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Balkan Konseyi diin 
akşam mesaisini bitirdi 

Bugün resmi tebliğ neşredilecek 
Dört müttefik devlet arasındaki bağlılık bir kere daha 

tezahür etti. Murahhaslar dün öğle yemeğini 
Kralın Sarayında yediler, bugün Atinayı terkedecekler ---··-----·····-···-·-··-................ -

Bir Ingiliz mecmuasının ortaya attığı 
dikkate şagan bir şauia 

Krup mümessillerile mukavele dün imzalandı, ilk yeni 
vapur bir sene sonra teslim edilecek 

lktuat '/ekili ~aakaYeleyi imalark• (TUIII 81lnoQ uJf••MA) 
~ 

( Suriye mektuplar• J 

Bükrq, 17 (Hususi) - Bazı ecne
bi diplomatların, <<Demir muha.fız)) tet
kilatı,na menaub lspanyada ölen iki 
Rumen gönüllüsUnUn cenaze meraai • 
mine t,tiraki, Rome.nyada eiyaat bir 
hadise olmuştur. 

(D~vamı 12 bıci sayfada) ------·-·-
Çahşan kadmlar arasmda 

Peride Celilin bu güzel Ye pyam 
dikkat rlSport.,J aerisinin ilk par
çuını buglbı 8 inci uyfada 

bulacakaımz. 

a 

Idare iflcri telefonu : 20203 Fiatı 6 Kurut 

Genç Türk denizcilerinin kadirşinaslığı 

Yusuf Reis için düıi 
yapılan merasim 

Büyük Türk denizcisinin kemikleri ayak albnda kal
maktan kurtarilarak Pıyalepaşa türbesine nakledildi 

Yusuf Reis Kimdir? 

Mil tekaitler/e dul ve yelimiere ne surelle ayiıiı 
bağlanacağını veya tazminat verileceğinl anla
tan hanunun bütün hilkümleritıi neşrediyoraz 



Hergün 
---

Sancağa dair 
Taze haberler 

•--- Yazan: Muhittin Birıen -

S aneağa dair taze haberler geli-

yor: Suriyeliler Sancak anlaş
masından bir türlü memnun değildir
ler. Cenevre anlaşmasında ismi geçen 
Bayır ve Bucak nahiyelen meselesini 
sanki Türkiye tarafından ortaya yeni 
atılmış bir iş imiş gibi canlandırarcık 
•işte, Türkiye Suriyeyi boğmaya başlı
yor!• tarzında propagandalar yapılı
):Or. Sonra, Kamisul Hadidi (demir 
gömlekliler) in Sancağı icabmda silah
la istirdat etmekten bahsettikleri görü
lüyor. Arkasından bakıyorsunuz ki Mu 
sa Dağı muhacirleri e:bize silfih verin, 
biz Sancağı sil8hla müdafaa edeceğiz!• 
diyorlarmış. Onların cbize silah verin!• 

İlk insanlarda nakil vasıtası in -
sanm kendi ayağıydı, yarulunca 
beygir.i bulup eblile§tirdi, beygiıi 
yavaş bulmıya başlayınca evvela Jo. 
komotifi, sonra otomobili, daha son
ra da tayyareyi icat etti. 

İlk insanlarda kendi muhitlerin
den ba.ş.kas.ilc tanışma yoktu, taııış· 
ma olmayınca haberleşmiyc ıhtiyaç 
ta görülmezdi, tanışma artmen mek
tup, mektup yavaş gôrülünce tel • 
graf, telgraf ta yavaş görülünce tel
siz icat edildi. 

---

İlk insanlar ını fazla yaşarlardı, 
yoksa tabii ömür şimdi mi uzadı, 

ihtilaflı bir noktadır, fakat sür'at 
sayesinde bugünkü insanların on a· 
sır evvelki insanlara nazaran bin -
lerce defa fazla şey görüp, gördük -
lerınden zevk duydukları muhak -

dedikleri zamanlarda bir taraftan da -:=:====::=;;;::=======:=.:::::~===~==~~~~~~~::;;;,.:.;.::;:::=:::=::::;:..=~\ 
Sancakta Türklere karşı tethiş siyase- ( J 
tı takip edilmek üzere birtakım çeteler 

kaktır . 

hazırlanmakta olduğu haberleri du~u- l _ _!!!!!!~~!!!~~~~!...--~!::!~-!!~~~..!~~~~!!!::...~...!:!_~:__!~~~~=~--J luyor. Ve saire ve saire... '- _ 
Bütün bunlar iyi alametler, hayır a

lametleri değildir. Bütün bunların de
lalet ettikleri mina, Suriyenin yanlış 
bir yolda yürümekte devam ettiğini ve 
Sancak meselesinin, hiç olmazsa ma
rM!n henüz halledilmediğini gösterir. 

* Fakat, biz bu işlerde sinirlenmeme-

Kalenin hüvesl 
Hoca medresede de.rs veriyordu: 
-Kale fiildir, dedi. 

ğe karar v~ olduğumuz için sinir- l{alenin faili Hüvedir. Yani .. o, 
knmemekte ve işleri sük.unetle müta- manasma gelir. Hüve, Kalenin tah· 
lea etmekte devam edecebf1iz. Yalnız, tında miistctirdir. Yoni altında giz· 
Sunyede bu hareketleri yapanlar ve li dir. 
Jdare edenlerle konuşmakta fayda ola· Hocanın dersini dinleyen ofta, 
cağını dü~ünrek aşağıdaki mülahazala- çakısııu çıkardı. Kitapta Kalenin 
rı kaydedeceği.z: yazılı olduğu yeri kazıdı. Alt sayfa 

Suriyede bu hareketleri kimler ya- meydana çıktı, onu da knzıdı. Uijy-
pıyorlar? Bu suale iki ihtimal ile ce· JelikJe on dördüneöde Hiive kelimoı:ı 
vap verilebilir: sini gördii. 

A - Mes'ul Fransa hükütn{'tinin tı.ki· - Buldum hocafendi. 
lane siyasetini anlaıruyan birtahm, _ Neyi bulduu. 

Fransız müstemlekecileri, marifet yap -Kalenin tahtında milidetir olan 
tıklanna kani olarak Suriyede sahte 1 

Hiive on dört sayfa altta imiş. bir Nasyonalizm hareketi yapmak ve •- -• 
bu vesile He Suriye ile bizim araımzı Gülme şeklinden 
açmak istiyorlar. Bu, sadece ateşle oy- lnsanın tablatı•nt namak olduğu için, Fransa hükumeti-

nin dikkatini bu rnesele üzerine ehem- Amerikada Ruynaç şehrinde 114 Anlıgan dohtor 
nıiyetle davet etmeği icap ettirecek bir yatını ikınal etmit bir adam vardır. fngi1terede bü
ha1dk Biz burada cFransa ile dost ol- Bu adam ihttyarlar arasında çalakisi yük bir apartı • 
duk, dost kalacağız!• diye sevinip du- ile şöhret kazanmıştır. Dünyada bu ya- manın üzerinde 
rurken Fransa hükfuneti narnma hare- ıuı eri"ml"' insanlar arasında bunun ka- 1 

ı r- T T şu eer evha var • ket eden müstemleke organ arın.ın. ne- dar çevik başka bir adam yoktur. Bu 
ticede Fransa ile aramı.zı açabıleceek b" . BO •w • d 

84 
d k" dır: 

olan böyle oyunlara gitmelerini ne ka- adam ırı ve dıgen e yaşın a ı «Biraz gülü • 
dar teessüfle karşılasak azdır. Arneli oğuUarile muntazaman ava çıkar, her nüz, ne huyda 
hiç bir faydası olmıyan, Sancağın tari- sabah 12 kilometrelik bir yolda bisiklet insan olduğunu • 
hi mukaddcrat seyrini tevkif edemiye- ile gezer, ve her gün döıot dakika ip zu an lı yayım h> 
cek bulunan bu o~na bir an evvel ni- atlarmı~. Bu apartıman• 
h ayet vermek çok lazund ır. Bunun için B d"d d 4l ·ı 52 sıları da m,.

31
hur tıp u·· •-elı~Pr böyle birşey va b .. . u asır ı e a amın ı e yay --y .,.. 

ı:>~ rsa una manı ol· 1 dan d ı d kt 1 ı d H masını Fransa hükilınetinden rica ede- arasında 9 torunu, 21 ile 32 yaşların~ tat arın ve e i o or ar ? an a-

Dünyanmen mari/elli 
Saati Fransada 

F ransada Beau Vais şehrinde yük -
sekliği on metre olan ve dünyada em
aali bulunmıyan bir saat vardır. 

Bu saat yalnız günün muhtelif u -
manlarını değil, aynı zamanda, günef 
ve ay tutulmalarını, tatil günlerini, se
neleri de göstermekte imiş, bu saatte 
90 bin dişli mevcutmu~. 

Erkeklerde kadınlar gibi 
giyinmeli imişler 

Meşhur Ahnan hıfzıssıhha mütehaa
sıslarından doktor Ernest F riedherges 
erkeklerle kadınların cikllerile elbisele-

riz. 32 tonununun torunu ve üç ile yedı yinkton oturmaktadır. 
B S 

d d Bu adam nisanların gülüşlerine rinki(ıden on derece daha aşağı oldu -- uriyede, Suriyenin hakild is- yaş arasın a a torununun torununun 
1 1 

v •• be · d he hem 
tik1alinf isteyen Arap Nasvonaıı·zmı, Sıı I nazaran ne ahliıkta olduk arını an ıyor- gunu ve rütu tiD e men en 

ri arasına aayet hassas termometreler 
ve r.ütubet ölçme aletleri koymu, ve 
neticede kadınların cilellerile elbiseleri 
arasındaki hararet derecesinin erkekle-

,J - torun arı varmış. ·· ( dah o1d • t b"t t riye hudutlannın daralınasını değil, bi • • ..1 muş. Bu lngiliz doktoruna gore a, a, yarı yarıya a az Ulı\lnu es ı e-
lakis genişlemesini isteyebilir ve bun- .~u ~da;ı~ .baa.kbası ı.~f3 raşında o . - a, a,) şeklinde gülenler aamimi ve ke- miştir. 
dan dolayı da böyle rnüfrit hareketlere muş, en ısı ıst ozu aza sever~If yifli insanlar olurlarmış. (E. e, e, e,) Mütehassısa aore vaaat bir erkek. 
kadar gidebilir. Bunların kendi başla- ve bu sebehten bu kadar uzun yaşa ı- kl" d ··ı 1 · sog ·ukkanlı ve yaz kış hayatını çürütücü bir hane! 

w 1 şe ın e gu en er ıse, • rına çete teşkil1 ve bunlara silah ver- gını söy ermi~. . __ ·- melankolik insanlarmış. (1, i, i, i) se- iklimi havası içinde geçirmekte, yal -
me işine giri._c:ebileceklerini kabule im- -· dasını çıkaranlar ise soğuk ve meıan- nız yüzile elieri ilahat etmektedir; va ka Im ki be be h tt" ·· d iki katlı bir teessüfe duş·· memiz de ta-

1 n ° nma a ra r, a a muca e- b.. 1 H F h tt d"yor hem kolik oıurlarmıııı. Yiğit ve cesur olan • sat bir kadın ise alp erin serin, kuru ik-

Aşkın zararları 

lamet tJul tlsl -Bir insana : 
- Gülmeyiniz! 
Diyebilirsiniz.. Kendini tutar gül ~ 

m ez. 
- Konuşmayınız! 

Diyebilirsiniz. Nihayet patla) acak 
değil ya; konuşmaz. 

- Oturmaymız! 

Diyebilirsiniz. Hint fakiri gibi hıç o• 
turmarlan ayakta durur. 

- İçki içmeyiniz, tatlı yemeyiniz, e· 
vinizden çıkmayınız, komşuya gitme· 
yiniz, otomobile binmeyjniz! emirlerint 
verebilirsiniz. Velhasıl bunlar gibi da• 
ha birçok şeyler söyleyebilirsiniz. Fa· 
kat: 

- Sevmeyiniz! 
Diyebilir misiniz? İsterseniz diyin. 

Mademki insandır. Ne kadar sizi dınle .. 
rnek istese, ne kadar kendini zorlasa ge 
ne seve<X?ktir. 

Çünkü ne ilim, ne fen, ne de sihır• 
bazlık bu ane kadar insanı sevmekten 
koruyacak bir «Siperi aşk• bulup orta .. 
ya koyamamıştır. 

- Öyle ama, böyle bir şeye 1üzum 
var mı? 

Diyeceksiniz. Lüzum var ya .. Baks~ 
mza şim dı de Avusturya Başvekili 
sevdiği kadınla cvlenebilmek için mev 
kiini terketmek mecburiyetinde kalı " 
yor. Aşkın izdivaç tacını başına giydiği 
gün Başvekaletin koltuğundan aşağı 
inecek. 

Bir, iki zararı yok, fakat bu böyle ço 
rap söküğü gibi gidecekse Avrupa için 
iş fenadır. İlirn adamlan bir müddet 
için yeni çeşit zehirli gaz, yeni çeşiti 
tahrip bombası icat etmekten vazgeçip 
bir esiperi aşk» icadına çalışsalar da 
bu sayede: 

- Sevmeyiniz ! 
Emrini alan insan kendini aşkın elJn 

den korusa. Ve aşk yüzünden uğranı .. 
lan bu türlü zararların olsun önü alın .. 
sa I.. 

İsmet Hulfısi ....................................................... ._.... 

Biliyor musunuz ? 
1 - Fransız ihtilalinde ve inkılabın .. 

da ismi başta geçen siyasi adamlardan 
Robespierre kardeşler kaç tanedir, 
İsimleri nelerdir? 

2 - Laponlar nerede yaşarlar? 
3 - Honduras cumhuriyeti nerede • 

dir? 
(Cevapları Yarm) 

* Dünkü Susllerin Cevaplan: 
1 - Fasta ilk defa Fransız hinuıye • 

sini kuPan ve kendisine •Fas fatihi• is~ 
mi verilen adam Mareşal Lyauteydir. 
Mareşal 185-4 de Nanşide doğmuş, 193~ 
de Pariste ölmüştür. Cesedi büyük bill 
merasimle Fasa gömülınüştür. 

2 - Pariste ilk defa matbaayı açan; 
adam Ulrihgeringdir. İsveçte doğmuş, 
151 O da da Pariste matbaa kurmuştur. 

3 -Çok eski devirlerde yaşamış in .. 
sanıann tapındıkları Bel ilahı, Babil .. 
lilerin en büyük ilahıdır. Yunanl•lar 
buna Zeus Finikelilerde Baaı isminr 
verirler. lenin yalnız manevi tarafivle me~~ul ıı o ur. em ransa a a e ı ' " d ··ı 1 ı· . ib" 1 "hh" b" h .. d 

olduklarını farzetmek mümkündür. Bn de bır kısım Suriyeliler gaflet ve hata lnr da (0, o, o, o,) şeklin e gu er er • ınıı 8 ı tat ı, 11 ~. ır ava ıçın ke ya-
takdirde de pek müteessif oluruz. He- içindedirler ve galiba işin doğrusu da miş. Dr. Hayinkton (U, u, U, ) şek • Ş~m~ktadır. Prof~re na~ran er eki~- Mısırda 5000 senelik 
nüz ne bugu··n için, ne de ~arın ı· ç·n b d A k b. d.. · bütün bu linde gülenlerden korkunuz, demekte. rın e kadınlar gibı entarı ve eteklık te·'essüh etmemiş bir ceset 

,J u ur. nca ıze uşen ış, 1 ··ı·· .. . gi 1 · b · · k ·· Jl 
mustakil olmalarma imkan bulunmı - ahvale karşı sinirsiz olmak ve vazife- dir. Bu gülüş, fena insan arın gu uşu •- .. Yme erı, ya~n çora gıyrnıyere us- bulundu 
yan Suriyenin bütün istiklfıli nihavet mizi yapmaktır, bu vazile de bir taraf- miş. tu açık ıskarpmler kullanmaları, dekol-
bır müstemleke istiklalinden lbaret ·ol- tan Fransayı, diğer taraftan Suriyelı- J\.1 ~ d l w a çare te gez.meleri sıhhat bakımından çok Meşhur lngi1iz arkeoloji mütehas " 
..ı w h Id A N ı · ·· ıve es ar ıgın dal · · · · ı d 11.,1· W It E M' uugu a e, :rap asyona izrni kendi- leri ikaz etmek icap eyliyor. Bız, Tür'k -~a ıyı ımış. sıs arın an ıv ıster a es mery L .. 

sine hedef olarak Türklerle mücadeleyi matbuatı vazifemizi yapıyoruz; elbı!t bulunmuş sor~ı~;;:;~v"a_p_v_e-rm._e_m_e_k,~t~e: sırda Sakkara·da yaptığı haniyat esna"' 
tayin ve tesbit etmiş bulunursa elbet hük~metimiz d.e bütün ~u işleri Hiyik Insanları en çok korkutan hastalık- _ Hastalar iyi oluyor ya~ Ötesi amda miladdan 5000 sene evveline aif 
büyük bir hatA ve gaflete düşmüş o· oldugu ehemmıyetle takıp etmektedir. f d 1 v dır uzu nenı"ze 

1
.. d ktedi ~ bir cesed bulmuştur. Bu cesedin Sali• lardan bl·, tanesı" ne es ar ıgı ' n :ı.~·m eme r 

lur. On1arm müdafaa ettikleri ~asyo- Kendi ıne düşen vazileleri de yapacak d d t F"lhak'-7 _ı_k F" d _..J • kara eyaloti valisi Sabu'ya aid olduğu 
zamanlardanberi Lon ra a 0 uran ı ıKa Q(J tor ıngar ın h:oavı 

nalizmin d~şmanı biz değiliz, bizimle tır. d . d b" isi bu derdi u·w· b"" l k • anlaşıımı~tır. Bu mühim keşfin eskı halledilecek davaları yoktur. Evvela Şimdi1ik, vaziyeti bilerek, hiı.diselc- doktor Fingar ismın e ı.r e ıgı utün hastalar iyi o ma ta imış- T 

k w Hak oldu 1 d k a1n Mı~r hayatına dair pek kıymetli malO.c memleketleri hakiki manasi1e rnüsta • rin manalarını tamamen tayin ederek ülliyen tedavi etmege muva • er, o tor bunlara terkl:>ini y ız 
k d" · · b 1 mata bir anahtar teşkil edeceği düşii " kil olsun ki biz de onlarla o zaman cid- neticeyi bekliyeceğiz. ğunu iddia etmiştir. en ısının ildiği bir ilacı kok atıyor -

· · 1 t w ı nülmekteıdir. di olarak konuşabilelirn. Bugün müda- Muhittin Birgen Kendisinden bu .ışı nası yap ıgın muş. 
Cesedin kafası kesiktir. Tetkikler c~ 

fa:ı ettikleri dava, Suriyenin hudut!arı 

nm davası dahi değild"r. Bir zaman- r ı nayetin hırsızlar tarafından yapııdığr .. 
lar Suriyeliler, Franc;ayı bize Suriye j ST ER j NA N ı ST ER NA NMA! nı göstermektedir. Cesedin yanı başın-, 
hesabına cemıle göstermekle> itharn et- da ot~mobil direksiyonuna benziyen 
rnişlerdi. Şimdi de biz onları, bu vazi- Biga muhabirimiz anlattı: nuptan m:? Kar nu yağaca.k, yağmur mu, yanılmaksızın acaib bir a!et bulunmuştur. Işin asıl tu .. 
yetenazaran • Fransa hesabına lüzum- cŞelırimize pek yakın mesafede kllin Ağa köyünde söyler. Ve köylü de Işini hep ondan aldıjjı malUmata gö- hafı eeoedin aradan be, bin oene geç.., 
suz gayretkeşlik göstermekle itharn c- c Yakup oğlu Hüseyin ı. isminde bir adam vardır ki bütün re tanzim eder. m esine rağmen, mumyalanmadığı haJ.. 
dersek haklı olmaz mıyız? muhiUnde •can:ı baroınetre• olarak tanınrnaktadır. Zi- de telessüh etmemif olmaoı ve tefe>aüll * ra Yakup oğlu Hüseyin 418 saat sonra havanm nasıl ola- Yakup oğlu Hüseyinin tahminlerinde aldandığı fim • d b Mu .. mku""ndu"r kı" bu ı"kı" sebepten mu"s b" deJ bil etmiyecek ~rait içinde urmuf u • cağını buı-.inden bilir, rüzgAr şiinalden mi esecek, ce • diye kadar !r a e vaki dejildir.ı. 
takmen hiç biri bulunmasın da her iki- ı sT ER ı NA N J s TER ı NA NMA r lunmasıdlır. Ar~~l~loğlar_ 'i~lam· bu hı U• 
si de ayni zamanda vaziyete tesir yap- auet ,art arı tetau-. etmege tf ar .. 

rnakta olsun. Du takdirde iki taraflı ve ---------------------~----------------------..1 dır. 



Almangaga ısmarlanan 
10 vapur inşa ediliyor 

Balkan Konseyi 
• • • 

mesaısını 

dün akşam 
bitirdi 

(Bat tarafı t md sayfada) yetleri reisieri ~erefine verilen ziyafettel b~r ziy~fetten so?r~ g.~zel bir nutuk 
alakadar olan beynelmilel siyasi vazi - Elen batvekili Metaksaa ile Balkan An· soylemış ve demıştır ki. . 

ı k'k · · · · y 1 b cBenim matbuata yirmi senelik hız· yet ~ri tet ı etmıttir. tantı konseyı reısı ugos avya aşve- . rd M- d d" . k" k' 
Ö ı 1 ı ed . . . . .. . .1 metun va ır. usaa e e ınız ı es ı 

ğ eden sonra aktedi en ce s e kılı Stoyadınovıç arasında teatı edı en b" 1 "·d f t" 1 . e mahrem 
1 k 

ır mes eK ~ sı a ıy e sız , 
konsey toplantısına nihayet veri mit • ~~tu~ları hararetle. alkışlamak~a ve ço bir surette bazı ifşaatta bulunayım: 
tir. Gazeteler dört müttefik devlet a - ıyı bır şurette t~faı~ etmektedı:ler. Biz, gazeteciler, diğer insanlardan ay 
ra.,ındaki bağlılığın her zamandan da· Gazetecılerın tetkiklen rı ve başka adamlarız. Bizim kendimi-
l:ıa kuvvetli olduğunu tebarüz ettir - Atina, 17 (Hususi) -Balkan mat· ze mahsus fikirlerimiz, kendimize mah-
mekte, tetkik edilen meseleler etrafın- buat kongresi bugün mesaisini bitir - sus çalışma tarzımız ve gene kendimi.· 
da dört devlet nazırı arasında tam bir miştir. Gazeteciler Mora yarımadaaile ze mahsus bir üsllıbumuz vardır. Biz, 
mutabakat efkarı mevcud bulun - Patras havalisinde tetkikatta bulun • orijinal insanlanz. Bizler, kusurlarla 
duğunu büyük harflerle yazmaktadır • duktan sonra memleketlerine döne • dolu olduğu kadar iyi hasletlerle de do 
ı lu yaramaz ve haşarı çocuklarız. Çok 
ar. ceklerdir. t 
YMın (bugün) Atinada bir tebliğ Matbuat kongresinde verilen kararlar iyi huylarımız vardır. sbatını mı isti 

yorsunuz? Bütün hatalarımıza ve bü-
neşredilecek ve murahhaslar akşam A- Atina, 17 (Hususi) - Balkan Mat- tün mübalagalarımıza rağmen, fikirle-
timıyı terkedeceklerdir. buat kongresinde Türkiye Başınurah- re yol açan biziz, efldin umumiye cere-

Kralm sarayında ziyafet hası Vedat Törün reis bulunduğu mu· yanlannı raratan biziz, büyük mikyas 
tina, 17 (Husuai) - Dört Balkan nevi yakınlık encümeni Balkan ınemle 

ı ta istikbaHn tarihini hazırlayan gene bi 
Hariciye nazırı ve konsey içtimaına iş- ketleri arasında mütekabii sergiler açı 
tirfıl· eden murahhaslar bugün öğle ye- ması, radyo servisleri tesisi, dram ve 
me- ini Majeste Kral Ikinci Jorj'un mi- musiki san'atkarlarının Balkan memle 

f . · 1 k d yem"ışlerdı"r ketleri arasında sık sık ziyaretler yap sa ırı o ara saray a . . . 
Türk elçiiiiinde ziyafet ması ve Balka

1 
n me~kl~kf etlerı . 1motıiı·1 

A · 17 (H ") B k he uygun eser ere mu a at verı mesın 
tına, ususı - u a şam t kl"f t . t" .. . ·-· k e ı e mış ır. 

Tur k elçılıgınde Balkan Antantı on- Siyasi enetimende Balkanlı gazelele 
seyi murahhasları şerefine mükellef bir rin teşriki mesaisi hakkında Yunan :nu 
ziyCtfet verilmiştri. Ziyafeti bir balo ta- rabhasının teklifi kabul edilmiştir. 
kib etmiştir. uBiz gazeteciler• 

Gazetelerin mütalealan Atina, 17 (Hususi) - Matbuat ve tu 
Atina, 17- Atina ajansı bildiriyor: rizm siyasi müsteşarı Nikoludis Balkan 

Büti.in gazeteler, Balkan murahhas he- matbuatı delegelerine verdiği mükellef 

ziz. 
Kim dıyebilir ki, her memleket ga 

zetecileri, kendi vatanıarına müsbet su 
rette hizmet etmemiş ve nazik zaman
larda ruhunu, kabiliyetlerini ve saade
tini yüksek emellere hasreylememiş -
tir. 

Resmi ~lerde dahi, biz gazeteciler, 
serbest bir surette hareket ederiz. Bi· 
zim görmek, işitmek, hissetmek, tclsir 
eylemek ve nihayet herşey tabii ve oa 
sit bir surette öğrenmek ihtiyacı 
mız vardır.• 

Zonguldak limanındaki tahmil ve ı Atatürkün 

tahli~B işleri inhisar altma altndi Büyük eseri 
Sabık Yunan Nazırı 
Pesmazoğlu bir seri 

makale neşrediyor 

Eti Bank sermavesine mahsuben Maliye Vekaleti bütçe
sine tJir buçuk milyon liralık tahsisat ilave edilm:ştir 

Ankara, 1 7 (Hususi) - Hükume • Zonguldak limanındaki bütün tah -
tin hazırladığı bir kanuna göre hüku • mil ve tahliye işlerile Ereğliden Filyo· 
metle Ereğli şirketi arasında akledilmiş sa kadar Havza, Ağız ve mevkilerinden 
28 ikincitcşrin/36 tarihli mukavele bu hududlar içinde yapılacak kömür 
mucibince hükumete intikal eden ma· nakil, tahmil ve tahliye işleri inhisar al· 
denlere, liman ve demiryollarına aid tına alınmıştır. 
bul'umum hukuk ve menafi, emlak, Yukardaki işleri yapmak için Eti 
ara?i ve tesisat doğrudan doğruya Eti Bank sermayesine mahsuben Maliye 
Bank kanunu mucibince kurulacak bir Vekilieti 19:W bütcesine bir buçuk mil. 
müesseseye devredilmiştir. yon lira tahsisat ilave edilmiştir. 

Vekiller heyeti 
lstanhulda 
toplanıyor 

Atatürkün evi 
Yakında Selanikten gele· 
cek bir heyet Atatürke tapu 

senedini takdim edecek 

Atina, 17 (Hususi) - Müte -
veffa Yunan başvekili Çaldaris ile 
Ankaraya gelen o vakitki Ekonomi 
Vekili Pesmazoğlu bugünden iti
baren Proiya gazetesinde Türkiye 
Cumhuriyeti, Atatürkün şahsiyeti 
ve büyük eserini tahlil eden bir seri 
makale yazmağa başlamıştır. Pes• 
mazoğlu bu büyük dehanın önün· 
de eğilmektedir. 

Başbakanımızın 
Belgrada gideceği 

söyleniyor 

Almanların Krup vapur t<.'zgfıhları -
na sipariş edilen gemilerimizin muka
velesi dün öğleden sonra Pcrapalas o· 
telinde İktısal Vekili Celal Bayar !.ara 
fından imzalanmıştır. İmza merasırnin 
de tezgfıhlann mümessilleri, İktısal 
Vekaleti deniz ve hava müsteşan Sa· 
dullah, Denizyolları umum müdürü Sa 
dettin, Deniz Ticaret ikinci müdürü 
Refik te hazır bulunmuştur. Krup tez· 
gahları tarafından yapılacak bu gemi· 
lerin üçü Karadeniz hattı için beşe!' bin 
ton hacminde ve 16,5 mil sür'atinde o
lacaktır. Dört tanesi Mersin hattı için 
üçer bin ton büyüklüğünde ve 13,5 
mil sür"atindedir. Mannara denizmde 
Mudanya ve Bandırma iskeleleri ara • 
sında işletileceek üç gemi de bin üç 
yüzer ton hacminde ve on sekizer mil 
sür'atinde yapılacaktır. 

Bu on vapurun mecmu bedeli 4 mil 
;ron Türk lirası olup klering tariki!e, 
yani bu mikdarda Türk malı mübayaa· 
sı suretne tesviye edilecektir. Para tak· 
sitleri faize tabi değildir. Bu gemiler 
her türlü konforu haiz olacaktır. 

Karadeniz için sipari~ edilen vapur· 
larda bin adet kesilmiş koyun ko1nyca 
nakledecek, frigorifik tesisat bulun
durulacaktır. 

Bunlardan başka Akay ve İzmir kör 
fezi işletmeleri için yaptırılacak gemi· 
ler hakkında ayni müessese ile mut~· 
bık kahnmış ve bir protokol imza edil
miştir. Bu hususta teknik müzakerele
re devam olunacak, bilalıara mukavele 
imza edilecektir. 

··iiiiliiiiliiıııi ______ _ 

• Bulgar Yugoslav 
paktı 

e Garp misallı 
Y Cdall: Selim Ra gıp 

B ul.garistanla Yugoslavya devlet· 

leri ebedi bir dostluk misakı ak 
dettiler. Bu sureti~, Balkan Birlı~ine 
karşı itirazkar bif vaziyet almış olan 
komşu Bulgaristan, bu Birliğin başitca 
rükünlerinden bırıyle imzalamış oldu· 
ğu bu dostluk anlaşmasile bu birliğe 
yaklaşmış oldu. Fakat bu anlaşmaya 
rağmen kendisile birlik arasında düne 
kadar muhafaza ettıği ihtiyatkar mesa 
feyi bugün de muhafaza etmekte ısrar 
ediyor. Bu, bir tezaddır. 

Her ne kadar Yugoslavya ile yaptı· 
ğı mukavele, Bulgarislam behemahal. 
Yugoslavyanın dahil bulunduğu her. 
siyasi teşekküle karşı teveccühkar bu· 
lunmaya icbar edemezse de bu devi~ 
tin o teşekküle karşı muarız bir cep· 

1 .. 

he almasına da imkan vermemek la-
zımdır. Halbuki, Bulgaristar., bu hu· 
sustaki noktai nazarmı her vesıleden 
istifade ederek söylemekten çekinmi .. 
yor. Nitekim Doyçe Algema)rne Çay· 
tungda Bulgar Hariciye Nazınna atfen 
çıkan bir yazı, Balkan Antantı devlet· 
lerinin d~üncelerinin yanlış anlaşıldı 
ğmı gösteriyor ve görülüyor ki Bulg~
ristan, Balkan Birliğine karşı duydugu 
endişeden kurtulmak için Yugoslavya• 
ya yaklaşmıştır. Halbuki Bulgaristan 

Mersin tipi vapurlardan birincisi on için böyle bir korkuya hiç te mahat 
iki aY sonra, Marmara tipi vapurlardan yoktu. Bundan başka, ayni gazete, Bul 
birincisi on üç ay sonra Karadeniz tipi garistanın Romanya ve Yunanistanla 
vapurlardan birincisi on yedi ay son - da Yugoslavya ile imzaladığı vesika• 
ra teslim alınacaktır. Diğer gemiler de Ya benzer bir vesika imzalayabilmesi 
bunlardan sonra sıra ile yapılarak ge· için, bu devletlerle arasında mevcut 
tirilecektir. mali ve iktısadi meseleleri halletmek 
Muka,•elenaıneler, Beyoğlu birinci 

noterliğince tasdik edilmiştir. İktısat lazım geldiğini söylüyor ki bu da, siya· 

Vekaleti kalemi mahsus müdürü Hal- ~\;:~;. i~o:~~h~~;~~:ı!~~~n~ut~.=~~ 
dun, imza ve tasdik merasiminde hazır deki iddialan ne kadar büyük olursa, 
bulunmuştur. düşebUeceği hüsraıun o nisbette genif 

Krup fabrikası mümessili Hagemenn olacağını unutmamak lazım geldiğini, 
mukavelenarnelerin imzasından sonra, son Balkan Antantı konseyinin toplan
bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: tısı kirli bir sarahatıc ifade etmiştir. 

