: Aaa ... 
Herif ellisini ge.-,; 
miş, hala kendi • 
sini ağucuk be • 
bek sanıyor! 

* 

1 O - Tavuklar 
imamı = Eski • 
den boyuna ka -
dınlara vaız et -
rneğe çalışan, ap

* 

* 

9 - Çit1en -
bik = Esmcr, 
yuvarlacık. mi -
nimini, şirin, ci· 
velek, tombulca, 
şirin kız çocuğu! 

Misal: Kız, çit • 
lenbik kız, seni 
şimdi çıtır çıtır 
yerim ha! 

tal, sırnaşık, ya- ~__,_ 

rı meczup vaiz ... Yahut sarıklı deliler! 
Misal: Bak fU tavuklar imamının ye. 

diği naneye! Yahut sokakta çocuklar. 
onun pcşisıra bağınrlar: 

- Tavuklar imamana kiip! 

12- Şaşarım 
kedinin çamaşır 
yıkamasına __ 
Beceremi· 
yeceği işi yapmı

ya kalkışanlar 

* 

* 

ll -Hediye . 
1ik = Çekilmez, 
antika, sırnaşık, 

sulu, ukela, tı -
ra§çı insanlar için 
söylenir. 

Misal: Bırak, 

şu hcdiyeliği sen 
de! llediyelik • 
tir mübarek, he• 
diye lik! 

için kullanılır. ~ 
Misal: Babam, annerne saksafon öğ • 

retrneğe ba§ladı! 

- Şaşarnu kedinin çamaşır yıkama • 
s ma. 

söylenir. 

* 1 3 - Yular ka· 
dının elinde = 

. Erkek, her işte 
'~ tamamile kadı • , . 

-:.. nın emrı ve ta .. 
bakkümü altına 

girdiği. zaman 

Misal: Bay Ahmet karısma sonna • 
dan su bile içemezmit! 

- Tabii, yular kadının elinde! 
(Arkası var) 

Dursunbey çocuk esirgeme 
kurumunun faaliyeti 

Dursunbey (Hususi) - Çocuk E
sirgeme Kurumu senelik toplantısını 
yaparak yeni idare heyetini seçm : ~tir. 

Idare heyeti başkanlığınil doktor Mem
duh intihap edilmiştir. 

Doktor Memduh Türkay ilk iş bla
rak sekiz kimsesiz çocuğa birer takım 
elbise yapmış ve mekteplerde bulunan 
fakir talebenin hepsine her gün sıcak 
.Yemek temini için de ayrıca bir tetki
lat vücude getirmiştir. 
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[Hava hücumlanna karşı korunma tedbirleri 1 

Ölüm saçan bombalardan 

Başvekil dün deniz 
işlerini tetkik etti 

mişlerdir. Havuz yeni ilaveler yapıldıK 
tan sonra daha mükemmel şekle kona· 
cak tır. 

n ası korunın ıyız? 
Çeşit çeşit bombalar var, bunların tahribalına karşı daima di k kat li davranm~k, 

çatılarda kum, kova, kürek bulundurmak, sığınakları saglam yapmak ve evlerde bzrer 
küçük itfaiye teşkilatı vücuda !!etirmek lazımdır 

Yangına karşı korunma: Yangın bom
balarının, en tehlikeli bomba olduğunu 
'öylemiştik. Yüksek hararet neşrı, çok 
fazla kullanılma imkam, her şeyden 
ziyade de söndürülmesi usulünün halk 
ça bilinmemesi cihelinden tehlikesi bii 
yüktürBu sebeple buna çok ehemmiyct 
verilmelidir. Yalnız bu bomba bıle, ha
va korunmasının halka teşm.ili lüzumu
nu takdir ettinneğe kafidir. Eğer b!r 
evler grubunda tek bir ev tedbirleri 
ihmal ederse bütün blok tehlikededir 
ve bir ev halkının bilgisızliği veya ih
ma · vüzünden hepsinin hayatı tehlike
ye duşer. Bu sebeple yalnız kendi evin· 
de tedbir almak kafi gelmez, bilakis 
muhiti de tenvire ve korunma işini ba~. 
kalarına da öğretrneğe lüzum vardır. 

Yangın bombaları 

-3- (*) 

Sığmağıh içi 
ni fosforlu mu yokSa elektron thermitli f dır. Halb~i .halkın mühi.m bir kısmı, 
mi olduğunu ev itfaiyesı tefrik ede· çocuklar, ıhtıyar ve ha~tnlar, maske 
miyereğinden herhalde su kullanma - kullanamazlar. Bunun ıçın kuvvetli ve 
malıdır. Zira bundan daha büyük zara.r- tam sıhhatli olmak Ş~~tı. 

Beton evlerde ancak çatıyı deler ve lar hasıl olabilir. Faal yardımcı teş~ılata maske veril-
çatı arasında yangın yapar. Geniş bir mesi zaruridir. Passü halka gelince ki 
muhitte Kle mevcut şeyieri tutuştu· Fosforlu bombalar bunlar büyük ekseriyeti teşkil ederler, 
rur. c ıs. dakika devam eden tesirile su serpildiği zaman teh~ike atlatıl- faal zümreyi sükCınet1e işlerini görmek-
en ~alın hatılları bile yakar. Su ile mış hissini verir. Fakat su tebahhur et- ten ahkoyamıyacak surette harekette 
söndürülemez, bilakis daha fazla ve tikten sonra bomba tekrar yanmaya ve onları lüzumsuz yere yormamıya 
patlayıcı tesirile şiddeti artar. Ahşap başlar. Bu bombayı hertaraf etmek için ehemmiyet vermeleri lazımdır. 
evlerde ise, bütün evi yakar. d ku kullanmak ve açık biryere 

e gene m ~ Faal ve gayri faal halk 
Buna karıı çare nakletmek lazımdır. Bu bomba yandıgı 

1 rd da zaman mavimtrak ve sıhhati bozan bir 1 - Beton ev e e çatı arasın yan- . 
Aktif halk cismen ve ruhan mabtlıi

ba muvafık olanlardır. Bunlar maske 
ve mü\·ellidülhumuza aletlerıni kullan· 
mıya alışmış olurlar. Bu zümre: Ev it · 
faiyesi ve emniyet ve yardım teşkilatı 
ve diğer kıt'alardır. Bunlara korunma 
elbisesi de verilir. Diğer halk harekete 
mecbur değildir. Hatta hareketten sa· 
kınmalıdır. Sığınaklar her nevi tehlike 
ye, hatta belki maskenin kafi gelmiye
ceği yeni gaziara karşt bile en emın 
yerlerdir. 

gına müsait hiç bir şey bulundurma - sıs neşreder. 
malı herhalde çatı arasınd.&. bulunması Elelıtron • thermit bombalcın 

t •• • • 
.zaruri olan eşya muntazam. ve goz o· 
nünde olacak tarzda konulmalıdır lti 
i~lemeğe ve harekete rn.ani olmasın. 

2 -Çatının ah~ap kısımlarına husu
sile direkiere yangına karş1. dayanıklı 
maddeler sürmeli, yahut yeni bina· 
larda çatıyı yangma karşı dayanıklı 
ahşaptan yaptırmalı, yahut başka tarz· 
da betonarme çatı yapmalı .. 

3 - Daha ileri tedbir, çatıda kum, 
kürek kova ve su bulundurmaktır. 
Y~an bomba kumla bastırılır. Kü· 

rekle kaldınlır ve su ile de tutu~an eş· 
ya söndürülür. 

Eo itlaiyesi 

(E cktron • thermit) yangın bomba
lannı söndürmek herkesten bekleııe • 
rniyeceği için her evde küçük itfaiye 
kıt'ası bulundurmak lazım geliyor. Bu 
kıt'acık ekseriya yaşlı erkek Vi kız ta· 
lebeden olur. 

Alarm işaret verilir verilmez çab. 
arasında veya civannda bulunacak o
lan ev itfaiyesi, yangın bombalan dü· 
fer düşıpez daha azami hararet derec_e
sini bulmadan bulunduğu çatı aralıgL· 
nın tehlikeli kısmından uzaklaştırılır 
ve bu suretle az çok zararsu hale ge • 
tirilir. Bunun için cesaretle beraber e
saslı talim de lazımdır. 

Kapalı yerde de kumla zarasız hale 
gelebildiği halde herhaicıe açık havada 
söndürülmek lazımdır ki dumanı zarar 
vermesin. Küçük fosfor yangmlan 
yüzde beş küpfervitriol mahlulü ile 
söndürülebilir. 

Ev itfaiyesi için çatı aralığında mii
sait bir yer aynlır. Ve buras~ kum tor· 
balarile küçqk. bomba parçalarına kar
şı temin olunur. Aralıktaki direkierin 
yaş bezlerle sanlmasının yangına kar· 
şı çok faydası vardır. Burada en az bir 
de gaz maskesi bulunmalı, ev itfaiyesi· 
nin elbiseleri vücuda uygun ve yapışık 
olmalı hatta mümkünse yangıpdan mü-, 
leessir olmayan elbise gıymeli. 
Yangın bombalarına karşı, hafif gaz 

maskelerile talimler yaparak yetişrock 
lazımdır. 

Ev itfaiyesine kolayhk olmak için 
badema çatı arasına kadar su borusu 
uzatmak ve bir hortum bulundurmak 
faydalıdır. Fakat her ihtimale karşı 
ayrıca su dolu kova veya fıçılar da 
bulunmalıdır. Aralık taksimat duvarlan 
ahşapsız tel örgü il€ olmahdır. 

Sığınaklar 

Umumi esaslar: Mevcut bodrumlar
dan sığınak yaparsak, bazı şa_:tı~r:ı .. dik
kat lazımdır. Sığınağın büyuklugu eş
basın adedine göredir. 
Hariçten bir müddet yen: ha\'a almak 

tan ihtiraz icap edeceğ:ııden, :ızuru:a 
süren bombardıman esnasında bile sıg
nakta kafi hava bulunacak geni~lik la
zımdır. 

Her adam için 4 m. 3 ve çok tehlik~li 
yerlerde 6 m. 3 hava lazımdır. Bu mık· 
tar 4-6 saat için kafidir. Ağırlaşmış ?~
vanın bizce malum püskürtme ves~ıtı
le tadili iyi olur. Eğer ahval zar~rı kı
lıyorso o zaman 4 m. 3 bir hacımd~ 
daha azla iktifa olunabilir. Fa~at ~ıç 
bir zaman bir adam için en ~aşagı mı~

Tahrip bombalarına kar§t korunma tar olan 2 m. 3 den daha a~agı hava ka-
fi değildir. Asıl sığınağın önünde ayrı· 

Tahrip bombalannın esas tesiri pat· ca bir de gaz aralığı bul u~ lıdır. Keza 
lamada husule gelen hava tazyikinde- sığınağın ikinci bir rnahrecı daha ol -
dir. En agır~ bombalar bir kaç yüz met- da ~"ık·lsın. 

malıdır ki, icabında ora n ,. • . 
re muhitinde fiddetli zelzele tesiri ya- Yahut münasip bir pencere de bu ışe 
pan sarsınWar hasıl ederler. Bütün yarıyabilir. Bunlar da .nümkü~ olmaz
tahrip bombalarında en tehlikeli şey, 1 del·p ~"ıka -

sa o zaman duvarı ko ayca · .:s 
bu sarsıntı ve parçalar olmakla bera • b'lmek 1• und Bu maksatla ıçerde 
ber tesir sahası oldukça mahduttur. b~zı ale~~r ~~lunmalıdır. (Kürek, 
Bunlara karşı korunma tedbirler: an · 
cak nadir ahvalde ve mühim müesse - kazma, küskü .. ) 
satta ittüıaz olunur. ( 3 - 4 m. kalın lı- T aoan takuiye•l 
ğmda beton örtüler.) tahrip bombala- Tarnarnil anladık ki kendimizi tah· 
nna karşı en emin me.iec~ e~n en ~lt ·rip bomba~rının parça ve hava taz · 
katıdır. Badrumlar en musaıttır. Eger yik.ine ve kirnyevi maddelere karşı ko
evin bodrurnu yoksa en .. YBk_ı:n bodr~a rumale mecburiyetindeyız. ~~·arun 
iltica çaresi aranır. Mumkun degılse taıyı'kinden dolayı evı.er yıkılabilır •. v~ 

· all katı · ili Bod w ··kınesını o zaman evın na gtr r. • .enkazın tazyikile sığınagın wço ~ 
rumlar tahrip bombalarına karşı tak- mucip olabilir. Bu sebeple sıgı.na~ın ta· 
viye edilmek şarti1e en iyi S!ğınma ye- vanını kuvvetlendirrnek ISzLDl gelir. Bu 
ri olduğu gibi gaza karşı hazırlanmak da tavanı direklerle takviye: yah~t 
şartile de en iyi gaz sığınağıdır. ·ikinci bir tavan yapmak suretıle olab~-

. . . . bod ıniarda bu cı· Gaza lıarfl korunma lır. Yenı bınalarda ru H h lde 
hetin gözetilmesi l~zımd•r. er a 

k . . 1 . d nıütehassısların bu ta vıye ış erın e 
fikri alınmalıdır. 

Ptuça emniyeti 

{Baştnrafı 1 inci sayfada) . 
Umumi katibi Hasan Rıza, Iktı -
sat Vekili Celal Bayar, Vali 
ve Belediye Reisi Muhittin Üs
tündağ, İktısat Vekaleti deniz müs
teşarı Sadulılah, Denizyolları U~~~ 
müdürü Sadettin, Liman umum mudu 
rü Raufi Türkofis müdürü Suphi Zi -

ı . 
ya, Tahlisiye umum müdürü Necmı, 
Deniz ticaret müdürü Müfit Necdet, 
Uyuşturucu maddeler .inhisar idar~i 
müdürü Hamza Osman, Iş Bankası mu
dürü Yusuf Ziya da hazır bulunmu~1ar 
dır. 

Ziyafeti müteakıp hazırlanan iki mo 
törle Halide hareket edilmiştir. B~ve 
kile İktısat Vekili Celal Bayar, vali ve 
bel~diye reisi Muhittin Üstündağ, De
niz müsteşarı Sadullah, Liman ve deniz 
yollan umum müdürleri refakat etmiş 
tir. Yolda liman umum müdürü Raufi 
müstakbel Galata yolcu salonu hakktn 
da izahat vermiştir. 

Haliçte gidilirken hal binası önünde 
motörlerin sür'atleri bafifletilmiş, Mu 
hittin Üstündağ Başvekile hai sahasını 
göstererek izahatta bulunmuştur. Bun. 
dan sonra rnotörlere, tekrar r ..ır'at ve
rilmiş ve doğruca Valdekızagı denilen 
tnevkie gidilmiştir. Burada karaya çe· 
kılmış ve o mevki kiimilen gezil~iştir. 
Ba.şvekile bu tetkiki esnasında Iktısat 
Ve'kaleti deniz müsteşarı Sadullah iza
hat vermiştLr. 

Bu mevkide metriık iki kızak bulun
maktadır. Bunlardan birisi sulu kızak, 
diğeri kuru kızaktır. Sadullah vermi~ 
olduğu izahat esnasında : 

c _ Bu kızaklardan birisi 5000 ton 
ağırlığındaki geminin inşasına müsa· 
ittir.» dediği sırada Başvekil: 

c- On bin tonluk gemileri de bura
da yapabileceğiz!ıt demiştir. 
DenizyoUarına verilecek 2,5 milyon 

liralık tahsisatın bir kısmı ile bu iki 
metruk kızağın asri şekle sokulması ka 
rarlaştırılmıştır. Bu suretle burada mü 
teakıp senelerde 5 • 1 O bin tonluk ge· 
miler rahat rahat yapılabilecektir. Bu 
inşaat ikinci beş senelik sanayi prog· 
ramının çerçevesi dahilindedir. 

