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Yazı itleri telefonu : 20203 

Hatar zaterini kutlulamek Için ~nkarada raptlan 

Eden Avam Kamai-asında 
muazzam mitingten Iki Intaba 

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

Sancak meselesini anlattı 
-"Bu devir de 

endişe 
~lde ettiğimiz ·hal çarelerinde daima 
uyandır:aca/c. cilıetler. mevcuttur., 

Suriye hey' eti 1 
Pariste ne yapacak? 

Brüksel 1 (Rad 
Yo)- Su. nye Bal 
Ve~~linin riyaset 
ettıgi b' h :Pa . ır eyet 

. rı se hareket et 
lnıştir. 

g" Söylendiğine 
t:, o re, bu heyet 

t.iransız hükume : 
ne s s ' . ancak me-
eı:sınin hallinde 
S~lahiyetinin h . 
tıcin a 
d ~ e çıkmış ol -
u~unu bildire _ Suriye Başvekili 

Cektniş. Cemil Mürdem 

:tasLondra, 1 (Hususi) - Avam Kama· 
ta bnı,n bugünkü toplantısında beyanat 
k u unan Hariciye Nazırı Eden : cİs· 
Ieenderun ihtilfıfı hal şeklinin tamamiy 
ın tnernnuniyetbahş» gördüğünü söyle· 

ış ve şu sözleri ilave etmiştir: 
la ~'I' drzı hal, her iki taraf devlet adam 
b;~ı .tarafından gösterilen durbinlik ve 
hİ gı, . ve bir an a§maya varılması için 
ra ç bı:. çalışmayı ihmal etmemiş olan 

t . ~ortor Sandler'in enerj i ve mahare· 
, ının b' . .d. . 

l'nü"'hil ~ hn.etıct:sı ır. ~1t~belenın çok 
s " · a ıye ı nazarı ı ı ara alınır· 
Ca ~ı lletler Ccmiyeti himayesi ve hu 
d ernıyet nizamnamesi mefkfırcs( altın· 
~:v~~r. iki tarafın da şayanı kabul göre· 

g bır hal çaresi bulunmuş olması ce 
Baret verici bir hadisedir. 
~ Cllev.amı 12 ınci sayfada) 

Frall.S8, ıngiltere Ye Türkiyeye çatan Suriye gazetelerinden 
birkaçının bqhklan · . 

"Son Posta, nın Suriye mektuplan 
Sancakta reSmidilTürkçe 

olunca düşmanlarımız · 
kıyamet __ kQpardılar · 

Sancak meselesinde. en çok sinirlilik gösteren 
ve Türhige aleyh"inde harekette bulunanlar 

ekserigetle Osmanlı Meclisi Meb'usanında 
azalık etmiş olanlardır 

Şa~. 28 (Hususi n:':u~nbirimiz yazı· nalistlcr, iki. günden be.:i yalnız Sa:ı • 
yor:) - Gazeteler, hukumet mahafili, cak meselesıle .mell~ul~urler. Sancagın 
Kitletülvataniyye denilen sözde Nasyo (Devamı 12 ıncı sayfada) 

· Yeni yolcu gemilerimiz Kaybolan 
Elmaslar 
Bulunmadı 

ı Atatürkün Meclis.e 
teşekkür telgrafları 

Ankara, l (AA.) - B. M. Meclisinin Devlet Reisi Atatürk'e Hatay işin· 
de elde ettikleri yüksek muvaffakıyet ten dolayı resmen teşekkür edi.l.mesi 
için ahnış olduğu karar dolayısile B. M. Meclisi riyaseti tarafından gon~:
ri~ olan telgrafa Atatür,kün verdiği aşağıdaki cevap, Kamutayın bugun 
kü toplantısında okunmuş ı:e süre'kll alkı§larla kar§ılanm~tır: 

B. M . M~1isi Beiai Abdülhalik llenda 
Ankara 

Hatay mukadderatının tespitini memnuniyete şayan görmüş olan Bü · 
yük Kamutayın hakkın'lııda taltif kararı vermiş olduğunu ~il~ir~n ~elgraf~ 
namenizi büyük memnuniyetle aldım Teşekkür ve minnetlerımı bıldırrnekle 
bahtiyar olduğumu Karoutaya arzedilmesini dilerim. 