- Muhtelif müesseselerinizle muka· B" h ı· 1 ı k 1·çınde ya=yan ır ay ı ıuzursuz u :ıı--

\"eleler akdettiğimden çok bahliyarım. dünyanın başına yeni gaileler çıkar -
Bu mukavelelcr, iki millet arasmda esa mak istemektense makul düşünmenin 
sen mevcut olan ticari ve iktısadi bağ· çok daha faydalı olabileceğim seçmış 
ları daha kuvvet1endireceğinden hiç hfıdisat, bilmem isbat etmemiş mid~r? 
şüphem yoktur. * 

Krup müessesesi, 6-7 seneden beri Garbi Avrupada fikirlere sükunet 
Türkiye Cumhuriyetile iş yapmakta -
dır. Yeni aktedilen mukavelelerle, muh vermek için yapliması düşünülen mi· 
terem İktısat Vekaletinizi memnun edc sak hakkında ala· 
ce~imizi sanıyorum. 1 Garp Mlaak• ' kadarların başlı .. 

Ileride daha ~ka işler de yapaca· casını leşkil ~en 
ğımızı ümit ediyorum.• tlelçikada büyük sabırsızlık sezilıyor, 

Bay Hagemenn yakında Ankaraya gi Böyle bir konferansta, İtalya ile Al
derek yeniden bazı temaslarda buluna 1 manyaya rey ilibarile galip selebHe-
caktır. · (Devamı 12 Jnd sayfada) 

1 
lv~ Ili fy! üdafaa V ekili 
bugün geldi, Nafia 
Vekili de yarın geliyor 
Yarın İstanbulda Başvekil İsmet 

Atinadan bildirildiğine göre Selanik 
belediye reisi yakında bir heyetle İstan
bula gelecek ve Atatürke Selaniktc doğ
duğu evin tapu senedini takdim ede -
ceklir. Evin eşyası eski haline irca edi· 
lecek tir. 

Rcmen baş ve dış 
bakanları da 18 Martta 
Ankardyı ziyaret edecekler 

[Sabahtan Sabaha 1 

Mersinde kırık numara verdiği 
için resim hocasını merdivenden yu
varlıyan orta mektcp talcbcsı ile 
Sındırgıda muallim odasının kapısı· 
nı kırıp mektebin fakir talebe'lirıe 
ait kumbarayı çalan çocuk \'C Buı·s:t· 
da hırsızlık yaparken yaka1anan sa· 
bıkalı iki genç haftanın Cacia reko -
runu kırmış bulunuyorlar. 

Çocuk! 
lılcta ve cami avlusunda bulan ço • 
euk kaybolmuş bir insandır. Ya~la· 
rının en alımlı, zekilerinin en ha • 
reketli devresini sokakta geçıren ço
cuğu mektebın dar çerçevesi içinde 
terbiye etmek müşküldür. Öyle 
vak'alaha şahit oluyoruz ki yüzü • 
müz kızarıyor. Emirginda bır orta 
mektep \·ardır. Akşamları evlerine 
dönen bu kocaman çocuklar vapur 
iskelesi civarında ceketlerini. kas -
kcllerini çıkarıp saatlerce mahalle 
ve arsa oyunu ile vakit geçiriyor1ar. 
Bu arada birbirlerine- öyle ga.iz, 
öyle iğrenç küfürler savuruyorlar ki 
koskoca adamlar kulaklarına kad:ır 
kızarıyorlar. 

İnö lnün rf) asetin~ bir V ekiller Hey. 
eti toplantısİ yapılacağı söylcnm~kte -
dir.Milli Mi.idafaa Vekili general K:1 -
zım Özalp bugün İstanbula gcım·~tir. 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya da yarın 
yaı ın şehrim"ze gelecektir. Bu topl::m
tıda Cenenede müdafaa edilecek tezi
miz n görüşüleceği ve delegelerım!ze 
veri c~ direktiflerin tesbit ve tebJiğ 
olunacağı tahmin edilmektedir. 

T.:i rlı - ltalgan 
T:cari mDnasebatı 
Genişliyor 

Roma, li (Huausi) - Milinoda 
yapılan Rüştü Aras- Ciano mülikatın· 
dan •onra, Türk • halyon ticari müna· 
aebatıaın daha ziyade inkişaf edeceği 
ve yakında yeni ticari müzakerelere 
başlanacağı haber verilmektedir. 

Bu müzakerelerin neticesinde, Tür· 
kiyeniıl halyan tezgahiarına gemiler 
sipariş etmesi çok muhtemeldir .. 

Lindberg Bağdatta 
Kahire, 17 (A.A.) - Tayyareci 

Lindberg ile zevcesi bu sabah Bağda
da hareket etmi,lerdir. 

--------
Gençlik teşkilatı 

yapılıyor 
Spor işleri için yeni 
tasavvurlar var, bir de 
malzeme satışı inhisan 

düşünülüyor 

Ankara 1 7 (Hususi) - Spor kurumu 
Antrenör yetiştirmek için Ankara sta· 
dında bir mektep açmayı düşünmekte
dir. Tasavvurlara göre spor malzemeı;i 
satışı inhisar altına alınacak, umumi 
merkezden müsaade alınmadan hiç bir 
yerde spor sahası, havuz ve bina yapıl· 
mıyacaktır. Her mıntaka merkez;nde 
birer müşavirlik ihdps edilecektir. Be· 
lediyelerin ve mahalli idarelerin spor 
yardımları muayyen bir nisbette ola -
cak, spor me,·simleri de tnhdit ed:l~ -
cek tir. 

Gençlik teşkilatı da bu yıl kurulac '<, 
yeni bütçede bu teşkilat için tah :sat 
ayrılacaktır. İlk olarak 9 vilflyette tec-

Atinadan bildirildiğine göre Ba~vekıl 
İsmet İnönü mart iptidasında Belgnıı:ia 
gideceklir. Romanya BaşvekU Tatnres· 
ko ile Hariciye Nazırı Antoneskonun 
da 18 martta Ankarada bulunacakları 
söylenmektedir. 

Erkilmharbiye reisieri Ankarad1.ı 
toplanıyor] ar 

Gene mart sonunda Balkan antantı 
erkfınıharbiye reisierinin Ankarada 
toplanacakları hakkında bir şayia var· 
dır. 

Irak ordusuna 
Gidecek 
Maailim zabltlerlmiz 

Ankaradan biidirildiğine göre irak 
hükümeti ordusunu tensik etmek ve ta· 
lim ve terbiyeele kuvvetli unsurlar ~e· 
tiştirmek için Türk ordusundan mual
lim zabitler istemiştir. 

Bu talebe muvafakat cevabı verilm "'i
tir. Gönderilmesi karalaştınlan zabıt· 
ler 4 yıl mt.iddetle mezun sayılacakhr· 
dır. 

rübe kuru'llları yapılacak, bilahara 
gençlik teşkilltı parti teşkilatı olan her 
yere teşmil edilecektiı·. 

Muhakkak ki ne dört bekçiyi yar~
Jıyan hapishane kaçkınının macera
sı, ne de kıskançlıkla arkadaşının 
karnını kurşunla dolduran sersem 
aşığın hikayesi bu vak'alar kadat• bi· 
zi müteessir etmiş değildir. 

Hocasını döven, mektep dolabını 

kırıp kumbara çalan ve top oynadı
ğı arkadaşını bıçaklıyan çocukl:ır za
bıta ile adiiyeden evvel cemiyelin ve 
ailenin malıdırlar. 

Bu sütunda bir kere daha bahsct
miştim. Çocuk ana, baba ve cem:yet 
için başlı başıml bir mes'ulıy n.r. 
Mektep ikinci derecede bir tc bıye 
geç.di olabilir. Çocuk insanlığın ,lk 
vazıfe~erini ana ve babadan sonra 
muh"tten, daha sonra mekteptcn 
öğrenecektir. Muaşerct hay 1 ında, 
cemiyet hayatında lazım olan bılgi 
gibi, görgüyü, baba ocağında belliye· 
cektir. uürümeğe ba!?ladığı gün ken
dini kaldırımda, viranelikte, mezar· 

İstanbulcia bir orta mektebin ta .. 
lebesi bu küfürleri nereden, kimden 
öğrenıyor. hem şüphe yok, mcklep· 
te oniara terbiyeden, muaşerelten, 
nezaketten bahsed ·~or. Buna r:ı ~ -
men ~hol<ta onlan kufurbaz, kust:ıh 
\"C hatta müteca\"lz r,oriiyoruz. Ne .. 
den? Bunu düşünınrJc ne lüzum 
\'ar. Aile terbiye~; yok, cemıyet ter
biyesi yok, ~okak terbiycsı yok! 

Terbıve edE>medıkten, insan gibi 
e\"lat yetiştırcmed.kten sonra cayır 
cayır çocuk peyda etmekten ne çı • 
kar? 

Dürhan CaWt 



--------~~~~----------------------------------------------1s~o~N~r~P~SSTTJ~~~~~~------------------------------............ Ş:ubat lb 

Bütün memleketin sa

bU"Sızlıkla beklediği bü

yük milli film. Genç, 

ihtiyar her Türk gö-

ÜRK • C'uınburiyet, Lozan, tsr' lc\1 
savası, işgal zamam, uııııııııi 
harp, ltt. n at ve terakki. is
libd.id, son ao senelik t ı i ıhi
mız bakiki film vesik < Iı.rile 
güzlerinizde canlanacak tır. 

19 1937 Cuma akşamından itibaren 

1 
Terakki Hamleleri 

Se ll ve TUrkçe söziU 
K Sinemasında 

recektir. Yerierinizi evvelden temin ediniz. 

ÇARDAŞ - KASTA OIVA • BITMEMI' &ENFONI • KLO KLO 
Gibi yalnız en büyük filmlerde rol alan 

A L T 1 N S E S L 1, A L T 1 N 8 A Ç L 1, M A C A A Y 1 L D 1 Z 1 B0LBÜLLER ÖTERKEN 
MARTA EGGERTH 

MACAR ve ALMAN oynak ve şen musikiyle süslenmiş, nefis ve görülmemiş 
derecede eğlenceli, büyük yıldızın bugüne kadar çevirdiği en güze-l filmi 

Bay~amın biri~c~ günü MELEK ve SAKARYA sinemalarmda 
malınelerden ıtibaren . 

, 
ŞE BiR BABBBLBRi 

Dahiliye Vekili Haliç temizlenecek 
Dün geldi Avrupc:dan büyiik hacimde 

Kendi kendini 
Yaralıyan adam 

Yeni bir komisyon 
kuruluyor 

Komisyon eski eserlerin 
muhafaza ve tamiri ile 

meşgul o!acak 

C t . ~:-B k·ıı bir tarak gemisi get:rtiliyor Ustasının parasını verme- Şehrimizde bulunan eski eserler umar esı gunu aşve ı e .. , _ k d 1 h f ı 
Haskoyden Kagıthaneye a ar o an • • k , muhtelif idarelerin mu a azası a tın<la-

birlikte Ankaraya avdet Haliç kısmı mütemadiyen dolmakta - rnek ıçın armanyo)a edıl- dır. Camiler VO medreselerin bir kısmı 
edecek dır. Hasköyden Karaköy köprüsüne diğini iddia ediyordu, iş Evkaf idaresinin, surlar, iki tarihi 

! kadar olan mesafede de aynı ~~1 mev· meydana çıktı me<lrese, ve saraylar m üzeler idaresi-
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, dün zuu bahs ise de vapur seferlerının çok- nin, sebiller belediyenin, medreselerin 

Ankaradan şehrimize gelmi~, doğruca luğu yüzünden dolma arneliyesi gecik- Balatta Mehmet Osman'ın fırının • bir kısmı hususi idarenin e1indedir. 
Dolmabahçe sarayına giderek Atatürk mektedir. da çalışan Ali bundan üç i\jn evvel Ba- Ayni şekilde bakıma ve korunmağa 
tarafındal'\ kabul edilmi~tir. Liman dahilinde aynı şekilde dolma lat polis merke • muhtaç olan asan atikanın muhtelif i-

Şükrü Kaya, Başvekil larnet lnönü- tehlikesi ve temizleme ihtiyacı görülen zine ayağından darelerin elinde bulunması bunların 
nü de ziyaret etmiştir. Haber aldığımı- bir çok yerler mevcuttur. lktısat Yeka- ve belinden yara- muhafazası bakımından bir mahzur 
za göre Ba~vekil İsmet İnönü ile Dahi- leti, bu noktayı göz önünde bulundu • 1 1 k teskil etmekte, ve bu yüzden bu kıy-

Y ı o ara müra • . 
liye Vekili Şükrü Kaya cumartesi gü- rarak mahzurları ortadan kaldırınağa caat etmif, Otak- motfi eserler planlı ve toplu bir tamir 
nü -hrimizden Ankaraya hareket ede- karar vermistir. Bu münasebetle Ye • 1 d y . ve ihtimama mazhar olamamaktadır· 

y- • cı ar a enı ma-
ceklerdir. kalet, hariçten büyük hacimde bir ta - halleden geçer _ lar. 

Geçen yıllarda oldug-u cnbi bu yıl da rak gemisi getirtmeği ka_rarlaştırmı~ - ken u""ç ı:ıah•ı meç-
a· T ., Bunu nazarı itibara alan alakadar 

yeniden Halkevleri açılacaktır. Bu mü- tır. hulün önu""ne ae- · b h }"f "d ) d 1 '--" 1 Id k d 1 o merciler u mu te ı ı are er en a ına~ 
naseoet e Başvekil İsmet İnönü An • Bu tarak gemisi ge i ten sonra o • çerek belı"nden 1 b" h 

cak birer memur a ır mu telit encü-
kara Halkevinde mühim bir nutuk söy- mıya yüz tutan yerler temizletileceği ve ayag-ından ya- k l b""t"" k" l · 

1 men teş i ini ve u un es ı eaer erın 
liyecek ve nutuk radyo vasıtasile yur- gibi, açılması icab eden Mersin, nebo· ra.ladıktan cehinde bulunan ustasına bu encümenin himay- sine terkedilme-
dun her tarafından dinlen~cektir. lu gibi limanlar da daha istifadeli şekle ait :n lirasını aldıklarını söylemi~tir. sini düşünmektedirler. 

sokulmak için taranacaktır. Derhal tahkikata başlanmış, Ali dt: 

Mektep çocukları için oyun Şoförler Cemiyetinin ikinci şubeye celbedilerek orada da i fa-
sahalari desi alınmıştır. Fakat şube memurları 

Fındıklıda yapılan İsmet lnönü ~eni idare heyeti Alinin birbirini tutnuyan ifadesinden 

kteh. · b h · · · 1 t"l ·n Üç gün devam eden şoförler cemi • şüphe ederek sıkı bir tahkikata hasla -me ının n çesının genış e ı mesı e . 
b ı_ • • • d k" baz lA yeti idare hey'eti seçimi dün bitirilmiş- mışlar, neticede Alinin ustasının pa-ve u nusus ıçın cıvar a ı ı em n-, 

kin istimlakine karar verilmi ti. tir. Reylerin tasnifinde Fikri Tevfik, rasını vermemek için böyle bir yalan 

Yeniden mektebin bahçes~ne ilhak Sadık Sirkeci, Eyüplü Mehmet Ali Ka- uydurduğunu ve kendisini de hafif su-

Vakıa eski eserleri koruma encüm~ 
ni diye bir kurum varsa da bunun ro
lü daha ziyade istişari mahiyette olup 
icrai bir meclis mahiyetinde değildir. 
Yeni teşekkül edecek olan encümen 
sırf istişari mahiyette olmıyacak, bir 
İcra komitesi mahiyetini arıedecektir. 

Mimar Sinanın 
mutbağı 

Tamir için V e kaletten 15 
bin liralık tahsisat ge Idi 

Topkapı sarayında ikinci avluda 
kain sarayın büyük mutfağı uzun 
müddettenberi hakımsız kalmı~ ve ha· 
rabiye yüz tutmuştu. 22 bacası ve bu 
kadar ocağı olan bu muazzam mutfak 
Mimar · Sinanın eseridir. Memleketi· 
mizde eski devrin yadigarı olan cami, 
eebil. medrese, çeşme gibi asan atika 
mehzulen mevcut olduğu halde bu ka· 
dar muazzam ve orijinal bir Osmanlı 
mutfağı hiç bir yerde mevcut değildir. 
Bu itiharla alakadarlar mezkur mutfa· 
ğın tarzı mimarisi ve mimari bakımın· 
dan olduğu kadar nedreti bakımından 
da yüksek bir kıymeti tarihiyesi oldu· 
ğunu tasdik etmekte<lirler. 

Topkapı sarayı müzesi müdürlüğü 
son günlerde bu kıymetli eserin esaslı 
surette tamirine başlamıştır. Vekalet 
bu iş için 15 bin lira tahsisat vermiş
tir. Tamirat ikmal olunduktan sonra bu 
tarihi eser halka açılacaktır. 

Fransanın 

Zeytinyağı ihtiyacı 
Fransa hükumeti zeytinyağı idhali· 

ni kontenjan harici bırakmıştır. Bun -
dan sonra F ransaya aralarında t icaret 
anlaşması bulunan memleketlerden 
zeytinyağı gönderilebilecektir. l ı d kl . · d raköy Adil Çavuş Şişli, Mu7"'Her Ka- rette yaraladığını, paraları da civardA-

o unan arsa ar a çocu ar ıçın mo ern ' . . l . . S · 'h 1 · · 
oyun sahaları tesis olunacaktır. dıköy, Muhiddin Ferhad Sırkecı, bra- kı mezarlıkta bır lahde sakladığını mey- ömestr tınlı an artmn nettC8SI Avrupa piyasasına külliyetli mik • 

him Beşiktaş, Mustafa Maçka, Etem dana çıkarmışlardır. Para sııklanılan Yabancı Diller mektehinde evvelki darda zeytinyağı ihraç eden memleket-

Türk - Alman Klering anlaşması Tokatlı~an, lşmail Beb:~· Hadi Be~ik- yerd.~n ~ıhal ~ıka~tılmış, :~li cur~m gün yapılan sömestr terfi İmtihanları- lerin başında gelen Ispanyanın dahili 
. h . taş, Velı Tophane yenı ıdare heyetme tasnıı suçıle murdeıumumılıge verıl • · h · "lA d"] k · 

Son günlerde dahılde ve arıçte ga- .
1 

• • • t" nın netıcesi ugün ı an e ı ece tır. vaziyederinden dolayı Fransa bu yol • 
zetelerde Türk - Alman klering anlaş- seçı mı,tır. mış ır. Imtihanlarda kazanan talebe yarın SÖZ· dan zeytinyağı tedarik odernernekte -

masının feshedileceği yazılmıştı. Bu E/malı suyu 89şiktaşta yeni devlet binalari lü imtihana gireceklerdir. dir. Yeni şekilde Fransa hükumeti . İs-
havadiain asılenz olduğu ve iki taraf i- yapalacak Sömestr imtihanlarına giren talebe- panyaya bağlanmamış olacaktır. 
rin de böyle .bir arzunun mutasavver Filtre edilecek B "k d k" b" 1 . k 1 d den talebe 
'~ eş ı taş iskelesi civarın a 1 ı na ar nın sayısı ur ara evam e • Fransanın tatbik edeceg-i yen i s. ek lin 
.oltnaıdığının anlaşılmış olduğunu ş,eh- N~fia Vekaletinin ihtarı üzerine Ka- l k 1 }Ak · b 1 k d B d beb 

· d T·· k istim a olunmaktadır. stim a mua - ye nıa et e ço az ır. u~a a se memleketimiz zeytinyagw cılıg-ına ne şe -
rjmizde intt ar e en ur i~post gaze- dıköy su tıirketi, mukavelenamesinde mele!i bittikten sonra buraya bir deniz talebenin bu imtihanlara gırmeden ev- . . _ h .. . . 
te.si y.azmaktadır. ~vcud, yeni tesisatı yapmag-a başla - l ı ') k . d -L k kılde tesır yapacagı enuz kestırıleme-

·---,....___ · müzesi binası ve Beşikta~ kaymakam- ve yapı an _ ompozısyon a yuıı;se . İ .1 T·· . 
mıştır. lik iş olarak temiz su verilme- ı lA Id·-· h ld k : mektedır. Yalnız ngı tereye urkıye • 

Seh 8 e ' k k lA b 1 lık binası inŞa edilecektir. not a ması azım ge ıgı a e e serısı· . _ . h ·1. • r Y RI ORaca dm a ar sini temin için Elmalıda filitre tesisatı . ı.. k . 1 d ff k den yapılan zeytınyagı ıd a ı devam 
nın ·ou ompozısyon ar a muva a o-

Belediye encümeni, ehrin muhtelif ,yapılmaktadır. Bundan sonra tevsi a - a.ıtıı•uılueduını Şehır .t'iyl\lrosu lamamış bulunmMıdır. etmektedir. Fransız firmalarının biz • 
semtlerine yeniden konncak olan 1500 meliyesine geçilecektir. ıchir1i"yaİI'oSI Tepebnfı den de zeytinyağı istemeleri mevzuu 
elektrik lambası hakkındaki tetkikleri- k':~~~~~:ı;e- ~:_g ... u .. n-lerde. b.e.le. d .• ::·e·· "ı.le·'"': dram18-k218g~;nda Imtihan ı kazanan talebe ikinci sö • bahsolabilirse de alıcı çoklugw u karşısın-

ou "' '"- -. ·> mestr zarfinda kurlara devamdan İstis-
ni bitirmiş, proje hazırlanmıştır. Mu - lektrik şirketi arasında İmzalanacaktır. akşam saat ~).30 da da fiatlarımızın yüksekliği buna imkan 

HAR na edileceklerdir. 
BA vermiyeceği tahmin edilmektedir. Zey-
TE~ICI G l 'l tinyağcılar bugünkü ihracat vaziy~ • 

.. rıınsız tiyttlrO~il a atasarayhların aa e yemeği tinden memnundurlar. Esa.sen rekolte Küçük Haberler 
istanbulda öldürülen domouar 

Vll.ıyetimlz kazalarında muzır hayvanlarla 
mucadeleye devam edllmekt.cdlr. Geçen ay i
çinde yapılan surek aviarında Beykozeta )5, 
Çatalcada 32, Slllvride 74, Şllede 87, Sarıyer
de B, Kart.alda 5. Uskudarda 3, Yniovada 155 
domuz öldurülmü~tür 

Opardl losınında Galatasaray ~Jübunden: Klübumüzün mu-. bu yıl her yılkinden azd,ır. 
Denilyonarı kooperatifi konı:resi 20 !ln d tad olan senelık yemek toplantısına çok az 

D akşam saat .•1V a 
enizyolları kooperatifi yıllık kongresi dün bir ıaman kalmıştır. ·- •· · · · · · · 

yapılmı4tır. 936 yılı bilfı.nçosunun ve idare A ' K M E K T 1! B 1 22 tubat 1937 akşamı butün oaıatasarayh- Şebza<iehaşı Turan 
~eyeti ve murakıplar raporları okunmuş, his- YaUtn : Yusuf Zıya ların hem bayramlqmnsına ve hem de hep tiyatro!'mnda 
sedarıara verllecek tatzın iade edUecek .:ser- Besteleyen : .Muhlis SabahHttin bir arada güzel ve emsalsiz bir gece geçirme- Halk Oper.eti . 
ınaye ve lsUhUik hisselerinin tcvzllne karar sine veslle oltLCa~ı muhakkak bulunan bu 
ver11mlştir. Bundan sonra yeni idare heyeti l A toplantıya alt davetiyeleri her gun saat 18-

Konser, konrerans n tem il seçimi yapılmış ve eski idare heyeti lpka e- L N den 20 ye kadar kliıpte bulundurduğumuz bir 
Kadıköy l~alkevhulen: c.uma akşamı saat dilmiştir. d • Osmanlı arkadqtan almak kablldir. Tokatlıyan sa-

CumArtesi 14.30 
ve !W·ao da 

21 de Evlmız salonunda Iffet Halim Oruz Bir ihtiyar damdan dii &ü Oamanh Rankum ~ • , lonlarına behemetıaı davetiye Ibraz ederek 
taratmdan cGençllğlmiz· adlı bir konferans K o __ ._ Galat y camı ve Be- ı il 

ızıltoprakta Ihlamur caddesinde 38 nu~ .D~~UaUIDlD a, enı gr eceti cihetle her Galataısaraylının dave-,.ernecektir. Konferanstan sonra Evimiz man- al d-kklut ·· tıy sini•'-
. tarafınd bl k u k- mnr ı u da kahvecl 80 yaşlarmda Bul- yoilu daireleri Kurban Bayramı muna- e 9ülldlden almasını ve o geeeki masa-

. dolın takımı ı bill an r onser ver cce gar tabaasından Filip kahvesinin damına çı- eebetil batın 22 23 24 ve 25 inci lannı ayırtıp bilflhnra miişküiAta mfı.ruz kal-
Ur. Herkes ge e . r. .. . . knrak tamirat yaparken yere düşmüş, ajtır e, fU ' ' - mamalıuının teminini Galatasarayı seven * ŞiŞli Jlalkevmden: Gosterıt şubemiz ta- surette yar:al:ı.nm14tır, eün}eri kapalı bulunacaktır· kardeşlerlmJzden dU ız 
rafinda.n cuma günü saat 21 de Pangaltı Tan • er · ····································-···················· .... sinemasında AKIN piyesi temsil edilecektir. 
Üyelerimiz parasız davetlyeleri Halkevimiz r----------------

Rahmet Efendi 
Paztır matine ' 

· 14.rıı> cin 

Kerk Yalda Bir 
Bazartesi snreyyada. Tornakoslll 

LEBLEBICI 

den alabilirler. * Eminönü Halkevinden: Bu yıl Için dü -
zenled.lğlmiz seri konferansların altıncısı 
bugün saat 07.30) da Evimizin Cağalo~lun
daki merkez salonunda Ressam İlhaml ta
rafından <Resim ve Terbiye) mevzuu üzerin
de verilecektır Davetlye yoktur. Herkes gele

Kurban Bayramı OnUmUzdeki Cumartesi malinelerinden itibaren 

bilir. * <;ün eş Klubünden: Cumartesi günü saat 
18.30 da Bayllll Senlhn Bedrl Göknil tarafın
dan <TenkltclUk ve Münekklt) mevzuu üze
rine bir konferans verllecektlr. Aza ve dost
lanmızm bu toplantıya şeref katmalarını dl
Jerlz. 

Galata araylılar kongrest 
Gnlatasarnylılar Cemlyetl şubatın 20 nci 

cumartesi gümi senelik kongresını yapacak
ı 

21 Şubat 1937 pazar günü 135'\ 
Zilhiccesinin dokuzuna müsadif ol
makla (Arefe), pazartesi günü de 
(Kurban Bayı'amı) olduğu ilan o
lunur. 

İstanbul Müftüsü 
F. Ülyener 

Bayram namaz• 
s. 

ZevaU saat 
Ezani saat 

7 
1 

D. 

22 
32 

t~. ~--------------------------~~~ 

S O M E R Sinemasında 
Şarkta çevrilen en güzel film : 

Bağ d ad Bülbülü 
filmini göreceksiniz. Ba~ rollerde : 

Ses kraliçesi MÜNIRE MEHDIYE ve en gUzel Jönpröınye AHMED ALLA M 
İki saat gUlecek... E~len~cek... tam bir Şnrk hayntı yıı~ıyacnksınız. !;.'ark 

oyunları, dU~On e~lenceleri - TOrkçe ve Antp~·ıı şıırkılıır. 
____ _. Bu cumarteal gUaU matinelerden ltlbaroa 4111-..:=.-_.# 

• 

ı 



18 Şuba\ SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Ceyve yolunda 

su baskını 
SO arnele suların tahliyesi . . .. 

ıçın ugraşıyor 

Körfezin • • • 
ın cısı 

Karamürselde sağlık suyu 
1ehre akıtılacak 

Akyazıda bir 
• 

cınayet 

Lüzumsuz bir hiddet bir 
gencin hayatına maloldu 

Geyve (Hususi) - Kasabanın ya- J\dapazarı (Husuat) - Akyazı na· 
tıından geçen Karaçay deresini beledi- hiyesinde bir biç yüzünden bir genci 
}'e üç ay evvel temizlemiş, kenarına vurmuşlardır. Hadisenin tafsilatı şu • 
lki metre yüksekliğinde set yaptırmış· dur: 
hr. Bu suretle suyun bahçeleri basma- Akyazı spor klübünde Akyazı nahi-
•ına mani olunmuştur. yesinden bazı gençler toplanıp kağıt 

Geyve ile istasyon arasında uzayan oyunu oynamakta imişler. Geçen ak • 
Şosen in 200 metre kadar olan kısmını! şam gene gençler klübte toplanarak o· 
au basmış olduğundan bir kaç gün a· yuna başlamışlardır. Biraz sonra ~ı 
rabalar işleyememiştir. Bu arada bir 1 klübte oyun oynıyan Cemal isminde 
.Yük arabasa da suların tesirile bir hen- bir delikanlı gelmi~, fakat Cemal biraz 
değe yuva.rlanmıştır. Atlardan biri bo-ı mübalatsız olduğu için arkada~ları onu 
lulmuştur. Vilayet !luların tahliyesi içeri almak istememi~lerdir. 
için belediyeye 300 liralık yardım tah· '"' Buna içeriiyen Cemal bir meyhane-
Maatı gönderilmiştir. Nafıa mühendisi ye giderek rakı içmi~. tekrar klübe ge-
liüsnünün nezareti altında 50 arnele Karamüneiden "r ıöri.Diit lerele içeri girmek istemiştir. Fakat ka· 
tuların akıtılması için çalıştmlmaya . lzmit (Hususi) - Karaınürael1çin pı kilitli olduğu için içeri grememiş, 
ba,Ianılmıştır. körfezin ineisi derler~Tabiat ne kadar Cemal bu hale büsbütün hiddetlenmiş 

Karlann birden ~i aulan güzellik varsa. hepaini toplarnıf ve kör- ve orada beldemiştir. Biraz aonra klüp 
kabarttı fez koyunun bu yemyeşil , beldesine kahvecisinin dışarıya çıkması icab et • 

Malatya (Hususi) - Bu yı) kar her vermİf. mif, Cemal de bu fırsattan bil'istifade 
••neden fazla yağmıştır. Bir çok yer· lzmitten Karamüraele bir iki ea.at içeri dalmıştır. Cemal arkadaşlarından 
)~de yollar kardan kapanmıştır. için~e vapur ve motörle gidilir. Here· öfkesini almak için küfretmif, buna 

Fakat, son bir haftadır havaların iyi keye kadar tren le, oradan kartı ya aan· hidd~tlenen Çatalköprülü fOför Süley· 
aJtmesi ve daha ziyade sis karları data geçmek te mümkündür. man tabancuını çekerek Cemali ba • 
I.Jrden eritti. Bu yüzden bir çok yerler · Karamürsel kaymakamı İhsan hal- ~ından vurmuş ve öldürmüştür. 
L aular kabardı. kın sevgi-ni kazanmıştır. Kaaahada, Suçlu hemen kaçmıştır. Jandarma 

Gaziantep {Husuat )- Posta nak· au, yol, belediye itleri ümit verici bir suçlunun izi üzerindedir. İfe adiiye el 

ltyatını dahi durduran müthif kar bir eafh~d~~ır.. . koymu_şt_u_r. ____ _ 
haftadanberi devamlı surette erimek- Buyuk bır meyva şehrı olan Kara • s• k d 3 ---
ttdir. Yağmur ve sis yüzünden çabuk mürselden geçe~ sene köyler birliğinin ır a IDa kurban 
trlyen kar Aileben deresini coşturmus- yaptırdığı zeytın güveei mücadelesi 
tur. ' müstahsilin yüzünü pek güldürrnek - Eflan~de kadın yüzünden 

bir kişi öldü, iki kişi de 
· delik deşik edildi 

, Maraf (Hususi) - Karlar eriyor. 
Aksu taşkı11lık gösterrneğe başladı. 
Ozerindeki.köprü üç sene evvel sula
rin kabarması yüzünden yıkılmıştı. 
\ lpaalayı da su bastı 

fpsala (Hususi) - Son günlerde 
f!ddetli fırtına ve yağmur yağmağa 
b'atlamıştır. Bu yüzden Meriç ve Erge
ltt nehirleri taşmış, sular kasabanın 
ianına kadar gelmiştir. Bütün arazi 
\'t tarlalar su içindedir. 

Silivride bir ~nbk yıkıld• 
~ Silivri (Hususi) - Son yağınur • 

llrda Ali bey mahallesinde bir saman
~ tamamile yıkılmış, jçerisind~ bağlı 
~~lunan -bir hayvan da ölmü~ttıir. 
{ . 
Bağciiar bankası idare . he~~ eti 

Manisa (Husüsi) - Bağcılar bJ:"'
k«•ı fevkalad-: bir toplantı yaparc\k ye· 
trl idnre heyetini seçmiştir. Idare he -
yeti üyeleri şunlardır: 

Ti.iccardan Hulusi Can, Saracoğlu 

Ah.met, Rıza, Dibağ Mehmet. Kavaf
oalu Gnlib. tüccardan Selim Sırn. 

tedir. Mücadelenin ikinci kısmı da ik· 
mal edil:nif bulunmaktadır. Meyvalar, 
geçen sene istenildiği aihi olmamış, bu 

sene, ümitleri pek iyi . .' Zafranbolu (Hususi) - Efiani na· 
Su aporlarmda Türkiye ikincilikleri hiyesinin Tabaklar köyünde kadın yü

alacak kadar ileri bir faaliyet göstermiş zünden bir cinayet olmu~. Hüseyin is· 
olan Karamürsel çocukları, yüzme ha- miııçle biri ölmüş, İbrahim isminde bi
vuzları ile daha geni~ i~kanlara kavu· _ri aiır, Çil Halid isminde biri de 6 ye-
şacaklarını vadetmektedırler. rinden hafif surette yaralanmıştır. 