Havuzlarda 
Müteakı.ben gene motörlere binUe -

rek İktısat Vek5.leti havuzlarına geçi· 
miştir. Üç numaralı havuz gczilirken 
iki gün evvel inşası ikmal edilere!< su
ya indirilen bir tahlisiye motörü çok 
beğenilmiştir. Bu sırada Sadullah Baş 
vekile yaklaşarak : 

- eBu motörün bütün aksarnı bura 
da yapılarak takılmıştır.• demiştir. 

Başvekil üç numaralı havuza çok e
hemmiyet verm~ ve muhtelif sualler 
sorarak cevaplar almıştır. Bu havuzun 
aşağı yukarı yüz senelik mazisi vardır. 
Bugünkü hali ile mütehassıslar bu ha. 
vuza 1 3 millyon Türk lirası kıymet biç 

Gaz emniyeti 

.. Zehirli harp maddeterinin içeriye 
nufuzunu men için sığınaktaki men -
fezlerin i~ kapatılması lazımdır. 
Pencereler ~öy~ olur: Pencere çerçe -
veleri lastik veya keçe kenarlan ile i)y· 
le beslenmelidir ki kapanınca aralık 
kalmasın ve sımsıkı kapansın. (Camlar 
Y~ haçva.rt. ~ahut tamamen kağıtlanır 
kı canım mukavemeti artsın.) 

Bombaların hertaraf edilmesi usulü 
muhtelütir. Bir kaç tip misaiLe izah 
edelim: Eğer aralık genış ve taksimat
SIZ ve yanıcı eşya da. yok ise o halde ek
seriya bombayı ortaya doğru sürerek 
üzerine kmn atmak kafi gelebilir ve 
b6ylece tamamen. yanması beklenir. 
Bu ideal şekle az tesadüf olunur. Fakat 
ekseriya çatılar çok tak'\irnatiı ve ba
sıktır. Bu sebeble bombanın yüksek 
hararetle yanması ve etrafa kıvılcım
lar saçması yüzünden yangın tehlikesi 
fazladır. Böyle halde ya bombayı çatı 
aralığından uzaklaştırnıalt, yahut hiç 
olmazsa tehlikesiz bir tarafa almalı, 
yanan bornbayı içinde kum bulunan 
bir kovaya kürekle koyarak üstünü de 
kumladıktan sonra, dışarı götürmek 
ve yere döktükten sonra ~abuk yanıp 
b itmesi için etrafa dağttmak lazımdır. 
Bu halen gayri müsait ve fena bir 
mecburiyettir. En çok tavsıyt: edilecek 
usul çatı aralığında geniliçe bir yerde 
geniş ve açık bir sandıkla kum bulun
dumrak yanan bombayı bu kuma göm· 
rnek ve sönmesini beklemek lazımdıc. 
Düşen yangın bombalarının cinsini ya-

(•) _ Bundan evvelki yaı.ılar 9 ve ll ı;u
ht tarihlerinde çıkmıştll'. 

Bunun vasılalan maske, elbise ve gaz 
sığnaklarıdır. Fakat he!"kese bir maske 
ve elbise verilmesi fikri doğru değildir. 
Esasen derin düşünülürse böyle bir şe· 
yin maddeten mümkün olmadığı neti· 
cesine varılır. Bir maske bir i~ aleti gi -
bidir Onu taşıyan onun kullan lması hu 
susunda arneli ve sıhht cihetten tama· 
men yetişmiş ve müsait halde olmalı -

Bomba parçalannın sığın~a~a gir· 
mesini men tedbirleri ayrıca ı ttihaz d o
lunmalıdır. Bunu evde oturanlar, ~
ha doğrusu bulunan yardımcılar ternın 
tm l.d. E .. ted.bı'r en az yarım 

• Bundan başka diğer bir takviye daha 
l~zımdır: Pencerenin ç~rçeve evinder. 
bıraz daha büyük tahta kapaklar kulla· 
nılır. Bu kapaklar, gaz geçmez bir mad· 
de ile (lastik, muşamba, çatı kağıı.lı) 
gibi şeylerle kaplanır, kenarların~ da 
keçe kenarlan ilave olunur. Eğer bu 
malzeme yok. yahut pahal~ ise o zaman 
tahta kapaklar bizzat yapılır ve kapan
dıktan sonra camla arada kalan ~ -
luia mesell inCe talat, çürük otlar ve e e ı ır. n ıyı , 

Havuzlara mülhak bulunan atölyc .. 
ler, marangozhane ve tahta kurutma 
fırınları da gezilerek görülmüştü.:.·. Bu 
atölyelerde halen Van gölünde yüzı.l~ 
rülecek ve Moda klübüne tahsis edile
cek müteaddit spor motörleri inşa erlil 
mektedir. Bu havuza yeni tesisat ilave 
oluı1unca 8 - ı O bin tonluk gemiler ser·. 
bestçe girebilecektir. 

Havuz ıslah edilirken fabrika aksa -
mı, demirhane, dökümhane de genişle
tilecektir. 
İsmet İnönü Eylıilde Van gölünd• 

yüzdürüiecek 90 tonluk iki geminin in· 
şasını da tetkik buyurmuşlardır. 

300 bin lira sarfedilerek eski U nk:ı.
panı köprüsünün bulunduğu yerden gl 
rildiği sırada tesadüf edilen meydana 
bir kuru kızak inşa edilecektir. Burada 
bin tonluk gemiler serbes~e yapılabi
lecek, 5 bin tona kadar bulunan şilep· 
ler tamir edHebilecektir. 

Deniz ticaret mektebinde 
Müteakıben gene motörlere binile • 

rek Boğaza çıkılmış, Kuruçeşme önuue 
gelindiği sırada motör yavaşlatılmıştır. 
Liman umum müdürü Raufi burada 
Kuruçeşmenin müstakbel vaziyeti hak 
kında uzun izahatta bulunm~tur. Bu
radan dönüldükten sonra deniz ticaret 
makine ve kaptan mektebine çıkılmıç
tır. Mektepte Başvekil bir müddet is"' 
tirahat buyurarak bir kahve içm~tir. 

Mektep bahçesine çıkıldığı sırada to~ 
lu bir halde bekleyen talebeye iltüa 
huyuran İsmet İnönü şu hitabede bı.ı.; 
lunmuştur: , 

- Üm~erimiz sizdedir. Bu ümitleri 
tnizi doğru tahakkuk ettireceksiniz. 
Bundan sonra tahsil hayatınııda çokı 

kıymetli vasrtalar kullanarak hayat.aı 
hazırlanacaksınız. Çok parlak günler• 
doğru gidiyorsunuz. Ne kadar çok çahl 
şırsanız mes1eğinizde o kadar çok mu~ 
vaffak olursunuz.» 

Güzel San'atlar Akademisinde 
Deniz Ticaret mektebinden sonra o• 

tomobillere binerek Güzel San'atler AJ 
kademisine gidilm~tir İsmet İnönü G\i 
zel San'atler Akademisini geı.diği sıradal 
ders yapmakla meşgul bulunan sınıf 4 

lardan birine girerek bir müddet pro.., 
fesörlerden birinin dersini dinlemiştir .. 
Muhtelif atölyeler gezildiği sırada göl" 
müş olduğu eserlerden ziyadesie mcm 
nun olan Başvekil İsınet İnönü Güzeli 
San'atler Akademisi müdürü Bürh3n 
Toprağa : 

«- Talebeleri tebrik ederim. Çok gü 
zel €serler gördüm. Bana ümit verdi· 
ler.~> demiştir. 

Müteakıben Başveki ile İktısat Veki 
li Celal Bayar ayni otomobile binerek 
avdct etmişlerdir. 

mümasili şeyler doldurulur, ve bu ta· 
baka, ciddi abvalde, tuzlu su, yahut 
(potas) mahlillü ile bolca ıslamr ve çok 
sıkılCUjır. Kapılara çok dikkat lazımdır. 
Bunlar ne kadar çok açıl•rsa o nisbette 
büyük tehlike vardır. Kapı çerçevesini 
pencerelerde olduğu gibi lastik veya 
keçe ile beslemelidir ki örtülünce ara • 
lık kalmasın, kapının kend:sini gaz geç
mez kumaşla, yahut bir kaç kat kağıt~ 
la, tahta aralıklannı ve birleşen yerle· 
rini de gene kağıtla kaplamalı, ve dik· 
kat etmeli ki kapalı kapı her tarartan 
tam ve sıkı kapanmış ve aratık kalma
mış olsun. Eğer eşik yoksa, brr eşik ila· 
ve etmeli ve nihayet gaz perdes~ de •· 
nilen bir emniyet vasıtası daha ilave 
etmeli. Bir sığınağın içini gösteren re
simde bu perde de görünüyor} . 

Perde şöyle yapılır: 

Evvela kapının iki taraf çerçevesi -
ne bitişik iki müselles tahta yapılır, 
bunun üzerine gaz geçmez bir perde. 
yahut birbirine dikilmiş ıki üç batlani· 
ye gerilir ve yukarıdan, list çerçe,·eye 
tutturulur. Perdenin üst ve yan kenar· 
ları iyice çerçeveye oturmak ve mü • 
selles sandığı düzgün ve arahksız ola • 
rak kapanmak için perde üstüne ince 
}atalar tesbit olunur. Perdenin alt kc
nan uzunca olup ı O sant.m kadarı yere 
serili kalır ve üzerine de mÜ'lasıp bır 
şey konur ki aralık kalmasın. Perdeden 
içeri ve dışarı geçmek zarureti varsa o 
halde iyice çömelerek ve perdenin alt 
kenarını aralık yaparak !!eçmelidir. 
Battaniye perdeler tuzlu su ile ıslak 
olmalıdır. 

.. 



Ni~et teyze aşk rneklehinde ~~!!~!s:!~~~y~~~~n!!~~~~~~ı 
O bana,· ben Aşk mektebindt! eliflm, dedi, ben de ona, 11 Ben kitabı 
aşkı hatmettim sanırdım eg peri - llameti mevzunun giJrüp 

tekrar elijten başladım , dedim. 

başlanıldıktan sonra bu mikdar 1200 e çıkarılacak 
fabr;ka Ereğiide ikhsadi canlılığa vesile oldu 

Ereğli (Hususi) - Sürner Ban~ ta- de kırkını su eantralından temin ede ~ ~ 
rafından şehrimizde kurulan büyük bez cektıir. Bu santral 400 ile 2000 kilovii 1 
fabrikası altı a.ydanberi muvak.kat bir arasında eel'eyan iatihsal edecektir. ·~ 
kuvvei muharrike aantralile işlernek - Ereğli fabrikası ham pamul ihtiyaı. ! 
teydi. Bu müddet zarfında fabrika, emın büyük bir kısmını Sakarya va .. 
memleket piyasasında hiaaedilen iplik disinin Akala cinsi mahsullerinden te
huhramnın izale.ine yardım maksadi· min etmektedir. Ayrıca Nazilli ve A .. 
le ehemmiyetli mikdarda iplik imal e· dana mahsullerinin ihtiyaca elverifli 
derele piyasaya çıkarmıt ve aynı za • olanlarından istifade edilecektir. Bu 
manda gerek makinelorini, gerekse ye- uzun elyaflı pamuklarla çalışacak o• 
ni aldığı işçilerini bu suretle bir tecrübe lan fabrikada mermerşahi, aalaşpur1 
devresine tabi tutmuştur. Şimdiki ele k- patiska, sa ten, mendit gibi ince doku
tr ik santralı inşaatı da tamamlanmış ma çeşitlerinden senede 4,5 milyori' 
olduğundan şubatın sekizinde kazan - metrelik bez imal edilecektir. Ayrıca 
lar ate~lenmi~tir. Ayın 25 inde türbin- fabrika altı, yedi yüz bin kilo iplik de 
ler işlemeye başlıyacak ve o tarihten i- satışa çıkarabilecelctir. 

Akşam akşam kapımı çaldı1ar. Pen -
c:ereden başımı çıkanp sordum: 

- Kimo, ayol kimsiniz? 
- Biziz Nimet teyu konu koffi§U. 

- Ho~ geldiniz, safa geldiniz, bari 
1nip kapıyı açayım da içeri girin. 

- Yok teyze, biz Aşk Mektebine gi-
deceğiz; seni de almıya geldik. ı 

- Tövbe tövbe, ben bu yaşıma gel
dim, mahalle mektebinden başka hiç 
bir mektebe gitmedim. Şimeli bu ya§· 
tan sonra mektebe gider miyim? Hem 
de Aşk Mektebi.. A1lah yazdıysa boz
sun ayol. Biz gençliğimizde a~k keli -
mesini ağzımıza almıya utanırdık, ~im
di mektebi de mi var? Tevekkeli değil .. 
Rahmetli haıninne!n söylereli de inan
mazdım. Kıyamete yakın, derdi, kızlar 
erkekler en ayıp şey leri ıru!kteplerde 
öğrenecekler .. Meğer kadıncağızın hak
kı vannış. 

- Şimdi uzatma teyze, giyin ·de -ci -
delim. 

- Yo, gidernem kızım, ben öyle Aşk 
mektep1Erine, sevda medreselerine pek 
50kulamam. 

- Canım bu A'/1< Mektebine sen gi
decek değilsin ya. Sen sadece seyre -
deceksin. 

-Ha scyirse o başka. Doğrusu sey
rini isterim. Durun kızlar şimdi geli -
yorum. 

Hazıı1andım. Evden çıktım. Hep be
raber tramvaya bindik, Beyoğlunda da 
lramvaydan indik. Hani o taratora yok 
mu, onun kapısından içeri giriyorduk. 

- Ayol, dedim, ben burasını biHyo
rum, burası mektep değil, ta ra to ra. 

- Aik Mcktebi burada işte. 

- Zaten dünyada ne münasebetsiz -
likler olursa burada olur. 

İç kapıda boylu boslu, tombul tom • 
bul bir delikanlıyı gösterdiler: 

- Nimet teyze baksana. 
~ 

Baktım, Allah anasına babasma ba -
ğışlasın. Yakışıklı delikanlı. 

- Aşk Mektebinin sahibi işte bu adı 
Yusuf Ziya. 

- Hişt güzel oğlum bana b'ir baksa-
na. 

Dedim. 

- Bir şey mi istiyorsunuz teyze! 
- Ne istiyeceğim canım evladmı, 

sağlığını istiyorum. Sen bu Aşk Mek. 
tebinin sahibi imişsin. 

- Sahibi değj.l, müellifiyiın. 
-Anladım evlAdım. Biz de söz soh-

bet biliriz. Demek istediğini anladım: 
Sen e1if.sin ha! 

O dakikada gençliğim aklıma geldi, 
fÖyle ·bir göz süzdüm. 
_. ...................................................... .... 

- Bu hale celmene sebep ulo • 
mobil kazasa deiiJ mi? 

- Evet otomo"ii kazası. Otomo· 
bille giderken önüme çıkan boks 
pmpiyonuna göztin kör mü be a· 
dam, Joldan çekil! dedim. 

• 

tibaten fabrika bütün malünelerile nor. Fabrikanın işci adedi flındiden bir e
mal çalışma haline girmiş bulunacak - kiple 650 yi bulmuştur. Fabrika gece;j 
tır. gündüzlü ilciek.iple çalıflllaya batladığı 

Fabrikanın asıl kuvvei muharrike zaman işci sayısı 1200 e çıkarılacaktır. 
santralı, fvris deresinde yapılacak te- ltcilerin yüzde aekseni Ereili muhitiu;. 

