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emir gömlekliler 
atayda işi a~~.!~l~! __ 

Senegalliler Şamdan 
gelen Demir gömlekiiiere 
ateş ettiler, 7 kişi öldü 

Atak ya' da halk ile Demir gömlekli/er çarpışlı, 
4 kişi öldü. Birçok yaralı var 

Hatayda Türk köylerine tecavüzler devam ediyor. 
Suriye heyeti Cenevrede bazı taleplerde bulunacakmıt 

Alıtakyada bir cadde 
Şam, 27 (Husust) - Kırıkhanda bir ,rıkhan zabıtan tarafından serbest bıra 

katıl hadisesinden dolayı mahkfun o- ,kılm~tır. Bu şakinin K.ınkhandaki ba 
lan Danaburnu narnındaki eşkiya Kı- (Devamı 5 inci sayfada) 

Si ahianma yarışı her 
tarafta dehşet uyandırdı 
Amerika Cumhurreisi silahianmanın önüne geçilmesi 
için beynelmi/el bir konferansı toplantıya çagıracak 

F ransıziara göre Almanyada 15. milyon am elenin yüzde 
altmışı silahianma işinde kullanılıyormuş ... 

İngiliz 
Firmalarının 
Yeni teşebbüsleri 

Sermayedarlar memleketi
mizde 135 milyon liralık 

muhtelif işler deruhte 
edecekler 

, Karabük çelik ve demlr fabrikaları· 
,nın in.faat Ve tesisatını deruhte eden A 
\leksandr Gibb 4ürek8st İngilis firması 
,nın mühendisleri birkaç güne kadar 
ıehrimize gel(trek, doğru Ankaraya gi· 
, deceklerdir. 

Yüz k.ifi kadar olan bu mUhendisler, 
Ankarada pek az bir müddet kaldıktan 
sonra Karabilite giderek, inşaat ~ine 
,ba~lıyacaklardır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Milli Müdafaa 
siyasi müsteşarlığı 

B. Necip AH Kucuka 

Ankara, 27 (Husuat muhabirimiz· 

V uşington, 2 6 (F . İ.) - Emin bir kay 
naktan bildirild iğ ine göre Amerikada 
Cumhurreisi Bay Roosevelt silahianına 
nın tahdidi, sulhün müdafaası ve bey
nelm.lel t icaretin iadesi noktalarını ko 
nuşmak üzere beynelmilel bir konfe ~ 
rans toplamak niyetindedir. 

den) - DenizU meb'u•u Necip Ali 
leceği neticelerden dolayı endife için- K k Millt Müdafaa si aat müs-
de olduğundan bu konferan.t pek yakm ucu am.n Y 
d t ı kt te~arlı;,a tayini kararlaşmıttır. a op anaca ır. ,. • 

Amerika Cumhurreisi bütün dünya
da yapılan silahianma yarışının verebi 

Dünya konleran..sı 
Va~ington, 27 (A.A.) - Scripp! Ho

vard yaptığı beyanatta Reisicumhur 
Ruzveltin vakit geçirmeden bir dünya 
konferansı toplamak arzusunda oldu-

(Devamı 8 inci sayfada) 

Yavuz ingilterade yapilacak deniz 
şenliklerine Iştirak edecek 

Çek Meclisinde 
boğuşma 

Bir Alman Mebus iki 
komünisti omuziayıp 

Meclisten dışarı çıkartb 

Idare ft1erl telefonu ı 20203 Fiatı 5 Kur:ıt 

1 Dünkü kesif sisten 
Jimanda münakalit durdu 

Akşam beş buçuktan sonra 
ancak bir sefer yaprlabildi 

Ofinkft siste l.tanbul aokaklanndan birinin hali 
Dün saat ll i yirmi geçe İstanbul li· 

manını sis kapladı. Sis hafif esen :o
daa tesiri ile gitti.kç kesafet peyda edi· 
yor ve bütün şehri kaplıyor, arasıra 

hafifllyor, bir aralık gene kalmla~ıyor 
(Devamı 8 iııci sayfada) 

Denizeiyi en fazla 
horkutan düşnıan: Sis 

(Yazısı 7 nci sayfada) 

• 
Yeni Istanbul limanı 
Yenikapıda olacak 

lstanbulun yedi milyonla ideal bir 
limana kavuşacağı anlaşıldı 

---------.. • Jf ---------, 
Kuruçeşme kömür depolan eski devirlerin büyük bir hatasıdır. 
Şehrin bem sıhbatini, hem de manzarasını bozan bu batayı da 

sür'atlo tamir etmeliyiz 

Başvekilimiz İs 
met İnönü ile İktı· 
sat Vekili Celll Ba· 
yar ~ehrimizde U· 
ınan işleri hakkında 
ki lılcelemelerUni bi 
tirerak İstanbuldan 
aynldılar. Bu tet· 
ldlderin esasını, mÜJ 
takbel İstanbul ll· 
manının nerede ya
pılmaSı lAzım gele· 
ceği meselesi te~kil 
etmekte idi. Bir b~· 
kıma gBre, bugijn • 
kü !iman ve HaliC1 • ·~"""-

1stanbulun tahtı ll • 
manı olduğundartı 
yeni limanın da bu 
nuntakada yapılma· 
sı 1Azımgeliyordu . ..._ ________ ...,. .... _ıoıııııfifıiııi 

Bir bakıma göre de 
şehrin müstakbel ikMüstakbel l.stanbul limanının vaziyetini gösterir krold 
tısadi ve ticari faaliyeti nazarı dikka-ı r in Yenikapı olduğu iddia ediliyordu. 
,te alınarak liman için en muvafık ye· (Devamı 2 inci sayfada) 

Yeni Tefrikam1z 
... 

. Prag, ı 7 (Husust) - Çek mebusan 
mecli.!inin dünkü eelsesinde komüntst 
lerle Alman mebuslar arasında gürültü 

lükavga~olın~~. ~L---------------------------------------------~ 
(Devamı 3 üncü sayfada) T orik Necmi, dev yapılı zenci boksörle ringin üzerinde kendtni 

Blum kabinesi 
Şiddetli tenkitlere 

Maruz kaldı 
Müzakereler sonunda 
bükilmete 378 reyle 

itimat edildi 
ingiltereye gideceği söylenen Yavuz zırbhmız Paris, 27 (Husus1) - Hükfunetin ha 

Önümüzdeki Mayıs ayında Ingiliz donanmaları arasında Türk donanma- yat pahalılı~ ila mücadele içln haıır· 
k ı . . . .. ladığı kanun aythası büyük bir müna 

ra ının taç gıyme merasımı munase· SJnın da bulunduA"unu, husust iatihba- Jupnm dolmuına Hbeg ~ Mtaha-
. betile, Ingiltereye davet edilen ecnebi (Devamı 1 inci sayfacla). (O.V.U 1 IDcl .,..._,. 

karşı karşıya bulunca, ayıldı. Birdenbire başına kan hücum etti; 
sersemledL Ölü denizde yalpa vuran b ir vapurun içindeymiş gibi, kazıno 
dö Par ''nin insan dolu salonu birkaç defa sağa sola kalkıp iner gibi oldu .. 

Hakem: c All ez, Messieurs!» kuman dasını verir ve ı mez, Torık yaradana 
sığınıp pertav etti. cDayan, mavro!» diye bağırdı ... 

·-----------------ııı~ 
Bu sat1rlar, Ercümend Ekrem Talu'nun yazdığı 

GURABi EFENDi AV PADA 
romanmdan alınmıştir. 

-------------~ 
Pek yakında başlıy~>ruz. 1 



2 Sa.yfa 

Hergün 

Yazı Çok Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

Yeni istanbul limanı 
Yenihapıda olacak 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
Bu son iddianın doğruluğunu İstan· 

bul planını yapan Bay Prost ta tasdık 
etmiş ve planda lımanın yerini Yeni· 

SON PO'STA 

Resimli Makale: a Çok söyleyen, az söyleyen a 
Şubat 28 
--~ 

Sözün Kısası 

Sempatikoierapi 

Yaıan: E. Tnlu 

A llah razı olsun! Bir yandan, kiın 

yagerler, fizik alimleri, harıl 
harıl, harpte ölüm saçacak yeni yenf: 
vasılalar araştırıp dururlarken, köşede, 
bucakta dünyanın nef'ıne, insan .. ırın 
hayrina çalışan tek tük k.imse1er de 
bulunuyor. 

Bunlardan bir tanesi Parisli Doktor kapı olarak tesbit eylemiştir. 
Başvekilimiz İsmet İnönü yaptığı in· 

eelerneler neticesinde İstanbul beledi
yesinin noktai nazarını tasvip etmiş ve 
esas itibarile müstakbel İstanbul lım&· 
nının Yenikapıda inşası kabul edilmiş· 

Çok söyleyen, çok hata eder. Az söyleyeniaı hatAsı yoktur, fa· Hata etmemek, aptal da görünme· Gillettir. On beş yıldan beridir geceH 
kat aptal görtinür. rnek isteyen orta hareketi tercih eder gündüzlü bir çalışma neticesinde v~m-

~;:====:::;;;;;;========:=::===========================;;;:- patikoterapi namıle ortaya yepyeni bır 

( S!; ~) Z .li A tl; 1 N 1 • A ) ~!~?~~~~?:~~~:::;::·~.~~ tir. 
İstanbul vali ve belediye reisi Muhit 

tin Üstündağın uzun ve inceden ince· 
ye tetkikatından sonra yaptırmış oldu 
ğu müstakbel tirnan projesi cidden ide· 
aı bır liman projesidir. Bu projenin keş 
fi de yaptmlınış ve 7 milyon liraya çı· 

i V _ bulunan bu usul, bizzat doktorun ila-

kacağı anlaşılmıştır. 

Bugünkü projeye göre, Yenikapının 
önüne 700 metrelik bir dalgakıran ya· 
pılaea"ktır. 

" Tatlı söz yılanı 
Deliğinden çıkarır , 
Derler? 

··-------------------------· 
HERGUN BiR FlKRA 
Kendi işini kendin gör 
Meşhur komedi nıubarriri Labis 

ölüm döşeğinde yatıyordu. Ailesi 
efradı etrafına toplanmışlardı. 1\In· 
harririn epey yaşlı olan oğlu hasta 
babasına: Limanın rıhtımı, krokimizde görüldü 

ğü veçhile yılankavi bükülen dört ki- - Baba, dedi, biliyol'SUn benim 
kanm da öldü. O da öbür dünya -

lometre uzunluğunda beş rıhtımdan i· da.. Sen onu da göreceksin. Gör • 
baret olacaktır. 

Amerikadaki 
Peyezanlar 
Kıyamete alametmiş 

A ... 

desine göre, Hunnakı sadır (Anjin dö 
puatrin) den tutun da romatizma ağ
rılarına varıncaya kadar birçok hasta
lıklan şıpın işi geçiriyormuş. Olur mu? 
Olur! 

Esasen, bir gün gelecek ki, insan~ 
ı can ver~n yüce kudrelin, o canı muba• 
{ faza etmenın de yc'iunu gösterdiği hal• 
. de, mahza bizim bakar körlüğümüz ve. 
enaiHğimiz ) üzünden bu basit yolun 
farkında bile olmadığımız ve sapır s;ı
pır top ) oluna döküldüğümüz anlaşı
lacaktır. 

Şimdiki halde, Doktor Gill~t'nin kçş 
düğün zaman el'nn kendisini unut· 

İstanbul plAnının tatb:kı sırası gelin madığınu söylcscn. 
ceye kadar, bugünkü limanın ihtiyacı· Labiş yatağında güç halle gözlc-
mızı karşılayabilmesi için de çok ucu· rini açnbildi, oğluna cevnb verdi: 
za mal olacak bazı tesisat yapılacak ve _ Mademki i in ,·armış, ne diye 

J fi doğru çıkar da, Sempatıkoterapi haA 
kikaten birçok hastalıkların hakkından 
gelecek olursa insanlığın hesabına çok 
mühim bir kazançtır. 

Galata nlıtımı Kabataşa kadar UZ9. • lngilterede Niyu Barnet'de hayvan- bana havalc edersin, kendin git, 
tılacaktır. lar mürebbisi meşhur Macarlı Hanz kendi işini kendin gör. 

Ancak, bu liman faaliyeti sırasında, Brik kafeste bir kaplanı terbiye ile •- -"' 
kömür depo!arı \istünde çok titiz dav- meşgulken birdenbire kaplan kızmış Çiçekler hakihalen Amerikada Vqinaton hükumeti 
ranmamız lazımdır. Bu meyanda Ku- .. bb" · H • .. . 1 K.. l dahilinde Crinvud imıinde bir adam . ' ve mure ısı anz ın uzerıne atı maş· uze 
ruçeşme depoları qvarının istimla~ti ve H k '- t 1• . .. on beş sene evvel bir aece rüyada in-

.. . tır. anz or~u ve e aş esen goster- u k l ? 
o sahada depoların tevsıı düşimülmek . k b t - ü w LL ll ki nO ar ar mı. sanlar ıslahıhal etmedikleri takdirde mayere u ecavuz aogu~Kan a ı a . 
tedir. karşılamı~ ve hamurdanan kaplana İstatistik merakı Amerikalılardan 1938 _de Mekaıkadan Alaskaya kadar 
Kuruçeşmede açılan bir kömürcü karşı tatl.a ve mülayim aözler söyleme- Almanlara g('çmişti, şimdi de Alman· ft.-merılcayı sel basıp 30,000,~ Arne

dükkAnı bilyüye büyüye orasını kömür ğe başlamaşhr. Bunun üzerine kapla- lardan Fransızlara intikal etmiş. Ba- rakala ve Kanadalının auda bogulaca· 
deposu haline koyduktan sonra, zaman mn hiddeti derhal kesilmiş ve Hanz lumz bir Fransız nebatatçuıı ne söylii- ğma görmüş ve buna inanarak raeim-
uıman büyük hatalar işlendiği an:iaşıl· muhakk~k bir ölümden kurtulmuş- yor: de görüldü~ü ~ibi bir gemi yapmıttı~. 
mış ve gene zaman zaman, kömür rle tur. <<Dünyada 4300 çe"it çiçek vardır. Bu adam şımdı: ((Halk on beş senedır 

Gelgelelim, bu yeni tedavi tarzı ada• 
mın içinde biraz şüphe uyandırıyor. 
Burundaki herhangi bir sinire dokun .. 
makla inmenin, romatizma sancıları • 
nın, nefes darlığının şipşak geçebilece 
ğine inanmak bana biraz saf olmağa 
mütevakkıf gibi geliyor. 

Zira bu iş bu derece basit olmuş ol'" 
saydı, mütemadiyen burunlarını kanş
tırmak itiyadını ediınmiş olan terbiye· 
siz mahalle çocuklarınıR hastalık yü
zü görmiyerek, Nuhtan daha uzun Ö'" 
mürlü olmaları ı;;?ımgelirdi. 

