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Yeni sene bütçesi İtalya, İngiltereden 
şüphelenmiye başladı 

Ingilteredeki büyük silahianma hazırlı~ 245 milyon lira .. . 
bir prestij intikamı ile alakadarmış 

V ekiller Hey' etinin dün 
yaptığı toplantıda 

1937 bütçesi görüşüldü 
Mütevazin bütçe bugün Meclise verilecektir. 

Mulhak bütçler de hazırlanmaktadır 
Ankara, 26 (Hususi) - Başvekili 1 

)•anında İktısat Vekili, Deniz MUsteşa.· 
rı Sadullah ve Ziraat Bankası Umum 
Müdürü Kemal Zaim olduğu halde 

· hususi trenle ve Balıkesir • Kütahya 
üzerinden on buçukta Ankaraya dön
mü~tür. İsmet İnönü istasyonda Ka
ı_nutay. Başkanı, Vekiller, şehrimizde-

. Id meb'uslar, vekaletler ileri gelenleri 
tarafından karşılanmıştır. 

Istanbul PQStasile de Maliye Vekili, 
Anadolu ekspresile de Hariciye ve Na· 
fia Vekilieri gelmişlerdir. 

V ekiller Hey' eti saat 15 de topla n· 
mış ve içtima geç vakte kadar aevam 
etmiştir. Toplantıda 1937 bütçesi üze· 
rinde müzakerelere başlanmıştır. Bu 
.aeneki bütçenin 230 • 245 milyon lira 
arasında mütevazin olacağı haber ve· 
rilmektedir. 

Bütçe projesi yarm Meclis Reisliği- Maliye Vekili Fuat Ağrah 
ne verilecektir. le birlilcto bütçe hazırlığile meşgul ol· 

Bu sabah Maliye Vekili Fuat Ağ- muşlardır. 
ralı, müsteşarı Faik, Vekalet erkanı ve Mülhak bütçeli daireler de bütçele-
diğer Vekaletler muhasebe müdürleri- rini hazırlamaktadırlar. 

T üyler ürpertici bir ceza 
Muş köylülerinden biri karısını karlar üstünde yalınayak 

bir köyden diğer köye gönderdi, zavallı kadının 
ayakları kangıran oli:lu 

Muş (Hususi) - Yukan Hartos kö· 
· yünde şimdiye kadar görülüp işitilme
miş bir işkence vak'ası kaydedilmiş • 
tir. Bu köyde Aliko isminde bir adam 
\•ardır. Aliko bir gün evde çamaşır yı· 
kamakta olan karısı Asiye ile ağız kav· 
gası yapmış. bu kavga sonunda da ka· 
rısını evden dışarı çıkarıp civar köy • 

lerden birisine gitrneğe mecbur bırak· 
mı.ştı.r. 

Fakat Aliko karısı Asiyeye bu meo· 
buriyeti tahmil ederken onun ayakla
rındaki pabuçlarla çorapları da alml§, 
çok uzun olan bir mesafeyi yalınayak 
gitmek vaziyetinl lhdas et:mlftir. All· 

(Devamı t 2 lnei sayfada) 

Kapıcılık arayan orta 
mektep mezunu kız 1 

Genç kız ve anası " Bize en münasip iş apartırnan 
kapıcılığı, diyorlar. Bir kere ev kirası vermegece§i~. 

Ostelik de birbirimizden agrılmıgacagız ,, 

Aoa. ku ·Ye arkadqımız 
.(Y U111 8 iDd aıfami&cla~ 

,..._ ..... ...._ ....... _.._. ..... - ... ----, 
Hariciye Vekili 
Bağdada gidiyor 

Ankara, 26 (Hususi) - Hari
ciye Vekilimizin önümüzdeki ay 
içinde Şark misakı için Bağdada 
gideceği haber verilmektedir. 

Hatayın Anayasasi 
hakkında bir 
proje verdik 

Cenevredeki komite projeyi 
tetkik için 8 Martta 

ltalyanın milli müdafaa vasıtalarını arthrmak suretile 
Ingiltereye mukabele etmesi için hazırlık yapılıyor, Ingil. 
terede fevkalade karp tahsisatı kat'i şekilde kabul edil<b 

İngiltere - İtalya münasebeUerlnlu 
bugünlerde hafif bir sarsıntı pçlr
mekte oldu~ söyleneblllr. Bunun 1kl 
sebebi vardır: Blrlnclsl İnpUerenlll sa
kit Habeş Kralını İngiltereele yapıla-
cak taç giyme törenine davet etmtt ol
masıdır. vaıoa İngiltere bu daveti. t
talyanın Habeşlstanı Uhall: etmesi ll:e)'
fiyettnin Uluslar Kurumunca henU. 
to.sdlk edllmeml~ olmaslle izah etmlf
tlr. Fo.knt ne de olsa hldlst balyada 
hlsst blr iğblrar uyandırmaktan lari 
kalmamı§tır. İngiliz - İtalyan mllnaae
betlerlne tesir eden lldncl hldl.ae de, 
son defa İngUterede kabul edilen 
harp tnhsisatını, İtalyanların kendi a
leyhlerlne hazırlık mahiyetinde ııörme
ye başlamıo olmalandır. vaz1yet hak
kında gelen telgranar tunlardır: 

Londra, 26 (Şubat) - Avam Kame 
rası Milli Müdafaa için istenilen fev· 
kalAde tahsisat hakkındaki kanun llyi· 

toplanacak hasını 132 reye karşı 307 rey u. kabul 
Cenevre, 26 (Havas Ajansuıdan)- etmiştir. Bu münasebetle Sir Con Si· 

;İskenderun Sancağının statüsü ile teş mon hükumetle muhalifieri arasında 
,kilatı esasiye kanunu hakkında tetki· görüş farkı olmadığını söylemit : 
Jtat icrasına memur komite, dün top· - Şimdiki ahvaı karşısında İngilte· 
lanm.ı.ştır. (Devamı n inci sayfada) renin müdafaa silahlarını esaslı suret· 

lngilterede donanmayı tabiJ• 
etmek lizer htımmab bir faaliyete 
girilecekleri anlaplu bürl ...... 
tezgAhlanndan biriade bir kriYa-

Avusturya nihayet 
Almanya Ue 

birleşecek mi ? 
Krallığın iadesi etrafındaki 

faaliyet F ransıziarı 
endişeye düşürdü 

1 

(De,·amı tl incl sayfada) zör denize i.DcliriUrku 

Minare allında define 
Salka msöğüHeki camiin yıkdan minaresi albnda.bulunaıı 
allıniarı payeden iki işçi hakkında takibata ba,landı 
Salkımsöğütte Şa. 

hin paşa otel i kar
şısındaki Kareki Hü 
aeyin Çelebi camii .. 
nin minaresi yol il· 
zerinde idi. Beledi .. 
ye bu minarenin 
kaldırılmasını iste-
mit. Müzeler idare-

' al de aynen camiin 
di~er tarafına inşa 
edilmek şartile bu 
minarenin yıkıima- Albnda define bulunan cami 
aında mahzur görmemittir. Bunun il· Dün Emniyet MUd8rlütUne Bat.... 
zerine Ev~af geçen aün mlnareyl yık-1 eddln ve Mustafa isminde Ud kltf m• 
tırmıf, yerıne dct yeni bir duvar CSrdilr- racaat etmittir. Fatihte Haaan HaliJt 

Kral Namzedi ArtidUk Ottonun mUttiir. mahallesinde oturduldannı .ayli~ 
aon bir resmi Yıkma ve y~p~a Jtinde Saim kal- bu iki k.iti polise bu minare yıkdelıli 

Paris, Z6 (Husust) - Alman Nazırı fa ila Mahmut ısmı!ld• Iki kiti çalıt- zaman yerinde bir define zühur ettiilt 
(Von Neurath) m Viyanayı ziyareti eJ mıftır. (Devamı 12 inci uyfada) 

nasında Almanya lehine yapılan nüma .r••ıırıriii!II!I!I!IÇ•~-----------------------

Di:'dı11 ;;e .. yfada) Istanbuldan T ahrana 
Tekirdağ/ı lrana gitmek üzere Suriyeden ve 
Berabere kaldılar Iraktan geçen gol cu neler görür? 

. 
İzmir, 26 (Husuat) - Dinarlı ilô 

TekirdaA'lı Hüseyin bugün Ödcm~to 
milhim bir mag yapmışlardır. Cüret 
son derece hctyecanlı olmuf, neticede 
iki pehlivan berabere kalmıtlardır. Ma9 
esnuında Dinarltıun kolu lnclnmittlr. 

Pazar aftnö lzmlrd• tlrl pehliva~ a~ 
:ruıada bir roYanf aıargi YJPtlacaktır, 

Yazan 1 lbrahlm Hoyl 
2-

Mumldaa . bir manzara 
rvaıuı 8 iaci ..,faiiiDCI.I 
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-------, Resimli Makale: 
Hergün ll Adamına göre muamele ll 

Nakil masraflarının 
Pahalılığına çare 
Bulnıak lazımdır. 

- Yazan: Muhittin Birgen -

T ürkiyenin iktisadi inkişafına miı· 

İnsanlar karakter itibarile yekdi· Yeni bir dost, arkadaş, yahut ta· Muhatabınm karakterini anlaya • 
ğerinden çok farklı ya.ratılmı~lard!r. rudık edindiniz mi herşeyden önce rak kendisine o §ekilde muamele et-
Bazılan uysal, bazılan inatçı, bazı • karşınızdakinin karakterini tay!n et rnesini bilen adam dilşmanlarını bile 

Sözün Kıs:ısı 

Bir gün buluşalım yahu! 

Ya~a:ı: E. Tnlu 

yer yüzünde, kurnazlar tasnif edi 

lecek olsa, şu tarif edeceğim v« 
mutlaka sizin de aşina çıkacağınız tip, 
birinciliği alır. 
Kurnazlık • malumu aliniz • tüdit 

türlüdür. Çoğu maddi menfaat gözetir, 
gayesi biçimine getirip vurgun vurma]( 
tır. 

ni olan teylerden biri de nakil va· 

aıtalarının pahalılığıdır. Ihracat i~lerile 
meşgul olduğum dokuz eene içinde pek 
yakından tanıdığım bu vaziyet son aene • 
lerde demiryollarının yaptığı tenzilat aa • 
yesinde bir hayli hafiflcmiş olmakla be· 
nber eene. eerck ihracat ve ithalatımızm 
ve gerek dahili eşya hareketlerimizin ma· 
liyet fiatları üzerine gayet ağır basan a • 
millerden biridir. Yapılan bütün tenziliı • 
ta rairoen hala demiryollarımızda navlun
lar pahalıdır. Deniz yollarımızdaki nav -
lun tarifderi .yüksektir. Umnnlarımızın it· 
hal ve ihraç ücret tarifeleri yüksektir. Bıl· 
hassa, hamal, araba, kamyon vasılaaile şe· 
hir içindeki nakil ücretleri ve iskelelerde· 
ki tarifeler yük.ektir. Türkiyeye eiren, 
Türkiyeden çıkan, Türkiye içinde hareket 
eden e§Yanın maliyet fiatlarını arttıran \"C 

bu suretle dahikle pahalılık hariçte de bi
zim malianınıza Tekabet müşküliıtı doğu • 
ran bu pahalılıiı ortadan kaldırmak mil
li iktisadiyatımızın inkipfı bakımından 
eayct mühim bir mescle olarak tdakki e • 
dilmeio çok layıktır. Demiryollarımızın 
son eenelerde yapmı§ olduğu muhtelif ten
zilat, bir dereceye kadar bu derdc deva 
olmamıJ değildir. Cesurane ve akilane bir 
aiyaııetle yapılan bu tenzilat ta olmasaydı 
Türkiyede eJyaya hareket imkanı kalmaz
dı. Bereket versin ki bu tenzilat yapılmı~ 
ve yük hayli hafillemiıtir. Demiryolları • 
mızın vaziyederine eöre yapabilecekleri 
tenzilat, timdilik. bu yapılmı§ olandan 
fazla olamaz; fakat. diğerleri. deniz yolla
nmızdaki na.vlunlar, Üman tarifelerimiz, 
bazı yerlerde harnal ve araba ücretleri 
mutlaka ıslaha. tadile, ucuılatılmıy~ :ı:ııauh· 

taçtır. 

ları hadidülınizaçtırlar. ~ye çalışmız. doğru yola getirebilir. 

~·.~==~~~=;======~~~~~~====~~~ 

(SÖZ - NDA) 

Bizimki o biçim kurnazlardan değil• 
dir. Merakı kendine, zahmetsizce ve 
masrafsızca, bazı meziyetler, faziletler 
izafe ettirmcktir. O, bu suretle, beda~ 
vadan edindiği şöhret sayesinde yaşa.• 
dığı muhitte hürmet ve sevgi kazanır-c 
Mevki edinir. 

* Muhtelif zamanlarda yapmı~ oldu~um 
tetkikler arasında eördüğüm teylerden bir 
'kaç miaal zi'krederaem i1in ehemmiyeti 
ltendiliiinden aö:ıe çarpar: lz.mirdcı ma• 

Fransanın en küçük 
Kurtarıcısı 
Madalye aldı 

fazaaan İstanbuldaki mağazaya kadar bir Resmini gördüğünüz yedi y~ında· 
kilo incir için kiloda iki kuruştan fazla bir ki Gilbert Resiel Karneci müessesesi· 
naJdi masrafı vardır. Kısmen doğrudan nin bronz madalyesini almı~ ve şerefi
doğruya masraf, kısmen de nakil komis • ne büyük bir ziyafet verilmi~tir. 
yonu olarak ödenen bu masr~f. ç~~ faz.: Gilhert Resiet boğulmakta olan 8 
ı d Ç- k"' ı_ denben ıncırın mu- k k d h J k a ır. un u, ço .. aene yaŞında i bir ar a afını, ne re atı ma 
him bir kısmının kilosu 6-1 O araeında sa- ·ı k 

• · 1 ı auretı e urtarmıştır. 
tılmıttır. Hatti .at11 luymetını vasat 0 a- . .. .. 

k k h tmit bulunsak "e· Gılbert Fransanın en kuçuk kurtarı· ra on uru' ta e.ap e , ., . . 
h f fiata nisbeti büyüktür Ge cıaı olmak ~erefını kazanmıştır. ne u masra ın . • 

ne me.ela. Edremit ve Ayvalıktan !atan· Musikişinasların en oburu 
bu la, miliazadan mağazaya bir kilo zey- Fazla hassas in~ nlar az yemek yer· 
tinyaiının nakil masrafı dört kuru~a ve 

ler, bestekarlarda bunlar meyanındahattl bazı müatacel aevkiyatta be~ kuru • 
P kadar yükaclir. Öyle zamanlar olmu~· dır. Bununla heraber musiki Aleminde 
tur ki Kalifomiyadan edip te Avrupa pi· kazandığı fÖhret kadar f]kemperverlik 
yasalannda aatılan bir kilo ineiri satıo aleminde de şöhret kazanan meşhur 
fiatlan, bizim memleketin incirini Avnıpa bir musikişinas vardır. Bu meşhur rou
piyasalanna aevketmelc için yalnız lzmirde sikişinas Avusturyalı Haydendir. 
mağazadan AYnıpa limaniarına \cadar Hayden lokantada daima bet kişilik 
sevketmek için ödenilen masraflara yalın yemek ısmarlar ve yemek yerken 
bir miktar olduiunu zördü'k lzmir ile gaşolur, musiki bestelerini ekseriya o 
Istanbul arasındaki 180 miJlik mesafenin ~amanlarda yaparmış. On sekizinci as
vapur navlununun iki buçu'k misli ile bi • 

rın en veliit musiki üstadlarından olan z.im mahsuJierimiz beş bin mil mesaf~ lcate· 
derek. Ameri'kaya kadar gider. Tiryestede Hayden 104 senfon i 24 opera ve sayı· 
bütün ihraç, mağazaya kadar nakil ve ya- '!!.~.~!~!:~!}!_ı:_~.~.?.~.:}~~~··--·····-·······--·· .. 
hut transit masrafı, hep birden, bizim li • 
manlarımızda yalnız ihraç için alınan • ve 
ihraç için olduiundan dolayı gayet mute
dil bulunan • ücretin üçte biri ile yapılır. 

Bu misalleri daha c;:oğaltabilirim. Falcat, 
maksat yalnız bir vaz.iyet haleleında umu· 
mi bir fikir vermekt~ ibaret bulunduğu 
için bu kadarını kafi görüyorum. Jlangi 
malı, hangi misali almı olııaroız, a~ağı yu· 

ltan bu nisbetterin muhafaza edildiğini 

aörürsünüz. 

* 

lan biraz daha azaltmı~tır.Fakat, bugün 
de, yarın da bu nakil masraflan çoktur, 
çok olacaktır Ye memleket iktisadiyalının 
bundan müteesııiıı olmaması imkansızdır. 

Henüz. dü.,ya, tabii olmıyan bir iktisat 
oartları içinck bulunuyor. Türkiyenin da
hili piyasası da. harici piyasası da tabii ol
mıyan bir yükseklik içindedir. Eğer bu pi
yasanın gittikçe tabii bir vaziyet alması ve 

Türkiye fiatlan ile dünya fiatlan arasında 
bir nisbet ve ınüvazene teeesüs etmesi ıktı· 
za eyliyecek olursa o zaman bu masraf • 
ların ağırlığı 'kendisini bütün kuvvetile his· 
settirecektir. Binaenaleyh, bu ahvali şim

diden düşünmek ve maarafları ~zaltmak 
için kap eden çareleri aramak lazımdır. 

Türkiyenin münakale iktisadiyatı he • 

HERGUN BiR FlKRA 
Rütbel tahadet 

Sadrizanı timarbaneyi gC%mcye 
gitmişti Deliler arasında birine ra t 
geldi. Doğru dürüst konuşuyor, de 
Iilik alametleri göstcnniyordu. Sad 
razam onwı deli olmadığına lıült
metti: 

- Bu zavallıyı sa1ıverin, gitsin .. 
Dedi. 
- O delidir. Salıvcnnek doiru 

olmaz. 
Dedilerse de kulak a madı. 
Ertesi giin Sadriızam Babaatide 

idi. Bir ıün evvel timarbaneden bı· 
raktırdığı adam karşısın dikildi : 

- Size teşekküre geldim, dedi, si 
ze verebileceğim en büyiik hediye 
ne olabilir? diye diişiindüm. Niha
yet buldum. 

Cebinden bir ustura çıkardı ve i13 

ve etti: ı 
- Hediye olarak size riitbei şa-

hadeti takdim edeceğim ! 

•- -· Zaruri ihtiyaç maddeleri 
nelerdir? 

Dünyanın 
En uz11n Boylu 

V 

çocugu 

İngilterede Volvors daBravning ia-

Istanbul Ticaret odası hayat paha- rninde bir rnektep tale~i vardır. Bu

lılaşıp ucuzladığını göstermek üı:ere nun boyu tam bir metre seksen aekiz 

her ay neşrettlği endekse y'iyece.k santimdir. Ve yafı <İa 12 dir. 
maddelerinden on beş, on altı tanesinin 
fiatını koyar. Halbuki F ransıziarın id- Sınıf arkada~ları iki ki~i bir sırada 
dialarına hakılacak olursa hayat sevi- oturdukları halde bunun için huauai 

yesile alakadar olan maddelerin sayısı bir yer yaptınlmıfhr. Bravning bütün 

ileri memleketlerde ( )} ) , biraz geri muallimlerinden boyludur ve boyu da 

memleketlerde de (1 :~) tür. Sayalım: gittikçe büyümektedir. 
Ekmek, et, sucuk. tereyağı, yumur· 

ta. süt, peynir, patates, fa,.,ulya, şeker, Genç boyu uzun olduğu ıçın polis-

zeytinyağı, bunların sayısı (ll) dir. liğe heves etmektedir. 

Geri memleketler hesabına ilave edilen D.. b ··yük pasl 
iki maddenin biri petrol, diğeri de al- unyanın en u ası 
koldür. Alkol ile petrolün geri rnemle- Ingiltere kra11annın, taç giyme rne-

ketierde .Jcullanılışının se~bi de bu rasimlerinde, an'aneler meyanına dahil 
memleketlerin henüz elelctriğe kavuıı- d 

T olmUŞ olan bir adet VaT ır, ma mı\' olmalarıdır. 

Iddialı bir satranç oyunu Londra ~ekercileri mü,tereken bü-

ok f t .. · · · d Am .. rı"kalı ·vük bir pasta imal ed~rler ve krala tak-s or unıversıtesın e ... J 

ile İngiliz talebe arasında jddiah bir dim ederlermiş. Şimdi bu tarihi paata-

~tranç müsa~~ası yapılmıştı~. B~ ~_ü-ı yı hazırlamak üzere pastacılar işe ii· 
sahakaya her ıkı taraftan sekız kışı ış- rişmiş bulunuyorlarmıf. 
tirak etmi\1 ve sekiz kişi müşavere ile . . ·~. 
aralarında verdikleri karar mucibince Deyli Telgraf gazeteamın verdıgı 
oynamışlardır. Altı oyun aynanmış ve habere göre kral Sekizinci Edvard •e

bunun dört tanesini İngilizler iki tane- kereilere bu pasta için sarfedecekleri 
sini de Amerikalılar kazanmışlardır. parayı fakiriere tevzi etmelerini söyle-
;;;~·~ .. h;;;;~·~··ı;;~·;;~··;::~;.jjd'"ı";'kiii:;·b~~: miş imiş. 
yesi içinde duruyor. Demiryollarının dev -
lete geçmesi ve Türk limanları arasındaki 
kabotaj hakkının Türk bayraiına hasre • 
dilmesi ve limanların da devlet eline geç
mesi gibi büyük inkiliıp]ar arasında ucuz. 
lama unsurunu yalnız devlet demiryolla -
rının yaptığı hamlelerde gördük. Diğerleri 
ve bilhassa, henüz devlet elinde bulunmı
yan diğer nakil şelcilleri hep eeki ruh için-
dedir. Muhitdn Birge-n 

Bu tartlar içinde ihracat 928 senf'.sıne 
kadar o kadar ııUç olmazdı. 928 senesine 
kadar Türkiyenin ihracat mallan bugÜn· 
külerden en az bir misili fazla vasati fiat 
bulmakta olduğundan bu fiat içinde mas
rafın çokluğu o kadar kendisini hissettir • 
mez ve dahili hareketlerde, ayni surt"tle, 
bu vaziyetten o kadar müteessir bulun • 
mazdı. O zamanlar dahilde de fiatlar yük
sekti. Elinde para bulunan bir müstahsiJ,. 
bu fiatlarin arzedikiiği zaman müşterisiz 

kalmazdı. Fakat 928 den sonra i~lf'r büs
bütün değişmi~. fiatlar çok düşmüş o!duğu 
için maaraflar fazla gelm~ğe ba,lamıştır. 

Şunu da söyliyeyim ki 929 Sf."nf."!Jine kadnr 
bu mnıuaflar daha da yüksekti. Buhran • 
dan sonra yapılan bazı küçük ten:ıillıt hun-

Bir arkadaşımızın anlattığına bakılırsa baharın yak-

1aşnıası münasehetile Ada vapurlarında seferlerin da

ha kısa bir zamanda yapılıp yapılamıyacağı tetkik e· 

dilmiş ve nihayet sefer müddetinin 25 .. 30 dakika kı-

saltılabileceği neticesine varılmıştır. Adalarda oturan-
lar için 8evinç verici bir haber ... Yalnız yeni vapur a
lınmadığına, ve mevcut vapurların aür'atini arttırma· 
nın da mümkün olmayacağına göre kenJi hesabımıza 
biz bu habere pek inanmadık, fakat ey okuyucu sen: 

lS TER INAN ISTER IN ANMA 1 

En birinci ve umumi prensibi, her 
kese - kayıtsız, farksız • siyanen mül .. 
tef.it davranmaktır. • 

Böylece, efkfirı umumiye nazarında 
calçak gönüllü» dür. 

Ondan sonra ikinci vasfı gelir: Mük~ 
rim .. Eli açı'k.. Misafirperverdir. Evıne 
hlç kimsenin gittiği, ikram gördüğü, 
ağırlandığı vnki olmamakla beraber, 
bizim kurnaz bu sıfatı kazanmış, bu 
şöhreti edinmşitir. 
Nasıl mı diyec~'ksiniz? 
Hafızanızı yoklayın: Hatırlayacak:;ı.ı 

nız. O, kaç defa yolda size de rastgel .. 
miş, herkese tevcih eylediği hitabı size 
de tekrarlamıştır: 

- Bir gün buluşalım, yahu!. Şöyle, 
birlikte bir çorba içelim .. Yahut ki iki 
tek atalım da göniillerirniz ferahlas·nl 

Siz de, gillügişli bir adam olmadığı·_. 
nız için, kalben memnun, bu mükr;m 
zata teşekkür ederek ayrılmışsınızdrr. 

Lakin, şuna dikkat etmemişsinizdir 
ki, bu davet daima müphemdir. Ne gü• 
nü bellidir, ne de saati. Ve kazara : • 

- Maalmemnuniye ! bir gün tayin 
edin de geleyim ... 

Diyecek olmuşsanız: 

- Bugünlerde biraz meşgulüm .. Haf 
ta içerisinde haber gönderirim .. 
Cevabını almışsınızdır. 

Memlekette bir afet, mahallede bir 
kaza mı olmuş? Muavenete mühtaç in 
sanlar mı var? Bizim kurnaz, herkes .. 
ten önce paçaları sıvar: 

- Vah, vah! Bir defter açsak ta, bjr 
az 1ane toplasak! 

Defter açılır .. Müteşebbisi takdir ve 
takdis edilir. Fakat, her nedense, o def· 
terde onun adını bulamazsmız. 

Ama, halkın nazarında o: iyi adam• 
dır; mükcimdir; alçak gönüllüdür; m!• 
safirperverdir. 

Bana kalırsa, bu kabil kurnazlar, be~ 

şeriyetin saflığını istismar eylediklerl 
ellietle ötekilerden pek te üstürı değil-
lerdir. . 

Biliyor musunuz ? 
1 - Amerikada merkezi hükumeti 

olan şehrinin ismne anılan cumhuriyet 
hangisidir? 

2 - İki üç yıl evvel kayalardan dü4 

şerek ölen Belçika kralı birinci Albe • 
rin karısı kimdir, bugün kaç yaşında-4 
dır?. 

3 - Petervaradin şehri nerededir?ı 
Bu şehirde hangi tarihte Türkler ve 
Macarlar arasında çarpışma olmuş, bU 
çarpışmalarda kimler galip gelmiştir1 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkii Suallcrin Cevaplan~ 

J - İrlanda bayrağı mavi renkte 4 

dir. Bayrağın mavi z.emini üstünde sa• 
n bir org ve orgun kenarında da ka " 
natlı bir melek vardır. 

2 - İki türlü kertenkele vardır. Bi• 
ri yeşil kertenkele, diğeri de gri ker " 
tenkele.. Kertenkelenin hususiyeU 
dimdik duvarlarda gezmcsidir. 

3 - Oğlupun başındaki elmayı vu "" 
rarak hem kendisinin, hem de oğ!u • 
nun hayatını kurtaran İsviçreli Gıyo " 
m Tel takkında Schiller 1804 de b.r 
trajedi, Hippolyte Bis ve Jouy bir o .. 
pera yazmıştır. Bu operanın musik~si " 
ni Rossini bestcl<!mişlir. 



ispanyol sahillerinde 
kontrol başliyor 

ı
r --, 
Almanya lngilterey,~ 
Karşı silahlanıL or 

Roma. 26 (Hususi) - Gazetelerm 
İstihbaratma nazaran, Alman hükfı· 
meti pek yakında beş milyar markltk 
dahili bir istikraz yapınağa karar ver 
miştir. 

Hükfunetin tekeffül edeceği bu ;s
tikraz dokuz senede ödenecektir. Mil
li sanayii kuvvetlendimıek maksadı 
ile yapılacağı söylenen bu istikcazın 

• ingilterenin siliihlanması 
İtalyayı kuşkulandırıyor 

Yazan: Selim Ra gıp 

1• ngilterenin ve ona müvazi olarak 

Fransanın hümmalı bir surette 
sııcihlandıkiarı umumun bi'ldiği bir ha· 
kikattir. Bu iki devletle beraber Al
manyanın da, kaybettiği zamanı telafi 
etmek için, mütemadi bir hazırlık ha
linde bulunduğu inkar edilemez. Baş 
döndürücü bir yarış şeklinde tezahür 
eden bu hazırlıkların umumi bir sıkın
tı urandırması tabiidir. Nitekim bu te· 
sir iledir ki ilk olarak İtalyadan endi
şeli bir ş~ayet sesi )Jükseliyor. Bi~
hassa Giornale d'Italia'nın tercüman 
dlduğu bu ~-{ayet ıjöyı.e ifade olun
maktadır: Ortada bu hazırlıkları m&
zur gösterecek hiç bir sebep yoktur. 
İtalya, Habeşistanı ilhak etmekle eme
lıne vasrl olmuştur. Hitler Almanyası 
Avrupada umumi bir teşriki mesai te
min edecek makul ve adil bir plan or
taya sürmüştür. İngiltere ile Fransa
nın Komünist Rusya hakkında iyı ~a
hadetleri vardır. Rusyanın, kendiliğin
den bir harbe sebebiyet vermiyeceğirıi 
itiraf etmekte ittifak eylemektedirler. 
Şu halde: bu hazırlıklar niçin ve kime 

\siler Moris Şövalye ile 
Rozita Dias'ı 

film çeviren İspanyol 
kurşuna aizdiler 

yıldızı 

asıl gayesi, İngilterenin son teslihat 
kararına cevap olarak, Almanyanın 
da silah ve harp vesaitini artınnaktır. 

Almanya Akdenizde 
nufuz tesisi~ e çalışıyor 
ltalyanlarla bir ililafname imzaland:. Almanlar 
Habeşistanda madenieri işletecek şirkete yüzde 

40 nisbetinde iştirak ettiler 
Londra 26 (A.A.) - Mançhester kurulup sermayesi 200 milyona kadar 

Cuardian gazetesinin, siyasi muhabi- çıkarhabilecek olan «Afrika maden 
rine göre İtalya ile Almanya, Habeşis- şirketi>> sermayesine yüzde 40 nisbe
tanda iktısadi sahada sıkı bir teşriki tinde iştirak etmiştir. 
mesaide bulunmaktadırlar. Ber1inli Bu gazeteye göre, Almanlar. son 
Bernhard grupu, Harrar havalisi ile (zamanlarda ltalya ile imza ettikleri iti
garp eyaletlerinde mevcut kömür, de- lafname sayesinde zamanla şarki Ak
mir, bakır ve kıymetli maden kuyula-ldeniz ile Kızıl denizde büyük bir nüfuz 
rını işletmek için 30 milyon liret ile 1 tesis edeceklerini ümit etmektedirler. 

+ 

Sovyet .Rusya kuvvetli bir denizaltı 
filosu vücude getirdi 

japonyada endişe başgösterdi. Sovyetlerin Pasifik ve 
Baltık denizlerinde 130 denizaltı gemisi var 

Londra, 26 (A.A.) - Dail'y Teleg· filosunn bir gemi ilave edilmektedir ki 
raph gazetesi, Sovyetler Birliğinin ha· bu sıın:tle sene sonundaki adedi ellı o· 
len bütün devletlerinkinden kuvvetli lacaktır. 
bir denizaltı filosu mevcut olduğunu Gazete, Japonyanın bu inki~afı bü
bildiriyor. Bu gazeteye göre, şima1 Pa· yük bir endişe ile takip ettiğini ve çün 
sifik denizindeki denizaltı gemisi ade- kü buna ilaveten Sovyetlerin Vlndivos 
di 40 a, Baltık denizindekiler de bir tok bölgesi içinde bombardıman tay
kısmı inşa halinde olmak üzere en az yareleri için birçok limanlar in~asını 
90 a baliğ olmaktadır. Her ay, Pasifik tasarladıklarını bildirmektedir. 