K. ATATÜRK 

Mi la no Mülakatı 
R. Arasla Kont Ciano· 
yarın buluşuJ or la~ 

Bir radyo haberine göre Rüştü Aras Milanodan 
sonra Beriine de gidecekmiş 

Millnodan bir görünüş 
Roma, 1 (Hususi) - Hariciye Nazı· rm Milfınoya hareket edecektir. 

rı Kont Ciano, Türkiye Hariciye Vekili Birçok gazeteciler, müzakeratı takiJ 
Rüştü Arasa mülaki olmak üzere, ya· (Devanu..!2 nci sayfada ) Denizyollan Idaresi Krup fabrikası ile 13 yeni gemi 

için anlaştı, bunl rdan bir kısmı 10 ay 
~onra teslim edilecek 

Evvelki günkü nüshamızda Maçka· d b e 
da Güzelyuva apartımanında üçüncü Bı·ga a ir gencı güvey 
katta geçen bir huaızlık vak·aaını ya-

Denizyollan Idaresi ile )A.lmanya- bildirmişler ve muvafık cevap almı~- zarken T alat isminde bir gencin abla- • d• "" • •• Id •• d •• ı 
daki Krup gemi tezgahları murahhas~ lardır. ~ sına ait bir miktar elmaaı çaldığından gır ıgı gece 0 ur U er 
ları arasında 1 :i geminin inşası etra- 1 Hük~me!. harice ısmarlıyacağı ge· şikayet edildiğin i ve bu elmaalarıo Ta-
fında bir müddettenberi ôevam eden ~ m i ler içi h 'oi{ milyon lira tahsisat ayır- lat tarafından satılırken yakalandığını Biga, (Hususi) - Bigaya be~ kilo· o köyden Ümmügüı isminde bir kızla 
~Ü:zakereler bitmişti r. Bu murahhaslaı ımıştar. Bunlardan on üçü ilk partide kaydetmiştik. metre uzaklıkta bulunan Güleç kövül' evlenm~, evlenme merasimi geçen cu· 

t yfiye ti Almanyadaki merkezlerine (Devamı 12 bıd 1a7fada). __ ~Devamı 12 iDci aayfada). • •. gençlerinden H üseyin oğlu Şerü, gene (IH.vaıw 12 inca sayfada) 



2 SAyfa SON POSTA 
~~======~--~~-=====--~=============~==~~ ·~~~================================~========~==~~~ 

,-----------------~ 
Hergün 

Son haftaların 
Sigasi düellosu 

·--- Yazan: Muhittin Birren -, B iz Hatay meselesile meşgul o!ur 

ken dünyada birçok şey ler ce re 
yan etti. Bilhassa, İngiliz Hariciye Na· 
zırı ile Fransız Başvekili bir taraftan, 
Göring ile Adolf Hitler arasında nazık 
kelimelerle, tatlı tatlı, fakat, gayet sı· 

kı bir söz düellosu vukua gedi. Bu me
seleye dair gelen haberleri gazeteler, 
sırasile yazdılar, hatta bazan tatsilatını 
da verdiler. Fakat, bu meseleyi bir de 
hülasa etmek Iizımdır. 

Resimli Makale: 

Yapacağınız bir Jı hakkında dost· 
larınızın mütalealannı almalt isterse 
niz f"ıkrine müracaat edeceğiniz adam 
lan tab'an bedbin veya tab'an nik· 
bin olanlardan müsavi nisbette seçi· 
niz. 

a 20 nci asrın adanıı a 

Tab'an bedbin olanlar insanın üze 
rinde minevi bir firen tesiri yapar· 
lar. Tab'an Dikbin oalnlar ise insanı 
yolnq fizerinde fi.reni lunlmış bir o
tomobile benzetirler. 

20 :nci asrın adamı mütemadi fi· 
ren altında hareketsiz kalır, kıyınet
ten düşer, firensiz olarak alabildiği· 
ne koşunca da uçuruma yuvarlanır. 
Hesabınızda nikbinliğe de, bedbinli· 
ğe de müsamahalı derecede yer ve-
riniz. 

Sözün Kısası 

Teyzenin bahçesi 

._ _____ lamet HuiQal 

T eyzeyi tanımamıştım. Kim·n 

zesi olduğunu bilmiyordu ıl. 
sasen bunları merak ta etmem ~ 
Yalnız bahçesinin yerini bildirdim. 
zim evimizden elli adım kadar 
ağaçlarının bir kısmı kurumuş, 
4u'mm ötesi herisi çökmüş bir 
di. Mahallede ayni yaşta altı yedi 
b~tık. Hepimiz de haşanlıkta 
birimize taş çıkanrdık. Çelik çomak 
but ta top oynayacağımız zaman 
yer gösterirlerdi: 

- Haydi teyzenin bahçesine. 
• Kendi bahçemizde 
herşeyi teyzenin bahçesinde ya•""l'\ılit..,~. 

İş şudur: Almanya, dünyaya karşı, 
ya kolay kolay barışmaz bir dargınlık
Ja dargındır; yahut ta, öyle görünmeği 
siyaset olarak kabul etmiş bulunuyor. 
İtalya da öyledir. Bu noktada çok ;yi 
birleşen iki memleket, el ele vermişler, 
ya barı~mak için büyük hediyeler al· 
mak istiyorlar, yahut ta kendilerini is· 
ti'kbaJde yapılacak cmühim işlere• ha· 
zırhyorlar. Maksatları ne olursa olsun, 
Avrupanın huzursuzluğu devam edi -
yor ve bu huzursuzluk ta dünyanın dü 
zelmesine mani oluyor. 