F.~~ polarının şehrin sıhhatini ihlal ve man Bu münasebetle Hanz şöyle de· Evet çiçeklerin mecmuu 4:300 dür. Ne bana gülüy.or, be~i bir del~ farzediyor
zarasını bozduğu muhakkak sayılarnk mektedir: «lnsan 42 sene hayvanların 4:101 dir, ne de 4299 dur. la~. Hazr~tı .Nuh u da delı farze~~e
depoların oradan kaldırılması düşünü1 en vahşileri ile uğraşırsa böyle ufak Bunlardan 308 nin renkleri menek- mışler mıydı~ On beş senedenhen ın- BffiyÔ/; miliiunuz'-f .... -·-
müş, ne yazık ki bugüne kadar buna tefek hadiselere pek kulak asmaz. En şe ~avisi, 594 dü mavi, 82:l çü kırmı- sanlar saptıkları dalalet yolundan ay- ı - Pariste Şamp Elize yolundaki 
m~vaffak olunamamı.ş, _Kuruçeşm: ~ö ufak bir korku eseri göstermiş olsay- za, 95~ ri sarı ve 1124 tanesi de beyaz· rılmadılar: Yak~nda seylaplar dolayısi- Arkdötriomf denilen meşhur alıidenin 
mur deposu olamıyacagını, bu buyuk dam hayatım tehlikeye girerdi. Bu iş- dar. Çıçeklerin ancak 420 tanesi güzel le ufak bır de ıhtar aldılar; fakat asıl uzunluğu ve genişliği nekadardır? 
hatayı işlemiş olanlar bile idrak ettik lerde en mühim sır soğukkanla ve sa· kokar, 1500 tanesinin kokusu ise ta· tufana nazaran bu sel sadece bir işa· 2 - Norveçin payitahtı olan Kristi .. 
ten sonra, bugün h~~t~e bah_asın~ olur Jcit bulunmaktır. T elat hiç yaramaz. hammül edilmiyecek kadar fenadar. Di rettir. Ruzvelt dokuz ihtiyar hakimi anianın 1925 ten evvelki ismi nedır? 
sa olsun b~ ha~~d 1 

k tamır edıp, de Sağırsaydam vey~ korku hali göster· ğerleri kokmaz kovdu; asıl marifet insanları doğru 3 - Çinin sayılı sahil şehirlerinden 
poları ora an a ırma varken, ayni d. . d" b h"k" . b kal G · b. · k l yoldan ayıran ~eytanı tardedip mem- biri olan Port·Arthurda Rus ve Japoll 
hataya düşe~k, depoları ayni yerde sey ım ~ıım 1 u a ayeyı aş armm arıp lT ra am yan ışlığı 1 k k k d mekt d" orduları hangi tarihte çarpışmıştır, bU 
t~tmak \:e üstelik te te\•siine kalkmak, ağzından ba,ka ~kilde dinleyecekti- Viyanada lstanbulda olduğu gibi e etten çı arma tıkr.>> e e ır. harbde hangi taraf galib gelmiştir? 
güzeııeştırmek için planını yaptırdıg·ı· niz.» esk·a b. 1 k k 1 Londra soka larını satan > 

ı ta b ı üh. . A ına arı yı an an azca ar varmış. (Ccvabları ynrın 
mız s n u u m ım b" .. ll"kt t sı"ne·lfı"nı"n T.':J/V)o .. - . . . k t ır guze 1 en 5 JVVI f!OZU Yalnız onlar şirketler halınde ıs g·· .. şır e * 
mahrum bırakmak Ve büyük bir mm· 1 · ' orur- (Dünkii sunllerin cevabları) 
taka halkını kara toza bogm~ ak demek varrnış ermı~. .. . . . Niyuz Kronikl yazıyor: 

B b k h 1 - Amerikada merkez hükumeti olur. Semalarda büyük kavisler çizertok . . ır gun u şır et e. v s.a. ıp. erınden Kralın taç giyme merasiminde 
b d ld b" L d ~_ olan şehrinin ismile anılan cumhuri· Başvekilimizle İktısat Vekilim:zin uçan kartalın gözlerini güne~in kes- ır:n en a ığa ı~ ~mır ~zerme meş- müstemlekelerden on raya geıecek yet Guatamala cumhuriyetidir. Nüfu .. 

bu kta ~ · d b kin ziyasından muhafaza için çehre- hur caddelerden bırınde mukemmel b.ir olan .ziyaretçilerin 180,000 kişiyi ge- M h k" no uzerın e ilhassa bir müddet su iki milyondur. erkez ü umctı o• 
daha dunnalarını ve hiç değilse, çey· sinde çıkıntı halinde hayvanlarm ayrı- a~a.rtımana yakınağa ba l~maş. Mal SS· çeceği tahmin olunmaktadır. lan Guatamala şehrinin nüfusu ise 
rek asırdan beri İstanbullularla, bu de- ca bütün diğer kuşlar gibi gözünü toz· hıbı yaz münasebetile koyde bulunu- Bu işi tanzime memur olan komis- 125,000 dir. 
polar yüzünden vaki olan şikayetlerini dan muhafaza için ikinci bir ~Haf göz yortnuş. I?a.m aşağıya alın~ıktan 80?- yon, bütün otellerdeki odalar tutulduk- 2 - İki üç yıl evvel kayalardan dU• 
soruşturmalarını rica ederiz. kapağa mevcuttur. Kurbağanın gözle- ra ev sahıbıne haber verınışler HEvın tan sonra daha 50,000 odaya lüzum şerek ölen Belçika Kralı Birinci Al • 
~Herhalde devlet adamlarımızın, bu ri kendisine bir pr~kop vazifesini ifa yıkılı.~or :etişl)) . demişler, adamcağız olduğunu hesaplamıştır. berin karısı Kraliçe Elizabettir. Bu " 

gune kadar sürüp gelen bu hatayı ida· eder. Vücudu tamamile suyun içeri- da pu.rt~laş. gelmı.ş... . Ingilterenin diğer kısımlarından ve gün 61 yaşındadır. 
me değil, tamir edeceklerine şüphe yok sinde olduğu halde sade gözünü dışa-- . Hadı~eyı tahkık etmı~ .. v__e mesele- ecnebi memleketlerden gelecek miea- 3 - Peten·aradin şehri Yugoslav • 
tur. nın h t" ı } Meger · yanın Slovanic topraklarında Tuna 

nda bırakan kurbağa etrafına seyrede· ma ıye ı an aşı m aş. · firler bu hesaba dahil değildirler. Ame- nehri üzerinde 5100 nüfusu olan bir 
Dünyanın en kuvvetli bilir. v~irket yıkalan 2.) n_umarah ı ev ile rikadan gelecek ziyaretçiler için timdi- şehirdir. Bu şehir ı 526 da Kanuninin 

b k Balağın yaşadığı yerde ne toz ve ne de.gıl, ] _Snumaralı ev ıle pazar ık et- den 6 büyük posta vapuru kiralan- orduları tarafından zaptedilmiş, Ma • 
UZ ıran ı de güne' olduğu için göz kapağa ve ka- m ış; evın an kazını satın al mı~. yalnız mıştır. Hindistandan gelecek olanları earlar mağlub olmuştur. 1716 da da 

«Orconikidze)) bahri ye tezgahları, şı da yoktur. yı~ıcılara talimat verilirken):- dak~ilo taşımak için kifi vapur tedarik edile- Macar prensi Fugenenin orduladie 
4(jozef Stalin» yeni buzkıran gemisinin Yılanın feffaf bir göz kapağı v~ ~~ın numarasını yanl~şhkla ? !.erıne memektedir. Almanların memleketle- Türkler arasındaki harb Türklerin rl-
İnf88lını bitirmek üzeredir. yerde süründüğü zaman gözünü çah- 2.> yazmaf. ~da~~~gazın hanurna~ı rinden 10 marktan fazla para çıkma· ~-n.~!:..:!:.n.IEi~!ir._ , _ 

Bu gemi, kutbün en kalın ve kuv - la~dan I ve dikenlerden korumak için kı.~ın dalgınlıga yuzunden az daha so- sına müsaade etmemeleri yüzünden Hizmetçi/er, bayanınıza 
vetli buzlanna muvaffakiyeıle göğüs çı ıntı a pencere gibi göz çerçevl"leri !!~?.~~'!!; ....... ·-····-········-·······-······· ... Londraya pek a.z Alman geleceği an- gönderi/en çiçek/eri 
gerebilecektir. mevcuttur. Yılan derisini değiştirirken Sineğin başının her iki tarafında her laşılayor. Pariali açıkgöz bir fİrket wü-

On bir bin tonilato hacmındaki bu bunu da atar. biri bir başka cihete tevcih edilen bin- zergahta satın almıt olduğu 30,000 kok/amayınız/ 
aemide muazzam dokuz kazan vardar Sinekierin kolay kolay yakalanma- lerce göz vardır. At sineğinin 13,000 kitilik yeri tamamile satmat ve bu fark- Pariste hizmetçilerin çiçeğe olari 
ve bu kazanlar, beheri ] O bin beygir malarının sebebi her tarafı görebilecek gözü okiuğu nu söylerse k hayret etme- tan 250 bin lnwiliz lirası kar temin et· sevgilerinden istifade etmeyi diişüneıı 
kuvvetinde, 3 buhar makinesini işlet _ şekilde gözlerinin mevcut olmasadır. yiniz. miştir. bir çift harsız :::.rkadaş, ellerinde biret 

~~k.tedir. Cen;ıinin boyu 107, geniş_;:=:=::::==:::==:=::=:::::=:::::::=:~:::=:=:==::::,:=:=::=::=~~=~~~~==========: buket nadide çiçek olduğu halde Ma• 
lıgı ase en genış yerinde 23 metredir. r 1 car konsolasunun kapısını çalmışt~r· 
Bu buzkıran üzerinde, dünyanın en ı S T E R 1 N A N i S T E R İ N A N M A .1 - Biz Macarız, madamı görrnek ı!"" 
mükemmel ve en yeni elektrikle işler tiyoruz demişler. Ve ellerindeki çiçek" 
aeyrüsefer aletleri mevcuttur. Gemi • Geçen gün İstanbula kuvvetli bir sis çökmüştü. Mu· Arkadaşımızın tuttuğu hesaba göre bu suale 21 kişi leri de roadama getirdiklerini aöyliy~ 
de ayrıca iki tane de çok kuvvetli tel- harrirlerimizden biri küçük bir anket yapmak istedi, ve cbana ne?», 6 kişi ebu da sorulacak ~y mi?», 7 kişi esen- rek hizmetçiye vermişler. Hizmetçi 
siz cihazı vardır. Eminönü tramvay durağında bekliyerek tam elli kiştye den mi sorulur?» 9 kişi eyaz yaklaşıyor d-: ondan?» ı ki· hanımına verilen çiçekleri içeri girnıe" 

Bu buzkıranan inşasından sonra şu suali sordu: şi cbaşka ilim kalmadı da onu düşilneceğim• cümlelerile den koklamak istemiş, fakat çiçeklerd~ 
V . 1 M 1 ' - Sis neden hasıl olur? mukalıele e tm i§. S kişi de dog~ ru cevap vermiştir. kl f ld - · · h b "ıl-o <l ıaçes av 1 o otov>ı isminde aynı de- oro orm o ugu ıçm emen aJ • 

recede kuvvetli ikinci bir buzkıran ge- J S TER J NA N 1 S TER 1 N ANMA l m ış . Hırsızlar da so fa yı ve sofadalct 
misi daha tezgahlara konacaktır. l kasada mevcut 20,000 şiling'i çaldık• 

ları aibi sırra kadem basmı,ıa.r. 
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V • 
1 köprü erimiz 

lira sarfile 
Ovaçayı 

102 bin lira sarfile yapılan Sakarya, 60 bin 
yapılan Dalaman ve 75 metre uzunluğundaki 

köprüleri . tamamlandı 
Adapazarı, (Hususi) - Sakarya üzerinde yapılmakta 

plan beton köprünün inşaatı bitmek üzeredir. Köpninün 
ikü.şat resmi Mayısta yapılacaktır. 85 bin lira sarfı ile inşa 
ımuen bu köprü üç gözlüdür. Köprünün muhafazası jçin 
Sakaryanın munsap tarafına iki domuz burnu rıhtım ya
pılacaktır. Bu iş için de 1 7 bin lira ayrılmıştır. 

i Dalaman köprüsü 
Muğla, (Hususi) - Köyceğiz - Fethiye şosesi üzerinde 

ıa aydan beri inşa edilmekte olan Dalaman köprüsü bit· 
ıniştir. Köprü 60 bin lirayamal olmuştur. Uzunluğu 1 OS 
nıetredir. Üç kemeri vardır. Ayakların arası 35 er metre· 
aır. Köprüyü Türk mühendisleri yapmışlardır. İnşaatı 
idare eden mühendisler Sadık, Halit, Ferruhtur. 

Bu köprü yapılınadan evvel Köyceğiz ile Fethiye ara· 
sında iktısadi münasebetler çok güçlükle cereyan etmek
te idi. Köyceğizin birçok mahsulleri bilhassa kereste, li
mon, portakal Fethiye limanından ihraç olunduğu için bu 
köprünün ehemmiyeti çok büyüktür. 

Ova çayı köprüsü 
K.ızılcahamam, (Hususi) - Ankara ile Kızılcahamam 

arasında Ova çayının üzerinde iki seneden beri yapılmak 
b olan 75 metre uzunluğundaki betccn köprünün klifat 
ı-esmi ilkbaharda yapılacaktır. Ova çayı kışın çok fazla 
~kseldiği için buradan geçrnek mecburiyetinde obn 
k1Sylülerden her sene birkaçı boğulmakta idi Bu sene he· 

Ustte Sakarya, ortada Dalaman, altta Köyceğiz köprüleri 

nüz inşası bitmediği için köprünün üzerinden vesaiti nak 
liye geçmemekte ise de yayaların geçmesine müsaade o
lu.nmuş ve bu sayede mutat boğulma hadiselerinden hiç 
biri vuku bulınamıştır. 