••• Bu sabahki yangın Hariciye Vekiliile Yunan 
Başvekili arasında 

T h k ı d b. f b• "k Ankara 26 - Balkan Antantı kon-a ta a e e ır a rı anın 
seyi toplantısından sonra Hariciye Ve-

üst kısmı yandı kili Doktor Aras ile Yunan Başbaka
nı Metaksas arasında dostane telgraf-

Küçükpazarda Kantarcılarda Avra,. lar teati edilmiştir. 
ma ait makarna fabrikasının yumurta Balkan Antanti ve Yugoslavya 
deposundan yangın çıkmış, binanm Belgrad 26 (Hususi) - Başvckil 
üst kısmı tamamen yandıktan sonra Stoyadinoviç kabinenin dünkü toplan
söııdürülmüştür. Buranın 1500 liraya tısında, Balkan Antantı konseyinin 
sigortalı olduğu anlaşılm~tır. tahkikat meaai•i hakkanda arkada,lanna izahat 
yapılmaktadır. vennittir, 

Gazete ve 
kitapları 

mektep 
kağıdı 

Gümrük resmi hakkında 
bir kararname çıkarıldı 

Ankara, 26 (Hususi) - Gümrük ta 
rifesinin 326/a numarasına dahil olup 
gazete ,.e mecmualarla mektep kitap· 
larının basmasında kullanılan kağıtla· 
rm gümrük resmi hakkında hükUmet 
dört maddelik bir kararname çıkarmış 
tır. Aynen bildiriyorum: 

ı - Yalnız gazete ta'b'mda kullaml· 
mak üzere ve bundan başka bir maksat 
için kullanılmamak şartiyle yekdiğerın 
den beşer santim fasılalarla müvazi 
filigram çizgilerini havi olan ve bu ka
rarın neşri tarihinde gazetelerin bas -
masında kullanılan gümritk tarife lis
tesinin 328/ a numarasına dahil adi 
matbaa kağıtları üzerine mevzu gi.im· 
rük resmi yüz kilosunda yüz kuruş ol
mak üzere tesbit edilmiştir. 

2 - Gümrük tarife nuronrasının 
328/a pozisyonuna göre diğer nevi ka· 
ğıtlar üzerine mevzu gümrük resmi ta· 
rifede yazılı tam had olan yüz kilosun· 
da 900 kuroşa iblağ edilmiştir. 

3 _ Bu kararın neşri tarihinden iti
baren. on gün içinde hariçteki fabrika
nın siparişi kabul ettiğine dair vesaiki 
İktısat Vekfıletine ibraz eden gazete ve 
mecmua idarelerinin bizzat getirttik -
leri, birinci maddede yazılı cinslerden 
rulo halindeki filigramsız kağıtlar dahi 
bu karar hükmünden istifade eder . 

4 - Bu karar neşri tarihinden kırk 
gün sonra mevkii meriyete girer. An· 
cak birinci ve üçüncü maddelerde yn
zılı gazete \'e mecmua kağıtları hak· 
kında bu karar hükmü neşri tarih:n-
den muteber olur. · 

Paraşütçülerin 
Ege turu 
Dün başladı 
Ankara, 26 (Hususi) - Türkkuşu pa 

raşütçüleri yüzbaşı Zekinin reisliğindc 
bu sabah Ege turuna çıkmı.şlardır. Es
kişehir, Bursa ve İzmire gideceklerdir. 

Filo iki tayyare ve G-G tipi pla.nör
den mürekkeptir. Uçuşa Türkkuşu mu 
allimierinden Vecihi, Ferit, Ali, Tevfik 
\"C makinist Faruk ~tirak etmektedir
ler. 

Dük dö Kent 
Viyana, 26 (A.A.) - Kardeşi Dtik 

dö Vindsoru ziyarette bulunan Dük dö 
Kent Avusturya Reisicumhurunu bu· 
gün ziyaret etmi.ştir. 

llf"Sabahtan Sabaha 1 

ka11iı? . 
İtalyan gazetesinin bu sual! sormak

ta yerden göğe kadar hakkı vardır. Fa
kat bu sorgusuna verilebilecek cevap 
ta yok değildir. Habeş macerası başla
dığı zaman İngilterenin gösterdiği aciz 
isbat etmiştir ki muasır dünyada her 
zaman hazırlıklı bu1unmak bir zaru
rettir. Çünkü tehlikenin ne zaman ve 
hangi İstikametten geldiği bilinemez. 
Bunun için misal gösterıniye de ıüzum 
yoktur. Bu sebeple, sonradan pişman 
olup döğünmektense, tehlike zuhur e
der etmez defedilmesi çaresine teve!'
sül etmek, elbette ki daha doğrudur. 

İtalyan gazetesinin bu sualine bu 
mukadder cevabı kaydettikten sonra 
şuna ~aret etmek lazımdır ki İngilizle. 
ı·in haZJrlıkları, hakikaten azametlidir. 
Bir müddet sonra Akdenizde seksen 
parça harp gemisinden mürekkep bir 
filo, manevralara başlayacaktır. Bu a-
rada önümüzdeki temmuz içinde İngi· 
liz Kralının taç giymesinden bilistifa
de toplanacak olan imparatorluk kon
feransının pek mühim şeyleri müza
kere edeceği de saklanmıyan ve herke 
sin bildiği esrar cümlesindendir. Şu 
halde: Bir müddet evvel İngiltere !le 
İtalya arasında akdedilmiş olan ve 
Gentlemen's agreement ismi verilen 
muahedenin manası ve kıymeti ne olu
yor? Galiba bu mukadder suale cevap 
vermek için olacak ki Büyük Faşist 
Meclisinin bugünlerde mühim bir top
lantı yapacağı ve umumi siyasi \e as
keri vaz.iyeti gözden geçireceği bitdirı-

(Devamı 12 inci sayfada) 

Cad de 
Cumhuriyet vatandaşını ağır yük altında iki büklüm sürünrnekten kur 

taran kararın bi&aç gün sonra İstanbulda tatbik edilmeye başladtğ;nı 
gö.eceğiz ... 

Arka hamallığı da bir zamanlar ana caddelerde tesadiif edilen sırık ha
mallığı gibi tarihe karışıyor. 

Medeni seviyemizin bir kademe daha yükseldğiini göreceğiz. Gerçi is
tanbul sokaklarında deve katarına \'e tramvaylara asılan çocuklara tesa
düf ediliyor. Fakat şüphe yok k:. zaman bunları da ortadan yaldıracakt· r. 
Yalnız itiyatların değişınesi bıze güçlük vermediği halde ihtiyaçların 

deği.şmesi çok defa bazı müşküller çıkarır. Mesela sağdan yürümek mec
buriyeti ulu orta, başıboş gitmeye alışkın insanları belki bir zaman şaşır· 
tır. Fakat nihayet mecburiyel bir itiyat haline gelebilir. 
Fakat arka hamallığının yaptığı işi kamyonete veyahut arabaya yapı r
maya daima imkan var mı acaba? 
İstanbulun birçok yamaçları ve tepeleri vardır ki buralara yapılan yol· 
lar mesela Yüksekkaldırım gibi taş merdivenlidir. Buradaki mağaza ve 
e\•lere tasınacak eşyada gene ham aln başvurmak zarurcti vardır. Bur.un 
için bana· öy'le geliyor ki medeni şehir hayatını bir kül halinde modcr -
nize etmek lazımdır. Ve herşeyden evvel şehrin ve Banlieue denilen şe· 

hir etrafının yollarını düzeltmek lazımdır. Bugünün motör kuv\•eti en 
dik yokuşu bir nefeste çıkabılir. Vaktiyle insan ayağının zayıf kudreti
ne göre yapılan şehrin bütün merdh·enli yollarını dtizellmemiz v~ bu 
yollardan nakil vasıtalarını geçı:ecek birer düz kısım ayınnamız lazım· 
dır. 

Dalıi/iye Vekili 
Mersin de 

Ar k.ua, 26 (Hususi) - Buraya J 
gelen malumata göre Dahiliye Vekili 
bugün Mersine varmış ve tetkiklerine 
batlamıştar. 

Zaten orta asırlar yadigarı yüklü hayvanlarla en yeni Amerikan motör 
lerinin yanyana bağdaşmalarma i mkan olmıyan İstanbul gibi eski bır 
kuru1~u modernize etmek herşeyden evvel caddelerini ~çmakla kabil
dir. Çirkinliği yok elmek için güzelliği temin etmek H'lzım değil mi? 

DürhaD Cahit 
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ŞIB B BABB 

Mimar Sinanın mutbakları 
Dün tamir ihalesi yapıldı, bu mutbaklarda esk.i bakır 

takımları teşhir edilecek 

Tarihi mutbaklardan bir görünüş 
Topl{ap1 sarayının ikinci avlusunda 

Mimar Sinanın en güzel eserlerinden 
biri olan 22 bacalı büyük tarihi mut
bak bakımsızlık yüzünden günden gü 
ne harap olmakta idi. Bacaları yıkıl • 
mış ve kubbelerinin kurşunları eküil· 
miş olan, kurşunların yerine çinko par 
çaları ile yağmurların tesirinden mu· 
halaza edilmek istenilen bu büyük ta· 
rihi eserin esaslı surette tamiri için Ba 
~anlığın ı S bin lira tahsisat gönderdi· 
~ini birkaç gün eV'.·el yazmıştık. 

Metrfık V çocugun 
anası 

Müzeler idaresi derhal tamir işini 
münakasaya koymuş ve kanuni mera
sim ikmal olunarak dün rnüteahhidine 
ihale edilmi~tir. Mutbağın içinde mev 
cut kalayhane, kurşunhane ve bak•r
hanenin aynen muhafazasına karar ve 
rilmiştir. Tamirat bittikten sonra mut
bağın bir tarafında eski devre ait ba
kırlar, mutbak takımları teşhir eciile
cektir. Diğer b ir kısmında da tarihi ça 
dırlar- teşhir olunacaktır. Müteahhit 
bugünlerde işe başlayacaktır. 

Umumi nüfus 
yazımı 

3 ay evvel sokağa bırakılan Evvela tecrübe yazımı, eğer 
3 ayhk bir çocuğun anası yetişirse 938 de olmazsa 

ve babası bulundu 939 da umumi yazım 
Geçen kfınunuevvelde Şişlide 24 nu· yapılacak 

maralı evın önünde terkedilmiş 3 aylık Nüfus umum müdürü Muhtar, An· 
bir çocuk bulunmuş, polis tarafından karadan şehrimize gelmiştir. Hük(ı • 
çocuğa Ayten ismi verilmi§ ve bak1m met, nüfus işlerinin tamamiyle asri hir 
evine götürülmüştü. şekilde tanzimine karar vermiş ve bu 

Fakat zabıta bu çocuğun kim tarafın husustaki kanun layihalarını hazırla
dan terkedildiğini öğrenmek için yap mıştıı-. Bunlardan -yeni ni.tfus kanunu 
tığı tahkikatın peşini bırakrnamış ve ile yazım kanunu Büyük Millet Medi· 
nihayet bu çocuğu 22 yaşında Raziye sine verilmiştir ve encümenlerde tet· 
isminde bir kadının doğurduğunu ve kik edilmeğe başlanmıştır. 
terkettiğini öğrenmiş, Raziyeyi yakala Yazım kanunu nüfus kayıtlarının ve 
yıp sorguya çekmiştir. nilenmesini temin edecektir. Kan~n 

Raziye fakir bir kadındır. Bir Erme- Meclisten çıktıktan .sonra evvela yur· 
niden gebe kaldığını, fakir olduğu için dun bazı yerlerinde tecrübe yazımları 
bu gayri _meşru ço~uğunu besleycmiye yapılacaktır. Bundan sonra bütün mem 
rek sokaga bıraktıgını itiraf etmiştir. lekette umumi yazım yapılarak nüfus 
Zabıta tahkikata devam etmektcdi.ı: kayıtları yenilenecektir. Umumi yazım 

938 yılında yapılacaktır. Yetiştirile • 
mezse 939 senesine bırakılacaktır. K ültür işleri: -

Orta mekteplerin sınıf mevcudu 
Maarif Vekfıleti Talim ve Terbiye 

dairesi reısi İhsan ve orta tedrisat mü 
dürü Avni dün Maarif müdürlüğüne gi 
derek tetkıklerde bulunmuşlardır. Bil 
hassa orta mekteplerde sıkışık vazıyet 
te olan sınıf mevcutlarını indirme ça
releri araştırılmaktadır. Bu yıl sınıf 
mevcutları 60 - 70 talebe arasındadır. 
Gelecek yıl bu mikdar 4S talebeyi geç 
miyecektir. 

İlk o~ u ll ar müzik dereıleri 
Bu yıl ilkokullar programının esas

lı surette tadıli ı>:rasında yenı progra· 
mın müzik kısmını hazırlayanlar ara· 
sında bulunan ılk tedrisat müfettişle
rinden Bedrı Akali İstanbul Kültür di 
rt:ktörli.tğü hizmetine verilmiş ve İstan 
bulun muhtelif ınıntakalarmda prog:a 
mın müz k kısmı hakkında öğretmen
Iere konferanslar verrneğe başlamıştır. 

Miileferrih: 
Planör seyahatleri 

Türkkuşu Ankara merkezi memb • 
ket dahilınde bir turne tertip etmıştir. 
İlk seyahat pli'mörlerle Bursaya yEıpı· 
lacak ve Ankara)a avdet edilerek tur 
ne nihayet bulacaktır. Bilahara ha\' ı
lar müsait olunca Ankara - İstanbul -
Edirne, ve Ankara · İzmir turneleri de 
yapılacaktır. 

İlk turne dün başlamıştır. Ve bir p "t 

nör filosu Ankaradan hareket eciPJ'<'k 

Eskişehir - B:lecik · Buı:.ı;;a istikamelin 
de uçuşa başlamıştır 

Po/iste : 
Eroin kaçakçılığı yapan toför 

Rus sefareti şoförJerinden Aleko oğ 
lu Dimitri paltosun un eteklerinde 4 ·pa 
ket eroin kaçınrken yakalanmıştır. E· 
roinler müsadere edümiş, Dimitri hak 
kında takibata başlanmıştır. 

Bir çocuk başlandı 
Kartalda oturan Talat adlı bir ço

cuk -küçük kardeşile oyun oynaıken 
rnangaldaki kaynar su devrilmiş, ço • 
cuk başlanmış, Nümune hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir mektep talebesi arkadaşını 
yaraladı 

Falihte Çarşambada oturan ilkmek· 
tep talebesinden Şemsettin arkadaşı 
Muzaffer ile şakalaşırken elinde çakı 
ıle Muzaff-e.ri ai'kasın<ian yaralamıştır. 
Muzaffer Gureba hastahanesine ttal':lı· 
rılmıştır. 

Bir kadın çocuğunu düşürdü 
Galatada oturan Muharremin karısı 

Adviye üç aylık çocuğunu düşürmüş, 
neticede de kendi sağlığı tehlikeli bir 
duruma girmiştir. Kadın Haseki has· 
tahanesine kaldırılm~tır. Kadının ço -
cuğu ne şekilde düşürdüğü etrafında 
tahkikata başlanmıştır. 

Fatih ve Eminönü merkez 
memurlukları 

F.mn.vet Müdürlüğü ikinci şube ağır 
suçlar masası merkez memuru Meh -
m<'t. Fatih merkez memurluğuna, Fa· 
tıh Merkez memuru Ali de Eminönü 
merkrz rneınurluğuoa tayin edilıılişıer 
dir. 
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SA 
SlMON ve HERllER'l' :\IAHSHAL 

.Ay 
Bu hafta bUttln lstnnbul luılkıııı celhederı 

Sinemasına 

Çeşme ve se biller 
Tamir etiirilecek 

KIZLAR MEK 
Franaızca IÖ:r.lü ıengin filminde pariale muvalfokiyet kazanıyorlar Bu filmi görenler: Haftanın 

en tüıel filmidir cliyoriar. IlAveten: Micrey Maus Şanghay'da ve Fox Jurnal reporlojı. 

E~~ileBekdiyeansındahl iliti. ~:::::::::::::::::::::::::::~: lafları halle memur hakem heyetinin , ' 
son bir kararile 'beledi~eyc aidiyeti t GaLy_ Morl"y - Vietor Fran· 
kabul edilen çeşme ve sebillerdcn mi.lh Emsalaiz brr heyeti temsiliye : ceıı Elvir Popcııco • Raımu -
tacı tamir olanların tamiri için 937 se- Anclre l.efdUT ve Duvıılles 

nesi bütçesine tahsisat konacaktır. Bun muktebeıı 

ı 
Free ve Cnillavet'in ıııeşl.ur eserinden 

ların müstacelen tamirine lüzum gö • Oynayacaklari film = A k Ş •• k 
rülenleri de 936 bütçesinde miinakıle ş u rani 
yapılmak suretile hemen 'tamir ettıri· (Le Ro i ) 
lecektir. Uzun zıımnn kendisinden bahsedilecek hir sinema hadisesi Bu .:;:::esi S K A R V A Sinemasında 

Universile de: 
Dersler başladı 

Ünıversitede bayram tatıline di.ih ni 
havet verilmiş, bütün faki.i'telerde . -
ders!ere başlanmıştır. Kurban havra -
mını Uluda~.ında, kış sporları yap.mak· 
la geçiren Universite talebclcri İstan· 
bu'a dönmüşlerdir. __:;_--.,.....___, __ 

işleri 

Sırık hamallığınm kalkması hakkın 
da belediye, tetkiklerini bitirmek üze 
r<~dir. Tesbit edilmekte olan karar, Pn 
çok bir aya kada' tatbik edilecektir. 

Sırtlarında küfe ilc satıcılık yap:ın 
esnafın vaziyetleri de tetkik edilmek· 
tedir. Bunların da harnal sayılıp sayıl 
mıyacağı, menedilirse satışın nasıl ya 
pılacağı cihetleri ara~tırılmaktadır. 
Şehir dahilinde eşekle nakliyat ;şi· 

ne gelince: bunun tatbikatma hemen 
geçilecektir. 

Prust geliyor 
Şehireilik mütehassısı Prust öni.lmüz 

deki hafta içinde şehrimize gelecektir. 
Pru.st bu sefer uzun müddet kalarak is 
tanbulun plftnı üzerinde çalışacaktır. 

Caddelerde geçit yer1eri 

Caddelerde kazalarm önüne geçmek 
ve seyriseferi kolaylaştırmnk için ge· 
çit yerleri tecrübeleri yapılmıştı; fa · 
kat çivi ve boya ile bunun kabil olma 
dığı anlaşılmıştır. Yeni bir usul bulun 
muştur. Geçit yerlerindeki kaldırımlar 
söki.i1erek asfalt döşenecektir. 

Düşkünler evinin kadrosu 

Son toplanan aceze ile düşkiinler e· 
vinin kadrosu ı OSO ye kadar çıkmıştır. 

Yanlış yazan daktilolar 
Belediye makamı, bürolardan çıkan 

yazıları yanlış, intizamsız ve silintili 
bulmuş; bunun kat'i şekilde önüne ge 
çerek gerek kağıtlardaki yazıların düz 
gün olmasına ve gerekse dosyalar•n 
son derecede muntazam tutulmasına 
karar vermiştir. 

Bu işlere dikkat etmiyen büronun 
memur ve şefi mes'ul tutulacak, yan
lış yazan daktilonun da birineide bir 
yevmiyesi kesilecek, bu hal üç defa o
lursa o memurun ehliyetsizliği an·ıaşı 
larak vazifesine nihayet verilecektir. 
Yanlış yazılar, makamın tezkeresile 
doğruca muhasebeye gönderilerek yev 
miye hemen otomatik olarak kesile • 
cek tir. 

Dikkate şayandır ki, mcmurlara ışin 
ciddiyeti anlatıl dığı günden beri bütün 
yazılar düzehn~ ve henüz kimsenilı. 
yevmiyesi de kesilmemiştir. 
-· .. ~---- •• ~- ••••• • • 1 ........ _,_ 

BugUnden itibaren 

Parisli Şantöz 
MARTHA EGGERTH 

KAN KARDESLER 
LOREL HARDl TUrkçe sözlO 

ANTAKYA - iSKENDERUN 
FE R A H sinarnada 

• iR de 
•• 

FOTO s 
Her çeşit fotoğraf malzemesi ve makinelerinin 

toptan ve perakende satış deposu 

Taşradan siparişler kabul edilir ve süratle yollanır. 

Adres: İzmir: Başduran Emirlerzade çarşısı 

: • • ; • ~~ • • • ' .. • ~ j ~ı 

Deniz işleri : 
İspanyol gemisinin kurtarma ücreti 

Bayram günlerinde sis yüzünden Ça 
nakkale boğazında karaya oturan İs· 
panya hükfımetinin Cabotres Toı•kas a· 
dmda'ki Kurtarma şirketinin Hurra va 
puru vasıtasile kurtarılarak İstanbula 
getirilmiştir. 
Boş olarak limanımııda bulunan bu 

gemi Rusyaya gidecektir. Yalnız gemi 
kurtarma şirketi ile aralarında bir ihti 
laf vaki olmuştur. Şirket, vapur kap
tanından kurtarma masrafı istemekte • 
dir. Kaptan da İspanya hükumetini gös 
termektedir. İspanya hükumetinden ne 
~ekilde para tahsil edileceği malum ol· 
madığından gemiye seyahat müsaadcsi 
verilmemektedir. Müzakere devam et· 
me"ktedir. 

Yeni liman binası 
Liman umum müdürlüğünün taşına 

cağı Galatadaki Merkez Rıhtım hanm· 
da yapılan tamirat bitmek üzeredir. 
Liman umum müdürlüğü hanın bitin· 
ci, ikinci ve üçüncü katlarını :işgal e· 
decektir. Dördüncü ve beşinci katlarm 
da ise muvakkaten şirketler komiser
liği ile Tahlisiye umum müdürlüğü ve 
gemi kurtarma şirketi bulunacaktır. 

Akay, Haliç ve Boğaz vapurları 
ta rifeleri 

İstanbulda bulunan İktısat Vekaleti 
tarifeler dairesi müdürü Muhsin dün 

Gümrük işleri : 
Umum müdürün tetkikleri 

İstanbulda bulunan Gümrükler u • 
mum müdürü Mahmut Nedim dün sa· 
bah Gümrükler başmüdürlüğüne ge· 
lerek uzun müddet meşgul olmu~tur. 
Kendisi ile görü§en bir muharririmize 

muhtelif meseleler etrafında §Unları 

söylemiştir: 

- Senebaşından itibaren İstanbul 
gümrükleri yeni şekılde çalışınağa baş 
lamıştır. Bugün yeni gümrük bi.irola -

rını ayrı aYrı gezerek çalışma tarzian 
nı gözden geçirdim. 

Teftiş heyeti reisi Muammer, daha 
bir hafta burada kalarak tetkik!erJe 
bulunacaktır. 

Geçen hafta Ankarada yapılan mil
fettişler kongresi iyi neticeler ve rm· ş
tir. Vekalet kongre mukarreratmı na
zarı itibara alacaktır. Gelecek seneki 
kongre daha esaslı olacaktır. 
--······· ......... .. •••••at•• •• 

Deniz Ticareti müdürlüğüne gelerek 
bir müddet meşgul olmuş, Akay, Haliç 
ve Şirketi Hayriye tarifelerinin yeni 
şekli etrafında izahat almıştır. 

Bu üç işletmenin ücret tarifelerinde 
tenzilat yapılması istendiğinden MulıA 
sin İstanbulda bulunduğu müddet zar 
fında bu jşle esaslı surette meşgul ola· 
caktır. · 

KDçDk Haberler 
Belediye bütçesi 

Belediyenin 937 senesi bütçesi üzerinde 
Dalmi Encümenin yaptıAı tetkikat nihayet 
bulmak üzeredir. Bir haftaya kadar bütçe 
Daimi Encümenden çıkacak ve şehir meclt· 

sine sevkedilecekUr. 
Dahiliye VekAleUnin .:önderdiitl bir tamı

me göre bundan sonra belediye ve husust 
ldarelerin yapacakları mübayaata alt maz
batalarda ihale kıymetleri kuruş olarak eös
terUecektir. 

Dairelerio demirba' eşyaları 

Dalreterin demirbaş eşya defterleri de, ha
ziran bldayetıne kadar, hataı;ız olarak tan· 
zim edUecek ve bir suretleri belediye merke-
zinde muhafaza edilecektir. 

Hüsnü Yama~ı'ın telkikieri 

zun müddet meşgul olmuştur. Hüsniı Ya .. 

man pazartesi günü Ankaraya dönecektir. 
_........ . -- ....... ·-- . l ll:ltl• ........ 

llt4neuı Btıtcrıqn6 
• Şehir flyatroıw 

Tepebaşı 
dram kııımın ılıı 

27-2-937 
$ehir 1i'yDtrosu 

ak~am saat 20.30 da 

0 M iT 
Fransız liyıttro:Ju 
Operet kısmıııdıt 

gUndt\z saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

tarafından Do§anla Selma 
akşam snıtl :W.30 du 

2-3-937 
DELiDOLU 
Salı glinU akşamı saat ~1 de 

Naşit tımtfıhdan 
İktısat Vekıiletl Teftiş Hey'eti Rel~l Hüs· K 1 L 1 B 1 K L A R 

~::::::::::::::::::::::::::::~n~U~Y:am::an~d:u::n~, ~T~ic:a;re~t~O~d:a:sı:n:a~g:e:ıe:r:ek~u;-~ ... v;e~;a~y~rı~c;a~I~)P:l~id~~o~lu~~o~p:eı~·e~ 
Binlerce TOrk 30 senelik taribirnizi canlandaran TOrk'Un biiyl\k zaferini gösteren Tliı·kçc sözlU bl\yl\k 

mlllt filmi görmeye koşuyor : 

T O R K 1 N K 1 L A B 1 ında Terakki Hamleleri 

Mat•::~~~,u de Türk Sineması .. ~ .. ...:~~~ED~=" 

BUtun İSTANBUL halkının a~zında yalnız bir isim var: lşte mcnıleketimlzde yapılan _en GÜZEL l''İLl\1 

us Japon . Muhareb~si T~;:L~E 
Bugün saat 1 de 1 p E K • da ~..ı1!1---~ tenzilatlı matine sınemasın 
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MEMLEKET HABERLERİ Memlekette av cı lık faaliyeti 

Boluda bir 
kongresi 

köycülük 
yapıldı 

Bütün kaymakamların, nahiye müdürleri ile meclisi 
'Umumi azalarının iştirak ettiği bu kongrede bu yıl 

yapılacak işler tesbif edildi 
Bolu (Hususi) -·Burada beş gün J 

alJı en bir köycülük kongresi yapılmış, 
~on~reye vali Salim Gündoğan riya • 
let etmıştir. 
. Kongreye kaymakamlar, nahiye mü
<lürleri, meclisi umumi azalan, daire 
fetleri iştirak etm~lerdir. Kongrenin 
faalıyeti hakkında Bolu valisi şu iza • 
batı verm~tir: 
cŞeflerimden aldığım direktifler ü

~r.ine mesai arkad~lanmı Boluya 
lavet ettim. Yapılacak ~1erin progra· 
~Lnı hazırladık Bu sene ziraat işleri 

· 1bt planda gelmektedir. Köylere zirAat 
"ıkineleri verilecek, ancılık ve ta • 

1 Afyonda stadyo.m 
Ve si/o Inşaatı 
Afyondan bildirildiğine göre inşa e· 

dilmelde olan silo yakında ikmal edJ
lecektir. Silo ikmal edilince şehrin e· 
lektrıik tesisatı da kuvvetJlendirilmiş 
olacak, şehre gündüzleri de cerey~m ve 
rilecek ve bu suretle küçük sanayiin 
elektrikten fstüadelerunesil imkan • 
ları temin edilmiş olacaktır. 

Myonda asrl stadyom inşası için te
şebbüsler yapılınıştrr. Stadyom içın 
roşeebbüsler yapılmıştır. Stadyom i -
çin istasyonun arkasmd.aki tarlalar 
lııtihab ediJ.miştir. Evvelce stadyom 
için ayrılmış olan yer şehl'in en güzel 
ve pahalı semtindedir. Fakat stadın 
ihtiva elmesi icab eden tesisatı istiab 
edemiyeceği için, buresı satılacaktır. 
Elde edilecek fazla para da s::>or sa • 

Her yerde sürek avlan tertip ediliyor, avcılık 
teşekkülleri olmıyan yerlerde de klüpler tesis olunuyor. 

hasınm mükemmeliyetine sarfedile - M. Kemalpaşa ave ılan bir arnda 
cek tir. 

Yeni stadyomun inşası için belediye M. Kemalpaşadan yazılıyor: Genç - lar k!übü tarafından Geyik gölü om'ld· 
reiS'i Hasan Tiryakioğlu ile mmtaka lerbirliğinin bir !kolu vaziyetinde olan nmda yapılan sürek avmda üç domuz 
başkQnı Galib Demrier çok çalışmak· avcılar bu yıl av mevsiminde bir hay- iki ayı, 3 tavşan \'Urulmuştur. 
tadırlar. li faaliyet göstermişlerdir. Tertib e • Mersinde 6 ayda vurulan hayvanlar 

B dilen toplu avlarla sürek aviarında Mersin {Hususi) - Bu kı.ş muzır 
Bursa ve ayramıç jandarma pek çok domuz vurulmuş, karaca, tav· hayvanlarla geniş mıkyasta mücadele 

ku mandanliklari şan ve muhtelif kuşlada diier av hay- edilmiştir. Halka 4H martın, 1024 

· Yttkçulu~un ıs1ahı için çalışılacaktır. 
~Öylü toplu olarak tl}rlasını sürecek, 
•rmanını yapacak, ekinini ekecek, 
~vasını toplıyacaktır. Her birlik 
cı.er.ketine bir ziraat koruyucusu tayin 
~yoruz. Mahsulün idrak ve .başlangıç 
~~nmı ziraat koruyucusu tayin e • 
~tir. 

Bursa (Hususi) - Vilayet jandar· vanları avlanmıştır. Satılan aviarın be gıra tüfeklerı dağıtıtmı-ltır. 6 ayhk 
ma kumandanlığını yapan Bay Ha - delleri de kuruma irad kaydedilmiş - mücadele de\•resi içınde 249 yaban 

. .. san, Bayramiç jandarma tabur kuman· tir. do
1
muzu, 9 kurt, 14 tılkı, .. 2 ça'kal vu· 

Bolu Talisl Salim Gdiıcioran danlığına tayin edilmi,, yerine de Bay Geredede sürek avı ru muştur. 

: ller köyde köy tarlaları, köy bağlık· 
'-n, köy meyvalıkları ilidas edilecek· 

d · 'h Düzcede avetlar klübü an ımtı anla birer köy sıhhat koru • lernail Hakltı tayin olunmu~tur. Gerede (Hususi) - Halkevi avcı • Düzce (Hususi) _ Kaza kaymaka-
cusu ttıyjn edilecek, ve her köyde bir ,--=----==ı-=-==--::ıı::a:-==-=-===:cıı:::========"""""'==--==-=-• 
ecza dolabı bulundurulacaktır. Su bi· mı İsmail Baykalın teşviki ile burada 

~. 
~.....c llususl muhasebe bu yıl köy yolları 
...-ı büt9Csine 8500 lira koymuştur. 
~za metkezlerinde birer bayındırlık 
"'QQnisyonu tesis olunaca1ctır. Köyler
~~ yapılacak mcldep, köy odası ve sair 
\ClllaHar Bayuıdırlı'k Bakan1ığmın tipi 
~.planları üzerinden inşa olunacak -

rikintileri kurutulacak, ev ler badana- Trakya n 1 n ye n 1• k 8 8 8 b a 81 avcılar klübü te.şkıl edilmiştir. Şim • 
landırılacak, çatılar kiremitlendirile • diden 200 aza kaydoiunmuştur. Avcı • 
cektir. lar bayram münasebetıle Efteni go .. 

Bundan başka hayvan nesiinin ısla· Muratlıda modern bir tavuk istasyonu yapıldı, köylüye lüne avianınağa gitmışlerdır. Bu ava 
hına son derece gayret edilecektir. bır çok köyluler de İŞtırak etmiştır. 
Düzce, Gerede ve Boluda hayvan ser· bedava cins tavuk ve tavşan dağıtılıyor Yolda köylülere Halkev. köycülük şu· 
gileri kü.şat edilecektir. Her birlik mer besi tarafından konferanslar da verıl· 
kezine birer boğa alınacaktır. Dirayet- miştir. 

lfer birlik merkezınde askerde sıhhl 
İflerqe bulunmuş çavuş ve onbaşılar -

li köy katibi ve köy muhtarı yetiştir · 
rnek için kurslar açılacaktır. Köy va· 
ridatının sarfı kontrol edilecektir. 