( !S' (; Z A i« A t ı 1 ... , • A ) S:~;~~7:fi~~5~- i 
______________ ;;;. ____ ..;;;;;;.,.;,;;;_.;;;.....;;;:;;.....;;;;;;...;;;.....ı._.;;;;;;;:;;;;_..;::.,...;::,._J_ ismi olup cismi olmıyan teyze hiç 

.A ,.naout Kralı nlfan .. HERG * Musolinl kış zaman karşımıza çıkıp ta: 
"6fazırlığı lle meşgul UN BiR flKRA Sporlaruıa merak sardı - Ne yapıyorsun~ bahçemi ne 

Bu hale bir nihayet vermek liwın· 
dır. Bu lüzuma kani olan demokratik 
memleketler, İngiltere ile Fransa, Al· 
manyanın ve İtalyanın bugün içinde 
bulunduklan fevkalilde mü§kül iktısa· 
di vaziyetten istifade ederek onlan sü-
~iınete çekmek istiyorlar; canlaşalını!• 

Ne derler 
Adli7e DUm Abdürrahman Pap 
~ IÜDDet ettiriyorm11Jo 
Abdtirreaalda Bamdi de orta oyu• 
DU 07Jl117orlanmf. 07unda Abdi. 
Jlamclve sorm1q: 

- KoyUDUD baJUJUDatlıiı )'erde diyorlar. * keçiye ne derler? 
Anla~alım ... Fakat, nasıl? • Ötekiler Bamdi ppnmş: 

de böyle söylüyorlar. İngiltere, Alman - Abdürrahman Çelebi derlel' 
yaya dönerek csize istediğiniz kadar dese olmıyacak. Cevap vermenıi,. 
iptidai madde verelim, fiyatı da bizim Bu sefer Abdi ikiaci sefer suatini 
fjyatlar olsun.• diyor. Fransa aa diyor tekrarlamış: 
ki : cSize para verelim. İstediğiniz lta- - Koyunun bulunmadığı yerd., 
dar kredi açalım. Yalnız bize şunu te· keçiye ne derler? 
min ediniz ki alacağınız paraları si1a~ Hameli 71tkasma kurtaraımyaca • 
ha tahvil edip bizim aleybimize kul· ğını anlamış, kestirme ltir eevap 
lanmıyacaksınız!~ Bilhassa M. Blum, Arnavut kralı Ahmet Zogonun vermiş: 
bu mevzu üzerinde Liyon radyosundan Kontes Hanna Mikea ile evleneceği şev - Koyunun bulunmadığı yerde 
Almanyaya hitap eden nutku söylediği yi olmuftU. Bu haber tahakkuk etmek de keçiye gene keçi derler. 
zaman dünyanın en güzel kelime lerini, üzeredir. Kral Zogo timdi ni,an hazır· Oyundan sonra Abdürrahrnan 
en hisli '!e heyecanlı ~ir talikat içinde lıkları ile metguldür. *ı*aşa ikisini de ~j'ırtmlf: 

Musolini kıt aporlannı fevkalade 
sevmektedir. 

İtalyan .S...vekill 60 Y8fına yaklaf
mış olduğu halde bir genç kadar çevik 
ve zinde görünmektedir. 

Resimde kendisini karların üzerin
de çıplak olarak apor yaparken aörü-

toplamaga gayret ettı ve Almanları Yukarıdaki resim Kral Zogoyu - Söyleyin bakayım, koyunun 
dostluğa, anlaşmaya, insaniann ekıne hemtirelerinin or•---da .11• A _ bulunmadığı yerde keçiye ae der • yorsunuz. 
~ . f h ak b' . 1 ıı.ca.ua ve mı ı r 1 ., V • b . kl" l'" s•nı ve re a ını artt1rac ır 1f ve e t lt f t'l "at Lted. er. 1 enı ır re am usu u 
b. ]'ği • d navu ıya e ı e 10 ermeA ır. Bu sefer Abdürreuak cevap ver· 
ır ı ne çagır ı. K·· ed L· . . 1 K A kal 1 
Bütün bu gayret, Her Göringin ~1: qş ~a.ı .r~ıum nıpn ısı ontes miş: meri ı arın reklam hususunda 