ı Köy bütçeleri 
Yeni var;dat membaları 
bulunmak suretile köylü 

yükten kurtanldı 
Lüleburgaz (Hususi) - Dahiliye 

Sayfa S 

Demir gömlekliler Ha
tayda işi azıttılar 

(Baştarah 1 inci sayfada) sında bir müsademe olmuştur. Net~ce· 
zı Taşnaklardan çete teşkiline memur de 4 kişi ölmüş ve 15 kişi yaralanmış· 
edildiği söylenmektedir. Danaburnu tır. 

birçok vatandaşlan katiederek Sw iye- Ölenler ve yaralananlar • 
ye kaçmış, orada himaye görmuş bir Kudüs, 2 7 (A.A.) - Senegaili kıta 
haindir. ların Şamdan gelen Demir gömlekllle-

Demir gömleiklilerin faaliyetleri rin üzerine ateş açtıkları bildirilmekte 
Lazkiye, 2 7 (Hususi) - Şam ve Ha- dir. 7 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralailllll§ 

lepten Demir görn1ekltler teşkilatma tır. 
ınensup alaylardan 30.0 kişi İskendeıu Suriye hey'eti neler isteyecek? 
na hareket etmiştir. Bunlar İskende - Paris 27 - Anadolu ajansının hu-
run civarında Şekre köprüsünde Vata susi muhabiri bildiriyor: 
ni partisi mensupları tarafından karşı Senbris, le journal gazetesinde, 
lanmışlardır. Bu hareketin sebebi Ha - Sancak statü ve anayasasını tanzim e
tay ana yasası Cenevrede ihzar edildiği decek Cenevre komitesinde çıkacak 
sırada vaziyeti yakından kollamaktır. güçlükleri anlatarak diyor ki: 
Hatay anayasası Vatanilerio arzuları 
hilafma kabul edilecek olursa tezahü _ «Suriyeliler, Sancak valisini kendi-
ratı bulunmalan mukarrerdir. leri tayin ve ahalisinin Şam meclisinde 

Türkler aleyhinde tahrikfıt hiç olmazsa tali meseleler için temsili 
Halep, 2 7 (Hususi) - Hatayın bazı suretile hakimiyetlerini teyid ettirmek 

yerlerinde Türk olmayanlar Türkier azmindedir. 
aleyhinde tahrik edilmektedir. Bu tah- Ayrıca Lübnan·ın istemediği fede
rikler Kuseyr köylerinde müfrit bir rasyon fikrini başka şekilde ele alma
hal almıştır. Türk köylülerine tecavüz- ları ve Trablus Şam Limanını isteme
ler yapılmaktadır. Bu tecavüzlere. te- leri muhtemeldir. 
kaddüm eden günlerde bazı mes'ul şa Komite bu güçlükleri hallederse yap 
hıslar bu mıntakalarda gfıya seynhat 
maksadile dolaşmaktadırlar. Bunlar te- tığı iş ile bihakkın övünebilir. 
ni zamanda muhtelif yerlerde teçhiz e- Mütahitler bekleniyor 
dilen kuvvetleri de takviye etmektedir Cenevre 27 (A.A.) - Havas ajan-
ler. Halk aldı rı~ etmiyor. sı bi1qiriyor: Hatay meselesi1e meşgul 

Bütün ·bu tethiş hareketlerinin sebe olan mütehaıısıslar komitesi perşembe 
bi Tür.k halkı korkutmak ve bu suretle günü başladığı iptidai tetkikatı bitir
korkan halktan davaları aleyhine vesi miştir. Komite, azasına Hatayın ana 
kalar toplamaktır. Halbuki halk yaban yasası ve idari tefkilat kanunlarının 
cılann bu tahrikAtma ve maksatlarına icap ettirdiği derin tetkikatta bulun
vakıf bulunmakta ve aldınş etmemek- mak imkanını vermek üzere bir hafta 
tedir. kadar toplantılarını kesmeye karar ver-

Kanlı çarpışmalar mi tir 
Kudüs, 27 (A.A.) - Alevt devleti- ş .: 

nin merkezi olan Atakyada, Halepten Dıger taraftan Komite, Hatayda bu-
gelen arkadaşlarını karşılamağa giden lu~an Milletler Cemiyeti müşahitleri
«demir gömleklile• sokaktan geçer - nın mütalealarından da istifade etmek 
ken kışlarun önünde birkaç el silô.h atıl için bunların Cenevreye davetini ge
mış ve halk ile demir gömlekliler ara- nel sekreterlikten rica eylemiştir. 

Vekaletinin direktifleri dairesinde ha
zırlanan köy bütçeleri kazaca tasdik Blum Ka binesi şiddetli Tenkit/ere maruz kaldı 

Ha lk evlorlndo 
tozahürat 

Kırkağaçta, Keşanda ve 
T osyada yeni Halkevleri 

açıldı 
.--

edilmiştir. Köy ihtiyaçları için yapıla
cak sarfiyat için bütçelere konan tah
sisat köy tarlalarının hasılatından ve 
bazı yeni varidat membalarından isti
fade suretile temin edildiğinden köylü
yü yükten kurtarmıştır. 

Beypazarmda zelzele 
Beypazarı (Husust) - Burada 

çarşamba akşamı saat 3,30 da oldukça 
şiddetli bir zelzel e hi!ııedilmiştir. Çok 
şükür hlc bir hasar olmamıştır. 

Keşan (Hususi) - Keşanlılar çok- . ............................. - .......................... . 
lan1>eri arzu ettikleri Halkevine niha- kulübü Halkevlerinin yıldönümü mü-
~ct kavuştular. Keşanda da bir Halkevi nasebetile 21 şubatta Matem rnarşlı 
açıldı. Trakyanın çok sevilen genel mil adlı bir piyesle Mahmut Yesarinin bir 
fettişi general Kazım Dirik de bu vesile komedisini temsil etmiştir 
ile Keşanlıl~rın arasına karıştı. Dahili· . ~ T osya (Hususi) - Burada Halkevi 
ye vekili ve parti genel sekreteri Şükrü Üstte Keşanda, altta :'fugl~da yapılan açılması büyük ve emsalsiz tezahürle-
Kayanın Ankarada söylediği nutuk tezahürattan bırer mtıba re vesile olmuştur. 
radyo ile dinlenildikten sonra Keşan du, Ankaradan aöylenen nutuklar Açılma töreninde bulunmak üzere 
~por mensupları tarafından söylenilen dinlenild.ikten sonra eğlenti başlamış vilayet parti başkanı vali Avni Doğan 
iatiklal marşile merasime başlandı. Halkevi ainema aalonunda temsil kolu yirmi kişilik bir heyetle gelmiş, Cum
Muallim Nurinin açma nutkundan tarafından verilen müsamere ve gös- huriyet alanını dolduran dört bine ya-
sonra general Kazım Dirik her cümlesi terilen film seyredilmiştir. kın halk hep birlikte ant içmiştir. 
uzun uzun alkışlanan bir nutuk söyli- Kırkağaç (Hususi) - Halkevimiz Evin sosyal yardım, halk dershane-
ycrek Halkevlerinin hizmetlerini, spor. 21 şubatta havanın yağmurlu olmasına leri, köycülük, müzik, spor ve temsil 
culuk, sosyal yardım, kültür ve diğer rağmen kalabalık bir halk kitlesinin iş- kolları şimdiden faaliyete geçmiştir. 
bakımlardan faydalarını izah etti.. tirakile ve merasimle aÇılmıştır. Yeni Açılış esnasında, müzik kolunun altı 
Muğla ( Hususi ) - Pazar günü Halkevi ilk iş olarak bir okuma evi yüz liraya Istanbuldan getirttiği bando 

Halkevinin önünde kalabalık ve kitle tesis ederek gençliği kahveden kurtar· dtnlenilmiştir. O gün temsil kolunun 
halinde bir halk kümesi vardı. Halke- mıştır. büyük başarılarla gösterdiği Mavi yıl-
vinin kurulut yıldönümü kutlulanıyor- Kütahya ( Hususi) - Türk spor dırımı takdirle seyredilmiştir. 

- Bursa belediy~in.in verdiği! 

karardan haberin var mı Hasan Bey 

PAZAROLA HASAN BEY 
DTVORKi: ~ 

- Her kim, türkçeden ba~ka hiı· 
dille konuşursa, kendisinden be~ li· 
ra ceza alınacakmı.f. 

Hasan Bey - lstanbulda tatbikı
na imkan olmıyan bir karar. 

- Neye Hasan Bey ? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lif gazeteler hükfunetin frank rayicini 
düşürmek suretile hayat pahalılığına 
sebebiyet verdiğini, şimdi de bu hayat 
pahalılığı ile uğraşmak için zecri ted
birlere başvurmaya başladığını söyle
mektedir. 

Kanun layillasının ilk maddesinde 
zaruri ihtiyaçlarda kullanılan madde -
lerin 1 İkincikanun 19.37 deki fiyat
lardan fazlaya satılmasının ihtik~r sa
yılacağı yazılıdır. Projenin diğer mad 
delerinde ihtikAr yapanlara 100,000 
franka kadar para ve muhtelif hapis ce 
zaları verileceği kayıtlıdır. 

Petit Journal : 
- Ya hükı1met hayat pahalılığını 

yenecek, yahut ta hayat pahalılığı hü
kumeti devirecektir. diyor. 

Paris, 2 7 (Hususi) - Sabık Başve
kil Bay Flandin bugün hükfuneti sor 
guya çekti. Dedi ki: 

- Bay Blum etrafına topladığı iki 
şık karşısında bulunmaktadır. Girişti
ği tecrübe ya muvaffak olacaktır, bu 
takdirde : «beni muvaffakıyet yolunda 
takip ediniz• demekte haklıdır, yahut 
ta denemesi muvaffakıyet verıniyecek 
tir, bu takdirde de sosyal demokrasinin 
ortadan kaldırılması icap den kapita -
list rejimi ile kabili telif olmadığı sabit 
olacaktır. 
Eğer bir felaket vukua gelecek olur

sa bütün milletin omuzuna çöker. Ve 
biz sizin milleti felakete sürüklemekte 
olduğunuzdan korkmaktayız. Zira ma
li vaziyet ne kadar fena ise nakit vazi· 

- Beyoğlu semtini kontrol dme
Ye yetecek kadar memur bulamaz 
da. 

yeti de o kadar fenadır. 

İşçi ücretlerinin artması, alış veriş 
mukavelelerinin değiştirilmesini icap 
et tirecek tir. 

BaşvekU Marksistlerin csiridir. 
Sermaye ile her vakit mücadele etmek 
zaruretindedir. Şu halde sermaye ile iş 
birliği yaparnıyacak demektir. 

Tarih gösteriyor ki sosyal terakki 
leri hep vasat sınıf vücude getirmiş· 
tir. Demngojik ve ideolojik muvaffakı 
yeller ise hep anarşide ve diktatörlük
te erimiştir.• 

Bay Flandin. Başvekil Blum, parlak 
bir nutuk ile cevap vermiştir. Bfum, ce 
vabında işsizierin mikdannın yüzde 
70 eksilmi§ olduğunu söylemiş ve hll
kfunetin hakiki milli bir hükumet ol -
duğunu ehemmiyetle tebarüz ettirmt~
tir. 

Neticede Meclis 201 e karşı 379 rey 
le itimat beyan etmiştir. 

ingiliz firmalarının 
Yeni teşebbüsleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Mevsuk membadan öğrendiğimize 

göre, Karabükte kurulacak fabrikala -
nn müzakeratını yapan Aleksandr Gibb 
ile şeriki Hugh Beaver, Ankarada, baş 
ka İngiliz firmaları narnma da temaslar 
yapmış ve bazı mühim tekliflerde bu
lunmuşlardır. 

Bu tekliflerden anlaşıldığına göre 
muhtelif İngiliz firmalarının memleke 
timizde deruhte ed~eği inşaat, takri
ben 22 milyon isterlin ( 135 milyon 
Türk lirası) tutannda olacaktır. 

Yapılması tasavvur edilen ve pren • 
sip itibarile üzerinde mutabakat 
hasıl olan işler şunlardır: 

Karabükte demir ve çelik fabrika· 
ları: 3.000.000, Istanbul limanının ıs
iahı: 1 .500.000. Ereğiide yeni bir li· 
manın inşası: 2.000.000, Trabzon li
manında inşaat: 750.000, Diyarıbekir 
ile Türk - Iran: hududu arasında de
miryolu: 5.000.000, Ereğli - Filyos de 
miryolu inşası: 4.500.0{}0, Gölcük li· 
ma nı inşaatı: 2.500.000, Mersin lima
nının asrileştirilmesi: 2.500.000, 

Yani, cem an :l1.7 50.000 isterling. 
l3u paranın büyük bir kısmı mah

ısullerimizle ödenecek, mütebakisi için 
lde müsait bir anlaşma yapılacaktır. 



6 Sayfa SON POST~ 
Şubat 28 

Tarihten Sayfalar: Hadiseler ~ Viyana mektupları: 
.. 

mum hikayesi 
--------* -tc • ---------. 

Ziyaretçi Basra valisinden ~ikayet t'divordu. Şikayetleri bittikten Bir dairede bir işi olan dostum an -
la ttı: tekrar kavuşuyor sonra halife Aliye hususi şeylerden bahsetmiye başladı. O zaman 

halife ona cevap vermeden önce yanmakta olan mumu söndürdü - Sen, dedi, havale nedir bilir mi-
ve diğerini yaktı. sin? .. .. * ---------: ''-------------..:.- ·--------=---- . - Duydum amma pek bilmem, de -

Merkezini Bizansta kurmuş olan ketlerinden biri vardır ki çok yüksek dim, bir nevi hastalıkmış. 
Şarki Roma İmparatorluğu hemen bir adalet nümunesidir: - Evet hastalıxtır. Fakat sen kim • 

Ingilizierin Viyana hakkında söyledikleri bir fıkra-
Viyana/ıların eglenceye düşkünlükleri- Yahudilerin 
korkularz - Viyana aşçılarznın içtimaı - Güzellik hemen Akdenizin şarkındaki bi.ıtün Hazreti Ali hergün sabahtan akşa - den duydun? 

memlcketlere sahib olmuştu. Balkarı· ma kadar bazan da geceleri halkın iş- - Bir doktordan! 
lar, Küçük Asya, Suriye, Mısır ve Tu- lerine bakmaktan geri kalmazdı. Şım- - Nafile .. 

hapı yutan Viyana dilberieri 
nus bıle onun !daı esındeydi. Faka4 bu di bir valiyi şikayet eden kumandanı - Niye? 
koca imparatorluğun içten içe erıdiğ~ni dm'ıyor; biraz sonra pabuçsuz bir be- - Doktorlar bu hastalıktan anla • 
anlamak ~üç değıldi. Bu, öyle bü.> k dev.n.n derdine derman arıyor, yahud mazlar .. 
b r ağaçtı ki görünüşte bütün hej bet devesi kaybolan bir adamcağızın deve- - Doktorlar, anlamazlar da üfü • 
\'l büyük uğünü muhafaza ediy Hclu. sin bu.mak için emırler veriyordu. rükçüler mi anlarlar? 
Fakat gen c.le.sının içini kurLar yem:~. Zaten daırna halk arasında yaya o'a - - Hayı:r; ne onlar, ne de ötekiler .. 
kemirmis, çiırütmüş ve hemen henıen rak gezen, -onların halini gözlerile gör- Dairelerde işi olanlar anlarlar. 
boşaltmı~tı. Büsbutun yıkılınası ıçın rnek içın hiçbır fırsatı kaybctmiyen bu - Ya bu hastalık demek oı:;ılarn 
şoyie sertçe bir rüzgar yetecekti. bilyük adam kendisini Z!varet etmek mahsustur. 