Ereğli bez fabrikası 
Martta işe başlıyor 

Konya Ereğiisi (Hususi) - Ereğli bez fabrikasının yapısı ve montajı bit
~tır. Fabrika önümüzdeki mart nyı igınde iJilemeğe açılacaktır. Fabrika 
m son sistem makinelere sahiptir. Bu fabrikada iimdiye kadar Türkiyede 
,&pılnuyan ince dokumalar yapılacak tır. Fabrika iptidat maddesinin bü -
tmt bir kısmını Eskişehirde Ziraat B ankası tarafından ektirilen tarlalar -
~ln tedal'Jk edecektir. 

tabr'ikada 15,200 iğ, 300 dokuma tezgahı vardır. Bir yılda 1,400,000 

~ ~amuk harcıya~k, .f milyon met re, yani 600 bin kilo bez yap.ac•ktır. 
Hbı·ika mermerşahı, salaşpur, bez ve renkli patiska imal edecektır. Fab-
~da 1500 işçi çalışacaktır. Bu fabrika daha şimdiden Ereğli ve muhiti 
"'tlll büyük bir !kalkınma vesilesi olm uştur. 

~·------------------Nevşehir Çocuk Esirgeme Samsun ve Sivas kUltür 
Kurumu kongresi mUdUrlUkleri 

Nevşehir (Hususi) _ Çocu}( Esir· Samsun (Hususi) - Dokuz sene-
t erne Kurumu yıllık kongresini yap _ denberi ~ehrimizde kültür direktörü 
._.ı, y · 1 b"t · ~oo ı· ı '- '- olan Cemal Gültekin Sivas ltültür di-&._ • enı yı u çesı •J ıra o ara~ ~a-t i edilmiş. yeni idare heyeti ba~kan- rektörlüğüne tayin edilmiştir. Buraya 
~~tna muallim Sabri, azahklara da Dr. da Bıtlis lcültür direktörü Harndi a-el-

l Yri, eczaçı Süreyya, muallim Naki- miştir. 
~ .. Ayşe ve Tahsin seçilmişlerdir. Adapazarında halk dersanesi 

Adapazarı (Hususi) - Halkevinin 
Stvasla bekçi leşkilati diğer şubeleri gibi güzel san'atlar ve 

~Sivas (Hususi) - Sivasta zabıtanın halk dershaneleri kolu da faaliyete geç 
l Vanılı çalı'şması sayesinde son aylar miştir. Halk deuhanesi olarak Sabiha 
çitlde tek zabıta vak'ası bile kaydedil- Hanım ilk okulu intihab edilmiştir. 120 
~e~iştir. Bekciler de teşkilata rabte - talebe derhal lcayıd olunmuş ve öğret • 
lıt tn1,, hepsine de bir örnek elbise da- men Hilmi Coşkun tarafından dersle-
-..:!.rnıştır. re başlanmı~tır. 

Mardin de trahom mücadelesi 
Mardin (tJususi) - Şehrımizde 

açılan trahom hastanesi faaliyetine de
vam etmektedir. Her mahalle halkı sı· 
ra ile muayene edilmektedir. Gözleri 
trahomlu olanlar muayene edilmekte
dir. Şehir halkının muayenesi ikmcıl 
edildikten sonra sıra ile hastaneye y • 
tırılarak tedavi edileceklerdir. 

Pafuya yerleştirilen göçmenler 
Palu (Hususi) - Buradaki göç .. 

menlere hükumet bin lira para dağıt • 
• mıştır. Ayrıca yerli halk da odun, kö-

Yeni Mmathnın, yen• mektebi mür v h ' b .. · 1 d' . . k" . e za ıre te erru etmış er ır. 
Muratlı (Hususi) - Trakyanın en/ zerınde yenı yapılan betonanne 0P Göçrne 1 . . . k "d 

· . . b" "k n e\· erının ınşası ışın şı .. 
önemli ve şirin köylerınden birı de rüler mevcuttur. Tarım ışlerıne uyu detı' yu··z" d b ' .. dd '-k 

t · . · . A 1 k un en ır mu et mu va~ aten Muratltlır. •·s senedeı· ,)en nah1ye ehemmıyet verılmektedtr. rıcıı ' '"t'l d'l . : 
12 ı. lık . t k t' ta ı e ı mışt.r. merkezidir. Evvelce 1 ev ı bir köy meyvacı , cms avu , tav.şan ye ış • ------

iken bugün 750 haneli 4500 nüfuslu tirrnek için gayret edilmektedir. Mu· 
bir kasaba halini almıştır. Beş sınıflı ıathda modern bir tavuk istasyonu ya· 
bir okulu vardır. Okulun 350 talebesi pılmıştır. Bu istasyondra Rodeyland, 
vardır. Bundan ba~ bir d'e yatı oku- Leğorn cinslerinden tavuk ve Ankara 
lu yapılmaktadır. Okul himaye heyeti tavşam yctiştirilmekte ve köylüye da
yoksul çocuklara kitap ve mektep le- ğıtılmaktadır._ -----
vazımı ile haftada iki gün sıcak yemek 
tedarik etmektedir. 

cGeneral Kazım Dirık spor klübii• 
Çorlu spor klübüle yaptığı maçta 1-3 
galip gelmiştir. General Kazım Dırik 
şahsen bu klübe maddi yardımlarda 

bulunmaktadır. 
Nahiye merkezinde Parti genel sek

reteri Şükrü Kayanın btzzat temelini 
attığı modern parti binasının inşası bit 
rnek üzeredir. 

Ahalisinin büyük bir kısmı göçmen 
olan bu ınıntakada sıhhat \'aziyeti iyi· 
dir. Muratlı nahiyesi Tekirdağ vilayeti 
ne bir sose He bağlanm~tır. Bu şose ü-

Burdur halkevi çalişmaları 
Burdur (Husu5i) - Halke\·inin ye· 

ni idare mecli~ı azaları seçilmiştir. 
Her şube kendine aid bir çalışma prog· 
ramı hazırlamağa ba!ilamı.ştır. Temsil 
ve spor kollan bu yıl her y rldnn f:ız
la çalışınağa başiaml§tır. 

Civar viltiyetlerle tanı~mak v~ ıyı 
münasebetler te:,is etmek için geçen se 
ne olduğu gibi ı sene de küçük spo.· se 
yahatleı i yapılacaktır. 

Feshedilen MuaHimler Birlıği binası 

Halkevine dev.edilecektir. Halkevi spor 
klübü bu binaya geçecektir. 

Antep şehi r meclisi 
Gaziantep (Hususi) - Şehir M~c· 

lisi şubat toplantısını yapmış Ye ruz • 
namesinde bulunan mezarlık işile vari· 
dat ve masraf bütçelerine yeni fasıllar 
ilaveııi işini bitirerek dağılmıştır. Hu .. 
susi idarenin faaliyetine aid rapor it • 
tifakla kabul edilmiştir. 