Allah anasma babasına 1tağı,Iasıu; yakışıklı delikanlıymış vesselim. aisatla au kuvvet.ile ifleyecekrir. Bu den temin edtlmekteıdir. UmamiyeU. 
- •Ben kitap atkını hatmettim ~ • .. - lVIarikal su santralının timdiye kadar yapılmış ifÇilerin kabiliyet ve randımanlarındaa 

mrdım ey peri,,. Haspanm kırıta kırıta; buradayım, olan tetkikleri tamamlanmış ve tür - çok memnuniyet göateriliyor. Bilha.-. 

«Kameti me\·zunun ıörüp tekrar e· 
liften başladım.n 

O sırada yanunızdan ben alkran bir 
adam geçiyordu. Zavallıcığın gözliiğü
nün bir camı düşmüş te geri kalan tek 
caımnı, tek gözüne tutturmuştu. 

Aşk Mektebinin elifi olduğunu söylı
yen Yusuf Ziya. O adamı çağırdı: 

deyişi vardı. binler bir ay önce ihale edilmiştir. Ö- sa hemen hepsi genç kız ve kadın .. 
Doğrusu hani Aşk Mektebine talehe nümüzdeki yaz kurulacak· olan bu san- lardan mürekkeb olan iplik şubesinde 

-değil, hoca olsaydı yeri vardı. tral tamamlandıktan sonra fabrika çalışanların faaliyetleri çok takdire li• 
- TeranediL kuvvei muharrikeyi çok daha ucuza yık bir seviyecledir. 

mal edecek, senenin büyük bir kısmın· Sümer Bank'ın bez fabrikası Ereğli 
A val1ahi, billahi tanımıştım. Hani 

eSkiden bizlm maha-Uede oturan bir ta- da kuvvei muharrike ihtiyacnın yüz- ve muhiti için büyük bir kalkınma vesi.ı 
pu katibi vardı ya, onun da kansı var. de yüzünü ve yaz mevsiminde de yüz- lesi olmuştur. Çarşıda esnaf, bu kadar 

dı. Saraylı hanım derdik. Valiahi 0 idi. ~--•••••••••••~ kuvvetli bir ahş veriş canlılığını buh • 

ı randan önceki yıllarda bile görmemi, 
· - TeranediL - Bay Muhlis Sabahaddin. 

Bay 1iuhi~ Sahahaddin 
.sesle: 

Dediler, demediler, hemen yerinden 
garip bir fırlayıverdi. 

stanbul Borsası kapanış olduklarıİu söyliyorlar. Fabrikanın ka· 

fiatları 16- 2 - 1937 lahalık memur ve işci kütlesinin ço~ 
kuvvetli olan iktısadi tesirleri yanında. 
sosyal tesirierin de şimdiden beJirmiye 
başladığı görü1mektedir. Bu fabrikanın 
Ereğli'yi ihya etmiş olduğu hiç müba • 
lağasız söylenebilir. 

Ö············ırr - 000000 ....• 

- Üstüme iyilik sağlık, ayol bu da 
kim? 
-Aşk Mektebinin kompozitörü. 

- Ha anladım. Kalfa desenize şuna. 
Kalfanın alafrangacası kampazitör ha. 

Lafı uzatmıyayım, nihayet Aşk Mek
tebini gördüm. Mektep, tıpatıp rnek -
tep. Sıfiları var, muallimleri var. Kal
tası var. Amma nedense o kapıda gör
düğüm ka'lia çıkmadı da onun yerine 
bir başka kalfa çıktı. O ihtiyarladığı 

için galiba kal!alığı bu ber'ikine yaptı
rıyorlaırdı. Dili de bir tuhaf .. Sonradan 
öğrendim. Meğer Ermeni imilj. Muaı. 
limler, ders okuyacaklar geldiler. Mu
allimler o1dukça yaşlı insanlar. Ders o
kuyacaklar da pek çoluk çocuk değa 
hani. Hepsi de ev1enecek y.aşa gelmiş
ler. 

Amma ne ha§arı ieyler. Hiç biri 
yerinde tek. durmuyor. Kalfa bajır ha
ğır bağırıyor; amma kiin dinler ki. 

Kaifa: 

- Şimdi yokla.m.a yapacağım! dec:H. 
Merak ettim. Ayol, bu polis mi yoksa, 
nahiye müdürü mü de yoklama yapa
cak. Hem yoklamalar altı aYda bir ya
pılır .. Daha evvelki ay ben aittim de 
cüzdanuru götürüp yoklamayı yaptır • 
dım. Öyle zıp zıp her istenilen zanıar;: 
da yoklama olsa cüzdandan da, ınaa1 • 
tan da vaz ~erdim. 

Meğer yoklama dediği ba.şka yokla • 
ma imiş. Herkeain adını okuyor, o da o
rada olduğunu haber veriyordu: 

- Süzgün! 
Dedi. 
Şöyle ahım şahım bir taze: 
- Buradayım! 
Diye bağırıverdi. 
- Hasan. 
- Burdayım. 

- Aptal Selam. 
Dur, dedim, ŞU apta1ı göreyim. 

Biraz doğnı1dum. Hant pısırık mı, 
pısırık; çil1kin mi çirkin.. Tostoparlak 
bir adam aptal ap~! 

-Benim demesin mi? 
__.. Tu, dedim, Aptala Selfım verece -

ğim, dedi diye ne diye ortaya fır1adm, 
ille ben aptalım :ını diyeceksin? 

Hocaları, kalfaları, nazik nazik e -
tckledi. Onlar da: 

- Estnğfuru~1ah; kızım etme, eyle -
me, dediler. 

Meğer bizim saraylı hanımın derdi 
çokmuş: 

- Benim derdim senden çok, diye 
anlattıkça içime dokundu. 

-Ah kızım, dedim. Derdini söyle -
miyen derman bulamazmış. Sen der -
dini söyledin, .&Halı dermanını da 
halkeder. 

Ben bunu dedim, demedim, kapıd;:m 
·içeri lodos balığı gibi bir .şey düşüver-
<li. Gözümü dört açtım. Bu tostoparlak 
şey de ne diye baktım: Meğer insan -1 
mış. Oğlunu arıyonnuş. Aptal Selim 
yok mu o onun oğlu imi§. 

Ayağa kalktmı. 

- Bay birader, dedim, hele bak şu 
smmın altında saklandı. 

-Sen sus teyze. 

_..... Nasıl susayım ayol, adamcağız ci
ğer paresi biricik evlidmı kaybetmı~. 

Sonradan anladım. Sus demekte me
ler haklı imişler. O pinpan herif, o 
Marika denilen kıza şıp diye l§ık olu • 
verdi. Eh benün de artık sabnın tü -
kendi, koskoca moruk. Geç genç kıza 
Aşık olsun. Vallahi bunlar klyamet a -
llmetleri. Kıyamet kop&Tken bile e -
vimde bu1unamıyacağım. 

Sandalyenin üzerine fırladım: Ava
zım çıktığı kadar bağırdıın: 

- Sen buraya baksana ihtiyar pin • 
pon, saçın:I.l, sakalmla o körpe kıza i -
şık olmıya utarunadın mı? Oğlunun 
seksen papeli gitti diye küplere biniyar 
dun. Nerede kaldı onlar? Bu yaptık
ların ayıp, günah değil mi? 

-Sus! 

PARALAR 

ı Sterlln 
ı Dolar 

20 Frnnsız Fr. 
20 Llret 
20 Belçika Fr. 
20 Drahml 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı Filorln 

20 Çek kuronu 
ı Avusturya sı. 

ı Mart 
ı Zlotl 
ı Pengü 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı İsveç lı:\lronu 
"ı Türk altını 
1 Banknot oa. B. 

Alış 
bl S. 
123, 
114. 
120, 
80. 
18. 

563. 
20. 
63. 
70. 
20.00 
25. 
20. 
21, 
ll, 
48. 

30. 
1037. 
245, 

Satış 
620. 
126, 
ıl7. 
125. 
&1. 
22. 

575. 
23. 
66, 
75. 
23. 
28. 
'22. 
23. 
14. 
52. 

32. 
1038. 
246. 

~-------------------------------L-------------------------ÇEK LE·B 

Londra 
Açıbş 
617,00 

Kapanış 
616.00 

Nn-York 0.79!16 0,794S 

Pai1a 17.0SS 17.0625 

MlllDO 1.5,077S 15,102S 

Brüksel 4.70S 4.7125 

Atina 88.W 88.7987 

Cenene 3,4817 3,4875 

SOtya 6-UOS 64.61 

Aımterd&lll 1.4S2S 1.4550 

Prat n.1s 22,6875 
Vlyana 4.2430 4.2.5 

Madrld ıı.n ll.l880 
Berlin 1.9716 1.9764 

VartOn 4.1880 4.19SO 

Budape§te 4.Y160 4.l830 

BöJuet 1Cl8.427S 101.6038 

Belırad s.t.6025 34.6.590 

Yokohaaı& 2.7543 2.7888 

Moskon 24.94 24.90 

Btolıholm 3.1434 3.1485 

ES HAM 

Acdıt Kapaaıt 

Anadolu tm· .,. eo 
petln 00.10 00 .00 
A. IJID. ~ eo .. acıeıı 00.00 00.00 

BomonU - Nektar O,OU 0.00 

Aslan çlınento 14.50 14, S.5 

Merkez bankası 99. 99. 

ISTIKRAZLAR 

Yeni vapurlaran mukavelesi 
dUn imzalanamad1 

Almanyadaki Krup tezgahiarına ıa. 
marlanacak l:l geminin mukavelest 
dün Denizyolları U~um Müdürlüğün• 
de İktısat Vekili Celal Bayar tarafın· 
dan imza edilecekti. 

Fakat mukavele üzerindeki bazı e-
saslar henüz hazırlanmamış olduğun· 

1 dan imza işi tehir edilmiştir. Bu esaslar 
1 bu sabaha kadar hazır1anabilirse bu
gün mukavele imza edilecektir. Aksi 
halde tehir edilecektir. 

Ticaret ve zahire borsası 
18 .. INit .37 

tniAIAT 
Bulday 178, J&patı 25 ı/4, arpa fl, \lll 

98 112. mıaır ıs, ltU4yemi 66, iç badem ı 112. 
tıftik 28 3/4, fasulye 27 3/ 4, lç fındık 4, mer· 

1 
cimek 9 1/4, iç cev~ 1 3/ 4, K. Fındık ı 3/4-
ton. 

IHRACAT 
Yapağı 63 S/4, nohut 14 1/2, iç ceviz 5, S4 

fındık 7 3/4, ton. 
• SATIŞLAR 

BuldaY yumUf&k kilosu 1 kut'Uf 20 para• 
dan 6 turuo 22 1/2 paraya kadar, Arpa yem. 
lik kilosu 5 ltur'U4 1 paradan 5 kurtlf 5 para .. 
ya kadar, Arpa Anadolu ktloau 4 k1111lf • 
paradan 4 kurul 3'7 paraya kadar, Mwr •· 
n kUosu 5 1turu4t&n 5 kurut 5 paraya kadar. 

ı Pamuk Balıkesir kilosu 50 kuruştan, Yapalı 
Trakya kilosu 78 tnru1tan, Güz yilnil ld1oMı 

' 95 kuC\Jftan, Kaşar peynir kilosu 51 kurut-

l tan, Zerdeva deriai çl!U 5400 kuru1tan, San
sar derisi çifti 3800 kuruııtan 4080 kuruşa ka
dar, TUkl derisi çifti 4170 kuruı,tan 2225 kuru
şa kadar, Varşak dertsl çltti 2025 kurU~tan, 
Kunduz. derisi çifti 1450 turuıştan 1500 kuru
şa kadar, Çakal derisi çlftl 200 kuruşl~m. Ke
di derisi çlftl 200 kunıştnn. 

TELGRAA~AR 

- SuSınıyacağım.. işte.. Ne o Aşk Aç.lıt K.puıt 

Londra ML-ur Laplata şubat tahmili kor· 
teri 24 Şi. ı 1/2 penl Ki. 3 Kı·. 44 santi•.l, 
Londra keten tohuımı Lnplatn şubat t.ahm!· 
U tonu ll ster. 15 ŞI. kilo u 7 Kı·. 12 S.'\nt. 1, 

Anvers arpa Lehlstan subat ınart tahmili 
100 kilosu 1222 B. Jo'r:ınk kı. 5 Kı·. 18 sanLim. 
Liverpul buMay mal't t..'\1 mili 1011 librcsi 8 

,Mektebi değil, başka bir şey, hem o mu Ttirk borcu I pet1n 00.00 00.03 
allim olacak adam1a kadmın ögr· ettik - • • I ndell 21.-tO 21.30 

• • n vadeıt 20 50 20 325 
leri de nedir? Herkes çoluğunu, çocu - •---·--- ----"----=---~· 
ğunu böyle şeyler görüp öğrensinler TA H V İLA T 
diye mi mektebe gönderiyorlar. 

Bundan sonra ne oldu bilir m~iniz? 
Düğün evinden davetsiz misafir atar 
gibi beni kapı dışarı atıverdiler. 

Nimet Mustafa 

AçılıJ KapanıJ şi. 7 pt'. ki. 5 kr. 85 ıı::ı.ntim, Ş kngo buid. y 
Anadolu I pe. OO.•IO OO.OO mayıs tahmllı Buşelı 137 ı 8 sent ki. 6 kr. 3l 

• ı vadeli S9.5S 39.40 saııUm, Vlnlpek bulday Manilob::ı. ınayıs tah-

u 00 00 "" oo mili Buşeli 129 1,8 sent. ki. 5 kr. 97 sanUın, • pe. . vv. 