manyanın tereyağına değil. topa müh- Hanna Mıkea tu. _Burada «Me k~i diyorlar am· çok ileri gittikleri malunıdur. Gün geç-
taç olduğunu söyliyen nutkuna cevap Eski zaman kadınları ma, başka yer1erde Abdürrahman miyor ki Avrupa pzetelerinin birin-
idi. Hem bir cevap, hem de bir hücum .. l k . . l Çelebi Ileri~. de yeni bir rekl&m p.rabeti ile kar,ı-
bir hamle, Garbt Avrupa ve Şimali A: SUS enme ıçın ne ere • laşmıyalım. Franaada bir mecmua A-
merika arasında tertip edilen bir de· katlanır/ardı K endisini SOO liraya merika tramvaylarında geçen bir rek-
mokrasi hareketinin yeni hamJelerin • Bugün gerek pomadlar gerek ıtrı- S d li.mcılık hidieeaini fÖyle anlatmakta-
den biri. .. Almanya ve İtalyanm fev· atan a am dır·. 
k lad k yat bakımından dünya piyasası fevka-

a e sı ışık bir iktısat vaziyetinde Amerikada Boştoncia John Ander· N k kalabal k b 
bulunduğunu gören bu memleketler lide zengindir, ve kadınlar her istedik- <c evyor un en ı ir zama-

le koydunuz demezdı. 
Annemiz, babamız da bu işten 

nundular. Teyzenin bahçesi bozu 
ama kendi babçelerimize birşey 
yordu. 

* Çok zaman geçti, cteyzenin ba 
ni tamamile unutmuştum. Ve hiç a 
ma gelmiyecekti. 

Fakat İspanya hadiseleri 
bahçesini hatıriarnama sebep oldu. 

Gazeteleri okurken: 
- Devletler de nihayet bir tey ' eni'd 

bahçesi buldular, diyorum, başarı ç3' 
cuklarını top tüfekle oynatmak iç'u 
raya gönderiyorlar. 

İsmet Hutusl 

--··-·-·-· .... ·---·-·-·---·-·······--" 
Biliyor musunuz ? 

ı - Eski bir mem!eket olan Udyt 
neresi idi ve merkezi hükümeti bugüıı 
hangi şehrin yakınındadır? .. 

2 - Kumarhanelerile meşhur olaJI 
Monte Karlo .şehrinde bugün k!iÇ bin 
insan yaşar? 

3 - İngiltereyi Fransadan :-t\ ıraıl 
Manş d~nizindeki Padökale bo~:ı11nııi 
uzunlueu ne kadardır? 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkii Suallerin Cevaplan: 

ı ~ Japonyanın payitahtı olan Tok• 
yonun nüfusu 2,173,000 dir. 

b. d ' leri .-yı· kolayca bulabilmektedirler. son isminde bir adam hayatından bık· nında bir ihtiyar baba bir kız ve bir de 
ır yan an ellerini ceplerine sokarak v-

paranın ucunu gösteriyorlar, bir yan· Fakat bundan yüz .ene evvel hiç mış ve kendisini 300 Ingiliz lirası mu- genç otobüslerden birine bindiler. lhti· 2- Sulh ve harp, Anna Kareni!l e • 
dan da cPara mı istiyorsunuz? o halde de böyle değildi. Mesela, saçların par- kabilinde satılığa çıkarmıştır. Adam yar ~ulağınd~. tafı?ığı bir alet ile sağır serleri meşhur Rus romancısı To!s • 
gelin bizimle beraber olun!• diyorlar. lak olmaaı ve dolatmamuı için, başla- fU tekiifte bulunmaktadu: ((Beni aa- oldug~nu gosterıyor~u. Yanındaki toyundur. 

Adolf Hitler, geçen gün bu hamleye ra Hint yağı aürülürdü. al L_ L __ . b' k. . f" _ kız, bırden onun kulagına eğildi, bağı- 3 - İran tarihinde Şapor ismUe .J 
k bel . Çeh . . . . 

1 
. tın an nerııangı ır ımaenın şo oru __ ._ 0 mu a e ettL resının dargın ıfa- Kadınlar buklelen bozu maaın dıye, . . . ' rarB&.: hükümdar gelmiştir. Birinci Şapcr 24 