Gazeteleri ~-~ 
~~~ Okurken 

AÇIKSÖZ - Beyımzda bır şehır 
bahçesı yapılacak. 

- Beyoğlunun orta yerınde de b~r 

köy bahçes. )apıtmıyacak mı? 
CUMHURiYET - Avrupada ye-

PAZAROLA HASAN BEY 
ni vazıyet. 

- Eskısı , y\ zdı, yenı~ı ka ııp .. 
• • DIVOR K I: 

- Haberin ~ar mı Hasan Bey? ... Ay ortadan ikiye bölünecek Hasan Bey - İyi bir §ey azi'lim. 
miş. 

. .. Çünkü aldığımız aylık ancak. on 
b~ güne yeti.şiyor. 

Ayvaz ka-,.ıp. hep bır hesap. 
TA. • - Yen buyuk mu ahakl· 

m ız 
Hallev k. l\ K oftanın re.-,mi

nin altına B NumJn R.fat, B Nu
man Rıf.ltın re ır n n a.tır-:1 ri.,. .l. 
Krofta ~aL m\ ,ın. 

TAN - lı.m ın:~ 

- Kızını oı .ın \'Jr 111 ~ 3na::..nı 

soran olsun. 
I{UHUN - A ma m .ı mw;•emleke 

ist!yor. 
- Sahi mi ::.Öyluyorsun? Bak b.z 

bunun h ıç fa ı kındcı de{!ıldık! 

HABER - Lehı<itcının y •nı mılLI 
şefi. 

- Eski gani milli şefı kımdı, o· 
nu söyler misin r 



6 Sayfa 

Fen ni bahisler: 

Muhatabınızın zihninden 
geçenleri okuyacaksınız! 
-------- * ~ • '-------~ 

Kanser hastalığı tenasül kabiliyellerini kaybeden-I 
lerde veya etmek üzere bulunanlarda oluyormu.!J -

&f$151 
Belediyeye yeni bir varidat 

membaı 
- İstanbulda yollar bozuk. 

- Yapılması güç değil mi • 

- Şehirde çocuk bahçesi yok. Ço-
cuklarunızı ya evde kapamak; yahut 
ta tozlu sokağa bırakmak mecburiye-o 
tindeyiz. 

Londrda çıkan - Az zaman sonra çocuk bahçeleri 
New Chronicle y: yapılır, bu dertten de kurtuluruz. 

Suçlu, ~ücrümün kendisine b enzeye 
bir başkası olduğunu iddia ediyo 

Mahkemede " Ben talisiz bir zavalhyım. Bu adam 
hiç bir m~amele yapmadığım halde nedense ikisi 

zıyor : - HaHi bazı sokaklarda elektrik 

Dimağdan tıknn yok. Kasım, şikayetçi: gösterdikleri, Cemal İsmindedir. 
şuaların mevcudi • - Bir iki ay içinde butün sokaklara - Salıpazarınaan geçiyordum. Bu oğlu Cemal ... Kendisi, dün Istanbul 

dolandıncı o (luğumu söylüyorlar , dedi 

yeti hakkında derin elektrik koymak imkanı vardır. adama-rastladım. Daha doğrusu o ba- liye üçüncü ceza hakyerinde du 
tetkikler yapan İn • - Sokakları her gün yıkamak doğ- na rastladı, yal Her ne haise itte, bu sı yapıltrken, yalnızdı. Polisteki 

rudur. 
giliz doktorlarından adamın yanınpa bir de kadın vardı. yetçiler, adiiyedeki safhada, şi 
Kilneri ilim alemi - Bir kere değil, belediye ist.eı se B k d k d 'ki . d k b 

sokaklan günde on kere bile yıkayab~- ana adını göster i, « a ıncağızl) ettı erı a amın ya asını ı tnnır. Öl ıin~ye. k:· !ir. dedi <<sık ıl mı ı, yad igôr biricik altın aa- Esmer, u fa k 
1 
e fe k yapılı, orta 

dar ilim alemın e - Ildediye fakir halka yardım et- atini .. ımağa kaılanmıı. Şimdi ha- lı bir adam olan Cemal, eskice 
tnnınmamış olan Dr me!idir. yırlı bir müııeri arıyor. Merak etme, pallosunun önünü kavuşıurarak, 
Kilner öldükten son - - Edebilir. Belediye şöyle böyle bir ben saatten aniarım ve doğruyu .öyli- b "k .. 
ra bıraktığı eserle birdenbire meş- ta Türkiye olmak üzere bir çok baş • yardımda bulunmak değil, hatta fakir yen bir adamım.; bugüne bugün soka- nu: B: ~~o~lihsizliktir benim 
hur O}U\'e.mıi~ ve bazı kimseler de O• ka milletler de bU af etin ÖnÜnÜ almak halkın yjyeC€gw ini, yakacag.,.Jnı, giyec.>- .. t ]5 J' d ) L J 

., • ga asan ıra e er, som atın llap a- bıma bu ne talihsizlik! Ben bu nun yolunu takip etmeğe başlamışl:ır· içln yorulmadan araştırmalar yap • ğini bedava dağıtır. b' 
1 

F-''- ı.._ .1 .. - b • • 
dır. maktndırlar. Umumi kanaat; Üzerinde _ Peki ama bütün bunlar para iJe ma ır saat a.at, .uoıncagız uç, eş larla hiç bir muamele yapmadı 

b :1.ı. 1 ·ı · ı · d kt · ekaiğine elden çıkarınağa da razıf Gel, .. ) ... b'l .. ed'-· h Id Onun muakkiplerinden ır tanesi ki bütün varUA arı e ış ıyen o arıarın olur. yuz erını ı e gorm ıgım a e, 
ismini henüz verrnek istememektedir. pek yakın bir zamanda bu derdin der- _ Tabii dua ile olmaz ya, para ile o· ~lıver _tunu da hem kazan, hem de bir lar tarafımdan dolandırıldıklarını 
•beyinden çıkan mevceleri gördün1 ve manını bulacaklarıdır. lacak. ayır 1flel» )ediler. Olsa olsa beni başka 
bun1arı tesbıt edecek aletleri de yap· Bu hususta Berlinden gelen bir ha- - Belediyenin bugünkü varidatı ka Acıdım k.adıncağızın haline. Üç a benzetiyorlarl Fakat kime) Orası 
tım demektedir. Alim fikrini şu yolda her de bu fikrimizi teyit etti. Bu güzel, fi midir ki.. şağı. be, yukarı pazariılda aaati sekiz ı· lmadığından ~nden 

0 

..... r .... 

izcıh etmektedir: ve fennin aydınlı~a do~ru gittiğim gös- _ Bugünkü varidatı kafi değildır. yü~ elli kuru~a aldım. Bu alıf verişe ~a~merli doland,ırıcının hesabı 
- Dirn-aa şualarının boyları bir mik teren havadis şudur: Ama bir varidat kapısı açabılir. d~lald eden adama da elli kuruf bah- yorl Herhalde, benim bir 

ronun onda üçü kadardır. Bir mikı·vn Klnserin mcnşei hakkındaki esrarı - Aman şunu söyle. şış verdim, etti dokuz yü,zl Halbuki, var. Işin dosdoğrusu olarak içyüzü 
milimetrenin binde biridir. Telepati de Kavzer Vilhelm enstitüsü profcsörle- - Sövli'"•evim. Bursa belediyesinin b s t b' b ı_ 'k' ı· I k !!1 _., b' 

~ B .; .; J u .aa ı.r uçu-&, ı. ı ıra ı aoı ır sa- itte bundan ibaret 1 nilen şeyin artık sırn anlaşılmıştır. Yal ri aydmlatmışlardır. unların iddinta- yaptığını yapmalıdır. atmıf. Iş ı~den geçtıkt~n sonra, dolan-
nız bazı elcsiklikleri tamamlamak ve rına mizaran kanser, tenasüli faali- - Bursa belediyesi ne yapmış ki? dırıldığtmı anladım ı Reis Necip Nadir, Cemale aordıı 
k~fimizi bütün teferrüatile ortaya at- vetlerini bitiren veya bitirmek üıe!·e - Şehirde türkçeden başka lisan:a ı h' 

• l d b 1 Abdullah, ıtika·vetçi: - Sen ev ve ce ıç ceza yedi n mak için biraz daha mesaiye lüzum gö olan kimse er c aş ıyormuş. konuşanlardan beş lira ceza alacakmış. " J 

rüyorum. D.imağdan çıkan mevcelerin Bu mütaleaya bazı tıp üstatları mu- - Bu adam, yanmda başka bir a- - Evet. Fakat, ne zamanalrda. 
man•larım anladığımız zaman artık halefet etmişler, bir çok kanserlllerin biSET damla kapalı çarşıda karşıma çıkıp, neden ve kaç defa} Doğrusunu i 
dünya yüzünde •sır:~~ ve gizlilik me{-~ bu hastalığ~ ~ütün ~uvve! ve tenasüli cciyidir, altındır, ucuzdur, kelepirdir, aeniz, hatırlıyamıyorumf Maama 
burnu kalmıyacaktır. kabiliyetıerı uzerlermde ıken yaka • E İr tavzı·h falan filan diye, adi bir saati :ııatarak, sabıkn kaydıını sorarsanız. bildiriri 

Diplomatlar ka~ı karşıya yalan söy 1 landıklaruu söylemişlerdir. Onların ikisi birden hemencecik gözden kay- Hey' et teşhis zaptın da imzaları 
liyemiyece:kler, 'karı zevcini, koca zev bu sözleri, bir zamanlar İstanbula gel- Son Posta'nın, bayramdan evvel çıkan boldular. Dolandırıldığımı neden son- lunan memurların çağınlmasını ve 
cesini aldatamıyacak, yalancı §ahitlik mcsi rnevzuu bahsolan profesör Sa • nUshasında, alk! analı bir çocuk daha. baş- ı I d 

1 
bıka kaydının sorulmasını 

d d d'k d f d -b ı ·ı d d lıklı bir yazı intişar etmi§U. ra ana ım olmıyacak ve dünya an e ı o u, e- uerbruchun a tecru e erı e e re - Dun, bu yazıda ismi geçen Heybellacia 1kisinin de poliste ((bu adamll diye dı. Ömer oğlu Cemal, serbesttir ı 
sat, dalkavukluk kalkac< 1 tır. dcdilmiş ve meşhur profesör de Kay- posta müvezzH bay Cavitten bir mektup al-
Dimnğdan çıkn mevceler okunduğu zer Viihelm enstitüsUndeki arkada~ • dık. Bay cavit, hAdtse hakkında bize verl-

1.nrihten itibaren dünya yeni bir dev- larının fikirlerine iltihak etmiştir. len malumatta kendisini mütees..,jr eden ba
reye girecek ve hayatın gidişi değ•şe- Profesör bu husustaki etüdünde zı yanlışlıt:lar gördüRünü yazıyor, ve Mdi
cektir. İyi olacak mı? Buna cevap ve- şöyle demektedir: •Yaptığım tecrübe· seyi, aşatıdakl satırtarla tnvzih ediyor: 
ren profesör : krde hastaJanının ekserisinin tenasüji * 

- Herhalde fena olacak! Keşfim ha kabiliyet1erini kaybettiıkierini veya et· HfunUe olan karımı do~urması ıçin zey-
yata saadet yerine azap gctirecekCr! mek üzere olduklarını veya zaafa uğ- nep KdmU hastanesine gönderdim. ve bir 
diyor. . ~ rattıklarını gördüm, bilhassa kadın • hafta sonra, yavrum dunyaya celdl. Faknt 

* rarda tenasül guddelerinin büyük ra - eviAdımın doğumundan dört ay evvel, ihtl-
. · d A E t t h t ı klar d"çar oldugun· u mu"ş" ı.. yar bir kadın, albomlnden mustarlp olan Budapeştede ıntışar e en z z s a sız 1 • a u . . . . .• "' 14 - 15 yaşlarındaki kızını aynı hastaneye 

gazetesi yazıyor: hede ettırn ve şu iki ıhtımalı tabıı 0 - yatırıyor. Fakat tesadüfe bakınız ki, bu kız 
Son zamanlarda tıp lılemi müthi~ ve larak nazan itibara aldım. da hamile Imiş. ve bundnn valdes!nln hiç 

mühlik bir derdin önünü nlmak için 1 _ Ademi iktidar ile kanser tehli • haberi yokmuş. Bir muddet sonra genç ka-
:fcvkalade çok uğra~ıyor. T1bbın bnc:-a 1 kesi'nin çoğatınası bi:rbirlle mebsuten dın, gayrimf'şru çocu~unu do~uruyor. 

d • d tl ' b " · ir Genç kadının anne~i. kızını ztyaretf' ge-çıkama ıgı er erı~ en ~~~n?a gelen ı mü tenası pt... . . . n llnce, kuca~ında blr çocuk görüyor, şaşırı-
kanser de ~r.tı~ ~u~?emJıgını terkt! • 2-Tenasul guddel:rının aynı 7;am~ . yor. Kızıyor, ba~ırıyor: oE~er bu çocukla eve 
derek, kendısını hıç şuphe yok ki ilrnın da kansere kar~ı mudafaa vazıfes.nı gelirsen çocu~unu boıtnrımı. diyor. Bittabi 
ışığına atacaktır. Bunun zamanı gd -1 gördükleri, ve bu vazifeyi ifa edeme - genç ve zavalh anne. annesinden son derere 
miştir. dikleri andan iHbaren hastalığın inkı • korktu~u Için çocu~unu bir yere vermek ıs-

B • d d . . h kk ktı tıyor. Hastanedeki doktorlar, ebeler ve has-u ugur a Amerikada, Almanyada, şafına mey an verdıklerı mu ~ 8 . ~ t.aıar çocu~o babaslle 1zdlvaç lmkfı.nının 
İngilterede Rusyada, büyük gayretler Bu iki nokta üzerinde tetkıklcrımı bulundutunu kadının nnnesıne söylüyorlar-
sarfetmektedirler, bundan başka baş- ilerlettim, kırk tane tecrübe hayvanı sa da annesi gene rnzı olmuyor. 

CÖNÜL iSLERi 
Hep menfi cev;ıplarla 
Karşılaşan erheh .. 

Gönenden bir mE'ktup, imza ye
rinde dört tane (Y). Soylediilnc ge
lince, aynen yazayım: 

cEvlenme çağ1na girdim, bir aile 
yu\-asını geçindirecek kadar para d:ı 
kazanıyorum. Esasen babadan ka~ -
na bağ, bahçe, ev, dükkfin ve saıre 
gibi bir hayli rnalım da var. teabın
da bunlardan bir kısmını satıp kü
kük bir sermaye edinerek ticarete de 
atılabilirim. Fakat şimdiki halde dü 
şünccm evlenmektir. 

Yalnız birçok defalar aliıkarlar ol
duğum k1zlardan hep menfi cevap
lar aldım. Bazan işin yoluna gird;ği 
oldu. Yalnız sonunda gene bozuldu. 
Scviştiğ:mle düşman oldum. 

Sebep ne bilmiyorum ama sevdik 
lerim hep birer anne oldular. Ben 
hala yerimde sayıyorum. Lutfen ba
na bır akıl öğretini z. 

* Bu gence herşeyden önce düşi.ln
celerinin ılk kısmını kafasında mut· 
lak surette çıkarmasını tavsiye ed~· 

ceğım. 

Ticaret muhitinde doğmamış, içın 
de bulunarak yetişmemiş, çevresın
de münasebetler edinmemiş bir nda 
mın ticaret alemine atıtarak muv~f
fak olması enderdir. Buna yatıraca
ğı sermaye erimeye mahkümdur. Ba 
badan kalan ufak tefeği satmayınız. 
Olduğu gibi alıkoyunuz. İleride ço
cuğunuza devredersiniz. Şimdilik ya 
pacağınız şey, içinde bulunduğunuz 
vaziyeti genişletmektir. 

Gönül maceralarımza gelince: 
Vak'a zikretrnediğiniz için mütnl::!a 
serdedemiyeceğim. Şimdiye kadar 
tanıştığımz ve seviştiğiniz genç kız
ıann hiç biriyle neticeye varmadığı 
mza göre kabahat şahsınızda olacak. 
Fakat nedir, bilemem. Geçimsiz, hır
çın, yahut fazla alıngan insanlar bi
lirim, hayatta dostsuz, arkadaşsız, 
sipsivri yaşarlar. Herhalde onlardan 
olrnıyacaksınız. Ama kendinizi bir 
defa bir yabancı göziy1e tetkik öniın 
den geçiriniz, ~terseniz varacağmız 
neticeyi bana yazıruz, ona göre ko 
nuşalırn, 

TEYZE 

Genç kadın çocuflle evfne glttı~ı takdirde 
yavrusu annesi tarafından boblacak! Cocl:
~n babaslle,:.Pvlense, annesi razı olmıyacak. 
İşte bu zamanlarda yani, ga)'l1mcmı ç.:ıcu
~un dünyaya geliŞinden tam otuz bl"ş giio 
sonra karım da do(turuyor. Karım, gerek 
doktorların, gerek ebelerin, gerekse hastaın
rm ısran iizer1ne, allah nzaSl tçln, bu çooı
~ alıyor. ve ben de, karımı lktz do~unnuş 
farzederek, dl~er kOçü~ü de eviadım gibi 
bn(:rıma basıyorum. ve böylelikle, dl~er yav
rucafızın da hayntını kurtarmış oluyonız. 

Qocuk üç buçuk ay,. yaşıyor. Bu müddet 
zarfında,' bir kaç defa hastalanıy.?r. Mute
addlt doktorlarn gosteriyonıı. Ömru vefa f't
miyor, zatürrecdf"n ölüyor. 

Bu ölüm netleesinde hangi çocu~un ve
fat. etti#l hakkında Ç!kan lhtllAf kolayca 
hallolunuyor, ve bartz hakikat, hükumettn 
alftkadar mi\esseseıert taratından resmen 
meydana çıkanlıyor. __ , ____ , -··-.. ·--..... ··-~ 
aldım. Onların tenasül guddelerinı çı
kardım ve bir müddet sonra da onla-

, ra kanser illetini bulaştırdım, aradan 
bir müddet geçtikten sonra bu hay -
vanlardan yedi tanesinde kanser (ur) 
ları mÜ§ahede ettim. 
Diğer taraftan tenasüJi guddeleri

.ni alınadığım kırk ba~ka hayvana da 
ayni hastalığı aaşıladığım halde buıı -
lardan yalnız bir tanesi bu iliete girif
tar oldu. 

Bu tecrübe ile birdenbire bir karar 
vermek ve kanser doğrudan doğruya 
tenasül ile alakadardı demek her ne 
kadar cür'etkarane addedilmek icap e
derse de her yeni keşifte cesaret ve 
cür'etin büyi.ik bir hissesi oldu~unu 
da unutmamak lazımdır. 

Hakimin imzasJnı 
taklit 

Mübaşir AbduJiah hazulık 
tahkikabndaki ifadesini 

inkar ediyor 

Beşikta~ ikinci sulh hukuk hakyeri 
hakimi Niy~zi Hakgüder'in imzasını 
taklitle ı<Emlak bankasi)) ndan para al
mak davasına, Istanbul ağıt ceza hak
yerinde dün bakıldı. 

Bu meseleden dolayı mübaşir Ab
du1lahla katip Esadın duruşması yapı· 
lıyor. Katip Esat, mevkuf değildir. 

Ehlivukufun bu hususta verdiği ra.
porda, taklit edilen imza yazısının Ab
dullahın yazısına benzediği belirtilmiş-
tir. 

Reis Refik, eorguya çektiği müba
şir Abdullaha, hazırlık. tahkikatında 
katip Esatla beraber bu suçu işlediğini 
söylediğinden bahsedince, mübaşir, 
ııben, öyle söylemedim, öyle yazmı~-
1anı dedi. Reis, hazırlıkta o günlerde 
~urada, burada bol bol para sarfettiği
ne dair şahit dinlenildiğine işaret ~din
ce de, cctebliğ memuruyum. Ayda DO 
liraya yakın para kazanırım. Bununla 
eğlenmiş olabilirim>> dedi. 

Katip Esat da, bu ~le hiç bir ilişiği 
olmadığını, ha)dm Niyazinin bazan 
kendisini odasına çağırdığı 7.aman mü
hür ve çekierin açıkta kaldığını, Ab
dullahın ~hsına gösterilen itimaddan 
böyle bir zamanda istifadeye teşebbüs 
etmiş olabileceğini söyl~di. 

Duruşmanın devamı, bazı fahitle
rın çağınlmasına kaldı. 

Karaman ç:ftçi bankasa 
Karaman {Husus'i) - Çiftci Ban

kasının Vekalet mürakıbının huzurile 
yapılan umumi heyet toplantısında 
mür~kıb raporu okunmuş ve bu ra -
pordan banka muamelatında bazı yol· 

Şoför mahkum 
oldu 

Mara~ Saylavı Mithatın 
sebep olan otomobil kazasını yapma 
tan suçlu şoför lsmailin muhakem 
dün neticelenmiştir. Şoför İsmail S 
hapse, 20 lira ağır para cezasına 
kum edilmi~tir. Şoför mevkuftur. ---·················································· 

Mevsinılik manto 

suzluklar olduğu anlaşılarak bankanın Siyah dıradan mevsimlik, nıl'.,t~ 
feshine ve tasfiye memurunun mah - Yakasında, eteklerinde ve kol ke 1~ 
kemeden istenilrnesine karar verilerek! larında kullanılan kiirk ((tilkiıı d· · 
mahkemeye müracaat edilmiştir. teğin bol kloşu çok yeni ve güzeldd• 



or 

Çalişan kadınlar arastnda ı 3 
Kahraman olduğu kadar 

m·· tevazi bir Türk 
kadını: S ai me asker 

lf. lfa ~ 
lzmirin itgali sırasmda yapılan mitingdeı «Sözü bırakalım, faaliyete ge-. 
çelim !)) diye bağıran Saimeyi milli tqkilit mensuplan Anadoluya ka
çırmaaalardı Bekirağa bölüğüne abianlar arasmda o da bulunacaktı. 

Yazan: Peride Celal 
' - O Türkiyenin en mahviyetkar ka· ı şeylerden, şikayetle bahsedebilir mi -
Cimlanndan bırıdır!.. yim? Bence, pençeleşme heyecanından 

Vaktile, İzmirin işgalini protesto mahrum geçirilen bir hayatın yavan 
m aksadile yapılan muazzam mitingde: bir çorbadan farkı yoktur! 

«Sözü bırakalım... Faaliyete geçe - - Şu halde, rnuallimliği sevi§iniz de 
llin• diye bağırdığı zaman, heyecan - bundan? 
aan yırtbğı yakasına, Damat F~rit hü- - Evet ... Fakat ben sade mü ca de -

SON POSTA 

Madam Simpson 
düğün hazırlığı 

ile meşgul! 
Sabık Ingiltere Kralı Avus
turyada bir şato satın alıyor 

Viyana, 24- (Şubat) - Bu sabah 
Mayerling şatosunun bahçesi önünden 
geçenler medhalde büyük bir otomobi
lin durmakta olduğunu gördüler. Için~ 
den sarışın, biraz solgun, zayıf bir 
genç çıktı. Arkasında bir rehber var
dı. Geniş adımlarla yürüdü. Konu~mu
yordu. Kö,kün önüne varınca durdu. 
Bir seyyah, bir tarihçi gözile binaya 
baktı, düşündü. 

Bu genç eski İngiliz Kralı Sekizinci 
Edvard, Lahik Vindsor Dükü Edvard 
idi. 48 yıl Önce bir saray faciasma sah
ne olmuş olan yerleri geziyordu. Hi
kaye malum: 

kUmetinin hafiyeleri yapışmışt1! leyi değil, çocukları da çok severim. Avusturya • Macaristan lmparato-
Eğer milli teşkilat mensupları . o~u Onların yüzleri, haleti ruhiyemin ba- ru F ransuva -Jozef oi{u ve veliahtı o-

i\nadoluya kaçırmasalardı, Bekıraga rometresi gibidir. Onların gözlerile be· lan Ar$:idük Rudol h • ··ksek aa· 
böl'" w • • tıl ~ k dı d T P e u en yu 
i u:;:e a an yegane a n a o o- r:r ~~m g.özle~m ~e y:(arır .. : ~o: keri rütbeye çıkardıktan sonra dahi ga-
acl. atikl. ~' h b' d ld w ·r 1 . c .h.. ~a ınsa ar em ~~ ~ ı~ ert yet sıkı bir disiplin altında bulunduru-

s cu ar ın e a ıgı vazı e erı, er- ,meç ul kaınatların en zengımdır. Ina- d 0 da _ . 
kekleri bile kıskandırabilecek bir mu- ,nır ... İnandırır ... Sever, sevdirir ... İn- yo~ ~· . ~ra . oglunu.n M~ıe 'V_~~
Yaffakiyetle başardığı için, ierefli is - .sanların büyüklerinde kalmıyan bu ser ~·~ın : bır metreaı oldugunu og
tildal madalyesine layik görülen üç ;hasletler, insanların küçüklerinde o • renmıttı. Ogluna bu kadından mutlak 
.beş kadın arasına katılmıştı. lanca bekaretile, riyasızlığile \'ardır. surette ayrılmasını emretmitti. 

Yani o, daha mektep sıralannday- Onların gözlerindeki ışığın kir.sizliğini Ar,idük. Rudolphe 1889 yılı ikinci 
ken, atılgan huyunun, cesur ve coşkun düşünün. İçierine baktıkça içinizin i · 
ruhunun remzi olarak adının peşine ta- deta yıkandığını hissedersiniz!.. 
kılan caske.r- sıfatına layık bulundu • cÇocuk• derken, Saime Askerin yü -
junu bütün hayatınca isbat etti zü asil bir heyecanla geriliyor, ve da-

Ve eski sıfatını şimdi, yüz defa hak ha derinden çıkan iesi, odayı yumu -
~ilmiş bir soy adı gibi taşıyan cSaime ,şak dalgalarla sarıyor: 
:A.s~er~, ~~gün de ir~an ordusuıann en - Hele onlan yetiştirmenin zevki!.. 
degerlı .ogre~enkri arasında, me~ - .Veııdiğim dersleri bana muv:affakiyetle 
leket . .hizmet~e devam~a meşguldur . . iade eden bir talebe karşısında, icat et
Tavsı~e. ederım sana: E?er tevazuunu tiği, ve elile yaptığı bir radyonun pa -
yellebilırsen, bu anketınde onu ko - razitsiz çalışmasını diniiyen bir kaşif 
nuştur! .keyfi duyuyorum! * Bir an susan Saime Asker, hfıla elin. 

Evvelki gün bana bu sözleri söyli - .de tuttuğu .kağıttan okuduğu ikınci 
yen bayan, öğretmen Saime Askerin suatimin cevabını da verdi: 
meslek arkadaşı, ve benim hürmetle - Bence, kadının çalışma, evile 
sevdiğim bir dostumdu. meşguı olmasına mani değildir. Ben iki 

Okyanüs üzerinde yolcu 
· taş~yacak tayyareler 

lngilterede yapılan iki tayyare tecrübe 
seferlerini muvaffakiyetle bitirdiler 

Kambi.o'nuıı tecrübe uçutUDda takip ettiii ittik-meti 1&terir harita ve 
tayyareain mite bauıalarından ikili 

İnı)ilt.eııeın.in «'llava~ları idaresi• ne mütehassıa vardı. Bunlardan tay • 
mevcud tayyarelerini -~ad~tiıme- yerenin pilotu olan yüzbaşı Pavel ye
ye ve hacimleri.ni de btiyüterek daha re indl~i zaman şunları söylemiştir: 
konforlqtırmıya karar veM!. lik j4 - Pıısaportsuz olarak bu !na kadar 
olarak da 20 ter tonluk iki hava ge - yaptığım seyahatlerin en uzunu bu 
misi yapttrttı. Bunlardan birisinin a- oldu. Edimburga kadar hava çok gii 
dı Kaledoıiia'dı.r. !İki:ncisinüı adı da zeldi. Sonra fena1aştı. Şimale doğn.. 
Kambria'dır. giderken yüzümün bir tarafına güne~ 

Kaledonia ilk tecrübe uçuşunu ge- vurmu~tu. Ateş gibi yanıyordu. HeJ 
çen hafta İskenderiyeye gidip gelmek geçtiğimiz büyük §ehrin üzerinde ke.Dı 
suretile 2500 mil uzunlu~nda bir se· dimizi gösterebilmek için bUyüce~ 
yahati dunnaksızm başarmak suretile turlar yaptık. Glasko bermutad sis i., 
yapmı§tı. çindeydi. Fakat buna rağmen Kraliçe 

Kambria ise tecrübe uçuşunu ingil- Meri transanlantiğinin eşi olmak ii 
tere etrafında 1 200 millik bir devir zere yapılmakta olan gemiyi tezgah ta 

go··rebildik. Ümid ederiz ki '\.·akında yapmak suretile b~ardı. Bu seyahati ~ 

Bunlan diniediğim anda, bir gaze - çocuk anasıyım. Ze\'cimin işlerini gö -
teci olmasaydım da, bir anket yapmak- rüyorum. Çocuklarıma yetişiyorum. 
ta bulunmasaydım da, yani hiç bir ve- Jlatta, haftada on sekiz saat dersim de 
silem olmasaydı da, gene, Saime As - ,olduğu halde, geriye o kadar \•aktirn 
keri yakından görmek arzusunu yene - ,artıyor ki, bütün bunlardan sonra ye
mezdim. ,rnek p~iriyorum, di-kiş dikiyorum, ve 
, Bu itıôarladır ki, Saime Askeri bul- ,icabında çamaşır bile yıkıyorum! 

Viad10r dökünün ziyaret ettiği 
methur Mayerling şatosu ve 

Artidnk Rudolf 

de ı saatte, vasati 135 mil sür'at il~. :kendisile yarışa bileceğiz.»-----
600 ila 750 metre yükseklikte icra et- Filhakika bu tayyareler Okyanucı 
rnek suretiıle bitirdi. Tayyare bütün ;üzerinde yolcu tqıyacaklardır. 
seyahati esnasında telsiz vasıtasile ka- Lindberg'in tek başına bindiği tay· 
ra ile temasta bulunuyor, mütemadi- .yare de bin müşkülit ile Okyanusu aş· 
yen konuşup duruyordu. İçinde 7 ta- tığı zamanlardan ne kadar uzağız! 
..---·:M...._.,_... ..... -~- 1 ·~· .. --- ---· . .... e ,_ ...... ---..... ..... .._..._ 

mak üzere İstanbul kız orta rnektebi- Bu hususta, iınldınS1zlıktan ~ikayet kimununda bir gece metreBile birlikte 
nin yolunu tutarken, onu konuştura • edenler, vakitlerinin dörtte üçünü, ya Mayerling malikanesine gitti. Odasına 
ınamak korkusunu duymadım bile!.. .farkına varmadan, ya bile bile dediko· kapandı ve ertesi gün hizmetçiteY onu * duya ayıranlardır! sevdiği ile birlikte kan içinde buldular. 

, Bence, çalışıruyan kadın, yaşamıyan Bazı tetkikciler Arşidük Rudolf öl-
Saime Asker .. . Vaktinden çok erken kadındır. Ev, hayat denilen lezzet·ı~ d ı 'h ı ~ · - mesey i, ve ia t ıga ımparatorun ye-

aklaşmış saçlarının yalancılığını gür kavgada yarulanların istirahat yeri _ F d' 
sesle hatırabilecek kadar dinç, genç d' ğeni Fransuva er ınand geçmez, 

-· ı · · · h ·· ı · ı ı ır. geçmeyince öldürülmez;, öldürülme-
Yüz u, sıya goz en, ateş i ve can ı ma· Mü temadiyen istirahat yerinde kal . 
·n 1 1 d , rt t b ' k d yince de büyük muharebe çıkmazdı, 

Simpson'un Sabık Ingiliz Kralı ile ev·:ldiğer elbiselerinin de 40 tane olacağı 
]enmek arzusunu talik ettiği hakkındaf anlaşılmı,tır. 
bazı Ingiliz gazetelerinde görülen riva- Bu 40 takım e1bise arasında sad~ 

yetlerin yanlış olduğu anlaşılmaktadır. bir tarzda kesilmiş tayyörler, açı~ 
Filhakika Pariaten bildirildiğine gö- renkli yün cek:etler, keten spor elbis~ 

re Madam Simpson'un düğün e1bisele· leri, çay ve ak,am yemeğine maheus 

ri ve cihazları şimdiden sipariş etlilıniş ağır ipekli kostümler bulunacaktır. 
bulunmaktadır. Bu· i~ ile düzünelerce Kokteyl partilerinde ıiyilmek üze, 
Paris kadın terzisi menul olmaktadır. re )'apılan iki talcım elbise de bu mik .. 

a ar a oıu; 0 a yaş a ır a ın.. . ;mak istiyenler, kavgaya girmek kud ... 
Uzun boyile rnütenasip genişlikteki retı'nden mahrum kalmış hasta'ardır! derler. · lb' 1 · · t f .. h kk Bu '-olleksı'yonda go''ze r• I ı son un e ıse erının e erruatı a ın· 1( y-rpan e .. 

omuzlannın ortasında ""k a 1 g ç Acaba --Lı1- ngiliz Kralı bu ı'ht ı'-

Paris, 21 (Şubat )-Madam Simp- tara dahildir. 

' a s çı en Bana sor· .., rsanız, yorulmav·nca, dı'n- ~ a. b ' ·ı.. . I k k b D .1' da ciddi bir ağız sıkılığı muhafaza e- ıse yem ıgı o ara oyu mercan ren• 
aşı öyle bir eeladeıle dimdik duru . Jenmenin tadı yoktur! malin do~uluğunu veya yanlışlığını 

yor ki, ona niçin cAsker• denildiğıni mı, yoksa saray facialarını mı düşü- dilmektedir. iinde More Lameden bir sabah negli .. 
bir bakışta sezmemiye imkan yok! - Şu !halde, çalışma hayatmızdan nüyordu, belli değil, fakat hiç bir ~ey Bununla beraber düğün elbisesinilll je'si mevcuttur. Bu elbisenin iliidi kol· 

Mevzuunu kısaca anlattığım ankeli- hiç bir şikayetiniz )'Ok? aöylerneden gene geldiği gibi otomobi- açık mavi krepdö~inden yapıldığı ve ları Ye uzun etekleri olacaktır. 
me ~vap ve~e~ redde~edi. Fa~t -Vartahli ... Me~llKaba~ş~bu- line~nipköşk~nuza~~tı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eline uzattığım kağıdı dolduran sualle· Juoduğwn sıxalarda, mektebe annesi _ 
rin bolluğunu görünce: nin ıi.skarpinlcrile gelip gittiği halde, Bir kard~ mülikatı .. 

- Ooo ... dedi... Bunlara cevap ver- bir tck dersi kaçırmamış bir çocuk la· Viyana :H (Şubat) - Sabık fngi-
rnek, yetiştirmek imtihan olmaktan da .,n..ıml§tım. Onun. karlı k~ günlerır.de, liz Kralının kardeşi Kent Dükü e•ile 
Zor:.. ,sırtla~rı~da ~alın p~ltoları, a~akiarın - birlikte bir kaç gündenberi Alman~a-

İlk sualimi okudu: d~ .~tıklerı e1lerınde ~ldıvenlerile,ı nın Münih .şehrinde bulunuyordu. Bu 
~ Tahsi] hayatında güçlük çektıniz guluşerek, şakalaşarak dagılan. neşeli gün buraya gelerek kardeşine iitihak 

lnı? ~rkadaşları arasına yırtık bır · oekr:t . 
Gözleri, benim namıma kend:ne sor- jçinde titriye titriye, ve utana ut.ına ettı. . ~,4 (Ş b ) f . . 

duğu sualin üstünde, bir müddet dü , .ka~ması hflli gözlerimin önündedır. VJyana - u at -. ngılız sar~: 
§Ündü. Sonra: Suallerimin uzamasından, \re parlak yının avukatı ve ~ukavelat n:~ha~rırı 

- VallahL.. dec.li... Ben Trakyal~ - gözleri nemlenen muhatabımı Üımek _ A ~usturyaya. gel~ı~, Sabık lngılız Kra
Yıın ... Oradan Istanbul& geldiğım za _ ten doğan b ir :utanç içinde: h ıle uzun .bır ınuLikat yapmış, sonra 
blan on dört yaşıındaydım. Hiç kunscrr. - Sizi. dedim, bem çok yordum, hem çok mütehe11im Ye neş'eli olarak Kral
Yoktu ... Ve İstanbula tamamen )'a • ~k üzdüm! dan ayrılıp Ingiltereye dönmüştür. Sa
hancıydım ... Vakıa her baş vurduğum Onun endişemi gideren mütevaı:ı ce- bık Krai da ayni dere~de mütebes8im 
kaı>ıda güler yüzle karşılaşmad;m. Fa· Yabı, bana son bir sua1i daha sormak '\'e nefeli idi ve misafirini köşkün bah· 
ltat muvaffak olmak için geçtiğim yol- cestı.retini \"ermişti: çe kapı~ma kadar bizzat te~yi etti. 
:rın r::ngeller~ni: cU~dığ~z:n güçlük - - Ya, dedim , hatıralarınız: Mesela Ne konuşulduğu beHi değildir, fakat 
d.:• ~.ıye .tarıf -ede~y~eg_un~ ~yat, onlann en mes'udunu .anlatır mıyd•nız? her iki tarafın da memnuniyeline bakı-

umduz bır yol degıldır kı.. . Boyle, Saime As"ker: 1a k S b k v 1 · ı · ı · .J _ 
beı d" · ı b " h . ra a ı "'ra ı e aı esı arasınu.s ma-
'-- e ıyesı o an ır şe nn yollsnndaki - En mes'ut hatua mı! d iye düşün. r . ı . . kded'l 'w· •• 1 
~ıukhtklan bile tabii bu1uyoruz. Şu dü. Ve kısa bir hafıza zorlavışınd:ın ı ış er 1.çın a ı ec~gı soy enen mu-
halde, nasıl olur da, hayat yolunun, sonra: Vallahi hatırlıyamt)•oru"m~ de _ kaYel~mn . muvaff,:alcıyetl~ yapll~~ğı 
~r :m:ıza çıkması tabii olan engelle _ di. tahmın od1lmektedır. Rtvayete gore 
l'lni: ~.Uğ~~~ımız zorluklar.. diye sa- Fakat, D anda elini gayri iht~yari, ~k: 6':ral .mAli vaziyeti tavaz.zuh ettiği 
l'ıp dokebılırız!" göğsünde güneşten kopmuş bir parça. IÇin Avusturyanın muhte,em fatola-
Bırakın ki ben en büyük %evk!, o gibi parlıya.n istiklal madalyasına gö _ tındaa birini satın alarak daimi surette 

I!Orluk denilen tabü minilerle çarpış- tüımesi, bu oevabını öyle samimi bir buraya yerle~ecektir. 
~akta, -onian yenmelde buldum. Bana tevazula tekzip etmi~i ıtru Düjün haz~rlıklari batiadı 
avatırnın en büyük zevkini duyuran. PerWe Celal Viyana, 2( (Şubat) - Madam 

Gebzede 
Mektep 
Ihtiyacı 

Orta 

Gebze okuyucuiarımızdan D. S. 
muhitinin mcktepsiziiğinden şı kfı -
yetçi, diyor ki: 

- Gebze kazasının 1 7 iik m ... kte • 
bi vardır. Bu mekteplerden yrdisi 
beş sınıflı, diğer 10 u da 3 sımf!tdır. 
~ s1nıflı olan 7 mekt.epten en azı 
ıo. en çoiu 20 taiebe her }'Il mezun 
o ur. Vasatİ olarak beşınci smıf!ar
dan her sene yüz ta!ebe çıkar, bu 

ı mezunlardan yüzde 10 u • a :leierı -
nin vakti haii müsait olduğu için -
Kadıköy ve Haydarpaşa orta nıek • 
teplerine girebiliyorlar. Halbuki 
yüzde daksanı sırf maddi imkansu 
Ilk yüzünzen mektepsiz kahyor ve 
sokaklara dökülüyorlar. 

Halbuki Gebze istasyonunda or -
ia_mektebe elverişli, hükılmete ait 

bir bina da var. Öyle sanıyorum k' 
mektep açılır açılmaz talebe adeelli 
yüz elli)•i bulacaktır. Bu me.ktept~n 
.ayni zamanda Hereke, Tavşancıl, 

Darıca, Tuzla çocukları da istiiade 
etmiş olacaklardır. 

Ben yalnız Gebzeliler narnma de
ğil, bütün bu saydığun .kaza ve na
hii·cleı·in çocuk babaları namına da 
kıymetli valimiz Harnit Oskay ile 
kaymakam O. Yılmazdan r ica edi -
yoruz: Çocuklarımızın tahsili, sokak· 
tan ve cehaletten kurtarılması lç'n 
bu dileğimiz yerine getirilmelid ir -. 

OkuyucularUD1Zın aorgıılanna 
cevablanmız 

Halacıoğlunda Sıı.it Ahmet oğ;u 
Bay Fikriye: 

- Bizi mütehassis ettiniz. imkan 
olsayd! arzunuzu yerine getirmP.ğe 
ça !ışırdık. 
Adapazarında Bay Mazhara: 
- Mevzuu bahsettiğiniz meselE: 

tamamile kapandığı için yeniden ta 
zelemeği münaslp bulmadık. 
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Konuşma : 

Şubat 27 

istanbuldan Tahrana Atlas 
Nurullalı A taç 

Suriye ve Iraktan 
geçenler neler görürlar? 

Coğrafya üstadımız bay Faik Sabri 
Duran, bayram hediyesi olarak, bize 
bix Büyük Atlas ( 1 ) verdi. Bilmem ha 
ritaya bakınağı sever misiniz? Ben ba
yılırım... Bu, belki de, bulunduğum 
yerlerden pek kımıldamadığım içindir: 
görrnediğim, bilmediğim, gkerniyece-

Kapıcılık arayan orta 
mektep mezunu kız ! 

. Genç kız ve anası ıı Bize en münasip iş apartım an 
kapıczlzgz, diyorlar. Bir kere ev kirası vermeyeceğiz. 

Üstelik de. birbirimizden ayrzlmıyacağız,. 
Otobüs yolcuianna l:izumlu tavsiyeler - Musulda 
İngilizlere mahsus bir otel- Meir dotel lnuiliz dostu 

olursa yolcu nelere uğrflr?- Beyaz trenler- Çöl 
ortasında saat beş çayı 
Yazan: lbrahlm Hoyl 

- 2 ı•J 
Ai!açlarını adeta tomurcuklandıracak ı 

{._dar ılık ve pırıl pırıl yanan giınc~li 
Adanayı. istasyon kampanasının üç 
kl're vuruşile arkada bıraktık ve on 

.. ı· . dakika süren meşhur Ayran tune ını 
pcçtikten; öz Türk İskcndcı una giden 
hattın, Fcvzipaşa. Islahiye ile birleş • 
ti~i Toprakkalede de, Hataylılara ha 
ydii bir selam gönderdikten sonra ak -
s.ıma doğru Fevzipaşaya geldik. Ga -
VPt terhiveli bir gümrük memurunun 
6 ayet na;ikane bir surette yaptığı araş· 
tırmayı, hele ecnebilere karşı göster· 
dı~i kolaylığı içimden takdir ett.~ın. 
Karanlık çökerken Salihiyede Turk 
.hududunu arkamızda bıraktık. Suri • 
ye hudurlunu da aştık. 

\ 

Haydaı-paşadan çıktıktan tam iki 
gece bir gün sonraTelkoçeke vardık ... 
Bundan sonra da otomobil yolculuğu· 
muz başlıyacaktı. Nitekim trenden 
iner inmez, vagonlinin gönderdiği o -
tomobiliere taksim olduk. Altımııda 
keyifli keyifli bomurdanan fabrika -
dan yeni çıkma 1937 modeli (Ford) u· 

muzda dört kişi idik. 60 lık bir Ameri- y oğurt atan Iraklı kadın 
kalı mis; 40 sene evvelki Kodak fo -

gayet nazikane bir surette e§yalarımıtoğraf makineSini ekitabı mukaddes» 
zı muayenesiınden sdnra, odalarımıza 

gibi ko~nundan .a~ır~ısnn sinirli bir çıktık. Eski bir medreSe bozmasını an-
İngiliz, Iran millı an ası !iUbe müdii- dıran bu otelin ekseri m~terisi İngi • rü olan arkadaşım, bir de ben... Ben 

Ok liz olduğundan, binada: Home'i, şömı -şoförün yanına oturmuş tum. w·b:l nesi, Lounge Room'u (oturma oda • 
larıma tavsiye ederim! Uzun otomo ı 

sı) ile ve koltuklarında bir sürü ga -yolculuğu mu yapacaklar, bir kere de 
!icizane benim sözümü dinlesinler \'e zete, ağızlarında pipoları, sinek kay · 
caçıkgözlükı. edip şoförün ya1una otu· dı tlraşlı •mister• leri ile baştan başa 
ruversinler. Eminim ki, bana dua ede- bir İngiliz ha\·ası esiyordu. O kadar ki, 
ceklerdir. Zira bu gibi seyahatlerd~ en bizi akşam yemeğine davet eden rnetr 
rahat, en sarsmıyan, en sıcak yer , ynni dötel, sıcak odada kurulu olan sofraya 

· yalnız İngilizleri çağırdı da, bize so -beylik yeri şoförün yancağızıdır. Ila- - k b' ı ı. · · . . .. terd' n 
1• , 1 gu ır sa onun :1\.~esını gos ı. .uu mı ma um mu ... o sun... 

1 
·h d d ·

1
· 

Tr b ı b. E · Türkü olan ·muame eye nı ayet ayanama ım, ı ı-
a zon u ır rmenı , . A k d' ed'"' · ·· 

şimdi de Irak pasaportu taşıyan Ş:>fö- rabz ettıbml. t ya ır tıgund.~tglore~:bml~-
rilm.. M • d ga et fasih bir türkçe ta assı ı avrım me r o e mu a a-

uz ıgır ıç, Y • 1 · tl · f · ·ı· ·ı 't ·ı be · dedi•. Talih iniz va:·mış ga ı Jes en ve ena ıngı ızcesı e , u -ıhe c ytım.g. ··n~ çıktı. Yoksa gelen ~ haftır, Ir.akta ingilizceyi doğru dürüst 
ava aç ı, u ~ n .. .. k I klı .. d.. ) 

yecek tik. Sizler de buralarda kalacak- goruşen p~ az ~a gor um . 
t Musul Musul olalı bo·· 1 k - No sır, no sır, Where you please, ınız. .. , y e ar, . f d' ı.. 
b .. 1 yag·mur görmedi On se d b sır .. (Hayır e en ım, .ııayır, nereede ar oy e . ne en e- . ') d d' k 
r· buradayım. Ben bu kada • k b zu edersenız. e ı ve ben de ar a-~adar şiddetli vagrn" ura r r t'lsogu d' u daşJa birl5ikt.e, şömJneni"n karşısında 

" as ama ım. ~ b' t t .1 .ı. Sanki gök delindi. Şa H _ tatıı ır çı ır ı ı e yanan odunlan, ;r;.ı-
rr .. §<lrr... a a 1 I 1 . d .k. . 1 kar h akar Dur be m- b k N zı a ev e rı seyre e ed e, ruzbı ı, oo a .. u are .. e ge- . _ . 

zer. Telkoçek Musl yolu bataklık ha- ~atatesı, te~y~gh,. p~dı~~i ve me.?:v~ ~ 
lini almıştı. Bereket ki dünkü güne • ~ı.le tam ve tıpık bır Ingılız yemegı ) e 
şe .. Bir parça kuruttu .. Hem, Musul • ım. 
Gergük yolu gene bu sellerden kapan
dı. Otomobil işlemiyor ... » * Şurası inkar olunrnaz bir hakikattir 

ki, , ister çölde, ister en medeni bir se
hirde; her nerede olursa olsun İngiliz, 
beraber büyüdüğü ve daima içinde Ya
şadı~ı an'anesini, görgüsünü hemen o
rada da elinden geldiği kadar aynı sn
dakatle kurar. Bu onun en büyük mü
meyyiz vas.fı, karakteri, en öğülecek 
meziyctidir. 

Bu suretle, milliyet hislerini bir kat 
ncmalandırır ve her yerde İngiliz ol -
duğunu unutmaz. Bu da, en büyük bir 
milli has!ettir. 

ğim, bilemiyeceğim dünyayı harit:ılar 
üzerinde gezmek isterim. Hülyanın, ha 
rita kadar iyi yardımcısı yoktur. 

İlk kitabım değil, ilk kıymetli kita
bım bir atlastı: İbrahim Hilminin Ceb 
Atlası. Yazık ki kaybettirn; onu alın..ık 
için ne kadar üzülrnüştüm; ald;ktan 
sonra da dünyalar benim oldu ... At!as 
insana hakikaten dünyaları bahşeder. 
Bugün ben yaşta olan herkes, İbrahim 
Hilmi'nin atlasını hatırladıkça gönlün
de, şu hüzne büründüğü için daha tatlı 
olan neşeyi duyar. 

O kitab cidden yüze~, «nefis» bir şey 
miydi? bilmiyorum. Kaybettiğim bel
ki de iyi oldu, çünkü onu cidden güzel, 
cidden cnefis» bulmamağa tahammül 
edemezdim. Onun, hafızamda bıraktığı 

·~ 
ı 

ı:· 
.-ı 

ve yıllar geçtikçe daha derin bir müb- Ana ile kızın bir bqka reaimleri 
hemlikle bezenen ilin, en güzel şey-I Önümde şöyle bir ilan var: te ben kızımdan ayrılmamış olacağım!. 
I erin şiidyetinden mahrum kalmasına 0 t kt :ı... Bayan Ay .... ayn ol sak, koca bir apartımaD . .. 1a d c r a me ep mezunu uır , .. ... g

önlurn razı o maz ı. . sil . . ,_A ıcılı k ın 'dare edemeyı'z Fakat kızım F ik S br· Duran' 8 .... k Atı s'ı valide e bırlıkte apartırnan .r..öp - apıs ı ı ... 
a a ı ın uyu a - t u ı· la elele verince, her i~in hakkından g• ı d • k d · · 1 gına .a p ır.:. 

benim ana ıgım a ar, cıdden guze Alt .. 1 b' .. ml "k T olun ,lebiliriz. 
\•e cnefıs· » . Boş vakitler-im de deg· il, hep ına şoy e ır cu ecı ı ave • d B d 

. Onun kafası yerinde lr. en e aya ayni yerlerde dolaşıp ayni şekilleri AÖr n1~b~vren de olabilir.• ,ğıma Ü§enmem. 

rnekten bunalıp da hiç olmazsa haya1i- Daha altında da talibelerin adresl~ri . o oturanlann, girip çıkanların isiiYY 
mi gezdirmek ihtiyacını duyduğum s:ı- , 1 . lerini beller. Mektupların adreslerıni 

ı d Ça • B d 1 · .. ) azı ı · 1 1 k 4kırd · at er e onu a cagım. au e aıre m •Aksaray, Horhor caddesi, Akarca okur. Sorup. s~ruştur~ a~ lu ıı~ra 
belki en güzel şiirinin adı cSeyahate sokağı, Karadeniz Mensucat fabrikası ~evap yetıştınr. Yan~ işın avukatııll, da

vet» tir, her atlasın adı da cHi.ilJvaya ''··ı· l'k ta f becerır Ben de aya,. 
k ısında 13 numaralı ev ... » ~a ıp ı ra ını ··· ~ davet. olabilirdi. arş ' k Ag·ır · le i gör" üml 

Bu beş satırlık bir ilancık, beni beş işlerine oşarım. ~ r ur. Büyük Atlas'ı lise talebes,i, cog"rafya K • z pa"'"'yla da çocugun 
dakikadan fazla düşündürüyor. Beş da azanacagımı ....... 

1 

, 
muallimleri ve coğrafya ile m~gul her kika sonra bu illinın altında gizlen~n mektep masnıfına y"~ı~ız ..• 
kes elbette edinecektir. Fakat bu kitab dinlemeye karar veriyo- _ Gazeteye verdıgınız ılanda, deV" 
yalnız onlar için değildir: bütün dünya acı macerayı ren de olabilir!» diyorsunuz. O ne de~ 
gibi o da herkes içindir. Siz de alın ve rum. * rnek? 

bilhassa çocuklarınıza alın, belki onıar _ Yani satılık kapıcılık varsa, para 
da coğrafya mera ını uyandınr. Hıç sını verip devralırız demek istiyoruz 

k Harap bir konağın, toprak zeminli J 
ı C b Ati , b' d b k loş methaline atılan arkalığı kırık bir 

o mazsa e as ının ız e ıra tı- Bir bildiğimiz söylediydi: Bazı kapıcı .. 
ğına benzer bir hatıra bırakır. sandalyede oturuyorum. lar, buralarda para yapıp ta köylerine 

ihtimal altlarına alacak birer iskem * Jeleri bile olmadığı için, iki boynu bü- dönerlerken, işlerini başkalarına sat!:' İHTİYARLIK. - eDivan edebiyatı» yorlarmış. Çünkü bu apartırnan kapı~ b 1 b• kük hala_vık gi·bi karşımda divan du-için yazdızım yazıyı ir gazete ce(' c ı cılıg~ ı kiralık dükkan gibi bir §eymiş ..• 
• b ran iki kadını tarif etmeme lüzum yok. . • ilave• sine almı.~, azı rr k 'i1ea1ar da ,Yalnız, sade kapıcıy]a konuşup anlaş-.. ··ı ·· Ek 'k ı n Çünkü fotog· raf objekti.fi bu vazifeyı, 

yuru muş.. sı o masın. nen o yaz;.- mak yetmezmiş. Mal sahibiyle de u~ 
da: cBiz ihtiyarlar göçüp gitti ten son- yuşrnak lazımmış. Bize : k benim kalemimden çok daha muvaffa-