İşte bu rüzgar Ara b çöllerinden es- isliyen hiç kimseyi geri çevirrniyoı du. - Evet oralara mahsustur. 
ti. Yalnız bu ziyaretierin kısa yapılmasını - Yani oralarda çalışanlar bu has-

Bizansta fazilet ve adalet dcn~lcn ve bekliyenlerin haklarına tecavüz e- talığa rnusab mıdırlar? 
şey kalmamıştı. Bir devletin en esa::.lı dilmemesim rıca ediyordu. - Bazı bazı evet. Bu hastalığın mik-
temellerı olan bu karakterler tarihe Bir gün gene sabahtan akşama ka - robu da vardır. 
karışmıştı. O kadar ki Bizans idaıe - dar bu işlerle uğraşmış, yüzlerce derd- , - Mikrobunun adı nedir? 
sındeki şehirler ahalisi islam kuman- liyi dinlemiş, hemen hemen heps·nin , - Mcs'uliyet. 
danlarına haberler gönderiyorlar: çaresini bulmuştu. Fakat şikfiyetlerin , - Valiahi hiç bir şey anlamadım. 

- Geliniz, burayı da alınız. Biz si - ardı kesilmediği için gece de çalışmak - Anlarsın.. Şimdı bak. Memurun 
zi dört gözle bekliyoruz. lazım gelmişti. eline kağıdın gitti değil mi? 

Diyorlardı. Küçük bir odada bir hasıra bağdaş , - Gitti. 
Çünkü adalet, müsavat ve fazilet ü- kurup oturmuştu. Yanıbaşında küçük , - Memur bu kağıda bakar, okur; 

zerine kurulmuş olan islam dini on - bir peyke vardı. Onun üstünde de iki bir daha okur. 
ların ne dinlerine, ne de mailarına ,.e mum bulunuyordu. . -E sonra! 

Viyanadan bir manzara 
Şubat 23 (Viyana husust muhabiri- le İngilizlerin hava ve yarış konuşma( 

mizden) - Viyanada Enzesfeld ci- lan kadar siyasetten de bahsedilir. 

caniarına ilişiyordu. Sadece onları Karanlık basınca bu mumlardan bi- , - Sonrası kağıdın ıçınden bir mık -
düşman akınıarına karşı müdafaa kar- risini yaktı ve titrek bir ışık altında rop sıçrayıverir. 

varında oturan Vindsor Düküne Viyananın sayısız politika lAtifele " 
dair eğlenceli fıkralar anlatılmaktadır: rinden biri §Öyledir: 

şılığı olarak Cizye denilen vergiyi a - parlak gözlerini ve aydınlık yüzünü -Ne rnikrobu? 
lıyorlardı. Hatta Yermuk muharebesi serbestçe karşısındakilere göstererek - Havale hastalığ~ın mikrobu .. 
sırasında islamlar Hama şehri ahalisi- işine devam etti. Yani mes'uliyet korkusu. 
ni himaye edemiyeceklerini anladtiar Neden sonra ziyaretçilerio ardı ke-

1 
- E sonra. 

ve onlardan vergi istemediler. Halk, silmişti. İçeriye pek iyi dostlarmdan 1 - Bu mikrop kağıddan memura sıç-
anlarm hemen gelmeleri ve şehri iş - ve tanınmış adamlardan birisi girdi. ,radı mı memur demin söylediğim has
gal etmeleri için yalvardılar. Lakin is- Bu adam çoktanberi Basrada bulunu - talığa tutuluverir. 
lam kumandanı şu cevabı verdi: yordu ve Hazreti Ali ile görüşmemişti. . - Yani havale hastalığına. 

- Biz şimdi başka işlerle uğraşıyo- Aliye selam verdi. Hazreti Ali onun • - Evet. 
ruz. Sizi himaye edemiyeceğiz. Bunun selamını aldıktan sonra elini sıktı ve: - E sonra. 
jçin vergi de kabul etmeyiz. Şimdilik - Hoş geldin! , - Sonrası kağıdın havale edilir, ha-
başınızın çaresine bakınız. Dedi. vale edilir, havale edilir. 
Haına ahalisi, Bizans kumandaola • Ziyaretçi biraz sinirliydi. Basracan - Ve nihayet. 

rının, halka karşı hiçbir hizmet ve va- ansızın yola çıktığını söylüyordu. Va- - Nihayeti yok artık bir kere ha -
zife hl.ssi duymaksızın vergi topladık- linin orada yaptığı haksızlıkları s:ıyı • vale hastalığına tutulanın eline geçen 
]arını, adeta şehri yağma edip gittik • yor; halkın acıklı halini anlatıyor; ha- kağıddan hayır gelrnez. 
lerini görmüşlerdi. İslamların bu doğ- lifeden yardım istiyordu. , - Desene bu havale hastalığının ö-
rulukları karşısında hayran kaldılar. Halüe hem üzülüyor, hem de bu ha- ,nüne geçmek için mes'uliyet korkusu 
Yalvardılar: herleri verdiği için teşekkür etmekle mikrobile mücadele etmekten başka 

- Bize yalnız bir vali gönderin. Biz beraber icab edenleri yapmakta gecik- çare yok. 
onun kumandası altında ve onunla miye,ceğini temin ediyordu. 
birlikte Bizans ordusuna karşı ~ehri Ziyaretçinin sinirleri yatışmıştı. Ge- ............................................................ . 

İl\ISET 

müdafaa ederiz. niş bir nefes aldı. Ve artık sözü değiş-
İslamlığın ilk zamanlarda ve Arab- tirerek halifeye: 

lar arasında çıkan en büyük adalet a- - Nasılsın? İyi misin? Çoluk çocuk 
damlarından birisi şüphesiz Hazreti iyidirler ya? .. diye sordu. 
Ömerdir. Fakat Hazreti Ali de onrlan Hazreti Ali ona cevab vereceği hal -
hiç aşağı değildir. de yerinden kalktı ve kapıdan d~şarı 

Ebu Süfyan gönülden müslüman baktı. 
olmamıştı. İslamlığa karşı duramadığı Misafir sordu: 
için gene eskisi gibi Mekkeye hAkim - Ne var? Ne oldu? 
olmak maksadile müslüman olmuştu. - Dışarıda baŞ'ka iş sahibi var mı 
İşte bu yüzden Hazreti Muhamme-iin diye baktım. Artık hususi şeyler ko -
ölümünün kırkıncı yılına basmadan nuşrnağa başladın da ... Kimse kalma -
dört halifeden üçü, öldürülmüştü. mış. Görüşebiliriz. 

Hazreti Ali halife olduğu zaman da Ziyaretçi onun nekadar adil olduğu· 
hayatını hiç değiştirnıemiş, saltanat nu biliyordu. Fakat bu derecesine he
.sürmek hevesine kapılmamıştı. Bu çok nuz şahid olmaml§tı. 
cesur, açık kalbli, alim adamın hare • Şimdi hnlüenin, halinden, çoluk ve 

.~~~~~==~~~~~ 
ps 

Okuyucularıma 
Cevaplarinı 
(Bahtsız) imzasile mektup yolla

yan kadın okuyucuma : 
Yazınızın aynen dercine müsaade 

etseydiniz, bir de adres verseydiniz, 
eminim ki yüzlerce, belki de binler
ce «talip• mektubu alırdmız, içlerin
de ihtimal muvafıkı da çıkardı: Hak 
kınızı teslim ederim. 35 yaşında dul 
bir kadın zengin de olsa, ömrünün 
sonuna kadar mücbir sebepler olma
dıkça yalnız yaşayamaz. Esasen siz 
karar verdiğinizi de söylüyorsunuz. 
Fakat benden beklediğiniz tavsiye 
ne ? Anlayamadım. Müstakbel zev
cin ne gibi şartları haiz olması icap 
edeceği ve muhitsiz bir genç kadın 
tarafından nasıl bulunacağı noktası 

mı? Tasrih ediniz, gene konuşalım. 

* Küçükpazarda Bay (A.B.) ye : 
Kabahat si7.in, evvela maddt vazj-

r'etinizi düzeltccek, aşk bahsine son
ra bnşlayacaktınız. Fakat olan olmuş 
şimdi yapılacak şey, kızı unutmak
tan ibarettir. Esasen mademki bura
da değil, aranızda uzun mesafeler 
var, güç olmasa gerektir. Maddi va· 
ziyetinizin nasıl düzeltilebileceğine 
gelince, hususiyetiniz hakkında ma· 
lumatım yok ki, söyliyeyim. 

* (Mecnun) imzalı mektup sahibi-
ne: 

l.f sayfa tutan yazınızı hiç üşen· 
meden okudum. Ne istediğinizi anla 
dım dersem yalan söylemiş olurum. 
Müsaadenize güvenerek, esasen ım· 
zasız oluşundan da cesaret alarak 
bir dostuma okuttum, o da anlama· 
dı, bir daha gözden geçirdim. Ve ni· 
hayet size şunu söylemeye karar ver 
d im: 

- Kuzum beni de kendinize mi 
benzetrnek istiyorsunuz? 

TEYZE 

çocuğundan haber bekliyordu. Fa!~at 
halife hala birşey söylemiyordu. Baş
ka işle meşguldü: 

Peykenin üstünde yanan mum!a o 
sırada yanınıyan mumu yakıyor ve bi
rincisini söndürüyordu. 

Ziyaretçi bu işi hayretle seyrediyor
du. Durup dururken ve henüz bitme
mişken birinci mumu söndürmekte ne 
mana vardı? Niçin diğer mumu yak -
mıştı. Hele niçin orada ikisi de kısmen 
yanmış olan iki mum yanyana duru • 
yordu. 

Halife işini bitirnıişti. Birinci mumu 
dikkatle bir kenara kovduktan sonra 
ziyaretçiye dönmüş: .. 

- Çok şükür, iyiyiz. Sen nasılsın? 
Demişti. 
Ziyaretçi bir türlü hayretini gide • 

remiyordu. Nihayet sabredemedi ve 
sordu: 

- Rahat rahat konuşurken niçin 
mumun birisini söndürdün de diğerini 
yaktın? Buna mana veremedim. 

Halife gülümsedi: 

- İlk bakışta buna mana veremi -
yenler oluyor. Lüzumsuz buluyorlar. 
Fakat böyle yapmak için çok büyük 
bir sebeb var. 

-Nedir? 

- Birinci mum yanarken içeri gir -
din. Bana millet ve memleket işlerın· 
den bahsetmeğe başladın. Dinledim. 
Fakat bu bahis bitince hususi bir ko -
nuşmaya başladın. Birinci mum dev -
let parasile alınmıştır ve ancak devlet 
işleri görülürken ve konuşulurken ya
kılabilir. Hususi konuşrnalarımıza baş
lar başlamaz kendi paramla alınmış o
lan ikinci mumu yakmak Hlzım geldL 
Zira devlet parasile alınmış olan bir • 
şeyi hu.susi işlerianiz için harcamağa 
hakkımız yoktur. 

Ziyaretçinin hayreti şimdi hayranlık 
haline gelm~ti. İki muma son defa ba
kıyor; bu adil ve dürüst adamın yük -
sek faziletini candan alkışlıyordu. 

(Devamı ll inci sayfada) 

cİki İngiliz, Avrupa treninde birbirle- İki kişi sessiz ve meyus bir halde b~1 
rine tesadüf ederler. Biri sorar. Nere- kahvede otururlar': Nihayet biri sükü• 
ye gidiyorsunuz?• Öteki cevab verir: tu ihlal eder. cVay canına!..• filan gıl;>i 
cViyanaya ... • •Bu şehir nerededir?» bir kısa cümle sarfeder. Ve susaralt 
cEnzesfeld civarında.... gene meyus vaziyete gelir. * On dakika sonra ötekisi ağzını aça-

Dükün hergünkü harekatı hakkında 
gösterilen alaka gitgide azalmaktadır. 
Enzesfeld eskisi kadar meşhur bir yer 
olmaktan çıkmıştır. Eskiden günde .f 
İngiliz lirası kazandığı halde, dünyanın 
her köşesinden gelen yüzlerce gazeteci 
yüzünden varidatı 40 }iraya çıkan köy 
oteli yavaş yavaş eski normal haline 
avdet etmektedir. 

Garib kıyafetli yabancıları seyret -
mekle vakit geçirerek haylazlık eden 
çocuklar mekteblerjne dönmüşlerdir. 

Dükün daha birkaç zaman Viyanada 
kalacağı umulmaktadır. Nisandan son
ra Avusturyada bir yerde bir ev satın 
almak ihtimali vardır. İngiltereden 
müternadiyen dostları gelip gitmek~e
dir. Günlük meşguliyeti kayakla kay
mak, gol! oynaınaktır. 

Dük arasıra Viyanayı ziyaret edi -
yor. Hakkındaki tecessüs biraz daha a
zaldığı için bu aralık bu ziyaretler de 
sıklaşmıştır. Kendisinin sıhhati yerin
de olduğu ve bütün sporların en gücü 
olan kayakçılrkta büyük terakki gös
termekte olduğu müşahede edilmekte
dir. 

Geçen günü kendisini güzel Style 
ile bir hayırdan aşağıya kayarken gör
düm, kayışın sonunu bir c~~istiania 
(*) ile bitirdi ki bu hareket bıraz rna
rifet istiyen bir dönüştür. Kendisinin 
güzel mavi gözlü antrcnörü Valter, Dü 
kün bu kadar süratle terakki c;tmesini 
sporculuktaki kabiliyetinin fazlalığına 
atfetmektedir. Antr-enör: cDük en :yi 
talebemdir» demiştir. 

Viyanalılarla İngili:ıJcr 
Viyanalılarla İngiliz1erin müşterP.k 

bir halleri vudır. Eğlencelerini hiç 
kaçırmazlar. Mesela Viyananın karna
val mevsimi olan cFasching» i almız. 
Hemen hemen her gece büyük bir u -
mumi 'balo vardır. Bütün şehir baştan
başa zevk içindedir. 

Adi zamanlarda pek sakin ve makul 
bir şehir olan Viyana böyle bir zaman
da kelimenin Holivuddaki manasınca 
tam Viyanalı oluyor. 

Bir Viyanalı ne kadar fazla dans e
derSe bunu kendisi için o kadar bü) ük 
şeref bilir. Bazan sabahlara kadar dans 
eder. Balo ve danstan zevk almak me
selesi ikinci derecede gelir. 

Her balo eski an'aneye uygun ola -
rak açılır. İlk defa gene bayanlar ve 
baylar komitesi anaların ve bababrın 
gözleri önünde Yohan Ştraws beste
sinde bir valsle pisti dolaşırlar. Bun
dan sonra artık herkes serbesttir. 