dcsi değişmemiştir. Fakat, karşı taraf ayva çekirdeğini, balmumunu, ve zey- makınıatı veya her ne suretle olursa ol- - Y ... hardalını alalım büyük baba, dan 261 e kadar, ikinci Şapor 31 ı deJI 
o ka~ar tatlı ve dostane söyledi ki Füh tin yağını kaynatırlar ve bu acayip ha- aun yardımcısı olarak hizmet edecek dedi. Y ... hardalı bütün hardaliann fev 381 e kadar, üçüncü Şapor da 3~S den 
rer, ilk defa olarak o ateşli ifadesini litayı aaçlarına sürerlerdi. ve yalnız bakılmak tartile hiç bir üc- kindedir. Ve her yerde aablır. 390 a kadar hükümran olmuştur. Ro~ 
bırakarak yumuşak kelimelerle muka· . y·· 1 . - d-kı . adi E . l imparatoru Jülien ile harbeden üçün" 
beleye mecbur oldu. •Anlaşalım ... Fa· uz enne sur u env pom ar, ret iatemiyeceğirn. fleı ısteyen olursa htiyar söylenen sözleri bir türlü i- cü Şapordur. 
kat müstemleke isterim. BoJşevizm teh kuyru~, doı_n~ ~e ayı yagından ma· fen adamlanndan biri tecrübeler yap- şitmiyor: --·······-... ···-·--·· ....... __. 
likesini hertaraf edelim.~ dedi. Sonra mul bır halita ıdı. mak hususunda c:la beni kullanabilir.» - Ne söylüyorsun~ diye soruyor, l 
d! Fransızlara karşı bir sürü dostluk Taggare/er artık ve her defasında kız çocuğu daha faz- ngi/terede taç giyme 
lafı sarfederek cartık emri vikiler dev çalışan bu alet kimyevi bir ma yi i ben- la bağırarak: merasimi için hazırlıklar 
ri geçtb diye teminat verdi. Yapılacak ganmıgacak zin deposuna bir boru ile akıtmakta ve - Y ... hardalı diyorum, diyor, her Yeni Ingiltere Kralı altıncı Corjuo 
emri viki kalmadıktan ve muzafferler Bazı fenni Ingiliz putelerinde o- iştialin önünü almaktachr. tarafta satılıyor. 
rnuahedesinin her maddesi hükümden • .. . k k d 12 mayıstaki taç giyme merasimi için 
düştükten sonra verilen bu teminatm kunduguna ıore Hava Nezaretı tay- Bu ina adar au ut e en bütün Tab~ bu muhavereyi herkes j. hazırlıklara büyük bjr faaliyetle de-ı 
kıymeti büyük bir mina ifade etme _ yardere mahaua yeni bir icadı resmen tayyarelerde yangın çıkarak nıuhak- şittikten sonra, üçüncü reklamcı eline vam edilmektedir. Güzergahtaki mey" 
mekle beraber ~De bunu iyi brtıla· tudilt etm~. Bu tertibat, aakatlanıp hak hir felakete sebep o1cfuğu düşü· bir mikrafon alıyor: danlar ve aenit caddeler tamamile ma .. 
yanıann mikdan ço.Jrtur. d~ tayyarelerden yangın tehlikesi- nülürse bu aletin gerek askeri ve ge- - Y ... Hardalı yiyiniz diyor, Ve ü- ranaozların istilasına uğramıştır. Bir 

rekae sivil tayyarecilikte halka itimad çü birden otobüsten atlayıp gidiyor- çok tribünler yap&lmıt ve yapılmakta .. 
Bu düelJoda ilk savJetleri yapanların n~ •rtadan lr.aldırmaktadır .. Tayyare- telkin etmesi itibarjle ne kadar yük- lar. Istasyonda ba,ka bir otobüs ken- dır. Yerler için fimdiden 5 tiline bilet• 

rnaksadı, iktısadf vaziyetleri çok düş· nın yere çarpmaeı'le otomatık olarak •ek değeri olduğu anlatılır. dilerini bekliyor.>> ler keailmektedir. Bazı muteua mevki-
kün olan iki memlekette müşterek bir lerde bilet kıymetleri 26 liraya kadaı 
siyaset takip eden iki insanı manen tec • yükselmiştir ki bugünkü piyasaya gö-
ride çalışmaktı. Tecrit edemezlerse hi· J ST ER ı· NA N ı ST ER ı NA NMA! re bu fiat 161 Türk lirası eder. Acen .. 
le onların ellerindeki manevi silalıları 
abnak, kendilerini hiç olmazsa bu ba· telerin 1500 liradan ataiıya atıt yap-
kımdan siWısız bırakmaktı. Günün bi· Resmi veya husus! dairelerde ziyaretçilerin çokluğun· 1 -Hava hakkında sizinle ayni f.ikirdeyim: tık'ları yoktur. 
rinde toplanna cateş!.-;mrini verecek dan daima şikayet edilir, filbakika işimizin en çok ve 2 _ Sıhhatim tamamen yerindedir. Alayın geçeceji 12 kilometrelilı5 
olan bir memleket, dünya karşısında acele bir zamanında bir misafirimiz gelir, bunu bir diğeri, 3 _ Gazeteleri okudum. yol üzerinde 60 doktor, 500 zabit1 

sade topunun, tüfeğiııin, tavvtn._ıntn bir üçüncüsü, bir dördüncüsü 'takip eder, gecikiriz, işleri· 5000 küçük zabit, 165 aıhhiye memu·• 
""-- · de 1..-- fak t h - ·1- 4 ·"im b 4 - Bugün ış' im çok fazla ve müstaceldir. sayısını hesap etmiyecek, mlnev11ruv- mız aa:;ar, • er gun şı.~ayet ettıs iz u vaziye ~ ru ve 1400 he!Dfire vazife görecektir •. 