Kazanı ~ asayi~i çok güzeldir· U fak, Hüseyin Tabaklar köyündendir. Çil 
tefe~ vak alar istisna ~~li~se, zabıta Halid de Halkaevi köylüdür. Ikisi a • 
vakaları hemen yok gıhıdır. rasında bir kadın alıp verme bahsi var

Karamürsel belediyesi şifası bol o· ı dır. Bir gün Hüseyin gelip kadını al • 
!a~ sağlık suyunu şehre isale etmek ması için Çil Halide haber göndermiş, 
ıç.ın çalışmaktadır. Çil Halid de köye aitmşitir. 

Kendisine: 
~Utahyarla Halkevi S( çimi. - Kadını almak üzere köy haricin-

Kut~hyadan yazılıyor - Halkevı se· de bekle denilmiş, Çil Halid de helele • 
çiminın yenilenmesi için Parti kurağın- meg~e ba!l' t 

yıamış ır. 

da yapılan kongreye binden fazla üye Aradan d k''- geçme t 
• • 4 • • • • • .h on a lıla geçer z e • 
ışt ırak etmıştır. Halkevının dıl. tarı • raftan ç·ı H 1·d· ·· · t d.l . . . . .. ı a ı ın uzerıne a eş e ı • 
v.e edebıyat şubesıne medısı um~mı rneğe başlanılmıstır. Çil Halid sağdan, 
azasından Şükrü Kutluğ, lise edeb~at soldan aelen kur~unlar karşısında, ken-
muallimi Eflatun Cem, Abbas Sager, disini m··d f · f d kalmı 
öğretmen İlyas 1\lustafa Yeşil seçil • d ·ı"h u a aal vazıye ın de .1 şk, 0 

• a sı a ına sarı mış, ateş e ı en no ta-
mişl.ndir. = lara ateş etmeğe başlamıştır. 

Neticede Hüseyin başından yarala. 

KAPl AÇMAK DERDiNDf~N 
kurtulun uz 

narak ölmi:iş, Ihrahim ağır surette yara
lanmış, Çil Halid de 6 yerinden fakat 
hafif surette yaralanmıştır. ----

Kapınızı elektrikle açmak tertibatını Devrekle bir kuduz vak'ası 
Devrek (Hususi) - Civar köyler • 

! den inen bir kuduz köpek kasaba için
I de dolaşırken iki mekteb çocuğunu ı· S A T i E 