1 
n n. 39.55 39.40 Hamlltırg iç fındık Gıresun derhal tnhnnl 

Anadolu mü. ~ -42.10 42.10 1(\() ktlosu 149 R. Mnrk ki. 75 kr. 49 sarıtı.n, 

~-------------.: Hamburg iç fındık Lev:ın deı h.ü talunll 100 kilosu 148 R. Maric ki. 74 kr. 99 s:ıııtlıu. 
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Balkan Antantı' 1 
Dahiliye Vekilinin 
Milhim bir tamimi 

(Baştarafı 1 inef sayfada) 

V atanilerin tahrikatı karşısında 

(Baş tarafı ı inci sayfada) asU yeni hedefler doğru, ıulha ve Bal ceye insanların mahkUm olması her 
Atina, 16 (Hususi) - Saat 11 de ec- kan milletlerinin refahına doğru yürU diyar için ayıp te.§kil eder. Sırt ha· 

nebl heyeti murahhasalar meçhul as· mektedir. , mallığı meselesi aşakzda sureti ba~· 
kerin mezarına merasimle birer çelenk Atinacia bayram h 4/4/936 tarihli 117/50 numaralı ta 
koymuşlardır. Nümune Efzun tabtL.""\1 Gece, bütün tehir ve Akropol Balkan mirnle ne yapılmak Uzun geldiği. 
ve bandosu resmi selanu ifa ediyordu. Antantı tezahürleri ierefine, parlak bir bildirilınisti. 
Bu merasimi müteakıp Kral Jorj, Sto. surette donablınıştır. Türkiy~de birçok şehirler tedbir • 
yadinoviçi müteakıben de saat 11,30 Balkao matbuat koııgresi ier .bularak bu sefil manzaranın orta 
da Rüştü Arası ve 12,30 da da Anto· Atina 16 (Hususi) - Balkan An· dan kalktığını hazin facialara mey -
neskoyu kabul etmiştir. gün üç Encümen halinde çalış· dan verilmediğini memnuniyetle gör 

Kral ile Balkan Antantı devietleri mıftır. Manevi yakınlık encüme· mektedir. İstanbulda~ı acı hadise gös 
Hariciye Vekilierinin mülakatları pek . . t' d T" k' baıı mu· teriyor ki memleketın bazı yerlerin· 
samimi olmuştur. Bir hayli müddet sü nı rıyase ın e . ur. ıyc T de hala bu kötü itiyat devam etmekte 
ren bu mülakat esnasında MaJ'este Kral rahhası Vedat Tör, sıyast encümen d' T ın· numarası yukarıda ' ı · · · d d T" k' b ır. ar ı, ) azı ı 
Hariciye Vekilierine büyük iltifatlarda nı rıyasetın e en sonra ur ıye aş emir dairesinde tedbir alarak sırt ha 
bulunmuştur. Türkiye Hariciye Vekili n_ıurah~ası Vedat Tör, siyasi encümen mallığının ortadan kaldmlmasını tek 
Büyük Atatürkün selamını Krala teb· rıyasetmde Romanya baş murahhası rar rica ederim. 
liğ etmesi Kralın fevkaH1de memnuni· ve teknik encümeni riyasetinde de Yu Bir de şehirlerde yoğurtçu, sucu, 
)etini mucip olmuştur. goslavya baş murahhası bulunmakta- sefertası ile yemek taşıyan bazı kım· 

General 1\'letaksasm nutku dır. seler omuzlarında iki tarafa eşya ası-
. Atina, 16 (Hususi) - Dün a~am Kongre azası bugün şereflerine Ak- lı uzun sırıklarla geleni geçenı rahat 
Balkan konferansındaki murahhas he- tt"k1 · e yollarda gel' 't ropol otelinde verilen öğle ziyafetinde sız e ı · erı v ıp gı me· 
yetleri şerefine General Metaksas ta- bulunduktan sonra saat 4 de Parnases nin intizamını bozduklarından şika • 
rafından mükellef bir ziyafet verilmiş, yet olunuyor. Birçok vatandaşlardan 
ziyafeti bir resmi kabul takip etmiştir. salonlarında Yunanistan ıçın verilen alıanan bu şikayet çok haklı ve yerin 
Ziyafet sonunda samimi nutuklar söy. bir konferansı dinlemişlerdir. dedir. Mevzuunun derhal kaldırılına 
lenmi.ştir. General Meta'ksas nutkunda Kongre azalan şerefine Yunan sını ve icraatı havi cevabınızı rica e-
dört devletin sulha karşı kuvvetli ve matbuat müsteşarı Nikoludia akşam derim.• ' 
derin rabrtalarını tebarüz ettirdiiden Büyük Britanya otelinde resmt bir zi- Tamimin sureti 
sonra demiştir ki: yafet vermiştir. Yukanki tamirnde zikri geçen 117/ 

cŞurasmı tebarüz ettirmek isterim Ziyafetin sonuna doğru önce Niko· 50 numaralı .fj.f/936 tarihli tamim 
ki, 24 Kanunusanide Belgradda Yugoıs ludia, sonra diğer hey' et reisleri nutuk- suretidir: 
lavya ile Bulgaristan arasında imzala· ı .. 1 · ı di ...... vilayetine . 

1 
ar soy emı~ er r. 

nan dostluk paktını, bızler, ya nıı; bu T" k' ,_ • . · • v~ _ı T" 
'ki mlek t · · d v·ı f k t b"t" ur ıye ney etı reısı eaat or nut-
ı me e ıçın egı , a a u un . .. 
Balkan memleketleri için daha iyi bir ~unda bılh~·~ Tur k • Y ~n~~ ?oatlu· 
istikhaıl müjdeleyen bir hAdise gibi te· gunun aamımıyet ve derınlıgını teba
laklki eyledik. Bundan dolayı Yunanis· rüz ettirmiştir. Ziyafeti takip eden ha
tan Balkan Paktı ile ahenk birliği tesis loda bütün buradaki ecnebi muhabir
eyleyeceğinden Balkan Antantını za • ler de bulunmuştut ve geç vakte ka· 
yıflatınası ihtimali bulunmayan bu dar büyük bir neş'e içinde eğlenmiş
paktm akdine, büyük bir itimat hissi lerdir. 
il~ ıı:rutehassis olarak müsaadesini ver- Yunan matbuatı oe diyor 

mıştır.• Atina 16 - Bütün gazeteler bu-
Yugoslavya Başvekilinin cevabı .. .L • • hh ı · · 

ks tk K gun ney etı mura asa ara aıt resım· 
Meta as ın nu una onsey Reisı M. 1 1 d 1 1 _ ,_ k M b 

St d . · ap v·ermı'ş Balkan A er e o u o araA çı mıştır. at uat, oya ınovıç cev , n· B ıL ._ • 
tanıının durmak ve tereddüt etmek ne- aıAan Antantı ~onseyıne ve matb~-
dir bilmediğini söyledikten sonra de· at k~nfer~nsına bır çok sayfalar tahsıs 
miştir ki: etmı,lerdır. 

c Bugün, biz Ba1kanlılar, yeni bir Poria diy.or ki: 
pakt yaptığımız veyahut mevcut pakt· Antant bu aeferki konferanstan da-
\nrı mükem.rnelleştirdiğimiz ve takviye ha sağlam çlarak çıkacak ve sulhçu 
ettiğimiz zaman, herkes şurasını tam nefsini karışık bütün Avrupaya teş· 
bir his ve derin bir şuur ile bilmelidir mil edecektir.» 
ki, bu, bütün Balkanlar için olduğu ka Katimerini şöyle yazıyor : 
dar Avrupanın bütün bu kısmı için de y .11 · h 'k' k f 
i d ı b. lh "d" •< unan mı etı er ı ı on eransın 
ay a ı ır su eserı ır. d b · · 

Balkanlarda hatAlar yapılması dev • a ~~ça uk belden:n netıcelerı ver· 
resi artık nihayete ermiştir. Yalnız söz meaını beklemektedıt.)) 
lerimizden değil, fakat hareketlerimiz. Eleftron Vima da diyor ki: 
den de an1aJlılmaktadır. Manasız reka· ((Balkan Antantı, onu ilham eden 
betlerin akamete mahkiim mücadelele· sebeplerden ziyade elde edilen netice
rinde yıpranm~ bir halde vaktile biri. lerlc eağlamla,mı~ bulunuyor.,, 
bırlerile .çarpışan kuvvetleri, bugün 
gayretlerimiz ve milletlerimizin sami· 
mi arzuları sayesinde, biribir1erıle i· 
henkleşmiş ve birJeşmiş olarak görüyo 
ruz, ve bu kuvvetler, 'bugün çok daha 

lzmirde su Ücretleri 
lzmir, 16 (Hususi) -Su ücretleri 

15 kuru~tan 12 kuru~a indirilmittir. 

Yazanı Perlde Celll 

Büyük şehirlerin ve bilhassa dış ti 
caret ve toptan ticarete merkez olan 
limanlarımızda, eşya nakliyatı, eski 
iptidai halini hala muhafaza etmekte 
ve ;insan sırtıyle yapılmaktadır. 

Hamallık, nihayet bir kül olan nak 
liyat i~inin kademelerinden biridır. 
İnsan gücü ile insan sırtının yalnız 
~ doğrudan doğruya bir nakil vası· 
tası olarak kullanıldığı devirlerden 
bir bakiyedir. 

Sthhat bakımından bütün gününü 
ağır yükler altında geçiren güçlü bir 
insanın, sağlam da olsa, bu işe uzun 
müddet dayanamıyacağı ~ikardır. 
Nitekim yük altında sakat olan ve ö. 
ienlerin sayısı az değildir. Bu zoriu 
işin şahıs üzerine olduğu gibi nesil 
üzerinde kötü tesirler yaptığına şü(J 
he yoktur. Ağır yükler altında iki 
büklüm ezilerek geçen hamalların 
hali, vaziyeti, vatanda.ş gurur ve ~e
fakatini zedeliyen bir manı;aradır. 

Nakliyat n~ıl yapılacak? 
Eşya nakliyatı, hayvan ve makine

lerin tahammül kuvvetleri nazarı iti· 
bara alınarak hayvan ve~·a makine. 
ye havale edilmektedir. Binaenaleyh 
bu işe hemen müdahale edilmesine, 
hiç bir .mülahaza mani olmamalıdtr. 
Yalnız, yapılacak müdahaleler, iyi 
düşünühneli ve nakliyat işini sekte
ye uğratmamalıdır. Bır kere, idare!:.i 
reislerle belediyecilerin ve ticaret o· 
daları gibi alakadar teşkilatın men. 
supları bir araya gelere-k şehrin bü· 

de garib bir değişiklik oluyor .. aklına 
yanlış şeyler gelmesinden korkuya • 
rum. Fakat gözlerinin hafif şakaklara 
doğru çekilişi ne kadar öbürüne benzi
yor .. ah guya unuttuğumu sanıyar -
dum. Halbuki şimdi bu az benzeyiş bi
le beni tatmin etmiyor .. bilakis içim • 

Bana gösterdiği alaka. şefkat lkar~ılaştım. Ince, narin bir genç kız .. deki yangının alevlendiğini hissediyo
meğerse küçükcük bir buz damla- senelerdenberi hiç bir kadın yüzü be rum. Onu öyle özledim ki!.>, 
sından başka bir şey değilmiş .. Meğer· ni alakadar etmediği halde bu genç kı Bir kaç yaprak atlıyorum: 
se ne ateşli ne derin bir kalbi varmış za bakarken irkildim. Gözleri beni şa <<Iki garip vak'a bi.r araya geldi. Bi· 
kocamın 1 .. Defterin yapraklarına dü- şırttı ve senelerdir içi me gömüp unut - risi ne zamandanberi bana bağlanmıya 
~en koca damlalada kendime geldim. mıya çalıştığım ateşin külleri yeniden başladığını zannederek azab duydu -
Acı acı gülrneğe başladım. Yavaşça açıldı sanki .. uzun kirpikli, şakaklara ğum genç kız nihayet geçen gece bana 
rnırıldanıyorum: «Zavallı Seza .. ağla doğru hafif çekikce karanlık, bir gece çok çocukca şeyler söyledi .Belli ki ba· 
yavrum, ağla hiç bir zaman onun seni kadar koyu siyah olan bu gözler bana kışiarımdan kendisine gizli bir meyille 
böyle sevmediğini düşün ve kendine içimi yakarak başka bir kadının göz • bağlandığıını sanıyor .. hakikati bilme· 
gene kendin acı .. >) Nasıl da itiraf edi • lerini hatırlattı. Fakat bu gözlerde o diği için haklı. Çok fena yaptım. Onu 
yor: «Bir gün onu unuttum dersem çılgın kadının bakışlarındaki ateşli, ih- kırmıya hakkım yok. Hayatından ya· 
bu gene ke.ndimi teselli için uydurdu· tiraslı, bir kuyu gibi insanı çeken ma - vaş yavaş çekileceğim .. beni asıl sar
ğum bir yalandan başka bir şey değil· nalardan eser yoktu. Bu gözler bir ço· san öbür vak'a .. << ...... )) vilayetinden 
dir .. n parmaklarımla gözlerimdeki yaş· cuk •nfiyeti ile temiz ve masum bakı- b h b ld E k h 1 d b" ir a er a ım. s i asta arım an ır 
ları kuruluyorum. Şimdi içimde büyük yo ı. Zaten gözlerinin biçiminden, tütün tüccarını geçen gün gördüm. Ta. 

(llaştarafı ı inci sayfada) 
sız posta otomobilile karfılaşmışlardır. 
Otomobil sağda bir müddet beklemiş, 
sonra =karşıya geçmek için hareket et
miştir. Bu esnada otomobilin içindeki 
iki Fransız tayyare küçük zabiti oto
mobilin hareketine mani olmasından 
dolayı yere inmeye mecbur olmuşlar· 
dır. Demir gömlekliler ellerindeki izci 
sapalarile askerlere tecavüz etmişler, 
küçük zabitler tabanca ile mukabelede 
bulunmuşlardır. Bunun üzerine ku· 
mandanlık jandarma müsteşarlığı, is
tihbarat ve emniyeti umumiye reisliği 
faa!iyete geçmişler ve Demir gömlek
lilerden bazıları tevkif edilmiştir. 

Türkçe yasak 
Hama, 16 (Hususi) - Demir 

gömlekliler tarafından çarşı ve pazar
larda Türkçe konuşulmasına mümana· 
at edilmektedir. Bu mumanaat son za. 
manlarda tiyatrolarda teşmil edilmiş· 
tir. Türkçe şarki söylemek rnemnu fi
iller arasına girmiştir. 

Türkler aleyhine 
Halep, 16 (Hususi) - Vatantlerin 

naşiri efkarı olan Ennezir gazetesi 
Türkler aleyhine neşriyatma tiddet 
vermiştir. Bu gazeteye göre gQya Tür· 
kiyede mezarları açılmakta, arap ölü .. 
lerinin kemikleri dışarıya atılmaktadır. 

Araplar bile intUUillyor 
Parti organının bu ne riyati o ka· 

dar yalandır ki arap sınıfı arasında bile 
aksulamel husule getirmittir. 

Halepte Arapların çok itibar ettiği 
bazı zatlarla Ennezir gazetesi müdUra 
arasında büyük münakaşalar olmuştur. 
Bilhassa bu münakaşanın en şedidi A· 
rapların sevdikleri Abdülvehap Hoca 
ile gazete sahibi arasında Vata:nt Parti 
merkezinde cereyan etmiştir. 

Sancağı silahla alacaklanıtlf 
Humus, 16 (Hususi) - 2 Şubat ge

cesi Halep Vatani Partisi merkezinde 
umumi bir toplantı yapılmıştır. Bu top 
lantıda Sadullah Cabiri ve Abdürrah
man Kiaki de hazır bulunmuşlardır. 
Bu içtimada Sancağın silahla istirdadı 
için lüzumu kadar silahın Fransızlar 

tün nakliyat iŞlerini mahalli şartlar 
tetkik edilerek, bir gözden geçinneli 
ve yapılacak ıslahatı bir plan dahilin 
de ve kademe kademe tahakkuk ettır 
melidir. Bu hususta hatıra, tahmil ve 
tahliye işlerinde yeni vasıtaların kui 
!anılması, hamalların tensiki ve el ~
rabaları ile teçhizi, bazı eşya naklı· 
yatının • ev eşyası _ gece ve kamyon· 
larla yapılması, ev eşyası nakli)-a~ 
§irketlerinin tesisi ve sırtta taşınacak 
yükün asgari bir hadde indirilmesı 
gibi şeyler gelebilir. Kanuni :mücyyi. 
delere de ihtiyaç yoktur. 

Geçici bir netice 
Istahatın, bidayette bir takım va · 

tandasların ilk adımda işsiz kalma· 
larını.icap ettireceği hatıra gelebilir. 
Zaruıi de olsa, bu netice kısmidir ve 
geçicidir. Ayni vatandaşlar, ıslan edi 
lecek nakliyat işlerinde iş bulabile · 
cekleri gibı, nihayet birkaç yüz va
tandaşın memleketlerine avdet ede· 
rek toprakta çalışmalarının temin e. 
dilmesi, kendilerı için ve devlet için 
büyük bir külfet ve fedakarlık teşkıl 
etmez. 

Alınucak tedbirler 
Bittabi, alınacak tedbirler sıhhi ve 

içtimai bakımdan olduğu kadar, eko 
nomik bakımdan da müsbet neticetel 
vermelidir. Yani, nakliyat fiyatlnrı, 
bu yüzden ucuzlamıs· olmalıdır. Bi.i · 
tün bu noktalar gözÖnünde bulund•ı 
rularak bu hususta verilecek karar· 
ların ve varit olan mütaleaların ve· 
kalete bıldit·ilmcsini rica ederim. 