Viyanalı politikayı sever 
Viyanalıları hiçbir şey politika mü

bahaselerinden ayıramaz. Merkezi Av
rupanın göbeğinde bulunması itibari-

(*) Kayak aporu tabiri 

rak .. gene cvay canına!» gibi bir cüın .. 
le ile mukabele eder. Bunun üzerine 
öteki ters bir surtte şunu söyler: cAr, 
tık hep politi'ka meselelerinden bah ~~ 

setrnekten vazgeçsek.» 
Şuşnig ve diktatörlük 

Başvekil doktar Kurt Von Şuşn tg, 

Cihan Harbinde topçu zabitiymiş, bir 
zamanlar vilayet avukatı iken bugiln. 
günün en mühim adamı o1muştnr •• 
Kendisinin mekteb muallimini andı • 
ran tavırlarından kinaye olarak bnı 

kimseler ~ini kitabdan öğrenmiş bırı 
diktatör diyorlar. 
Az yemesini ve gece musikis'ini sever. 

Zeki bir insandır. Diktatör kelimesını 
sevmemekle beraber Avrupanın en 
kuvvetli diktatörüdür. 
Avusturya • Almanya münasebetleri 
Birçokları Avusturya ile Almanya! 

arasında sulhperverane bir birle~rne •: 
nin esasen vukua gelmekte olduğunu 
zannetmektedirler. Alman Haricive 
Nazırı Baron Fon Nöyratın pek fazla' 
alkışlarla karşılanan Viyana ziyareti •l 
nin çok manidar olduğu da görülmek-· 
tedir. 

Birçok Yahudiler bu ziyaretten çok 
kuşkulanmaktadırlar ve rnuktedir o • 
lanlar da Viyanayı terketmektedir!er 

İşierin eğlenceli taraflarına gelelımı 
Viyana ahçıları, Viyanalılann yaptık
ları 70 küsur cins yemek sosu isim· 
lerinin tayin ve tesbiti için senele .. · ., 
denberi münakaşalarına devam edi • 
yorlar. 

Bugün, içlerinde biri diğerine benze
memek şartile 180 sos ismi vardır. Bun 
ların içerisinde pek garibierine ı ast 
gelinrnektedir. Bu anarşıyı ortadan 
kaldırmak için Viyana ahçıları sos ti • 
caretinin normal bir hale getirilmesi 
maksadile bir komisyon teşkil etmiş
lerdir. Komisyon en nihayet mesc~eyi 
halletmiş sosların isimlerini ve terkıb· 
lerini tesbit etmiştir. 
Kızlar güzellik hapı yutuyorlarmı'j 
Birçok Viyana kızlarının güze!leş .. 

rnek için öğle yemeğinden evvel gü .. 
zellik hapları yuttuklarını görürsünüz. 
İki kız tanıyorum ki birisi zayıflamak, 
diğeri semirmek için çabalayıp duru • 
yorlar. 

Titayro aleminden bahse lüzum yok: 
Viyananın tiyatrolarını herkes tanır. 

Bütün diğer Avrupa devletleri gibi 
Viyana da grip salgınına uğramıştır. 
Vefiyat listesinin pek aşağı olmasın
dan Viyanalılar haklı bir gurur duy • 
maktadırlar. 

Viyanayı eğlence alemine Holivud
dan ziyade tanıtan e:}'.1avi Tumı» \·al • 
sinin yetmişinci senesi Yohan ~·raws 
heykelinin önünde kullulan. Bu 
vals, Viyana gibi hala kuvvet ' ta· 
fetini muhafaza etmektedir. i. E. 



Denizeiyi en fazla 
korkutan düşman: Sis 

~ski bir deniz kurdu lstanbulun- sislerine ait hatıralarını 
ve hatırladığı faciaları anlatıyor 

l L~HKEMELERDE-, 

Fatih noteri dün 
Tahliye edildi 

Fatih noteri Mehmet Şükrü ile baş 
katip Fevzi ve daktilo 1 Münevverin 
duruşmalarına, İstanbul ağır ceza hak 
yerinde dün sabah devam edildi. 

Bu ihtilas ve zimmet davasında, 
duruşmanın devamı, ehlivu~fun no
terlik defterleri vesair evrak üzerinde 
bir müddettenberi yapmakta olduğu 
tetkikatın tamamlanmasına kalmı~tı. 
Dün, bu tetkikatın henüz bitmediği 
anlaşıldı ve evvelce tahliyesini isteyen 
noterin bu isteği müzakere edilerek, 
kendisinin salıverilmesi kararlaştırıldı. 
Duruşmaya başka bir glin devam olu· 
nacaktır. 

Dava edilenlerden daktilo da, evvel· 
ce serbest bırakılmıştı. Şimdi mevkuf 
olarak yalnız başkatip kalmıştır. 

Çapadaki otonıobil 

Bahar geli:y or, onu en çok 
özleyenleri d~nleyiniz! 

Bir kadın terzisi, bir sandalcı ve bir gazino sahibi 
önümüzdeki bahar için neler söylüyorlar? 

~ ~ . . . . Kazasınin naul:akemesi Kış, sade ciğerlerimizdeki ayazını, di, şapkayı diz kapağa geçırrnek moda 
Dunku aısın batlangıcında lımanın halı sokaklarımızdaki karlarını ve çamurla sı aldı yürüdü demektir! 

la İstanbul dün baban uzaktan selam· Bir yandan da sahili kolluyordum. Bir . Bir .mü.ddet evvel Çapada olan ve rını sırtlarımızdaki paltosunu, ayakla- Onun için, siz dua edin de, şu gelen 
~tken, bahar işaretlerinden olan kalın denbire denizde S. o. s. imdat isareti Nımet ısmınde on dört yaşında bir rımızdaki Histiklerini, boyunlarımızda- bahar, meşhur yıldızların da başlarına 
~devamlı bir sis tabakasile de kar~!- duydum. İmdat isteyenler iki g~i idi. mektep talebesi kızın ölümile netice- ki atkısını ve yüreklerimizdeki kasve- vunnasın! 
,: t.ı. Bu münasebetle bir muharrirımiz 1 Sesler biribirine yakın mesafeden ge- lenen otomobil kazasının duruşması· tini değil, hayatımızdaki bütün hususi- Yoksa maazallah dünya, bir palynr;cı 
'trı~:ı denizlerde tehlikelerde karşılaş - liyordu. Dümeni seslerin geldiği tara na, İstanbul asliye ceza hakyerinde dün yetlerini, ve modalarını da topariayıp tiyatrosunun kulisine döner ! 
~· maceralar yaş~ış, yaşlı bir deniz fa çevirdim ve yavaş yavaş sokulduın. sabah başlanılmıştır. gidiyor. * 
L. tdu ile lronuştu. Ihtiyar kaptan diyor Evvela birini, bilalıara diğerini gör • Mevkuf olarak d , 1 Ve bahar, sade ciğerlerimizin pete- Terakki, moda mağazası sahibi Bay 
'1. • d" B' k u rusması yapı an • . b l 'b' d 1 1 .. • 1 A . d h h f k' d · um. ıri ıçtan, biri de yandan kara H · ı'smindekı" d }'k ·1 k d' . . gıne a gı ı o an tat ı ruzgar arını, zız e emen emen ayni i ·ır e: 

S
. 'ki .. 

1
.. 

1 
y t . . . . ayrı e ı an ı, en ısının .. B h k bın- ıs ı tur u o ur. a deniz sa - ya oturmuştu. Denız serttı. Her ikisıni T h rıht d .. . çıplak kırlarımızı renkle suslcyen, ve - a ar modalarını şimdiden ·es· 

a yal~ındıır. Veya deniz satbından kurtarmak için aralarına girmekten op. ~ne d vımın .. a~ ~uşterı alıp Şeh· kokuyla dolduran çiçeklerini değil, .ba tirmek, üç gün sonra havanın nasıl o· 
~kardadır. Deniz sathını görebiliı'Si - başka çare yoktu. Ben de öyle yaptım'. remınıne ogru gotururken, . Çapa~a yattmızdaki bütün hususiyetlerlni ve lacağını kestirmekten imkansızdır. Ge 
~· Vaziycte göre her iki ,ekilde de teh Ve ikisinin arasına demirledim. Can duran t~am~a~ın yanından bırdenbue bütün modalarını topariayıp geliyor. çenlerde, bir gazetede, modaya dair bh 

4 
e olabilir. Sis açık denizlerden ziya- kurtaranlaı·ı mayna ettim ve halatlara çıkan bır gozu sargılı kızın, çamurlu- Şimdi şehrin dışarılarına göç başla- karikatür çıkmıştı. Bilmem hatırlar mı 

e bofazlarda korkunçtur. bağlıyarak her iki gemiye doğru deııi- ğa çarptığını ve yaralandığını, kendi- yacak. Balolar, ampul altında değil, sınız! Karikatürdeki mükaleme bir şap 
~~lcemali~ Amerika. seyahatinde. ze a~tım. Ese~i te~adüf olacak, her jki sinin du~an tramvayın yanından öne l n:ıeht~p altında veri~:cek:. Çay:ar kalö· kacı ile bir bayan arasında geçiyordu. 

~~ulcemaı ıle .. Amerıka .. seyahatıne gemıden de .hı_ç kız;ısenin burnu k::ına- geçmek ısterken kıza çarptığı doğru rıferl~ sal~~arda degıl, guneşlı kır kah Şapkacı, tavana yakın raflardan bir!n 
~ı§tık. Cebeluttarıkta ıdık. Bu za - .madan hepsını topıadım ve görüyorsu olmadığını, 0 gün yerin yağıslı oldu- velerınde ıçılecek. deki şapkayı gösterip soruyordu: 
lh;~~ kadar seyahatimiz arızasız geç- nuz ki aldım götürüyorum.• ğunu müdafaa yollu söylüyordu. Ve matem renkli simokinler, yerle- - Şunu indireyim mi bayan? 

b:~Ll. Fakat bu esnada kesi! bir sis La- :\lannaradaki facia H k . h . t' h. 
1 

. ... 1 rini, sadet renkli kisvelere bırakacak· Ve Bayan, dudak büküp cevap \"e· 
aka .ı ka 

1 
tık. Ö .. .. k h' S . . h a yerı ey e ı, ~a ıt erın çagırı - . d 

1 
s e rşı 8§ numuze çı ·a ı- enesını atırlıvamıyacaö-ım Epey k 1 d lar. rıyor u: 

;ek herhangi bir tehlikeyi önlemek oluyor. Marmara ~ denizind; id.i. S isli masını arar aştır ı. - Acaba, diyorum, bu bahal"ı ka - - Sakın ha ... Onu oradan inciirince 
lJın gemide lazımgelen tertibatı aldık. bir günde bir İspanyol şiiebi ile bir dınlarımızı hangi kılıkiara sokacak? Ye kadar modası geçer ! 

Zun müddet bu vaziyette seyretEk, Fransız beylik gaz gemisi çarpışmıştı. Küçük san'atlar sergisinde takdir Gümrüklerimizden, terzı dükkanianna Bence, bu karikatür bile, tuvaJet mo 
~atıer geçiyor, !a~~t b~ ~is~e~ kur:u· Fransız gemisi İspanyol şilebini yan- edilen Antalyalılar yağacak olan moda mecmuala:ında oku dalarının değişmelerincieki sür'ati pe.k 
,~rnıyowrduk. Gemı~ın sur atını kestık, dan vurmuştu. Şilep ne olduğunun far nacak yeni fermanlar nelerdır? fazla mübalağa etmiş sayılmaz. Çün-
~gır agır yol almaga başladık ve böy- kımı varmadan dört dakika içinde kay Antalya (Hususi) - Ankarada İktı- Şapkalar diz kapaklara mı giydirile kü, dikilmeleri bitmeden, modası ge · 
&Qce an~ak altı saat k~d~r seyrettikten nadı gitti. Ani olduğundan kaptanm • sad Vekaleti tarafından açılan el ışlet'i cek? Kombine~nlar. esva~ yerine, ve çen esvaplarm haddi hesabı yok!.. 

nra sısten kurtulabıldık. dan aşçısına varıncaya kadar hiç kım- sergisine viJayetimizden iştirak eden· esvaplar gecelık yerıne mı kullanıla - Onun için, balıarda ne olacağını, en 
. İstanbulda alınan tedbirler se kurtulmadı. lerden Bayan Şayeste, Fahriye, Mü - cak? Saçlar diplerinden kazıtılıp ger- son gelecek moda mecmuaları bilir!. 

k ~ıs bakımından dünyanın en tehli - Sevinç faciası zeyyen ve Esma birer madalye ile, E- danlara mı yapıştın1acak? Yahut kaş- Bay Aziz, gülerek ilave ediyor : 
delı yerlerinden biri lstanbuldur. Bun Marmaradaki Sevinç faciası da sis mine Hüseyin de 20 lira mükaiatla lar, gözlerin altlarına mı çizilecek? - Maamafih, bence, bizim moday. 
ltıarı. dolayı da muhtemel kazaları önle· yüzünden olmamış mıydı? Yüz küsur taltif edilmişlerdir. Şimdi ters giyilen çoraplar yüzüne ithal etmemiz doğru değildir. Bizim ~ık 

ek için tedbirler alınmıştır. Böyle ha kişi denizde kaynayıp gitmişti. --··--·-··---····--.. • ... -··-- çevrilip, papuçlar mı ters giyilecek? bayanlarımız, yerli modalar lanse et •· 
~larda Boğazın Anadolu yakasından 9 sene evvelki sis K4JMt~eıi,l Yoksa dudakların yeşiJe, ve saçların melidirler ... 
d'~ atılır. Rumeli yakasından da dü- İstanbulda dokuz sene evvel büyük kırmızıya boyanınası mı moda olacak? Çünkü modaların; içinde doğdukla • 
d~lt çalınır. Gemiler bunl a göre ken bir sis olmuştu: belki hatırlarsınız? Kadın terzisi Panos : rı mem~ıeke1leriin ,jklimler:t1~ de uy!. 
~ılerl.ni ayarlıyarak }imana girerler. Di Tam iki gün iki gece denizden duman - Sorulur mu bu? diyor ... Piyango durutmaları lazımdır. Mesela ben ba· 
b~r taraftan Ahırkapıda ve Fenerde ka1kmamıştı. Boğaza vapur seferleri Mor kadifeden yemek nun bu sefer hangi nurnaraya vuracıı- yan olsam, İstanbul için, yarısı }{ışiık, 
p•l'er düdük vardır. Adadan gelen vr.- yapılamamış, adalara gitmek kabil ola ğını sormakian ne farkı var bu sua- yarısı yazlık kumaştan bir es\·ap :110· 

()~rlar Fener düdüğünün sesini alırlar. mamıştı. Kadıköy hattına işleyen va • elbisesi lin? Şimdi moda1ar, sinema yıldızları- dası çıkarırdım. Çünkü İstanbulda yaz 
d:~dan uzaklaşırlar. Ahırkapının dii • purlar zorlukla Üsküdarı bulmuşlar ve nın şuurlarına bağlı! .. Onlardan bir iki kış, günün yarısı karlı, yarısı güne~~i 
uk sesini duyarlar, ona yaklaşır1ar.. Kadıköy yolcularını orada bırakmak · si oynatır da, ne yaptığını şaşırırsa, ka geçiyor. Bu suretle esvapların yarısı 

Boğaz önündeki kazalar mecburiyetinde kalmışlardı. ~ dınlar da ne yaptıklarını şaşıracakıar günün yarısına. diğer yarısı da, günün 
~ liundan altı yedi sene evvel Telli Taf Denizciler sisten kahbe olduğu için " demektir. diğer yarısına uyar! .. 
d~da nöbetçi idim. Bir kaza olma<;ın çok korkarlar, fırtına mert düşmandır. ., Şimdi siz : , Baharda, esvap modalarile beraber, 
·/Ye Boğaza girecek vapurları gözetli Halbuki sis, insanın hasiretini batHar 1 - Acaba şapkalar diz kapaklara mı eğlence modaları da değişecek. Bu ba-
h?rdum. Birden bire hiç umulmadık ve onu arkadan vurur!.• · giyilecek? derken, adeta imkansız 'b!r kımdan. mesela sandalcılıııra gün do -
la~ zam~ nda k~sif bir ~is ortalığı kap- şeyden bahsettiğinizi ~anıyorsunuz! ğacaf!ı tahmin etmek i~ten de~il. Fa-
d ~ıverdı. Telsızle aldıgımız haberler- Çorap işi hallediliyor Halbuki bunun hakıkat olması, me- kat Eminönünde sandalcı Arif: 
~~n Karadenizde de sisin kuvvetle hü Çorapçıların bir cins çorap yapıp sat sela Marta Egeı·tin bir gece kafayı çek - Ne gezer, diyor! .. Biz yaz kış akın 
U~ferma olduğunu anlıyorduk. mnhırı etrafında Ticaret odası sanayi m esine bağhdır. h ya kürek çckeriz ... Kış, Haliç ma h rJ. 