\7etini, manevt silAhlanm da ö1çecek- tin önüne bir türlü geçilemez. Gene arkadaşunızın anlatlığına göre bu levha sayesin- 60 ilk yardım istasyonu ve 35 ·sargi 
tir. İşte Eden, ve Blum bfllıassa Alman Bir arkadaşımızın aıılattığına bakılırsa bir müessese • de müesseseye gelen misafirlerin sayısı hissedilecek de - mahalli bulunacalctar. Her aargı m.,. 
yanm bu nevi stllhlannı almaya ~alış· nin sahibi kapısının önüne f(>yle bir levha asmıştır: recede azalmıştır. hallinde bir imdat otomobili hazır ow 
tı1ar. Bunun içindir ki Hitler, düelloda 
müdafaada kalmayı tercih etti, 

(Devamı t 11Dea S117fW) 
ISTER INANMAl cak ve bunların aür'atle hareket ve INA N ISTER 

sevklerini temin ~in tertibat alın~ 

~-------------------------------------------------------------------Jcum 
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~ Şubat SON POSTA 

'' 1 a anın k ndisite itilafa 
Yanaşamıyacağt hiç düşmanı yok" 

r-
Yeni bütçe 
, Hazırlanıyor l 

Bir Alman gazetesi: "Hatttı Rusya ile bile uyuşmak 
Icabi/dir , diyor 

Berlin 1 - Gazeteler Führer'in Voelkischer Beobahter, gazetesi d.i-
ıtıutkuna ait mütalealarında Almanya- yor ki: 
tıın sulhcuyane niyetleri ve Bolşevizm ((Führer eski Alman demokrasisi
tnüstesna olmak üzue herkese karsı nin korkak parlamentocuları ayannda 
:zlaşma siyaseti takip etmek arzusu~- bir politikacı değildir. İşte, Hitler ile 
da olduğu noktasında ısrar etmekte- Eden arasında mevcut olan fark bu-

irler. dur.l) 
Lo kal Anzeiger yazıyor: 
<rAlmanya, bütün milletler tarafın

dan bilhassa Fransa ile İngiltere tara
fından aniaşılmasını arzu etmektedir. 

~lnıanyanın kendisile bir itilafa yanaş
~ıyacağı hiç bir düşmanı yoktur. Hat
ta Rusya ile bile uyuşmak kabildir. 

Fakat Bolşevizm ile Almanyanın takip 
~trn:kte olduğu milli inkılabın telifi 
abıl değildir.>> 

Harp tehlikesi yok 
Londra ] - Daily T elegraph gaze

tesinin muhabirine göre, Hitlerin nut
ku kısa bir zaman için umumi bir harp 
tehdidini izale ettiği intıbaını tevlit et-
miştir. 

Zannolunduğuna göre, ordu rüesa
sı Almanyayı bir harbe sürükliyebile-

cek sergüzeştlerden tevak.ki etmesini 
Başvekile ihtar etmişlerdir. 

---------------.~··~---------------
Teşkilatı Esasiye 

kanunu 
Teklifin encümende 

müzakeresine başlandı 

japonyada yeni 
kabine kuruldu 

Son sözü ordu ve donanma 
söyledi ve muvaffak oldu 

Bütçenin 15 milyon fazla 
olacağı tahmin ediliyor 
Ankara, J (Hususi) -Maliye Ve

kaleti 93 7 bütçelerinin hazırlanması 
için vekaleUere tebligat yapmıştır. 
Vekaletler bütçe hazırlığına başlanıış 
l:ırdır. 937 bütçesi dolayısile Şubat or 
ttılarında Heyeti Vekile mütemadi 
birkaç toplantı yaparak Vekalellerin 
yeni sene zarfında yapacakları ~ler 
hakkında tetkikat yapacak ve vekille 
rin izahatmı dinleyecektir. Tetkikat 
sonunda her vekiliete tahsis olunacak 
senevi tahsisat mikdan tesbit olu
nacaktır. 

Bütçe 1 Martta Meclise verilecek
tir. Yeni bütçe yekfınunun 36 se
nesi bütçesine nazaran 15 milyon li
ra kadar fazla olacağı tahmin edil -
mektedir. Bu fazlalık için ayrıca her 
hangi bir vergi mevzuu bahsolmayıp 
tahminden fazla tahsil olunan vari -
dat ilc temin olunacaktır. 

. Hükumet, yeni bütçenin müteva -
zın olmasına çalışıyor, bu sene bilhas 
sa zirai ve iktısadi programiarın tatbi 
kına fazla tahsisat aynlacağı gibi 
Milli Müdafaa bütçesiııe de ehe.mmi
yet verilecektir. 

r Ankara, ı {Hususi) - T~kilatı Tokyo 1 (A.A.) _Japon buhranı 
~~iye kanununda. tadilat yapılması bugün nihayet bulmuş ve yeni kabine 

kında meclise verilen teklifin bu 1 · • 
gü T k Hayashi tarafından teşkil edi ~ıştir. 