verealye yapar. 1 sırmış ve bilahara öldürülmüştür. Ço-

~~~~~~=~~~~!=~~~~~~~~-~. ·-~~~~~~~~~-·-~ cuk~r ldanbu~ gönderilmişti~ 

- Ilasan B. kasap;arda keçi, ko: u:ı 
mar. a, sığır etlerinin •.. 

PAZAR OLA HASAN BEY • • =·.-.·;·.·.·... DIYOR Ki: · 

... Birbirlerinden ayrılması için be
lediye Avrupaya bir makine ısmar
lıyacakmış .. 

... Bunun için bütçeye tahsisat koy 
m~. 

Sayfa S 

Zonguldakta Briket 
imaline başlanıldı 

Bu yıl havzadan Fransaya 100 bin ton kömür ihraç 
edilecek, mahkumların ilk partisi çalışmağa başladılar 

Zonguldaktan bir görünüş 

Zonguldak (Hususi) - cTurkiş• 
sosyetesinin cÜzülınez• maden mınta· 
kasında kurduğu kok fabrikası, cBri • 
quette• istihsaline ·de başlamıştır. Bri· 
ket, toz halindeki kömürün, bir miktar 
katranla karıştırıldıktan svnra kalıp 
haline gelmişine derler. Toz kömür 
briket haline getirilince, yanma hassa· 
sı artar; toz kömürden fazla katori. te· 
min eder ve ana cevherden, toz kö • 
müre nazaran daha az zayiat verir. 

Bu bakundan briket kömürünU, toz 
kömürün ticari kıymetini arttıran kalıp 
kömür diye anlatmak daha doğru o • 
lur. 

Türkiş sosyetesinin kok istihsalinden 
sonra briket yapınağa başlaması da bir 
muvaffakiyettir. 
Maaınafih, briget Havzada yeni bir 

şey değildir. Ereğli ~irketi de evvelce 
Zonguldakta bir briket fabrikası kur· 
muş ve briket istihsal etmişti. Cihan 
harbinde Rus donanmasının Zongul • 
dağı bombardımanı esnasında bu fab
rika da harap olmuş ve harpten sonra 
yeniden yapılması düşünülmemi§ti. 

Havzaya briketi ilk getiren Franstz 
şirketi de değildir. Zongulılak ocakla· 
rından çıkan kömürün tozunu ilk defa 
briket haline sokarak kullanmak şerefi 
bir Türk bahriye zabitinindir. 

Zonguldak kömür havzasmt 6S ..sene 
kadar bahriye nezareti idare · etmişti. 
Donanma ve askeri fabrikaların ihtiya· 
cı için, Havza kömürlerinitı yegane a
lıcısı olan bahriye nezareti, o sırada 
maden işleten madencilerden ve kÜ • 
çük müesseselerden, isthisal olunan kö
mürün sadece iri parçalarını alırdı. Kö
mür stoklarından birer tırmıkla iri -
leri ayıklandıktan sonra, to;r. kömür, 
toprak ve pislik gibi şuraya buraya dö
küliirdü. Bu suretle dağlP.rR dökülen 
toz kömür vüz binlerce tonu geçiyordu. 

O sırala;da, maden işletme komisyo· 
nu reisi olarak, Kozluda Veli Bey adın
da kıymetli bir bahriye 7.abtt!miz bulu· 
nuyordu. Milli servetin böylece hedrol· 
duğunu gören bu değerli zabitimiz, e
lindeki vasıtasızlığa rağmen bir çok 
mahrumiyetlcre göğüs gererek iptidai 
bir fabrika ,·ücuda getirmiş, bu fabri -
kada, o zamana kadar atılan toz kömü
rü briket haline getirerek Havzaya ta
mim etmişti. Veli Bey ayni zamanda, 
Havzada ilk defa kok kömürü ve ateş 
tuğlası yapan ve kullanC\n adamdır. 

Fransız şirketinin Havzaya kol atı· 
şından sonra, Veli Bey istibdat .idare -

l!asan Bey - Kecilcr herhalde bu 
na muarızdırlar. Makine ısmarlanıp 
gelinceye kadar nesillerinin tükene • 
c:e~inden korkarlar. 

sinin hışmına uğranll§ ve bu değerll 
zabitimiz cKameron• a sürülınüştü. 

Veli Beyin nikbetini onun varlı· 
ğım menfaatlerine uygun bulmıyan • 
ların gayretleri hazırlamıştı. 
. 1\lahkümlar çalı§mıya başladılar 

Adliye Veka.Ietinin bir kararile, Zon· 
guldak madenierinde çalışacak olan 
Il}ahkıimların ilk partisi gelmiş ve işe 
başlamıştır. 

Gelen mahkumlar, ':imdilik Türkif 
sosyetesinin Üzülmez m•ntakasındald 
ocaklarında ve harici işlerde çal~mak• 
tadırlar. 

Mahkiimlar, kalabalık b!r kafile ha· 
linde ge1~cek arkadaşlarına maden 
ınıntakasında yatacak ve barınacak ba
rakaların in~aatında çalışınaktadırlar. 

Fransaya kömür ihrat edeceğiz 
Bu yıl içinde Havzamızdan Fransa • 

ya c 100. bin ton kömür ihraç edilecek· 
tir. İcap eden mukave!.?l~r hazırlan .. 
mıştır. 

Ereğli şirketini üç buçuk milyon H
raya satın atmağa muvaffak olan hü· 
kılmet, iştira bedelini oıı tl\ksite ayır
mış ve bu taksitlerin de kömür olarak 
ödeneceğini salı~ şartnaırar.sine koy • 
muştur. ihraç edilecek c 1 oo. bin ton 
kömür, satın alınan şirketin ilk taksi • 
tine mahsup edilecektir. 

Bundan başka, hükumetin, Havzada· 
ki maden müesseselerini, yıllık istih • 
sallerinin yüzde kırkını dış pazarlara 
ihraç etmeğe tabi tutacağı haber alın • 
rn~~tır. Bu takdirde bu yıl içindeki kö· 
mur ihracatımızın 936 ya nisbette ikl 
misli artacağını tahmin etmek güç de· 
ğildir. * 

Arkeoloji enstitusu talebesi 
Kayseride 

Kayseri, ·....._ Arkeoloji enstitüsü ta 
lebesi profesörlerile şehrimize geldiler. 
Heyet doğruca müzeye giderek eserle· 
ri tetkik etti. Yarm şehirdeki tarihi a· 
bideleri tetkik edeceklerdir. 

Gazeteleri 
HABER - Hey gidi kement zülüf, 

hey gıdi zinciri aşk, sen bu derece 
kepaze edilecek miydin? 

- Kısa kes birader, Manakyan li· 
yatrosunun zamanı geçti. 

TAN- Yeni köy mektepleri açılı· 
yor. 

- Yeniköylüler boşuna se\·inm~ • 
sinler, mcktepler bıldiğimiz Yeniköy 
de değil, başka köylerde açılıyor. 
CUi\1Jil'nİYET - Laf anlayan 

beri gelsin. 
- Hah ı~te, o Iiıf anlayanı aranız

da bulm•erin, göndcrin, anlatalım. 

anlasın~ 
KURUN - Bedava su 
- Yağmur SU\ un~an başkası ol

masa gerek. 
TAN- Haydarahat Ni.::amt serve 

tinin hesabını bilmiyor. 
- O da mı hesahım bılmıyenlcr· 

den biri ? 
HABER -· Bir genç sevgılisinin 

e,•ine zincirlendi. 
-- Aile saadeti dediğin böyle olur. 

Erkek evine zincirle bağlı ya§amatı· 

dır. 
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Istanbulu görmek için 
gözlüğe lüzum yoktur! 

Hadiseler c~~ 
karş151nd 
Ah şu bizim lakaydı mız! 

Hiçbir şey göremiyecek kadar miyop ve etrafına 
bakmıya lüzum hissetıniyecek derecede lakayt 

olan bir muharrire cevap 

, Dünkü gazetelerde vardı. Bir çocuk 
11dadan gelen vapurdan sarkmış, sar
ltınca da denize diŞnüş. Dalgalar ara
lliDda çırpmmaya başlam~. Vapur dur 
pı~. Çocuğu güç hal kurtarnuşlar. 

Bir rüşvet teklifi davasi 
Vah vah ... Desenize çocuk Adadan 

gelen koskoca vapurda tek başına idi. 

Mahkemede tahitlik eden kravatsız kahveci meğer 
hergün kravat takarmış, fakat mahkemeye yetişrnek 

kaygusile d!!n bunu unutmuş •Akşam:. gazetesinin Akşamdan Ak- ğini, istanbulun cadde, park, meydan ~trafında kimseler yoktu. Ne olsa ço-
şama sütununu dolduran muharriri; gibi bugün göze görünür birçok yerle- kluk Deni d kö - Unk __ ~- lan _:~_..._ ..1..!:-.-

cgüzel İstanbulu ıena tanıtmıyahm:. ri daha önceden yapıldığını söylemek çu .. z e puren sulann nasıl apanuıoa o • oana uuPuau ı - Kanaatiniz? Yani aütcü, polise 
serlevhası altında neşre başladığımız hakşinaslık olur. Nasıl ki on senedir k6'pür:dü~ü merak ediverdi. Sarktı, olduğu iddia olunan bir hidise: Poli • rii.fvet vermek istemi' mi} 
makalelerin ikincisine temas ede:ı bir )ıiç bir şey yapılma ... .:n .. 1 iddia etmek ~rktı •. bıra~ daha sarktı. Tabii kimse se rüşvet venneje davranınakl - Hayır. O, iki lirayı kocam alsın 

~<U yok kı· ona. R- t" - _,._ • ti" s-.. _., Di- d" L ~l. •• - ' yazı yazdı. Bu yazıda diyor ki: le adaletsizlik sayılır ... İstanbul yanm ' uşve ı venuea ıs yen: u~u ıye a.oymuf tezganımn ustune 
« Son Posta gazetesinde «Güzei İs- asırdır bu dere<:e bakım görmedi diye· - ~~~ ! .. mitri; süt, aynı zamanda tereyağı. by- Kocası Hayri, şahidliğinde bozuk pa-

tanbulu fena tanıtınıyalım:. serlevhası bilmek için, şehri dolaşan bir adamın -~~ru Kimse olınadJgı için denize mak, bal v. s. de atan bir adami Rü,.. rayı bütünleştirmek meselesinin doğru 
altında yazılar çıkıyor. Belediye işleri- gözlerine ne çeşit bir göZlük takması ,duştu. * veti almıy~rak hcmen~k .zabı~ tut - olduğunu söyl~i. Ve devam etti: 
ni pek yakından, adeta içinden tanıyan Hizım geleceğini tayinden aciziz. lt A • •• turan: Polıs Hakkıl Ruşvetın mıkdan- -o sırada bır patudıdır .koptu. Hak 
aşına bir kalemin yazdığı bu makaleıer Muhterem Akşam muharririne; niha lf.a~ıse böyle mi oldu? Hayır böyle na ve paranın cinsine gelince: Birer li- kı, ((sen hana riişvet teklif ediyorsun, 
silsilesi, İstanbul belediyesinin son on t d" İsta b 1 bel di . b"r tıegıl. raL k bı"r .,.ı.ft y ·ı ,_,..w t 1 R·· ~ t - • h l d. d o· "t • d h be .. . ye on sene ır n u e yesı ı 1r qı ~agı uyve .. erı - a )) ıyor u. ımı rı e (( ayır, -yıllık ıcraatını ~lkı~~ı.yo;.» .. §eY yapmadı demenin adaletsizlik ol w G~~. vap~~?ab~li:ğildim ama vapu~- fin sebebi ise. beyanname verilmif ol- bu paralan seni alsın diye koymadun, 
Yukarıya naklelt~Jgımızl bu s.ozler acı ~uğunu itiraf ettiği için, İstanbulda, on dak~~ıml gı 1 dı yHoru~. Etrafta .?;.: mamasından dolayı ceza kesilecek yer- kahveci alsın diye koydum buraya!>) 

yan ve acınınası azımge en bır nokta- 1 eı· kad +-ta bula ço ınsan ar var ı. epsı de onu goru d b • . .. 
1 

_ ba .
1
. · 

mıza dokundu: sene evvhe e ~ mdcedyle aılrdı, .ı.s ~-ı rlardı Düşecegwi heir .d. F k t e, u ışın şey ece ort s edı ıverme • diye red ediyaı-du. Bu sırada zabıt tu .. 
. . . . . yaraşır angı ca e er aç ve .ı.s an Y0 • ı ı L a a onu · · awl kt Id . 

• Bız, .I>:Iedıye ışlerını . pek yakından: ;bulda hangi meydan yapıldı? diye sor- görenlerin, onun düşeceğini an1ayanla- sın~.~ ~.aı;;~ . . . d 1 tu u, ışte! 
ad:~ ıçınden tanıya.n b~r ka!ei? sahıbı pııyacağım. Çünkü cevap veremiyecek .rın hepsi : b 1 ut~~ ~~ı.trı~ın urhauşmk ası: ds~~~- - Peki, siz oradaymıfsınız. Nasa 
degıl, sadecee beledıye ışlerımız hak - 1.r l'iinkü Taksim arsası dolduktan son _ Bana ne! u as ıye ırına ceza yerın coır. _ d"" .. 

1 
d } 

kında yazılar yazan bı"r muharrı·rı·7.. An 1 ı ' 1r- Sorgusu yapılm k dU" d gor unuz, ne ana ınız · 
. . - .ra İstanbulcia resmi geçit yapılacak Dediler. Evet: . ... If, en ı .. urUfma • - Ben oradaydım, ama o eua<la bo-

cak bu yazılan yazmak ıçın - pek ta- n-ıeydan kalmadı ve caddeler"ımlzde -Bana ne! dedıler Anası babası ha dan vareste tutulmu,; ve.kılı tarafın • b w bo 1 ,d .. J 
b " " ak k k" .... .. · • ·ı _ _l•J:..~ yun agırnın zu muş oı ugunuu iı oıar _ incelemeler yaptı , ıtap .kaldırım yapacak yer bile bulamıyo _ ~arı çocuk]arını böyle ulu orta bırak- dan temsı coıu,.ud • f k d d- .. 
ve istatistik karıştırdık, ondan sonra ka Iard s··tcünün v · ı t bt ar ına varmış, ayna an yana onmuş, 
1 · lı · · · tik ,ruz. p1asa ı. uk ll d kle ona.~ e e~ ~vu. ı - boyun bağımı düzeltmekle meşgul ~ emı a p 

1~ ~ınş · Ancak muhar.ririn; !stanbul ya - Ama düşünmed~ler ki ananın, baba- ~~n ~. an ı arı ~udafa tabır,~ b~ düm 
1 

• , 
Herhangı. bır meseı:~e temas ede - ,rım asırdır bu derece bakım gönn~di pm yalnız bıraktıgı çocuk 0 çocu~a 1şın muretteh oldugu eaaaından. Polıa B kl B b .., ~ 

cek olan bır muhamnn her şevden d .. - ..ı~ 1 • H k.k -t .. o· . . ba .. la - u, ne mera oyun agınlZI' • .. • w. : . diyebilmek için şehri olaşan bir ada- yol ustun\tt: rast ayaesk o çocuktan bü a ı, su cu ımıtrıye garez g - d"" I k b 
1 

b 
1 

. evveı bunu yapması lazım degıl mıdır? · b .. .. .. · 1 ' _t. L __ _] uze tece yer ve e e zaman u ama• · mm gözlerine ne çeşıt ir gözlük takma yuk butun ınsan ara emanet edilerek rnış, onun canını y;;amak ma.uaaını d 
Bugüne kadar, birçok işler hakkın - ~ı lazım geleceğini tayinden aciziı. de- bırakılmıştır. Yalnız başına giden ço - yerine getirme.k için, kendisine böyle ınız mı!? 

~? kalem yü:'1türken~ böyle bir şey:n ~~sı ~zerine bu arka~aşın, hiç birşeyi cuğu sokakta, ~a~urd~ şurada, bu ra- bir ayun oynamak hevesine kapılmış: - · · · · · · · · ·)! 
luzumuna k.aıl ~lma?ı~ız, son zaman goremıyecek kadar mıyop veya İs~an- da gören her buyuk, bır ana, bir baba Suç deliii bir çift ye~il kağıt, TÜfVet o- - Siz, her zaman boyun bağı taka~ 
larda beledıye ışlerııruz hakkında ya- bul da hiç etrafına baknuyacak kadar ,gibi korumak vazHesıle mükelleftir ı k 1m k k d" . ·ı mıeınız~ J 
zılan ya.zı.larla meydandadır. Akşam lakayt olduğuna hükmetınemek te el:- ,Ah şu bizim lakaydimiz ! · arad:_ :ehyaldo ı~ara ~1. ısıne venib: 
muharrırınm rakama ve istatistike da- . d Im d" me ıgı a e, guya verı ıyormUf gı ı Kahveci Hayri, elini boynuna gö .J 

.ınız en ge e ı. iMSET . . k d N k 1 k bo yarur ynzılarımızı görünce bizi muhar İ b 1 d b d b .. bır vazıyet ortaya oymu~ 1 tür ü. e ya a ı , ne de yu n bağı 
. • stan u yarım asır ır u erece a- 1 1 b·ı · B bö. ı k tırden zıyade, belE'diye işlerile yak•n- .. d" "dd" d w 1 - - Bu, nası o a ı ır) unun ye ta mıştı: 

dan alfıkudar biri sanması da buna de- .kımh. gol rınke .ı .1 ıamızınhr. d ı ogılıı ugu~a Payas ve olduğunu nasıl ishat edebilirsiniz} -Davaya yetişeyim diye, acele et• . d" 1· t A ~a ıt o ma ıçın, şe ı o aşan arm goz L 

1 
, . 

lil ır. Ş e acıyan ve acınınası lazım ge 1 . ..zlük takmalanna hacet ok _ -Bu gayet s.o ay: Kahveci Kamıle tim de bugün! Yoksa, takarııni 
ı oktamız da bı: dur erıne go y Do·•rtyoldan ı· ı.. .. acat ·ı k kah · H · · d" 1 · · H h 1 Y I · b' en n . . · . tur. Hatta geceleri bile şehri dolaşan- IlA· ı e ocası vecı ayrıyı ın eyınız. - er ne a ise! anız, sıze ır 

İtiraf edelun, kı bazıla~ımız, bırçok lar, İstanbulun yanm asırdır bu dere- Payas (Husus~) _ Dörtyol hele- Işin iç yüzü meydana çıkar! au.il daha: Sütcü, polise rüşvet vermek: 
i er·, kulaktandolma ma!umatla, aya.k ce bakım görrnedig.ini anlarlar. Buna - Pekala, dinliyelim, bakalımi isteseydi, size vereceği pıırayı mı ve ., 

h be ı d k h diyesi imar projesini yavaş yavaş tat-
u tu alınan a r ere ayanara ' ıç bir tek misal gösterelim: Son celsede bunlar ~hid olarak din- rirdi orada, yo'ksa baııka para mı verir .., b . · ·· ·· ·· t k za} bika başlarnı< bulunmakta, memleke- -r- Y ır §eyın ıçyuzunu ar~ ırma lm(! On 1 A'h........ b ·· · · " 1 "ld"l E I" v~ il H d" V b k b" k"ld "\ t katı k kal ı . d 1 sene evve' ~ .. mu arurının tin içinde caddeler ar:>rak yolları yap- enı • er. vve a r...um e, sonra ay - ı~ e aş a ır şe ı er Jlc annuyara em crmc o u· ·b .... k h" 11 -.~ d "ld·gın·· ·· le r· • 

- u 'U ırnme er saue ı ı ı soy - tırmaktadır. rı... - Başka parayı, başka bir şekilde. 
A
yokr ve bu suretinntl~ sutunlk~rhdohlduruybo.r. diği İstanbulda topu topu 1,600 lamba d h kl k d 

ııınıza ge ıyoruz ı, er angı ır d B .. İst nb lda 3074 r ba Bu sene Dörtyolda \>uğday, arpa Kamile, yünden, kıpkıtmızı eldiven- vermesi a a a a yre ın ırl 
mrsele hakkında- leh veya aleyhte ·ka \:ardı. Bugun b ~-- ~alara 2000 a~ne mahsulatı iyi olmadığından halk zahi- ler geçirmişt1 ellerine .. kırmızı eldivenli -Peki, çekilinizi Evrakı tetkik ede• 
1 •• . ... k 1 . k \ar ır. u ay u am ., d I ' tt ı· b" h l ı em yurutur: en, o mese eyı - pe. y.a: daha ilave edilecek. y.ann istanbul beş reye çok muhtaçtır. Bu va2.iyeti gören Ka ın, şu n an anıa ı: ım ır, e e 
kından. incelemek ve o m~elentn, ışi bin larnba ile ~ıklanaca.ktır. ziraat bankası, köy kooperatifleri va- - Polis Hakka, benim kahvernde Bu rüşvet teklifi duruşmasına, baş• 
lç"nden tanıyan, Aşinası halıne gelmek .._ • sitasile halkın ihtiyacını tatmin edecek oturuyordu. Bir aralık «ben)) dedi «şu ka bir gün devam edileeeki erektir. Muharrıirin mümeyyiz vasfı .ı.stanbulu anc~k bu son on sen:denbe 
~ lm ı d ri çalışan beledıye aydınlatmaga mu- derecede :gelecek mahsulün<le almak sütcü Dirnitriye öyle bir oyu noynıya- Hem suçlu, hem guçiU 

u 
0 

n ı ır. affak Id B b- -k h" f ba üzere para vermekte ve bu ıuretle fa- cağım ki!)) Ben, «ne gibi)n diye IOr-Matbuahm.ızın, dokumante neşriyat- v 
0 

u. u uyu ımme 1 
ve_ - d d b bil" · Sirkecide tramvaya binerken, sar .. 

la ~erini bir kat daha arttıracag·ı de- şarıyı görmek için de gözlüğe ihtıyaç kir bahçecİ ve ufak çiftçileri himaye umsa a, «onun orasını en ı ınm. w . . _ .. 
""'o etnıekted"ır. Şimdiden açığa vurmam, sonra öğre • hoş oldugu ıçın rnuvazenesını kaybe .. virler çok uzak değildir. Bunun İ~'in biz yoktur sarunz. '- l b 

:ı • • • nirsin !>) dedi. Sonra, aıene o gün ko - dereK yüzünden yara anınca, u yüz • 
burada ancak bu acıyanı ve acıdığımız Almanyaya satıl~n son portnkaBar cam benden bir mikdar ufaklık aldı. den vatman Nuriye sövdüğü iddiasile,

1 noktayı işaretle iktifa edip, Akşam ga· p D ı 1 d 
zetesi muharririnin bizim makalemiz- Polis Hasan Basriyi öldüren ~yas ve ör.tyo ımanın .a~ vap~r~ Sütcüye götürmek üzere gitti. Ufaklı· Ali Rıza isminde biri, dün rneşhud suç 
de mübalağalı bulduğu kısma dokuna- yuklen~~ktedır: ~u hafta ıçınde ıkı ğı ona verip de, yerine bütün para ala- hakyerlerinden Sultanahmet üçüncü 
cağız: hırSlZlR soydugu evler vapur yuklenmıştır. Portakalın sonu cakmış. Ağırlık olma~n diye. Sütcü sulh cezaya getirilmiftir. Üç gün ha~ 

Biz İstanbulu yarım asra yakın bir Polis Hasan Basriyi öldürmekten olmak .dolayı~ile bu defada~. aonra an- istemi~ kendisinden ufaklığı. .. Bun • sine, 200 kuru~ para cezası ve 200 k.\1"1 
zamandan beri çok iyi tanıyan, hafıı.ası suçlu Ahmet Nazımın muhtelif hırsız- cak, bır partı daha ver~~ılır. Payas dan ötesi Dimitrniin dükkanında ol • ruş duruşma masrafı ödemesine kar~ 
yerinde bir muharririz. Bunun içb de lıklarda suç ortağı olduğu kaydile ya- li~a.nından hergün bir ıkı vapur ~elip muş, ben' orada yokturn. verilmi_ştir. ı 
ikinci makalemizde demiştik ki: c!stan kalanan bahriyeli Salim, dün Karagümw gıtmekte ve her gelen vapur bugday 
bui yarım asırdan beri hiç bir devirde f · ·· arpa ve portakal almaktadır. Gelen rükte kömüreü Musta anın evıne go • 
bugünkü kadar balum görmemiştir.» t•· .. 1 •. t•• Sat· . bu evi tek başına vapurların boş gelmesine nazaran 

At...... h .. d" ki uru muş ur. ımın, 0 • . • 1 ı· 1 d ... ~m» mu amn ıyor : l M"" d · "ı . ...ı ....... :..,.- • ıman arın an 
•İstanbul cebrinin "arım asırlık bi- soyduğu neticesine van mıştır. u - b" . . . . . 

~ " d · A H kk ş-krü de hazır bu - ırısı sırasına gırmıştır. lançosunu yapınağa hacet kalmadan eıumumı a ı u 
bu şehre büyük hlmmetler sarfedildi- lunarak, orada bir keşf yapılmıştır. 

------~"----~ .. ~----- -------· 
CONUL 
Okuyucularıma 
Cevap/arım 
İzmirde Bay (Y. K.) a: 
Afleyi haksız görmüyorum. Bah -

settiğiniz kızın annesinin yerinde ben 
de olsam kızımın benden gizlice u
zun zamnndanberi bir erkekle !ko -
nuştuğuııu i.şitinoe mütcessir olur
~um, bu felaketini mümkün görür, 
önüne gcçmiye çalışırdırn. Kızı ma
nen ıslnha çalışır, maksada vaı·mcı
Ya kadar da sokağa yalnız çıkması -
na mimi olurdum. Binaenaleyh tut -
tuk.ları yolu tabü görünüz: 

Alethusus aile sizi tanınıa.t., meş
ru bir mrıksat takip ettiğınıt.i bilmez, 
haklı olan inflal duyar. Bu infiah g:
derecek yegane çare kızın ailesini gö 
rüp ev,,eıa gizli konu.şmad n dolayı 
af dilemek, sonra kızla izdıvac<1 talıp 

LER 
olma)-ttr. 

İkınci noktaya gelince: Kanun ı 6 
yaşındaki kızın evlenmesine müsaa
de vermez. Fakat madem ki kızın 

hüvivet cüzdanı yoktur, 16 yaşında 
olduğu muhakkak değildir, yeniden 
tesbiti istenilebilir, bu yapılmasa bi· 
le hakimden izdivaç müsaadesı al -
mak mümkündür. 

Üçüncü noktaya gelince~ Türk ta
biiyetinin iktisabı muhtelif şart -
ların yapılmasına, sonra da Vekillcr 
Heyetinin istidayı kabul etmesine 
bağlıdır. Muamele uzun sürer. :Fa -
kat Türk tabiiyeline geçmek İstiyen 
Türk ırkından veya Türk harsmdan 
o1ursa iş yüzde doksan kolaylaş.r. 
Fakat evlenmeyi buna talik etmek 
elzem değildir. Kızın ailesi ile anla~
t•' 1 sonra bir hukuk avukahn'n 
!ıkııni a lınız. 

TEYZE 

Bahçıvan Ali R1za hakkindaki , 
karar 

1 
Sur harici;ıde bi: ~tarla sını.rındaki ~-~ 

ralarında tarla ihtılafmdan dolayı kın ı 
bağladığı bahçıvan Perikliyi öldürmek~~ 
ten suçlu bahçıvan Ali Rızanın duruş· ı 
masında, müddeiumumilik heraat is .J 
temişt1. Şahsi iddia da bHdiri1mi~ti. } 

Dün müdafa yapılmış, müddeiumu - J 

m inin isteğine iştirak eclilmiftir. Ka • J 
rar, iki martta aaat on altıda anlaşıla • 1 
cakt&r. J 

Karasma öldürens ceza verilmas 
istenildi 

Kendi.ainden ayrı yaşıyan karısı Ha
mideyi, tekrar yanına gelmesi teklifini 
red • ettiği jçin tehdid ve bu yüzden gö. 
türüldükleri Tabtakale karakolunda öl
dürmekten suçlu Hüsnünün duruşma
sına, İstanbul ağır ceza hakyerinde dün 
devam edilmi,, müddeiumurnilikce, 
suçlunun tehevvüren katlinden teczi • 
yesi isteni1miştir. Müdaf.aa yapılacak. 
tır. 

İzmirde -Kızılay balosu 

İzmır ı ö ~ıfusust mu.nabiıimizden)
İzmirin en güzel balosu olan Kwlay 
balosu, hükfunet konağı salonlarında 
verilmiştir. HükUmet konağı salonlan 
nurdan bir geceyi andınyordu. ko -
rasyon işlerine büyük ehemmiyet ve· 
rilmişti. 

Baloda İzmirin tanı~ ~ahsiyet1ei 
nin hemen hepsi de myvcuttu -. Sabn
hın saat altısına .kadar eğlcnildi. 1zmi
rin yüksek sosyetesine mensup Türk 

ve ecnebi kadınlarının toplu bir şekil
de aynadıklan kadril sürekli alkı§larla 
karşılanmıştır. 

Yüz elli kişilik bir tertip heyetinin 
hususi bir itina ile hazırladığı baloda 
birçok sürprizler mevcuttu. Ecnebı dev 
Jetler konsoloslarmdan ekserisi de ba -
loda hazır bulunuyorlardı. Kızılny ce
miyctinin tertip ettiği piyango buyük 
bir rağbct göımiiş ve mühimce !>ir va
ridat temin edilmiştir. 
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18 'Şül»al 

Dünyanın en zengin ve 
en hasis hükümdarı : 

Haydarahat Nizarnı 
Icabında Londranın bütün sokaklarını altın ve mücev

herle kaplıyabileceği iddia edilen Nizam, bir 
ayakkabıyı birkaç kere pençeletmeden yenisini almıyor 

.. 
POSTA 

İtalyanın Bayramı 
Veliahbn çocuğunun erkek 
oluşu bütün İtalyanları 

sevindirdi 
Baba ve anne olmayı bekleyen 

her çiltin luılbinde gizli bir ümit 
vardır: Gelecek yaorunun erlwk 
olmasını bekler. Erkek olunca ni 
hayeta:z bir ıeoinç duyar. Kız ço 
cuk ta ayni derecede, bazan da 
lailcuile ıeoilmez değildir. Fa • 
/rat eooela iıtenen oğlandır. Bu 
hi .. e hükümdar ailelerinin ara • 
•ında daha lazla rcutgelim: 

Iki yıl önce Ingiliz kralının o
ğullarından biri bir çocuk bekli
yordu. Hiıd~seyi anlatan Ingiliz 
gauteleri dünyaya gelen ~ocıı • 
ğun oğlan olduğuna haber aldı
ğı zaman o, bütün hislerine ha
Itim olan Ingiliz prenıinin yerin
den lırlayar:alt ((horra)) diye ba
ğırdığını yazdılar. 

llti yıl önce /talya veliahdi bir 
çocult bekliyordu. Yavru kız çı· 
lıutt:a me•' at baba ıevindi. Fa
hi, <<intalUıh oğlmu Ja gelecek 
delaya/n dcmıeyi unutmadı. ltal
ya oeliahdinin bu duaıı, bu te· 
mennisi bu yıl yeTine geldi. ltal
ya ıekiz günden bef'i müıtakbel 
bir veliaht/e maliktir. AfDğıdaki 
ıatırlarda hükümdar ailelerinele 
bir Pren• dünyaya geli§inin na
ıd kartılandığını okcryacaltsı • 
n ız.)) 

Napoll, 12 (Şubat) -Birdenbire kör 

Tahsil, . zenginin 
imtiyazı olamaz! 

* ~ ~ ----------------~ 
Bugün münevver toplamak için 18 milyon yerine 2,5 milyon 
arasından seçmeler yapıyoruı:. Yüksek tabsil fırsabnı para mik
yasile tahdit edersek bu kuvveti de kansızlığa mahkum bırakırız. 

Yazan: Sadri E,rtem 
Dostum ve meslekdaşım Hakkı Sü· 

hcl Artışı önünde cidden tedbirler dü • 
şünmeğe mecbur olduğumuz bir mese
leye temas etti Ömrünü mektep ve ta· 
lebesi için valdeden bu arkadaş her 
harfinin dibinde bir ıztırap yatan b:r 
makale silsilesi ile talebe işine dair fi· 
kirlerini söyledi. Hakkı Sühanın tah· 
Jilerine iştirak etmemek, mektebi tam
yan bir insan için mümkün değildır. 
Fakat dosturnun terkibi hükümler, bul 
duğu çareler bana hiç te makul görül· 
medi. Hatta ben, kendisinin bu tahlil
den çare diye gösterdiği senteze nasıl 
geçtiğine halA hayretteyim. Hakkı Snha Saciri Erteaı 

Evvela, ailenin mektebin bir yardım- Muharrir, Türkiye, Fransadan, İn • 
cısı olmay~ından neden şikayet ediyl)r. gittereden daha zengin değildir! diyor. 
Türkiyenin bünyesi, tarihi oluşu bu- Biz de bunu bildiğimiz için ;rurkiy~de 
günkü aile ile mektebi tezad haline koy lise tahsill meccanen olsun dıyoruz. ln

gilterede tahsil paralıdır. Ve devlet 
muştur. 

Mektep bizde herşeyden önce yeni 
itiyatlar, yeni hamleler hilafına yeni 
bir cemiyet halketmek için çalışaa bir 
müessesedir. Yeni Türkiyede mektep, 
bütün muhafazakiı.r telakkileri bir ya· 
na bırakarak, :inkılapçı bir rol sahibi 
olmuştur. Bunu 'bugün tam ve kamil 
şekilde yaplığını iddia edecek değilim. 
Fakat yeni bir cemiyetin çatıları kuru
lurken mektep aileden kuvvet alamaz. 
Aile ancak mektebin telkinleri altın -
da yeni formunu almaya başlar. 

Türkiye bugün bu vaziyettedir. 
Vaziyet böyle olduğu halde aile ıle 

lise arasındaki irtibatı lise tahsilinı mu 
ayyen bir para verebilecek olanların 
servetlerine bağlamak, ilmi muayycn 
bir oligarşinin eline vermek demektir. 
Devede kulak kabilinden meccani tah
sil lüks bir memleketin millele şamil 
bir ilim seviyesi elde etmesine im1dm 

Kundura işçilerinin 
istekleri 

mümkün olduğu kadar bu işi hususi te 
şebbüslere terkelm~tir. 

Cavada da ilk tahsUi bitiren 
insanlar, orta tahsil için ücret verrne-
ğe mecburdurlar. Yüksek tahsil için 
ise daha fazlasını .. Hülasa Cavada yer
li kimse okuyamaz. Fakat İngilterenin 
bünyesi, iktısadi kuruluşu ve liberal 
telakkileri buna hak verdirecek bir şe· 
kildedir. Hala bir İngiliz için dünyada 
on adamın çalıştığını, bir kilometre ln~ 
giliz ana vatanı hesabına 350 kilomet
relik bir sahanın servet ve refah verdi· 
ğini hatırlamak lazımdır. Tersanelerı, 
fabrıkalan ve bütün hayat şartlaraK 
böylece endividüalistleştirmeğe muvaf 
fak olan İngiltere ile bizim mukayese 
edilmemiz asla yerinde olmaz. 

Lise tahsili yüksek tahsilin ilk ka
demesi olduğuna göre onun çok yük· 
sek bir kaliteye sahip olması §Üphesiz 

ki lazımdır. 

Son günlerde İspanyadaki dahili 
vaziyetten dolayı Almanya sığır deri 
ihtiyacım Romanyadan temine ba~ • 
lamış ve bu yüzden de deri fiatların· 
da on on ~ gün evvelkine nazaran 
50 kuruş bir yükselme görülmüştür. 

Halbuki biz gece ve gündüz elile, 
gözile, dizile çalışan bir zümreyiı ki, 
uzun yıllardanberi kurulu olan ce • 
miyetimizden her gün yardım bek
lemekteyiz. Esnaf ve işçinin huku -
kunu ve menfaalini muhafaza vazi· 
fesile kurulan Kunduracılar cemiye· 
tinden başka işçinin .mamul malım 
korumak gayesile teşkil edilmiş bir 
de kooperatif vardır. 

Bu fiat yükselişini gazetemizde oku
van Bürhan Meraklı isimli bir kun· 
duracı okuyucumuz bize yazdığı bir 
mektupta diyor ki: 

- Sığır derisi fiatının yükselişi 
bittabi ayakkabı fiatlarına da tesir 
elti. Halbuki ~çi yevmiyelerinde hiç 
bir tebeddüi olmadL Bu zam sııye • 
sinde kazanan ilçi değil, aalıcılardir. 

İşte bizim beklediğimiz şey, bu iki 
tesekkülün bugünlerde husule gelen 
fi~t yüksel~lerinden. işçinin de isti· 
fadesini temin etmektir. Biz, hiç b'r 
zaman dericilerin, kö elecilerin 7.a· 
rar1arına siper olmak, menfaalle -
rinde de bigane kalmak istemeyiz. 
Cemiyetimide 'beraber alAkadarların 
nazarı dikkatini celbederiı.. 



8 Sayr.: 

imdi ? • f • es 
* ~ * ----------------~ Yusuf Reisin gençliği (Barbaros) ve (Turgut) ların kum~~dasın~a 

ve dünyanın en büyük deniz harplerinde geçti. Akdenızın engın 
ufuklarına sığarnıyan bu yiğit Aydın efesi Türk denizcilik tarihine 

şanlı sayfalar ilave ederek 1598 de öldü ••• 

·-------------------------

SON POSTA 

<!R!lSPOit._ 
Mühim giireş 
Müsabakaları 
Segredeceğiz 

Haber aldığımıza göre Mayıs ayı 
nihayetinde serbest güreşte ~öhret ka
zanmış olan dünyanın en maruf peh
livanlarından Polonya ~ampiyonu Fe
restanoff Alman şampiyonu RichaTd 
ve Rus tampiyonu Signoviç mem • 
leketi~ize geleceklerdir. Müsabaka -
ların Istanbul, İzmir veya Ankarada 
yapılması düşünüldüğü gibi, her üç 
tehiTde yapılması tasavvuru da vardır. 

Tekirdagh Fransaya gidiyor 
Türkiye başpehlivanı olan Tekirdağ

lı Hüseyin elyevm İzmirde bulunmak -
tadır. Hüseyin Değlfm ile karşılaşmak 
ve ondan başka bir kaç maç yapmak 
üzere yakında Fransaya gidecektir. 

Samsun ldmanyurdu ıdare heyeti 
Samsun (Hususi) - ldmanyurdu 

senelik kongresini yaparak yeni idare 
heyetini seçmiştir. Yeni idare, heye • 
tinde iki bayanda vardır. 

Akdenizin köpüklü dalgalarına, sert ,mertlik ve yılmazlık onların ılk vasıf- Merinos ve sun' i 
rüzgarıarına en büyük kahraman.ı.l{ ,larıydı. Hem kürek, hem de yelken kul Jpeh fabrikaları 
hatıraları ve en parlak zafer sayfaları )anmak suretlie saatte on dört mıl yol 
bırakanlar hiç şüphe yoktur ki Türk ,aldıkları çok olurdu. Bursa (Hususi) - İnşa edilmekte 
denizcileridir. Yusuf Reisin gençliği (Barbaros) la- olan Merinos fabrikası gün geçtikçe 

Bu denizde korsanlık eden, Türk kı- 'rm (Turgut) ların kumandası altında ilerlemektedir. Fabrikanın direktörlük 