Umum müfeltişliklcre, vilayellere 
yazılmış. Başvekalet , Sıhhat ve İçti 
mai Muavenet ve İktısat Vekaletle
rinc sunulmuştur.• 

bir genişlik var fakat tayin edemedi • siyahlığından başka hiç bir yeri ona an· bii bütün macera 0 zamanlar onun da 
ğim bir yerimde garip bir sızı hissediyo· dırmıyordu .. fakat bir zaman ondan kulağına gitmiş .. artık her şeyi unuttu· Biiyiih denizci 
rum.. gözlerimi ayıramadım. Fazla bakmak ğumu sanarak alaylı bir tebessümle YllSUf Reis 

Gene okumıya başladım. Kocamın da istemiyordum. Çünkü o zaman bu b b' k f ·ı d' G"'l F t a ana ır ço ta sı at ver ı. u a m ' (Baş tarafı ı inci sayfada) 
o şehirden nasıl perişan bir vaziyette gözlerin o vahşi gazalın gözlerine ben- b d Id k b lt ay en << •• • • • • l> en ayrı ı tan eş a 1 Bu merasim için Istanbul Deniz 
ayrıldığını anlatı:m satırları geçtim. Bu- zemiyen bir çok noktalarını bulup bu sonra kucağında çocuğu ile kocas .. ın_ın komutanlığı iyi bir progvram hazırla· 
ralarda sık sık Selim Naciden de bah - tatlı rüyadan uyanacaktım.>> d A 1 d yanına önmüş. n atan a am m .. anı • mıştır. Bugün saat 13,:iO da Kasımpa-
ediyor .. yavaş yavaş sayfaları çevirir· Bir kaç sayfa sonra şöyle diyordu: dar bir tebessümle: ((Bir kız do~ur • ~ada Bedrettin Polis karakolu önünde 

ken birdenbire gene irkildim. Artık <lOnlara sık sık gidiyor ve o genç kı· du.l> dediği zaman titredim. Yanı be - toplanılacaktır. Deniz gedikli okulu t~-
seneler geçmiş, bir çok takvimler eski- zı görüyorum. Bir kaç dakika gözleri· · k d d' d 

d f 
mm ızım.. a am devam e ıyor u: lebesi, Deniz askeri ve deniz bandosu, 

mı'ştı'r ve Sırrı Nihad e terin bir. ye- me bakınakla beni ne mes'ud ettig .. ini O k d l l d d"' << a ar çı gın ığa can mı ayanır ~ 1": hükumet erkanı, Halk Partisi erkanı 
r'ınde şu satırlarla benden bahsedıyo.r: bilse .. çok hassas, ince bir şey. Bakış.. So d b l d d .. k 

k l ı 1 nra ağ aş arın a ogurur en ıyı buradan Çürüklük metrUk mezarlıaına 
B 

.. skı' bir dosturnun ızı ı e arım aöz erine değdiği zaman yüzün· b k I k ) • « ugun e a ı mamıt. (Ar ası var 

tarafından verileceği vatani şefleri ta· 
rafından temin olunmuştur. Vatani şef 
lerin ileri sürdükler' fikirler içtimada 
bulunan bir kısım halk tarafından ka
bul edilmemiş, Türklere kal'§ı siliıh at· 
mıyacaklarını açıkça izhar edenler par 
tiden kovulrnuşlardır. 
ccYaşasın Türkiye, Yaşasın Atatürkıt 
Türklere silahla karşı komaya taraf· 

tar o1mayan1ar bu hadiseden sonra Ha 
lepte Fransız askeri hapishanesi 
ittisalindeki İstanbul kahvesine gelmi~ 
ler ve kahvede, cYaşasın Tüııkiye, Ya· 
şasın Ataturkıt diye ayakta tezahüratta 
bulunmuşlar ve kahvede bulunan kesif 
bir halk tabakası da bu tezahürata aya. 
ğa kalkarak ve Türkçe: Yaşasın Türki· 
ye ve Yaşnsın Atatüı·k! diyerek ittihak 
eylcmişlenlir. 

Reyhaniyede tevkif edilenlerin ikıbetl 
Lazkiye, ı 6 (Hususi) - Reyhaniye 

hadisesi doluyısile tevkif edilm~ olan 
Türkler elfın mahkemeye sevkolunma· 
maktadırlar. Bunun sebebi mallimdur. 
Hiç bir kanun ve esasa dayannuyan tev 
kü müddetlerini uzatmak, ba suretle 
tazyikı devam ettirmek .. Reyhaniye hl 
disesinin sürüncemede kalmasının ih
das edilmiş diğer sebepleri de şunla.:-
dır: 

Şahillerin sayısı 100 • çıkanlmı,tır. 
Haftada bir defa Rayhaniyede topla
nan sulh mahkemeai de artık bu mın· 
takaya uğramamaktadır. 

Mesele hakkında Kırıkhan aulh ha~ 
kimlerine müracaat edenlere fU cevap· 
lar verilmektedir z 

<cŞahitler çoktur. Rayhaniyede dı 
mutad günlerde rnahkemeyl .... ıy0o 
ruz, ne yapalım, bu lt olaa ola ancak 
bef altı ayda nihayet bulur.~ 

Sorgusuz aualelz yat&ll ln•nlarıa 
hali bu merkezdedtr. 

Doryo Cemiyed Abua Mle• •elli 
olmak lttiyor 

Hama, 16 (Husutf) - Doryonun 
Hasan Cabiriyi yanına ~ak yakında 
Cenevreye gideceii vo makladmın da 
kendisini Hataydaki Cemiyetl Akvam 
mümessHliğine tayin ettlrmek olduğu 
söylenmektedir. 

Futbol başantrenllrü 
Istifasını verdi 

(Ba~tarah ı inci saJ{au) 
- Umumi merkez tarafından An· 

karaya çağırıldım. Bu davete icabet e• 
debilmek için bir miktar para i1tedim. 
Avans para vermek Kurumun uaulle· 
rinden olmadığından istediğim yerine 
getirilmedi. 

Bundan başka, bir müddet için In· 
giltereye gitmek ve orada yeni futbol 
kurslarına devam etmek üzere de ay· 
rıca müsaade istemiştim. Bu dileğim· 
den maksat, futbole ait yenilikleri e
tüd ederek, deruhte ettiğim vazifeyi 
muvaffakiyetle başa çıkarmak.tı. 

Umumi merkez bu dileğimi de red· 
detti. Bu vaziyet karşısında istifa et• 
m«1ği münasip gördüm. Umumi mer• 
kez istifaını kabul etti. 

Mahaza. şahsına karfı büyük say· 
gı beslediğim Umumi Merkez Reis 
Vekili Halit Rayrak, bu vaziyeti tim· 
di biv:at tetkik etmektedir. Aramızda· 
ki muhabere kesilme-miştir. 

Beş ay gibi kısa bir müddet içinde 
bende iyi intıh<\lar bırakan Türk spor· 
cularından ayrılmak mecburiyelinde 
kalırsam, çok mütt-essir olacağım.)> 

Öğrendiğimize göre, Umumi Mer· 
kez il~ Mister Rooth arasında çıkan bu 
ihtilafın iyi hir surette halli, kuvvetle 
ümit edilmektedir. 
-·~ tı. ........... t:::....t~ ·--------

gidecektir. 
Burada me7..arın başında istiklal 

marşile merasime: başlanacaktır. Bun· 
da'll sonra bir nutuk söylenecek ve Yu· 
suf Reisin kemiklerinin konduğu san· 
duka kaldınlacaktır. 

Sandukayı asker, sivil teşekküller 
mensupları ile Hulk Partisi ve halk ta .. 
kip edecektir. S,ınduka Piyale paşada 
yeni makhereye getirilerek defnoluna
caktır. 

Adiiye tayin kararnamesi 
Ankara, 15 (Hususi) - Yeni Adliye 

tayin kararnamesi projesinin hazırlan· 
ması bitmiştir. Kararname bugünler • 
de yüksek tasdika arzolunacaktır. 



17 Şu'* SON POSTA 

,--------~tihad ve Teralikide on sene 1-------• Insan hergele olmalı ! 

Elim Zo:z.ula Rusyanın en ta
nınmı§ mizah muharrirleri:ı • 
den olduğu gib: tiraji 300 bin 
olan Ogonok edebi mecmuası -
nın muharrirlerindendir. Hi -
kayeleri henüz hiç bir dile çev
rilmemi~tir. Fevkalade beğene
ceğini:z. bu hikayeler ilk defu o
larak gazetemiz vaııtaıile /ürk-

Rusçadan ÇC\'.ren: A'nı 

kırpmak lazım. Mesela bir:isine ÜÇ) iız 

ruble m verilecek o ik" yuz \erir .• li 
zumi kırpardı. 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen - - .r\eden? Niçin?. 

T al it Pş. da nihayet bezmiş, yorgunluk 
alimetleri gösterrneğe başlamıştı 

Meselc basit: Alanlar bu pnrayı lw 
ln) ca almamış o bunlar .. biraz zahme1 
çeksinler diye! .. «Şu ışi faıan kıınscdf 

pek çabuk gördürrnek kabildın kan.ı.ati 

uyanmasın .. çünkü: Bir i~ kolay mı. :.a
na karşı olan hürmet de azalır. İyı, mı 

8 ı b b b• b )" • 1 b hl k ll • çeye çevrilmektedir. zik, yumu~ak olmak kadar düny<ıda 
190 İnkı a ının İn ır e ası ıçinde yuvarlanmış O an U cesur ru n, e esı kötiı bir ~ey yok. Bırak sana istedikteri 
ko;tug"' un da gezen adam, bugün artık eskisi gibi deg"' il di, çehresinde, düşünce 0 kat'iyetıe karar vermişti: Bundan 

d 
böyle hergele olmak lazım. Başka türlü kadar cHergele» desinler!. Fakat her-

içinde yaşamış bir ruhun yorgun gölgeleri görülüyor u. sökmüyor. Iyi adam . enayi adam de . halde böyle yaşamak ve iş görmek çok 

Iyi şey haber vermek güçtü. Rusya- kah şuradan sartgele bir takım sualler zim irademizle harbten çıkmamız caiz- mcktir. Yumuş3k adam - abdal adam daha kolay. 

1 
d k · B "' ı ı · k" Sonra ... Kıyafeti, bakışları da değiş-

yı parçalayan, ona her istediğimizi ka· sordu, bunlara cevab verdim. Bir ara - dir, c1ma, münferid sulhuıı kolay bir erne hı·. oy e erıne ımse metelik tirrnek gerek.. ceshabı mesa!ih» geldiğı 
bul ettiren BreSt-Litovsk muahedesi.- lık memleketin yorgunluğundan bah- şey olmadığına kaniim. Ne yapmak la- bile vermiyor; kimse hürmet etm;yor. zaman onların gözüne bakmamalı .. ia· 
nin daha yeni aktedilmi~ olmasına ve sedildi. Ben bu yorgunluğu, gazetenin zımsa hep birden yapmak elbet hayır- Bu gibilerden kimsecikler korkmuyor. kayit bir tavır takınarak şöyle biraz 
bu muahedenin bize şarkta hayalleri- satışının düşmesi ile çok iyi hissettiği - !ıdır. Hele Rusya meselesi hallolun - Fakat senden korkmaları için, san.ı say soğuikça, biraz Lc;tihfafkar bir tavır ~a
mizin üstünde yeni bir vaziyet yarat- mi anlattım. Halkın, artık bizim her duktan sonra ... Bugünlerde Roman- gı göstermeleri için ne yapmalı?. Nasıl kınmalı .. bazan de, biraz sertçe şöyle 

b ı w l 1 k k l d I k ·ı d lh ı k B · haı eket etmeli?. d ı· mış u unmasına ragmen, ası mese c:, gün ü te er ememizi in erne ten u - ya ı e e su o aca . u vazıyette, . eme ı: 
)h .. t k Mesele basit: Insan tamamen değiş - :~~.~ ·st· ? D harbin neticesi meselesi, olduğu gibi sandığını izah ettim. Hulasa, bütün bu su u gene muş ere düşünmek la- . . - « ı .. e ı ıyorsun... uymuyoıum. 

1 d d Al d b ı d k melıdır; herkeş senı hergele olarak ta· Biraz hızlı söyle~• 
öy ece uruyor u. manya an aş- konuşmanın arasında şunu ana ım i zım... nıın~lıdır. 
ka, her taraf çürümüştü. Almanya ile Talat paşa da yorulmuştur. H erkes gi- Oedi. Maamafih bunu sık sık takrar d!l et-
Avusturya kedi ile köpek vaziyetinde bi, o da yorgundur ve z:hni meşguldür. Yapacak başka bir şey değıi~Bu İlii ona yaptırmak işden bile ~o:::~~l~erhalde başka bir kuvvetle 

idiler. Almanya, Avusturyadan garp Kafasında bir kurt var, onun beynini kalmaııuslı Diyeceklerine cHergcle» des·nıcr _ Anlaşılmıyor. İyısi mi yarın geli-
cephesi için aa'kerce yardım is tıyor, yavaş yavaş yiyor; o gün bu kurt bi- • daha iyi. · ı 

d be · Al k d Konuşmalar esnasında kaç defa di- nız .. Avusturya ise, dört sene en rı - raz daha kuvvetle ımıldamış. o a O. nihayet karar verdi: Artık bundan - Hele biraz dü~üneyim .. 
manyanın kendisine yapmış o1duğu bundan rahatsız olarak ve belki de ge· !imin ucuna bazı sualler geldi. Bilmu- sonra iyi adam olmıyacağım. Her vakit· -Kazın ayağı pekte öyle değil .. 
yardımları aklına bile getirmiyerek, ce hiç uyuyamıyarak. gazeteciyi hatır- kabele ben de ona bazı sualler soracak- kinden daha başka giyindi ve vazifesine - Tetkik edeyim. 
Almanyanın istediği askeri vermemek· lamıştır. Acaba, bu kurt nedir? Cephe- tım. Fakat, sormadım. Çünkü sora~a: gitti. Odasında, bir i~ için kendisini sa· - Esbabı m uc i besi ne?. 
te ısrar ediyordu. Bu vaziyette iyi bir lerde bir şey mi oldu? Memleketin git-ı ğı m :;;eyler, hep onu rahatsız edece:ıüı. bırsızlıkla bekleyen bir kadınla karşı • - Hayır.' 
şey için kehanet yapmaya imkan var tikçe arttığını hissettiği yorgunluğu Sırtındaki a~ır yük~n altında artık ezi~ la!itı. Kadının işi uzun ve çapraşıktı. - Yapamam. Elimde değil. 
mıydı? mu onu meraklandırdı? Enver paşa 1 m ek le oldugunu hısseden adama eza Şi kayete gelmişti. O. gayet ciddi bir - Bir netice hasıl olmaz! 