ra divanlan okuyan kalmıyacaktır» de kıyetle görmüş: Resimlere göz atmak _ Sakın malsahibiyle konuşmadan, 
· O b ·· ı k 1 zahmeti, kapıcılık arayan ana kızı gör miştım. gazete u cum eye ta ı· . k . kapıcıya para vermeyin... dediler ... mış. kendi kendime bühtan ettiğimi meruze yetece tır. · ih · tl d . • b'l • 

H • adı Mühibe Songür ... A- ,Bız tıya ı avıanacagız ama, ı ııı söylüyor. Gerçi ben henüz «ihtiyar• ızcagızın k' Kısrnetimiz yardım etse de 
k. İ f mez ı... , 

denecek yaşta değilim: fakat bende di- nasını~ ~ ~an.·.: .. b bası Abdülke 'bir helaı süt emınişine düşsek bari. .. 
vanları seven, Naili'den, Nefi'den hoş- . Mü i .e . ongurun mauruymuş Bun. : _ Geçen lerae bir adam, kapıyı geç ı ta f 'ht' ı la t ft rım eskı bır orman me · . . k ,.ı···· 
anan ra ı ıyar amış o n ara ir; ' 1 .. ·vel uzun bir hasta- ,açtı dıye bır apartırnan apıcısını ,,ov be~ bunu söylemek istedim. dan on atı gunt.e\ b ktıgwı iki çocu- pıüş. Ya böyle belahiara çatarsanız? 

Omru·· d l'k 'ddı· ettı·g· · · h. lıktan sonra ye ım ıra . k w ı··k · ç b k • 
m e genç ı ı a ımı ıç • d 1 b kt • karısına kalan . _ Benım ulagım de ı tır. a u . a hatırlamıyorum. İhtiyarlık iddiasına guna, ve u ıra ıgı 

1 kalkışmak ta elbette gülünç bir şey o- utun mırası, ce Kızı da, anası kadar masumiyetle iJa b .. ·· · binden çıkan birkaç Ji- .Çarım. 

lur. Zaten bir muharririn - kendis:n. in radan ·ibaretıniş. ' 
· k .... k k" d · ,ve ediyor : bile o"sa . ya.c::tan bahsetmesi abest;.r. Mühibe Songürün uçu ar eşı, G b'l 

1 1 ı.: - ., k , - ece yarısı ı e ge se er açar.z.. Ben de o cu··mıeyı·, yas.ımın ilcrlem'ış ol Pertevnival lisesinin do uzuncu sını · k , 
~ • b k k ,Çünkü ben tavşan uy usu uyurum. duğunu söylemek için değil, zevkim:zin fındaymış. Fakat çocugun u sene i i Anası, bir apartıınan sahibine temi .. 

köhnelig"ı'nı· anlatmak i~"in yazmı..,tım. taplarını çok geç alabildikleri için, ders b' 
:. 'i d k rk pat verir gi ı : Hem benim gibi adamlara gerçekten lerini yetiştirememesin en ° uyar ' H d k d · r b lle 

'h d k' k''h 1 Hem üstelik lambalarında gaz, • - iç, iyor, apı a ~ıs~ ır v. e~ -«ı tiyar:. denir, ma em ı o nemiş armış. '.. .. w tilir miymiş' Ben kapı zılını degıl so~ kı · z k' ız' in k''h ı··· ve mangaHarında kornur bulunmad\gı · . . . ' d" 
zev erımiz var. ev ım o ne ıgı . . b. k geceleri çalışmaya ,kaktan geçen karınca sesını bıle ~ıp ı ni anlarnamız bir gençlik alumeti de- ıçın, ıçare çocu ' ye duyarımı 
w I h'. ·· d h · k. b 1 ormus · 
gi , ihtiyarlığımıza bir uzun a a ka- 1m an u amıy "' , _ Ya gelenler sarhoş olurlarsa ~ 
tan bir zehirdir. Ana kız : _ Olsunlar ... Biz kapwı olduk diye, 

(1) Kanaat Kitabevi (Fiat göstcril- - Bütün ümitlerimiz onda ... diyor- herkes içkiye tövbe edecek değil ya1 
mcmiş). 

'ik;··~;~!~··;;·;;··lıi;·;;···~i~i:···i~~;i~i·;d; 
kaybolmuş bir çölden geçtik.. Henuz 
iki saat kadar yol almıştık ki, içine bir 
ağır makineli tüf€k yerleştirilmiş açık 
bir otobüscük göründü. Tayyarecil.e -
rimizin elbiselerini andıran kurşuni ü
niformaları ve gene o renkteki küiah
larile, sekiz nefer de makinelinin et -
rafına çevrelenmişlerdi. Kuş uçmaz, 
kervan geçmez bir çölde, bunların :şi 
ne? .. diye Mığırdıca sordum. 

lar ... Ve ilave ediyorlar: İçecekler tabii ... 
- Şunun şurasında, iki seneciği kal : _; Demek sarhoştan da korkunlıı 

dı. Mektebini bitiı·inceye kadar daya- yok ? 

nabilsek... - Huyuna gidince, sarhoş bir~e)' 
Fakat bii iş bulamazsak, eUmizdeki ,yapmaz adama!.. 

parayla i·ki sene değil, iki ay bile daya Ben ayrılırken, kendisini bir iş ver~ 
narnayız!.. Bütün ümidlıniz kapıc.ılık- pıek niyetıyle istintaka çektiğimi sa " 
ta... pan biçare ihtiyar, emniyet vermek W 

- Aklınıza başka bir iş gelmedi mi? teyen saf bir eda ile Have ediyor: 
!3u sorguya, Mühibenin annesi ce - - Kendi evim gibi bek1erim apnrti~ 

vap veriyor: ,rnanı! .. Hem dayak bile yesem, ağzııll1 

Hakıkaten, Ford, yağmurun o mu -
zıp eli ıle yarattığı hendekler!, gül -
cukleri a~mak için, ine, çıka, bnzı yer
lerde batak çamura saplana saplana 
iiç buçuk saatlik yolu, altı saatte aldı 
ve akşama doğru Musula geldik. Müs
tdkil Irakın en d<?ğerli şehirlerinden 
b'ri sayılan. yer yer petrol kuyuları -
nın yükseldıği, haYasında ham petro
lun izlerini taşıyan ve son harp sene -
lerine kadar da Türkün idaresi :ıltır. • 
d.ı bulunan Musulu ben hiç yrdırga -
madım. Sanki her zaman içinde yaşa
nıış, sokaklarında gezmiştim. Şu kö -
şesinde tanıdığım bir çehre sanki beni 
selamlıyacak gibi idi. Tozlu, pis, ya -
ralı hereli çocukların oynaştığı Arap 
\.'e Türk mimarisinin melezleşmiş bi • 
nalarile çevrili göz alıncıya kadar u
znyıp giden asfalt yolJannda kayan o
tomobilimiz Musulun biricik clük~ o
telinin «Rest House» in kapısında dur
du. So1uk elektrik ışığının aydınlığın
da başlarında kavun dilimini andıran 
külahlarile dört adam etraf1mızı sardı. 
Biz önde, onlar arkada iki tarafımııda 
valizleri.mizi taşıyan hamallarla avlum 
su bir yere girdik. Bir müddet mo:a 
verdikten, pasaportlanmızı kaydettir -
dıkten ve Iraklı gümrük memurunun 

Hiç şüphe yok ki, şarktan aldığı 
dersle uyanan İngiliz temizliğe o ka
dar ehemmiyet vermiştir ki, islfun eti
ninin bağıra bağıra ilan ettiği etemiz
Jik imandan gelir .. » veeizesini baştacı 
yapmıştır. Ve nereye giderse gitsin, ki 
dünyanın en ücra köşesine bile seve 
seve koşar, ilk olarak temizliği temin 
edecek vasıtaları arar, suyu bulur ve 
yıkanmasını ternin eder. Sonra oraya 
barınacak yer yapar. Onun için Mu -
sula varan yolcular, tren kumpanya • 
smın lüks cRest House:o inde medeni 

- Emniyet için .. dedi. Makineli tii · 
feğin heybetine, güneşten kavrulmuş, 
s<ıhtiyan suratlı neferlerin azametine 
bakan gözlerimle be ra b er yüreğim hop 
etmedi değil... 

- Bir.e en münasip iş kapıcılık ... Bir açıp ta gık demem! İki tokattan ne çı~ 
kere ev kirası vermiyeceğiz. Başımız kar? Dayak yemek, oğlumun mekte " 
daima bir çatı altında bulunacak. Hem binden kalmasından da ncı değil ya? 
o işin bol bahşişi de olurmuş. Üstelik Selim Tevfik = ~ 
bildiğimiz çaptaki trenler gibi değildi. de hareket edeacktik. Bizim kronornet~ 
Renkleri beyazdı, kampartımanda öy- reye bir göz attım. 1 7 yi kırk beş ge.~ 
le karşılıklı sıralar yoktu. Birincı ve çiyor.. İkindinin geçmiş olmasına r<ı~' 
ikinci sınıflar adeta vapur karnaraları - men biraz fazla ısıı·an güneş boz ufuk· 
nı andırıyordu. Her ikisinde de, ayrı ta garip renkler yaratıyor. Ortalı .ı ~· 
bir bölmede birer tuvalet salonu var- arada sırada hırıldıyan otomobiller n, 9 

dı. Her iki sınıfta da döşek, battaniye ğır gövde1eri ile uçmıya nazlannn k. r~ 
bulunuyor, yalnız birinciler iki, ikin - gaların sesleri bir an için dolduruv< f·· 
ciler dörder kişilik ve vapur karnarası Sonra bu dekora çok yaraşan e;; e:ıılı 
gibi üstüste ve karşılıklı yapılmıştı. bir süklıt gene bizleri sarıyor. Uzun e~· 

(*) Birinci yazı 25 Şubat Perşernhe 
giinü çıkmıştır. 

bir cennete ulaşırlar. 

* Sabahl€y(in, yani perşembe sabahı, 
M usul - Kerkük yoluna dair gelen ha
berler birbirini tutmadığından şofö -
rümüz, biraz yollanalım, deniyelim de
yine€, küçük bir sergüzeştin tatlı his· 
lerine kendimizi kaptırarak yola çıktlk 

* Bir çıkınaza geldik, durduk. Yağan 
yağmur, şosede adeta çamur kuleleri 
vücuda ~tinnişti. Dönmekten başka 
çaremiz kalmamı§tı. Nihayet yar1m 
günlük bir mecburi gezintiden sonra, 
M usula tekrar döndük. Beş buçuk 
saatte, Beyci istasyonuna geldik. Ora
dan trene binerek Bağdada hareket et· 
tik. Heyeti umumiyesi itibarile Irakın mer yüzünde, vakur bir ciddiliğin bi.l' 

beyaz t renleri daha ziyade oyuncak tün akislerini taşıyan bir memurd: ~ * tren l-eri andırıyordu. ziyade bir sefaret kavasını andıı·an Jıa· 
Bizi Bağdad.a iletecek olan bu tren, İstasyona erken gelmi~tlk. Saat 2 1 (Devamı 12 inci sayfada) 
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POSTA Sayfa 9 

fi\.SPOit~ Mizah: Bir adama aynı cinayet 
için iki defa ceza 

verilebi ir mi ? 
Bu hafta Lik 

maçalarının son 
oyunları yapılıyor 

Nurullah Ataç'ın Bayram 
günü yazdığı şiir 

istinsah eden : Osınan Cemal Kaygılı 
A merikadaki garip dava ve adli hata hakkında ş h. ı d M•lt" k.. 1 e ır er arasın a ı ı ume Osman Cemal Kaygılıya göre yazı-

hukukçularımiZ ne düşünüyorlar? 1 d k d larının çoğunu nesir olarak yazan de-
1 maç arı d ya ın a ,gwerıı· yazıcı ve mu·· nekkit (N'uruHnh Bwıdan bir ka çgün enel Amerikada kendisini suçlunun me,·kiine koyar. 

cereyan eden prıo bir davadan ve mü- Ve size çok yakın bir mazide Fransa - başlıyacak Ataç) 'bu bayram tatilinde çiçeklerc 
blm adli bir hatadan bahsetmiştik. Hı\- da mqhur a\'ukatlardan Henri To- İstanbu] lık şampiyonası yarın T<ık d~ir manzum olarak yepyeni b.ır de ~at 
~!:r12~5~:~de bir adam bir arkadaşını res bir suçluyu müdafaa ederken jiiri- sim ve Şeref stadlarında yapılacak o- hıye yazn:ı~ ve bun~ .okusun ~ıy? mus
oldürmü, olmak töhme&De 25 s~ne aıap- ye hitab ederek şöyle söylemi;ti. Ha· yunlardan sonra nihayete ermi~ olacak ,vedde halınde kendısıne vermıştır. (Os 
se mahkum ediliyor. Mabkümiyetini bl- diSe şu idi: tır. Bir devre oiarak yapılan Istanbul ,man Cemal. Kayg~lı ). da tutmu~, _Nurul 
tirip de dışarı çıkııtı u.man bir hayli Suçlu 16 yaşında bir kızı izdi\ aç lik şampiyonası muhtelif yesilelerle te lah Ataca bır muzıplık yapmak ıçı~ pek 
nıiıddet ~siz dolaşıyor_ ve nihayet bir aadile kandırarak gebe bırakmış hir edile edile bugüne kadar uzamış az Yunus tarzını andıran bu şat~ıy.eyı 
labrlkaya kapıcı olmak istiyor. l\Jüra - v k . . bulunn1aktadır. tem. ize çekerek neşre karar vermıştır. caat ettiğ'i yerin direktörDe karşılaşıyor. dünyaya gelen çocuğu da tanıma .s-
Hayret! Direktör, kendisinin öldürdüğü tememiş, kızın babası kızını kandua - Milli küme oyunları dalayısile yep- Işte manzume: 
zannedilen adamdır. Yani maktıil sağ •... nı öldürmüştü. yeni bir şekil a~mı.ş olan ~amp~yona Ben bir garip ( Ataç) ım ! 
1\loor utrunda nahak yere btikbalini Fransız avukatı müdafaasında: maçlarının bu hafta ::;ona ermesındel"l 
mahvettlii adamı ıörünce çekip öldü - .J"' t 

c- Saf kızının bckrivetini ev! en - sonra tahmın edıldig~ i üzere lik te ~ı or rüyor, mahkemede de kendisini . öyle J 

mud..taa ediyor: ınek vaadile izale eden ve dünyaya iyi derece a:mış bulunan takımlar ara-
- Ben o adamı öldürdütüm i~ln 25 ene .gelen müşterek bir yavruya hakir na- sında jstanbul. İzmır. Ankara takım
nibak yere bapsedildim. B:>ldım saf, zarla bakan hakiki bır can id ir, jÜl 1 he-, larının iştirak edeceği milli küme O -
benim cemiyetten ° adamın haratını yeti! Sizlere hitab ediyorum! Zavallı yunları başlayacaktır. 
almak hakkımda, hakkımı istibsal et -
um. bir babanın idamına veyahud mahrl:·i- Ga:atasaray _ Eyüp 
l\Ioor acaba mahkum olar mu? Arneri - miyetine karar vermeden evvel bir da- . . , . ;k· 

·ı.· b d k'k k d' · · k'' k Istanbul lık şampı"·onasında oır . ı kalır:ı merak ettı6ı meftll u -ar. ı a en ınızı onun mev ııne ovu • . " .
1 r ... n de bu müblm adli bidJse karşısın- nuz. Ve onun hayatını yaşayınız. ~E _ s~rs~ntı geçırm~ş olan G~Jatas~ray mı 

da ceza hukukile ıneşcaJ tanınmış ,:ı.h- g~ er bu katil gibi merdce hareket ed e- lı kurnede aldıgı derece ıle alakası ~1-
iyetlerln likirierini almak istedim: k k d k b b .. mayan bu maçı sadece ovnamakla ıık-

A ••ukat Naı'l Taner fU likirdedir: ce a ar namusu n uz yo sa a aya o- . ' •f . . ~ 1 k "' ı·· · · r d · t' 3.. be"' tekı son \az. esını yapmıs o aca tır. 
d h" b' um cezası vennız. emış ır. urı ~ . . . 

Bu adam 25 sene zarfın a ıç ır d kik 1 k .. k d ı Lık maçları arasında uzun bıt fasıla· 
a a ı muza ere en sonra suç u - d . .. .. . . .

1 sun'u taksiri ol , ya halkın alkışiarı arasında beraat ka- d~~ .ola) ı .. bugunku ~u\'vet.~nı .. bı.me· 

Girdim zümbül bağına, kokladım, öp-
tüm gülü .. 

Bağcı dedi: - «Ürküttün gene naılı 
bülbülül>) 

Reyhan diktim saksıya , pekmez ile tıU• 
!adım; 

Bahçıvanın kızını gül suyuna buladım 1 
Ma, i leyla k, abayı yakmış gene zam· 

bağa, 

Mor menek!}e bu yüzden biraz l{Ücen
mi~ bağa! 

Karan(i] deste deste, kuşlar okuyor 
beste; 

Güvercin ayrı seste, kumrular ayrı 
sestel 

l 

·,J ı 
1 / 

Salkımlar ulam ulam, sarmaşık dol11m 
dolrım .. 

Yah i, yaman çiçelcler, ben yari nerde 
bulam} 

Düşmüşüro yar pefine, kırmızı nar pe
şine, 

nıadan çekmiş ol- . ı· dıgımız Eyup takımı lıkte duzgun fut-- rarı vermış ır. . 
duğu azilb ve ız- Bu haclisede suçlu bence heraat et - bol oy~a~an takımlar arasında bır ye· 

t . ·ı l'd' re sahıptır. tırabı maddiye ve ırı me ı ır. 

~ergisi verdim kumruya; kokladı, bir • 
ah çekti; 

Sen koş bakla pe1ine, ben enginar pt"
şind 

Çiçekler senin olsun, zerı:evat, meyva 
benim, 

nı~nevlyenin ye - Avukat larnail Kemalden ıonra Fenerbahçe - Topkapı 
gane mes'ulü o - avukat lrlan Em ·n ile görü~tii17].· İstanbul lik maçlarında en çok gol 
larak,fvvelemirde Hiıdiaeyi zaten gazetemizde ohıı - atan oyuncuya malik olan Topkapı bu 
ken di si ni bu muf olduğu için meseleyi aniatma - mevsim geçen seneki kadar teh!ikeli 

A bir takım olarnamakla beraber zaman rnah ku mi ye te ğa bile lüzum kalmadan sö:z.e ba~la-
dfıçar eden ada _ dı: zaman lik te ba~ta giden takımlar için 

1 zorlu bir rakip olduğunu isbat e.mi.ş-
eti görmüştür, dlmdu~-uz havadi.se ıcröıre, mak-

ı d d" 5"''u b tir . .Me\·sim başından beri idrnan üs-
5 sene gibi uzun müddet zarfın a a a tul kendi hu··.,ı·:ıı·etın· ı· !"aklamak sur~ti- · 

• - " tündc olan \'C bugün Istanbul şampi-
1etin bu na kabili af hatasının intika- le, bir başkasının felaketin"' ve ha -

.... yonu \'aziyetinde bulunan Fenerbahçe 
rnını almak için hapishane duvarlan ikirolerin hataya diic:melerine sebeb ı 
· · t" ~ için bu maç çok mühim bir oyun o ur 
lÇinde kim bilir neler düşünmüş ur, olmuc::, ve 25 sene gibi bir örnrün en 
~ h s.. " mu? bilmiyoruz. .ıaili akikl karşısına çıktı1u zaman ° - feyizli zamanlannı silip süpüren feci ı ı ı 

hrik h. Yalnız Fenerbahçe ka esinin go tı -
nu ta · eden ıs, bu •damın rnevcu- bir mahkumiyete mevdan vermişti!', 
d . ı· ...ı~ d k 1rn k · - " sıını bozulduğuna ve likte her takuna ıye ın~n ziya e inti am a a ıs - 25 senelik haksız ıztırabın bir jnsan 
ted ·w· d • hiç değilse bir gol yapmak fırsatı bu-ıgı a aletin hatayi madrlısini yü - vicdanında uvandırabileceg·i i'tisaf her k b 

·· " lan Topkapı da ihmal edilmiyece ır 
.zune vurmak olmuştur. halde seyirci vaziyette bulunan kim -

O • · - kuvvet olduğuna göre bu karşılaşma-
nun bu cinayetteki kasdi adaleti selerin tartamıyacag·ı kadar agı· r ve fa- h 

t nın da hayli heyecanlı olacağı ta mm 
atmin etmek .isteyenlerin düşebile - cialıdır. Bu itibarla 2 5 senelik elim bir 

edilebilir. 
cekleri fAlliG hataları, insanlığa karşı mahkumiyat devresinden sonra hürri- 1 

Çapkın serçe kıskandı, kumruya sili\h 
çektil · 

lhlamuru yükledim kadifenin sırtına, 

Papatyalar kopardı Horasandan fır • 
tıneli 

Kelebek düştü uda, Icehap oldu yüreği, 
Dağda tavsanlar yuttu fesliğenli böreğil 
Gelincik gelin oldu, döndü kocakarıya .. 
Düğünde meme verdi ballıbaba arıyal 
Uleden ateş aldı bahçıvanın lülesi .. 
Rüzgarda bulelelendi zünbülün ondii -

lesi 1 
Yasemin girdi suya, ister ki tenin yuya; 
Ol, tenini yumadan su boğuldu kokuyal 
Aka'!lya, bir demet gül dürüp aya yul-

lamıtl 

Lakin uçakla değil, onu yaya yollamıol 
Gün batarken aalkıma işmar etmiş 

llıütün taciasile göstermektir, işte be- yete ve güneşe kavuşan bir adamın stanbulspor - Güneş 
.nim kanaatim~ bu adam böyle bir beklemediği bir sırada, sırf kuru ek - İstanbul lik şampiyonası likstürünün ı 
hissin teessürü tahtında cinayet değil, rnek kazanmak için, müracaat ettiii en son maçını teşkil eden bu oyun hnf 
.adAietten ve o adamdan intikamını al- kapıda böyle bir adamı, amir vaziyet- tanın en mühim bir oyunu olacaktı~·. 

Mimoza, 
Beraberce vermiııler fırına bir küp bozal 
Konca aallanır dalda, arının aklı balda, 
Kar~ıanınki, leyleiin çaldığı tol kavaldal 
Livantin dizi dizi yola durmuş iz 

lrlıştır. te dipdiri görmesi, onun tarafından Bu mevsim bütün takımlar karşısın· 
Ben jüri ve hakim olsa idim adale • kovulması insan vicdanına duyabile- da talihini denemiş ve hemen hepsinde 

tin hatası yüzünden hayatı mahvol • ceği en kuvvetli bir isyan ve feveı-an aksi tesadüflerle karşılaşmış olan İs· 
muş bir insanı ikinci bir hatayı i§lı • hamlelerinden birini yaratabilir, bi - tanbulspor, senenin son oyununu gene 
~erek heraat ettirirdim. . naena1eyh hadiseye el koyan hakım kuvvetli bir takımla kaparnağa mecbur 

Gen' tıvakatlanmıulan lımtıil bu insani zaafları elbette göz önünde kılmıştır. 
Kemall bularak kenJUine anketi.· tutmakla mükelleftir. Mevsim ba~ından beri takımını. muh 
Pl'lin mevzuuna anlattım. Beni Jin _ Bize gelince jüri olmadığı için ha - telif sebeplerle değiştirmiş olan Istan
ledikten aonra wiilümaiyerek ıöze kim ancak kanuni tahfif sebeblerine bulsoprlular son idmanlarına hususf 

baş vuracaktır. Ceza kanununun 5 1 bir ehemmiyet vermiş oldukları için 
f>aılaJı: inci maddesine göre cezayı mühim bu maçı dikkatle takip etmek lazım ge 

bekler ... 
Erguvan, gök yüzünden bir kız oğlan 

kız bekler! 
Beklenen luz oğlan kız, mor sakallı, al 

bıyık .. 
Ayçiçeği, altın tas, ma1rabası p.kayik 1 
Hepsinden haspa zerrin, hepsinden yos

ma fülya, 
Danlmayın bacılar, bu hülya, başka 

hülyal 
Danlmayın bacılar, hatırınız ho~ o!sun, 
Kelebekler mestolsun, kurbalar sar -

hoş olsun! Bu meseleye v.icclant noktadan ba- mikdarda indirmekten başka bir şey lecektir. 
L-cak olursak 8 - vapamaz. Arnerikaya gelince ji.ir:nin Bir hafta e\•veı Fenerbahçeyi mağ - k d ru~ J hat t~r oyun oynayaca erecede ve 
sıl mücrim ikinci vereceg·i karar alkışlarla karşılanır. lup eden Güneş bugün ne kadar kuv- tı· b ' h Id d' İ t b 1 d 0 kadar kuvve ı ır1 a e ır. s an .. u 
defa öldüren n - Bu garip vak,a etrafında genç ;:~!!! .. !~.:: .. !~.~~.~-~~}.~P.?.: .... ~ .. ~~ .. T.~.~!~ .. :!! ,spor, Güneş maçın.ıh un:ıulmadık sur-
dam degwildı'r, asıl müddeiumumi muav. inierimizelim .. .. . b'] cek bır netıcevc varın:ı"ı en az cezayı bu adam gorur. Jüri olan pnz yapa ı e J ., 

mücrim bu ada - F eridunun da likrini almak is.t~ - memleketlerde bu adam rnuhakeme çok mümkündür. 
mın bütün aile • Jim. Feridun ıual:me §u cevabı salonundan halkın alkışlarile çıkar, ha- Antrenör Booth gitti 
sini, perişan, eden verdi: kimler verdikleri ~u . kararda büyük Beş aydan beri Milli takım baş an-
kansma çocuk - Benim kanaatime göre mchkt1mun bir vicdan istiraha:ı hısse~erler. , trenörü stfati~lıe tc;tan'bu!ı'da ibulıın:m 
larına katil naza- evvelce yattığı Adli tabip Salıh Haıım fU müta· ~ngiliz antrenör Bo~th .?ü"?. Romanya 
rJ.le baktırmış o - müddet, ınahkfı - leayı aerdetti: yoUyle Londraya donmuştur. Anirı,! -
lan şahıstır. Ka - miyetinden rnah- Bu hadiseye, r • nör fırsat bulursam tekrar Türkiycyc 
nunt noktadan sub edilmesi, ce· tıbbi bir görüşle gelmek isterim. demiştir. 
vazi.yet mO.cibi za nazariyeleri ve 8 şiktaş Güneş 
tetkiktir, jürili o- hukuk telakki - bakılırsa irade - e -
lan memleket _ lerine ve adaleti- yi tamamile fel .. Kurban bayramı münasebetile dört 
1erJe jürisiz olan ne mutabıktır, bu ce uğratacak kuv· klüp arasında yapılan turnuva galJple 

memleketlerde iki karar arasında mü- adam mahkum e· vetli bir tahrikin 'ri olan Beşiktaş, Güneş takımları 7 
hinı. farklar olabilir, öyle zannediyo - dilse bile kendi mevcud olduğu ,Mart pazar günü nihai müsabakayı 
tuın ki jüri böyle bir adamı mahkum esaslarımıza gö· , ' ;raksi.m stadında oynayacaklardır. 
e.tınez. Çünkü; misal olarak Fransız re hAkim cezada ~-":-ülür. Binaen .. : Milli küme maçları için hazirlik 
~Uri kararlarını göz önünde tutacak o- en bariz şekilde görülen ağır tahriki aleyh mücrimin 1 Milli küme maçları hakkında göriiş-
Ursak bundan daha çok mühim hadi- nazarı itibara alması lazımdır, jUrili ehliyeti cezaiye ' ' ,rnek üzere ınınta-ka murahhasları salı 
~>:.lerde heraat karan verilmiş olduğu memleketlerde bu adam kat'iyyen ce- si alamıyacağını \ günü Ankaraya hareket edeceklerdir. 
t:ıorümr, ben hakim olsam heraat ka - za görmez. çünkü jürilerin vereceği kabuı etmek ı~ .. Atinada silah müsabakalara 
tarı veririm. • kararda kitabtan evvel vicdan hakim -

Kanunlar vicdanıann ifadesidir, vic- dir, bu adamı hiç bir insan vicdanı 
dansa burada katili zavallı mevkiine, mahkum edemez. 25 sene blr adamın 
ll1aktulü de .suçlu mevkiine koyar. zindanlarda bin bir türlü meşekkaUe 
~er zaman maktul olan masum de - sürünmesine haksız yere sebeb olmak 
gildir, öyle katiller vardır ki; namus, en kuvvetli ağır tahriktir. Jüri olmı -
feref, haysiyet için birini öldürmüş o- yan memleket1erde bu hareket ceza -
b~hilir, bu hususu göz önünde tutarak nın büsbütün kaldırılmasına imktın 
b r karar verilebilir. Jüri kanun kita- vermez ve cezada hiç bir zaman malı-
ını açmadan evvel vicdanını açar, ve sub yoktur. Bir katilin uğrıyabileceği 

zımdır. 

Bu meaelede gene Adli tabibimiz 
Enver in l{kri §U merkezdedir: 

Meselede manevi ve maddi tahri -
kin mevcudiyeti çok kuvvetlidir, bi -
naenaleyh hemeJll hemen gayri iradi 
işlenen bu etirümden mes'ul olmaması 
Uzımdlx. 

RUstem 1 'tın 

Atina 26 (Hususi) - Dün Kralın 
huzurile askeri klüpte Macar ve Yu
nan takımbrı arasında silah müsaba
kaları yapılmıştır. Macar takımı olim
piyat galiplerinden ve dünya şampı
yonlan,ndan m;: ekkeptir. 

Adapazarmda spor sahas1 yok 
Adapazarı (Hususi) - Adapazarı 

Senin olsun lale, gül; armutla ayva be· 
niınl 

Ben çiçeklerle özke tuzlu, tatlı severim, 
Ekmek kadayıfını sekiz katlı severim 1 
Çıkar Çemberlitaşa anda yerim bak -

la va, 
Mazhar Osman darılır: Çalar bana ok

Java! 
Oldavanın acısı .. Leylek, kutun hacısı .. 
Gökte bayan Zühredir Bay Fatinin ha

cısı! 

Bay Fatin ~ıökte arar, bizse ararıı: yer
de: 

Teleskopla işure, dürbünle pilav, zer
del 

Ben bir ~ıarip (Ataç) am, Ahfet benım 
battacını .. 

Bildim: Hacıyatmazaın, lakin biraz yat 
hacımi 

Yatmazsan kantınarn ha, seninle ha -
rıtmam ha, 

Bir toriğe atlayıp Yunuaıa yarıtma m ha 1 
Hamııi diğer ırmaia, patlıcana aşlanm .. 

Süte limon sıkarım çatıldımı ka~larım f 
Sözü açtık çiçekten, dırdır ettik ger -

Sona erdi sözümüz, yiyecek, 
Şükredelim Mevliya, yedik, 

çek ten, 

içecekt~nf 

içtik, do· 
yası ... 

Atı boyası değil, kanaryanın boyasıl 

Necip Fazı! duymasın bunları hey ~u
rullah, 

Seni sıygaya çeker karı,mam alimallal·ıl 
- Nurullah Ataç -

Şiiri temize çeken: Osman Cemal Kaygılı 

idrnan sahasına orta okulun inşasına 
başJanması yüzünden şehrimiz sahasız 
kalmıştır. Belediye Çark mesiresi ci
varında bir yer göstermişse de burası
nın bir saha haline getirilmesi için çok 
para sarfedilmesi lazımdır. 

İzmit vilayetine güzel bir stadyoın 
yapılacağını duyan Adapazarı gençle
ri, Adapazarının da bu mühim ihtiyn
cının tatmin edilmesini arzu ve temen
ni etmektedirler. 

Halkni ma~ları 
Eminönü Halkevinden: Pazar günü e~· 

miz Spor Şubesi himayesindeki klupler ta
rafından aşa~ıdakl programa göre futbol 
maçıanna devam edilecektir. Allıkadar kliıp
lere tebliğ olunur. 

Bozkurt sahası: Saha Komiseri: Abdur
rahman, Şark §imendlfer - A. Spor. Saat 
14, Hakem Kdmil, takım B ., Akınspor - Genç 
spor. saat ı5,30, hakem Kamil. A. 

Bakırköy sahası: Saha Komlserl : Cevdet. 
Aksaray - Alemdar saat 14,30, hakem Cnn A. 

M. Kemalpaşaya su getirilecek 
M. Kemalpaşadan yaıılıyor: Ka~a -

bamızda su, clektrık ve yol işlen he -
n üz halledilmi~ değildir. Kasaba\ a su 
getirilmesi tekarrür etmiş ve bu i~ en 
başa almmıştır. 

Burada Çocuk Esirgeme Kuruımı 

Gençlerbirliği, Kız.ılay Kurumla~· nır 

faaliyeti de kayde değer mahiy..:tle 
dir. 

• 



• 

Tren düdüğü 

Trenin ilk icadında sür'ati çok ya · 
v~tı. Trenin önünde daima bir atlı ko· 
tar ve tren geliyor, diye bakırarak hal· 
kı yolun üstünden savardt. Zaman geç
U. Trenlerin sür'ati ziyadeleşti. Artık 

atlılar trenin önünde koşamaz oldular. 
Tabii bunlara lüzum kalmadığından iş· 
lerine de nihayet verildr. Fakat bugün 
İngilterede bir tren önde giden yu -
.murta dolu bir arabaya çarptı. Yumur· 
taların sahibi de tren idaresinden yu· 
murtalarının parasım aldı. Bunun üze
rine düşündüler, blr daha böyle bir ha
le sebebiyet vermemek için trene dü -
öük takmayı icat ettiler.. İlk düdüklü 
tren İngilterede j~lemiştir. 

* Basradaki sucular 

Basrada iyi sucular suyu denizden 
~lırlar. İnsana tuhaf gelen bu hadise 
blr hakikattir. Bar.'\cıda deniz altında 

~
i su membalan vardır. Bu memba _ 
rdan. su o kad~r fa~la çıkar ki mem
aın cıvarındakı denız suyunu tama -

jnile uzağa atar. Membaa yakın inen 
yerliler ellerindeki tulumları doldurur 
ve denizin üzerine çıkarlar. Bu tulunı· 
lardaki suyu da şehirde sokak sokak 
dolaşarak satarlar. 

* Hayvanat bahçelerinde 

Hikaye: 

Ti kiyi yaka ayan köpek 
Yumak, evlıı sadık köpeği idi. Onu 

son zamanlarda kümese dadanan til· 
kiye karşı bekçi yapmışlardı. F akat 
kurnaz tilki gene bir yolunu buluyor, 
kümese gir iyor; gözüne kestirdiği ta
vuğu, pilici kapıp kaçıyordu. Yuma • 
ğın bu işe çok canı sıkılıyordu. Sahip· 
lerinin tavuklannın kaybolmasına mı 
yansın, yoksa kendine veri~en vazife
yi yapamamasına mı? 

B!.r gün bahçede dolaşırken hizmet
çinin eski aba terliklerini gördü. Ak -
lma bir şey geldi: 

- Mükemmel, dedi, ben tilkiden öç 
akrım. 

Bulduğu teriikiere doğru başını u -
zattL BiT tekini bir kulağına, ötekı te
kini de öteki kulağına geçirdi. İş bu 

kadarla olmamıştı, kuyruğunu da ört
ınesi lazımdı. Her tarafı dolaştı. Niha
yet bir köşede küçük bayanın eski as· 
trakan şapkasını buldu. 

- Oh, dedi, işte bu iyl 
Eski şapkayı kuyruğuna geçirdl Ve 

dosdoğru kül yığınına koştu. Kül yı
ğınmın üzerinde bir iki defa sırtüstü 
yuvarlandı. Bahçede birikm~ suya 
gitti, suda kendini gördü. Tilkiye ben
zemi!iti. Bir kenara çekilip geceyi bek· 
!edi. Gece oldu. Her taraf karardı. 

Nihayet tilki göründü. Dosdoğru til
kinin karşısına çıktı. 

- Ne o tilki kard~ sen de mi gel • 
din? 

- Ben degeldim ya. sen benden ev
\tel davranmışsın, buralara sen de uğ
rar mısın? 

- Ne yapayım, burada iki tilkiyi 
doyuracak kadar tavuk var. 
-Orası öyle. 
- Geldim amma, nalile kardes, kil· 

mes boş, tavukları köpeğin kulübesı -

- Yok. Onu atmış1ar galiba! 
- Öyleyse benim aklıma bir şey gel· 

di. Bir.iınız ipi çekeriz, öteki de içeri 
girer iki tavuk kapıp çıkar. Tavukları 

' . l 
paylaşırız. · 

_ İyi buldun kardeş, naydi şunu 

yapalım. 

- Madem ki ipi bir kaç defa çektin, 
sen bu işe alıştın, demektir. Sen ipi 
çek kapı açılsın, ben içeri girenm. 

Tilki kılığına g1rmiş olan Yumak 
kendi kulübesinin kapağındaki ipi diş
lerile çekti, kapak açıldı, tilki içeri gir
di. Yumak ipi birdenbire dişleri ara -
sından bırakınca kapak hızla kapandı. 

Tavuk dolu kümese girdiğini zan • 
neden tilki ~ köpek kulübesinde 
hapsolmuş, kalmışı. 

Yumak ku1akkannda!n terlikleri, 
kuyruğundan şapka eskisini attı. Hav· 
lıya havlıya eve koştu. 
Mavlamasından uyandılar. Onun pe-

şisıra ~ulübeye gittiler. Kulübenin te
pesindeki ufak camdan içeride hap -
sedilmiş olan tilkiyi gördüler. Yum~ğı 
çok çok sevip okşadılar. 

Bir hafta sonra, Yumak evin bay:ı -
nile birlikte ~okağa çıkmıştı. Bayruıın 
boynunda tutuloan tilkinin derisinden 
bir kürk vardı. Yumak bayanının ya
nında sevinçle zıplıyor, ikide bir kür -
ke bakıyordu. 

** Vinceune hayvanat bahçesinde bir 

Eil vardır. Bu filin bir senede ne yediği- Geçen bt.lmecemt·zde 
ne looymuşlar. Onun kapısı da sürmeli. ni hesablamışlar ve şu neticeyi bulmuş- J 

lardır. Bu fil senede: ~7.500 kilo ot ve Bir ipi var. Kapıyı açabilmek için ° ipi kazanan ar 

-~-· .. --....--.... ·-
b ~kmek lazım. Ben çektim. Fakat çek- Geçen bihnecemizdc knzan~nla-

ububat yemcktedir. ıAynı bahçede tikten sonra içeri girmek iınkfmını bu- rın isimlerini önümüzdeki pazarte-
bulunan aslanlara da gene senede lamadım. 1 si günü gazetemizde bulacaksınız. 
120.00() kilo et verirlermiş. Köpek yok ya.. ~-;.;.__.::,_ __________ , 

-·-··venJ·bllmecemtz~-···i;:·····s··A···R···-M·-A··N·······~ 
k c~ • -~, • 

g.~--y; 

r 

Karda kayakla kayan bir sporcu res mi yapan ressamın kayak sporu hak . 
kında hiç maltimatı yokmuş. Resimde büyük bir yanlış yapmış; resmi kesin 
yanlışa işaret edip bize gönderin, bir kişiye bir futbol topu, iki kişiye birer 
kıravat, dört kişiye de birer çay fincarıı hediye vereceğiz.. Bunı..rdaıı b.a ka 
d:ğer yüz kişiye de ayrı aYrı gür.cl hediyeler veı·ileoektir. 

Tüyleri saps;arıdır, 
Küçücük Sannanımın .. 
Huyu pek başandır; 

Küçüeük Sanııammın .. 

Ne •oştur sokuluşu; 
Sahibini buluşa, 
Kaçıp ta kurtuluşu, 
Küçücük Sarmanımm .• 

Ciğer yedi, karnı tok, 
Oynuyor gene çok çok, 
Kinıscdeo korkusu yok; 
Küçücük Sannanımın! 

Pcnçcsinde bir yumak; 
Oynuyor, oynıyacak, 
Gene keyfi geldi bak; 
Küçücük Sannawmın .. 

** 
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Resimli Hikayeler J 

-Bu ne bu? 

- Ver şu tabaneayı nişan nasıl a
tılır göstereyim. 

- Hele ben bir kaçayım. 

- N~an taliini yapacağım. 

1 

ni 
Cdll· 

- 1Jemındenber.i kapıının ziUY 
oynıyan sensin ha; §imdi seni bir dö
veyim de anla! 

Köpek boyacıdan intikam aldı 

-} 
'~ 

Boyacı iskelenin üzerine çıkmı:ı 
bir pencereyi boyuyordu. O bunu 
)~aparken küçük bir köpek te aşaiı· 
da dolaşıp duruyordu. Boyacı fır~a
sını boyaya batırıp, fırçada toplanan 
boya yı. 
Köpeğin üzerine silkeledi. Köpek 

Köpek asıldı.kça asıldı, en ev\•ei 
boya teneleesi ile fırça birbiri arka -
sına yere düştüler. Köpek hırsını a-
lama.m.ışt.ı.. İskeleyi bir o yana, ibir 
'- v.ra.v.a -..ordu. Ç~iyordu. Çek-

üzerine bir şey atıldığını anlar an 
lamaz boyacının üzerinde bulundu • 
ğu iskeleye takılı ipi ağzile\ çekt~ 

• boyacı: 
•- Ne oluyor? 
Diye bağırdı. 
- Bu köpek beni düşürecek. 

ti, çekti, çekti ve birdenbire. . 
Brrakıveroi. Boyacı iskele ile bir

iilde boyadığı cama çarptı. Cam tut· 
la buz oldu. Köpek uzaktan hakıyori 
sevincinden zıp zıp zıplıyordu. 
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1 
Iktısat Vekileti deniz 

1 -

mahsullerimiz hakkında 
mühim bir etüd neşretti 

Balık ihracatımız en ziyade /talya ve Yunanisiana yapıl
maktadır. Sünger istihsalatımız da inkişaf etmektedir 
•Türkiye su mahsulleri» hakkmda 

Jdısat Vekilieti çok esaslı ctüdlcr·yap
nıştır. Deniz mahsulleri iki kısma ay
rılmaktadır: Balık ve sünger. 
Topraklarımızı çe\•iren KaradeniL, 

Boğazlar, Marmara, Ege, Akdeniz ve 
dah~.deki gö~-erle, İskenderun körfe
zinıiz, Seyhan, Ceyhan nehirlerinin 
çamul'iu munsabları birer balık mer
kezi mesabesindedir. 

Balrklar; sular yüzünde yaşıyan 
(yüz veya rnuhacir balıkları) ve dipte 
bulunan (dip) balıkları olmak üzere 
başlıca iki kısma ayrılmaktadır. 

1\luhacir balıklar 
Yüz veya muhacir balıklannın nev'i: 
On üçe kadar sayılmaktadır: Ton, kı

lıç, Akya, Palamut ve Torik, Lüfer, Us
kumru, İstavrit, Kolyoz, Dülger, Ham
si, Pih1tika bunlar arasındadır. 

Dip balıklan 
Dip balıkiarına gelince: Sahil ve iç 

mem1eket1eriımizde bilhassa taze ola
rak JstihlAk edilecek, aynı zamanda ci
var memleketlerde taze olarak ve so -
tutma depolarile harice sevkleri halin
de pek mühim bir iktısat şubesi doğu
racak olan dip balıklarımızın değeri 
geçici balıklarla ölçülemiyecek kadar 
çoktur. 

Bu çok mühim memba servcti.,in 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatları 26 - 2 - 1937 
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ı Stcrlln 614. 620. 
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20 FrallSlz J'r. 114. 117, 
20 l.Jreı 120, 125. 
20 B~çlka Fr. 80. 84. 
20 Drahml 18. n. 
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20 Lev ll, H. 
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ı Türk albnı 1037. 1038. 
ı Banknot Os. B. 2«i, 247. 

ÇEKLE R 

Açılış Fflpanıı;; 
Londra \ 616 00 616 00 

Istanbul balıkçılan faaliyette 
sahillerimizde çok bol bulunmasının 
sebebi: İklim(n mutedil olması, ko~
lanmzrm çokluflu, sahi1leıtrnirln sı~

lığı Vt! bol güneş ziyasından istifade • 
leri, denize akan sularımızın çok!uğu 
ve delayısile kendilerine her zaman 
için yem ve barınma yerleri buiun -
masıdır. 

Dip balıklanmızın nevileri 
Tam ve yerli balıklarımızın nevila -

ri ( 6i()) kadar sayılabilir. Mühinıler~ 
şunlardır: Çipura (Akdenizde), Kal -
kan (Karadenizde), Dil (Marmara -
da) ve (Akdenizde), Pfsi (bütün deniz 
Jerimizde), Karagöz (Karadeniz) ve 
(Mannarada), İsparoz (Karadenizde), 
Kırlangıç (bütün denizlerimizde). 

Dip balıklarının gezici kısmının 
nev'i de ( 40) kadar sayılabilir. Baş! ı
calan Levrek, Kefal, Barbunya, Tekir, 
Mercan. Sınagrit, Sargan, Gümüş, Ku 
pes, Melemurya. 

Bunlardan başka Yunus, Köpek, A
yı, Kunduz, Sasamuro gibi balıklar da 
iktısatta yağ, deri ve gübre bakırnın -
dan kıymetlidirler. 

llavyar döken balıkları 
Bir de havyar bakımından iktısadı

mıza kiişayiş veren ve hassatan mü -
him bir mevkii olan Mersin balıkl9.rı· 
mız vardır. Maalesef bu cins balıklan 
münhasıran Karadenizde, Yeşil, Kı -
zılırmak v-e Sakarya nehri ile diğer 
küçük çay ağızlarında kah tatlı suda, 

1 kah açık denizlerde barınırlar. Bunlar 
havyarlarını tatlı sulara dökmekte -

SON P.OST~ 

Avusturya nihayet 
Almanya ile 
Birleşecek mi? 

(Baştan,fı 1 inci sayfada) 
yişleri kaydeden Fransız gazeteleri son 
iki yıl içinde Avusturyada Alman nü
fuzunun endişe verecek derecede arttı
ğını söylüyorlar. Basının mütaleasına 
göre Avusturyanın ayrıca Almanya ile 
birleşmesi kuvvetli bir ihtimal olarak 
görülmek lazımdır. Bu ihtimalin tahak 
kuku Fransa için bir tehlikedir, Bunun 
önüne ancak Avusturyada Krallığın !a 
desi suretiyle geçilebilir. Halbuki bu
na küçük ililaf şiddetle muarız vlmak
ta berdevamdır. 

Kral namzedinin seyahatleri 
Zürih, 26 (A.A.) - Arşidi.ık Otto 

Fon Habsburg retakatinde üç kişi bu
lunduğu halde Buchs şehrinden geçe
rek J..eictenstein prensliğine gitmiştır. 
Otomobil bir Belçika plakası taşımak
taydı. Arşidük Liehtenstein'de Avus -
turyadan birkaç kişi ile görüşmüştür. 
Bunlar görüşnwyi müteakıp Avustur
yaya gitmişlerdir. 

Paris, 26 (A.A.) - Oeuvre gazcle_sin 
de Bayan Tabouis, Milletler Cemiyeti 
mah1lfilinde Başvekil Schuchnigg'in Ar 
şidük Ottoyu davet edeceği zannedil -
mekte olduğunu yazmaktadır. Muhar
rir, Yugoslavya, Roma~ya ve Çekos)o
vakyanın bu teşebbüse karşı ciddi bir 
muhalefet göstermiyeceklerini ilave ey 
lemektedir. 

Paris, 26 (Hususi) -Fransız gazete 
leri Avusturyanın tekrar göze çarptığı 
bugünlerde Avusturya tahtının varisi 
olan Arşidük Otton~n iyi bir idare a
damı, müstakbel bir Kral olarak yeti~ 
tirilmiş olduğunu ehemmiyelle kayde
diyorlıar. 

Avusturyanın son hükümdan Şarl 
A \•usturyadan avrılmak zaruretincie 
kalarak menfada ~öldüğü zaman en bü 
yük oğlu olan Otto henüz on yaşınday
dı. Kendisinden daha küçük yaşta k1z 
ve oğlan 7 kardeşi daha vardı. Annele
ri imparatoriçe Zita zengin değildi. 
Geçinmektc mü.şkülfü çekiyordu. Sıh
riyet delayısile İspanya Kral ailesinin 
gösterdiği yardımdan istifade ederek 
bir müddet Madritte yaşadı. Sonra 
muhtelif kaynaklardan gördüğü road • 
di yardımlar kafi dereceyi bulunca ço
cukları ile birlikte Belçrkaya geçti. Bır 
Fransız asilzadesinin malı olan (Stee
nockerzecl) şatosuna yerleşti ve bütün 
gay retini çocuklarının bir hiikünıdar 
çocuğu gibi, o an·ane içinde yetiştiımP.· 
ye sarfetti. 

Arşidük Otto bugün 25 yaşındadır. 

Ve eski hanedana sadakatini muhafa-
7.a eden Avusturyalı müşavirleri tara
fından tenvir edilmektedir. 
ltnlya Habsburglan himaye etmiyor 

Belgrat, 26 (Hususi) - Romada çı
kan Giornale d'İtalia gazetesinde meş
hur siyasi muharrir Gayda, Habsburg
ların Avusturya - Macaristan tahtma 
avdeti meselesi münasebetile bazı re
nebi gazeteler tarafından İtalyaya at
fedilen rolü cerhederek. diyor ki: 

- İtalya, Habsburglann avdeti !çin 
Balık ihracatımız hiç bir vakit teşebbiiste bulunmamış 

dir ler. Nn-Yorl 0.7936 0.7935 
Paris 17.< 625 17.C~S 

MU!\no 15,0812 15,7095 
Brüksel 47114 47118 
Atina f>8.712S 
Cenevre 3,48 

Sofya 64 4-480 
Amstr.rdaıt 1 44 4 

Prag 22.7613 

FJ>.7175 
3,4790 

64 4480 
1 4492 

22,76 .3 

Balık ihracatımız, en ziyade İtalya ve b~yl~ bir harekete muvafakat te et
I ve Yunanistan.a yapılmaktadır. Ton mcmı.ştır. 

veya Orkinos denilen balıklan daha 1 İtalya nazarında bu mesele Av•·upa
ı l fazla İtalya almaktadır. Bu sene Or • l'ın su1hü bakımından da büyük bir 

kinos bdhassa Marmarada çok çık _ tchltke teşkil etmektedir. 
1 ıııaktadır. Beheri dört yüz kiloya ka • Binaenalevh, İtalyanın Hahsbun~ları 

VJyana 4.76 -4 .~6 

Madrld 11.3960 11 .3~6!) 

Berlin ım5 1.9732 
Var~ va 4.20 4 .20 
Budape~te 4.3830 4.3 ·30 
Bükr~ 108.605 10b60S 
Belgrad 34.5775 34.5775 
Yokohama 2.78 6 2.78.~ 

Moskova 24.lPO 24.~ 

Stokholm 3.1485 3 •• 485 
-~---

ES HA M 

Anadolu fl'Jl. "'• eG 
pef1n 
A. Şm. ~ eo ndell 
BomonU - Nektar 
A!lan çimento 

-- -Aç dış Ka, aıuJ 

00.00 00 OJ 
Ofı.OO ()11.00 

l,<t.ı o.o:ı 

14.40 14,40 

! ıl dar tutulan Orkjnoslar çoktur. himave ettiğine dair çıkarılan haber -
Torik bu sene de çok çıkmıştır. Ha • ler tamamen asılsızdır.» 

len Torik a\·ı boldur '"e harice sevki ...... ......................................................... . 
vat ivi oldu~tından bu yıl balık S paradan. Kendir tohumu k11osu 10 ku~-
• · avcı· tan 10 kuruş 20 paraya kadar, Ynpa~ı Ana-
brının vüzü gii!müştiir. <'ol kilosu 6ı kuruş 20 paradan 68 kuruşa ka-

l 
V Siine-ercilik dıır. ~~ı Trakya kilo u 75 kunıştan 79 

Slin"'er i~tihsalatımız da inkişaf et- ı kurusn kadar. Zerdeva derısı çltU 5300 ku-

l 
mektcdir Bilhassa Ege denizi yegilne ruştan 5500 kııruşa kadar, Sansar derısı çif-

si.inuer v~lL.,tiren ver olarak telakk e- tl 3400 kunıc;t.an 3650 kuruo:a kadar. Kunduz 
'"' • • ~ • 

1 ı tlrrlsl clttl 1400 kuruştan ısoo kuruşa kadar 
1 d'~mek'Pdir. Ege sah.:IIeri ahalisinden Tilki derısı çl!tl 550 kuru,~tan 3000 kuru~ 
nıühiın b!r kıc;mı sunger avcılığı ile 1

1 

kadar, Kurt derısı çl!U 250 kuruştan 950 ku-
1 m:ı:~etinl temin eylemektedir. ru a kadar, Porsuk derisi çlft1 640 kuruştan 

660 kuruşa kadar, Kedi derısı çifti 140 ku
T : ( : 1 f t , e 7 c 1. i! e l c)' s ası ruı:tan 3oo kuruşa kadar, çataı derh,1 c;uu 

· 220 kuruştan 250 kurusa kadar, Ta•şan de-
2 6 Şubat 9 37 rlsi adedi 22 kuru~tan 26 ı 2 k.uruşa kndar. 