'h li_ırden bire arka arkaya haberler 
0

<1el · O kafavı tütsüleyip kendini şaştrdı 1 1elerini su basmasa, avuchl"'tmız küre· 
•ıe şubesince hazırlanan rapor Iktısat Ve- .J ge başladı: da, ~apkasını diz kapağına geçirdi miy (Devamı ll inci snvrc,fn) 

kaleline gönderilmiştir. Ayni zamanda ~ 
1\::'- Romanya bandıralı Loid vapuru her fabrikadan birer çorap nümunesi = 
._~s~ncenin bc;isinde bir İngiliz gaz alınarak etiket!eri vurulmuş ve veka-1 r= 
tı..ıebı, gene bir Ingiliz şilebi, tekrar bir lete raporla birlikte gönderilmiştir. ( 
b~ 111an ş ile bi, bir Türk gemisi, şurada Raporda fabrika sahiplerinden bazı-

rada karaya oturmuşlar. ~ larının bir cins çorap yapmak isteme-· 
~k ihayet az zaman içinde biribirine yenierin mütaleaları da yazılmıştır. Yel 
~: 1~ altı vapurun sis yüzünden kaza- kalet tarafından yerilecek karardan 
lar Ugram~ olduklarını duyduk. Bun- sonra derhal tatbikata geçilecektir. Fab 
ltaı~kurtarmağa imkan yoktu. Sisin rika sahiplerinden birçoğu çoraplaıın 
"' "rnasını beklemek zarureti vardı. '-le burun ve topuklarının çift katla örül-
tıa~e bastırdı. Sis te ha!ifledi. Bu es- ,ınesine ve her fabrikanın imal euece
dak~ Karadenizde bulunan Rayle anm ği çoraba markasını basmasına taraf-
~i :1 gemiden bir telsiz aldık. Diyordu ,tardır. Bu karar tatbika geçince çürük 

~ ~- Biribirine yakın mesafede kara

b~~uran iki geminin inürettebatını 
ılen Boğaza yaklaşıyorum.» 

ltı~rhal bir motöre atlayarak bu ge-
~ı karşılamaya gittim. 

tu ~ayle vapuruna çıktığım sırada, gu
ta ll gurup oturmuş, elbiselerini kuru
te~ Ve hararetli hararetli konuşan mnh 
•ıı tf ırkıara mensup mürettebat ile kar 
tu~Ştun. O sırada geminin güvertesi ge 
~-a ecek vaziyette idi. Doğruca geminin 
ta~tanına gittim. Diğer geminin kap
tıa arı ile konuşuyordu. Bu hadisenin 

'11 geçtiğini sordum. O da anlattı: 
•- Sis içinde Boğaza yaklaşıyordum 

çorap imalinin önüne geçilmiş olacak
ıır. 

Çivi fiatlari 
Bundan bir müddet evvel demır fi

yatlarını tesbit etmek üzere İstanbula 
gelip giden sanayi umum müdürlüğti 
ictkik :bürosu müfettişlerinden Hik 
1 

pıet Ankaradan tekrar gelmiştir. Hık-
metin bu seferki gelişi çivi fiyatları 
meselesi içindir. Çivi fiyatları ve çivi 
tüccarları ile temaslar yaparak vaziye
.ti öğreneceek ve Vekalete bir rapor ve
recektir. Hikmet ayni zamanda çivi nar 
hının hangi fiyatla idare edilebileceği
ni de tesbit edecektir. 

Yakasında ve belinde taşlı birer to 
ka var. Ceket uzuncadır. Tokanın al· 
tında ve sağ yanmda gode yapılmı~ ... 
Bu biçimi daha ziyade güzelle§tirnıek
tedir. Kolların omuz kısmı yalnız ön 
tarafta hafifçe büzülüdür. Yakan.ın ar
kası kapalı, yuvarlak, önü yaluız bir 
tarafta sivri. 

Sıhhat kursları 
Ve bir köy 
Muallimi 
Ankara okuyucularımızdan 0..:;· 

man yazıyor : 
İki yıl Sıhhiye Vekaleti Anka.rn, 

Adana ve Aydında sıtma mücadele 
kursları açtığını resmen ılim etmiş· 
ti. O sırada ben Adana köylerınce 
muallimdim. Bu ilanı görünce usu· 
len müracaat etmiş ve sıtma müca
dele kursuna kabul olunmuştum. Bir 
müddet kursta okuduktan sonra pek 
ala derece ile bu tahsili bitirdim. Der 
hal tayinimi, bir yere memur oima
mı bekliyorduT· Fakat aradan uzun 
iki yıl geçtiği halde hiç bir yere ta
yin edilemedim. 

Bu kurslara devam etmey:p te 
muallımliğinde kalsaydım bugı·ın 
Ankarada iş peşinde dolaşmnzdım. 
Acaba bu bir hata mıdır. bil mı~ o· 
rum Kurslar memur yetıştirmek i· 
çin açılır. Halbuki pekala dt'rece al· 
dığım halde neden tayin cdılmed ~i 
mi bir türh.i anla~·amadım. Eğer h:ık 
kımda bir tahkikat yapılıp ta yan:ış 
bir netıceye varılmış olsaydı, b 'tta· 
bi bunu bana haber verirlerdi. 

Bu husu-:ta kıymetli Sıhhat Vr>k~-
li nu zin nazarı dikkatini eelbed •• m. 

* 
Ankaradan K K. K. rumuzile hu-

susi doktorumuza mekttıp yo'la\ rm 
zatın Ya sarıh adresi b ldirınP-;.ni 
veva doktorumuzun muavenehnnesi . . 
ne bizzat müracaat etmesi lazımdır. 
Doktorumuzun adresi. idaremizden 
öğrenilebilir. 



... 

8 Sayfa 

li 
(Baştarafı 1 inci sayfndn) 

du. Sis denizde o kadar kesit değildi 
Yüz e:lı metre uzağı hayal meyal gör
mek kabil oluyordu. Marmaradan ge
len bu sis tabakalan Karadeniz Bo~a
zına doğru akarak kayboldu. 

Sis tabakası !imanda, bilhassa beş· 
ten sonra kesafetini arttırmış, mtinaka 
!At sekteye uğramıştır. Bu yüzden beş 
buçuktan dokuz ona kadar Kadıköyü· 
ne sefer yapılamamış, Köprüde topla
nan bınlerce yolcudan ekserisi İstan
buıda aileleri ve tanıdıkları nezdleı in
de gecey1 geçirmişlerdır. Sis dokuzd:m 
sonra, bir aralık, hafiflediğinden 9, 1 O 
seferi vapılabilmiştir. Saatlerce iskele· 
de be'{ eyen halk bu vapura hücum et 
miş, izdiham son dereceyi bulmuştur. 

Sis tekrar kesafet pcyda ettığindr.n 
on buçuk seferini yapmak'kabil olama
mıştır. Yüzlerce Kadıköy ve Adalar yol 
cuları gece yanlarına kadar iskeleler
de sisin açılmasını beklemişlerdir. Beş 
ten sonra Adalardan vapur gelmediğl 
gibi, İstanbuldan da 7, ı S sefer i yapı· 
lamamıştır. Bir kısım Ada yolcuları 
geceyi vapurda geçirmişlerdir. 

Dün Yalovadan kalkan vapurun 6,20 
de Köprüde bulunması lazımgelirken, 
vapur, sis yüzünden bir müddet Kına
lıada açıklarmda ka~, nihayet gece 
on ·bir buçuğa doğru Köprüye gelebil
tniştir. 

Sis alelumum hava cereyanmdan hA 
sıl olur. Sıcak bir hava cereyanı soğuk 
bir satha tesadüf ederse veya soğuk bir 
hava C€reyanı sıcak bir satha tesadüf 
ederse sis vücude gelir. Rüzgar tesirsiz 
ise sis tekAsüf eder ve bu suretle o ci· 
varda kalın bir sis tabakası bulunur. 
Rüzgfmn §iddetine göre sis te yerini 
değıştirir. 

Coğrafi vaziyeti dolayısile İstanbul
da sık sık bu gibi hadiselere tesaciiif 
edilmektedir. 

Dün, esen lodosun şiddeti az ve de
recci harareti 6 idi. Dünkü denizin sı
cak!ığı 'se 6 buçuk derece idi. Bu yüz
den lodosun tesiri ile lstanbula doğru 
gelen bu so~k hava cereyanı, kendi· 
sinden daha az soğuk deniz tabakası ile 
karşılaşınca sis vukua gelrneğe başla· 
dı. Sis hakkında şöyle bir itikat vardır: 

cÇok kesü ve devamlı surette sis bir 
zelzele alfunetidir. Bu vaziyetten sotı
ra zelzele beklemek daima melhuzdur.• 

Bu kanaat şundan galat olsa gerek
tir: Zelzele ekseriyetle durgun ve sı • 
kıntılı havalarda olur. 

Sis te aşağı yukarı bu gibi 7.amanlar
da teşekkül eder. Eskiler bu iki vazi
yel hakkında bir benzeyiş bulara!{ bu 
formülü bulmuşlardır. 

Bugünün ilim kaideleri ile zelzeleyi 
evvelden keşfetmek imkanı yoktur. 
Bu maksatla Cenubi Amerikada bulu-

nan bir Alim uzun müddet uğraşmıştır. 
Havayi nesimin.in hali lle zelzele vak'a 
sı arasmda bir mtinasebet mevcut olup 
olmadığı araştırılmış, fakat sabit bir 
kanaate vanlmamıştır. 

Dün ikinci cemre de dü~tü 

B. takımları müsabakala
rına dün devam edildi 

Haftan • 
pıyasa vaz 

Kılıç balığı kilosu 35 kuruşa salılıyor, tütün 
durgun, zeytinyağların alıcısı pek çok 

Haftanın bayram ile geçmesi yüzün- hakkındaki karar Vekiller 

Halk arasmda babann başlangıcı 
cemrelerin düşüşiyle ifade edilmekte -
dir. Ve gene halka göre cemreler eski 
Rumi qubatın yedisinde düşmeğeı baş 
lamaktadır. Birinci ceınre eski şubatm 
yedisinde havaya, ikinci cemre ı 4 ün· 
de suya, üçüncü cemre de 2 ı inde top· 
rağa düşmektedir. Buna göre dün ikin· 
ci cemre suya düşmüştür. Gelecek cu
martesiye toprağa düşecektir. Bittabi 
ne cemre, ne de bunun ilirnde yeri var 
dır. Cemre hikAyesi havaların ısınma· 
ısna başlangıç olarak GeldanHer zama 
nından beri uzayıp gelen bir takv:m 
hesabıdır ve kimbilir eski tecrübelerle 
yapı~ bu iptidai takvim hesabı daha 
ne kadar devam edecektir. 

den piyasada canlılık olmamıştır. çıkmak üzeredir. 
Mart ortasında başlayacak olan Millt Tütün : Portakal : 

küme maçları için dört klüp murahhas Tütün fiyatlan geçen haftaki vazi· Hafta içinde hararetli portakal 
ları pazartesi günü futbol Rjanile he· yetini muhafaza etmektedir. Martın melesi olmamıştır. Adana 
raber bir toplantı yapacaklardır. Bu haftasına iyi işler olacağı ve fiyatlarm daki portakaı stoku bitmiştir. 
toplantıda dört klübün alacakları nu • canlanaca~ umulmaktadır. Şehrimiz • mmtakalarda da pek az portakal 
mara için kur'a çekilecektir. de bulunan Amerikan tütün şirketlc- mıştır. Tüccarlar bu seneki satıştail 

Dünkü 8. takimları Maçlari rinden birine mensup bir mütehassıs ö-- yadesile memnundur. İspanya 
nümüzdeki haftadan itibaren tütün mü leri dalayısile önümüzdeki sene İstanbul lik şampiyonası B takımla- ı 

rı arasındaki mhai müsabakalar dün bayaasına başlıyacaktır. su~lerinin daha müsait şartlar a 
Taksim stadında yapıldı. Pamuk ipliği : cagı umulmaktadır. Bahçelerd.e_ ...... " ... 

Galatasaray bükmen galip Hariçten getirilen mallar henüz pi· yıl portak~llan için hazırlıklara 
Galatasaray ile Eyilp takımı arasın- yasaya çıkarılmadığından muayyen bir ,mıştır. Agaçlar muayene 

da kararlaştırı1an bu maça EyUp takı- fiyat yoktur. 24 nurnaraya kadar her ,bahçeler temizlenmektedir. 
mı gelmediği için Galatasaray bük _ cins ipliklerin ithalinin ve.kalet liste- ,nmızın bu sene Iber senekinden 

r dded'l · sinden aklarmalarını listeye verilmesi para edi.şi bu işle uğraşanları 
men ga ıp a ı dı. getirmiştir. Önümüzdeki yılda dahS 

Silahianma yarışı 
Her tarafta 
Dehşet uyandırdı 

FenerbahÇe Topkapı ı T" h" b ı lı çalı 1 k h 1" ' 9 ıcaret ve za ıre orsası sas şı ara ma su un 
O ,olmasına gayret edilecektir. Fener~ahçe- _!opkapı B takımları a- 27 Şubat 937 , Zeytinyağı : . 