TalAt Paşamn ög>Jrenmek mı? Ittihat ve Terakki camiası deni - !etmekte mana yoktu. Ceniş olmak. fa- tavırla: -Hele iki üç gün geçsin de şöyle bir 
len koskoca ve anar.sik kütlenin için _ı talist felsefe ile yürümek ve mukadde- - Affedersiniz. dedi, şimdi sizm:e uğrayıverin! 

istediği şeyler d 1 1·d n Id w ·"b" · b' k 1 rat ı beklemekten baska yapacak bir scy meşgul olamam. Acele bir isim var. ( Bak bu iyi: cHe le iki üç gün geç.,;r 
aat aşanın nden öğrenme ·ı · hareket' · ) 8 .. t.. b olmadığı bir zamanda bulunduğumuza ( Yavaş vavaş hergele olmaifa bas- de şöyle bır uğrayıverin!• Bu hem na· T r P be k 

e, esK e o ugu gı ı, yenı ır o-, • · • 
mı ecı ı mı var. u un un - ~ . .. ~ ~ • d 1 · 

istediği şeyler, Almanya ve Avustur- l h . .. k.. f k h' b' . kanidim O sırada yapacak baska şey ladık demektır. Mukemmel. «Şimdi si- zik hem e at atıcı bir formül) Iki haf 
arın epsı mum un, a at, ıç ırı : ' ı . . · d h h h 

ya - Macarİstanın dahili ahvaline dair .. . d k . k k b'l d ~"Id' )'ok tu. lı:ıler öyle kurulmu ş. öyle bir zınle mel:lgul olamam.» Işte bu kadar. ta geçme en ces abı mesali » de a 
B uzerın e arar ' erme a 1 egı ı. . ·. . . . . . Kadın defaldu ) k t' d ~ · · 

rnalumat idi. en ise, bu memleketlcre y egeine tes~it edilebilecek şey şu n _ zihnıyet ıçınde ıdık kı fttıhat ve Ter~ k- · re ·e ını egıştirdi. Odaya daha ihtiyat 
ait malumatımı ancak gazetelerden ve dan ibaretti: Herkes gibi 

0 
da yorul _ ki bu şartlar arasında ya ııhep, ya hıçıı Çalıştığı müessesenin katibi makine lı, daha korkak girmeğc başlaclılar. Ha 

1b'zd b lu a u"'tt f!'1- t ·ı l k E~ Al ı f ile yazılmış bir kaı!ıt ~etirdi. Bu, bır demeler, katipler elle tutulur derecedf ı e u n n m e ı.x. gaze ~cı er e muş. içine istemiye istemiye girdiği oynıyaca tı. ger man ar tara ın - ~ "' 
olan temaslardan alabiliyordu m. Müt- d f k r d b' h 1 r d mihveddc idi. Tebyiz edilmek için im-

har bin ilk günlerindeki heyecanını an ev a a e ır am e ge ıp e ne - zaya getirilmiı:;ti. O, müsvedden!n Hk 
tefik gazeteler sansörden geçtiği için t' · k t 1 s y "·ıkılacak · 

artık kayBetmişti. Fena alamet... ıceyı ur ar am azsa 'ler · ~ J - satırıarına acele bir göz gezdirdi: 
bunlardan çok bir şey öğrenilemezdi. tı Bizim tarafımızdan yapılabilecek, 
D. f b d kl Bir aralık Avusturya- Macari:.tanın - Baştanbaşa saçma, dedi. ığer tara mat uatının yaz ı arı şey- ne askeri, ne de siyasi hiç bir şey vo.k- M""k 
1 d L bal 1 mi.inferid sulh teşebbüslerinde bulun- { u emme'l. «Ba~tanbaşa saçma'») 

saygılarını arttırdılar .. bir ay sonra da 
tesadüfcn, şöyle bir konu~m::ının kulak 
misafirı olmuştu: 

- Sen bu evrakı Kuzmiçeftcn zo!· gr. 
çirirsin!. Herif pek sık elcyici. erin e ÇOA: mü aga ı olduğu mu- tu. Yalnız bir şey vardı; kaç zaman -

hakkaktı. Bunun için, bendeki malu- duğuna dair Avrupa gazetelerindeki - Evet, evet ------------1 

h b k dedikodulara dair de bana bau sualler danberi merkezi umumt muhitinde ve- baştar.başa saç . Yarınki nushamız J ı : 
- Bunun sı',:ı 

rnıkı var mı?. He. 
rif düpedüz her 
gelelik yapıyor. 

matın mü im ir ıymeti yoktu. Bu- sile buldukca söylediğim bir şey: Gü- ı y "d 
sordu. Ben bir şüphe_ye düştüm. Acaba ma... en: en nunl;:ı beraber <<haydi seninle yemek ni.in birinde bir yıkılma gelecek olursa yazmaiısınıı.!. · ı· d k T }" p k zihnindeki kurt, münferid bir sulh yap-yıye ım 1» iyere . aat aşa, yeme· bugünkü hükhmeti değiştirmeğe , işi Katip bir !2CY -

d · · be · ] k k d ma kurdu mudur? diye düşündüm '\'e 
e getırttı, nım e onu~rna ta evam memleketi iki pula satacak unsurların ı ler _söylemek is -

. bu mesele hakkıııdaki temayiliünü an- d F k 
ettı. eline vermeksizin, hükumeti, vatan - tc ı. n ·at o. bu-

!)08 inkılabının bin bir belası içinde lama k üzere: perver bir zi.1mre elinde devam e tt ir • na da ~.ani olclu: 

Bir sirkat davası 
Yazan : Peride Celal 

·--------------

Kuzmiçef ımı· 

radına ermişti. 

Antık ona karşı 
başka türlü hare· 
ket ede('eklerdi. arla ı h hı k ı - Münferid bir sulh acaba )'apı la- ~. . k k · · d' d - Itıraz vok yuv. nmış o an u cesur ru u, e - megı ternın ertece uvvetın şım ı P.ıı • . ~ • 

lesi koltuğunda gezen adam, bugün, bilir mi? Hiç bu ciheti dü~ündi.inUz hazırlanması. (Arkası var ı I~ ister, ı~~- . . . o ı O?ası. masası hususi bir ihtimanıla 
artık eskisi gibi değildi. Hem konu~m- mü? -·································:··"·:············· ... - ( Bu da enfes .. baksana, k~t~p kır ~Ç. temızleniyordu. Camları hı•rgün yık~· 
yor, hem de onun çehresini tetkik edi- Diye sordum, ve sonra ilave ettim: Açık teş.,kkür gibi oldu. Demek otorite sahıbı olmak nıyordu. Sigara tablalarını dökmeide 

- - r..,laamafı"h, 'bo""yle bı"r te~, .. bbu··.. Yeremıe :\lücadele Kurumundan : Ttirkiyc pek te o kadar güç bir şey değilmiş.) iktifa etmiyorlar, ayrıea .vıkayorlardı. yordurn. Her zaman gül~n bu çelnede ı\ ~- ~ ki h t ı -
Eşref Neş'el t."Czane.sinden r.a r as a arn ~e- Yarım saat soni·a başka bır adam gel':lL Artık, eskiden olduğu gihi, sandaı n le· 

\!imdi senelerdenberi düşünce içinde düsürt de olmazi rilmek üzere yirm~. şişe <Kına!orsin) hedıye Yaptığı bir isden dolayı hake-ttiği para· lerini şuraya buraya g(ittirmüvorlardı . 
ya;;amış bir ruhun )'orgun gölgeleri 8" d"' .. d"' edilmiştir. Teşekkur olunur. Eczacılar Ce - ~ • . . . l J 

ıraz u ş un u, sonra: ıniyctı tarafından fakir hastalara dağıttımak yı almaga gelmıştı: Muamelesı tama:n Herhangı >ir ~c>y rica etmek için de ar· 
vardı. cı'"f ani n I)İn ı.._& senedenberi has, Al J b" · · d · ı'z hari- t;. h b " · k kt" 

U9 - man arın ızı ıra em üzere elli beş parça muhtelif iluç edtye e- yalnız ır ımza e sı ı. tık ona müracaat etmez oldular. Çünkü 
muharrirliğini yaptığım halde hiç bir cinde harbe sakmalarına mukabil bi - dilmiştir. Teşekkür olunur. Memur uzun uzun düşündü. herkes bundan bir ~ey çıkmıyacağını 
zaman benimle konuşmak ihtiyacını --=--=-----=- == ( Bu da iyi. Güya düşünüyormu~sun gayet iyi öğrenmişti. 
hissetmemiş, buna lüzum görm~ıniş gibi yaparak kağıtı uzun uzun elde tut· Budala olmaktan kurtulmuştu. $ım 
olan bu İttihat veT erakki lideri, neden mak ta iyi.) di onu, kimse. eşek yedne. enayı yerınf 
dolayı beni bugün hususi surette '1\ Sonra ağır ve soğuk bir tavırla: koyamazdı. Ona karşı selfım veı·mei: 
çağırmış,_ karşısına almşı, benimle ko- ôn. \' - Bu parayı alman için nasıl bir <'S- usulü bile değişmiştı. Bunda bile bıı 
nuşuyor, bt"nden malfımat istiyordu~ ı ~ bnbı mucibe gösteriliyor?. başkalık göze çarpıyordu . 
Acaba bilmediğim bir hadise mi vardı? h Bi ı· güt'! 'kendil'i hakkında ~öyle ko . e ') (Bu da güzel azizim. «Nasıl bir csbabı 

mucibe gösteriliyor?» cm ciddi, hem 
Vnrsa mutlaka fena bir şey olmak icab okkalı bir laf~) nuşulduğunu duydu: 
ederdi ki sÖ)•lemiyordu? Zihııim bu • f•\~ • 1 d - Evrakım tamamen tekemmül etti. - Burada her şey yazı ı ır. Hem e,.. 
nevi suaJJer üzerinde, merakla, hayli \ bahı mucibe. hem i~in cinsi.. Hatta Kuzmiçeftcn bile geçti. Artı~:. o 

işledikten sonra, 
1
bu defa ben onun zih- / / ~~\) _ Sarih değıl. Yarın gelini~!. ıd·m7a ketttikten sonra mesele kalmamış 

ninde olan şeye 1Üiiil etmek istedim. ı l ~ ( «Sarih değw» bu da çok iyı. B.1:·ı bu cıne · ır. • 
- E~er, dedim, beni, benden ma!u-

1 j /..~ tabiri unutmasam.) * 
mat almak için çağırdını1:ım, yandı - ' ~ Her şey kolaylaşmı!i. artık işiN tıkı- Bütlin bunların iızerindPn iki ay bile 
n ız ... Benim nereden malumatım ola- '1 ~ (J rında gitrneğe başlamıştı : g{'Çmemiştı. Kuzmiçcf hiç beklemedığı, 
cak? Sefirler size daha iyi ma lu mat ve· 'f/ ~~ - Biraz beklcyiniz~ .. B(iylc birden· hiç ummadığı bir feiaketle karşıla:ztı. 
rı.rler. '· bire olmaz~ .. Bu boyacı kiipü değil ki.. • G<>len amir sarih ve kat'i idi: 
Gu··ıdu'": Çünku" ASPI.RIN senelerdenber·· ( cBoyacı küpü değil» bu da giiıel~) Ak k t ı· d b" ı . 

- Ama, dedi, sen bana gazetecile -
rin, uzaktan koku almakta, cins za -
ğarlnr gibi, sefirlerden daha kuYvetli 

olduklarını iki defa isbat ettin de on -
dan ... 

Dereden, tepeden hasbihal şeklini 
alan bu konuşma, iyi hatırlıyorum, 
iki saat kadar sürdü; ben o sırada bil
diğim şeyleci anlattım, o, kah burddan, 
- ·- ••••••••••• 1 • • • • 

Bir giiıı, bir kavga güniinde, g(.ik· 
]erin kör gazabına uğramak istcmı· 
yorsanız, dunıp dururl~en kurhan 
olmt}'a isteğiniz yok•;n. şinıdi f(•n 

lmrbanlanmzı kcnrli elinizle ha -
z.ırlayıp yerine götiiriiniiz: 
Hava Kurumuna ''eriniz. 

« r ·a ar ·aya e\'a ı e en ır c;oi{ ~ı -
- Oturunuz!. 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ- _ Sarih değil. kayetlerden ötürü Ku zmiçe!in vazife-
- Biraz d\.i~üneyim. (Hele bu pek ne· sine nihayet verilmi~tir.» 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç fis) -Neden? 
Kazın ayağı ıiyle değil. - cKhabı mesalihıoc gösterdiği kaba 
(Bu da şahane: «Kazın ayağı öyle hareketlerinden ve kıı tasıyE-ci liğinden olduğunu isbat etmiştir. 

değil:ıo ) ötliri.ı. 

Sonra paradan kırpmak .. bu da güzel Al sana on paralık.. Demek ki bı. 
bir tedbir. Muhakkak her paradan bn:ız memlekette hergelelik sökmi.iyormu~. ASPiR i N in tesirinden emın olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 
İstanbul Liman 

. 
Işletme İdaresinden: 

1.-İdaremizin Galatarlaki, Rıhtım, Panaroma, Orta, Maritim hanları 
yıktıulacak ve anJ..<tzı c3a sahlacaktır. 

ı. - Teminatı ( 1 U ıO) li ı a olan bu işin pazarlı ğı 26 Şubat Cuma 
gilnü ~aat 10 da "efler Encümeninde İcra edilecektir. 

3. - Her türiii izahat için Galata da Hay Jar hanında l· en bel\ isi 

Şcfhğine mü~acaat olunması. (891) 
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SON POSTA Şubat 1? 

• Soıı Posta • roıu Taribi Te!n'lc.., : 62 

Yazan : Celal Cengiz 
Suat uzun bir mukaddimeden sonra dayısına ciddi 
bireda ile "Ben de seninle Japonyaya geleceğim, dedi 
-Ne münasebetL dım edeyim .. .lmtihanın mevzuu, can-
- Ala... lı mı, cansız mı} .. Elim veliahtı Suz şehrinden Sumer 
Arada kısa bir sükut geçti... Suat, - Dayıcı ğı m 1. Rica ederim, işi ge· 

biı: .sandalye çekerek masanın kenan- ne alaya vurma. Ciddi konuşalım. 
na ~erleşti. Dirsekierini masaya daya-l - Pekala .. ciddi konuşalım ..• Bu -
y.ıp çenesini avuçlan ıçme aldıktan yurun. 

topraklarına niçin gelmişti? 
---------------------------------

sonra: - Dayıcığım 1.. 
- D ayı!.. Seninle biraz ciddi ko - - Efendiciğim 1... 

nuşmak istiyorum. - Sana, arzumu, kısa olarak bildiri-
Dedi. yorum ... Ben de seninle geleceğim. 
Suadın bu hali, Mustafa Beye tuhaf -Nereye} .. 

geldi. Omuzlarını sarsa sarsa gülerek: -Japonyaya ... 
- Ciddi konuşmak mı?.. Seninle Mustafa bey, bir kah.kaha attı. 

ciddi konuşmaya aldım ermez amma - Aşkolsun, Suadl .. Ben de, haki-
Suat .. söyle bakalım. Inşallah, hayırlı katen ciddi bir şey söyliyeceksin zan -
bir işden bahsedeceksin. nettim de .. karşma geçtim. Budala gi-

Qiye cevap verdi. Ibi, seni dinüyorum ... Hadi, yavru m .. 
Mustafa Bey, bu sözleri Suada söy- hadi kızım .. beni rahat Jmak da şöyle-

lerken, -içinden de: ce bir uyku çekeyim ... Zira, üç gün • 
-Hay köftehor. Galiba, birine aba- dür, kafam kazan gibi. Hadi sana da 

yı yakmış ... Ne yapsın, zavallı .. baba- Allah rahatlık versin ... ~anın ma -
sına söileyemez .. anasına hiç bir şey badine, yarın devam ederız. 
diyemez .. işte; varsa, yoksa bir sevgili Diye bağırdı. 
dayıcığızı var ya.. mutlaka; bana Suad, hemen elini uzatarak da yı sı· 
bundan bahsedecek. nın ağzını kapadı: 

Demişti. Ve .. o kadar sevdiği yeğe· -Yavaş söyle day.ı. A~nem duy • 
nin i ürkütmemek için, kalben hisset- masın ... Işte bak, yernın edıyorum, da
tiği memnuniyeti gösteren bir tebes • yı .. vallahi, billahi şaka söylemiyorum. 
sümle, o da tıpkı Suat gibi bir sandal· Seni temin ederim ki, hayatımda söy -
ye çekerek masanın karşı tarafına yer- lediğim en ciddi söz, budur··· Ben de, 
1eşmişti. seninle geleceğim dayı ... 