~~~~ j 
-- tSTIKRAZL~R - 1 ITHALAT TELGRAFl.AR 

- -- ı ~ Buğday 900. un 25 3/ 4, bulgur ıs, çavdar Londra mısır Laplata şubat tahmill kor-
Açılı~ Kııı:anq ~o. arpa 330, kepek 60, yapal!ı 15 114, ti!Uk 

1 

teri 23 şilln 9 penl Kl. - Kr. - S:ıntim, Lon-

00. ()() 

Türk borcu I pe~ln 

• • I vad•U 
.- • II vadelı 

20 75 20 7S J4 ı 4, fasulye 57 1 2. mısır 45, yulftt 15, pa- dra keten t~hu~u Laplata fl.Jbat tahm1ll to-
20.9:> ıt• . .S25 muk 1 ı 2. Iç ce\·lz 2 1/4, kaşar ı 3/4, :R. pey- nu ll Ster. 15 Şı. KJ. - Kr. - santlm, Anvers 
19.925 19 9J nlr 14 ı 2, ton. Afyon 365 kilo. arpa Lehlstan mart nisan tahmill 100 ldlo.oıu 

---- 1• IHRACAT 124 B. Frank. Kl.- Kr. - santlm, Llverpul 
':rA ll V 1 L A T ı bu~day mart tahmill 100 Ubrest 8 ŞI. 4 114 

......_~-~ • ' -~ -- Yapa~ 304, rnzmol ı68 3 4 ton pe. - Kl. - Kr. - san tım, Şlkago bu~day llart 
' Açılış i..apaıılf SATIŞ' "R 

LJA vlnt.er M&YlS tahm1ll Bu~eıı 130 3/8 senı K.-
Anı:om ~ :dell "h~ OO.W ll Bu~clrıy yumuşak kilosu 6 kuruş 5 para- Kr. - santlm. Vfnipek buitday Manltoba ma-

o'· flO.ıı() c' n n 6 kuru~ 20 paraya kadar, Arpa Anadol yıs tnhmlll Buşell 123 sent K. - Kr. - san-
: ~~ ~·. '<S': OJ W. kıl o u 4 kuruf 20 paradan 4 kurut 25 paraya tım, Hamburg 1ç fındık Giresun derhal tah-

Anadolu m&. pe" :::: ~~:: •lsndar, Ça\•dar kl1osu 5 kuruş 10 paradan 5 mll ıoo kllosu 154 R. Mark K. - Kr. - san-

~------------·· leur~ 15 paraya k11dar, Kuşyemi kilosu l5 tım. Hnınbıırg Ir. fındık Le\·an derhal tahml. 
kuruş ~ v_aradan, Mısır san kilosu 6 kuru~ jıoo kilosu 155 R. Mark Ki. - Kr. - santım. 

Sayfa ll 

J • • 
ltalya, Ingiltereden 
şüphelenmiye· başladı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 dıkları hususi haberlere bakılınca, İn· 

te arthnnak lazım geldiği hususunda 1 giliz teslihatının sadece tedafüi mahi,.o 
müttehidiz. Hedefimiz dünya suıhi.mü yette olduğuna İtalvanın inanmamak
kuvvetlendirmektir.» demiştir. ta olduğu görülmek~tedir. Burada İn A 

Hatip bundan sonra kuvvetli silahla gıliz silahianmasının ~ltında cAkde • 
ra malik büyük devletlerin (Alman)a, niz anlaşması• nın ehemmiyetini a· 
Japonya, Amerika) Milletler Cemiye- zaltmak, hatta bir prestij intikamı al• 
ti haricind~ kalmış oldukları için müş- mak gibi gizli fıkırlerin saklı olduğu 
terek emniyetin tatbikinin müşkülat sanılmaktadır. 
kesbetmiş olduğunu anlatmış, ve silah Bir gazete şunu yazmıştır: 
lanma bahsinde tahsisat verirken hava -Akdeniz meselesi Londrada moda 
müdafaasına büyük eheınmiyet atfQ- halini aldı. 
lunduğunu, sivillerden mürekkep ge - Biz de ila\·e edelim: 
niş bir erkanı harbiye vücude getıri!- İngiliz deniz manevralarının an'nne-. 
dığini, günde ı 00,000 gaz maskesi ya- vi programlarını değiştirerek Akdeııiz 
pılmakta ojduğunu söylemıştir. de 9 zırhlı, 2 harp kruvazörü, 4 hafif 

Roma, 23 (Şubat) - İtalyaya ~:ok ya kruvazör ve 54 distroyer bitiriktirmiş 
kından taraftarlık eden bazı Fransız olması göze çarpmıştır. 
gazeteleri İngiliz hazırlığının İtalyada Doğan şüpheler t 
fena karşılandığını söylüyorlar. Anlnt- Hülasa en ağır bir şüphe doğınuş~ul'. 
tıklan şudur: Bu şüphe esaslı olmasa bile tehlikeU• 

Dört aydan beri İngiltere ile İtalya dir. İngiliz silahlanma~ı İtalyayı belki 
arasında iyi bir anlaşma biikum süri.i- Londraya çekebilirdi. Fakat Bay GaY.• 
yordu. da: 

Bununla beraber son iki hafta iç!n- - Bu silahianma Milletler Ccmiye• 
de İtalyada yüksek harp meclisinin se- tinin emri altına konulmuştur. Halbu
kiz defa toplandığı, tayyarc fevkaliıde kı İtalya bu harlisede bir tuzak ve teh• 
meclisinin de bu faaliyete iştirak etti- dil sezmektedir. diyor. 
ği Nazırlar Meclisinin askeri kadrola- Şu halde ingiliz silahlanması ftal• 
rı soğaltıldığı, beş sınıf üzerınde bir sc yan - Alman münasebetlerini kuvvet 
ferberlik tecrübesi yapılacağı görüt - lendirecek demektir. I:.J 
dü. Şimdi de Martın ilk günü toplan- İnıUterede hazırlıklar 
tıya çağırılmış olan Büyük Faşist Mec Londra, 26 (A.A.) - Bahriye Bakan 
lisinin deniz ve kara askerliğinde yeni 1ığı, yeni silahianma programı muci • 
bir hamle yapac-ağı söylenmektedir. bince, önümüzdeki aylar içinde en aa 
Şu halde İtalyanın İngilterede yapı 28 milyon İngiliz liralık sıparişte bu• 

lan büyük hazırlıktan daha evveı ha- lunacaktır. 
herdar olduğu ve bu hazırlığı bir teh- Bilhassa beheri yuvarlak hesap SP. • 

like telakki ettiği görünüyor, demc;c - kiz milyon İngil iz lirasına mal oiacak 
tir. olan üç yeni zırhlı kruvazörün in~:ısı 

Bugün mesele tekrar açılmıştır. Ve mevzuu bahistir. 
Bay Gayda •Giornale d'Italia• gazete- Bundan başka yakında Dido tip:nde 
sinde münakaşayı açtıktan sonra lngi· beheri 5000 tonluk di~er üç kruvazör 
Jjz basınına cevap vererek : inşa edilecektir. 

- İngıliz silahlanınasının ehemmi • Diğer sipari.:jler arasında bir filotilla: 
~eti ve si.ir'ati ü-~erinde izahat istemP.k ana gemisi ile sekiz torpido rnuhribi ve 
ıtalyanın l1em hakkı, hem vazifesıd ir, beş iJiı 8 bin tonluk yedi kruvazör ve 
demektedir. bir mikdar küçük gemilerle denizalu 

İtalyan gazetelerinin Londradan a! - gemileri mevcuttur. 

Hatayın Anayasası 
hakkında bir proje verdi k 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
Komite, B. Maurice Bourquin'i (Be1-

çika) reis intihap etmiştir. 

Jiyetçi gençler ile cDemir gömlek) teş 
kilatı azaları arasında vuku bulan bu 
çarpışma esnasında, biri ağır .olmak Ü· 
zere sekiz kişi yaralanmıştır. 

Polis müdahale etmiştir. 

Peynir fiatları 
Ucuzluyor 

Türk murahhas heyeti, Sancağın sta 
tüsü ile teşkilatı esasiyesine müteaHık 
tahriri bir proje tcvdi etmiştir. Statü
ye müteallik olarak komtie, Sancağın 
tarifini ve hudutlarını tasrih edeceği 
gibi, Milletler Cemiyetinin zabıtaya, 
ekalliyetlerin himayesine .. ila .. da ir o- · 
lan hukukunu da tasrih eyliyeceklir. Peynir fiyatları düşrneğe başlamış f 

Teşkilatı esasiye kanununa gelince, tır. Bugünkü fiyat!ar aşağı yukarı ge• 
teşrii, icrai ve adli organları, intihnp çen senenin bu aylarında olan tab~i ha 
rejimini ve türkçenin yanında kullanı lini alınağa başlamıştır. Bayramdan ev. 
lacak ikinci bir Usanın mahiyetini ve vel iyi cins pey~!rin te~~kesi 750 ku· 
· rmali şartlarını tasrih edecektir ruşa satılırken dunden ıtıbaren teneke 
ıs ı Komite 8 1\lartta toplanacak · 1 başında 100 kuruş birden düşerek 65 O 

Cenevre. 26 (A.A.) -Hatay esas va kuru~a satışa başlamıştır. Bu hale ~e· 
sasını tanzime memur eksperler ko:ni bep, hafta için~e Ege mı.ntakasından 
tesi bugün iki uzun içtima aktederck yeni mahsulün Istanbul pıyasasına çı· 
konseyin kabul ett iği rcsolutıni tet~:k karılmış olma~ıdır. .. . .. . 
etmiştir. Azanın talebi üzerine kom:tc Trakya yenı mahsulu ıse henuz pı· 
r.IJenemendoğlu ta rafından tevdi edi - yasada görülmemiştir. On beş gün son 
Ien projeleri tetkik etmek üzere faali- ra oradan da mal geleceği umulm.ık· 
yetini bir hafta kadar talik ederek 8 tadır. 

1\rart pazartesine bırakmıştır. Almanlar balmumu aliyoriar 
TazyikJer devam ediyor Alman!ar, balmumu mübayaasına 

Hale.p, 26 (H~susi) --: Re):hani!.~ hfı başlamıştır. Son fiyat kilo başına 96.' 
diselerı delayısıle tevkıf edılen I u:k- kuı uştur. Bir hafta evvelki piyasa bir· 
!erin mu hakemesi hala başlamamı§tır. • denbire ı 02 kuru~a fırlamışsa da her 
Sulh hakimi henüz mikdan yüzü ge-

1 
nedense Bulgarlar~n piyasamızdaı1 çe· 

çen ve ~mreti mahsu~ada mikdan art- kilmesi fivatlarda cüz'i m:kdarda ctü· 
tırılan şahitleri dinlemekle meşguldUr. şükliik gö~termiştir. 
Bu şahitlerd:n. Ti.irklcr lehine ifade ve Sigara i h re ca h 
renler de }}akım taı-afından ha-karete 
maruz kalınakla \'e şahadetleri kabnl Tütün satışları hararetini muhafaza 
olunmamaktadır. etmektedir. Sigara satışlarını artt!r .. 

R.-vhanivede e\' ler aranıyor mak için de hariç firmalarla tema ,a ge 
Lbkiye, 26. (Hususi) - Reyhan:y~- j çilmişt i r. Yakında s~garalar!mıza '\'ni 

de Tiırklcrin e\'lcri günde üç dört de- mahrcçlcr bulunacagı umulmalit.ldır. 

fa arandığı halde diğer unsurlara a7.a- . . . f . , 
mi serbesti verilmekt-edir. Bu unsur- H1tler n ternınatı svıçr t e 
lar siyasi ve içtimai faaliyetlere i ste- ı memnun i .. e t e karşılan . ı 
dikleri gibi devam imkanına maliktir 1 1 d ')' 'l (l-1 •) _ lsvı·ç .... 1,ı·n . . • . . ~on ra -' ususı . , . 
ler. Bılha~sa Revhanıve had !sesınu c>- b. fl ~ d · · d - · 
].k 1 · T .. ·kl "t ı._ t ıta.ra .i~ına aıma rıayet e ~cc ..,. ne a a ı gayrı ur er amamen serıfr"S . 1 . 
bırakılmıştır. ı dnir Hitlerin v~r~iği te~ın.a.~, svıçrt 

Suril' de kanlı çarpışmalar Federal k.o~s~yı~ın bugunku top.! ntı• 
Londra, 26 (Hususi) - Suri~'.:de , sında bıldırılmış ve ınemnunıyetlt 

dün kanlı bir çarpışma olmuştur. :!\f!l-ı kaydedfhniştir. 
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• d T h 1 Minare altında de/ine 1 Tüuler iirJJertici Istanbul an a rana Denizyolları (Ba§tanıfıliııdsayfnda) Birceza 
f ez L ET M E S 1 ni bildirmişler ~e: (Baştarafı ı inci sayfada) 

( Baştarafı 8 inci sa·~ada) nin dildükleri: vapur düdüğü gibi k - V Bu defin·eyı· bu ı··.ıe çalıı:an Sa 3~ Acentei.N• ICaraldS., k8pr6b•.. - \"" '" • yen.n g.deceg"i yo d ıki metreye ya· 
t;..lo' üniformalı bir delikanlı yanınuza lın seslidir. Hatta canavar düdüğünü .... · 1 M h t k" h be 
~ ı TeL 42361 - SWkecl M Urdanade ım e a. mu ımseye a r verme- kın kar \"ardır. 
F"aklaştı ve arapça şivesini kaybetmi .. bil işitebiJf.rsiniz). Haa:ı T 22740 den aralarm .. da P. ay ettiler demişlerdir. Asiye çamasır '-·ıkamakta olduğu ve 
ven ingilizcesile: Bağdada doğru yol alıyoruz. Tekrar B b d h 1 h ~ " 
v b k ...... ,. <Ci ___ .. unun uzerıne za ıta er a are- sok s.cak bir yerde bulunduğu ıç.n 

- Five o'clock Tea, Sir. dedi. bizim dayı yadigan kronometreye a • p k S . 1 Mah ı· 
3 bir.. bi Trabzon o talar1 ete geçmiş, aım ı e mut po ıse böyıe adeta çırııçıplak bir vaziyette dı Yokluğun ortasında bile, adetin~ tım. 2 t, O ..• Kompartunan "'en re 

- d Akş kh- kalmamı\: p Sal 12 d celbedilmiş, sorguya çekilmiş ve ihba- şarı çıkarılınca titremeg· e ve ağlnmı'-·a an'anesini terketmiyen, nerede bulu - sogu u. amın ° sıca gı ._. azar, ı e, h k k d Id 1 1 " 
.,., batt · bl" e1 ı· Evet tah Pertembe 16 da. rm a i aten oğru o uğu an aşı • başlamıs .. fakat kocası göz ysıı::lanna da nuı:,a bulunsun en ehemmiyetsiz kon· uç anıye ıe az c.e ıyor. • -s 

forunu arıyan bu mantaHteye hayran min ettiğiniz gibi buralarda kalorife " l U , t t mıŞtır. merhamet etmemiştir. Kocasının zo • 
otarak vagon restörana seğirttim. rin esamisi okurunaz .. İsterniye istemi- lzm r r 8 po 1 Ancak bulunan define pek o kadar rile ağlıya ağlıya karlar üzerinde gön-

AI-angle yemeğimizi yedik. Gene on· yepaltomu ba§ıma çektim... Cumartesi 16 de zengin değildir. Saim kalfa ile Mah- derildiği köye doğru yürüme~e baş .. 
lar .ı uya1ım diye, kimimiz piposunu, İbrahim Hoyi Mersin Po teları mudun eline geçen paranın yekunu lıyan As.yenin bir müddet sonra iki a· 
kimimiz pirosunu (bunlardan birw Iran reportaJ·Iartnm resimleri topu topu 2oo kadar ve penz denilen vaih da diz kapaklarına kadar donmu~. Salı, Pertemb 10 da " -
ben m) tüttürdü. Vagonlar birbirine Arkad~ımız İbrahim Hoyinin İran· altınla 300 kadar bakır yüz paralıktan kadın ytiırüyemtyecek viı.ztyete geh • 
geç I d V • • b' · t · 1 kalkarlar. ı'b,.,.ettı"r. m"ıştı'r. me o ma ıgı ıçın, ır ıs asyona ge • dan göndermeye başladığı mektup arın ~ 

!ince, alelacele hususi kampartiman - .birincisinde çıkan resimlerin eski bir DI§ r postal ır Bu paraların tarihi krymetleri de Bu sırada köylere vazifeye giden 
dan indik. Kendi vagonumuza geçtik, mecmuadan kesilerek tarafımızdan bu C pek yüksek degv ildir. Hen." j 1223 ve jandarmalar Asıyeye rastlamu:Jar, fe· 

fı · Bartın - umartesi, çar • r:- ·--ı 
ve geceler ayrolsun temennileri ara· ,rada ilave edildiğini !kaydetmek iste· 123;:) tarihlerine aittir. Paralar müsa- caati ~örerek kaldırmışlar, en yakm 

da k pmba 18 de ~ 
sm yata ·larımıza çekildik.. riz. Yeni resimler geldikçe mektupia· dere edilmiş, Saim kalfa ile Mahmut köye götürtip tedavi altına alm~lar -
Beş mu."Uluk ölgün ışıklı bir lamba· rile bir:likte konulacak, eski resimler· lzmit - Pazar, ealı, per· h kk d d b Id ki d fi 1 

.. a ın a a u u arı e ·neyi a &· dır. Fakat kac;iının iki ayağı da kan • nın altında c:İsfihanlı Hacıbabanın ser· ,den istüade etmek zarureti hasıl olur tembe 9 30 d h 
. • a kadarlara aber vermodikleri için ta· gren olmuştur. Aliko hakkında takibat glizeştlerini» okumıya çalışırken dal • .sa eski oldukları kaydı ekleneoekti',r. Mudaov• - Pazar, Salı, Per- k'b b I 

mL~ım .. Ufak bir sarsıntı .. Vapur dü - Filhaki:ka yeni ısıahattan sonra İranın ı ata aş anmıştır. yapılmaktadır. 
tembe, Cuma <lüğünü andıran bir düdük sesi (evet ;arzettiği manzara, eskiden alınmış re· 

aribinize gitmesin. Irak lokomotifleri- .siml~den çok farklıdır. 8,30 da 

M 
_k_____ Bandırma - Pazartesi, Salı, 

ütercim Alınaca tır ;:.rc~b~u=: 
te.li 20 de Askeri Fabrika lar Um um Karabiı•- saı •• cumal9da 

Ayvalık Salı, Cuma 19 da 

Müdürlüğünden : T:~:~D ye M;~i;r~:nn• 
kalkıt günleri yük alınmaz. 

AJmancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir ( 107\ ) 

ir mfttercim ahnacakbr. Istekiiierin iatidalarile Mart 937 aonuoa kadar '------------' 
Umum Müdürlüğe müracaatlan. "1010., 

Emlak ve Eytam Bankası 
İdare Meclisinden: 

Esas nizamnamemiziu 79 - uncu maddesine göre hissedarlar Umumi 
Hey' eti al eli de olarak 29/ Mart /1937 Pazartesi günü saat on birde 
Ankara 'da Bankamız Merkezinde toplanacağından hissedarlanmızın 
mezkür tarihte toplantıda bulunmalarını dileriz. 

Yine nizamnamemiz hükômlerine göre kendi namlarana ve yahut 
başkalarına vekaleten en az yirmi hiaseai olan hissedarlanmızın bu 
toplantıya iştirakleri ve vekAieteo bulunacak olanlann kendilerinin de 
hissedar bulunmaları gere k tir. 

Buna hakkı olaniann toplanb gününden en az bq gün önce hisse 
enetlerini Merkez veya Şubelerimize makbuz karşılığıoda vererek 

giriş kartı almalan ve başkalanna vekalet vermek istiyeo hissedar• 
larımızın da birer örneklerini Bankamızdan alacaklan vekaletnameyi 
doldurarak yine beş gün önce giri~ karb ile birlikte Merkezimize 
vermiş bulunmalan lazımdır. · • 

MUzakere olun•c•k ltler 1 
1. İdare Meclisi raporu 
2. Murakipler raporu 

S. Bilanço ve kir ve zarar heubıoın tasdiki ve Idare 
Meclisinin i bruı. 

4. Murakiplerin iotihabı ' 
5. Murakiplerin ücretlerinin tayinf 
6. Müddeti biten " B tertibi Üyelerin yerine iki lzaoıo 

intihabı. (46lj 

Ingilterenin SilAhlanmasi 
ltalyay1 kuşkulandirıyor 
(Battarafı 3 üncü yfada) 

liyor. Milletler Meclısınin, müstakil. 
bir HabCi bükılınetinin mevcut olup ol 
madığı hakkında tekrar bır karar ver· 
rnek üzere bulunduğu ~u Jırada bu mü 
nakaşa ve İngiliz Kralının taç giyme 
merasimine Habe~ h~kumetiç.in res· 
men mümessil göndermeye davet edil 
mesi, ah\·alin yatışmı~ görünmekten u· 
zak olduğunu haber veren birer ema· 
relerdir. - Selim Ragıp 

Orman kanununun tatbikı 
için nizarnname 

Ankara, 26 (Hususi) - Ziraat 
Vekaleti orman kanununun tatbik şek
li hakkında lazımgelen kanun ve ni
zamnamelerln hazırlığına başlamıştır. 

-
İstanbul İkinci İflAs Memurluğun • 

dan: Müfl.is Zelliç Bi.rıderler Şirketi 
masasına müracaat eden hazinenin is· 
tediği 213 3 lira 8-4 kuru.? ~ irketin bor· 
cu olmadı~t beyan kılındığından reddi 
ne :if.lAs idaresince kar:ır verilmiş ol· 
duiiu ilan olunur. (30643) 

ı EmlAk ve Eytam Bankası Ilinlari 1 -iLA N 
Mütekaidin eytaoa ye eramil maaşatının iakontoauoa a 

altısında ba,lanacağı ilto olunur. (464) 

* * 
T aksitle Satılık Emlik 

ESAS No.sı 
c. ıs 

c. 18 

MEVKtl ve NEV'İ 
Bliyiikderede Büyükdere caddesinde eskl 
203, 203 mükerrer yeni 192 - 194 No. h 
altıoda dftkk4oı bari ev. 
Kadıköyünde Hasanpafa mahallesinde eski 
Kayışdağı yeni Abdi Bey sokatında eski 
1 yeni 19 mükerrer No. lı ev. (Üzerindeki 

DEPOZlT O 

400L 

Taj No. sı 35) S20 L. 

Tafsilatı yukarıda yazılı emlak bedellerinin birinci tablti pefbı, 
geri kalan üç taksiti % 9.1/2 faize tabi olmak üzere üç 1eneri Ye mG .. 
savi kısımda ve şu suretle tamamı dört müsavi taksitte ödenmek pr· 
tile açık arttırınağa konulmuştur. Ihale 1 Mart 1937 taribine milsaclif 
Pazartesi günü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. 

istekiiierin Şubemize gelmeleri. (460) 

ı Istanbul Belediyesi Ilanlan ı 
Mahallesi Sokağı K. N. Iradı Sahibi Tahrir No. 

Hace Hesna Paşa UmUJ .tQ 49/1 Lira İbrahim 47 
1500 Hatice 

Elma s 
ihbarnamenin T. No. Cinsi 

14/8/934 28/47 KAgir ardiye 
Yukarda mevkii ve saireai yazılı 28141 oumarah ihbarname aa