Başvekil 
• 

lstanbula geliyor 
.~ ef ilntı Esasiye Encümeninde J S m k aponyanın V a.şington sefiri Hiro a-

• uza eresine başlanmıştır. Siyasi müs al K 

Ankara, 2 {Hususi) - Başvekil İs
met İnönü bu akşamki trenle İstanbula 
hareket edecektir. İsmet İnönü İstan
bulda birkaç gün islirahat edecekler -
dir. 

Leş 1 ki ito hariciye nazırlığına ve gener o-
j ~ ı arın ihdası hakkındaki hüküm- tarono Kumara harbiye nazırlığına ta-
erd' .e t~kilatı esasiye kanununda bir 
la ıl · yin edilmiı::lerdir. Son sözü ordu ve 
.,, ı ıcap ettireceğinden bu hususta T 

;::~~:: ~~hklife bir ilave yapılma_sı :~:a:;:~ş:i~~ıemiş ve muvaffakiyeti Rusya da 13 suikas -

Orm::m~:·nunu ~ Sinopta kar tçı idam edildi 
K 

• Londra ı {Hususi) - Moskovada-

abul edildi Iki metre ki yüksek askeri divan tarafından ida-
A k 1 s· 

1 
(AA) tk· .. k . ma mahkum edilen 13 suikast maznu-

.. n ara, (Hususi) - Meclis bu- ınop . . - ı gun açı gı- b bah . f d'l . gun t ı d nunun cezası u sa m az e ı mış-
opıanarak orman kanun layiha- en hava bugün tekrar bozmuştur. t' İd 1 k 

laını - b . . . ır. am cezası, maznun arı urşuna 
n mute aki maddelerini müzakere Posta vapurları denızin şıddetınden li- d' k t'l · f d'l . . 

:\te k b 1 d k lkm I K . . h 1. d ızme sure ı e ın az e ı mıştır. 
a u etmiş çarşamba günü toplan- man an a ıyor ar. ar tıpı a ın e 

lnak üzere dağılmıştır. yağmaktadır. Kara yollarında karın Amerikada Alman 
Eşyasına boykot Litvinof yüksekliği iki metreyi bulmuştur. 

Varşovada ' Leninin 
Nevyork 1 (A.A.) -Amerikan 

mesai federasyonu reisi Gr~en bugün 
büyük. bir miting esnasında bütün sen· 
diktiları Alman eşya ve mamulatını 
boykota davet etmiştir. 

Varşova 1 (A.A.) - Litvinof Ce. Karısı mevkuf 
rı_e:ıeden buraya gelmiştir. Sovyet ha
:rıcıye komiseri öğle yemeğini Sovyet 
aefn_:ethanesinde yemiştir. Kendisinin 
banın~a Sovyetlerin Vartıova sefiri 
avetıan ile Berlin sefiri Suriç bulun

makta idi. 

Yeni memurin 
ka unu 

Ankara 1 - Memurlar hakkındaki 
~eni. kanun teklifi meclise verilmiştir. 

en_ı kanun memurların tayin, azil, 
llakıl ve terfileri hakkında çok mühim 
esasıarı ihtiva etmektedir. Bu liı.yihada 
?ecay.iş §ekilleri, namzetlik devr~i 
1llzibati tedbirler, cezalar tesbit edil : 
Iniş bulunmaktadır. Layihaya göre her 
lnenıurun gizli bir dosyası bulunacak, 
~~ı:ıurlar ticaret, san'at ve siyasetle 
ıştıgal edemiyec k, hısım ve akraba o
lan memurlar aYni dairede çalışamıya
caklardır. 