yılarına baskınlar vererek esir topla- ,dünyanın en büyük deniz harpler:ne binası bugün bitmiştir. Fabrika kısmı 
yan Venedikliler, Katalanlar, Cineviz- gimıek suretile geçti. ve yün yıkama kısımlarının da montajı 
ler ve Malta şövalyeleri artık gemi azı- , 1546 da Barbaros ve 1565 de Turgut bitmek üzeredir. 
ya almışlardı. Bin dört yüz scnesind~n ,reis ölünce Türk donanmasının en tec 
sonra Ege kıy,larından engine açılan rübeli ve iyi Amirali olarak Kılıç Ali 
Türk kadirgaları kısa bir zamanda bi- 'Paşa kalmıştı. Kılıç Ali Paşa 1568 de 
rcr gemi değil, deniz ejderi oldukları- 'cezayir Beylerbeyi olduğu zaman Y tı
ııı gösterdiler. Hemen her gün bir :za- suf Reis te onun yanında ve en bü~ ük 
fer haber: Ege kıyılarındaki Türk kaip :kadirgalardan b irinin kumandanı ola-
lerinı sevinçten coşturuyordu. rak görüyoruz. 

Fabrikanın mayıs son u nda biteceği 
anlaşılmaktadır. 

Gemlikte yapılan sun'i ip~k fabri
kasının inşaatı da ilerlemektedir. Elek
trik cereyanı fabrikaya kadar uzatıl -
mıştır. Fabrika civarına bir memur ve 
arnele hastanesi yapılacaktır. Hazira
na kndar fabrikanın bitmesi mukarrer
dir. 

Muhtaç çiftçilere buğday 

Türk kadırgaları düşman kadirgala- ı S 70 senesinde Türk ordu ve do mm 
rından daha bü) ük değildi. Türk top- ması Kıbrısı zaptetmeğe gittiği sırada 
larının da daha çok olduğunu söyleye- Kılıç Alı Paşa da imdada çağırılmıııtı. 
meyız. Fakat iki veya üç yelkenli, on Ali Paşa yırmi dokuz gemi ile Malta y-ı 
:;ekızden otuz nltı çıfte kadar kürekli 1 kınlarından geçerken bir sabah sisler 
ve alçak bordalı olan Türk gemileri arasmdan !Jüylük bir düşman g;2m;~i Adana, (Hususi) -- Ziraat ban· 
çok çevik teknelerdi. Türk topçuları, çıktı. Daha ileride dört gemi daha var- kası tarafından muhtaç çiftçilere yem
gemilerinin burnuna konmuş olan üç dı. Kılıç Ali Paşa bunun Malta f:Iosıı !lik buğday dağıtılınasına başlandı. Da
topu o kadar hızlı doldurup ateş edi- olduğunu anlar anlamaz üzerine sa_l -ı ğıtılacak bu~dayın miktarı 300 ton
yorlardı kı düşman ilk hamlede bir gul dırdı. Bu gemilerin kımisi karaya duş- dur. 
le sağnağı altında şaşalardı. Bu ş?.ş- , tü, kimisı ~~ ele geçti veya batırıldı. 
kınlık sırasında ise yıldırım hızıyle Sayısı az fakat kuvvetli olan bu fi:o-
rampa edılirdL nun .ma)ıç-edilmesinde meşhur Menıi 

- Rampa!.. Reisle Karahoca, Karaca Alı Reisler!e 
- Kanca vur... hirlıkte Yusuf Reisin de büyük rolü 
- Bağla! .. · ,olmuştur. 
Kumandalarından sonra geniş ağızlı 15 71 senesi Birinci teşriniJlin yed:n-

palalarını sıyıran leventler birer aslan ci pazar günü (Lepant = İnebahtı) 
çevikliğiyle düşman gemilerinin güvcr körfezinin ağzında tarihin en bü) ük 
telerine saldırıyorlar; kısa bir zamanda iki donanınası karş.ılaşıyordu. İki tara
oıuı ele geçiriyorlar, yahut batır.yor- :rın gemı sayısı beşyüze vnrıyor; bu 
!ardı. tekneler üzerinde boğuşacak olanlar da 

Yüksek kasaralar üstünde kısa <:al - yetmiş seksen bine yaklaşıyordu. 
varlı, dar cepkenli, kolları sıvalı d;niz- Türk denizciliğinin zaferden zafere 
cılcrin, gö[tüslerini esen rüzgiıra karsı koştuğu yıllarda kumanda mev~iine 
fora ederek zaferden zafere ko~u~tu~<- denızde yeli~miş ve pişmiş olan reısler 
lan görülürdü. getirılirdi. 'F'nkat Turgudun ölümün -

Tah~il zenginin 
İnlli;tazı olamaz 

(Battarafı 7 nci sayfada) 
Lıse meselesinde matel)'el başta pE>r 

sonelin kaliteli olması da başlı baŞ!na 
bir iştir. Bu kaliteyi ne hükümetin 
kontrolü, ne mü fet tişlerin sık sık mP!{
teplere gelmesi, ne de maaş zamhı.:-ı 
temin edemez. 

Kalite hüviyetinin bir ahlak h~lmde 
teessüs etmesi ve mektep talebesme ho 
canın cidden örnek olması lazımdır. 
Eğer memlekette lüzumundan fazla 

mağdur çocul$.1ar görülüyorsa bunu bir 
az da bunların sınıflarda ekilen tohu
mun filizi halinde kabul etmeliyiz. Da· 
nlmıvalım e.ktlklerimizi biçiyoruz. 

~ ' Sndri Ertcnı 

O kadar ki on altıncı asırda bütü'l den sonra Piyale Paşanın yerine geti
Akdeniz kıyıları Türk denizcile!"in.n rılen Ali Paşa evvelce Ycniçerı Ağasıy 
kontrolü altına geçmişti. dı ve suyu bardakta görmüş gibiydı. 

Türk leventlerinin gür sesleri köpıik üstelik inatçı ve kendini beğenmiş l:>ir _ , ...• _ ~ .... 4 .- .... • • • • • • • -

lü dalgalardan aşarak ve sert rüzgar .adamdı. Körü körüne bir cesareti \'ar
laıı çığneyeı ek cnginlere şöyle hay kı- dı. Onun tedbirsizlik ve yanlışlık harc-
rırlardı: ,ketleri yüzünden müttefik Avrupa do-

Deniz üstünde gezcriz; nanmasına yenildi, vurulup öldü. Fa -
~ü.~m~nı ı""Rr buhınız; .kat Kılıç Ali Pa~anın elli kadirgad n 
Ocumüz komaz aluruz; ibaret filo~u harbin bütün devamııır·a 
Bize Hayreddinli derler... ,muzaffer mevki de kaldı. Kendi ka:ı:ı; ~-

Vardar Yenicesinden bir Türk sipa- sına çıkmış olan düşman sol cen:ılııııı 
hisinin dört oğlu Akdenizdeki Türk hrı 1 darmadağın etti. Lakin Kaptan Paşa
kirniyetini son. dereeceye kadar yüks<;ltJ nın ölüm U üzerine sağ cenahla merk( z 
tiler. Bunlar: Ishak, Oruı;. Hızır ve 11-1 filosu mnhvolunca kendisinden üç do"t 
yastı. Cezayiri ele geçirdikten sonra ar 1 mis' i büyük düşman karşısında kald:. 
tık Mrikanın şimalindeki bu ~ch:r Muntazam bir ric'at yaparak kırk ka
Türk denizciliğinin İstanbuldan sonra- dar Türk kadirgasını kurtardı. 
ki merkezi oldu ve oradaki levent kış- Yusuf Reis, bu harpte daima K\iıç 
lalarile devlet idaresine (Garp ocal~- Ali Paşa gemisinin yanı başında kuı· -
lan) denildi. şun, gülle, ok ve kılıç sağnakları altıTl * da bir an gözünü bile kırpmadan dö-

Yusuf Reis te (Garp ocakları) nın ye vü~müş; Türklin şerefini kurtaranların 
tiştirdiği cesur, bilgili ve yaman bir on safında bulunmuştur. O kadar ki 
Türk kaptanıdır. bu harpten sonra Kılıç Ali Paşa onu da 

O da birçok yoldaşları gibi Aydın- ha çok sevmiş; daha yüksek işlerde kul 
dan Cezayire gitti. Barbarasun kur- Janmıştır. 
duğu bu ocak o zamanın en yük~l{ de- Lepant harbinden sonra Kılıç Ali Pa 
nizcilik okulu dcmekti. Bazılnrı on :ki şa İstanbula döndüğü zaman onun ve 
on üç yaşında oraya giren Türk çocuk yoldaşlarının kahramanlıkları takdir e 
ları denizciliğin bin tehlikesi, tehlikeli dilmişti. Dev1et, donanmanın }>aşına de 
olduğu kadar da heyecanlı ve ze_vkli nizde yetişmemiş olanları koymanın kö 
sahneleri arasında p~crler; dalgalara .tülüğünü pek acı olarak anlamışb. Bu
\'e fırtınıdara hiikmcderlerdi. Sür'at nun için Kılıç Ali p şayı Derya Kap-

tanı yaptı; yoldaşlarını da devlet hi~
metine aldı. Merni. Murat, Kara Alı, 
Kara Hasan İsa Hasan, Musa ve Koca 
Murat reisl~r gibi Yusuf Reise de yük· 
sek birer m2aş verdi. . . .. 

Tersanede sekiz ay içinde ıkı yuzde:ı 
fazla harp gemisi yapıldı ve 15 72 yılı 
Hazıranında Türk donanınası gene Ak 
de11i1.de rakipsiz olarak dolaşmak.ta .?e
Vam ettı. O kadar ki galip Venedıklı er 
bizimle mağlüp vaziyette bir muahcde 
imzalamaktan başka çare bulamadılar. 

Kılıç Ali Paşa 1587 de öldü. Yus~f 
Reıs daha ofı bir sene donanınada bu
yiik hizmetler etti. Akdenizin engin u
~uklarına sığmayan bu yiğit Aydı~. ~.re 
si 1598 de ölerek Kasımpaşada Çuruk 
lük denilen yere gömüldü. 

Tamam 342 yıl sonra genç Türk de
nizcileri onun kemiklerini ayak altmda 
kalmaktan kurtardı ve gene büyük bir 
denizci olan Piyale Paşanın terbiyesine 
emanet etti. 

Yusuf Reisin kemiklerinin bulund'.l
ğu sandık, genç Cumhuriyet denizcile
rinin elleri üstünde ve muzikanın ha
.zin besteleri arasında giderken onun 
ruhu hiç şüphesiz derin bir şükran duy 
.muş ve huzura kavuşmuştur. 

Turan Can 
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allşan ka d nlar aras1 d : 
Nimet Va it kadı ı eve 

dönmesini istiyor · 
• Bir koltuğa iki karpuz sığmaz de'niliyorda hern 
çalışması, hem de evine bakması "istenen kadznzn 

bir koltuğuna neden bir ar.aba karpuz gükletiliyor? 
Yazan: Peride Celal 

Bağdaş kurarak oturmuş, ve başı ku
cağındaki ince, uzun saza eğilmiş, der· 
viş kılıklı bir adam .. . Onun yanıbaşm• 
da, yüzü zevk içinde gülümsiyerek 

Bir köşede de, viyolonseline dayanarak 
onları seyreden genç bir san'atkar ... 

Sade, fakat ince bir zevkle döşenmiş 
salonun duvarlarını süsliyen bu yağlı 
boya tabloların üçüncüsüne, yani şu 
viyolonseline dayanmış genç san'atka
ra biraz daha dikkatle bakınca, kon • 
servatuvarın kıymetli hocası Nımet 
Vahidi tanımakta zorluk çekmiyorum.) 

O anda salona giren Nimet Vahit, 
kendisini beklemekle geçirdiğim uzun 
dakikaların üzüntüsünü bir anda u • 
nutturacak kadar sıcak bir sesle soru • 
yor: 

- Çok gecikmedim ya? 
Gülüyorum: 
- Hayır ... Maamafih, gecikseydiniz 

de, salonunuıda hiç sıkı1mıyacaktım ... 
Etrafımda insanın gözünü zevkle oya-
lıyabilecek o kadar çok şey var-kL. Konservatuvar muallimlerinden 

Nimet Vahit, gözlerile, salonunun 
d...berli san'atkAr Nimet Vabidin her köşesini tarıyor. Belli ki, bu hare • -o 

ketile evvcla cevabımı mübalağalı bul- bir temsil esnasında alınmış resim 
duğunu anlatmak tevazuunu gösteri - rarlama-ktan başka keHim düşmüyor: 
\'Or. Sonra da o sözlerime bir istihza - Sebep? 
gizlernem ihtimalini hesaplıyarak, sa • Nimet Vahit cevap veriyor: 
lonunda tenkide uğrıyabilecek bir dü- - Konserlerden fazla kazanç veı gı.,ı 
zensizlik bulunup bulunmadığını ter- alıyorlar. Bu vergiyi biraz azaltsalar, 
tiş ediyor. Ve nihayet, bu teftişten e - her hafta konser vereceğiz! 
dindiği intibadan memnun, gülümsü - Uzaklaşmıya başladığımız mevzua 
\'or· dönmek istedim: 
~ _.:_ Ders biraz uzadı. Onun için tam . - Demek bu sebepler, kadının evde 
zamanında gelemed im. Kusuruma bak- pturması için kafi? 
mayın! - Bunlar, kendi mesleğimin dertle-

Ben de güliimsüyorum: ri!.. Tabii diğer mesleklerin de k:ıdın -: 
-Ben de biraz konuşmayı uzatır~m, ların tahammi.il edemiyecekleri kahır-

.. d · · ı lau vardır. Ben esas itibarile, kadının o eşırız ... 
Ve Nimet Vahidin koltuğa yığılır gi- evde kalmasına taraftar olduğumu söy· 

bi oturuşunu bahane edinerek soru - ledim. Kadın hem çalışsın, hem ken -
yorum: dini ihmal etmesin, hem evine, hem ko .. 

- Çok yoruluyorsunuz galiba? casına, hem çocuğuna baksın. Yanı ka· 
- Oldukça... dınlık vazifelerinden hiç birisini ihmal 
- Fakat işinizin, bu yorgunlukları • etmeden, erkeğin bütün işlerini de gör· 

nızı giderebilecek tarafları olsa gerek? sün .. . Bence bu biraz fazla insafsdık 
Nimet Vahit diğer mesleklerde çalı -ı olar. Hani ?bir. koltuğ~ i~i. karput sı~ 

şan kadınlarımızdan hemen hiç birile maz derler. Bır koltuga ıkı karpuz sıg
hemfikir olmadığını gösteren bir cevap 1 maz da. kadının bir koltuğuna neden 
veriyor: bir araba karpuz yükletilsin? 

- Olabilir ... Fakat ben işimden ta • Nimet Vahit, mühim bir noktayı u • 
mamile memnun değilim! nutmuş gibi doğruldu: 

Bu cevabının uyandırdığı hayrete,. - Yalnız, müıik gibi, resim gibi gü· 
bu cevabı vermek samirniyetini göste- zel san'atıardan birine fevka1fıde isti • 
ı-işine karşı duyduğum takdirde karı - dadı olan kadınlar bu kaideden miis • 
şıyor: te~:;na... Çiinkü onlar, o istidat1arını 

-Sebep? diyorum. ham bırakırlarsa, cemiyetin hakkını 

- Doğrusunu isterseniz, bir kızım yemiş olurlar ... 
olsaydı, kat'iyyen çalışmasını ısteml•Z· Gülerek il5.\'e ediyor: 
dim. - Vakıa bu işle; karınlarını doyur-

Suali tekrarlıyorum: maz amma, ne yapalım? İstidatlarına 
- Sebep? küssünler! 
- Çünkü ben kadının evinde ka1 - Gözlerimi zarif muhatabımın üze -

masına taraftarım. rinde takdirlc ge~direrek soruyorum: 
Çal:ış1ığ\ halde böy1c düşii- - Bu küskiinli.iğü ne ile teselli et -: 

nen yegfıne münevver kadını - sinler? . 
mıza, ayni suali üçüncü defa tekrar • Etlerini alnına götürüp kısa bir müd, 
larken, hayretimin üç defa arttığını du- det dü&ünüyor, sonra başını kaldınp 
yuyorum: gü1ümsi.ivor: 

~ ı 

- Sebep? - Her yaranın bir mcrhemi vardır 
Zeki san'atkar, koltuğuna ıyıce yas- tabii! Mesela az evvel size, işim;n acı. 

lanarak «sebepler şu» diye anlatmıya taraflarını s~yıp döktüm. Fakat işimint 
başlıyor: ı bana bütün bu acıları unutturan ta "'· 
. - Bir kere, çalışmak, kadın bünye- rafları da var! Zaten öyle olmasa, de • 

sınin tahammül edemiyeçeği kadar yo- vam etmeme imkan da kalmazdı. Mu • 
rucu bir iş... Hele benim sahamda . siki biisbiitün buııka bir lisan. İnsan o 
Çt.inkü muslki bizde henüz lezzetine iisanla, o lisandan anlamıyan bir mu • 
varılamamış bir yabancı iklim meyva- hitte konuşunca, tıpkı, tercümanını 
sı halinde ... Daha bir kaç yıl önce ver- kaybetmiş bir seyyaha dönüyor. Ve ia
?iğimiz konserlerde karşımızda buldu- 1 bii, anlıyan bir muhataba rasthıvınca 
gumuz kimseler, bizi zevkle dinliye • da, tercl.imanını bulmuş bir S~"yyah 
ceklerine hayretle seyrediyorlardı. keyfi duyuyor. Şimdi anlayışlı d!nle • 

Bu yüzdendir ki biz, uzun zaman, yicilel'imız çoğaldığı için biz, uzun 1.a-~ 
metaına müşteri bularnıyan bire" satıcı man yalnız kaldıktan sonra, meram 
azabına m'ahküm olduk. Fakat bere· dinliyecek muhataplara kavuşmuş kım· 
ket ki, aradan geçen zaman bize geniş ~ler gibi seviniyoruz! 
Ve anlayışlı bir dinleyici kütlesi kazan- Bu kafi bir teselli değil mi? 
dırdı. Bu zevkin aşısını biraz sık yap- Sonra elimizde yetışen talebclerin 
mak imkanı olsa, klasik müzik a1atur- muvaffakiyctlerini görmek te az haz 
ka müziği kimsey-e aratmaz .. : Fakat değildir. Mesela bu sene, iki talebem 
maalesef olmuyor. mezun oldu. Derslere benimle baı:;1a -

Bugün bana, mahut suali hahre tek- (Devamı 12 inci sayfrıda) 
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Şık bir tönik Burun parlamasına karşı 1 

Parlayan bir burun yüzü çirkin gösterir. 
Fakat bunun önüne kolayca geçilebilir. 

Bütün tu\·alet yapan bayanların 1 nü almak pe~ . ~ola~dı~: YüzünüzeT 
müşterek bir şikayeti ,·ardır: Burun u· tuvalet kremınızı surdukten son-

cunun parlaması. B1n itina ile yapılan 
bir makyajın üzerinden daha yarım 

saat geçer geçmez burnunun üzerinden 
pudranın uçtuğunu ve bütün yüzün 
matlığı içinde burnunun pırıl pırıl par

larlığını görüp te sinirlenmiyen kadın 
var mıdır? 

ra hemen pudralanmayınız. Burnunu • 
zun ucuna bir cpudralı kremden» bol 
bo1 sürünüz. Bu kremin içindeki pud· 
ra alelade pudra gibi cildin üstünde 
kalmaz. Kremlc beraber içeriye .nüfuz 
eder. Ne rüzgar, ne hararet hiç bir şey 
uzun müddet o pudrayı silemez. Ve ta
bii burun ucu da parlamaz. Yağlı, nor
mal veya yağsız, cildinizin cinsi ne o -

Bayanların bu sinirlenmede çok hak- lurs~ olsun bunu mutlaka yapmahsı • 
ları var, tabii. Parlıyan bir burun ka· 
dar yüz güzelliğini bozan hemen hiç 
bir şey yoktur. Bir keree düşünün, gü
zel makyaj yapılmış bir yüz, saçlar 

nız. Içinde pudra bulunan bir kredı her 
yerde kolayca bulmak mümkündür. 
Pudranızı ancak bundan sonra sürebi -
lirsiniz. En iyi pudralanma usulüde şu· 
dur: 

rnuntazam taranmış, her gören ne gü- !lkin saçlarınızı bir parça kum·;~.~, ya-
zel diyecek, fakat bir de bütün bu gü· hut ta hususi bir tuvaJet bandı ile sı -
zelliği bozan parlak bir burun göze çar kıca bağlaymız. Sonra yüzünüzün her 

S. ah i-vu t k ll . . kl'l pıyor. Ne sıkıcı bir şey değil mi? tarafına bol bol pudra sürünüz. Tıpkı 
ıy ~ e e e emprıme ıpe ı· 

den yapılmlf bir tönik modeli. Bereket bu rnüz'iç şeyin önü· bir un çuvalına batmış gibi. Makyajı • 
=w nızın iyi olması için bu elzemdir. 

Astrakan fo••trden şapka Pudra sürmek için kullandığınız 
(hupet • ponpon) en yumuşak bir cins-
ten olmalıdır. Ve sık Slk yıkanmal,dır. 

Astrakanla fötr karljtınlarak yapılmış bir tok. Alın üzerinde düz ve yük

Çi.inkii: Hupetteki en ufak kir cildin 
delikleri arasına girer. Siyah noktalara 
sebep olur. 

Bu şekilde bolca pudralandıktan son 
ra başka bir temiz hupetle pudrayı ha 
fifçe silini?.. Ve hupeti h1p yukarıdan 
aşağıya doğru hafif hafif sürerek pud· 
rayı yatırınız. Bu işi çok yumuşak tüy-
lü bir fırça ile de yapabilirsiniz. Fakat 
hupet daha ku11anış1ıdır. Bilhassa son 
zamanlarda süngerden yapılmış yeni 
bir cins hupetler çıkmıştır. Bunları hem 
göz açıp kapayıncıya kadar çabucak 
temizlernek kabil. Hem de evden uzun 
müddet için ayrı bu]unmıya mecbuı 

~lduğunuz günlerde bu hupetin bir ta
rafını temizleme hupeti, öte tarafını da 
pudra sürmek için kullanabilirsiniz. 

Yalnız şu ciheti bir kere daha söyle· 
rnek isteriz ki pudranızı bir pamuk par 
çasile sürmekten çok çekinmelisin!z. 
Tuvalet eşyasının terniz ve munıazarn 
olması kadın zevkinin bir miyarıdı:. Ve 
·bunun tersi de kadın zevkinin yaban· 
cılığına hüküm vexdirir ki bundan çe· 
kinrnek her kadın için dikkat cdi!ecek 
bir nriktadır. sektir. Arka tarafı bqm biçimini almaktadır. 

ı;;:;·~:~;:·~;;::;;;;;irKadiii··e·v·d·e···d'B' .. ü.ü"Z"Bi ... ôiY·;nme·nd;-r· 
Şişmanlamamak için en 

kolay ve sıhhi rejim 

i 
t 
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K ap! an derısını andıran bir .kuma ştan yapılmış bir cöğleden sonraıt el
bisesi. Kap ayni kurn~ın siyahı ndan yapılmı§, içine robun kuma • 

şından astar geçirilrniştir. Şapka da elbisenin parçasındandır. Üzerinde ka • 
bın kurnaşından bandı var. Çok oriji nal bir takımdır. Ayni modeli empri
me ile düz renk, yahut iki ayrı renkte kıunaş kan.ştırarak yapmak ta mi.ım
kündür. 

ı ı Şık bir ev kıyafeti 
~-----------------------~ 

YEMEK BAHSi 
Bohça böreği 

Un ve su ile hamur yapıp ince ince 

on iki tane yufka açmız. İki yumurtayı 1 
bir kaseye kırınız. Üstüne bir fincan · 
kpyu et veya tavuk suyu dökünüz. İs
tediğiniz kadar sade yağı kızdmnız. ' 
(Yağın miktarı arzunuza bağlıdır am

ma pek az koyarsanız iç yufkalar ri§ -

rnez. Börek te lezzetsiz olur.) Bir tep • 

siyi iyice yağ1ayınız. Yufkaları tepsi • 
den dışarıda birer birer üstüste dizi • 

niz. Aralarına yumurta ve et suyundan 
dökünüz. Ve istediğiniz bir içi (mesela: 
Peynirle maydanoz, kıyma ile soğan, 

fıstık, ve ilh .. ) aralarına serpiniz. Yuf
kalann kenarlannı tıpkı bir bobçayı 
katlar gibi kendi üstüne çeviriniz. Bu 
katlanmış taraf altta kalmak üzere bö· 
reği yağlanmış tepsinin içine koyunuz. 

Üstüne · erimiş sade yağı dökerek fırı • 

.. • J • • 

Şişmanhk güzelliğin en başta gelen 
düşmarudır. Buna kaflı durmayı elbet
te her bayan ister. İşte size kolay ve 
sıhhi bit tedbir. Meyve suyu içlniz. 
Meyve suyu terkibindeki vitamin saye 
sinde hem bes1er, hem de fazla yağları 
eritir. Tabii günlük yemeklerinize ila· 
''eten içerse'liz şişmanlatır. Şişmaıı!ı , 
ğa mani olmak için haftada bir veya iki 
defa sabah kanvaltıst ile· akşam yeme-

· na veriniz .. Kızarınca düz ta:rafı üste : 
ıt 
f 

- ğinden vazgcçmeniz, onların yerine bir 
iki bardak meyve suyu içmekle jktifa 
etmeniz lazımdır. Bu .rejim kanınızın 
veya· sinirlerinizin zayıf düşmesına 

meydan vermeden kilo alınaruza mani 
olur. Ayni zamanda hergünkü ağır ye-

- meklerden yorulan hazım cihazını te· 
mizler ve dinlendirir. 

Meyve suyunu her mevsim meyvesin 
den alabilirsiniz. Üzüm, portakal ve 
iHih... Yalnız mümkün olduğu kadar 
koyu yapınız. Pek sulu olursa fayda 
vermez. 

Yüzünüzü tem"zlemeden 
boyamayınız. 

Günde iki defa sabah ve akşam ay· 
rı ayrı makyaj yapabilmek için öğle 
yemeğinden evvel birinci makyajınızı 
çiy sütle iyice temizleyiniz. Sütlin fe· 
na bir koku bırakmaması Jçin b~raz 
gülsuyu sürebiJirsiniz. Siz yemek yer· 
ken cildiniz de bir müddet için dinle • 
nir. 13u dinlenmeden ve temizlikten 
sonra ikinci makyajı yapabilirsiniz. 

Sağda-Açık pembe ipekliden yapılmış esutyen gorj:ıı lu gecelik. Kollar 
takmadır. istenildiği zaman çıkarılıp tuvaJet altından giyilebilen pratik bir 
kombinezon haline konulabilir. 

Solda - Klasik bir ev kıyafeti. Büt Un şıklı~ı ckup:ıı un sadelik ve vücu • 
da uygunluğundadır. Kumaşı yumuşak ve supe1 bir yünlüdür. İçerisine ateş 
renginde satenden astar geçiriln.iştir. Astarla yüzün renkleri 8raaındaki te· 
zat şıklığını arttırır. 

gelmek suretile tabağa alınız. 

* 
Uskumru pilakisi 

Bu -mevsimde çok .bulunan ve g~yet 

,ucuz olan balıklardan biri de uskum -
ru öalığıdır. Her zaman iyisini ve taze
sini bulabilirsiniz. Uskumrudan yapı
lacak yemekıerin en nefislerinden bi· 
ri de uskumru pilfıkisidir. 

Uskumru balığını temizleyip güzelce 
yıkayınız. Ortadan keserek iki parça 
yapınız. Bütün de bıraknbilirsiniz. Zey· 
tinyağını kızdırıp ince ince doğranmış 
soğanı bu yağda pembe oluncıya ka • 
dar kızartınız. Buna ince ince kıyılm•ş 
bol maydanozla biraz salça, bir kaç diş 
sarmısak karıştırınız. Tepsiye yaymız. 
Balıkları üzerine döküniiz. Tuz ve bi· 
ber koyunuz. Soğanı kavurduktan son· 
ra yağınız arttıysa onu, artmad•.ysa 
biraz çıy ze inyağmı döküp orta ateş
te kızarmıya bırakınız. Sağuyunca üs
tüne limon sıkınız. 

ı 

\ 

\ ~ 

Prenses biçimindedir. Pamuk kadi • 
!eden, di.i \·etinden veya her hangi bir 
yünlü kumaştan yapılabilir. Kol kapak 
larilc yakaya p ikür ve gans geçirilmiş

tir. Düğmeler kendi kumaşından ) ..ı p ı l· 

mıştır. Omuzlar kabanktır. Kol boyu 
dirsekler;n biraz aşağ ııc, ına kadar in -
mektedir. 

Göğüsleri şişman olan bayanlar!n bu 

robun önünü ckruaze» yapmaları ve 

geniş crever• ler koymaıan daha mu -
vafık olur. 



Denizyolları ve Akay 
tekaüt kanunu esasları 

, (Ba~tarafı ı inci uyia4a) fazla olanlara, 
(ien olmak üzere kendi müdürlüklerin d- Hizmet müddeti 20 sene ve daba 
ce seçılip rnemuriyetleri iktısat Vcka- ziyade olanlardan vazife yüzünden ol
~etince tasdik edi_Iecek beş .. a~a il~ ismi maksızın malUl olanlara tahsis olunur. 
gçcn işletme ve ıdare mudurlerınden Bu madde hükümleri haricinde ka
İktısat vekaletince seçilecek bir başka lanlardan üç seneden fazla hizmetı o· 
sından teşckkül eder. Reislik ve azahk lup ta idarece memurin nizamnamesi 
müddetleri bir senedir. Evvelkiler tck- mucibince vazifelerinden çıkarılan ara 
rar s çıleb"lir er, BaŞan ve azalar pa- sandı.ktalti mevduatları faızi ile bhaik
rasıı çalışır. Sandık mudürü ve bu un- te tediye olunur. 
m dığı takd rde vekili reyleri ist rl Tekaüt hakkı 
mahi) et te olm k üzere idare heyermn 12 - Tekaüt ayllğına veya tazm"mı.-
toplanttlarmda bu unur. idare he~eti ta ·stihkak için şart tutulan himıet 
Ayda bir de!a be cma.hal toplanır, lıi- muddeti 1şbu kanunda hilfıfına hüküm 
zum gördüğü t Ad rde ba-.;kanın da\~ o an ahval müstesna olmak üzere sure 
tile ba.kaca da toplanır. b umumiyede işletme ve idareye ınti-

Serma~-e ve celir sap ve sici.e kayıtlarile aylık alınd:ğı 
4 - Sandığın sermayesi ve gelirleri tarıhten başlar. 

§Ulllardır: ~ 3 - 'I'ekaüt 8ylıklan hizmet müd-
a - Birincı maddede yazılı olan ann dellerine göre aşağıdaki cetveldeki nis 

aylıklanndan her ay mecburi o1ara'k ike bet er dairesinde tahsis ve ita olunur: 
sil-ecek yüzde beş nisbetindeki 8 dat., Teblit oeailecde memurun 

b - Yukandaki fıkrada yazildlğl td:.iith.tünde ..-. tatııl
veçhile aylıK ardan her ay kesi ecek muı ieab~en 80'-~ti~ tunu 

~ Id • :ıı..d pır.ue r 18._..., Fıli hizmet müa.!cti 
yüzde beşlerin ba ıg o ugu m.j\, ara 
muadil olarak sandığa iştıı.rak eden -:.ş· 3'5 15 
lebne ve idare.e..~ bütçe ennden her 36 16 
ay verilecek meblağ, 37 17 

c - İlk hizme!e alınanlarm tam ay- 38 18 
lıklarının dörtte birile terfi eden ~e.Ta a9 19 
zam görenlerin ·k aylık zamian, ıo 

d - Birinci maddede yazılı olanlıl- CO 
ra verilecek ıikır.amıyelerin yüzde beşı 41 
ve b r nci maddede yazılı olanların .ay
lık anndan kesilccek para ıeezalan. 

h - Sandığa, a ·ı paralarm getıreceği 
fa"z \C mu efer "k lhflsıla't :ıle ısa r ~ar
dım a dan hasıl olaoak paralar 224'8 ınu 
mara h n unun ''S inci maddesi mu ci 
b ince hazinece \ erilmei lazımgelen pa 
ra~ r bu idare er \e işletmeler tarafm-
d \ ridat ka~ do1unur. 
Sandığın bütun borçlari e alacakla:ıı. 

dev et cmvaUne rnasruf ha'k ve ruçn n 
ları h izdir. 

Cezalar 
5 - Sandığa ait vaziyenerini doğru 

olara'" lıilciirmiyenler ve sorulaw su
elle doğru cevap vermiyenler yanlıJi 
ma ü .at yüzundcn sandığın uğradığı 
.za.ı-a .. rı hükmen öderneğe mecbur ol· 
n1 k'.ı beraber Türk ceza kanununun 
S28 · ci maddesi mudbınce cezaiandı
rılırlar. Bu gib ·ı erin ~I etme ve idare· 
lerde!d vazüelerine de nihayet veriilr. 

C~ sene içinde . 
6 - İşletme ve idarelerdeki hı~~~etı 

fiilen üç seneyi doldurmaksızın ~ uı:n 
\·eya mahiliyettcn başka herhangı bır 
sebep e aynlanlara sandıktan hiç bir 
şey \ erilınez. Üç sencyi deldurduktan 
sonra ayrılanlara mevduatının tamamı, 
tem usüz olarak verilip sandıkla ala 
kası kcsilir. 

1\lnh'l..;"lın olanlann vaziyeti 
1- Alelitlak: ağır ~pis veya beş se· 

neden ziyade hapis c~le yahut hır
sızlık, eınni)cti suiistimal, sahtekarlık. 
dolandırıcıhk, yalan yere şahadet, ya· 
lan ) ere ~emin, cürüm tasnii, iftira, ir
tikiıp, irtişa ve suüstimal suçlarından 
birinden dolayı altı ay veya daha ziya· 
de hapis cezası ile veya asgarl haddi üç 
seneden aşağı olmamak şartile müker· 
rer hapis oezalannı müstelzim su~r!a 
mahkUm olanlara hlzmet müddeti her 
ne olursa olun paraları faizssiz olarak 
ft.rilıp alakalan kesillr. 

42 
4l 
44 
45 
46 
47 
48 
46.50 
51 
52.50 
64 
56 
58 
60 

31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazla 

Ancak bu kanun hükümleri içinde 
nesap ~Hecek müddete göre tahsis e
dilecek maaşlar devlet demiryolları ıda 
ıresinde ayni maaşı alan bir memura 
kendi kanunu ve hükümleri dairesm
deki aynı müddet i~ hesap edi!ecek 
tekaüt maaşını geçemez. 

Dul ve yetimlerin aylıkinn 
14 - Dul ve yetim aylıkları hizmet 

müddelleri 15 seneyi daldurduktan son 
ra veya sandıktan kendisıne te'kaüt ay
iığı bağlanchktan sonra ölen muvazz.af 
ve mütekaitlerin ve hizmet müddeUe
ri. her ne olursa olsun. vazife başında 
ve sırf vazile yüzünden ileri gelmiş bir 
sebeple ölenlerin dul kalan karıla-rile 
yetimlerine veya mühtaç lkocalanna ve 
mühtaç ana ve babalarına ve ker.alik 
hu.met müddet! ZO sene ve daha fazla 
ise Türk vatandaşlığını selp v.eya bu 
hakkı katedilenlerin Türk vatanda~lı
ğını muhafaza eden karı ve çocuklarına 
veya mühtaç kocalarına ve muhtaç ana 
ve babalarına tahsis olunur. 

Yetim aylılt ölüm esnasında hfımile 
olan karının ve aonradan dağuracağı 
çocuğa da veril.i.r. 

(Baş tarah 1 inci uyfada) 
si için Vekfılete başvurulmuştur. Tah
sisat gelir gelmez derhal tamirata başla
nacakt..r. 

Halk sel mevsimi yaklaştığından en
dişe içindedir. Diğer sedlerin inşa ve 
tamiri bitmiş olmakıa beraber ovanın 
tehlikeden kurtu1madığı söyleniyor. 

Ceyhan nehri de bir mikdar yük
selmişse de tehlike yoktur. 
-11!!-· ----~~ ~ ........... - ·~_,...._,_. 

olan aylık veya ücretinin yüzde onu 
nisbetinde y.etim ay lı ğı verilir. Babası 
nın veya ıanasının ölümü ile çocuklar 
ana ve babadan yetım kaliriarsa yetim 
aylığl yüzde onbeş nisbetinde tahsis o· 
[unur. Babasının veya anasının ölümi
le yüzde on nisbetinde :aylık bağlanmış 
QOCukların sonradan .anası veya babası 
-ölürse .ana v.e babadan öksüz ke.ldık!a
.n tarihten itibaren aylıklarına yüzde 
beş zammedilir. 

Mühtaç ana veya baba dul ve yeti.m 

Genç TIJrlı ll6nl%tJII~Jrfnltt llallllflnastlfı 

Yusuf Reis için dün 
yapılan • 

merasım 

lerle veya bunlardan biriyle beraber Mer.asımaen bir batka intiba 
bulunudsa dul karı veya mühtaç koca- (Ba~tarafı t Inci sayfada) miştir. Bunun arkaaında deniz zabi • 
ya bağlanacak aylık veya verilecek taz ka1bediimeai tekarrür edince büsbütün tanı, davetliler ve halk, en önde bir 
minatın yüzde yirmisini alır. Muhtaç 
ana ve baba beraber bu1unrlarsa bu unutulup gitmesi muhakkak olan bu kafa ve bando o1mak üzere yü-
vüzde yirmi aralarında taksim olunur. mezardan büyük kaptanın kemikle .. rüyüşe geçilmiştir. Yürüyüf esnasında 
.ivıühtaç ana veya balıaya dul ve ye1ıın rini münasib bir yere nakletmek için alayın iki tarafına dizi halinde, silahla
ler yoksa maaş tahsis olunmaz. Ve taz Deniz Müzesi müdürü Kenan ve deniz rı tersine asılmış deniz efradı takib et
minat \-erilemez. Bunlara ölünün mev tarihimiz hakkında derin tetkik!erile mekte idi. Alay ağır bir yürüyüşle ve 
duatı faizi He .birlikte veriHr. Bun:ar tanınmış olan Ali Haydar Emiri icab bandonuu çaldığı hazin mar§larla saat 
da yoksa mevduat faizi ile birlikte ka üçe doğru Piyale paşa camiinin avlusu-
nun!• mı"r::as~"Üarma verilir. eden makamlar nezdinde teşebbüsatta 

ır y f R p na gelmiştir. Sanduk,ş.ı buradaki türbe. 