hibi İbrahim ve Hatice Elmasa yapdan idari ve polis tahkikataoda 
bulunamamıştır. Talimatnamenin 136 ıncı maddesi mucibince ilAndan 
itibaren 15 güo zarfında bir itiraz yapılacak olursa Üsküdar bina ve 
arazi tube memurluğuna müracaab ilAn olunur. '"8, "1080, 

~~~~~==~~~--~========~~==-

den, ne do öbüründen bahsetme. Za- - Sana da.. bahçesini kuşatan siyah çitten itibaren 
ten çok garip hisler içinde bunalıyo· Feride çıkmak üzeret iken birdenbire başlayan çayırlar yemyefll uzanıyor, 
rum. Etrafımda ve içimde anki derin durarak başını çevirdi: siyah tahta kapının önünden tepe}'\ 
bir boşluk, derin bir boşluk var.. -Akşam sana söylemeyi unuttum. kıvrıla kıvrıla inerek düzlüie bvu?3n 

Ferido yavaşça minderden kalkarak Şefik yarın gelecek. Öğle üzeri aen U· ince beyaz bir patika gözleri oquyor• 
elini ba~ından geçirdi. Fakat sonra bir yurken lzmitten haber geldi. du. Karşıda sıra sıra mor dallar. ve ge-

Y •z•n 1 Perlde Ce lll şey hatırlamıt a.ibi ııözleri parladı: Seza gülümsedi : n iş bir şemsi ye gibi açılaralt rilzgan. 
Ne bileyim ben, adeta onun sırrınalen mertçe yaptığı it dillere düştüğünü - Peki, peki bahaetmiyelim dedi. - Eh hoş geldi. sefa geldi. Fakat göğsünü vermiş }'emyefil çam qaçlan 

Aşıktım anki .. fakat belki şu malum babanın bu vaziyetten duyduiu ıztırabı Fakat son bir 8 ual bu vak' lardan sonra sana da güle güle demek düşüyor, Fe- görünüyordu. Seza geceiiiini vilcu • 
hatıra defterini okumasaydım, ondan görünce hiç istemediii bir izdivaca Selim Naciden hiç bir haber çıkmadı ride. Kocan çok yalnız kaldı. Yarın ge- düne yapıştıran bahar rüzaAruu bir 
böyle büsbütün soğumazdım.. razı olup sana elini uzatması olmut • mı) lince onu seninle bera~•~r evinize ko • müddet derin derin içino çekti. eonra 

Seza, cevab vermemişti. Ferido bi· tur. Niçin bunları düşünerek onu affe- Seza halsiz halsiz cov p verdi: vacağım. vücudünün ürperdiğini hiteederekgeno 
raz durup, tereddüdeder gibi düşündü. dip onun yanında kalınadın) - Bir kaç mektup ald tm. Beni te • Genç kadın isteksiz bir hareketle koşup yatağına girdi, uzun uzun geri· 
Sonra yavaşca devam etti: Seza birdenbire silkinir gibi bir ha· selli ediyor. Fakat •on me\ttubu epey itiraz etmek istemişti. n erek gözlerini kapadı, yav8f yavaf 

- Garib bir şey söyliyeyim mi~ Ba- reketle elini uzattı: garipti. Sırrı Nihadın k.ızt (H, Anadolu- Seza başını salladı: gene kendinden geçerek daldı. 
na öyle geliyor ki sen kocanı Selim Na- -Devam etme dedi. O, bir alçaktı .. ya gittiğini 9 rada bir hastane açacağı· -Yarın onunla beraber muhakkak Yarım saat geçmemişti ki uykusu • 
ci kadar bile sevmedin.. o kadınla hastanede geçirdiği acceyi nı yazıyor, son satırlarda : düneceksin ne olursa olsun bir genç nun arasında garip bir gürültü duyarale 

Seza hayretle gözlerini açtı. Itiraz et- hiç bir zaman affedemezdim. Her fey _ « Ne olur müaaade et yanına ge· kadın kocasını bu kadar yalnız bırak- uyandı ve odanın ortasına az fuılalarla 
rnek, bir şey söylemek ister gibi bir va- neyse fakat onu asla, o da bunu çok leyim, seni ancak ben teselli edebili • mamalıdır .. doğru değil.. haydi şimdi küçük küçük taşların düşmekte oldu .. 
ziyet aldı. Fakat Feride gene konuşmı· iyi anladı .. Selim Naciyi de iyi bit in- rim.» diyeı gelmek için yalvarıyordu. Allah rahatlık versin, güzel uykular. ğunu gördü. Hemen yatağından fırla· 
ya başlamıştı: san diye, beğeni yorum. Hala da beğe- Belli ki benim kocamdan ayrılarak F eride gülümseyerek odadan çıktı yara k pencereye koştu. Bahçenin orta• 

- Düşün ama, yavrum. Onun her niyorum, belki o ge'e sarhot olduğu müthiş azaplara düştüğü mü sanı}•or. ve Seza elini parlak siyah saçhuına s ında F er ide· auruyor ve avuçlar ma 
)'aptığı şeyi affedebiliyordun. Her ha· için bana lüzumsuz şeyler açtı ve son· F eride: geçirerek gözlerini yavaşça kapadı: doldurduğu taşları gene yu kan atma• 
reketine iyi bir mana vererek onu suç· radan bunları yazmaya mecbur oldu, - Peki, ne cevap verdın dedi. - Ne kadar yalnızım yarabbim ne ya hazırlanıyordu. 
lu görmüyordun. Kocanın esrarını aç- fakat o kadar iyi insandı ki daha çok Sezada ye~inden kalkmış~~. kadari Sezayı pencerede görüne gtılümee-
masına bile <<mecburdu» dedin. Niçin şeyler söyliyebilecek bir vaziyette iken - Mektuplarına cevap vermiyo • Gözlerini açtığı zaman uzun siyah yerek taşları avuçlarından yere boşalt .. 
i kocana gelince onu affedecek baha • hayatımı büsbütün karıştırmamak için rum ki.. kirpiklerinin ucunda billur tanesi gibı tı. Altın saçları güne te pırıl pınl ya· 
neleri bulmakta o kadar güçlük çeki - buna lüzum görmedi. Çok seven bir Bir müddet ikisi karşılıklı durdular. yuvarlak yaşlar pırıl pırıl parlıyordu. nıyordu. uzun boyuna pek yakıtan be· 
yordun ~ Onun da yaptığı güzel hare • insan için bu epey büyük bir fedakar- Sonra F er ide kapıya doğru yürüdü. * * * yaz, spor bir elbise giymiştl. Ve göz "" 
ketler yok muydu? lıktır zannederim. _ Ben yatmaya Gülenin yanına Ertesi gün Seza yatağında uyandığı leri neş'e ile parlıyordu. Sczanın ken~ 

Cevab ister gib! biraz dur~u. Ce~.ç Derin bir nefes alarak devam etti : gidiyorum. dedi. Sana Zehra Hanımı zaman, yüzünü buruşturarak elini ba- disine hayretle baktığını göt6nce, el .. 
kadının başını çevırerek sustu~unu ~o- -Yeni bir hastalıktan kalkmış, ka- yollayayım da yata~ını hazırlasın. şma götürdü, hafif hafii pkakları ağ· lerini boru gibi ağzının iki yanma geti· 
rünce, başını sallıyarak kendı sualıne dar yorgun ve hastayı m. Sonra; _ Hayır, ben yaparım, at efi de sö n· rıyordu. Gece F eri de ile çok konuş • re re k bağırdı: 
gene kendi cevab verdi: . . . Feridenin yüzüne yalvarır aibl bak- dürürüm. Sen ona aöyl~ buraya u~ra- muşlB(, geç yatmışlardı. Yavaşça ya· -Haydi Seza aşağl in. Şeflk geldi. 

- Onun da yüksek hareketlerını ın- tt: masın, yatmaya tıftsin .. taktan atladı, pencereleri açarak bir Ne zamandanberi seni bekliyoruz .. 
kar edemezsin ya .. Bir kere en güzel. -Ne olur artık ba.na ne Selim Naci- - Öyle isG Allah rahatltk versin.. müddet di~a~ııu seyretd. Q.ftliğin (Arkası var) 
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c·HAN HARBiNi N SON PERDESi 
Hikayeler ı' 

Yazan: Eski Tanin Başmuharrlri MuhiHin Birgen -

Alman sosyalist matbuatı da 
al ey himize dönmüştü ! 

Beriinde vaziyelin fecaati aşikarken bizim sefarethande nikbinlik havası esiyordu 

··.Bu kadar çok dütman kar,ı - manyanın man en ne kadar bozulmuş h asıl ettiği fikirler içinde yaşıyor de -
''nda, dört senedir, bu kadar bü- olduğunu görmek için kafi idi. Bir se- mekti. I 

Kraliçe A ta li 
• Yazan · Kadircan Kaflı 

}iik zaferler görmüt ve yumruğunu ne evvelki Berlin ortadan kaybolmuş- Sefarethane kitabetinden aldığım bu . 
llerede kaldırdıysa orada karşısına çı- tu. Maişet daha daralmış, fakirlik ve intibadan sonra Rıfat Paşa ile konuş
kan kim olursa olsun herkesi ezmiş ihtiyaç artmış, fakat, bir yandan da tum, kendisine, bir iki gün içinde gör
()lan Almanyanın, bir anda çözülüve- harp zenginleri çoğalmış, sefahat yük- düğüm şeyleri anlatarak harbin artık 
teceğini tasavvur etmek, henüz o da- selmişti. Artık dükkaniarda eşya muh- kaybedilmiş olduğu fikrinde bulundu
~ikada, bir Alman zabiti için adeta telif fiattarla satılmıyordu. Artık, ek-: ğumu söyledim. O~ benim sözlerimi 
1tnkansızdı. • r rnek, tereyağı, et ve saire vesikalarını dinledi~t~n. sonra, öyle tahmin ediyo-

Fakat, ben Berline gelip bir kaç gün tedarik etmek için müşkuUıt çekilmı-Irum kı, ıçınden benim için <mkala!» 
k<lldıktan sonra gördüm ki iş böyle de- yor, biraz bahşiş, size her şe.yin imkan hükmünü ver~iştir. Çünkü kendisi o 
ğı)dir ve Almanya çözülmek üzeredir. kapılarını açmıya kifayet ediyordu. fikirde değildi. Işleri, lüz_umundan faz-
Almanyanın bu son satvet günleri- Tiyatrolar, barlar, lokantalar eskisi la bedbin olan.bir gözlü.k:!e gördüğümü 

Ili ıyi tasvir etmeliyim: . gibi, belki de bunlnrın yiiksek kısmı bilakis, Almanyanın henüz kullanabi-
Beriine geldiğim zaman Tani n 'in eskisinden daha canlı ve. daha işle k, !eceği bir çolt .kuvv~tleri mevcut oldu- . 

Berlin muhabiri ve talebe müfettişi o-1 f, kat, hayatta o eski ahenk ve intizam, ğunu söyledi. Eğer Rıfat Paşa, demok
lan Arif Cemi!, ba,na bir hayli ınal u -!Alman ruhundaki o eski nizarn ve in- ratlar ve sosyalistler arasında mevcut 
~at vermişti. O henüz - tabii bir n ik- ı zibat bozulmuştu. Bir sene evvel yek- olan cereyanları bilseydi, sol cenah 
bınlik terriayülü ile - her şeyin kaybe- pare bir kitle halinde birbirine yapış - matbuatını ve bu matbuatın ekseriya 
di!rniş olduğuna kani bulunmamakla mış duran muhtelif içtimat tabakalar beyaz çıkan sütunlarını görmüş alsay
beraber bedbin idi. ((Alma.nyanın Hin- ve sınıflar şimdi birbirinden ayrılmış- dı, bana söylediği sözlerin daha ziyade 
denburg hatlarına çekilerek müdafaa- !ardı. Almanya tahallül, inhilal halin- diplomatik bir nikbinlikten mülhem 
~a geçeceğinden bahsedildiğini)) söy- de idi. Sokaklarda arada bir nümayiş- olduğuna hükmedebilirdim. Fakat, bu, 
IUYordu. Siyasi vaziyete gelince, ka- ler oluyor, atlı polis teşkilatları ile nü- öyle değildi. Bizim sefarethanenin Al
tışıktı. Sosyalistler ve demokratlar ga- mayişçiler arasında mücadeleler ve manyayı, yalnız günlük resmi muame
leyan halinde idiler. Bir sene evvel is- hatta ağır çarpışmalar vukua geliyor- !eler içinden gördüğü ve bundan dola
trıi yeni meydana çıkan Erçberger gü- du. yı da onun hakiki vaziyetini tJ"Örmek
tıi.in adamı olmuştu. Resmi ve kat'i Ben Eden otelinde oturuyordum, ten uzak bulunduğu bence muhakkak
bir muhalefete değil, fakat, hükumet Uşaki zade Halit Ziya da, ayni otelde t:. Bunun için sefir ile mülakatım, içim
karşısında hak İstiyen tenkitci bir kuv- ve benim odamın yanıbaşında, kom - deki acıyı şiddetlendirmekten başka 
'-'et halinde teşekkül etmiş olan de - ş um idi. O da Tani n' e mektuplar yaz- bir netice \'ermedi. 

(Arkası var) 
h'ıokrat - sosyalist koalisyon 'a riya~et mak üzere Almanyada yaptığı geniş 
eden bu zat, hükumete karşı tedrici bir cevelandan sonra Beriine gelmişti. 
surette yapılan ve hükumeti zayıfla .lonunla da bir hayli konuştuk, gördük- ~i.l!lHiim••-•••ııız:ııı;;•••lllll••••-. 
~an siyasi bir taarruzun kumandan lı- !erinden, işittiklerinden bahsettik. Bir 

1 gını yapıyordu. iki gün içinde yaptığım temaslardan 

Alman matbuatinın Türkiye aldığım intibc:ı pek fena idi. Almanya-

aleyhindoki neşriyatı da, günden gÜne kuvveti .artan Ye ka
barmakta olan demokrası, Fransız -

Arif Cemi!, Bana son zamanlarda Ingiliz - Amerikan demokrasilerinin 
Sosyalist ve demokrat matbuatının a- yaptıkları tahrikata kapılmıs, fikren o 
leyh,imizde ynpılan neşriyatından bah- tarafa meyleimiş, imparator~ ve impa
Sediyordu. Halbuki biz lstanbulda bu ratorluğa karşı vaziyet almıştı. Kayse
Nevi neşriyattan hiç haberdar değildik. re söven, Habsburglara küfreden ço-
1 eşriyatın en mühim kısmı Ermeni ğalmıştı. 
ke.a.elesine ait olanıydı. ltilaf memle- Bu ahvali böylece gördükten sonra, 
etlerı matbuatında bu hususa dair ben işlerin s.onu gelmekte olduğuna ve 

~azılan prc;ıpaganda yazıları Alman harbi~ kaybedilmiş bulunduğuna hük

~el'hokratları ve bilhassa sosyalistler~ metmekte gecikmedim. Beriine müva
lı·{~rinde düşmanlarca matlup olan te- saletimin üçüncü veya dördiincü günü f 
8~rı yapmış, bu gazeteler de şimdi bi- idi. Sefarethaneye gidip hem şu Far -
~ıh'l aleyhimize dönmüşlerdi. Sosyal • verts gazetesinin makalesini aramak, 

;:l'hokra,tların r~smi gaz~teleri o~an hem de o zaman sefir olan Rıfat Paşa 
rverts gazetesınde benım, Berlıne ile konuşmak istedim. Sefarethanede 

ı~elrnemden bir iki gün evvel bir maka- Earverts gazetesi yoktu. Sosyalistlere 
e d'l · b d T" k' · t f neşre ı mış, un a ur ıyenın ~ait olduğu için 0 gazeteyi se arethane 
~addeten ve ma~en .. Al~an~a tarafı~n- takibe llizunı görmezmiş l ~albu.ki bü-

n taşınması muşkul bır yuk oldugu tiin harp esnasında, sosyalıstlerın Ra

;eaz.ılmıştı. A~cak, A~if ~~mil bu gaze-ı yihştagtaki kuvvetleri l l(~ m~b'us ilc 
k Yı kaybetmış oldugu ıçın bana ma- tem:sil edilen koskoca bir sıyası kuvvet 

~leyj gösteremiyor, yal.nız hafı~a~ın-1 idi. ~u kuvve.tin si~asi ~olii !lI 7 ye ka-, 
kalmış olan muhtevıyatını hıkaye dar ıhmal edılse bıle bır ~enf'den beri 

ediyordu. J sosyalistleri~ dernok"'atlar arasındaki 
Bir iki gün Berlin içinde dolaşmak, koali.yondnn ve bunların imparator -

ltı~.thtelif hikayeler dinlemek, hayatın luğa k rşı almış bulundukları vaziyet
tql.lhtelif manzaralarını seyretmek, Al- ten sona bu kuvvetin ihmal edilmemesi 

~· · - · · · · · ·- · · · · · · ~- ~ ! lazımdı. Bu, bana bizim efmethancmi-
M . l zin ne kadar derin bir gaflct içinde bu-

iJbel cl lunduğunu gösterrneğe kafi geldi. 

flczaneler Sef.1reliıı gafıeti 
ll u ~ece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: b 1 

istanbul cihetindekiler: O sıralarda bizim R:ı :a inin diplo-
Aksarayda: lPertev), Beynzıtta: <Bel- masi urganları hakkında pek güzel bir 

kıs), Fenerde: (Vitali), Şehreminlnde: fikir veren bu hadi~e beninı için çok 
<lramdl), Knragümrüktc: (Kemal), Sa-
tnatyadıı: (Teofilos), Şehzadeb:ıı:ındn: elim olan bir müşahede idi. Sefir Rıfat 
<Asat), Eyupte: (Arif Beşir), Eminöniin- Paşa, B. bı'l!inin m c:]ektcn ye!i~miş ve 
~e: <Hliseyin Hüsnü), Küçükp:ızardn: en iyi sefirlerınden olmakla maruf bir 1 
._Necatı Ahmetl, Alemdarda: <F..satl, B.l- 1 
"'ltkoyünde: <Merkez>. diplamatı idi. Bu dip omat, sefir ola-

Beyoğlu cihetindekiler: rak bulunduğu AJrrı uıy. da, ictimai ve 
İstıkiili caddesinde: (Dellasııdaı, Tf>- s'yasi hareketleri inreden ineeye t kip 

l'lcbaşında: (Kinyo}), Knrakoyde. <Hiı.):.--
"ln Hüsnu), İstlkliU caddesinde Llmo'1- etmeğe az.ımi bir d'k~at ve chemmivet 
~':Ynnl, Pangnltıda· (Nargileclyan), Be- atfetmeğc mecbur olduğunu hissetmi-ı 
ktaııta. <Nall Hallt). yor. iki memleket arasındaki müncıse-
~hzlçi ve Adalarda: ı 
Us'tüdarda: <İttihad), Sarıye:de: (A- betleri, yalnız mase~~ının ü:ıerinden ge-

~~rı, Büyiikactadn: <Halk), Heybellde: çen evrak içinde tetkik ediyor ve yal
_n ... n ... :ı..:.ş)...;.·------------' nız resmi devlet adamlarile temnstnn 1 

Tehl!keyj 
Büy ümeden 
Önley~nJz! 

Bllyiik. kliçllk birçok haslahk
lar scığıık algııılı~ı ıle hıı!;j· 

lar. l\likr,•plıır lı~ü~ en vncude htı
euııı ederlt r. r\ezıe ve kın 1"lık ha5-
gi.ı;terir. ı ıaran•l yiik.sPlir. Artık 
('ll korkulaeak Jııı~~ illi lar 1rin b ıle 

zemin hıtt.ıı·l mıııı~ deme!\ tır. 

Kendinizi üşlitHig .. nüzU 
hisseder etmez (erhal 

bir kaşe 

G ip i 
ahn•z 

OHtl'L sızi gripe kar~ı ko· 
l'lll'. GHlPli\ en şıddt•Ui b.ış ve 
dış nğrıl:ırıııı geçirir. GHlPIN 
fişlHnıekten ıııtlteH•llit bel ve 
sinir nltrılnrını. bllllhı sızı \'C 

sancıl·ırı dirırlirir . 

• 

l(a~r.leri , 
icnhında ghtıde ~ • t~e fılınnbuır. 

f3UtUn er.za:..eiEJrde sat:l:r. 
..-.m 4 

Filistinde yılın en büyük bayramı Kraliçe heyecanla sordu: 
Bağ boz um u zamanıydı. 1 resiz değildir bu ... 

vardı: Göğüsleri henüz 'kabarmış olan - Nedir? 
beyaz gömlekli genç kızlar bağlarda - Henüz bilmiyorum. Tanrı bu ka· 
dans ediyorlardı. Dudaklarının üstleri darını söyledi. Bugünlerde bana daha 
henüz teriiyen beyaz gömlekli deli • açık bir haber vereceğini umarım. 
kanlılar da bağlara dolmuşlardı. Kü - - Ah!.. O gün çok uzak olmasa!.. 
tüklerden sarkan ilk olgun sa1kıınıarı - Umarım. 
koparıyorlar danseden genç kızlarm Kraliçe artık beklenen . (açık ha -
etrafınd d;nsederek onlara sunuyor- ber) i her gün soruyordu. Üçüncü gün 
lardı. a başpapaz onun önünde baş eğdi: 

Herkes kendi sevdiğine sunuyordu. - Tanrı o tek çareyi söyledi. Lakin 
Sunulan salkımlar ince ve beyaz el- bu o kadar güç ki ... 

lerden kızıl dudaklara uzatılıyor; yüz- - Kral bu uğurda hiç bir şey esir -
lerde ve gözlerde aşk panltıları göri.i - gemez. 
lüyordu. - Bu yalnız başına sizin yapabılece· 

Delikanlıların bu ikearnları elbet ğiniz bir ~eydir ... 
karşıhksız bınıkılamazdı. - Bilseniz ne kadar mes'udum!... 

Genç kızlar da onlara kendilerini Söyleyin iz! Hemen yaparım .. · .. . 
sunuvorlardı. Bellerini kuvvetli kolla- -Fakat... Çekiniyorum ... Çunku bu 
rın dolanışına bırakırken, üzüm yemiş hiç ummadığımız bir şeydir... Ancak 
değil, şarap içiyorlar sanılırdı. ikimizin arasında kalmak şartile müm· 

Bu onların en büyük ibadetlcriydi. Jdindür. 
v~ her yıl bu mevsimde bağlar ara· Kraliçe çıldıracak gibiydi: 

sında vapılırdı. Buraya tek gelenler - Ne olursa olsun!.. Elbet koc~m \'C 
" ~ ~ hi b· şe e · • rge • şehre ve köylere çift dönerlerdi. oglurnun ugruna Ç ır Y • 

Saınridckı eski yahudiler bu bay - mem. 
ramlara hasret çekiyorlardı. Çünkü Yozoe, kraliçe Atalinin ku~ağuı~ 
(Stileyman) ın ölümü üstünden yüz yıl doğru yaklaştı. Yavaş bir sesle v~ kL'
sonra Oınrinin oğlu Ahab, (Zihem - sik kesik şunları söyledi: 

1 Nablis) in şimaı '.araflarına çeki!mi~; - Tanrı dedi ki. Atali benim olsun .•• 
1 Saınriyi kurmuş; Fenike kralının km Ben Yozoenin kalıbına gireceğim \'C o.· 

Yezabelle evlenmiş ve Finike dinini nu sarncağım. Her gün bu ibadet de -
kabul etmişti. \'am etsin, çok geçmeden Samri kur -
Ş!mdi Samri tahtında (Meşa) otu - tulacaktır. 

ruvordu. Onun yaptığı akınlar ve Ya - Kraliçe Atali önce ürperdi, sonra a~
hu.dilerin Tanrılarına karşı gösterdiği zından duman ve alev çıkan .ann 
saygısızlık dört yana k.oı·ku salmı~tı. heykeline baktı. Gözlerini mdirdi; 
En sonra (yahudi) \'e (!srail) hüküm - kcndisinı Yozoenin kollarına bı,.aktı. 
darları birleşmişler. büyük bir ordu * 
ile !\Ieşa üzerine yürümüş1erdi, 

Yüksek mazgallara dayatılan mer -
, divenler yıkılıyordu. 

Yirmi otuz kulaç uzunluğundaki 
(koçbaşı) larla kale kapılarına yapılan 
salcl'ınşlar yarım kalıyordu 

Mancınıkların attıkları taşlar kale -
n~ıı 'kalın duvarlarına çarparak hen
dekiere düşüyor; tepeden atılan !a!jiar, 
dökülen kavn..ır !'ul-ar, kızgın zevt ir:
yağları ,.e katranlar kaleyi kuŞatan 
orduyu yıldırıyordu. 

Bu harp ne zamandanberi sürüp gı· 
ı divor ve bir türlü bitmek bilmiyordu. 
(İ..,ı·ail) v~ (yahudi) kralları buna o 
k.tdar büyük ümitlerle başladıkları 
halde ı Meşa) nın hiç yı lmadığını gô -
ri.iyoı·lardı. 

* 

Günler, haftalar geçıyor, fakat Yo • 
zoenin söylediği olmuyordu. Kraliç" • 
nin kalbine bir şüphe girmişti. O gün
lerde kaleye yapılan bir hücum sııa -
sında kapılardan biri kırıldı. ( Me~a) 
on üç yaşında olduğu halde kendi ya • 
nında dövüşen cesur oğluna emir \'Cl'" 

di: 
- Saraya k~ş ve annenin yanında 

buluıı! .. 
Yoad hemen saraya koştu. Annesı • 

nin mabedde olduğunu öğrenince orn· 
ya gittı ve başpapazın gızli od ıc;ında 
hiç beklenmedik bir hal kar~ sında 

kaldı. Önce kalbinden \'lll ulımı~ ~i bl 
sendeledı; sonra düşündü ki bunun 
kral tarafından duvulması, he'e ha!K 
ve ordu arasına yayılması büyük b r 
felaket olur. 

Kaledckilerin içinde en büyük kvr - Annesini aldı ''c saraya döndü. 
kuvu duyan kraliç-e (Atali) idi. Otıız Bu sırada kırılan kapı taşlarla örül-
yaşlarında, güzelliğinin ve kadıniığ1 · müş ve düşman püskiirtülmü~ti.i. 
nın en ol(!un halinde bulunuvordu O gece sabaha karşı başpapaz Yozoa 
Düşman cl ne geçcrse bir inek gıbi bo- krala haber yollamış; Tanrının bir ar
ğazı:macağına şüphesi yoktu. Bum•n zusunu ôğrenmek üzere çağırmı:ıtı. 
:ç·n de kalenin kuşatıldığı gundenbe -ı Tanı ı, ağzından duman ve göLier•n· 
r: her gün mabede gidiyor; ağzından den ale\' fışkırarak şu emri ver.) oı .. 
ve gözlerinden ateş ve duman frç::n du: 
t nrının önünde diz çöküyordu. -Kral Meşa, kurtuluşun bır tek ça· 

Baışpapaz Yo?.oe ne ?.amandal'lb" ı o resi vardır. O da senın kanından o1 ::ı.n 

n \ur ı.. 1 u Hıı .ı..:n daha o1rrun b: .. n~ en çok sevdiğin bir 'n anı ku-bıın 
v. ,'nda \'(' d ::o ha vakından J!bri.mce ) · - ctmenwr. Eğer gtin doğmadan önce 

ırı b'r ~~ rd: ~i a . .;1: hasn·· i k r.unç bunu yap, mJZsan felaket varciır. 
b · lı · a!mı!>'l. 1 Kendi 1,anındrn olan ve en çok se,•diği 

Onu k '.ı ı ~'!at\ tu~arak kaldınr - insan, kendi oğluydu. Yiğ:t ~e ya-
k 1 ~;.;. 1 !re';· kışıklı Yo::ıd gozunun öni'ne gel· 

- Kurtu'u ·un bir çaresi var ... Ça·ı (Lfıtfcn sa~·fayı çcviriniı.) 
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151 numarali şehit 
(Ertugrul faclasına kanşan aşk macerası) 

Yazmı tA .. R. 

(Ertuğrul 1270 senesinde Istanbul tersanesinin kızak
'larında yapılmışb. Şu tarihe naza!an .lstan~u.ld.an 

hareket ettiği zaman tam 35 senelık bır gemı ıdı 
O gün güneş grup ederken (Ertug- bu harpte kahramanca vazifesini ifa 

)'ul) Marmaranın engin ufukla.rına gir- eelerken şehit düşen (Osman Paşa), 
miş. . artık kendisini, tamamile talih kumandan Osman Beyin büyük pederl 
ve mu:kadderata terketmişti. idi (1) 

ION POST'A: 

Yazan : Cel~l Cengiz 

Maya gece yıldızlara bakb "Tanzerin 
ışıkları yanıyor. , dedi ·· 

(Ertugrul), nasıl bir gemi idiL Osman Bey, 1286 tarihinde Bahriye -Hakkın var, Sarnal Şimdi ben de -Hayır, ben bunu istemem, Mayal yeğeni göze görünmez bfr halde, bııf 
Techizatı, neden ibaretti}.. mektebine girmiş; bütün tahsil devre- şüpheye düştüm. Acaba sahiden Tan- Çünkü kızımın yeryüzünde korktuğu tehdit ediyor. Onu - eğer yaşıyor83 
Onu, sevk ve idare edenler, kimler- sini orada geçirerek, parlak bir şaha • zer yaşıyor mu) haşarattan biri de akreptir. Tanzerin mutlaka meydana çıkarmalıyız . . • 

den mürekkeptiL detname ile mektepten neş'et etmişti... -Yeğeni böyle iddia ediyor. Ister- yeğenini eski kalıbına getirelim derken -Yıldızlar Tanzerin yaşadığını bJ' 
Şimdi, kısaca bu suallere cevap ve- Mülazimlik. müddetini (Resmo) va • seniz, Tanzeri meydana çıkarmak için, kızımın aklını oynatmak istemem. bor verdiler. 

~elim : purunda geçirmişti. Yüzbaşı olur ol .. yeğenini ölüm cezası görmekten affe- Bunu başka türlü halledelim .• Ilk önce - Sumer dağlarının batı yamaçla 
(Ertugrul) 1270 senesinde, Istanbul maz, pederinin maiyetinde, Basraya dinizi O zaman bu esrar perdesini dar şunu anlamak istiyorum senden: tınd!J. aramalıyız onu. Tanzeri 

tersandinin kızaklarında, tamamile gönderilmişti. 1295 senesinde lstanbu- ha kolay yırtmış oluru~. Tanzer yaşıyor mu, yaşamıyor mu} sen bulabilirsin, Maya( 
~inoplu, Amasralı ve Trabzonlu gemi la getirtilerek {Osmaniye) zırhlı fırka- _ Pekala .. affediyorum onu. Tek- Sihirbaz Maya: İhtiyar sihirbaz ümitsiz bir ta 
ustaları tarafından inşa edilmişti. Şu teynin e topçu kaptanı tayin edilmişti. rar seni rahatsız ederse, söylersin ken- - Gece olmadan bir şey söyleyo • başını salladı : 
~arihe nazaran, Istanbuldan hareket Bir sene sonra da (Hüdavendigar) is- disine... mem, mellal dedi. Yıldızlarla konuş- - (Kor nç ruhlar) beni de 
.ettiği zaman; tam 35 senelik bir gemi mindeki talim gemisine geçmiş: mu- • • • malıyım. . , ediyorlar. Ben bu işle uğrnşamam. 
~di. allimlik vazifesini deruhte eylemişti. Sihirbaz Maya neler anlatıyor( - o halde akşama kadar burada -Kim yardım edecek bana? Bu 

G eminin teknesi, tamamile ağaçtan Bu hizmetleri esnasında, tamamile kalacaksın- ancak sen yapabilirsin, Mayal 
~apılmıştı. Su kesiminden aşağı kısmı- nazarı dikkati eelbeden Osman Bey, Sihhbaz Maya saraya gelir gelmez, - Yapamam, mellal Bir kaç 
~a da bakır kaplanmıştı. • Ayni zamanda Fransız lisanını da kendisini kralın huzuruna çıkaTdılar. Gece.. lük ömrümü Tanzerin yeğeninin a 

d · · · 1 k I ~ı ~ fi d' Gudea ellerini göğsün ün üstünde Uzunluğu, 250- genişliği 50- derin- öğren iğı ıçın • so 0 ~g ıga ~er e ı- Ay ve yıldızlar gökte ışıldarken, yaklarına seremem. 
(liği 25 -çektiği su 20,6 Ingiliz kademi lerek (ateşenaval) sıfatıle Parıs sefare- kavuşturmuş mabutlara yalvarıyor • sihirbaz Maya, ellerini uzatmış, Tan~ Maya birdenbire garip biT 
idi. ti maiyetine gönderilmi11ti... Osman du.: zerin yıldızını arıyordu. gökteki yıldızlardan yeni bir ilham 
' 2u44 Be p · b ] d w ··dd t f - Size yurdumun en .,üzel, en suç- G b d k Maımahreç tonası, ,, y, amte u un ~gu ~u . e zar ın- e udea sarayın bahçesinde bir hur- mış gi i avranara : 

Makinesİ; 600 beygir kuvvetinde, da, bir taraftan resmı vazıfesıne devam suz kızla~nı kurban olara.k veriyorum 1 ma ağacının dibinde oturmuş, sihirba- - Mabutlar beni bu işle 
rufki çift silindirli, adi kundenserli idi. ederken, diğer taraftan da aiyast ve iç- Mabetlerı her di.~" n.efia tıaraplarla zın yıldıziarta konuşuşunu seyredi .. tan menediyorlar, dedi, Tanzer yaşı 
iYalnız makine ile hareket ettiği zaman timai ilimiere çalışmış~ az zamanda yıkatı!oru~.. k~uzlerın, dul k~dınla- yordu. 
"Aaatte 10 mı"l su··r'ate malikti. Fakat yel- bahriye zabitleri arasında mühim ve rın mıdelerını daıma tok tu~aga, on- Maya: yormuş. Ve mabutlar ona çok 
oo 1 1 k ıı..kt l_ - I ElAm tahtını yere vurmak fırsatını ikenlerini tamamile açtığı zaman -mu- mümtaz bir mevki ihraz eylemişti. ş· arı yo su~ .a~ ~urta~~ag~. ~~ışı • - İşte gördüm .. Tanzerin yıldızı receklermiş. 
\\fafık havalarda, rüzgarın kuvvetine te, bu sırada bahriye nazırı olan Boz- yoru~. Benı cın er ve goze gor~nmez ışıldıyor. dedi. Gudea hayretle sordu: 
ftabi olarak - bir hayli tezayüt ederdi. caadalı Hasan Hüsnü Paşanın nazarı mahluklarla neden rahatsız edıyorsu- Başını yukarıya kaldırdı. 

Gemide mevcut silahiara aelince, dikkatini celbetmiş; sağ kolağlığa t~r~ nuz} ·~· . .. _Hem de eskisi gibi parlak.. - Bu işi Tanzer, gözü açıleken Y' 
§unlardan ibaretti: edilerek lstanbula getirtilmiş .• kendısı- Bu sırada Mayanın geldıgını g~r~n Gudea sordu: pamamıştı. Şimdi o gözlerini 

8 Adet, 15 sa.nUmetrellk Krop topu ne damatlık teklif edilmişti ... Osman Gudea kollarını yanına bırakarak sıhır- _ Tanzer yaşıyor demek? 1.. miştir. Dünyayı görmüyor. 
5 a 150 Ubreııt Anntst.ronı topu Bey bu teklifi reddetmemiş · Hüsnü bazın yanına doğru yürüdü. - Evet, mellal T.anzerin yıldızı mabut Tanzer gibi gözleri görmez 2 a 4 fontluk Krop topu. ' . N d r M ? 
2 a s fontluk Krop topu Paşanın kerimesi (Hamide hanım) ıle - e~ en ge ıyorsun, aya sönmemiş .. ve Tanzer yaşıyor. adama bu fırsatı verecek? 
2 a 5 namlulu, Hoçkls <roveh'er topu> izdivaç eylemişti. - Evımden.. _ Sor bakalım onun yıldızını~ı (Arkası var) 
z a 5 namlulu NordanfUd (rovclver Bu izdivaç, Osman Beyin ikbal sa. - Seni rahatsız eden kimse yok Tanzer nerededir şimdi? 

topu) h b" 11 b" · 1 · · Ü } 
ı « 12 Ubralık roket kovanı asını ır.uen ıre gem' etmıştı. ç se- mu Maya gökyüzündeki yıldızlarla an-
ı cı: 6 Ubrnlık roket kovanı ne zarfında, sıraaile binbaşılıktan, mi- - Hayır... w • .. •• •• taşılmaz bir dilden konufuyordu .. ga· 
ı c torpldo endaht kovanı ralaylığa terfi ettiği gibi ( yaveranı - Tanzerm yegenı goze gorunmez . . I L k ll b' k k 
ı e: torpldo ' . h I . b . S h rıp ışaret er«: o arını ır , aç ere 

100 H 1 tl 1 t " f ,.._. hazreti ~ehriyarı) silkine de ithal edil- bır a1e ge mış.. em ve arnayı te - k Id · eli d'kt a anr mar n u eı:.• Y • • • • a ırıp ın r ı en sonra: 
100 « VJncester tüteıtı (mükerrer ateşUJ mişti. Ve bu müddet zarfında da, mü- dıt edıyor .. se~ ~e. ~e~sın bu .. ışe?.. _ Tanzer (Ur) civarında mahzen 
100 c Martın kasaturası teaddit askeri vazifelerle Avrupaya - Bu bır sıhır ışıdır, rnellal Tanze~ .b. b' d ~ dedi 
100 « Pala sisteminde ~ır kılıo . . . . w . b .. ~ . . gı ı ır yer e yaşıyorm u", · 

gönderilmiş· hepsındc de cıdden dıra- rın yegenı unu ogrenmışse, onu ınsan G d k d . 
100 c Martin kasaturası • k I b d .. k k .. l u ı;:a te rar sor u. 
100 c Palaska sisteminde aitr tılıo • yet eseri göstermişti. a ı ın a g~r~e ço guç 0 ur.. . _ Urun şarkında mı, garbında mı) 
40 c Büyük çapta rovelver Osman Bey hür fikirli ve hür dü • - Kendısı ısterse, gene eskı halıne T k b k I Maya! 
G emi, oldukça mükemmel elektrik şünceli idi. ~ zamanda Ingilizce ve gelemez mi) eMrar sor a a ımd, . . 
h. rk · G · · · · 1 k s· d . l b'I· l aya cevap ver ı. l~ ızatına. ma ı. tı.'~. e~.ının ~-çı:. e e.· Alınaneayı da öğrenmişti. Muhitine - ız emre e.rsenız, ge e ı~~ . - Ur'un garbında .. Sumer dağları-

'trık~e t:n~ır edıldıgı gıbı, kuçuk. bır giren bahriye zabitlerine, çok esas~ı - N~sıl.. ?en ı.sterse~ ge~e~ılır mı} nı gösteriyor .. 
ıproJektoru ve muhabere fenerlerı de terakki ve teceddüt hisleri vermiştı. - Şuphesız .. sız ne ıstersınız de ol- - O halde bu mahzen denilen yer 
;pıevcut. i~i. Bund"'n dolayı, müteaddit defalar, maz~ Şimdi emredin: Gökleri bulut dağda bir mağara olsa gerek. 

Tahlısıye vasıtası da, yedi büyük _ bahriye nezaretine memur olan - kaplasın .. havadan yağmur yerine ak- Mayanın yıldızlarla konuşması çok 
pndaldan mürekkepti ,... h h f' l f dan rep ve çı"yan yagw sın. ..tı 

. . · ma um ve meş ur a ıye er tara ın sürmedi.. Gudeanın yanına gqıdi ve Gemının teknesi ve küçük hacası Abd""lh "d · 1 d') · ı· 1 k 
• u arnı e ıuma e ı mış ı... _ Bunlar yağarsa ne o ur, Maya? hurma ağacının dibine çö tü. alyahtı . Yalnız; güpeştelerin kenarları (Arkası var) b 1 

ba b - Tanzerin yeğeni gi i göze görün- - Onu niçin arayorsunuz, me 1&? yaza oyanmıs, tı. 

(1) Osman Beyin büyÜk biraderi '!\!ehmet me yen insanlar, derhal eski kalıbına _ Niçin mi arıyorum} Tanzerin 
Kumanda heyeti ile zabitleri: Ra~it Paşa da güzide bahriye ümenı andan d'" l .. . ... .. 1 
Ku mandan, miralay Osman Bey: idi. (3~3) Yunan harbP".ıde, ~nakkale.ye çı- --:o~:e:.:r:··e:· r:·Q:.::_::::.!._:o:z::=:::~:?::~;ı::n:u:r:·=:r:.=-:w:-:·~:-::; ;::::::::::::::::=:::=::=:==::~~~=i 

12- r; . l 11 •• kan fılonun kumanda heyetı arasmda bu- 1,. A DIYıO / ;) senesınde, stanbulda teve ut ıundulu cibi; sonraları da, (Şiirayı bahri- R 
etmi, .ir. (Sivastopol) harbine tekad· ye)ye ve <idarel mahsusa) meClisine oazun Bir Doktoru n U ~ 
düm eden (Sinop) deniz harbinde, çar- müddet riyaset etmiş .. <Lfilhey) de toplan~n Gu··nlu··k cumartesı 
11 k "h · ı_ ba (Terki silah) konleransına da, Osmanlı huııı donanmasının ı anetıne &Ur n o- kümetini\ı. mıırahhası olarak iştirak eyle • 
lan Türk filosuna kumanda eden; ve mişti. Notlarandan (*) Bugünkü Program 
di. Düşünüyordu. Fakat t:ın -1 dı. Gözleri yaşlı kral bu zavallı anayı 
n daha sert bir sesle evvelki emri tek- t avutmak için kucak'La dı . Lakin Ata li 
ırarlamakta devam ediyordu. silkfndi. Kocasının beli.ndek'i hançeri 
Meşa hep tanrıya güvenerek onun -kaptı ve çılgın gibi sokağa fırladı. 

yardımile nıce zaferler kazanmıştı. Herkes bakakalmıştı. 
Şimdi her neye malolursa olsun onu Atali kurtuluş sevineile sokakiarı 
gücendirrnek ıstemezdi. Oğluna ha - dolduran, gülen ve şarkı söyliyen as
her vermek te pek acı olurdu. kerle halkın arasından rüzgar gibi ge-

Mabedden çıktı ve kumandana şu çiyordu. Onu görenler hem yol veri -
emri verdi: yorlar, hem de hayretlc arkasından 

- Yondı alın, kalenin buyük kapısı bakıyorlardı. 
yanındaki en büyük kulede düşmanın Genç anne mabedin kapısından içe-
göreceği bir şekilde kurban edin! ri daldı. Ağzından duman ve gözlerin-
Güneş henüz ufuktan yükselmişken den alev fışkıran büyük hcykele hmç

zavallı Yoad bo~munu keskin bir bı • la baktı. Sonra odasının cşiğınde gö -
çağa teslim etmiş ve başı gövdesinden rünen Yozoenin üstüne saldırdı. 
ayrılmıştı. Uzun saka llı, beyaz sarıklı, atlas 
Düşmanı korku almıştı. kuşaklı, ipek entarili ve çıplak ayaklı 
Zafer uğruna kendi oğlunu bıle kur- canavarın göğsüne hançerini sap1adı. 

ban eden bir adama daha neler yap - Bir kaç dakika sonra yetişenler, genç 
mazdı? kadını da papazın bir kaç adım öte -
Düşman kaçıyordu. sinde kanlar içinde can çekişıı kcn bul-
Atali bu iyı haberle birlikte oğlu - dular. 

nun ölüm haberini de aldı ve kocası - -------------
na saldırdı: Yarınki nushamızda ; 

- Onu niçin öldürdün? 
- Tann öyle istedi. 
- Yozoe mi söyledi? Allah kavuştursun 
- Evet... Başka çare yoktu. 
Kraliçe, Atalinin kolları sarktı, başı Yazan : Peride C e liil 

göğsüne düşW ve olduğu yerde sallan- •------------

Genç kız ve 27 - Şubal - 937 - Cumartesi 
İSTANBUL 

u d l d Ötle neşriyatı: 
n.8 In BF 8 12.30: Plrlkla Türk musiklsl. 12.50: Havad1s. 
Aybaşı Sancıları 13.05: Muhtelif pl~lc neşrlyntı. 

Akşam neşriyatı: 
Bir çok genç kızlarda ve kadınlarda 18.30: Plfık.la dans muslkisl. 19: Şehir Ti -

ay rahatsızlıkları mutndın fevklnde bir yntrosu komedi kısmı tarafından bir temsil. 
ıstırapla başlar ve öyle devam eder. Ve 20: Türk musikl heyeti. 20.30: Ömer Rıza ta
sancıların çoklu~una göre nz klrlenlrler. rafından arabca söylev. 20.45: Münlr Nuret
Bu do~rudan do~ruya mebylz ve rahnıtn tın ve arkadaşlan tarafından Türk musik.l
bozuklu~undan Uerl gelir. Ya yumurta- sı ve halk şarkılan. Saat A.yarı. 21.15: Orkes
lıklann faaliyeti ~ayri kli.fldlr ve Yahut tra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.35: 
rnhlmde ön veynhut yan taranııra do~ru Plô.kla sololıı.r opera ve operet parçaları. 
bir ef:r1Uk vardır. Birinci tarzda damla BUKREŞ 
veyahut iğne suretne tatbik edilen çok 16: Askeri müzik. 17,10: Hafif müzik. 
kuvetli yardımcı llliçlarımız vardır. Bun- 19,15: cazbant havaları (şarkılar), 20,45: 
larla derhal tedaviye başlanılır ve daha Orkestra, 21,45: Haberler. 
ilk ayından itibaren hasta rahat eder. BUDAPF.Ş1'E 
Aylarca ve yıllaren genç kızları böyle ıs- 16: Plfık neşrlyatı, 17,30: En son şarkılar, 
tırap Içinde bırakmakta hiç. blr mfuıa 19,35: Macar halk şarkıları, 20: Budapeşte 
yoktur. Bu kablll tcdnvidir. Ikincı tarz- konser orkestrası, 22,15: Çlgan orkestrası, 
da rahmin lnhinalnrı mevzuu babstır. 23,10: Dans havaları. 
Bu tabii ancnlc evvelkinden sonra tatbik PRAG 
olunacak basit blr müdah:ı.lcl cerrnhiye 17,55: Almanyadan nakli. 19,15: Brno'dnn 
lle kablll tedavi ve şifadır. Herhalde nakil, 19,55: Hafif orkestra, 19,45: Bratislav
genç kız anıılannın bu glbi vaziyetlerde dan nakU, 22,20: Plt\k ncşrlyntı. 22,35: den 
müdckklk olmaları ve her turlü vnzlyetı 23,30 n kadar dans mus1k1sl. 
takip etmeleri ve sık sık itlmnd ettiği n- \1YANA 
Ue doktonle istışarede bulunmalan vn- 16,20: Karışık neşrlyat. 16,50: Plll.k neşrl-
zlfelerldlr. Bu gibi şeyleri glziemekte hiç yatı, 18.20: Halk şarkıları, 19,30: Opcret, 
fayda yoktur. Bllakis lhmalln llerlde çok 22,20 : Viyana senfor-'i orkestrası. 
zararları görüleblllr. VARŞOVA 

16,15: Opera muslkisl, 17: Muhtellf hava-
(*) Bu notları kesip saklayınız, yahut lar (Bach'dan, Brahms'dan, Beethoven'den bir albüme yapı~trrıp kolieksiyon yapımz. 

Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor ı parçalar) • 19,30: Kanşık pro~ram, 21: Sen-
gibi imdadınıza yetişebDir. fonl orkcstra. 22: Qlencell Pl'Oiram.. 22.30: l 

•....:~--------------: Orkest.ra. 

_____ , ..... _._ ..... ,..., .. , .. __ ,__ ___ 

FRANSIZ KADlNLARlNI 
Bütün dünyada meşhur 

GüZELLiKLERiNiN 
SlRRI 

Parisli şık kadınlar, " Makyaj " 
sanatında bütün dünyanın en btt' 
yük eksperleridir. En son güzelli~ 
sırları, havalandırılmı~ bir pu~ 
ramn istimalindedir. • Müthit bit 
hava tazyikı tahbnda dönen bit 
tulumbanın sür'atle ezilen· husufl 
usul ile istihzar edilen ve mümkiiJJ 
olmadığı zannedilen on defa dab' 
ince bir pud.radır. Bu usul sayt' 
sinde pud.rayı o derece inceltir lıi 
- yüze bir makyaj manzaral~,ı 
veren modası geçmi~ adi ve •i'! 
pudralardan büsbütün başka b~ 
tesir bırakarak- cildde gayri ıner 
bir güzellik tabakası halinde ınuır' 
tazam ve yeknasak olarak yapışd 
ve tene tabii bir şekil verir. ~ 
yeni havalandırma usulü Toksl~ 
pudr~sımn istihzarında kullı1ll 
maktadır. To kal on pudrası, a~ 
zamanda terkibinde taze krj.ıtJ 
mevcut olduğundan bütün ~:,. 
sabit kalır ve ne yağmur, ne ro 
gar, ne de ter tenin "fini ~a~ 
güzelliğini tağyir etmez. Sıı (t 

Fransız kadınlarının güzellik ~~ 
olan " Havalandırılmış , T okıal 
pudrasını kullanınız. 



n 

27 Şat.t SON POSTA 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

eatıe ,.,ı ralnow ' 

IIT1118UL, 111Qoflıı 
TOael ••ılloftı 12 N • • ı .. ... a ........... , ••• , o dlftll •• ,. 

t~ No,l• tarlfomh l lato,ı.ıı. 
lla ,..ıoıırda ~ GyGk taotıılat. 

• h H"' • . v • • Kayı~ - Rizeden aldığım nüfus tez 
Gazıantep Sul akımlıgınden: kere~ lle Trabzondan aldığım a:>keri 

,tcrhıs tezkeremi kaybettim. Yenisini 
Sabık meb'ualardan İstanbulda vefat eden Ali Cenaninin ülia yoluyla ,çıkaracağımdan esktsın.n hükmü yok-
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Türk Hava Kurumu 

BüYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5. cl keflde 11/ Mart /1937 dedlr. 

Büyük ik ramiye: 5 O • O O O liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herk~ 7 1 Mart 1 937 gunu akşamına 

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

kadar 

aşağıda gösterilen borçlar kabul ve sıraları ~ret edildiği gibi kabul 
edilmiyen müracaatlar dahi aynca gösterilmiştir. İcra ve lflu kanu
bunun 234 üncü maddesi mucibince keyfiyet ilan olunur buna itiraz 
etmek isteyenler mezkiır kanunun 235 inci maddesi mucibince mah
kemeye müracaat edebilir: 

-- Madeni 

L 
1258 

K. 
82 93~ senesine kadar tahakkuk eden devlet vergileri. 

Beşincj sıra 
152605 Altıncı sır~ Maliye hazinesinin ilamlı alacağı. 

800 
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, , Ankarada müteahhit Niyazinin alacatı. 
., , Posta ve telgraf idaresinin , 
, , İnhisar idaresinin , 
u 

, 
.. 
, 
,, 
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, Nazire Cenaninin , 
,, Matbaacı Rüştü Ataların , 
, Emlak ve Eytam Bankasının , 
, Gaziantep Belediye dariresinin , 
, Ekrem Cenaninin , 
., Matbaacı Rüttü Atalarm makine bedelinden 

aJacağı olup mahkmesi görülmektedir verile
cek hükme iÖre muamele yapılacaktır. 

164694 42 Y ek6n 
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Taafiye idaresince kabul edilmiyen alacaklar: 
Ali Cenaninin lm,em Muataf• ve refiklerine borcu olup 
Nazire Cenani tarafından ödendiği iddia edilea tevsik 
edilmediğinden reddolunmuttur. 
Hamud Hüseyinin alacağı olduğu iddia edilen tevsik 
edilemediğinden reddolunmuştur. 
Ekrem Cenani tarafından Babası hesabına Oamanlı 
Bankasına ödendiği iddia olunan 

Diğer sahifeye nakledilmiştir. 

Diğer sahifeden naklen. 
lstanbulda Terzi Janbilyeris tarafından kaydi utenilen 
vesaik ibraz edilememiştir. 
11/4/935 tarihli istida ile lmşem oğlu Mustafa tarafından 
kaydettirilip ihticace salih vesaike istinat ettirilemeyen 

- Hamud Hüseyin tarafından iddia edilip ,. , , 

46511 18 

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

ı lnhisarlar U. Müdürlüğünden: -
100000 Adet Misket etiketi 70 Cl. Lik 

25000 , , " Galon 200 CJ. lik 

1 -- Yukanda cins ve miktarı yazılı 125000 adet muket şarabı 
etiketi nümunesi mucibince pazarlıkla salın alınacakbr. 

ll - · Pazaılık, 4/IIU1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
15 de Kabataşla Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
)apılacaktır. 

III -- lateldilerin pazarlık için tayin edilen &iin ve saatte % 7,3· 
&Gvenme paralarile birlikte adı ieçen komisyona gelmeleri iliıı olunur. 
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ALGOPAN 
OksUrenlere: KATRAN BASKI BKBBM 

o 

BARA BIRE, 
ıooo 



Muhteşem şekli haricisi ve teknik 
tekamülatt itibarile göz kamaşb
rao bir cihaz. 

BÜTÜN DALGALARI 
Pek açık alan ve Radyo Elektrik'in 
bütün teknik tekemınülatını haiz 
radyodur. Büyük kodranı vardır. 
Afrikanın Zapelli kaplaması çok 
güzel ve .zariftir • 

• 

1 

SATtS YERLERi , Galsta, Bankalur caddesinde RADYOFON Mag-azası., 
Pendik, Flektrik Mae-azası, ŞEVK.ET KAMBER. 
Bursa NUREDDIN NEŞ'ET, Uzunçarşı No. 128. 
ızmir:' A. FELDMANN, Pe~temalcılar Çukur ban. 
Zon~dak· Mobilya Evi AU RIZA. 

ve 

a centalari ı 
Adana, Y. SAMI ONLOÇAÇl ve NUREDDfN ATAÇ. 
Ve Istanbul Sultanbamarn Hamdlbey geçidi No. Df. 

KANZUK NEZLE ve ÖKS0R0K PASTiLLERi 
1 • PASTIL ANTiSEPTIK 

K ZU 
Boiaz ve Akciğer nahiyelerini temizler. 
Sea kısıklığını açar. T enefflis yolu ile geçen 
bütün hastalıklardan korur. Y e~il renkli 
pastillerdir. 

2 • PASTIL LEON 

A ZUK 
Kodeio ve T olü Balsamı ile hazırlanmış 
ökaürük pastilleridir. lezzeti latif ve tesiri 
katidir. Penbe renkli p~tstillerdir. 

KANZUK markasıaa dikkat 
, 

INGILIZ KANZUK ECZANESI : BEYOGLU .. . lST AN BUL 

.-~------·----------------ll TEKNİK MUCiZESi Mİ, 
YOKSA ACAIPLIGi Mi? 

Bir Tek Plikta 
6 muhtellt artist tararındttn 6 eser dinlenilir. 

~ ·-

numaralı p Akı alınız, 
Bu suale kendiniz cevap vereceksiniz. 

iMO Fener eri 
Meraklılarına Müjde: 

200 llü 600 metro 1 ık veren 

• 

fenerleri gelmiştir. 
rk alm k Için yelnez 

D A M O Pilleri 
ile 

D İ M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat edininz. 

Kuvvetli varlıklar en bl1· 
ynk hızlarını kendi iç cev
herlerinden alırlttr. Vurlt
~nı iç cevherinden lan 

Krem Pertev 

Kendine benzerniye ça
lışan nıUstahzarların dııima 

fevkinde kalmıştır. Bunun 

da sebebi, başkasını takli
de özenmemesinde ve Yil· 
rartı~ı kıymetin salıibi ka
labilnıesindedir. 

Dikkat ediniz kiı T AKLİT 
daima (benzer) i dir, Wçbir 
vakit asıl olamaz. 

OpereUSr • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollara 

hastalıklan mUtehassısı. K öprübaşı 
Eminonu han Tel: 21916 
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Neşriyat MüdQrU ı Selim Ragıp EMEÇL 
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macunu kullanıyorsanız," dişleriniziri daima
temiz, daima beyaz, daima sağlam 

kalacağına emin olabilirsiniz. 
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Diş macunlarman en tesirli ve en nefisidl. 

Daima Radyolin! 

PHILIPS Ampullarıni 
1 kullan1n1z. 

ELEKTRIK TAHSiLOARI GELiNCE YARt 
YARlYA DAHA AZ PARA VERIRSINIZ 

PHILIP$ 
SuPer-df~ 
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CIFT iSPIRALLI 

LAMSA\.AAt 

AZ MASAAFLA 

90\. IŞIK VEAIA 

Türkiye Umumi mümt"ssilliği 

H E L 1 O S müessesat1 

• 
İıttanbul: O.lata Voyvoda cad. No. 124- 12G- 128 ( yeni binasında) 

s ç 
KIMI 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 