- Buyurun, küçük hanım ... Ciddi - Kızım!.. Hayatında söylediğin 
konuşmanızı belrliyorum. en ciddi söz bu olursa .. artık ciddi olmı-
Demiş .. Suadın ecvabını beklemişti. yanları, var sen kıyas et. 
Suad; her zaman dayısına hitab e • - Neden, dayıL 

derken , ~nmarık bir çocuk edasile söz -Neden olacak kızım} .. Acaba şu 
söylediği halde, hayatında ilk defa ola- dünyada, böyle hir sözü ciddi telakki 
rak kaşlarını çatmış .. (&tuğrul firka- edecek kadar bir budala var mıdır, der
teynİ hümayunu) nun koskoca başka- sinL Hadi yawum.. hadi evladım .. 
tibi olan, kırk beş yaşındaki Mustafa yorgunluktan gözlerim kapanıyor. 
beyi de, adeta ciddiyete davet etmişti. - Dayı t.. Beni dinlemek istemiyor-

- Day ı 1. .. Beni .. annem, babam ka- sun, değil miL Pekala ... Ben giderim. 
dar .. belki de onlardan daha çok sevdi- Giderim, amma .... 
ğini bilirim ... Bugüne kadar, hiç bir - Kızım!.. Söylediğin söz, -~öyl:ce 
arzumu kırmadığından dolayı da sana biraz akla mantığa yakın olsa .. uç gun, 
müteşekkirim ... Fakat, şimdiye kadar üç gece uykumu feda edeyim .. mem • 
sana izhar ettiğim arzuların hepsi, ça. nuniyetle.seni dinliyeyim ... Fakat, bu 
cukca şeylerden ibaretti. Bunları; bel- kadar yurgun argın bir zamanımda .. 
kide, hangi dayı o1sa kabul ederdi ... karşıma geçmiş, öyle bir deli saçması 
Sirndi senden ciddi bir ricada buluna- söylüyorsun ki ... 
cağım .. ve, han n olan muhabbetinin de- _ D ayı!.. Niçin deli saçmas ı, ol -
recesini, ilk defa olarak şimdi anlıyaca- sun ... İstersen beni götüremez misin) .. 
ğı m. - Kızım, nasıl götürebilirim}.. Gi-

- Desene .. Suad hanım tarafından, eleceğimiz vapur, posta vapuru deği~ 
imtihana çekiliyo~uz. ki.. bir harb gemisi... Eğer, idareı 

- Eh .. galiba, öyle. mahsusa vapurlarından birile gitmiş ol-
- Hadi, hayırlısı .. başla bakalım, saydım .. şöylece yaradana sığınır, hem 

şu imtihana ... İstersen, hen sana yar - de birinci mevkiden olmak üure sa • 
- · · ~~ ·- --- na da bir bilet alır .. götürürdüm. Fa-

1 • 
B1r Doktorun 
Günlük 
Notlarindan (*) 

ldrar zorlukları 

-- kat, bizim gemide bu, nasıl olurL 
11 Harıb gemileri ne, değil senin gibi genç 

bir kız; hatta dişi kedi bile giremez. 
- Y aaa .. demek oğlan olsaydım; gi

rebilirdim, öyle miL 
- Ehhhh .. belki, o zaman bir çare-

Sama, Nipurdan döndüğü gün, Ur 
şehrinde büyük bir kalabalık ve telaş 
gördü. Sokaktan geçenlerden sebebini 
sordu: 

- Kral mabede mi gidiyor ..• Nedir 
bu koşuşmalar} 

- Hayır - diye cevap verdiler -
Elam prensi geldi de.. ortalık bundan 
ötürü kaiabahktır. 

Sama birdenbire şaşırdı. 
- Ne diyorsun ... Prens Ham o bu· 

raya mı geldi} 

-Evet. Onu görmeğe gidiyor her-
kes. 

Sama beyninde bir uğultu duydu. 
Bu habere bir türlü inanamıyordu. 
Elam veliahtı Suz şehrinden Sumer 

topraklarına nasıl gelebilirdi ~. 
Gerçe son savaşlan sonra bir dost

luk anlaşması yapılmıştı. Fakat, Sama 
presn Hamo'yu çok iyi tanırdı .. onun 
Suzdan Ur'a gelmesini bir türlü aklına 
sığdıramıyordu .. 

Atını sürdü .. 
Saraya koştu. 
Hassa askerleri sarayın büyük kapı

sını kesmişlerdi.. çalınan borular, 
prensin o dakikada sarayda Sumer 
kralile konuştuğunu bildiriyordu. 

Sama saray l.:npısında duran muha-
fıziardan birine sordu: 

- Kim var sarayda? 
- Elam prensi .. 
- Prens Hamo burada, öyle mi) 
- Evet, m ella 1 Bu sabah geldi .. 
Sama atından indi .. 
Saraya girdi. 
Sama sarayda prensesin hizmetçisi 

zenc~ kadına rast1adı: 
-Cam o! Nedir bu kalabalık? Prens 

Hamo gelmiş diyorlar ... 
Cam o dudağının ucile gü ldü: 
- Onun buraya niçin geldiğini öğ

renmedin mi? 
- Hayır. Başka bir şeyden haberi m . 

yo'k. Niçin ve nasıl gelmiş Suzdan bu- 1 

raya) ... 
- Prens Hamo, bizim prensesi ba

ba5ından isterneğe gelmiş.·· 
Sama hayretle zenci kadının yüzü

ne baktı: 
- Ne dedin, Camo} Suz kralının 

oğlu. Sumer kralının kızile evlenmek 
mi istiyor} 

_ Evet. Neden şaşıyorsun} Bu, 
şimdiye kadar onu isteyen prensierin j 
yedincisi oluyor. Surnerde <<7)) rakka- • 
mı uğurludur. Gudea belki de kızını 
prens Hamoya verir. 

si bulunurdu. Unutınadı amma .. sana güveni Bu zorluk gençlerde de olur. iht.iyarlarda k d 
da. Gençlerde t.ıbli belsog-ukluğu neticesi ı - E, şu halde .. mesel e Y0 tur • a • yok! 

Prenses beni unuttu mu~ 

devamlı bir iltihab ile tedavi lçln kulla- 1! yı. Niçin~.. Ben mert, dürüst bir 
nılan Utıçlnr yuziınden ldrn.r yolunda _ Nı'ç'ın ')_ .. 1 w sebebı' ne-
d ı k ha erkegw im. Bu itimatsız ıgın ar ı sıl olur ve ldar zorlukları b~ - _ Ben, kız degw ilim ki .. oğlan ı m. 
gösterir. dir) 
Gençlerde belso~ukluğu yukanya kadar -Nasıl oğl~n? · w • . _ Nipur'a gitmeden, bahçeye çiz • 
yJrüdü~ü takdirde mesanenln unkunda _ Basbayagı .. oglan .. ınanmıyor - d'w• . .

1 bulunan ve prostat. denilen kestaneye sun degw il mi?. Pekala.. sana isbnt ede- ıgın Hçızgı er. . l r fakat ben onun 
sirayet eder. • - a .. su resım e .. 
O zaman lhtlliit daha clddileşir. Mnamn- yim .. işte .. bak... ___ , __ :_ 
fih bütun bunların muntnznm ve cıddi =====-.:....---------, 
ve serı blr tedavi lle bir müddet sonra Mustafa bey. bu iddia karşısında r · 
zall olmnsı beklenir. İhtiyarlarda Ise za- zaten bucalamıştı. Suadın, oğlan oldu- l•t/öbefci 
manın ve btr çok Cımuıerın tesırile pros -,w unu isbat etmek için gösterdiği ve - E. ezaneler 
tatın büyümesi dotayısile ldrar yolu da- g. . .. .. .. 
ralır, tıkanır ve bu suret.ie bazı yaşlı kim- sıka karşısında, bır an busbutun şaşır- Bu gece nöbetci olan eczaneler unlar -
seler gece gunduz sık sık ldrar etmek lh- mıştı ... Ve sonra, bir kah ka ha attı... dır: 
t.iyacında bulunurlar. Gece sık sık kalkar- Suadın parmagw ını bastığı 0 bahri ve istanbul cihetindt'kiler: . 
lar. Gundüz her yarım saatte veya bir ' . . ~ .: Aksaravda : cşereO. Beyazıdda · <Asa-
saatte blr hel.lya taşınır, dururlar. İdrar . neferi kıyafetındekı fotografa yan goz- dorl Fcnerde: CHiisameddln). Şehremı-

. .. "kte · (Su da ço1c zor çıkar, hasta inler, ıztırab için- le bir daha bakarak: nlnde . ıNfızıml Karngumru · -
de kıvranır. d S. tvada : <Erofilos>. Şehzade-

K m 1 Sen bu resim le. ancak n L ama E .. t · (Al'if Eskiden pro tatın ameliyatı çok zor ve - ızı ... . . . başında : (Ünlverı:itel. yup e · 
tehlikeli ldl. ,Şimdi yuzde doksan şlta ue zavallı besleme Ayşeyi kandırabılırsın. B 1 1 Emlnönü•ı"P · fMehmet Kô.zım) . 
nctlcelenmek C'11r Bu gtbl iirô.zı hisse - l ı Bahriyelilt>r, kül yutmazlar ... Hadi ba- J{~~iiknaz:ırd'l. · tHnlfısi) . Alemdnrda : 
den lhtlyilrhr kendilerini mütehassıs ll kalım .. Allah rahatlık versin. ı (C)ırrı AsımL Bı.~ırköyünde : {Hllfll>. 
doktorlara mua~cne ettlrmt'l!dlrler. Baş- . • 'r\Pvofrlu cii>Pf"ndPit"Ier: 
kn yapılacak b r re olmadı~ınn ve yfiz- Dıye bagırdı. İc;tikliU cadrle~inde : lGnlatas:ıray, Gn: 
de dok an şifa ilC' bf'kl~'ndl7•inc gore der- Suad, yerinden kımıldamadı. Kaşla- rlhl Galntada : rHidayetL Kurtuluştn · 
h ı nmeılyata ......... olmaları ı .. -ımdır - CK•ı .. tul 1~). Mackada : <Feyzl) · Beşlk -a ... = · rını çaUı. Sesini, ağırlaştırdı. Adeta, ' ~ 

tıısta : (Siılevmnn Recebl. <•> Ba notı rı kesip saklayınız, yahut tehditkar bir hnl nldı. J\oil'
2 

.. ;ci ve Aclalıırda: • • 
bir alhiime yarmttrıp kollekıılyon yapını7.. - Dayı 1.. Görüyorum ki, sen daha Üskiiclarda : cimrahor) . Sı.rıyerde . (Nu. 

b tl lılr . _ d d . (HalkL Heybellde . Sikinti -•manınız~a a no ar doktor h"l" be · b f"k · l l _ _ı• rll . Bu,'Ukn n a . ..... a a nım u ı rım e a ay caıyorsun, J 1 ~il>' im!ladınıı.a yetl$Cblllr. değil mi}.. (Arkası var) CTanaşL 

sorduğu şeylere cevap verdim. 
- Manasız cevaplar vermişsin 1 
- O ne resim çizdiyse, sen de ayni-

ni çizecektin 1 O geyik yapmış.. sen 
ha1ık çizmişsin 1 

- Ba:lık Elamlarda mukaddes bir 
hayvandır. 

- Geyik te Surnerde mukaddes bir 
hayvandır amma.. prensesin sana iti· 
madı kalmadı. 

- Bunun manasını anlayamadım 
ben, Camol 

- Anlaşılmayacak ne var bunda) 
lkinizin mukaddes tanıdığı ~eyler ayrı .. 
taptığı tanrılar ayrı.. ve bu ayrılıklar 
sizi birbirinizden uzaklaştıratak se -
beplerdir. 

Sama zenci hizmetçi ile fazla konu· 
şamadı. Camo bir gölğe gibi, sütunlar 
arasından süzülüp gitti. 

Sama hizmetçinin arkasından ba -
ğırdı: 

- Bu akşam odamda seni bekliye
ceğim, Cam o! 

Sama, prens Hamonun Cudea ile 
neler konuştuğunu anlamak istiyordu. 
• Hamonun geldiğini duyduğu zaman 
çok sevinmişken, bu ziyaretin sebebi· 
ni Camodan anlar anlamaz başı dön • 
rneğe başlamıştı. 

Sama, kralın kızını almak hülyasile 
yaşayıp dururken, yere çizilen resimle

Nipurdan ayrılırken, onun hıç'lcıraraiC 
söylediği sözler hala kulağında çmtı .. 
yordu: 

« - Sama, beni unutma! U rdan dö
nünceye kadar yolunu bekleyeceğim.ı> 

Sama katbini yoklad1.. vicdamnı 
yokfadı .. Mara}"l gerçek seviyordu. 

Hem seviyor, hem de acıyordu ona. 
Mara tertemiz bir kızdı.. ömründs 

bir kere bile günah işlememiş, erkek 
yüzü görmemişti. 

Sama ancak böyle bir kızla evlenir• 
se mesut olabilirdi. Sama sertliğile 
meşhurdu. Mara ona her zaman boyun 
eğebilir ve onun dileklerini yapmakta 
gecikmezdi. Onu daima memnun e • 
debilirdi. Cudeanın kızına gelince, Sa
ma gibi haşin bir erkek, bu kadar ince 
duygu lu bir kızla nasıl yaşayacak tt} 

Sama bunları düşündükçe beyninin 
uğuldadığını hissediyordu. 

Sama odasında düşünürken, Mara· 
nın (Ihtiyar Geyik) mabedinde kur -
han verildiğini Gudeaya söylemenin a .. 
zabını da şimdiden çekrneğe başlamış
tı. 

Cudeaya yalan söyliyecekti: 
cc- Maranın kam gözümün 

de akıtıkiı.ıı 
Diyecekti. 
Sama bunu 

ön ün· 

rin manalarını anlayamamak yüzün • ,-;;;;;.;;.;;.;.;...;..;..;~..;..;.-......;~-----------~ 
den prensesin gözünden düşeceğini 
hiç de ummuyordu. 

Sama odasına çekildL 
Çok yorg~Jndu. 
Cudeaya görünmek istemedi. 
Bir aralık odasında Marayı hatırladı. ,.-------

cıKnvga,, denen cışcru den kurtul
mak için; «barış» denen uhayll'• a 
kavuşmak için, bütün dualar l'C a. 
daklar orduya ve tayyareye ~·npıl. 
malıdır. 

Türk Hava Kurumu 

üK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

s. cl ketlde 11 1 Mart 1 193;: dedlr. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.003 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Mart 1 931 günll akşamına 

biletini değiştirm~ bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 

kadar 

, ..................................... ~ 
Bilumum 'Esnaf, , ''Küçük tacir, ve ''Küçük 

San'at'karların, nazarı dikkatine. 

İstanbul Ticaret ve 

Sanayi Odasından: 
1 - 1561 numara ve 29/Şubat/932 tarihli sicilli Ticuel Gazeteaile 

ili.n edilen Oda Umumi kararına uyularak İstanbul Ticaret ve Sanayi 0-
daaı mıntakuında bulunan bilfımum esnaf, dükkanı bulunna küçük un -
at ve küçük taeirierin Odaya kayt ve tescilleri yapılacaktır. 

2 - Bilumum esnaf, küçük san'atki.r ve küçük tacirlerden, Odalar ka· 

nununun onuncu ve Odalar nizamnameıinin 135 inci maddeleri mucibin

ce tanzim edilmis olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi vechile cemiyeti 

teşekkül etmiş ol~nlar, mensup oldukları cemiyet vuıtasile ve henüz esnaf 

cemiyeti leıJekkül etmemit olanlar doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi O

dası esnaf şubesine müracaat ederek kv.yıt ve tescil ve yoklama işini usu -

lü dairesinde ifa ettireceklerdir. 