Hi~" biri voksda sandığa intikal eder. bulunmuş1ar ve usu eisin iyale 

ır .7 ye yerleştirilmiş ve dua edilmiştir. Du-
Aranmıyan paralar pa..::a camii av1usundaki Piyale pa!U\ 

'" r- ayı müteakıb türbenin önünde biriken 
Vefat tarihinden itibaren b~ sene tu""rbesine nakledilmesini temin etmiş - halka ve davetlilere, deniz komutan • 

zarfmda aranınıyan paralar sandık ie· lerdir. 
hine müruru zamana uğrar. Hizmet hğı memurlarından Sabri tarafından 

Dün, kaptan Yusuf Reisin hakiyei b" ·· I ·ı ·ri· B ··yı . .J müddeti ne olursa olsun vazife başında ır soy ev verı mı~~ır. u so evoe 
lz.aml merasim le yeni mer'- -dı"ne Sab · y .L R · L ~-•- d ·hi · vukua gelen kazalardan dolayı ölenle- Ka rıı usuır eıa ınaK~tn a tan ıza • 

rin dul kalan karı veya rnühtaç koca- nakledilmiştir. hat vermiştir. 
larına havatı n1üddetince vey;a dut ka Merasime deniz komutanlığı zabi • Meraism böylece nihayet bulmu~, 
lan kan);a tckı_:ar e~~eninceye k:ıd~r l tanı, vilayet ve Parti erkanı. müze:er asker ve ha.ik büyük kahramanı yeni 
son hizmet ayhgının yuzde otuz.u ve oz müdürü davetli buiunuyorlardı. Eni merkadinde eski dostile başbaşa bıra
cvlatlar.ından. ~ş~ğıdaki madclede !J"Zı Çürüklük mezarlığının önünde :saat 1 lcarak tür:bey.i terk etmi ier<lir. 
lı yaş hadlerı 1çınde bulunanlarm .• -er de ibahriye muzikası, bahriye gedikli Pi:yale pap camii timir edilecek 
birine yÜzde On beşi ana Ve babadan b" ek IL· d · fr- .J ..1 tl" ~t.,ıı• s· 0 k }" 1 " . k 

1 
kl h b" . d za ıt m teoı, enız e aoı ve cave ,. Juımar man m ıymet ı eser erın • 

yetım a an çocu ·arın er ı.rıne e 1 b .... k b" L ~k ~-·· 1 • 1 d p· 1 ·· · ... · · · · 
"~ d . . b . . b ti d lık b ~ er ve uyu ır naı KUhesı ltop an - en •ya e paşa camıının tarnın ıçın 
/UZ e yınnı eşı nıs e n e ay ag . - - 1 . · · · 
\nmr. Ana ve babadan yetim1ik sonra mışh. Atlas bır bayraga sarılmıt olan Muz:.eler daresme 1 5bın hra tahsısat 
dan vukua gelirse tahsis olunan aylık Yusuf Reisin sandultası mez:.ann ya - verilmiştir. Tamir işlerine yakında be~
o tarihten itıbaren yüzde !5 niSbetme nma !konmu tu. Tam saat 1,5 da ban- lanacaktır. Cami büyük tarihi kıyme -
çıkanlır. Bu suretle vazife iba~ında vu- donun çaldığı bir oenaze mar.şı ile san- tine rağmen bu zamana kadar müh -
kua gelen kazalardan dolayı ölenlerin duka bahriye askerleri tarafından ih • mel kalmıştır. Bu yüzden harab bir 
dui ve yetimlerine tahsis edilecek ay - tiramia yerinden ka\dınlmış ve sandu- haldodir. Tarnamile tamiri için bu pa
lıkların yekfuıu hesaba esas olan hi.z- kayı deniz !komutanfığmın gönderdi - ranm ibile kafi gelmiyeceği anlaşılmak
met aylığının yüzde altmışını geçe - ği çapa ~eldinde bir çelenk takib et - tadır. 
mez. .. .... ---------------

18 ynşına gelince 
I.S - Yetim aylığı çocukların on se

kiz yaşını doldurduklarında kesilir. 'Şu 
kadar ki çocukia lisen'in son sınıfmda 
bulunuyorsa 19 yaşını bitlı-ineeye ka
dar yüksek tabsilde bulunuyorsa 25 ya 
şıru ilanal edinceye kadar verilir. An 
cak lise tahsilini 19 yaşında bitirip ':le 
yüksek tahsile devarn eden~er hakkın
da yukarıki fıkra ihükmü tatbik olu -
nur. 

19 - Bir memurun dul ve yetimleri 
ne verilecek aylıklarm yekfuıu ölen me 
murun vefatı zamanında ikmali 1cap 
eden tekaüt ayhğını geçemez. Fazlası 
mütenasiben azaltılarak o badde indiri
lir. 

Bir defaya mahsus tamıiuat 
20 - Bir defaya mahsuS tamıinat 

aşağıda yazllı ahvalde ve:rilir: 
a - Hizmet müddeti 20 seneyi dol 

Suri)e Mektupları 
(Ba~tanAı ı inci sayfada) nin mütaleasıru almak isteyen bir gaze 

kelime ile c:Türk tehlikesi• diye ifade tecinin müracaatına oradan şu cevap 
ediyorlar. Son günlerde bi.itün Şimali verilmiştir: 
Suraye..'"lin bu tehbke altmda bulundu- - Mesele o kadar izam edildiği dere 
ğunu söylernek moda oldu. Bir kıısun ga cede olmamakla beraber o havalide 
zeteler

1 
sanki bu tehlikeyi halkın gözü halkın fikirlerini karıştıranlara ve 

ne batacak şekilde göstermek için emir emniyetini iblrue t~ebbüs edecek o -
alın~lar gibi. hep :bundan bahsediyor- !anlara karşı gayet şiddetli tedbirler a-
lar. lınması kararlaştırılmıştır. 

Berutlu bir gazete, kaç gündür, hep * 
bu mesele ile meşguldür. Şimall Suri- Bu neşriyatı yapan gazeteler artık 

Dul ve yetimler 
18 - Her ne suretle olursa olsun, Te· 

but olanlara himıette veya teka'ütken 
wefat edenlerin dul ve yelimlerine tab· 

eelilecek aylığın yüzde ell1Bi muame 
le tekeınmüı edinceye kadar avans ola 

~ 5 - Hizmette :iken ölünün, ölüm ta 
riliinde alınağa milstahak olduğu, san· dumıadan vazife yüzünden <>lınaksı • 
dıktan kendisine aylık bağlandıkhn zın malUl olanlara~ . . . 

Yenin coğrafi .ahvalinden, siyasi ve :k- Ermenilerle kard~ oldular. Musada • 
tısadi clıemmiyetinden bahseden bu ğındaki Ermeniler~ icabında Türkle· 
neşriyata göre Nasibinden Zora, Zor- re kaf§ı Sancağı silahla müdafaa ede
dan Sancağa doğru çekilen iki çizgi ile bilmeleri için kendilerine silah verilme 
'lürık. !hududu arasındaki sahada pek bü ~ini istediklerinden bahseden bu gaze
yük servetler vardır. Toprağın üstünde teler de cERMENİ KARDEŞLERİ • 
Y&ıayan ve altmda gömülü duran bu MİZ• tabirleri kullanılıyor. Ermenller· 
Rrvetıer sayılmakla bitmez imi.§. Fcaıı le Arapların arasındaki bu kardeşlik 
m zabitlerl ve generalleri tarafından te hO§ bir §eydir. Halbuki bizim mem• 
buralarda yap~ olan istikşaflan ve lekette biz Arapları edin kardeşi- di· 
onlar tarafından Habur nehri sahasın-- ye tanır, onları öyle anarız. Sudyede 
da vücutıe geti.ıilmif kolonileri ballan hıristiyanla müslümanın kardeş olma
dıra ba:llaııd.ın arilatan bu gazete, sı iena bif§ey olmamakla beraber bi· 
~ann buralarda yaptııdan kolo zim di:n lka.rdeştiğinm gürü1tüye git
Ililerden dolayı hiç kızmıyor; fakat, mesini çok manalı birşey oluyor! 

ırak 'erllir. 
Tekrar hizmete girenler 

9 - Sandıkla alB.kası kesilerek işlet 
me ,.e idarelerden ayrılarl.lar, ıtek.rıır 
~letme ve idareler hizmetlerine ~rdik 
leri takdirde hukuk ve vecanip itiba
rile sandığa yeni dahil olanların tabi ol 
duk1arı hükümlere tabi olurlar. 

Yardımlar 
10 --Sandığa yapuacak yardurUar 

ayhk bağlanması veya bir defaltk taz 
minat verilmesi şeklinde olur. 

q 1 - Tekaüt aylıklan: 
a - Fiilen 30 sene hizmet etmiş 'Ol

mak ~rtiyle tekaütlüklerini isteyente-
re, 

b -Hizmet müddeli 20 sene ve daha 
ziyade olup ta 60 yaşını bitirenlerden 
tekaüt üklerini isteyenlere, 

c - 65 y~ıru doldurduklanncian do· 
Javı mecburi tekaüde sevkedilecekler
d;n l ·met müddetleri 20 sene ve daha 

sonra ölünün aimakta olduğu tekaüt ay · b - 60 yqını lbıtirdJA'ınden dolayı 
lığuun yüzde eliisi dul kalan karıya va hizmetlerinden ~cak ve~ ~ıl~
ya mühtaç kocaya kaydı hayat şartile cak olup \>e fakat :ıo sene fill hizmeti-
dul maaşı olarak bağlanır. ni bitinnemiş olanlara~ . . 

Tazminat c - 1 S sene :fil1 hizmetini bitiıme-
16 - Dul kan yeniden evlenirse dUl den ölenlerin kan ve çocuklaıma veya 

aylılmın iki buçuk seneılk tutan !bir- mühtaç ana w babalarına, 
den tazminat olarak verilip sandıkla a- d - Hizmet müddeti 1 S :seneyf dol 
lakası kesilir. 60 ya~ını daldurdukLan dwmadan 'Tüık vatandaşlığını tetke. • 
veya tekaüt edildikten sonra evlenen denlerin veya 1ba1da 1sltat edilenlenn 
!erin dul kalan kan veya mühtaç ko- Türk vatandqbbm muhafaza eden b 
calarına dul aylığı ven1mez. MalUller n veya ~ veya mühtaç koea 
bu kayıttan müstesnadır. Dul 'kala:ı ka lanna ve mühtaç ana w ba:balann~~ 
n; kocasından 20 yaş daha gen; ise Mu~t madde - Gerek mülg_a 
kendisine dul aylığının yansı \~erilir. Se~mden yeni iclareler~ nakledi
Şu kadar ki evlilik hayatı on seneden len yuz~ nd aldata tAbi mustahd~
fazla temadi etmiş olanlar bu kayıttan lerden, eger doğrudan dotru->:a yeni ıda 

·· t d relere alınan yüzde ibeJ ve yıızde iki ai 
mus esna ır. datlı -· b 'L 

Y t. ı - ıl ı. .... ::;lan.ı ' mustahdemierden u Aanunun e un ay ıgı :nas ...,.._ r. ·'-d ·· 
ı 7 _ Yetim aylıkları hizmette iken neşri tarihine kadar vazl!eler.uı en o -

ı- diğ '-- ı 1 nlanlar hak vefat eden bir memur veya .sanıiıktan um ve . er :seı.x:p er e ay . 
tekaüt lmakta "k öl b" ü kınaa lstih'kak tarlhlnden itıbaren bu 

maaşı a ı en en ır m .. 
tekaidin öz evlatlarmdan qağıclald kanun hükümleri tatbik ol~ur. 
qıaddede yazılı yaş hadleri i~de 'bu- 21 - Bu kanun ne§d tarüı1nden mu 
lunanların her birine bab.asmm veya teberdbı dar Resmi G 
anasının ölrnü zamanmda hesaba esu Xanun blr haftaya ka aze 

tede D8fredileoektir. 

- m.a•zaUah! - bu servetlere konmak Musadağı Ermenilerinin silih iste • 
~in "'ürkıertn Surlyeye yapacaklan is- meleri keyfiyeti ile - ki gazeteler bun· 
~ dÜJÜnd~ ne söyli~ bi dan açıktan açıka bahsediyorlar _ be
l~yor. Ben de Ulve edeyim ki Surl- nim size yazdığım çetecilik hareketleri 
Yel!Jerin hatta bu sahada petrol bulun arasında bir münasebet bulunduğu mu 
dugun~ bnidfrler. Bu petrol üzerinde hakkaktır. Buralarda cKürt Hilmi Yıl 
trak tırketinin iştirakile halen tetr.kat dırrm• isminde Kürtlük davasının mü 
n tabaniyat yapılmaya başlanmıştır. dafii geçnen bir de serseri vardır. Bu 
Fakat~ bundan ne çıkar? Türkiyede günlerde bu da faaliyettedir. Bunun da 
mevcut olan servetl.erln bilyüklüğü çeteler ~kili işlerile alakası vardır. 
memleketf.tnizde bugünkü nüfusun bir ,Müstemlekecilerin mergup adamların
kaç mislini besliyecek derecede iken Su ,dan biridir. 
~:erıin servetlerine göz dikmek bizlm MUşahiller dönüyorlar 
LWtırımızd•n .neden geçsin? Fakat bu-
.hu oıı1ara aıWıtmak güçtür. Onla~ ga Ada~a, 17 (Hususi) - Kudüse gi-
re §imalt Suriye tehlike altmdadı..! 0 den mu,ahidler 48 saat kaldıktan son· 
kadar. ra Beyrota dönmüş1erdir. Orada Kont 

TehlikenJa b~ dÜf{lnünüz Martel ile görüştükten sonra Haleb 
ki hfUrOmet bwıa bXfl tedbUlar bile yolilc Antakyaya dönmüşlerdir. 
alınayı dtltünüTQI". Gu.teıerdeki bu Mü,alüdler yakında Ankaradan ae-
h8frllattan d.olqı Dalı1.lqe Nuareij • ~rek Cenevreye &idecelderdir. 

f 
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Kurbanlıkların yarın 

''Mas'ut olmak 
istiyen 1 er, 

lahana yiyiniz !, salışına başlanıyor 
K d · ı· ı d k .. ıı· ı· ·kd da k ba 1 k Birdoletorun iddiasına göre ara enız ıman ann an u ıyet ı mı ar ur o ı . k karakl . k t 

geldi, Bugün de Ege ve Trakyadan gelecek :sp~~ k f e~ uvv~ 
Bayram için kuıbanlıkların aatılme.k Istanbul içinde halen on bin kadaı en. ~ t .~ as ye ua 

üzere pazarlara çıkarılmasına yarın • kurbanlık koyun bulunmaktadır. f..ee ıyı gelırmış, en fena 
dan itibaren baflanacaktu. Bu suret • ve Trakyadan kurbanlık koyunlar he- sebze bezelye imiş 
le b~lıca satı~ yerleri olan Fatih, Beya • nüz lstanbula gelmemiştir. Onlann cia İngiltere ve A:merikaıun en m~ur 
~t, Beşiktaş meydanlarında •imdiden yarın getirile~ek piyasaya çıltanlmala- mütehassıslannın yaptıkları tetk.ikle • 
hazırlık yapılmıştır. rı muhtemeldır. ... . re göre sıhhat1i yaşamanın sırn azar a· 

Havaların güzel gidişi yüzünden Dün hayvan boraasında dailıcın lu· zar, fakat sık yemek yemektir. Büyük 
bilhassa Karadeniz limanlarından şeh· losu 32 kuruştan, karamanın lti'f~su bir iştiha ile çok miktarda yenen ye .. 
rimiz.e külliyeıli mikdarda hayvan ge- 29 kuruştan satılmıştır. Kurban Bay- rneğin suihazım tevllt edeceği muhak· 
tirilmiştir. aunun için kurban fiatları· ramı müna.sebetile piyasaya keçi ~ıel • kaktır. İyi intihap edilerek azar azar, 
nın düşük olması icab etmektedir. memektedir. fakat sık Ilk yenen yemeğin vücut tara 

rafından çok daha kolaylıkla hazim edil 

l•k 1 T k l Ek k h diği ve vücuda daha fazla çalışma kud· fzsaf V e i i me nar l reti verdiği bir çok fabrika ameleleri 

lzmire gidiyor Değişmigecek ~=·yapılan ı-übeı.rı. sabıt .ı. 
1 

Belediyece yapılan tetkikleıo aöre Bu mühim mevzu üzerinde tetkikler 
Şehrlmizde bulunan ktısat Veklli . d k h .. d 613 U 6 • ve tecrübeler yapanlar arasında dün .. 

Maraşın kurtuluşuna ait 
kıymetli hatıralar 

• .. ll- ---------
Jıd Ermeni ile iki düpa•n aeferi hamamdan çıkan bir T6rk 
kadımna uldıriDJflardı. Derken birbirini mMeakip üç silih .ai 
duyuid.a. CanaYarlardaa Ikili yere aerilmit, diğerleri kaçmıt" 

_ laıd 1. Ba dWa aelleıl MU'af harbinin bqlani"Jcı oldu 

Celal Bayar cumartesi günü Ege va· pıyasa a yumuşa ua .~Y .: •Se · ya sanayi Bleminde en ileride gelen 
puri1e 1zmire gidecektir. 17 .. arasında muamele aormuftiir. rt 

,._1~1 B • Jk y k'"'l . d . bugday da 7.5 kurUf ar.uınd.a mua • 
Yapıla meruime .Id rftnleıfa layafetlerile ittirak eden Marqlılar 

veıa ayar a tısat e a etı enız I .. _L _.J• B 1... ___ L_ .. f' 
.. d 11 h f ,_ me e aorm~tcaır. u oeaa.ua ıror• a • 

ve hava muatetnrı Sa u a re aKat e- l d h r...._ .,_ bu hafta 
d 

,_ti at ar a geçen ana ı~a ara • 
ece.~t r. d b' fark lmad i d .. " .. sın a ır o ı ın an onumuz • 

lzmir ve civerında ikinci beş senelik deki hafta da ekmek narhı doiifmiye • 
aanayi programına idhal e<:lilen mınta- cektir. 
kalarda yapılacak inşaat gözden geçi • 
rilecek, bu arada Jzmir limanının müs- Yeni çimento tipteri 
takbel vaziyeti hakkında etraflı tetki- İktısat Vekaleti tarafından hazırla-
kat yapılacaktır. na.n ve icra vekilleri beyetineo kabul 

İktısat Vekili bu suretle bayram gün· edilen çimento tipleri Istanbul p_iyasa· 
günlerini İzmirde geçirmiş olacaktır. sında derin memnuniyet uyandırmı~ • 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatları 17 - 2 - 1937 

PARALAR 

1 St.erlln 
ı Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 LlreL 
20 BeJçika Fr. 
20 Drıı.hml 
20 lmçre 'Fr. 
20 Lna 
ı Fllorln 

20 Çek kuronu 
1 Avusturya Sl. 
1 'Mark 
1 ZloU 
1 Pengll 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 

Alış 
615. 
123, 
114. 
120, 
80. 
18. 

565. 
20. 
63. 
70. 
20.00 
25. 
20. 
21, 
ll, 
48. 

Satış 
620. 
126, 
117, 
125. 
84. 
22. 

S1S. 
23. 
66, 
15. 
23. 
28. 
22. 
23. 
14. 
52. 

tır. Bu şekil, imar, in~a ve 86Ilayi eiya· 
setimizin memleketimizde istihsal edi· 
len veya hariçten getirilen mallarm fiat 
ve evsafını tayin ve kontrolüne hizmet 
edecek, ve bu suretle memleket pazarı· 
na fena ve kıymetsiz mal çıkartmıya • 
cak bir formül olarak telakld edilmek· 
tedir. 

Silivride zahire piyasasa 
yükseliyor 

Silivri (Hususi) - Piyasada bu~ -
day fiatları yükselmektedir. Sert buğ
day 5,5 kuruştan 7 lturuşa yübelmit • 
tir. Buna sebeb Çatalca ve havalisin • 
den gelen buğday a1ıcılarıdır. 

Arpa fiatları 6 kurufıt. kadar çıkmı~ 
tır. Sarı mısır fiatları -4 kuru~ 10 paraya 
kadar yükselmiştir. 

Bir bç gün evvel Maratlıların kur-ı 
tu1uş yıldönümlerini kutluladıklarmı 
yazmıttık. Neşrettiğimit reaimler Ma· 
raşta yapılan merasimden ikl afbayı 
göatermektedir. Marq uvaşı Utiklil 
mücadelelinin belli baflı ta.fhalann • 
dan birini teşkil eder. 

Muaf, üç hafta gibi çok kısa bir 
müddet lçinde, asrın eon a.iatem barb 
vaaıtalarile mücehhez bir düşman or· 
dusunu tarümar etmek auretile cenup 
budutlanmızda istiklalino ilk kavufan 
tehirdir. 

Bu çetin harbo atılırken Maraşlıların 
ne siW:ıı, ne de cephaneli vardı. Fa • 
kat, inanı, Atatürke öyle sarsılmaz bir 
insanı vardı ve müstakil yaşamanın ta-

müesseseler de vardır. dını o suretle tatmıştı ki, önünd«t or • 
İngilterede büyük bir fabrika gıda du{~r üç ?afta day~nnmadı. Binlerce 

tecrübesini müstahselAtına etiket ya _ ~ehıt verdı. Gene bınlerce evladınm 
pı.ştıran 1 7 kız üzerinde yaprnı§tı.C:. Bu bacak ve kolları kırıldı. Binlerce ev 
kızlara sabahleyin on dakikalık bir is- yandı ve bütün {!ehir harabezare çev· 
lirahat v& bu arada birer bisküvi ıle rildi. Fakat, Maraş istediğini buldu. 
kahve veya bir parça çikolata veril • Cenupta iatiklaline diğer şehirlerden 
miştir. Neticede kızlarm ayni zaman önce kavuştu. 
zarfında yaptıkları işin yüzde 1 3 nis - .. 
belinde arttığı görülmü~tür. İkindi .Kaleye hucum 
JJakti de gene on dakikalık bir fasıla ile Fransız ifgalinin bütün kalbierde 
bir miktar gıda verilince yapılan iş tek- yara açtığı günlerde idi. Ulucamide 
tar yüzde beş nisbetinde artmıştır. toplanan ahali büyük fakat kederli bir 

1 İsveç turonu 
ı Türk alLını 

so. 
1035. 

!'2. 
1036. 

Gıda meselesi hakkında on seneden- sükunet içinde hatibi dinliyordu. Ha 
beri araştırmalar yapmakta olan Ame· tip sözün şu kısmına geldi: 

Ticaret ve zahı·re borsası rikanın YALE üniversitesi profesör • Ce b ı 1 f 
lerinden doktor H. W. Haggard bir - na ıa lah başımızdaki ha i eye 

ı Banknot Os. B. 246, 247. 

ÇEKLER 

Açılış Kapımış 
Londra 616,00 617.00 

Nev-York 0.7949 0,7945 

Par ls 17.0625 17.075 

MUlno 15,0975 15,0825 
Brüksel 4.7175 4.7062 

Atina 88.7175 88.57S7 
Ccnc\Te 3,4SS 3,4793 

Sofya 64.4480 64.3435 

AIDSterdam 1.4550 1.4325 

Pra8 22.5884 22,77l4 

Vtyıına -4.25 4.2430 

Madrld 11.3875 11.37 

Berlln 1.9756 1.9725 

VIU10\'n 4.1950 4 1880 

Bnda~te 4.3830 -1.3760 
Bllkreş 108.6038 108.427S 
Belgrad 34.5775 l4.5218 
Yoltohama 2.7888 2.7843 

Mostova 24.SOO 24.94 
Stokbolm 3.1485 3.1434 

ES HAM 
Açılı1 Kapan ı~ 

Anadolu tm. 1f. 10 
l)el1n 00.00 00.00 
A. Şm. c;. eo ndell 24.50 24.50 

BomonU - Nektar O,(Kt 0.00 

Aslan çlmento 14.40 14,50 

MerkH bankall 00. 00. 

iSTiKRAZLAR 

ı A~•J KapaıııJ 

Tfırk borcu I pqln 00.00 OO.OJ 
• :. ı nt!eU 21 .25 21.17S 
:. • D n.dell 20.225 20.25 

17 Şubat 937 kundura fabrikasında bir laboratuvar uzun ömürler ve aaadetler ihsan ey-
.._ _____________ -J kurmu§ ve bir kısım ameleye yemek- lesin. ve aülalelerini ba~ımızdan e1r.-

fTHALA T ler arasmda ve iş gördükleri esnada gı- aik etmesin. 
Bu~day 160, çavdar 15, tiftlk 2 1/2, beyaz 

peynır 10 114, un 30 314
, 1apağı 112 112, yu. da vererek alman neticeleri ineele • Sakin vaziyette öne düşen gözler 

laf 40 314, pamuk ya#! 48 3/4, zeytın Yalı mi.ştir. birden heyecaniandı ve ayağa kalkan 
73 1/4, mercımek ıo 112. pamuk 1 S/4 ton. Profesörün araştınnaları göstermiş - yakışıklı ~ıenç üzerine dikildi. 0, aöy

tir ki daha sık yemek yiyen arnele di - lüyordu: 
İHRACAT 

Kuşyemi 204 1/2, razmoı 49 3/4. yap~ı 28 
3/~. iç fındık 4, iç cev11 1 -/4, ~ar peyntr 
3/4 ton. 

SATIŞLAR 
Bu~day yumuşak kilosu tl kuru~ 13 para _ 

dan, bn~day sert ldlosu 6 kuruş 27 ll para
dan 7 kuruş 5 paraya kadar. arpa Anadol tı-

1 
losu 4 kuruş 37 paradan, çavdar kilosu 5 ku
nı~ so paradan, susam kllosu 17 k11I11§ 20 pa-

l radan 17 ku~ 25 paraya kadar, tiftlk Kas
tnınonu kilosu 170 kuruştan, keçi tılı tııosu 
56 kuruştan 58 kuruşa kadar, yapatı Anadol 
kilosu 63 kuruştan 64 küruşa kadar, yapa~ı 
Karnyaka kilosu 58 turuştan, güz yünü kilo
su 86 kuruştan 90 kuruşa kadar, zeyt.lnyafı 
ı . cl yernekllk kilosu 113 kuruştan, Zerdeva 
derisi çifti 5200 kuruştan 5600 kunışa kadar, 
sansar derlsJ çlftl 2885 kuruştan 4500 turuşa 
kadar, tllkl derisi çltU 500 kuruştan 3000 ku
ruşa kadar, varşak derisi çlttı 1600 kuruştan 
1700 kuroşa kadar, tavo~an deruıı adedi 23 112 
kuruştan 22 l/2 kuruşa kadar. 

TELGRAfl..AR 
Londra mısır l!tplata tubat tnhm111 korte

ri 24 ŞI. - Penl Kl. S Kr. 29 santım, Londt'a 
keten tohumu llplata fUbat tahmUl tonu ıı 
St.er. 15 Şl. Ki. 7 Kr. 12 aantım, An~era arpa 
Lehlstan mart tahınlll 100 kilosu 122 B. 
Frank Kl. 5 Kr. 17 santıın, Llverpuı bufday 
mart tahmlll 100 libres1 1 ŞI. 4 112 P. KI. 1 

ğerlerinden çok daha fazla kundura 
dikrneğe muvaffak olmuştur. İş saat _ - Daha pad\ .. ha dua ha 1 Ya~ıktır 
lerinden sonra, yemek vakitleri yal • bizlere, bütü. şu felaketlere onlar se
nız günde üç defaya inhisar eden ame- bep olmadılar mı~ 
lenin fabrikadan bitap bir vaziyette Maraşın Türk kalesine Fransız 
çıkmalarına mukabil sık sık yemek yi· bayrağı çekildi. Bunu çektiren onlar
y~ _amele !abri.k~yı hiç yorulm~mış gi- dır. Memleketi düşmana satan o alçak-
bı zınde bır vazıyette terketmıştir. lar. Biz de, ne vatansız k.imselermişiz 
Sebzeler ins:ının ah.Jakı iizerine ııe ki, huzur içinde imiş gibi yaşıyor, üste-

şekı!de tesu eder? 1 .~_ k .. 1 · 1 • Af' · 1 
K 

w - • ·ı . b' . ı.: nan or erın sı ,• ıt ve a ıyetıne e 
openhag unıversı esı ıyoloJi pro- L )d 

f .. 1 . d 't::I k A b' &a ırıyoruz. esor erm en ı aa en asrı ıyoloji il· . . . 
mininen yüksek kutuplarından biridir. Kıpkırmızı kesılen hatıp mm~rden 
Bu adam son zamanlarda nebatatm ruh indi. Hafif fısıltılar oldu. T eessür ve 
üzerindeki tesirleri hakkında bir eser hey~an içinde titrer duran gence bir 
yazmıştır. Bu eserde nebatlar hakkın- ağızdan şöyle hitap edildi: 
da şu mütaleaları söylemektedir: _ Haklısın ı Gidip 0 bayrağı yırtıp 

- Karakteri zayıf olan insanlar ıs _ yerine fClnlı Türk bayrağlnı çekmeH
panak yemelidirler, ıspanak insanı inat yız. 
çı yapar. Enerjisiz insanlara eneıji ve- Ve aradan çok geçmedi. Yiiz1erce 
rir. Arkadaşlannın"" sözlerile oturup kişiden mürekkep olan kalabalık ka-
kalkan çocuklara ıspanak kürü yap • f'l h b' d .. k · 

ak 
n..lr .. • l' ı e ep ır en camıı ter ettı. 

tıı·m ~ munasıp ır. 

K f ı lin 
Bp, gittikce büyüyen bir ~el -

uru asu yeye ge ce ... Bu gıda ha- . . . . 
kikaten bir nimettir. Bütün fısap üze- dı sankı, heyeca~. kesılı~ış bir kitle, 

TABVtLAT 1- ----------;_.;.::.......:-=. _ ___ 1 Kr. es unUm, Ştkago bulday Hartvtnter ma-
Açılış KapanıJ yıs tahrnlll Buşell 135 1/4 ııent Kl. 1 Kr. 25 

rinde münebbih tesiri vardır. Kuru fa- yollardan koşar gıbı geçtıler. Etraftan 
sulye kadar iyi bir sinir ilacma nadir katılanlarla kafile çok kabarmı~tı. Ay
tesadüf edilir. Fasulye yedikten sonra ni seviyede bir dağ halinde kaleye tır
insan içi'n4n sıkmtı.Ianmn dağlldığını mandılar. Elleri kanayan, düşen, kal
hisseder, ferahlar ve rahatlar. kan, ayağı kırılan, sakatianan hiç acı 

Profesör Haakar bezelyenin ta - duymtcy,or, yalnız tırmanıyordu. 

Anadolu I pe. OO.ııo 00.00 ııantlm, Vlnlpek bu~day Manttoba mayıs t., tı-
• I ndell S9.2S 39.!5 mill Buşell 127 sent Kl. 5 Kr. 87 santını, H ı-
» U pe. 00.00 00.00 burg iç fındık Giresun derhal tahmil ıoo ki-
» n n. 39.2S S9.SS ıosu 14.9 R. Mark Ki. 75 Kr. 23 sanUm, Ham _ 

Kahraman Sütçü Imam uamına 
dikilen anıt 

bayrağını bekleyen nöbetçi önünile 
durdu: 

- 1ndir şu bayrağı. Ve bayrak der· 
hal indi. 

- Tak yerine bu şan lı Türk bayra• 
ğını. Ye bayrak derhal çekildi. 

Hükumetimizin istiklal madalyasite 
tahif ettiği bu şanlı Tüark bayrağt 
Türk Maraşın Türk kalesinden bir da
ha inmedi. Halfı. orada şerefle dalgala• 
nıyor. 

Sütçü imam 

Taze siit satnn yetmişlik bir ihtiyar
dı. Yetmişlikti. Fakat, damarlarında 
dolaşan Türk kanı ondaki ezeli kud • 
reti daima muhafaza etmişti. Nişanci, 
cesur, yurbever bir ihtiyardı. 

Bir gün, kiiçük dükkanının önünde 
oturuyordu. Kmşıki hamamdan bir 
Türk kadını çıktı. Sarhoş iki Ermeni 
ile iki düşman neferi kadının üzerine 
saldırdılar. 

Peçesini yırtıyor, çarşafını açmağa 
çalışıyor ve caddenin ortasında vah • 
şet ve adiliğin en çirkin nümunesini 
vermek istiyorlardı. 

Yetmişlik ihtiyar daha fazla sabre-

demedi. Türk kcldmının feryadı yüre· 
ğinin yağını eritmişti. :\1avzerini aldı 

"'e namluyu miitearrızlara tevcih ede -
rek tetiği çekti. Üç kurşun hainlerden 
ikisini yere scrmi~. diğerleri kaçmışh. 

Bu kur~un, Mara.ş harbinin başlan

gıcını teşkil etti. Elbıstana çekilen 

sütçü imam oradan topladtğı çete kuv

vetile savaşa iştirak etti ''e cidden pek 

yüksek y:uarlıklar, takdire ~ayan kah
ramanlıklar gösterdi. 

mamile düşmanıdır B .. h· d · ~ . u mut ış enız az zamnn ııonra Belediye, vak'anın olduğu mahalle 
(Devamı 12 mcı sayfada) kaleyi kapladı ve akınqılar Franaızıb\l kahraman isin bir abide dikti. 

'-Ana••dota••m•ll•.lllpefllllllli•OO•.OO••ooilii.OOI.•r burg 1ç fındık Levan derhal tahmil ıoo Id-
• losu 148 R. Mark Ki. 74 Kr. 72 santlm. 



12 SON POSTA 

Y b ı b ı ? Avusturya tahtına 
a un ara ne uyuru ur. sabık Ingiliz 
<Baştaratı 1 inci sayfada> ı yenı bir hastaııt çıktığı zaman: <Aman çık- Kralı mı geçiyor? 

Clır 1d bir tarafın kuvvetli tezine mu- sın ... ve ço~alsın. Bu işden geçinecek on bin (Baştarafı t inci sayf d ) 
kabil öbür taraf fikir diya birtakım ga ~~~:Ye eczacı var .. > demeye no kadar ben- Birinci cephe Artidük Otto'nun tahta 

ribelero sap1anmıştır. Bir müddet bun Acaba cteşbihte hatA olmaz• meselt- getirilmesini istemekte~r. fkincisi, 
lara sarılacak olur, tutunamaz, tutuna- nin müsamaha hududu bu kadarına mü krallığın ihyasına tarafdar olmakla be
mıyacağuu anlayınca hırçınlaşır ve bu sait mi? raber, Habsburs haneelanına kar~ıdır. 
hırçınlıkla davayı davalıktan çıltarır. ~ünün: cBiz çiçek düşmanı değL - Bunlar ~cnebi bir prensin tahta getiril
Hakikat munsabına doğru yürüyen ıh- liz!• diyen bu vatandaş1arın gözlerin • mesi içfn ısrar etmektedir. 
tfyar nehir birdenbire değişir, yatağın d ki . .. r·w .. ki bi . wo 1 
~an fırlar, hiç bir kayıt tanımadan, yı e ~ca~p goz_u~ .. ' . ~are çıçegı, sa Ifte, kral tarafdarları arasındaki bu 
kar, kırar, silip süpürür ve nihayet et- gın bır ıllet gıbı gorebilıyor! görüş farkı ve Dük dö Vindsor'un da 

Yoksa, meslekdaşlarımız, rengiyle y· d ba temaslar yapmış 1 
rafında bir yığın moloz ve bir yığın ve kokusiyle ruhumuza her mevsimde ıy~a. a zı I o ması, 
çamur bırakarak tekrar yatag·ına dö- b h t• b" . k . d" . bu şayıanın ortaya atı masına sebeb 
n er. 

Bır sabah arkadaşımızla aramızda çı 
kan çiçek davası da buna benzemek ü
zere ... Dün bize cevap diye yazdığı şu 
satu·ları beraberce okuyalım: 

HalA, me buket ve çelenkl diye tutturan
l:ı.ı-ın: ve bu yolda yegfine bahane olarak üç 
be , çiçek tüccarının da vas mı ele alanıann 
avamfirlbllğini en dar çerçeve içinde dahi 
do~nı bulma~a lmkfm yoktur. Blzim mevzu
umuz hartelnde olmakla beraber söylemek Is
teriz; Ldle, siimbfil kahramanları unutuyor
lar ki 8000 lşç1.si, 8 satış ma~azası ve senev! 
60,000 lira. kazancı oldu~unu söyledikleri çl
Oekçllij;in bu al~ bin 11ralık varldatından 
biç de~Use nısfını bu matazalar kazanmat
tadır .o halde bu efendiler neyi lJlÜdafaa •
diyorlar?.rı 

Görüyorsunuz ya... Hiddet gözleri 
burümüş, iftiraya bile cevaz yeriyor. 

Bu, mevzuu olan çiçek kadar temiz 
münaka.şada, 3000 v.atandaşı, a9 kal -
mak tehlikesinden kurtarmak isteyen 
biz, üç buçuk çiçek taeirinin hAmili 
derekesine düşürülmek isteniliyoruzl 

Bihneyiz, avamfiripliğin bundan da
ha kuvvetli bir nümunesi bulunabilir 
mi? 

Ne yapmamızı istiyorlardı? Çiçek ta 
~Ileri çok kazanıyorlar diye 3000 fakir 
vatandqm biçare haklarını korurnama 
lı mıydı? 

Böyle ~vranmanın: •Efendim, filAn 
fabrikayı kapatml Çünkü sahipleri çok 
kir ediyorlar• dfyip te, içinde 3000 a
mele çalışan bir müessesenin kapısına 
kilit vunnaktan ne farkı kalırdı? 

Bizi şaşırttı~ı kadar müteessir de e
den bu noktaya işaret ettikten sonra 
asıl mevzua geçelim : 

İşte cevaptan birkaç satır daha: 
eÇunltü, İstnnbulda yalnız diliünlere .. ee

na .. elere de~u. fakat n~anlara, hastalara, 
komerJere, tiyatrolara, dofumlara, tslm rün
lerıne, hatta dJnt ve mllU bayramlarda çlçelı: 
cöııderlldttfni söyUyen gene kendUeridlr. 

Ve biz, fptidadanberl bunlara aleyhtar oı
madığımızı söylemedik ml?t 

a arı ge ırcn ıçare cçıçe • ı, ışıne 

geçirdiği talihsiz ciltleri bozup berbat olmuştur. . .. 
eden cçiçek• hastalığıyle mi karıştırı- Mecmua, eskı kral. Edvardın boyle 
yor ? bir teklifi kabul etmesıne kat'iyyen ih-
Şu satırları da ayni yazıdan alıyoruz: tirnal vermemektedir. 
cMuhatnblarunızın, bu davada ortaya sür-

diıkleri de!Ulerln çürüklü~ünü anınmak Için, Romanya beş 
şu satırlan da görün: (Düşünün ki, çiçek 
sayesinde 1zdlvaçla.r bile çogaııyor. Çünkü Elçinin geri 
çirkin damadlar ve çirkin gellnler de çiçek l • 1 
büketleri arasmda şlrin gösterlliyor!l Çağırı masını ıs edi 

Bu sözler, çocukları bUa kahkahalarla gül- (Bac:tarafı 1 inci sayfada) 
dürmez mi?• ~ 

Bu sorguya bizim : cEveh cevabını Hükumet, bu merasime iştirak eden 
venneınize tevazuumuz manidir. Çün- İtalyan, Alman, Portekiz elçilerile, Ja· 
kü yazdıklarımız çocuklan bUe güldü- pon ve Lehistan ~aelahatgüzarlarının 
rürse .ma~adıı_n~z hB::nl o1m~ de~~k- geri çağırılıPası için, ismi geçen devlet
tir. Bır çıçekçının gulerek soyledıgini ler nezdinde teşebbüaatta bulunmuf • 
yazdığunız o satırlar, son derecede ba· 
sit ve AşikAr bir lltifeden ibaretti. Bu turM. 1 ı· k t · h".k.l\ 

ı ese e mec ıse a se mtf, u u • lAtifenin deliller arasında sayı ışı mev- . 