• rasındakı bu musa~aka başta~ s.ona ka ITHALAT Haftanın zeytinyağı piyasası ayıü 
dar Fenerbahçe lehınde geçmış, ılk dev rareti muhafaz etmektedir Ege 
r~de dört syı yapan Fenerbahçe, ikin- Ke!~ğ:~.Y v":~~~~n;:_~r;::,~ ts:~e!:~ u~h~~ takasından ın;utereye y~i 

(Baştarafı ı inci sayfadn) 
ğunu söylemilitir. Bu konferans silah· 
ların tahdidi, sulhün muhafazası, ve 
beynelmilel ticaretin açılması işlerile 

cı devrede beş sayı daha yaparak bu mu 20, YulAf 16, Bulgur 12 112, Haşhaş ya4J ,için hazırlık yapılmaktadır. Diğer 
maçı 9 - O kazanmıştır. 7 1/2, Ttftik 10, Kaşar 3 1/4, B. peyntr 3/4, raftan Almanlar bundan sonraki 

İstanbulspor Güne~ Pamuk 6 114• Susam Yatı 27 1/41. z. ya~ 20 ları mübayaa etmek için tücca 
O 2 1/2, iç cevtz 9, fasulye 33 3/4, Mercimek 16 

:meşgul olacaktır. Reisicumhuru bu te İstanbulspor, Güneş B takımları a
şebbüse sevkeden sebep bugün dünya rasında yapılan bu müsabaka günün en 
da giri§ilmiş olan silah yarışının mel· zevkli bir oyunu olmuştnr. 
buz neticelerinden endişe etmesidir. Güneş birinci devrede bir, ikinci 

Ruzveltin sözleri devrede de bir sayı yaparak 2 - O ga· 
Vaşington, 2S (Şupat) - Reisicum- lip gelmiştir. 

hur Ruzveıt ~en yıl Buenos Ayres Voleybol şampiyonasina 
konferansında söylediği bir cümleyi 
tekrar ederek: devam ediliyor 

«İşsizlere iş bulmak için silahianma İstanbul voleybol ajanlığı tarafından 
nın çok fena birşey olduğunu» söyle- hazırlanan şampiyona maçıarına dün 
miştir. Galatasaray klübü salonunda devam 

Paris, 25 (Şubat) -Fransız gazete- edilmiştir. 
leri Amerika Reisicumhurunun sözle - .. İ 
rinde doğrudan. doğruya Almanyaya , Eyu.~, D~v;ıtpaşaya, stanbuls~?r, 
karşı bir telmih görmektedirler. Bu ga- ,Ortakoy~, Hılal.d~, Feneryılınaza huk
zetelerin iddialarına göre Almanyada men galıp gelmıştır. 
Hitler iktidar mevkiine geldiği zaman , Galatasaray, Anadaluyu 15 - '· 15 -
6 milyon işsiz arnele vardı. Bugün iş· 12 ~ağlup etmiştir. 
siz arnelenin sayısı 1 milyon 779 bine Musabakalara gelecek hafta devam 

edilecektir. inmiştir. Gene ayni gazetelerin iddia 
larına göre bugün Almanyada çalış -
rnakta olan 1 S milyon arnelenin yüzde s usta ~u satırları yazmıştır: 
60 ı silahianına işinde kullanılmakta- «Haber verildiğine göre Türkiye, 
dır. bu merasime umumi harpteKaradeniz 
YaVUZ Inglllerede ve Akdenizde geçirdiği maceralarla bü-

Yapılacalı ~filenliklere tün dünyada ,öhret kazanmış ola.n Ya-
Y' vuz zırhlısını gönderecektir. 

Iştirak edecek Bu ziyaret, bu meşhur harp gemi-
(Ba§ tarafı ı inci aayfacb) sinin İngiliz sularında yapacağı ilk se-

ratımıza atfen yazmıştık. yahat olacaktır. Maahaza ayni gemi, 
Londrada çıkan Daily Telegraf ga- geçenlerde Maltayı ziyaret eden Türk 

zetesi 24 şubat tarihli sayısında bu hu- donanmasının başında bulunuyordu.» 

3/4, Susam 17 1/4, Pamuk ya~ı b3 112, İrmik ,temastadır. Fransadan henüz talep 
4 1/2 ton. .tur. 

IHRACAT Balık: 
Yapa~ı 124, Çavdar 400 ton. , İtalyaya yapılan torik fiyatı 

SATIŞLAR , etmektedir. Diln balıkhaneye 
Bu~da.y Y\UDuşa.t ldlosu 6 turut ıo para.- ,çift torik gelmi.§, çifti 26 - 32 

dan 6 kuru§ 14 paraya kadar. Arpa Anadol ,az mlkdarda tiskumru gelmiş, 
kilosu 4 kurllf 20 paradan, Çavdar l:llosu 6 ,35 1..-uruştan, 5 bin kadar ;::,a.·rnsu"· 
kuruştan 6 kuruş 5 paraya. kadar, Kuşyemi kalkan gelmiş, kilosu 30 - 40 
kilosu Hı kuruş 35 paradan, Susanı kilosu 18 bir mikdar kılınç balığı gelmiş 
kuruş 27 1/2 paradan. Afyon ınce kilosu 520 ' 
kuruştan 600 kuruşa. kadar, YapaA-ı Anndol .35 ikuruştan satılmıştır. 
kilosu 63 kuruştan 67 kuruıın kndnr, Zerdeva ,-m•n•••••••••rll'1 
derisi çıttı 5400 kuruştan 5500 kuruşa kadar, f 
Kunduz der1s1 çlftı ıGoo kuruştan ı7oo kuru- stanbul Borsası kapanıŞ 
şa kadar, Tilki derisi çifti 800 kuruştan 1000 f• ) 27 2 1937 
kuruşa kadar, Porsuk derısı çift! 550 kuruş- ıat ari • • 
tan. Çakal der1s1 çifti 260 kuruştan, Kedi de
r1s1 çlftl 225 kuruştan 250 kuru§a kadar, 
Kurt derisi çlftl 400 kuruştan 500 kuru§a ka
dar, Tavşan derısı ndedl 25 kuruştan 28 ku
ruşa kadar, 

TELGRAFLAR 
Londra Mısır Laplnta şubat tahn..'lli kor

teri 25 şllin - peni kilosu 3 Kr. 35 santim, 
Londra keten t. Lnplatıı oubat tahmlli tonu 
ll sterlln 15 tllin kilosu 7 Kr. 12 santlm. 
Anvers arpa Lehlstan mart, nisan tnhmm 
ıoo kilosu 125 B. Frnnk kilosu s Kr. 30 san
tım, Llverpul bu~day mart tahmlll 100 llbre
si 8 şilln 4 5/8 p. Kilosu 5 Kr. 69 santım, 
Şik:ago bu~day Hartvınter mayıs tahmill 
Buşell ı31 3/4 sent Kilosu 6 Kr. lf: sanUm, 
V1n1pek bu~day Manitoba mayıs tahmili Bu
şell 124 1/2 sent Kilosu 6 Kr. 76 santim, 
Hamburg iç fındık Giresun derhal tahmil 
100 kilosu 154 R. Mark Kilosu 78 Kr. 03 san
tım, Hamburg iç tındık Levan derhal tah
mil 100 kilosu 153 R Mark Kilosu 77 Kr. 02 
san tim. 

PARALAR 

ı Sterlln 
ı Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Ltret 
20 Belçika Fr. 
20 Drahml 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı .Fllorin 

%0 Çek kuronu 
ı Avu.stu,rya sı. 

ı Mark 
ı Zlot.l 
ı Pengil 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı İaveç kuronu 
ı Türk altını 
1 Banknot Os. B. 

Alış 
614. 
125, 
114. 
120, 
80. 
18. 

565. 
20. 
6!1. 
70. 
20.00 
25. 
20. 
21, 
ll, 
48. 

!W. 
1036. 
246, 

117, 
125. 
84. 
22. 

575. 
23. 
66, 
75. 
ıg,(X) 

28. 
22. 
23. 
14. 
52. 

32. 
1037. 
247. 

ÇEKLER yordu. ğu yerde taş gibi kalmıştı. Yüzü asabi-
Sezanın açtığı kapıdan F eride ile yetle takallüs ederek yava~ça mırıldan-

kocası yavaşça süzUlüp ghmişlen!i. dı: ~ 
ve şimdi karşı karşıya ikisi yalnızdılar. - Sezal. 

Açılış 
617,00 616 

~ Selim Naci bir kaç adım atmak, Genç kadın onun yüzünü görmek-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nç ~dına yak~şmak ~~r g~ ~rten kmkuy~muş~~~mabü~ütün 
Yazan: Perlde CelAl h 

areket yaptı. Faknt onun iri •iyah yaklaşıp gözlerini dişarıdan ayırma • 

Londra 
Nev-York 
Paris 
Mlllı.no 

Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrld 
Berıın 

Vartava 
Budapeşte 

Bükr~ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0.7924 • 0,7975 
17.0~75 17.06S 
15,0567 ı5,osıo 
4. 705 4.7175 

88.5737 88.7175 

Seza alay ederek kaşlarını kaldırdı: le git.. gözleri hayretle açılmıf, yüzünde hiç dan: 
- C? ne Feride kocan geldi diye, bu 1 Fakat F eride cevap vermeden ko- bir ifade kımıldamadan baktığını gö- - Benimle yalnız ismimi söyliye-

..ıe sevınç 1 şarak gözden kaybolmuştu. rün ce buna cesaret edemedi. Yalnız rek konuşacak kadar birdenbire sami-
Feride kahkahalarla gülmeye başla- Seza merak içinde hemen gıyınıp uzaktan sesi titreyerek yalvardı: mi oluşunuz da garip, dedi. Siz bu ta-

mıştı: hazırlandı. F erideye söylemediği için - Beni affet Seza, çağırmadığın, vırları alırken kendimi size bir takım 
- Sade kocam mı yavrum. fzmitte kızıyor, ve gelen misafirin kim olabile- mektuplarıma cevap vennediğin halde müsaadelerde bulunmuş hafif bir ka

bizi bekliyen biri var. Istanbuldan Şe- ceğini düşünüyordu. T elaşla merdiven- geldiğim için beni affet.. geldim, ya- dın mevkiinde görüyorum. 
fiğin annesi gelmiş. leri indi. Bahçe üstündeki küçük oda- pamadım .. seni düşünüyordum. Senin Selim Nacinin kahve reng.i gözleri 

Seza pencereye kollarını dayayarak dan mırıltıya benzeyen sesler geliyor- buralarda yapyalnız ve muztarıp ol - hayretle açılmıştı: 

3,4744 S,48 
64.3435 64.-

1.4470 ı.-«91 
22.7244 22,761, 
4.2430 4.25 

11.3775 ıı.s960 
ı.97 1.97,0 
4.1925 4.20 
4.3760 4.383D 

108.4275 108.~ 
34.5218 54.571.1 
2. 771:16 2. 7B'I' 

24.94 24.90 
a~ğıya doğru eğilmişti.: du. Mütereddit adımlarla o tarafa ilerle- duğunu düşünüyordum. Günler bir - Fakat.. 

- Ol. Gözünüz aydın öyle ise.. di ve içindeki merakın büyüdüğünü, cehennem gibi geçiyordu. İşte nihayet Diye, bir şeyler söylemek istedi. E s HA M 
Feride onun bu ağır haline içeriemiş kalbini• hızlı hızlı çarpmıya başladığı- Yüzü heyecandan kızarmıf genç Seza birdenbire yüzünü dönünce de- 1---------..-:-A-çı~ı.-, -::---::: 

3.1434 s.ı-485 

gibi ayağını yere vurdu: nı hissederek birdenbire odanın topu- kadına doğru ellerini uzatıyordu: 
k vam edemedi. Genç kadının iri siyah -Canım ne duruyorsun aşağı inse- zunu açıp içeri girdi. O zaman müthiş - Beni geri çevırmiyece sin de-

. .. d' 1 d gözleri ya<t içinde idi. Yüzü her zaman-ne, biz biraz sonra gidiyoruz. bir sıcaklığın bütün damarlarından ge- ğil mi~ Her zaman sözi.ın u ın e me ;. -r 

- Bu kadar çabuk mu~ çip başında toplandığını hissetti Ve ğim için kızar fakat sonrn affederdin kinden solgun görünüyordu Alt du-
- Tabii Şefiğin annesi lzmitte bek- bir adım daha ilerlemiyerek oracığa gene affedeceksin değil mi~ dağı hafif hafif titreyerek: 

liyor.. arkasını verip olduğu yerde kaldı. Genç kadının susmasından cesaret - Susunuz dedi. Ne de_:ıeniz boş • 
F 'd h · b·. 1 y k kak adımlarla ya tur. Ilk mektubunuzu aldıgım zaman Sustu ve Sezanın içeri girmek için erı e eyecandan tıtreyen ır ses- a mıştt. avaf or nı- . . 

bir l- re ket yaptığını görünce gayri ta- le: na yaklastı: bunu bir taziye olarak kabul etmıştım. 
bii bir kahkaha atarak seslendi: - Işte beklenmiyen misafir diyor, - Be~i kovmıyacaksın Seza, bana Fa~a.t sonra siz gene yazmakta tev~m 

- Merak etme seni büsbütün yal- Ve odanın ortasında dimdik dur • kızmıyorsun değil mi> ettınız.: hem ~e.bu mektu!'lardad'~~~m 
nız bır kmıyoruz sana Istanbuldan bir muş gözleri garip bir surette parlaya- Genç kadına bir kaç adım atarak nasıl bır hal ıçınde oldugumu uşun
misaf r var, Şe fiğin annesi ile vapurda rak genç kadına bakan Selim Naciyi ondan uzaklaştı. Pencerenin yanına mexerek bir takım manasız şeylerden 
birleşwişler.. gösteriyordu. Selim Naci gözlerini doğru ilerledi ve dişarısını tetkik eder bahsetmeltende çekinmiyordunuz .. 

Seza onun bunu der demez eve doğ- kırpmadan genç kadına bakıyor, çek- gibi bir tavır alarak titrek. heyecanlı Nihayet buraya kadar geldiniz ve beni 
ru ilerlediğini görünce arkasından ba- tiği acılarla sararap solmasına rağmen bir sesle: ne kötü bir mevkie sokacağınızı bile 
ğırdı. büsbütün manalaşan bu güzel çehrede - Gelmemeliydiniz, dedi. dUfünmediniz •• Halbuki .. 

- l:im bu misafir bari söyle de öy- ümit verecek, yumuşak manalar an • Selim Naci onun arkasındat oldu - (Arkası nr) 

Anadolu flll. 1J1ıı fJO 
peşin 

A. Şm. % 60 vadeli 
BomonU - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 

00.00 
oıı.oo 

O,Oll 
14.4S 

00. 
----~-----------

İSTİKRAZLAR ___...., 

Türk borcu I peşin 

• • I vadeli 
• » II vadeli 

Açıı,, 

00.00 
20.65 
19.70 

-TAHViLAT 
Açılıt 

Anadolu I pe. 00.•10 
:t I vadell 39.30 

• n pe. OO.frJ 

• n va . 39.30 
'Anadolu mü. peol 110.00 

Kap ş ll'' 
oo.oo 
2(1.525 
19.70 

Kıı.pşıııf 

oo.oo 
39.30 
oo.oo 
39.30 
oo.oo 
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ROMATiZMA PiMANOL 
ile derhal geçer. O,ntmek

ten, bel, diz ve arkaya 

airen airılan hemen ke.ser 

Dr. HA F 1 Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maacia 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ey &f. 
!etonu 22398 - 210ü 1 

Bahar geliyor, onu en çok özleyenleri J 

dinieyeJim ! 
( Baştınarı 7 inci sayrada ) 

ğe değmemekten kız ellerine dönecek! 
~azın da, gene bize iş yok. Çünkü her 
kesın san dalı, motörü, kotrası va.r ... 
En fakıri bır Ba'dır But edinmiş. 