3- Tescil ve yoklamanın Oda Umumi kararına göre 1937 yılının ilk 

üç ayı içinde ikmali lazımdır. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ettirmeyen ve mua
melesini ikmal etmiyenler hakkında Odalar kanununun beşinci maddesi 

vechile lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hüküm olunacak ceza
yi nakti, doğrudan doğruya icra dairesi marifetile ve tescil ücretile benı
her tahsil olunur. ((3720•• 
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o y·zMA PiMANOL 
ile derhal g~çer. Üşütmek

t en, bel, cü: ve a kaya 

giren ağrıları hemen keser 

Dr. A. ı< . KUTiEL 
Kan~ öy, Topçu!ar 33 

--------
ARABACILARA MüJDE 

Çoktanberi beklediğiniz dünyanın en meşhur 

HASAG 

Arabaeılara 
mııhsus 
LAMBA 

Lüks ve arabacı 

Li m baları 
gelmiştir 

Umumi sabf yeri: latanbul, Tali
takale caddesi 51 numaralı 

POKER TlRAŞ BIÇAKLARI deposudur. 

Kimyager alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 
Ankarada Istihdam edilrrıek üzere bir kimyqet' almacaktır. Askerliğini 

yapDllf istekiiierin iatida ye vesikalarile Umum Miiclürlüğe müracaatları. 

u692» 

Pipo Merakhlar1na MUJde 
Dünyanın her tarafında rağbet gören 

STANDART 
OLDENKOTT PIPOLARI 

• 
En mOşkUlpesend mnş[eruerını memnun edecek derecede çeşidi 

mevcuttur. Bir tecrObe kafidir. 

Helle Bruıere köklerden ıepalmtt ve Içi eon eletem 
medent tntrell SIGARA AGIZLIKLARI gelml•tlr. 

İstanbul, Sultanhamam Kebabcı karşısında 

PIPO PAZARI 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi ı 888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türlıiyedelıi pbebni: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniıtandalıi pb.lni 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelitı 
! stanbul ~e Galata şubelerinde 

Kiralık kasalar 

Soo Posta 
Yevmi. Siyasi, Havadis ve Halk ıaıetesl 

Yerebatan, Çatalçe§rne sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
IV. K.r. K.r. Kr. 

T1İRKİYE • -1400 760 ~ 150 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1004 800 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur . 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan me•,uliyet alınmas. 

Cevap için rnektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lhımdır. 

Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

EMiR e e e ı aş B &Çağı kuUonma.k1a olur 
hu y~d4 Q&Q, 

YarhTraş8açağa' ~rakflnd~ 10 tanesi 1~ kuru$tur. 
~~~~~~ 

Makinist Muavinliği İmtihanı 
--

Istanbul Belediyesi Karaağaç Müessesalı buz fabrikası için alınacak bir 
makiniat muavinfiği için &f8ğıdaki tartlar dahilinde bir müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

1 - Talip olacaklar bir Mnayi mektebi tesviye ve makinist kısmı me
zunu ~lacak ve hiç olmazsa bir sene işçi olarak bir yerde çalışmıt buluna
caktır. 

2 - Talipler ukerlik hizmetini bi tirmit olacaklar ve ya,Ian otuz beşi 
eeçmi, olmayacaktır. 

3 - Talipler hüsnühal varakuı, aıhhat raporu ve askerlik vesikasını ve
recekleri istek ki.ğıdına bağlıyacaklardır. 
4- Talipler nazari ve arneli olmak üzere iki imtihana tabi olacaklardır. 
5 - Gerek arneli ve gerekse nazari imtihancia iyi bir cevap ile birlikte 

cevap verme nıüddeti me~elesi de nazan dikkate alınacaktır. 
6 - lmtihanlara 2/3/937 Salı eünü saat onda batlanacaJctır. 
7 - lmtihana girmek iateyenler 19/2/1937 Cuma günü saat on~ 

kadar arzuhallerini Müdüriyele vermeleri lazımdır. O saatten sonra vuku
bulacak müracaatlar kabul edilmez. 

8 - lmtihanı kazananlar hakkmda alelusul tekrar tahkikat yapılacağı 
eibi ahvali aıhhiyeleri hakkında da Belediye heyeti aıhhiyeaince tekrar mu
ayene raporu alınacak ve ondan sonra ite ba,lattınlacaktır. (762) 

·- ·----------
TURKIVE 

Şeker Fabrikalan 
ANONIM ŞIRKETINDEN: 

1937 Senesinde kullanılmak üzere fabrikalarımıza Jazım olan 
teker sandıklan için kereste alınacaktır. Kapalı zarf usulile ihalesi 
S Mart 1937 Cuma giinü saat 10 da lıtaDbulda Bahçekapıda 
Ta, Handaki teker bürosunda yapılacaktır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 1 

~----• Amtdoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. 41----r 1--------------...ı İateklilere prtname paruıı verilir. Yirmi betbin undık veya 
dörtyüz metreye kadar kerute verrneğe talip olaniann teklifleri de 
nazan itibara ahnacakbr. 

EVET GÜZEL/M, ŞlMDİ 
Bütün erkekleri tesbir edebilirsin 

Bir tnllua•t•••• lineleri cezbettlll gibi, 
clld Için ••ret ••bit ve 

SON DERECE YAPlŞKAN VE GAYET iNCE OLAN 
~u renl .. Bir de dert ttu.,. .. ı• tecrUbe et. 

ftte, timyacerlerln ve kadınların 51 se
nedenberl aradıkları pudra, günde bir 
defa pudralanmak kafidir. Cildinil IOin 
son dereee yap~kan ve cayet ınce ol
mak Itibarlle yüzünüzün ve burnunu
zun parlaklı~ı ebediyen zaU olur. Dı
şand:ı. , yağmur ve günqde, dahilde sı-
cak salonlarda (resimlerde g6rdü~üz 
gibi) her §eyi yapabilirsiniz. Suya, cü-
ne~e maruz kaldı~nız ve dans ederek 
terledl(l'inlz halde tenin oayanı ha,ret 
safiyetini muhafaza edersiniz. Alqam 
üzeri yorgun, buruşuk bir ytizle evine 

avdet eden kadınlar, cildierini tazeleylp fnrkrdilmcz. En samimi dostlarınız bile 
ıençleştlreblllrler ve bir kaç yaş daha {bu pudrn sayesinde) tenlnlzln cazip 
1enç gorünmeCe muvaffnk olurlar. Bu guzelllğini Meta tabii teHikki edecekler
pudru gayet beyazintıcı ve kuvvetıendi- dir. Siz de bu slhiramiz, gayet lnce ve 
rlcldir. Yüzde hlç bir vakit leke ve ta- son derece yapışkan .. birde dorh Toknion 
b!lka hallnde gozükmez. Gayet ince pudrasını ısrarla ve mnrkaSlna dikkat edc
olması itibarilc cfldde o kadar güzel ve ıek tsteyinlz. Neticesinden memnun ka
muntazam ynıuşır ki mevcudiyeU bUe lacnk.sınız. 

' 

iN K i BAZ 
ve ondan ınUtevellid baş attnlannı de
tader. M1DE ve bsrsakları kolaylıkla 
boşalttr. Son derece tekslf edilmiş bir 
tuz olup ~IÜMASİL MÜSTAHZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
L .\ Y. -ve DAHA KAT'i tesir eder ye-
mekleı-den sonra alınırsa HAZlMstz
JJGI, Ml DE BKŞ1L1K ve YANMA -
LARit-.'1 giderir. M1DE VE BARSAK
LARI ALIŞTJRMAZ. 

Agızdaki kokuyu ve tatsızlıtı dere
der. MAZON isim ve HOROS mıuka
sıııa dikkat. 

Knçnk şişesi çıkmıştır, fakat boynk 

H EYV A TUZU -~iş.cs.i •f'k.·o.no•m•ık.ur •. ------

o 

.KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

., ... 

-
fll"' - -

- • . ~ ""' '..AJ 
S'-.. ·'.tiL . 
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Evvelce de Ilin edildiği üzere Yenlee 
plyancosu 15 Şubat P zartesl günü saat 
15 de Istanbul lnhl arlar SJrkeci Sat•t 
deposu üstündeki blnan1n büyUk salo· 
nunda Istanbul Matbuat mümessillerl ve 
Istanbul Ikinci Noteri huzurunda çekil· 
mlttlr. 

Kazanan numaralar ve kazandıklan hediyeler aşağıda yazılıdır. 

8 Silindirli FOROOR TURING 
936 model otomobil ' 

23319 
Radyo kazananlar 

29859 - 33018 - 15951 - l7 J84 - 28554 

Bol takımı 
65924 

Çatal, Kaşık, bıçak takım• kazananfar 
54336 - 6465 - 3879o - 32230 - 3902 - 68354 - 427 4 - 65835 

39055 • 38682 

Revu saati kazananlar 
67928 • 41781 • 32498 • 32680 - 24260 - 2~59 • 14966 - 11510 

7048 - 55523 - 23485 

Şarap tak ı mı kazanalar 
37905- 19016 • 41005- 59430 

likör takımı kazananlar 
40929- 18584- 62207. 60577- 39820- 38154- 30471 -1117 

4488- 11760 

Iş Bankası kum baras1 kazananlar 
lstanbul 

12738 - 19693 - 34684- 14202 -
2083 -17MI - 24449 • 1~836-
32986 - 24282 - 23455 • 255 ı 2 • 
5436 • 13664 - 14209 • 21666 -
11738. 9036 • 27885 - 31375-
13825 • 15Y77 - 17235 - 77 40 -
6605. 11285- 17848 - 32960-
1947- 23157 - 34620 • 29526-
4785 • 33692 - 27054 - 22003 • 
11427 - 1583- 35051 - 13791. 

1158~ - 33364 - 31462- 16986 -
11455 - 853 - 31022 • 20826-
24076- 16085-21443. ısı 15. 
23920- 34519 • 34811 • 9043 -
16293 - 32993 - 19408 • 26449 • 
33074- 14138. 2270~. 32978-
21405- 24810- 34600. 31764 

181 ll - 14482 - 6206 - 23926 -
23826 • 290M • 15718· lti367 ... 
5271 • 7318 • 17690 - 10631 -
647 - 33637 - 25241 - 164 -
14283 - 5944 - 17239 - 1540 -
1116 -12113- 21242. 20022-
597. 24928 .• 10265 - 21396-
21078 • 9423 • 4568 - 6166-
19342. 27705-24171-35329-
22918 - 34983 - 11351 • 8214-
1038 • 20029 • 32164 - 5869-
27785 - ı 4004 - 247 47 • 14890 -
22351 - 18124- 32754. ı25s6-
7074 - 27766- 18118 - 33486-
34930 • 257ı - 18179 - 34028-
8621 - 11680 - 30ı44 - 7350-
7376 - 4629 • 31382 • 14226-
21538- 580 

Ankara 
38835-38504-41000-41719- 39186- 41593- 42923.39745-
42247- 44757 - 45260- 44407 - 45293 - 41714 - 41672- 39602 -
40383 - 39728 - 43729 - 39068 - 44201 - 43546 - 39108- 45191 -

39865 - 42725 - 41 009 - 437 46 • 
39901 39919- 38173- 45178 44461 

Eskişehir- 55599 1 Trabzon - 63235 
Samsun - 62ı48 - 61665 • Zonguldak - 64120 - 64087 

lzmir _ ~~~~! · 62188 
Bursa - 51237 • 50780 

Adana • 36468 Sivas • 62628 
Edirne - 52989 - 53015 Balıkesir - 49541 
Gireson - 56529 Kocaeli - 58315 

Son numaralar ( l<umbara kazanarı'ar) 
67462- 67857- 66720- 68000- 65315- 67977- 65016- 66071 

67791 - 68117 - 68013 

İstanbulda Hediyeler Galata'da Ömer Abit 
Hanında İnhisarlar Umum Müdürlüğü Neşriyat 
şubesinde hüviyet cüzdaniarının ibrazı suretile 
bizzat kazananlar tarafından alınacaktır. Diğer 
şehirlerde İnhisarlar Idarelerine müracaat edi
lecektir. 

i HiSARLAR 
IDARESI 

POSTA 

,-. Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollar• 

hastalıklan mUt~hns ısı. KOprObaşı 
EnılnönU han Tel: 211H5 __ 

Beykoz Sulh Hakimliğinden: 
Aslen Şiieni n. Hacı Kasım köyün

den olup 12/8/936 tarihinde Bey
kozun Rıva k~ünde ölen Rasim 
Çavuşun terekesine mahkememizce 
el konulmuştur. Kefaleti hasebile 
alacaklı olanlar da dahil olduğu 
halde bilcümle alacaklı ve borçla
rının resmi vesikalarile beraber bir 
ay içinde Beykoz Sulh mahkeme .. 
sine müracatlan lazımdır. Bu müd· 
det içinde gelemiyenlerin ne miras 
cı ya ne şahsa ne de borçlu ya izafe 
ten müracaat hakları olamıyacaktır. 
Mirascılann da üç ay içinde gel· 

medikieri takdirde haldarını iskat 
etmiş olacakları .lan olunur. 

"908 , 

'Üskiidar birinci sulh mnhkeınesin· 

Şişlide Hanımoğlu .sokak 63 No. da 
ı Evrcdiki vekili kocası i\Iihalaki. 

Genç Ali tarafından ıniivekkiliııiz 

'

, Evrcdiki aleyhine ikame eylediği (250) 
iki yiiz elli lira alacak davasının mu • 
hakenıesinde: aönderilcn davetiyede 
ikametguhmız ;eçhul bulunduğu mü· 
basir tanıCından verilen şerhten anln· 
şıl~uş olmakla muhakemenin ınua~.lfı~ 
bulunduğu 10/3/937 çarşamba gunu 
saat ll de Üsküdar sulh birinci hukuk 
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Sigara da içseniz 

RA YOLiN 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima 

temiz, daima beyaz, daima sağlam 
kalacağına emin olabilirsiniz. 

R 
A 
D 
V 
o 
L 
• 
1 

N 

Diş macunlarının 

en tesirli ve en 
nefisidi. 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N 

Daima Radyolin! 
" ı ' ~ .. 

En hoş meyva tuzudur, fnkıbazı defeder. Mide, 

Barsak, Karaciğerden nıiitevellit rahatsızlıkları 
önler. Hazmi kolaylaştırır. Canhlık verir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - İSTANBUL - ·-

mahkemesine gelmeniz Jüzurnu tehli • ~~------• 
1 ğnt makamına kaim olmak iizerc ila • Yeni çtkan 
ncn tebliğ olunur. (801) --1 HAFTALIK SiNEMA 1 

-------------------, DOYÇE ORIENT BANK 
Drcsdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 
' 

Tür.kiyedehi fubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 
* H.,. türiii banka iıi * 
--~------·---------

Mecmuas1n1 mutlaka ahn1z. 
H ftahk stnema da mütenevvi ve enteresan yazıları •• 
En güzel artistleı in portre ve resimlerini.. Karikatürler, 
Roman ve meraklı bahisler bulacaksınız. 

Her yeerde fiatı 1 O kuruştur. 1 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 
hergUn (2 - 6) Divanyolu numa.ra 104, n te
lefonu 22398 - 210" 

Son Posta Matbaaaı 

Ncşriyat Mndurn ;s~ıTı;Ragıp ı-;MEÇ 

{
A.Ekrem UŞAKLIGlL 

SAHIPLERI: ~. Hagıp EMEÇ 