zuu bahis çocukları bile herhalde o nük metten istizahta b~lunu~uştur. Ba! ... : 
teden daha fazla güldürecektir. vekil Tatareako, bır meb usun verdıgı 
· Arkadaşımız bizim yaptı~ımız hesa- sual takririne fU cevabı vermi~tir: 

ba da karışıyor ve diyor ki: - Beynelrnilel diplomasi teamil • 
cİitanbul(la, bilket ve çelenıe Yerilen para- lünde herkes tarafından kabul edilmit 

larla pa.tıyanlar 8000 lı:14l ı.seıer, bu para 60 b" . d B · . 
bl ·ııra olamaz. Ve e~er yerilen para topu ır prensıp var ır. u prenaıp mucı· 
to~u fl,lcla halı:llı:aten 60 btn lira iM, bu para bince yabancı devlet mümessilleri bu
lı:esWnct aç.lı:alaeatı söylenenler,lmlı:lnı yolı: lundukları memleketin dahilt eiyaset 
8000 lı:1t1 detu~b . b b,. . . tezahürlerine karıpmazlar. 

Bu satırların ceva mı ız vennıye - .. . .. . . • 
lun de müsaadelerile dün görüşlüğü - Hukumet, meaeleyı butün cıddıye • 
müz çiçekçilerden balıçivan Hacı Ha· tile te.4kik etmektedir •. Ma~afi, fU • 
si.n. Karanfil versin : nü da ilave etmek isterım kt, tahat ma
cfs~bu~~ ~çekten geçinen · 3000 hiyette harek;tler n;tic~sindo meydana 

değil, hattA beş bin balıçivan vardır. çıkan bu vazıyet, hıç bır suretle mem • 
Biz, yalnız buket, çe1enk yapan çiçek- leketirniz ile bu diptomatların temsi\ 
çilere .senede 60 bin liralık mal sata· ettikleri memleketler arasındaki müna· 
nz. VAkıa, tatlı yapan §ekercilere, ko- aebetlere tesir icra edernez.n 
ku yapan ıtriyatçılara da çiçek veriyo- 8 .. k 17 (AA) R d · 
ruz. Fidanlarııİuzın da alıcıları var. F.a . .u. reş, · · - a or aJansı 
kat çelenk ve buket yapanlardan aldı- bıldarıyor: • .. 
ğimız bu aıt~ bin lira en sağlam ve Dıf Bakanı M. Antonesko nun Buk
en büyük gelirimizdir! Bu gelirin ke- reşe Çağırıldığı hakkında d.tşarıda ya
silmesi, çoğumuzu açlığa mahkOm ede- pılan asılsız şayiaları tekzibe mezunuz. 
rektir!• M. Antonesko, konferansın •onuna 

Acaba bunlara ne buyurulur? kadar Atina'da kalacaktır. 

----·----w-------------------~~-

İtalyanın Bayramı 

Şubat 18 

Mes'ut olmak 
isteyenler, lahna 

(llattarafı 7 nci ayfada) 
Şimdi hava top salvolannın inilt!sl Yiyiniz 1 

yerini üç motörlü bir tayyare filosuna <Ba.ttarafı ll inci sayfada) 
bıraknuştı. - Kabil olsa bezelyeyi dünya yüzün-

Derken sarayın başlıca balkonunun den kaldırmak jazımdır demektedir. 
kapıları ağır ağır açıldı. O zaman Na- Bezelye dünyadaki bir çok felaketierin 
po1ililer çılgınca alkı~a b~ladılar. Be- asıl sebebini teşkil eder... Kadın .. 
yaz parmaklıkların gerisinde koyu bir ları, hoppa, erkekleri de züppe yapar
gölge göründü. Halk Kraliçeyl tanıdı. mış, bezelye yiyenler, ciddt aşk yeri-

Meydan şimdi içi kaynar maden ile ne havai flörtlerle vakit geçirmek he· 
dolu bir kazan halindedir ve bu kaza- vesine düşerler. 
nın içinden: · Profesör bundan sonra okuyucuları· 

- Yaşasın Kraliçe, yaşasın Prenses, na şu tecrübeyi ta\'siye etmektedir. 
yaşasın Savva ailesi, yaşasın Viktor }4~- «Üç gün üstüste bezelye yeyiniz, 
ınanuel sesieri yükselmektedir. kendinizde derhal bir değişiklik hisse· 

J;Ualiçe kolunun tath bir işareti ile deceksiniz. Ruhunuz uzun ve devamlı 
selam veriyor, oyalanıyor, gene selam jşlerden sıkılacak, evli iseniz karınızı 
veriyor, sonra kendisini biraz daha ah beğenmiyeceksiniz, kadınsanız, komşu
koymak isteyen sonsuz alkışiara rağ - nuzun oğluna göz koyacaksınız. .. 
men geri çekiliyor. Bundan başka bezelye insanı düşün-* ceden mahrum ettiği için sathl bir ın -

Napolide çocuğun ı O ile 15 şubat ara san yapar. Bu sathilik yüzünden de ev· 
sında doğacağı biliniyordu. İkincikanu lerde dirlik düzanl'ik ka1maz. Buna 
nun 28 inde ilk heyecan ~areti görün- mukabil, herkesin hor baktığı; bazı 
dü. Prenses o gün bir rahatsızlık his- memleketlerde yalnız hayvanlara layık 
setmişti. Haberdar edilen Kraliçe Ro görülen lahanalar yok mu? Onlar ise 
madan otomobil ile alelAcele koşmuş- be.~eriyete saadet getiren sebzeler • 
tu. Fakat bu ilk heyecan işareti gel'-' dir. 
çek çıkmadı, hatta iki gün sonra Pren Çok Jahana yiyen insan, fevkallde 
sesin San Karlo tiyatrosuna gittiği g5- hassas olur. San'ate karşı meyli ar • 
rüldü. .tar. Evine merbutiyeti çocuklanDa ief· 
• Fakat dün öğleden sonra Prenses kati çoğaltır. · 

tekrar sancı duydu ve bu aancı gittik- Lahana yiyen insan miiBbet dÜf(lnii.r. 
çe artarak devam edip gitti. Fazla helecana kapılİlıaz ve mekln ve 
_Profesör Artom, ' Romadan otomobil zamana nazaran yapılması en mlinaslp 

ile koşup yetişti. Genç annesinin yata- şeyi yapar. 
ğı başına yerleşti ve gece aarayın, meı Lahana dostlukları kuvvetlendirir, 
hur asma bahçeye açıl~ bütün pence- ruhu kasvetli bedbinlere niğbinlik \'e· 
teleri aÇık kaldılar. Bu~ öğleye ka- ı:ir. 
dar beklendi ·ve en nihayet yavru saat Profesör Haakar yaptı!ı etütte bü • 
f.4,30 da dünyaya geldi. Tafsillt me· t"ün insanlara da hitap ederek yütsınl . 
raklılari için söyliyelim: Aiırlılı üç ki ~öyle bitirmektedir. '" 
lo 850 gramdır. ~Hayatta ~e~'ut olin~k iste~tz lA· * hana yeyiniz!• 

Prens dö Piemont dairesinde bek.li· 
yordu. Derhal haberdar edilince he • 
men telefonu alarak Romada kalmıf o· 
lan babasına söyledi. Ayni zamanda ve 
liahdin biraderi General Ariıiari vası
tasile Bay MusoUni de haberdar edil
mişti. Onları müteakıp sevinç verici 
hAdise Napoli belediye reisine, lyan ve 
mebusan reisierine ve ayn ayrı bütün 
nazırıara resmen b!ldiriliyordu. 

* 

Çalışan kadınlar 
Arasında 

(&,tarafı 8 inci A,.Eada) 
mı..,lardı. Benimla bitirdiler. Beo, onla
rın diplomalarını aldıkları anda duy • 
duğuın zevkl, kendi diplomamı elimo 
verdikleri gün bile duym~tun! Ben 
ce böyle güneşli ~ler, hayatın bütün 
karanlıklarını giderebilir! 

Ben vedaa hazırlanırken_. ~üyor: 
- Nihayet, arada sırada, böyle dert 

yanmak ta bir teselli delil midir? Nişanlara çiçek gönderelim, fakat 
düğünlere göndermiyelim. Hasta karyo 
la1arınm etrafını çiçekle örtebilirlz, fa
kat tabutlar mezarlara mutlaka çıplak 
gideceek! 

Gece çökünce bütün resmt daireler 
aydınlatıldı ve şehir sokaklarında halk 
bayramının neşesi büsbütün arttı. U -

G P . mı· akı muhaberelerile mi halledilmesi ll7.ı.m manda demirli bulunan bütün harp ge af S geldiği üzerinde ititfak edUemiyen bu mileri projektörlerini saraya· çevirdiler 

Peride Celal 

(Bqtarafı 3 UncU sayfada) işin, bu gidişle bir hayli su götüren ta- ve saray bu ışığın altında panidamaya leyi tutarak şehrin sokaklanndan geç· 
ceklerini sandıkları için, Belçikanın ta· rafı olduğu İspanya işlerine karışılıp ka baş1adı. ti. 

Arkada§ımızın kullandığı tabirle fik 
rimizi söyliyelim: _ . 

rafını Fransa da titizarn ediyor ve isti· rı.şılmarnası meselesinin aldığı şekilden Saat 19 a doğru Dante meydanında Küçük Pren.Se :Viktor Emanuel adı 
yor ki bu husustaki müzakereler ~dip· anlaşılıyor. Fakat perşembenin gelişi • muazzam bir kafile topland\. Başında verilecek ve yarın mukaddes su ile y1· 
lomasi yoliyle değil, toplanacak olan nin çarŞambadan anlaşıiması gibi bu belediye reisi, General ve ~hrin as- kanarak adtak:ma merasimi yapılacak, 
bir konferarista hatledilsin. Geçen meselenin nasıl bir yılan hikAyesi ha- ker, sivil bütün memurlan bulunuyor- onu müteakıp saray noteri ile lyan mec 
marttan beri müzakeresi yapılan ve bir line geleceğini tahmin etmek zor bir lardı. lisi reisinin önünde belediye defteri· 

oıO halde bu ne garlb bir ldhna tu11usu n 
perhlz hikAyesi• 

Arkadaşunız yazısının bir yerinde de 
töyle diyor: 

4ı:Muhatablarımızın mantıtı, meınlelı:ttıe konferans ile mi, yoksa hariciy~e~le=r::ı:::in~şe~y~s=ay=ıl=amaz==· =-=Se==li=m::ı:Ba==JIP~==:====-T=a=k=ri==b=e=n2=5~0=~·0==0=0.,k=i.;.şi=, .. b.,in=le=-r•c•e•m•e•ş=a-=ne=r=es=m ... i-==ka_y=d=ı=i=cr=a=ed=i=lec=ek=t=it=.=::::ı::ı.• 
"Son Posta, mn Edebi Tefrikasl: katle bahsederken sonra sonra bu şef- Onu hemen hastaneye yatırdım. tesdili olacaktır .. >) Yarabbim bfam 

kat büyüyor ve nihayet bir yerinde be- Muayenesini arkadaşlar yaptılar. Son nasıl sızlıyor, geniş nefesler alarale 
' ni sevdiğini itiraf ediyor. Bu aşkın devresine gelmiş verem. Beynimden kendimi toplamıya çalıtıyorum. Vo 

miskin bir ilaç gibi ruhuna dolduğunu, vurulmuşa döndüm. Selim Naci mese· gene defterin üzerine eğiliyorum. O • 
taze bir ~ifa ile bütün yaralanna silip leyi öğrendi. Kadını ve çocuğu hasta· kuduğum bu son satırlar. <<Ah ketki 
süpürdüğünü yazıyor. Nihayet ara - nede gördü. Karımın bir tey anlama· okumasaydım)) dedirtecek bir acılıkla 
mızdaki mücadeleler, benim bir ~eyler ması için hana yardım ediyor. Fakat kafama çarpıyor.. son yapraklarda 
sezip öğrenmek için gösterdiğim israr benden soğuduğunu hisseder gibiyim. şunlar yazılı: Ciğerlerinin br.rbad olduğunu ı Fakat onu a.lıp, haksız olarak düştüğü 

eoylüyorlardı. Hey yatıyormu,. » çirkin vaziyetten kurtarmalıyım, en i
« · · · · · · » li tüccar << meğerse ko ·ı yi bir dosturnun kızı, sonra buna biraz 
cas ı ne iyi adammıf, şimdi o bakıyor .. >> da ben sebeb olmadım mı~>> 
diye, sözünü bitirince hemen << •••••• ))- Defter yarılan dı. Sırrı Nihad çok a
ye ne zaman döneceğini sordum. «Bir zabh geçen evlilik hayatmdan acı acı 
ay sonra)) dedi. Her türlü çekinmeyi bir ~ikayet ediyor ve hala << •••••• >> den ha· 
tarafa btrakarak döner dönmez köye her bekliyor, hep Gül Fatmayı, çocu
-=ıdam yoUatıp Gül Fatmayı buldurma- ğunu düşünüyor .. 
smı, ve bütün masrafı bana aid olarak Sayfaları çeviriyorum. Artık Gül 
çocukla beraber onu hemen buraya yol Fatmadan bahis yok. Benim için «za
lamastnı rica. ettim. Her halde burada valla çocukı> diyor. Selim Naci gelince 
onun sıhhati ile meşgul olmak daha eskilerden bahsed'iyorlnr. Selim Naci 
kolaydı. Kocası da onun iyi olmasını bir türlü << ...... » deki vak'ayı ağzına 
düşünerek her ~eye razı olacaktı. A - almıyor. Doktor da arkadaşına bir şey 
dama bunları anlatırken kim bilir yü- söylemiyor .. 
züm ne hal aklı. Bana hayretle baka - Bir aralık onun beni Selim Naciden 
rak «pek.i» dedi. Yılların beni uslan - kıskandığmı okuyorum. 
dırdığını sandığı için muhakkak bu ha- «Birisi eski sevgili bir arkadaşım, ö
reh•tim onu çok şaşırtmıştır .. a.h bir o bürü de yabancı gibi yaşadığım bir ka
-gelse, ona kendi elimle bakaeağım .. dın, diyor, fakat ne kadar olsa karım 
muhakkak iyi olacak .. sonra çocuğu • değil mi} Mademki ismimi taşıyor, ona 
muzla beraber .. Allahım ümidlerimi bo kimsenin başka bir nazarla bakmasını 
şa çıkarma .. )) hoş göremem.. Selim Naciden böyle 

Bundan sonra Sırrı Nihad bir kaç bir şüpheele bulunmak adeta alçaklık 
soğuk satırla benimle evlendiğini anla- ama .. karım çok fazla güzel ve öbürü 
tıyor.. de nihayet genç bir adam .. >> 

Buna me&mr olduğunu söyliyerek: Sayfalan artık durmadan çeviriyo _ 
((En azablı dakikalar yaşıyorum, diyor. nım. Sık aik. ismim geçiyor. Evvela şef· 

onu üzüyor:- <<Ah aana onları anlat • Yalnız kaldığımız zaman çok az konu- « Yarabbim bu çılgınlığı yapaca • 
sam, ~den nefret edeceksin, diyor. şuyoruz. Onun karıma çok acıdığı ğıml Doktorlar onun bir kaç aylık 
Öyle çirkin, aenin güzelıruhunu kirle· belli. Fakat ne yapayım. Bu elimde ömrü kaldığını yazıyor lar, ölec:4 öle· 
tecek öy1e pür ihtira.s bir macera ki .. >> olan bir şey değil ki .. içimde kapandığı- cek ve kollarını öyle bir bırala boynu• 

Yaprakları asabiyetle çevirmiye de- nı sandığım yara açılmı' kanıyor. Ha .. ma dolayor kil.. Dudaklan eak.i ate • 
vam ediyorum. Birdenbire durdum. talığın yaptığı bütün tahribatma rağ- şinden bir zerre kaybetmemif. uzun 
Gözlerim merakla açıldı. Öyle heye • men bu kadın kanımı tu,uşturmaya puselerden sonra bo~uk bir lezzetle 
can içindeyim ki .. işte asıl öğrenmek gene kadir .. gözleri hastahğın verdiği damarlarırom tutuştuğunu, kafamın 
istediklerim:• humaile içime ürperti veren bir atetle döndüğunü hissed&orum. Kotlann -

«Ben onun geleceğini adeta unut • bir yangın gibi yanıyor. Süzgün beyaz dan zor kurtuluyorum .. hayır hayu 
muş, yeni taze bir sevginin sarhoşl~ğu Y_üz_ün~e. sanki iki atef parçası, gözle- ona daha ziyade yaklaşmıya hakkım 
ile karıma yak.laşmıya çalışırken bır - rım_ın ıçıne bu müthiş gözlerle öyle yok .. ne yaptığını bilmeyen bu kadına, 
denbire çıkıp geldi. Allahım nasıl sa • garıp bakıyor, solgun pembe dudakla- ölüm yatağında bile ihtirası sönmiyen 
rarmış, solmuş .. fakat gene güzel, ge· rında sehirktu bir tebessümle gülüyor bu çılgını dinlememeliyim .. sonra ka· 
ne çok güzel. Yanında bir kız çocuğu ki .. ondan korkuyorum... rım .. onun yüzüne nasıl bakarun .. l> 
vardı. Alıp göğs~ hasttm ve o bizi . Selim Naci çok dürüst çocuk. Onu Merakla gözlerimi biraz daha •ğı, 
iri parlak gözlerini hafif açarak uzun bır zamanlar Sezadan kıskanmalda satariara indiriyorum: 
uzun süzdü. (( ....•. )) deki dostumdan pek yanlış hareket ettiğimi anlıyorum. «Bu ne çılgın bir hareketti Allahımi 
onlar geldikten iki gün ~onra bir de Bana kalsa hep hastanede kalacağım. O nöbete kaldığım gece onun kolların
mektup aldım. Aylardrr kadının koca· Fakat Selim Naci bazan adeta sert ko- da, o harikulade gözlerin ateşinde ya
sını kandırnuya uğraştığını ve hastalığı nuşarak beni mantığa davet ediyor. narak geçirdiğim geceyi artık nasıl u· 
pek iterliyer: ka.dını adamcağız belki iyi Onu dinliyorum. Sezayı idare etmek, nutabilirim, ben ne yaptım.. ben ne 
olur diye, göndermiye nihayet razı ol- bir şey belli etmemek lazım.>> yaptım .. n • 
duğunu yazıyor, «bu adarom büyük Defteri elimden bıraktım. Uzun u- Vüçudüm titreyerek birdenbire ken· 
kalbine hayranım, çocuk kendisinin ol- zun fı!akaklarımı sıktım. Kocam bir 1 ().. dimi koltuğa bıraktım, «demek bunu 
madığı halde ayrılırken anasına ağladı· zünü çok doğru söylemitı «Onu ne da y;aptın ha Sırrı Nihatl. Bunu da 
ğ1 kadar ona da ~ada, yandı.)) diyor· zaman unuttum dereem bu kendimi yaptın hal .. )) Gözlerimden sessiz göz 
du. avutmak için uydurdujum yalan bJ.r yatlara yuveı.!lanıyor. (ArkaSı var) 
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CIHANHARBININSONPERDESiı:·~--~-~~i~-~-:-.~-=-~-~-:~-~-~-~--i-~-;-~ 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen =-ı şağı doğru sarkık kır bıyıklan ve kır· şını kaldırıp sesini kabil olduğu kadar 

mızı toparlak bir burnu n Tan reıs .. Bir sakinleştırrneğe çalışarak suçlu~ a hi -

T ı At P b • I t ..., b• yanında saçları hafif dağınık, :kısa çe- tap eder: a a aşa enım e yap ıgı ır neli bir kadın aza, öbür yanında esmer, -Sen bundan on beş gün ev\'el. bır 

k 
uzun yüzlü bir erkek aza otururlar., gece, bakkal Alinin darnma tırmaıııp 

Onuşmada artık Sı•nı•rıerı•nı•n buhran Suçlu saçı başı birbirine karışmış, göz· oradaki küçük pencereden içerı gir • 
lerinin feri kaçmış. üstü başı hırpani, rnek isterken cürmü meşhut halınde 

d d 
süklüm püklüm bir adamdır. Yanında, yakalamışlar. Bu hadise mahallenın 

l
e çı• n e ol ug"" un U go•• sterı•yord davaemın avukatı durur. Dar omuz • bekçisi ile ona yardıma koşan ıkı zat U larının ortasındaki ba~ı boynuna pek tarafından da görülmüş, tesbit edilmiş· 

bitişik, siy ı h cübbesi eskilikten rengi- tir. Bu vak'a olmadan on beş gün ev • 
ni değiştirmiş, orta boylu bir adamdır. vel de bakkal Alinin dükkfınına gene Vahdettin tahta çıkmıştı. Talat Paşa ondan tiksiniyordu, bir gün " Herif ftize 

o kadar düşman ki, dedi. Bizden kurtulmak için memleketin mağlup olduğunu, 
Devletin battığını görse memnun olacak. " 

- Evet, dedi, bunda çok haklısın. raz daha kıracak harekette bulunmak, - Harp memleketin ahlakını büs--
Bunu ben de düşünüyorum; fakat, çok sade yasak değil, belki de affedilmez bütün bozdu, diyordu; ne tarafa bak
müşkül bir iş: Bir kere bizim arkadaş- bir cürüm olurdu. Bunun için harbe san politika ile uğraşanlar içinde bir 
lar razı olmazlar. Ne zaman ben de böy- girmiş olduğumuz günün gecesinde sürü insanın hep şahsi menfaati ile 
le bir ~yden bahsettimse beni zaaf Talat Paşanın bana telefonda söyle • meşgul olduğunu görüyorsun. 
göstermekle itharn ettiler. Fakat, asıl miş olduğu sözleri nasıl uzun zaman Bunu söyliyerek o günlerde şahit 
mühim olan şey, bu kuvveti hazırla- bir sır olarak sakladım ve Mithat Şük- olmuş bulunduğu bir takım hadiaeleri, 
maktadır. Kimlerle ve nasıl} rüden başka kimseye söylemedimse, aldığı haberleri anlatarak derdini de>. 

Kimlerle ve nasıl olacağını ben de hatbin sonuna bir kaç ay kala, Talat küyordu. 
çok iyi bilmezdim. Yalnız içimde böy- Paşada uyanmış olan bu zaaf buhra· Sonra da sözü harbin vaziyetine 
le bir temenni ve kafamda da bu te - nma ait sırrı da son güne kadar sı msı- naklederek: 
menniden doğan bir fikir vardı. Son • kı gizli tuttum. - Işte, görüyoruz, Almanlar da i-
raları daha iyi öğrendim ki bu nevi MUnferit sulh havadisleri ciz kalciılar. Carp cephesinde yaptıkları 
kuvvetler hafi surette hazırlana ~ Be taarruzları ileri götüremediler. Onlara 

n gizli tuttum, fakat, derin bir 
maz. Bunlar, milletin bilyük kütlesi i- bağladığımız bütün ümitler boqa çık· 

ruhi ıztırabın içinde bulunduğu mu • ~ 
çinde uyku halinde duran kuvvetler ~ hakkak olan Talat Paşa, içindeki der- mıştır. 
dir; günün birinde bu kuvvet çıkar, f Diyordu. Onu en ziyade bozan, en di, etra ındakilerden kolay kola·y "sak· 
kendisini oösterir ve işleri eline alır. şiddetle vuran şey V ahdettindi. Bu ~ 

e layamadığı için olacak ki bir müddet 
Bu iş, kütlenin yatamak kuvveti ile a- sonra, hükumetin münferit sulh aktet- nun için, biraz sonra sözü ona cıa: 
lakadardır: Yaşıyacaksa, kuvvetini do- nakletti: rneğe taraftar olduğuna ve şu veya bu 
ğurur; yaşıyacak kudreti yoksa kuv - şekilde teşebbüslere bile geçilmi ş bu- - Hiç yanına gitmek istemiyorum. 
vet doömaz ve perişanlık hakim olur. l Yüzünü görünce içime kasvet geliyor. 

e lunu duğuna dair şayialar çıkınağa 
Bundan dolayı o fikir üzerinde de o· Geçen gün, başmabeyinci vaaıtasile başladı. sıralarda, hatta daha evvel . 

ısrar etmedim, söyleyip geçtim. Takri- T·· k" d .. f . lh b h d bana bır aerzeniş gönderdi. HÇoktan ur ıye e mun erıt su ten a se en· . . . 
ben iki saate yakın onun yanında kal- l k d -"Id" B I b b be berı kendılerınİ göremedik, acaba n~ er yo egı ı. unun a era er n 
dıktan sonra, izin alarak kalktım. Çı- h "kA .. f . b' lh kA ıden?» demiş. Bunun üzerine gittim, u urnetın mun erıt ır su ım an-
karden beni çağırdı: ları na kani bulunmadığını bildiğim arzı hürmet eyledim. Beni oturttu, 

- Ha, Muhittin, söyl~meği unut - çin bu rivayetlerin doğru olmadığına sonra konuşmaya başladı; ikinci sözü 
tum, tabii bu konuşmalardan kimse- HAlmanlar gene cepheyi yaramadılar, 

•nı ın id im; buna mukabil rivayetler, 
ye bahsetmezsin. .. rjjJ~t Paşanın uğradığı manevi boz • ne dersin?)> oldu. Bunu bir söyleyişi 

-Tabii, Pft~am... gunluğun, zaaf ve yorgunluğun alame- vardı ki görmeli. ·Herif, bize o kadar 
Dedim ve çıktım. Çıktıktan sonra da düııman ki, bizden kurtulmak ıçın 

tı olmak bakımından çok mühimdi. T 

d ii ş · n düm: Neyi gizli tutacaktım? Ne- B memleketin mağlup olduguw nu, devle-
un da şüphe etmiyordum. <Onun zih-

den baheetmiyecektim. Konuştuğu - ll, fikri bu işle meşguldü. yorgun tin battığını görae memnun olacak 1 
muz ~eyleri zihnimden geçirdim, orta- memleketin bu yükü daha ne kadar ta- Almanların cepheyi yaramadıklarını 
da saklanması lazım gelen her hangi söylerken adeta «gördün mü sizin Al-

şıyabileceğini ve devleti bu gaileden 
bir •ey yoktu. Bunun için, çıkarken manları"' r_pheyı" aene yaramadılarl>> 

T nasıl çıkarabileceğini düşünüyordu. r ~ e 

kendisine mihaniki bir tarzda, ayak Üo Artık eskisi gibi, alay ederek. gülerek diyor ve bunu söylemekten de mem -
7.erinde vaad ~ttiği m mahremiyetin ne-1 k nun oluyor gibiydi. onuşmuyor, daima düşüneeli görü .. 
ye aid olması laznn ~leceği zihnimi' nüyordu. 

· bir hayli i•gal ettikten sonra nihayet 
anladtm. Gizli tutalacak iki şey vardı: V~dettin tahta ÇlkijOr 
Ya Talat ~ın ziftoinde gizli bir şey. Bu aralık sultan Retat ölmüt,--feri· 

(Arkası var) 

--··---·---··.--------·---

Mahkeme başladığı zaman yan kapı · böyle 'bırı girmiş, bir kaç kilo §eker, 
lardan biri açılarak salona, şişman, si- yarım torba pirinç, çekmesindekı altı 
yah bıyıklı bir adam girer. Bu hukuku yedi lira kadar olan bozukluğu çalmış 
ammenin hakkını müdafaa edecek olan ve bulunamarnıştı. Ali o sirkatı de .se
müddeiumumidir. Kapının tarafındaki nin yaptığını ve bu ikinci işin olduğu· 
aza ona yanında yer açar, müddeiumu- nu söylüyor. Bir diyeceğin var mı"! 
mi oturur. Reis suçluya sormıya ba§lar: Suçlu dik bir sesle cevap verir: 

- ismin? -Yalan! .. 
- Adem.. - Peki, amma, seni elile yakallyan 
-Babanın ismi? bekçi ve ona yardım eden zatlar bura· 
- Adem.. da, karakolda da itirafın var. 
Reis birdenbire gözlerini kısarak suç· -Yalan dediğim o değil, yalan olan 

luya dikkatle bakar. Suçlunun şimdi benim on beş gün evvel Alinin dilkls.a· 
fersiz "öz1erinde hafif bir istihz.a kır - nından para, mal çalmamdır. · 
pıntısı belirmiştir. O eski süklüm pük· -Dernek inkar ediyorsun? 
lüm hali de pek kalmamış, delik rlPş)k - İnkar değil, doğruyu söylüyoıum. 
elbiselerinin altındaki zayıf, bir dPri, O, birinci sirkati ben yapmadım ya! • 
bir kemik vücudu adeta dikleşmi.ştir. nız ben on beş gün evvel o vak'ay! duy· 

Reis sualini tekrarlar: mu~tum. Bir de sunu ben tecrüb~ :ede· 
- Senin ismin Adem. babanın ismi· yim. El malı, har~m malı ne olursa ı)l • 

de mi Adem? sun bır gün de cHeı gün aç• tok.olu " 
Suçlu başını sallar. Reis kiirsüo;ünlin versin, dedim. Hem ben çekmiyc fi • 

önündeki masada oturan zabıt katibine lan el atacak değildım. Benim gi1ziim 
bakar. Kiltip yavaızça yerinde kımıi . her gün camda gördüğüm bir tekt::rlek 
dıyarak s~çlunun nüfus kağıdı olmHdı· kn.•?erle, tenekelerdeki pekmezde idi, 
ğını söyler. B:ı-a/. da şeker, ekmek filan alrc~klım. 

Reis gene suçluya döner: inkar etmem. Yalnız öbür hırsız!ığı 
_Ananın ismi? ben yapnıadım. O açıkgözün biri ·oıcı • 
Suçlunun gözlerinde istihza artar: cak. Ben m gibi bu işin ustalığml çak· 

) 

- Hava.. mıyan heccı ıksız 
Bu sefer iza • Yarmki nushamtzda :· enayinin bir: de • 

laı·da bir kıpır· ğil.. 
danma olur. Fa- İş ı•şten • Reis sözu ken • 
kat reis sor • ge çın ce.. dısine \"el meden 
makta devam e· kısa boyuolu a -
der: Çeviren: f.~aik Bercrn~n vukat ayağa tu·- · 

So d ? lar: - ya ın. 
-Her gün aç.. - Efend.m gö-
Bu son cevap samiin arasında gürül-ı rüyorsunuz ki suçlu asıl sirkatını sak

til olmasına sebep olur. Bazıları g'ülil • lamıya çahşmakla beraber bu seferki 
şürler, hepsinin bakışlan -~ıt!:l~ı}un ü-ı t~şebbüsün_ü. tamamile itiraf etmekte· 
zerinde toplanmıştır. O gozlerı nervk· dır. kendısının .. 
sız, zayıf, sıska vücudu, dimdik, hiç Avukat. reis kaş_lar~m ç~tıp. artık 
bir şey olmamı§ gtbi durmaktadır. He· susmasını ihtar edıncı~e kaa~r ~onu • 
yeti hakime asabileşmiye başlamıştır. ş~r. su<:~unun epey __ bır t_a~mı:~~ , ~e • 
Reis sesinde gizli bir kızgınlık ı~ gene rıp, hapıs cezası gorrnesını ıs._.~ f rek 

b ı . rnudafaasını bitirir. o bunlar; si;>y)er -
sormıya aŞ" ar. k 1 f · .. ı · · ' "p . Ka d ? en suç u ersız goz erını ona ç~v·~ , 

_... 
1 

ç yaşı~ asın ·.
1
k soluk dudaklarının arasından belirsıı; 

Suç u omuz nnı sı er: . küfürler rnırıldanır. Nihavet müddeiu· 
B. ü 1t ld - ~ lerı saya- · • - ır g n aç a ıgım ~un mumı de kalkıp vukatın söyleaıKI~ri• 

yım, C)edim. O -gündenberi henl Yafllfl~.' ni biraz daha se:t bir sesle . ve tavİrla 
hem de aç· kaldığım günleri bir türlu tekrarlar. 
birbirinden · ayırıp cemedernedim bil • Kır bıyıkh, kırmızı burunlu reis, da• 

· vardı ki, onu bana eöylememi,, fakat ne Ittihat ve Terakkiye, mefl'utiyete 
. konuşmalar arasında benim onu öğ - ve hatt~ millete dü,man, O.manlı o
rendiğimi veya anladtitmı farzederek ğullaiının tam mütereôdi bir" tipi Qlan 
bunun gizli tutulmaeım istemiş. yanut mürteci bir hükümdar :Vahdettin geç
da, hiç yapmazken, böyle günün bi - mişti. Bu. onun için ayrıca bir ..gaile 
rinde benimle bu tarzda konuşmasının oldu. Şimdi bir de onun hareketlerini 
delalet edeceği manayı kimseye söyle - takip etmek, onun, her vesile ile hü • 
memekliğimi istemişti. Bir hayli dü - kumetin bir takım selahiyetlerini ele 
şündükten sonra bu ikinci faraziyen in. alıp Ittihat ve T erakkiyi, meşrutiyeti 
doğru olacağına karar verdim. Benimle 1 ile beraber yıkmak isteyen gizli faali
yaptığı bu ko~u~mıa., onun sinirlerinin 

1
yetini gözden uzak tutmamak lazım 

artık. buhran içinde bulunduğunu gös·ı· gelmişti. Bu, onu büsbütün yordu. Bir 
teriyordu. Maneviyalı sarsılmıştı. Çı - gi.in, merkezi umumide, onu Sahaettin 
Ilacak yol arıyor,.bulam.yordu. Bunun S:."..kirle konuşurlarken gördüm. O, 
için T.alat pafa bana .demek istiyordu ıçinde bulunduğumuz müşkulattan 
ki: . bahsediyor, vilayetlerdeki ah vali an la-

Sa-m 
DiŞLER 

· .miyorwn.. ğınık saçlı kadın aza, emıer uzun yi.izli.i 
Samiin arasında ihtiyar, yanıah çar- erkek aza ba!jbaşa verip bir şey'er fı • 

- Görüyorsun, ki ben derdliyim. tıyor, Ittihat ve Terakki teşkilatının 
1 Seni bUT8yn çağrrıp konuşmamın baf· nekadar bozulmuş olduğunu söylü • 

"lia -sebebi yoldur. Bugünkü üzücü ve e- yÖ'"rdu. Adeta içini çekerek: 
zıcı . vaziyet içinde, teseliiyi se - ~ -· ' · · · · · ' · · : ' · · ' · ' · • · ' · · ·-

ninle -konuŞ'lnakta· aramanın manasını TA K Y IM 
anlarsın. Elbet anlarnışsındır. Bunun 
için benim sinirli, dertli maneviyatı -ı 
mın sarsılmış olduğunu başkalarına 
hikaye edecek olursan bütün zaafımı- 1 

d A A k ' 
zı mey ana vurmuş ve manevı uv -
vetleri büsbütün yıkmış olursun. Dik
kat et, böyle bir hatada bulunma. Be
nim zaafıma şahit oldun, fakat, ara -
mızda kalsın, sırrı mı faş etme 1 
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O, bana bu tenbihi yapmamış ol -
saydı dahi ben gene onun bu zaaf sırrı
nı faş etmiyecektim. Hatta beş senedir, 
birbirimizin sadılt sırdcışı olduğumuz H =-1:~ 5 13 
Mithat Şük!:..1 c bile ... Son kozların -Cı .~ lı i11d1 Akşıını Y.ıı;ı ·~ 
oyn&ndığı bir dakikada harp yorgun· 
luğu son haddine kadar gelmiş olan 
hi: memle~ette manevi kuvvetleri bi-

1>. 

Hayatın da, 
sıhhatın da, 
saadetin de 

temel taşıdır. Çü.ıkü sağlam dit
ler, insana sıhhat, ne,'e güzellik 
ve saadet verir. 

R ADY OL iN 
Günde iki defa Radyolin ile 

fırçalanan dişler inci gibi güzel 
ve sağlam olur. Sağlam dişler 
midenin sağlamlığını, sağlam 
mide de vücudün sağlamlığını 
temin eder. 

şaflı bir kadın: sıld~ırlar. Sonra başlar birbirindeı1 çö .. 
_ Vah evladım vah, nasıl da dayan- zülür. Heyet hakimede ka~!ar çatık, 

m ış bugüne kadar! yüzler pek ciddidir. Reis kal c.r: teöliğ 
Omuzları bir karış havada, ince bı • eder: cBir ay hapis, yirmi be~ lira pa • 

yıklı, sinema meraklısı genç bir züppe: ra cezası.» 
_ Belki Şarlonun altın ar::ıyıcıhu·ın- Samiin arasında mahkuma acıyan " 

daki gibi iskarpinlerini haşltyara.k ye · lar vardıı:. İhtiyar. yamalı çarşaflı ka., 
miştir. dın rnırıldanır: 

Başbaşa vermiş iki a\'ukat: - A •ol. yirmi beş }irayı fl( tedefl 
_ Herif alay ediyor. Bari uz.atnıa · bulsun fakır·! .. Soy adı bile clll'r t(Ü~ 

salar da şu bizim davalar da geç kalma- aç-. 
Kalkık omuzlu, ince bıyıklı, c; ıneina 

sa .. 
Zabıt katibinin masasının ba~ında .a· meıaklısı genç züppe söylerıeı('k salo· 

yakta duran uzun boylu, dik ba~ıı;ılı nu terkeder: 
mübaşir, halka doğru gözlerin: hiddt•t. - Reis ·Mahkumlar• filmındcki gib\ 
le açarak bağırır: vjı·mi sene küıek cezası verse netica 

1 

- Ses yok •. Konuıjrnak bt iyen dışn-
daha güzel olacaktı. ı , 

Heyeti hakime isıirahat ~çin çekiliı$ 
rı çıksın.. ve suçlunun hemen omuzbal}!n.l:ı beli-

Reis öniindeki kağıtları karıştnnıak· riveren bir jandarma onu alıp götürür· 
tadır. Kızgın olduğu topartak hutnu - ken eller gün aç» sapsarı yüzü }1 ;;ıye • 
nun büsbi.itün kızarmasından heEıdir. candan hafif bir kızartı içinde j'lnrlar .. 
Müddciumurni bu garip hu~·lu suçluyu maya do[(ru eğilip sorar: 
biraz sonra ne giizcı haşlıya<'ağını dil· - Orada insana her gün katı 1d1 ek· 
şünerek ki.içük siyah bıyıkları ile oy · rnek veriyorlarmış, doğru mu tc ağa
nar. Davacının avukatı önündeki çan-

1 
bey?.. , 
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Su .t dayısı ile beraber Japonyaya gitmeği kararlaş