- B::ıJdır But mu? 
- Evet! Hani şu, tayyare pervane-

sine benzeyen bir kürekle yürüyen ça 
tık biçimli tekneler yok mu? Onlar !ş
te!.. 

- Padı] Bot! diyeceksin? 
Kayıkçı esefli eSefli kaşlarını çatı -

yor: 
- Ne dıyeceğimi ben bilirim ama, 

rünaha girmek istemiyorum yoksa!.. 

Fransadan sihirbaz, Holivuttan yıldız 
getirtsen müşteri gelmiyor ... 

Fakat yazın, püfür püfür bir bahçe 
açtm mıydı, sahnede şarkı yerine şıir 
okutsan kimse sıkılmıyor. HattA sahne 
yi, kışlık gazino kasası gibi bomboş bı 
raksan, gene mü~ri doluyor. Çünkü 
o zaman millete ağaç1ar arasında öten 
bülbül1er yetiyor da artıyor bile. Mü
bareklerin her biri, bedava okuyan li
rer hanende kesiliyor ... 

Mehmet Özcan, sevgilisinden bahse 
den hasretzede bir Aşık gibi gözlerini 
süzüyor : 

- Bahar değil, bay re. m mübarek ... * bir gelsin de, uğruna bir koyun değil, 
bir sürü kurban edeyim!. 

İstiklal caddesmde, Özcan gazinoc;u 
aahıbi Mehmet : Gülüyoruro : 

__: Gazinorul:..ık y~zm ... diyor ... Kı- - Fakat gazinocularm kurbanları 
şın en J) i san 'atk~rları, utçuları, ke- iki ayaklı olacak galiba!.. 
rn~~c1la:rı top a un. Çinden hokkab~:. . .._ _ _________ Scllm Tevfik 

Akyazıda bir 
}~'ara/ama vak'ası 
Adapazarı (Hususi) - Akyazı

da bir yaralama hadisesi olmuş, kahve
de oturan bir adam hasını tarafından 
bıçalda ağır surette yaralanmıştır. Ha
dise şudur: 

Akyazının Beynevit Şerefiye kö
Yünden F uad ile komşusu Kara Ali bir 
ladın yüzünden birbirlerile dargınmış· 
lar. Pazar günü Fuad Akyazıya gel
ın iş ve işlerin i görerek kahveye otur
ınuştur. Bunu haber alan Kara Ali 
lahveye gelmiş ve aaldırmasile ansıztn 
~Ucum ederek. FuS({ı yaralamıştır. 
Suçlu adliyeye verilmiştir. * Geçenlerde Akyazıda bir cina
yet olmuştu . Bu cinayette ölen Süley
ınan isminde bir gençtir. Katil Cemal
dn. Evvelce jsimler değişik. yazılmıştı. 
Düzeltiyoruz. 

Tarihten 
Sayfalar 

( Bnştarafı 6 ıncı sayfada ) 

Fakat ne yazık ki menfaat :Için müs
lüman olan Erneviierden Muaviyenin 
entrikaları karşısında bu çok merd ve 
faziletli adam uzun zaman yaşıyama· 

dı. Hazreti Muhammedin gözbebeği ve 
damadı olan bu halife Peygamberin 
onun ölümünden ancak kırk yıl sonra 
Abdurrahman adında bir müslüman 
elile öldürüldü. Ölüm döşeğinde bile: 

- Beni vuran adama .iikence etme

yinizi 

Diyordu. 

O öldü, fakat onun ( İki mum) hika
yesi asırlardanberi unutulmamakt<t. 
dır. 

Turan Can 

C İstanbul Belediyesi llanl an - ı 
Muhtelif knelere ait olup Haseki hastancıinin emanet kasuma tevdi e

dilen muhtelifülcins para ve hüliyat listesi hastane kapısına talik edilmit 
olup mezk\ır efyaları hastane kasasma emanet bırakaniann ilin tarihinden 
Itibaren bir ay zarfmda hastaneye müracaat ederek almalan abi takdirde 
Ilanunu mahsus mucibince muamele ifa edileceği ilan olunur. (B.) (1095) 

* * Temizlik it leri için alınacak ll ~ane kamyon kapalı zarfla eksittmeye 
konu1muttur. Bu kamyonların hepsine 43,000 lira bedel tabmin olun
mUftur. İsteyenler prlnameyi 21 S lrunıt mukabilinde Levazım Müdür)ü. 
iüııden alabilirler. Eksiltnıe 22/3/1937 pazartesi günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı veıika ve 
3225 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplan. 
Dı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı eünde saat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. (B.) (665) 

----~ --- --------~--------------------------------------
Belediyeler Banka~ından: 

Ankarada Hukuk Fakültesi yarunda inp edilmekte bulunan Belediye

ler bankuı için yaptınlacak mobilya, mefrupt ve dekoruyou itleri, llf&

iıdaki tartlar altmda ve kapalı zarf usulile ve on hef pn m~ eksilt
IDeye konulmuttur. 

1 -Itin muhammen bedeli 33.000 Türk liruıdır. ' 

2 - Elailtmeye konulan mobilya, tefritat ve dekorasyon lfleriniıı ne
lerden ibaret olduiu eksiitme f&rlna meaile, mukavelename projesinde ve 

bunlara bailı plin, resim ve projelerde göaterilnüttir. 

latekliler bu evrak ve resimleri bankanın btanbulda Galata.da Bahtiyar 

hanmda bulunan kontrol mimarı Bay Seyfettinin büroluncia :rinni lira 
lllukabilinde alabilirler. 

3- Ekailtme: 8/Mart/937 pa.urtesi günü saat ıs de A.nkarada Be
lediyeler Bankası Idare meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - Iateidilerde bulunmuı tart olan vuıflar: 
A - Ebiltıneye konulan mobilya itini yapabilecek kud-et ve kabiliye

li haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalithane .ahibi olmak. 
B - Son üç aene içinele bir defada liakal 30.000 liralık bir mobilya iti

lai nizuız ve ihtilifsız olarak muvaffakiyelle batarmıf olmak. 

C - Aaeari 30.000 liralık itiban maliai buluıımak. 

D- Muhaınmen bedelin% 7,5 u nisbetinde muvakb.t teminat ver
bıek. 

S - fatekliler teklif mektuplannı ve prtnamede yazılı diğ~ Teaikalan 

~i 8/Mart/937 pazaıtesi günü aaat 12 ye kadar Ankarada Belediyeler 

Banwına eöndermit olmaları ve eksiitme aaatinde bizzat veya Tekilleri-

Ilin eksiitmeele bulunmalan lazımdır. tl381>) <c973>) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HOR OBiN 
Tabietleri ~ Her eczanede araymıı.. (Poda kutuau 1255 Hormobin) 

İstanbul Birinci lflu Memurluğundu: 
Müflis Ni ko Fotyadi alacaklılan sıra ce tv eli 

K. No: Alaca kb TaJee o. Kabul O. Sıraaı Red O. Red aebeblerL 
1 Hüğostines 434 ıs 434 IS 6 ()() 00 
2 - Landroe Albn .. 

Oğlu Emniyet 
tirketi. 2581 65 1586 19 6 995 46 Müstenidatsız - - - -3015 80 2020 34 995 46 Yekun 

Müflis Niko Fotyadi! masasına 2 alacaklı gelmiş ve cem'an (3015) lira (60) kuruş kayıt ve kabul talebinde bulun· 
muştur. Bundan 2020 lira 34 kuruş se nede müstenit olmakla altınci sıraya Adiyen kayıt ve kabul olunmuş ve mUs
tenidatsız . olan 995 lira .. 6 kuruşu red declllmiş olmakla a]acaklısı tarihi ilan dan 5 gün zarfında mahkemeye müra
caat hakkını haizdir. Alacaklı !ann 19 Mart 9 3 7 cuma günü saat l.f de yapıla cak ikinci toplanma da hazır btilunma 
ları ilan ve tebliğ olunur. {30523) 

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

o 

.• BIRE, 
1000 UMBARA 

TARLADIR 
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ı ISTANBUL TRAMVAY ŞIRKETI 
21 Ikinci Kanun 1911 tarihli Şartnamenin 14 Uncu maddesine göre 

Dr. lhsan ••ml 41111-lıııı. 
TIPO A'l81 

Tifo ye paratito hastalıkianna tu
tulmamak için temi kat'f, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. ller ec. 
zanede bulunur. Kutuiu 4fi kuruştur 

-OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Baıık Şubeal 

Merkezi: Berlin 

TiiTiriy.Jdi fllbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Depo111: İst. Tütün Gilmrüiü 
* H.r tirili 6anla iti * 

iLA N 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlard .. 

aşağıdaki tarifeler tatbik olunacaktır. 

1-2 Kıt'a 
3 -7 " Subaylar 1 -7 , 

, (Karne) 1 - 7 , 
Askerler, aaker malfılleri • • • • • . . 1 - 7 , 

Askerler (Karne) 1- 7 , 

lı . ı Ayni arabada evden 
k, Orta~ Te Liae mektebe ve mektep

mekteplen talebeleri ten eTe kadar 

Om 'tmW i!ı T~ tekmil 1eyahatlar 
Y&bek itt ı Ayni arabada yapılan 

veraı e e en. için 

Blrtncl 1 lkin el 
Mevki Mevki 

Naldiye ve kÖprü 
.. imleri dahil 

Kanıt Kunı1 

5 so 3 50 
7 15 5 30 
5 so 3 25 
4 25 -
4 25 2 -

J 50 

.. 25 2 -
.. 25 2 -
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SON POSTA 

· li Reasürans ürk 

1 - Tasfiye halinde bulunan Feniks dö V iyen 
ve Türkiye Milli sigorta şirketlerinde 
Türkiyede sigorta edilmiş olanlardan 
sigortalarına devam suretile zarardan 
korunmak isteyenlerin şirketimiz tara
fından yeni Postahane arkasında Türkiye 
Hanında ( 12) nurnarada teşkil olunan 
Devir Bürosona müracaatla sigortaları
nın halen Türkiyede çalışan Hayat si
gorta şirketlerinden arzu ve tercih ettik
leri bir şirket nezdinde devamı için yapıl
ması lüzumlu muameleleri İcra ettirmeleri 
ilan edilmişti. 

2 - Bu iki şirket nezdinde Türkiyede sigorta 
edilnıiş olup da doğrudan doğruya bu 
şirketlerin tasfiye heyetleri tarafından ya
pılan ilanlar mucibince kanuni müddet 
içinde tasfiye heyetlerine müracaatla ala
caklarını kayt ettirmiş olanların halen 
mer'i sigortalarının Türkiyede çalışan şir
ketlerden birine devrini arzu ettikleri tak-

Anonim Şirketinden : 

dirde bu gibilerin 1937 1enesi nihayetine 
kadar yukarda sözü geçen Devir Büro
suna müracaatları Ilan olunur. 

3 - (Lankr sigortaşirketine Türkiyede sigor· 
ta edilmiş olup da işbu şirketin Türkiye
deki faaliyetini tatil etmesi dolayisile si
gortasını Feniks dö Vi yen sigorta tirketine 
hususi zeyilname veya sigorta poliçası 
altına şerh verdirrnek suretile devr ettir
miş veya sigortasının primlerini Feniks 
dö Viyen sigorta 1irketinin Türkiyedeki 
şubesine resmi makbuz mukabilinde usu
l en ödemiş ve sigortaları halen mer'i ve 
devam etmekte bulunmuş olanların (Tas
fiye heyetine kayt edilmiş olanlar da dahil 
olmak Uz ere) Yukarda sözü geçen Büroya 
nihayet 12/6/1937 tarihine kadar müra
caat eylemeleri ve sigorta vaziyetlerinln 
Büro tarafından tetkik olunduktan sonra 
haklarında karar ittihaz olunacağı ilan 

Karadeniz orman 

işletme DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: Türk anonim şirketinden : 

Şırketimiz hissedarları umumi heye- 200 lll SOO metro •t•k veren 

DAiM ON 
fenerleri gelmiştir • 

Iri •t•k •lmak Için relntz 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

ti 17 Mart 937 çarşamba günü saat on 
altıda İstanbul Bahçekapı Dördüncü 
Vakıf Han dördüncü kat 36 • 38 numa
ralı şirket merkezinde Adıyen toplana
cağından dahil1 nizamnamenin 24 üncü 
maddesı mucibince en az dört hisseye 
malik hissedarların Içtimaa gelmeleri 
ve toplantıya iştirak edecek ortaklann 
dahili nizamnamenin 26 ıncı maddesi
ne göre toplantı gününe tekaddüm e- • 
den on gün zarfında hisse senetlerini 
şirket veznesine tevdi ile duhuliye va
rakası almaları rica ve UAn olunur. 

DA İM O N Pillerl 
ile 

DA 1 M O N Ampullarını ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SlVATlK 
Sinir ve sosluk 

alg1nllğ1ndan Ileri 
gelen tiddetli 
ağralara teskin 
ve lzale eder. ........~ 

araymız. 

kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 
markasına dikkat edininz. 

RUZNAME · z 
1 - İdare meclisi ve mürakıp rapor D AQ AN 1 

larının okunması ve kabulü. \\ ~,~ 
2 _ Bitanço ve kAr ve zarar hesap- \.ij 

larının tasdik ve tdare meclisinin ib· 

rAIZ G(Tii(M[It! 
SUQETIL~ SIZiN IÇIN 

ÇALIŞI D-
rasL 

3 - Müddetleri hitam bulan idare 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~lWau~~rma~~~~~~~ 
bı. 

~USUSf ŞARTLARIMIZ I-IA~t(INDA 
GIŞ~L,RIMiZD(;N MALUMAT ALINIZ 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU -lST ANBUL . 

Ezine Hukuk Rlklmllflnden: 

Ezine Kestanbul köyünden Çakırların 

lluseyin kızı Ane ne kocası Kestımbul kö

yünd~ Ahmet Ali otıu Ahmetlin bo :ınma

larına dair Ezine Asliye Hukuk mahkeme

sinden verUcn !7 Klnunusaııl 934 tuih ve 

6- n numaralı lllima Ahmet All otlu Atınıe

din yeri belli olmadıtından kendi ine teblll' 

ya.pılıımııdıfından tebUl makammda ilan o

lunur. cl082• 
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