brmış ve bunun için her şeyi göze almıştı Yazan : CeliJI Cengl~ 

Diye mırıldandı. sinteneye ineceğim. Bir köşeye 
Mustafa bey, yerinden kalktı. O da, gizleneceğim ..• Benim şeylerimi ora-

csniyerek homur&ndı: da görenler, kendimi denize attığıma 

Gudea nihayet karannı verdi, kızını 
- E, kızım, böyle deli saçmalanna, zahip olacaklar. Tabiidir ki beni ara • 

başka türlü nasıl mukabele edilir ... Iyi mıya.caklar .. gemi, Boğazdan çıkacak •. Samaya nikihlayacaktı 
ettin de, bunları annenin yanmda söy- o zaman ben de saklandığım yerden Aradan çok zaman g~medi.. Gude- vaffak olwsan, sen de bir rolhudsun fiyorlar. Ya su üstünde, yer yüzUndeı 
lemedin. Kızım, aklını kaçırıyor, diye; çıkacağım .. · Artık, kaptan beni deni- anın adamlarından biri odadan içeriye d~mekl Senden de korkarım ben.. yaşasalardı .. o zaman Sama bütün 
zavaUı kadının gene sinirleri tutardı. ze atacak, değil ya}.. gireli : • • • dünyaya hükmeden ~bir .~.~ut ~lurdu. 

Suad, tehdidi ni arttırdı: Mustafa Beyin, hayreti arttıkça art• - Kral sizi bekliyor, m ella f Neden "Sama, mabutlarla dögUşmek Ondan herkes, hatta butün mabutlar 
_ Dayıl. .. Alay etme .• emin ol, eon- mıştı. Suadın yüzüne, daha dikkatle saraya gelir ge1mez beni gönneğe gel· korkardı. 

ta pişman olursun. bakmışta. Hiç bir kılı kıpırdamayan, medi} diyor. istiyor, • • • 
Bu sözler, acı bir rüzgar gibi Musta- biç bir köşesi bumşmayan bu çehre • Dedi. Sama hazırlandı.. Gudea. o gece, prena Hamo ile bera· Gudea karartm neden değiştirdi? 

fa beyin kulaklarına çarptı. Dikkatle deki cür'etkar ifade karşısında, biran Akşam üstü güne~ batarken, kralın ber ~mek yiyordu. ı H .
1

_ k k 
S d ı v Sofr d k I d Gudea, prens amo ıtc onuttu • Suadın yüzüne baktı. Şu anda ua ın şaşa amıştı ... Sesi, titreye titreye: huzuruna çıktı. a a onuşuyor ar ı: . . .. .. .. 

b k .. .. · b' E b 'd b k k 1 Sizd kt"L . 1~ ::ı:.. Sa tan sonra kendı kendıne duşundu: ~hresincle, hiç ir şa a goturmıyen ır - .. en gemı e ostan or u u- Gudea çok neş'el~di. Samayı gö • - en va ı~e eıır a10ıts.m • S h"' .
1 

. k K 
ifade vardı. ğumuyum .. senin bu kepazeliklerini mayı nasıl tanırsınız~ - aınanın arnı en ço · ı~mı 

P 1 } süvariye anlatınıyacak mıyım~.. rünce: O . . S 'd (A b' bo- prens Hamoya vermekten vezgeçtim. 
- işman mı o urum - (Sefahat mabudu) nun, verdiği- " - tnun ıçdın lu)zd al: zgın ır Ben kızıma Sama gibi mert ve sadık 
-Evet. - Haaa .. bak, o zaman ne yapaca- miz kurbandan çok memnun oldug· u _ ganın orunu ur er er. b' k b l 

- d Ef d'l 1 Be k d G d '"lcl" ır oca u amam. - NiçinL gım, ayı ... (( en ı er .• n, IZ e- nu sanıyorum. Bugünlerde rüyamda u en gu u: o· d H 1 .. k 
- Ben kat'~ ~-ararımı verdim, da- g" il·, og" lanı m. Tabiat, beni biraz hatalı - Sizde de kuvvetile tanınmı• de- ıyor u. arnoyu at atmaga ve. ~ .. 1 

.K. beni taciz etmiyor .. korkutmuyor, de- Y s - k t 
Y·ı ••• t"::.er ,_-nı', bir kolayını bulupta olarak yaratmıı;ı... Ben; tabiatİn bu nd b k ) zını arnaya vermege arar vermış ı. 

~ ıoe v di, bir kaç gü en eri havalar çok sa- me ·· p H u 'd b' k ·· 
1 " bT hatasına, ı'syan ettim. Bu -refli sefer· E t V baba · · · rens amo, r a ır aç gun 

gemiye a mazsan, ne yapacagım, ı ır v- kin ve mutedil.. fırtınaııız geçiyor. d' -k-~e. doeld m onutn yerını flm- Gudeanın misafiri olarak kalacak v~ 
misin dayı)... den mahrum kalmak ist~~edim.' Ister- Ve Samanın yüzüne bakarak sor _ ıye DOar uramamıf ır. 

-Ne yapacaksın?.. seniz, beni muayene odınız.ıı dıye ha- d _ Ben onu tutsaklık (1) tan azad kraldan s~z al.~ıktan . sonra, tekrar 

_ Ertuğrul'un ~areket ettiği gün, ğıracağım ... Tabiielir ~· beni mu~ye- u~ Maranın kanı da kendi~i gibi te- ederek, hAsıa zabiti yaptım. Fakat, Sa- m~~~=~ı::t:~n:~:ktı.El"' prensile 
ben de buradan bır aandala atlayarak., neye kalkışacaklar .. eger; sen böyle . . d'~ ma kendine o kadar güveniyor ki.. ne- am 

.. . h m ız mıy ı "b di d k konuşurken: denize açılacağım. bir muayeneye rıza gosterır ve ta am- p b bir kanı d redeyse ıbütün ma u ara mey an o U• 
h. b' d' - em e var ı.. mermer l 

-Ey rnül edebilirsen, ona ıç ır ıyeceğim 1 .. inde pıht 1 k d yacak. - lk geldiğiniz gün size kızımı ve-·•• All h . • . taş arın uzer ı aşıncı ya a ar ı· . . . 
- Sizi, Ayastafonoa açıklarında yok. Artık o zaman, a ın dedıgı o- bekl d' -Her kuvvet ı ınsan gihı.. receğimi söylemiştim, dedi. Fa1ı:at, 

karşılıyacağım. lur. Fakat bana kalırsa, aen bunu ya- ~Nı~. 1 larane d d' ? - Suz'da mabudlara karşı gelenlo- timdi kararımı değiştirdim: Kızımi 
k . . be . ıpur u e ın . . . 

-Ey pamıyaca sın.. ıster ıstemez, nı M"bedd L ı bal k k re ne ceza verırsınız} Suz prensine vermekten vazgeçiyo .. ... •. . . - a e Kaıa ı yo tu .. em • ... . 
-Tam gemiye yaklaşır --l.laşmaz, katıyen tanımıyormu~ gıbı davrana • . . . d "bed h'b' .. 1 d' - Onu mabudların gazab ve ~ıd • rum. yo.~~o. t"ınızı sa ece ma ra ı ıne soy e ım. . 

blr tekme ile sandah devireceğim: caksın. V ba ını kestikleri zaman başı ucun· detine havale ederız. Hamo birdenbire şaşaladı.. Sumer 
-Sonra>.. Mustafa Bey, bü!bütün şaşırmıştı. d e d şd -Ben Samaya acıyorum. Hassa a- k 

1 
d b" I L· 

1 
-

.. l . . . . a ur um. ra ın an oy e oır cevap a acagını 
- Geminin kaptanı, beni denizin Suadm goz erının ıçme bakarak: C d L kısa 1·zah tt k · layımda onun kadar merd, cesur ve sa- kl d b' i . . d O G 

, S h'h . .. .. u ea vu a an ço sevın • . . .. " a ın an ı e geçırmıyor u. , u .. ortasında çırpma çırpına boğulmıya - Kızım!.. a ı mı soyluyorsun.. . . dık bır zahıt yoktur. Fakat, boyle ma- d d b ki d '"' b 'lk .. .. .. .... 
k mıştı. . . ea an e e ıgı ceva ı ı goruştugu mahkum edece , değil ya}... bunları yapacak mısın} _Aman, dedi, sefahat mabudunu budlara karşı çocukca hareketedışı ba- .. al H U h. d • 

- .. • . .. • .. Diye mırıldanmıştı ... Suat, bir kılını na üzüntü verrneğe başladı. Mabud • gun ~ışt.ı .. damdo,l r şed rın e nef 0 

1 l . 1 ak. l b'l k d ad .. L. 1 kızdırmıyalım. Zira Mara kadar gü - d b .. d b' .. ve sevıgç ıçın e o aşıyor u. 
_ Nası o sa, gemıye a ac ve a • ı e ıpır atm an, agır oır ses e, ce· nahsız bir kurban bulmak çok güçtür. ların yur uma u yuz en ır ugursuz-

dıktan sonra da... vabı basmıştı: Sama bunun aksini iddia etti: luk vermesinden korkuyorum. (Arkası var) 
- Dur .. arkasını ben söyliyeyim.. -Hem vallahi .. hem billahi .. bütün _ Ur'da ve Nipur'da mara gibi saf - Müsterih olunuz .. Samanın sır • 

Çanakkaleye kadar götürecek .. orada, bu söylediklerimi, yapacağım, dayı. ve günahsız 
0 

kadar çok kız var ki .. fa- tını biç bir kuvvet yere getiremez. O-
gemiden çıkarıp, hükumete teslim e- Mustafa Bey, e11erini arkasına bağ- kat, bu zavallıların hepsini mabudlara nu memleketimizde (Mukaddes Balık) 
decek... lamış .. gecelik en tarisinin eteklerini kurban verirseniz, yurdun her köşesi (2) himaye eder. 

Şimdi de Suat bir kahkaba attı. savura savura gezinmeye başlamıştı: yalnız suçlu ve günahkar insanlarla do- - (Mukaddes Balık) Enhil'den, Bugünkü Program 
- Ederniyecek !k.i... -Ah: enişte, ah .. hep kabahat sen Baafden daha kuvvetli midir} 

!Diye, bağırdı. dedir ... Al bakalım .. ~~te, serbest lngi- lacak. Mabudlar jsterse, ne yapalım) -Şüphesiz .. çünkü sizi~ .mabud - 18 - ŞulS~~78{f~mbe 
RAlDYO 

_ Niçin, edemc;sin .. alimallah, hem liz terbiyesf... Hemşıre, bunları duy· _ <tGünahsız kurbanlar kalmadı .. ların birer başı vardır .. ve tkışer kol - Ötl• netri,.atı: 
de ellerini ayaklarını bağlar da, öyle masın .. vallahi, kadıncağızın yüreğ. ine bı'raz da gerı'de kalan gu"nahkarları ka- ları. 

k 12.30: Pllkla Türk musildsl. 12.50: Han• 
teslim eder. iner... E Suat .. zaten senin ne çıçe b 1 et h> d 1. . iz 1 - Ya sizin} dls. 

13
_
05 

Muhteilt plA.k. neşrlyatı. 
k d ·· k' - ·ı· · f k 'h b" u erne ısın k bal kl - Edemiyece ' ayı .. çun ı, gemi oldu.gunu bı ırdım.. : !lt, nı ayet oy· - Bunu söylersem. mabudlar yeri - Nehirdeki bütün ırmızı ı ar Akşam neşriyatı: 

Çanakkaleyi geçineeye kadar, beni ele le bır oyun çıkaracagını aklımdan ge- .. w- b' b' . r ve rahatımızı ka onun torunlarıdır. Su altında sayısız 18.30: Plltıa dans muslklsl. 19.30: Konte-
k 1 B k I' k h gogu ır ırın e çar pa · • rans: Tayyare CemiyeU nanıma Bayan Na-

geçiremiyece çirmezdim .. · u, ne ep~e 1 
• ya u •• çırırlar .. yurdumuz felaketten felake- orduları vardır. dye Toros, 20: Rıfaı ve arkadaşları tarafın-

- Niçin}.. senin yaşında kızlar, eveağızlarının t t t t ba varlıktan yok Gudea düşünrneğe başlach. dan Türk muslklsi ve halk şarkıları. 20.30: 
- - Gemı' rftnakkaleye akl k" · d 1 · k I 1 b' t e, ız ırap an ız ıra ' • b "k k Iab 1 k -ra y aşı ca oııe mın er erıne uru ur ar ır a- _ Bu kadar üyu ve a a ı or- ömer Rıza tarafından Arabca söylev. 20.45: 

n ' v h' l ... l le b' ·· f sulluğa düşer. 
tekrar bir manevra çevireceg· im de, raftan çe ız er mı ı ı: er r.. ır ta ra tan __ B'ır kere denesen'ız... d ola b· abud babanı neden ka. Satiye ve arkadaşları taratından Türk mu-

v usu n ır m . : slkls1 ve halk şarkıları: Saat. Ayarı. 2ll5: 
onun için. dl akkı~m.e~ler~ndi ~bkledrler ... BEi~7 m:~· Gudea hiddetlendi: rumadı) Suz şehrınm Sumer orduları Orkestra. 22.10: Ajans ve borsa haberleri. 22. 

- Nasıl manevra).. e etımızın a etı u ur... , o :.cegım _ Be . Abudlara karşı isyana mı tarafından iatilaya uğramasından ne- 30: Plltıa sololar, opera ve operet parçaları. 
E l

A k ki ı· d' d b' · d b" nı ma 1 d .., BUDAPEŞTE - vve a, ıç üstüne gideceğim .. a ıma ge ır ı e .. günün ırın e, ır k d' S ma~ Sen mabudların den müt~sir o ma ır 
d k . . ... sev e ıyorsun, a (M kadd ı o K h ı 1730 D h ı eırtırq a i şeylerden birini çıkararak. kı:r.ın ağzından bu sözleri ışıtecegım, ___ ı.. dan k k yor musun} _Sebebi vardı~ Babam u es 6.3 : oro ava arı · · : ana ava an. 

. . g~ın or mu . . . . 19.10: Mavı Tuna (Johan Strauss>. 21.30: çı-
orada, herkesin görebileceği bir yere aklımın bır karış üstünden bıle iCÇ • cL b k Idırdı Bahk) ı gu"cend.irmıştı. Bır gece ona: gan orkestrası. 2ı.4s: Mncnr halk ştirlerl. 23: . .. I I . ~ma aşını a .. 
atıvneceğim ... Sonra da. uaullacık mezdı ... Dunya, kuruldu kuru a ı, V b' t vırla cevab verdi: (Seni, Sumerlilerle te'dib edeceğim 1) Pllk ne~rlyatı. 
~- · · -~-·~· · - -, ne görülmüş, ne i\'itilmiş bir şey... _e ~ert ır ka kmuyorum .. l demiş. Arkasından çok geçmeden sizin BÜKREŞ 

B·lr Doktorun Suat, dayısının. b.u sözlerine, süku- Gudeaaygır0.:·zleon~nı' açarak bagvırdı: ordularıruz sınırlanmızı geçti •• ve içi. 17: orıcestra. ıuo: Pllik ncşriyatı. 19.55: 
. . Konser. 20.15: Senfont konser. 22.15: Pll'ılc C Jnlük ~Dibe netle cevap vennıştı: - Neyine güveniyorsun} mize ka~ar girdınız .. l .. neşriyatı. 22.45: Haberler. 

- Bak, ne güzel söylüyorsun. daya.. - Bilelderime.. Cudea o güne kadar Elamların tap- PRAG 
Notlarindan (*) k k w f t 1 tıgvı (Mukaddes balık.) a hiç ehemmiyet 17.45: Almanyadan nakil. 19.25: Muhtelif Bence, asıl insanlığın manası; oyun - (Enhif) in oparacagı ır ına ar 

'' ba d k vermezken bu konuşma üzerine dü- havaıar. 20: Brno'dan nakil. 21: Ortesıra. B el tut 1 as sürüsü gibi, birbirinin arkasından koş- ve (Baal) in her zaman şımız a.n e.- ' 22.25: Pl6.k neşriyatı. 
U m t, lmamak .. dünya kuruldu kurulalı, gö- sik olmıyan şiddet ve gazabı, senın bıv tünmeğe başlamıştı. VIYANA 

Arka ağrıları rülmemiş: işitilmem~ bir şey yapmak- leklerini çok çabuk büker .. küçük bir - Demek ki, bütün kırmızı balık- 19.30: Eğlenceli mOzlk. 20.10: Şeksplr'in 
S ır..k 1 b be k b"kl" ma- lar Samanın hamisi ... öyle mi} (8 inci Hanri) piyesl. 21.25: Hafif müzik.. 06

.. Ye nıtubcUi zamanlarda bazı i tır ... Herkesin yaptığı işi, izim s· kasırga, belini i i u um yap gaye-
kimselcrin birdenbire bt-11 tutulur Şld _ 1: l A k d As I h.. k d' d "b di la dövüsecek Diye söyle ndi. VARŞOV A 
de•ıı bl.r a~n ile oldu~u yerde kah~. Ade- ı erne yşe ız a yapar. ı uner, ter.. en ın e ma u ar.. ~ Prens Hamo: 19: Tiyatro. 19.30: Orkestra. 21: Viyolon 
ta vucuUerfne bir kamıı sapla~ış gibi Ayşe kızın derecesinden yükselmeye kuvvet görüyorsan. ve ~~a mu- fak havaıarı, §llrkılar. 2l: Muhtelif havalar. 22. 
olurlar. En ufak bir hareket bUe a&n çalışmaktır ... Ne yapayım, da yı}. Ben; - Evet .. diye başını salladı • at, 30: Senerndlnr. 
şiddetinf arttırır. Ve bu,. günlerce devanı ı · d d·-· k l ib' h' • l ne yazık ki, Samanın bütün hamileri yar ı n k ı P ro ı: ra nı 
eder. Gene ayni şeralt dahilinde bazı senın ° e ıgın ız ar g 1

' çe ız ış e- su içinde yaşarlar. 19 - Şubat - 1937 - Cuma 
kimselerde de arka $ılan adetA arka- rnek, kısmet beklemek için dünyaya Nöbelcl ISTANBUL 

Gudea güldü: dan öne do~ru bir. kuşak gibi saran ild- gelmemişim ... Düşündüğüm, Ve yap-, Eczaneler k d Ötle ne4riyatı: 
detli ağrılar gorülür. mak ı'stedig"im i~..le 'ınsanlıgı-n temı'z r;:p._ - Berekt versin i su için e ya • 12,30: Pl§.kla Türk musiklsl, 12,50: Hava-

'i'"'-' • T- Bu ... c:e nöbetçi olan eczaneler lUnlar-Bütün bu vazlyetlerde Ilk evvel hatıra . . l k . . . ·~ dls. 13.05: Muhtcilt pllk neşrlyatı. 
gelmesi icap eden şey h:ıstanın romatiz- refmı leke eyece .. aılemızın namusu- dtt: (1) Esarct demektir. Tutsak= esir... Ak-m ne:şriyatı: 

ı k t . k b' k İstanbul clhetlndekller: (2) El" kan k ..-malı olup olmndı~ıdır. F'ilhnkika ekserf- na e e ge ırece ır şey var mı, yo 1 t c :. arnların nehirden rı ·ırmı- 17: üniversiteden naklen inkllab dersleri Aksarayda: (Sarım), Beyaz t e: ( e- ~ 
yetıc hem de mühtın bl.r ek.seriyeUe bu mu L Sen, onu düşün, dayı... mU>, Fenerde: (VItall). Şehreminlnde: zı babkları mukaddes tammalan ve bu Receb Peker, 18.30: PJrtkln dans musik:Isl. 19. 
atrılnnn sebebi romat.izmadır. Yalnız M f Be d 1 t B (Hamdi). Karngümrüktc: (Arif), Sama_t.- nevi balıkları yememelerinin sebebi, 30: Spor musahabelerl: Eşref Şefik. 20: Vedla romatWııa vucudun şu veya bu kısnunı usta a y, ura amış ı. aşını Rıza ve arkad~ları tarafından Türk musUtlsl 
t k ·· .. d S d yad" ·. (Teo!iloc:ıı. Şchz:ıdebaşında: (U- bu balıgvın rcngı'ııı' gu"ıı"'ştcn alnııs ol-utarnk hastayı muztarJp etmektedir. çevirere omuzunun ustun en, ua a ... tl ) " ·. ve halk şarkıları. 20.30: ömer Rıza tarafın -
Bel tutulmns k ,.. niversite>· Eyüpte. (Hikmet . a amaz ' ması idi. Kırmızı bab•ı Su merliler do c ı Ktı n e 1 

ve ara a6rılarındn pırn- ıbakmıştı. Şimdi Suadın çehresinde. her Alcmdardn: CAminasynl, Kuçükpazarda: e. dan araben s15ylev. 20.45: ema m v 
mldon aspirin kullanmak lftzımdır. Ayni ! . k lb' . ak b" (Hı'kmet Ccmm. Alt>ındarda: (Eşref Neş- yemezlcrdi. arkadaşları tarafından Türk musikisl ve 
zamanda n~ olan yerlere kuru şişe veya ınsanın a ını yumuşatac ır mert· h"lk şarkıları : Saat ~yan. 21.15: Orkestra. 

~-- 1 k f' d et.ı. Bakırköyi"ınde: (Merkez). .. bir kaç u_.amat yaptırmalı veyahut .sıc:ık i ve sa ıyet var ı. 22.1o: Ajans ve borsa haberleri. 2ı.30: Plfikla di ııdi Bey ...... rlu clhetindckiler: Tu"rk milleti • · · · f tt' ütu gcz rme r. Yazın kaplıcalara git- Mustafa Bey, gene eski yerine otur- vı; ' geçımı ıçın sar c t- sololar, opera ve operet parçnlan. 
mt'U ve ayni zamanda pltijlarda. güneş . • İstiklfU caddesınde. (Kanzuk), Gnla- ğinin hemen yanısıra, geçim lrndllr lt 1 R d d c al 
'
•e kum banyosu yapm"lıdır. muş bır sıgara sarmaya başlamıştı. tada: (İsmet), Taksimde: (Nizamcttfn), • b' iht' h }' d t ayan 3 yOSUn a em 

.. lkt ta N 11 znrurı ır ıyaç a ın c ayyar~ • 
- Oogr~ u söylüyorsun, kızım .. bu. Kurtuluşt : (Necdet!, Beş a.ş : { n Reş'td'ııı eserter·ı <•> Bu notlan kesip sakla:rınız. 7ahut 

bir albfime yapıştınp kolieksiyon ;rapanu. 

Sıkıntı zamanınazda bo noUar bil' doktor 
rlhi Imdadınıza yetltebUU. 

~--------------------J 

ye vannın bir kısmmı ayınnağa 
işde; şerefi, namusu lekeleyecek bir H~~~zlcl ve Adalarda: mccburdur. Kurban bayramı da bu Haber aldı~ımıza cöre bu akşam saat. 19.50 
şey yok ... Yok amma, olacak şey, de- üsk'lıdardn: (Sellmlye), Sarıyerde: vazifcyi yapmak için iyi ve hayırlı de İtnlyanm Bari ve Roma radyo lstasyon-
ğil... Bilmem .. benim, bir türlü havsa·ı (Asan. Buyukadndn: (Şinasi) • Heybelf- bir vcsiledir. ları (kısa m. 31.4 olarak> bestek~rlanınızdan 
lam, almıyor. (Arkası va!') de: (Halkı. Cemal Refldln eserleriııl ~edecektir. 



l EmlAk ve Eytam BankaSI Ilinları 1 

Taksi tl e Satılık Emlak 
ESAS No.a 

c. ıs 

MEVKU ve NEV'I DEPOzlT O 

c. 18 

B&yükderede Büyükdere caddeJinde e.tki 
203, 203 miikerrer yeni 19ı - 194 No. lı 
altmda dükkAnı havi ev. 
Kadıkayünde Hasanpqa mahallesinde eski 
Kayışdağı yeni Abdi Bey 80ka{ıııda eski 
1 yeni 19 mükerrer No. h ev. (Uzerindeki 
Taj No. sı 35) 320 L. 

Tafsilitı yukanda yazılı emlak bedellerinin birinci taksiti petin, 
~eri kalan üç taksiti % 9.1/2 faize tabi olmak iizere 6ç senevi ve mii
uvi kısımda ve fU suretle tamamı dört müsavi taksitte ödenmek pr
tile açık artbrmaja konulmuştur. Ihale 1 Mart 1937 tarihine müsadif 
Pazartesi giinü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. 

Istekiiierin Şubemize gelmeleri. (460) 

* * 
Taksi tl e Satılı k Arsalar 
ESAS No.sı 

518 

MEVKli ve NEV'İ DEPOZİT O 
Boğaziçinde Rumt-lihisan mahallesinde Pq
makcı sokağında 1 No. h 2294 murabbaı arsa. 
(Eski Mediha Sultan Sarayı bitişiğindedir.) 
Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde eski 
Hasanpqa deresi yeni Bostan sokağında 
eski 4, 4 mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 
73/3 No. lı 355 metre murabbaı arsa. 

140 Ura 
66J 

142 

TafsilAb yukarıda yazılı arsalar birinci taksiti peşin ve geri kalan 
yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi taksitte ve fU suretle tamamı 
faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile açık artbramağa konul
mu~tur. Ihale 1 Mart 1937 tarihine müsadif Pazarteai günü Aat 10 da 
Şubemizde yapılacaktır. 

l.teklilerin Şubemize gelmesi. (457) 

-~~==~==,,~==========~======~====; 
Kadiköy Vaktflar DirektörtUğU Ilinlari 

Kadıköyünde Zühtü paşa Tahta 
k6prü 53 Dökkin 3 1/5/938 tarihine kadar 
Kadıköyünde Tuğlacı Cami aokak 23 Dökkan 31/51938 
Oakiidar Arakıyeci Cafer Has 

, • 
odalar 
Beylerbeyinde Abdullah ağa ma-

10 Hane 31/5/938 , r 

• 
We.tnde Kasimağa aokak Tarla Üç sene müddetle 

Yukanda mevki cinsleri yaz1h emiAkin bizalarında gösterilen mUd
det için kiraya verileceğinden istekiiierin ihale günü olan 1/3/937 
Pazarteai gilııü saat 15 - de Kadık.Sy Vakıflar Müdürlüğüne müra
caatlan (932) ---

Sipahi Ocasl• Idare Heyetinden: 
Ocağın yıllık kongresi 30/1/937 tarihinde içtimaa davet edilmi, 

iae de ekaeriyet blml olmadığından toplanb 20 tubat 937 cumartesi 

rthal aut 18 e buakılmıJ olduğundan mezkGr tarihte aayın üyelerin 
ocak merkezinde bUlunmalan rica olunur. 

---------------------------------------------------------
BANZOPiRiN ka1~leri ~ERveRoe 40"~,R" . 

• :. . ~ ı: :J - _, ' : : ~ - E ••· . -: - : o . -::: :. L. ~ .l V c ~ "<- ·~ p :, . p • c: tl' c: .• :; .'-. : ·_; ""' = .... ~ .... ': i:" E ~i =--
~~-------•~y~oğ~lu_V_a_ki~--Di_re_kt_ö_riU~ğ~ü-ii_An~la~r-• ____ ~J 

TAS HIH 
16/2/937 ta61i nwAıamızda Beyoğlu Vakıflannın 792 No. lu ilim 

Ihale günü 29/2/937 olarak yanbt yazılnufbr. Ihale 26/2/937 günü 
J'apılacaimdan taahilı olunur. 

İstanbül Limanı 
Merkezi Eksiitme 

Sahil Sıhhiye 
Komisyonundan: 

1 - ADadolu Kavağmda aabık Sahil Siblıiye Merkezi binalannın tamiri 
açık ekıiltmeye konuhnuttur. Kefif bedeli 1667 lira 50 kUJ'Uflur, 

2 - Bu ite ait fUbıame tonlardır: 
A - ldui fU'lDame 
B - Fenni prtname 
3 - l.tektiler bu fUbıameleri Sekiz kurut mukabilinde Istanbul Uma

m Sahil Sabbiye Merke!zi Levazımmdan alabilirler. 
4 - Eksiitme 2/Mart/937 Salı aünü aaal 14 de Galatada ~ Mus

tafa paf& sokağında mezkiir merkez aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 
S- Ebilımeye gireceklerin 125 lira 10 kurut muvakkat teminat para

aı ile en az 3000 liralık bu gibi itler yapbldarma dair bir eLiiyet vewikaa.\ı 
aöatermeai fU'lbr. (c937), 

-------------------------------------·--·--
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamesi mucibince 1 000 litre küulü mutlak pazarbkla aatm 
almacaktır. 

D - Pazulık 19/U/937 tarihine rastlıyaıı Cuma günü aat 15 de Ka· 
halafda lenzmı ve mübayaat tubetindeld alım komisyonunda yaplacaktır. 

ID - Şartnameler paru~z olarak heraün sözü aeçea tubedea ahaabim. 
IV - lateldilerin pazarlık için tayin edilea aiiD ve aaatte % 7 ,S Pveame 

...,.a.rile .......... komilyoaa pb;dwi Illa ....... ..., .. 

SON 

_____ ~_e_n_ı _~_e_ş_n_·y_a_t ___ l/ l ______ ls_ıa_n_b_ur __ va_k_•f_ıa_r __ D_ire_k~-r._u_j~ __ ı_ıa_nr_ı_ı ______ , 

l\ıECl\IUA I.AR 

Diş Tabibieri mecmuasının 72 ncı sayısı, 

Tedavi Kliniti'nin 23 üncb, Halk Bilgisi Ba
berleri'nln 64 üncü sayısı, İzmirde 9lkan 
Kültür'ün 60 ıncı sayısı, Gol Spor'un 13 üncü 
yıl 3 üncü sayısı çıkm~tır. 

Tahtlar• Deviren Çocuk - İskender Fah
reddln'in bu çocuk romanı kitab hallnde Te 
resimli olarak lnti§ar etmiştir. 

Amerika'ya Kaçırılan Türk Km - Bu atı
zel aşk ve macera romanı rentll bir kapat 
Içinde çıkmıştır. Yazan İskender Fahreddtn
dJr. 

Eminönü Halkevi tarafından her ay çıta
nlmnkta olan (Yeni Türk) ün (50) lnel I&JlSI 
zengin blr mündereeatla çıkmıştır. 
Havacılık n Spor - Dünya Te memleket 

havacılı~nın on beş günlük hldlselerlnJ aa:y
talarında toplıyan (Havacılık ve Spor) un 
I/Şubat tarihli sayısı dikkate deter yazı ve 
reslmlerle çıkmıştır. 

Kıvılcımlar - Özlü ve dfışündürilcü 30 ka
dar mensureyi hfwl bulunan bu degerıı eser. 
kttab hallnde çıkmıştır. Ynznn Turgud Ak -
kuş'dur. Güzel bir baskı ve temiz bir kapak 
içinde neşredllmiştir. 

Yür.el - Bu san'at, :tıkir ve kfıltür mecmu
asının şubat sayısı zengin blr münderecnt, 
tercume yazılar, şUrler, hikfıyeler ve knrlka
türlerle çıkmıştır. 

KULAKLAR 
Gnzeı sesleri i.,i ttiili 
gıbı, bazan pıınızitlerf 
de alır, Her o.:es sizi 
oyalııına sın. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinlecli~
nfı ve duyduklarını

zın en bnyok temına

tı, onun kararınayan 

pariaklıttı \'e tlfldı sel er 
kar:;;ısınrla uııutulma
yan ııcl1dır. 

-------~------------
KAYIB: Ziraat Bankasının Totad Şube -

sinden aldı~m 2/ 6/36 tarih ve 125 aayılı cüa
danınu kaybettigirnden 20/ 1/ 937 den sonra 
hükmü yoktur. 

ZellJ lrmak 

De- . 

tiraıex. --1916 00 

323 31 

1500 00 

639 17 

377 36 

193 79 

135 26 

142 6 

PiJr parası . a K. --143 00 Divanyolu 

71 00 Fatih 

: Cağaloğlunda Alemdar mahalle-
linde Çatalçefme sokağmda Tram
vay caddesindeki Bozkurt kıraat· 
hanesinin arkasındaki 2/2 No: b 
-.e 23Q metre Hoca Rüstem camii 
ye mewrutabanesinin tamamı.ll81 

: Haraççı Muhittin mahallesinde 
Türbe ve Sandıkçılar caddesinde 
elyevm enkaıcının itgalinde ve 
tramvay caddesine 2 dakikalık 
mesafede k öte ba§ına gelen 31 5,GO 
aetre arsanın tamamı. 367 

2-t 25 KaragGmrlk : Karaba, mahallesinde eski Çık• 
maz Canbaz yeni Perendebaz so
kağıncla eski 7- yeni- 88 en yeni 
90 No. lu iki oda bir mutbak ve 
bahçesi olan evin tamamı. 5396 

113 00 ŞebreminJ : Arpaemini mahallesinde hestane 

48 95 Cibali 

yalnnında 1948 - metre Yavaşca 
Şahin camii arsasının tamamı. 

830 

: Haraççı Kara Mehmet mahalle
ainde Hisaralb sokağında cami 
yanında 65 No. lu evin tamamı. 

631 

26 30 Çartı : ÇarJı mahallesine Karamanhoğla 
sokağında birbirine maklup 71 

9 No. lu dükkan. 

l.C 50 Laleli : Balahanağa mahallesinde eski 
Derbent yeni Kurultay sokağında 
21 No. Ju ve 37 metro arsanın 
tamamı. J0561 

10 25 Edirne K. : Nesliph Sultan mahallesinde 
Çmarlı çqme sokağında 8 No. lu 
ahşap evin tamamı. 5015 

10 ~ Aksaray : Inebey mahallesinde eski Mira· 
hor hamarnı yeni Küçük Langa 
caddesinde eski 97, 99 No. lu 39 
metre arsa. 2000 

Yukanda 1'azıb mallar salılmak satılmak üzere onbeş gün müddetle 
açık arttırmaya çıkanlmıştır. Ihalesi 1/3/937 Pazartesi günü saat on 
bqte yapılacağından ilteklileriD MalılülAt kalemine gelmeleri. (861) 

o 

KUMSARA BIRE, 
1000 

... -
\ - -~ --~-

-
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ADEMi iKTiDARA FORTESTiN 

Bıken :Udlyarlıyelan· ~rir, yorJUil vllclldleri dinoıe,tirir. lelpvfMiiltnl ~rir, ~ gibibir vkUd kaztuıclınr. 
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Hem vücu unuza 
em kesenize 

en uygun 

Ha 1r Elbise 

SON POSTA 

SümerBank 
Yerli 

Mallar 
Pazarinda 

bulu ur. 

Bayramlıklarınızı Pazarlardan alınız 

ı lstanbul Belediyesi lıanları 1 
---------~ 
Senelik muhaınımn kiruı 60 lira olan Beyoğlu Kaymakamlık binaamın 

zemin katındaki Lokanta 937 veya 938 ve 939 seneleri Mayıs aonuna ka.. 
dar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmUftur. Şaıtna.me.( I...e-
vazım Müdürlüğünde görülebilir. Istekli olanlar 4 lira 50 kurutluk ilk te
minat mektup veya makbuzu ile 19/2/937 Cuma günü ıaat ı4 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (707) . ... 

Senelik muhammen kiruı 240 lira olan Kerestecilerde San demir ma
lıaUeainde Ayazma kapı aokağmda 65, 67, 69 No. ana 937 veya 938 ve 
939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttımaya ko
nulmuflur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde iörülebilir. Istekli olanlar 
18 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 19/2/937 Cuma günü aa
at l4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (709) 

* * Beber metre mikibına 224 kurut fiat tahmin olunan ÜskücW: • Şile 
yolu için lüzumu olan 1 ı 40 metre mikip kırınA tat ihzan açık ebıltmeye 
konulmuttur. K~if evrakı ve tartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. Istekliler Bayındırlık Direktörlüğünden alacaklan vesikadan batka 2490 
N.lı kanunda yazılı vesika ve 191 lira 52 kuru,Iuk ilk teminat makbuz vo
ya mektubile beraber 19/2/937 Cuma günü saat ı4 de Daimi Encü .. mende 
bulunmalıdırlar. (l) (706) 

* * Temizlik işlerine ait olup Itfaiye emrinde bulunan ıso sayılı Perfes mar 
Ica burda kamyon salılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Bu burda 
kamyona 20 lira bedel tahmin olunmuttur. Şartnamesi levazım Müdürlü-
ğünde görülebilir. Istekli olanlar 150 kuru,Iuk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 26/2/937 Cuma günü saat 14 de Daim.i Encümende bu 
lunmalıdırlar. (B.) (962) 

Saata çok ehemmlyet veren REVUE saatı alır. 

BırREVUE 
ısaatı atan ne nldı~ını bilir. 

çünkl eo senelik tecrübe gibi bir 
garantiye mallktlr. 

Modeller en aon ve zarif ~ektldedlr. 

REVUit eaatıarı tanınmıt eaatc;ııarda 
eatılmaktader. 

"'"~'"'' ~epos11 , Istanbul Baho-kape, T .. Han. aırınoı kat t 

: BELSOGUKliUGU ·' 
.. ., ~ -~. ·.'~:· ... ~:. ·. " -~ ~ ·.~!. ··• :,· 

. ~VE .·. FllENGiYE~,.YAKALANMA.MAt( . . ~ .. ' :--.... · ·- . . ' . 
v~ tÇtN , EN ·.;vi .. tL AÇ . · : -· 

· PROTEJiN.:dir . ' 

50 KR.Ş. HER ECZANEDE ·BULUNUR. 

Son Posta 

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

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 127 00 100! 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

Son Poata Matbaa•• 

Neşrlyat MUdOrO: Selim Ra.gıp EMEÇ 

(
A.Eiuem UŞAKLIOİL 

&AHIPLERI1 S. Ra,ıp KM&Ç 

Şubat 18 

Günün 24 Saatinde Hasta 

GRiPiN 
kaşelerini kullanıniL 

GRIPIN: Bütün ağrı, aızı ve 
sancıları ke.ser. 

GRİPİN: En şiddetli ha, ve 
diş ağrılarını sü
ratle dindirir. 

GRİPİN: Nezle, grip ve ro-
matizmaya kartı 
çok müessirdir. 

Icabında günde üç kaşe alınabilir. 

Ambalajlarda 
GRIPiN kelimesine 

dikkat ediniz. 

KANZUK SAÇ EKSiRi 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUM8AGO 

SlVATlK 
Sinir ve soğuk 

alg1nllğ1ndan Ileri 
gelen tiddetli 
ağrilari teskin 
ve lzale eder. 

KOMOJEN 
Saçların kö~lerini kuvvetlendirir. 
DökOlmesini keser. Kepekleri ta • 
marnon giderir ve bOyOme kablll
yelini artırarıık saçiara yeniden 
hayat verir. Kokusu lQtlf, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir, 

Ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Her eczaneden 
araym1z. 

iMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde : 

200 Ili eoo metro lflk veren 

• 
1 

fenerleri gelmiştir. 
Iyi Pflk almak Için yalntz 

DA. İM O N Pllleri 

DAİMON 
ile 
Ampullarını 

kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 
markasına dikkat edininL 