Sovyet radyolarında 
Puşkin gecesi 

r • ~loskova 1 (A.A.) -tı Şubat 
19.i 1 tarihinde, Türkiye saatile saat 
22 den 23 e kadar, 1 i :J:.l metrede Rwi, 
50 metrede Rne, ·10 metrede Rwg 
81 ·r ' ,_,, metrede Ran radyo istasyonlan 
~~~ük Rus şairi Aleksandr Puşkin"in 
olumünün yüzüncü yıldönümü müna
sebetile verilecek bir radyo konseri 
Jı_~şredeceklerdir. Programı, Puşkin 'in 
fıırleri üzerine muhtelif kompozitörle
rin besteledikleri eserlerden terekküp 
ey)iyecek olan bu konser esnasında . ' 
lZahat Türkçe olarak verilecektir. 

Paris 1 (A.A.) - Hava.s ajansı 
Green demiştir ki: 

• Hitler, Alman işçilerine ve yahudi 
Lenin'in karısı Rupskaya nın tev- k k ı·· · · d 

bildiriyor: 

. _ _] P . ır ına arşı zu um sıyasetıne evam 
kifi haberini teyıt eoen arıs- Soir ga- t•w· "dd t b"t" Am 'k . . .. .. .. et ıgı mu e çe u un erı a vatan-
zete~i •. Tr~çkıstlerınb ulıçunc~ rnuhake- daşlarından umumi bir boykot istiyo-
mesının nısanda aş yacagını haber 

d 
rum. 

vermekte ir. 
------ italyada bir askeri 

Sovyet Se~iri m~z.unen Müfreze karlar 
memleketın~ gıdıyor Altında kayboldu 

Ankara, 1 (Hususı) - Sovyet se- T . l (AA) B' "l~--
, h b' b k orıno · · - ır muıazım 

firi Kara an ır uçu ay mezuniyet . . .... 1_ b't' k d 
k M k 

ve ıkı kuçu~ za ı ın uman asında 
alarak bu a şam os o"·aya gitmek · 1 1 .. A k d h k . . yirmi kişilik bır ta yan avcı müfreze-
uzere n ara an ~~tmıştır. sinin kar yığınları altında kalarak kay• 

boldukları bildirilmekt~dir. 
lçel Emniyet Müdürü Hepsinin ölmüş oldukları zannedil-

Ankara, 1 (Hususi) - lçel Em- ' mekted.:...ir_. __ ·------

niyet müdürü .Tahir Vekalet emrine SümerBank Müdür Muavini 
alınmış ve yen ne Bozkır kaymakamı ·d • 
Ruhi tayin edilmiştir. Avusturyaya gı ıyor 

Ankara, 1 (Hususi) - Bazı tet-

Alman-fngiliz müzakereleri 
kiklr.r yapmak üzere Sümer bank u
mum müdür muavini Osman Nuri ve 
banka mühendislerinden Naci bu gün
lerde A vusturyaya gideceklerdir. 

Dük of Glucester Kralın 
şahsi yaveri 

Londra 1 (A.A.) - Deniz silah
larının keyfiyet itibarile tahdidine var
mak için yapılan Alman - İngiliz mü
zakcrelerine bugün Dış işleri Bakanlı
ğında devam edilmiştir. 

Londra 1 (A.A.) - Kral Duc Of 
Jimastik şenlikleri için Gloucceter"i hava, Vis - Mare~ali ve 

talimatname şnhs1 yaveri nasbetmiştir. 

Ankara, I {Hususi) - 29 mayıs- Devlet Demiryollan nda 
ta yapılacak jimnastik ~enlikleri için Ankara. 1 (Hususi) -Devlet De· 
Kültür Bakanlığı bir talimatname ha- miryolları Umum Müdürü Cemal do
zırlamıştır. Bu talimatname talim ve kuzuncu işletme müdürlüğüne tayin l 
terbiyede tetkik edilmektedir. edilmiştir. 

Hava Kurumuna 
50 Bin lira 

Yüksek bir Türk kadını 
bütün emitıkini 

Hava Kurumuna teberru etti 

Erzincan 1 (A.A.) - Merhum ge
neral Sahaettin eşi Bayan Ayşe Nesi
be Atasev Hava Kurumuna elli bin li
ra kıymetindeki 94 parça tarla bir ko
nak ,bir handan ibaret olan emlakini 
vasiyet su retile teberru etmiştir. Bun
dan başka Bayan Atasev ölümünden 
sonra kalacak para ve eşyayı da vasi
yetnamesine yazdırmıştır. 

Hataya tren ve 
vapur seferleri 

Ilk vapur Kurban bayra
mının ikinci günü 

hareket edecek 
Denizyolları tarafından İstanbul ıle 

İskenderun arasında yapılacak _vapur 
seferleri için hazırlanan tarife Iktısat 
Vekaletince gözden geçirilerek kabul e 
dilmiştir. 
İskenderuna gidip gelecek yolcu ve 

eşyalar için Payas ile İstanbul arasında 
cari tarife tatbik edilecektir. Bu hatta 
Denizyolları idaresinin Güneysu vapu 
ru tahsis edilmiştir. 

Esasen Payas ile İskendC'- ... karşı 
karşıya ve biribirine pek ya iskele
lerdir. Haftada bir gün salı günleri İs
tanbuldan kalkan gemiler Payasa uğ
radıktan sonra buarya geçecek ve gene 
ayni tarikle döneceklerdir : 

Buraya gidecek ilk vapurun hareket 
gününün İktısat Vekaleti tarafından 
Denizyollarına gönderilmesi beklen -
mekte ise de gün şimdiden tesbit edil
miş gibidir. Denizyollarının yaptığı ha 
zırlıklara göre Hataya İstanbuldan ilk 
vapur Kurban Bayramının ikinci salı 
günü hareket edecektir. 

Bundan sonra seferlere muntazaman 
devam edilecektir. 

İlk gidecek vapur Galata rıhtımın
dan merasimle kaldınlacak, gelecek 1lk 
vapur da gene merasimle karşılanacak 
tır. Bu iş için Hatay Erkinlik cemiyeti 
de merasim programı hazırlıyacak, gi
decek ilk vapurda buranın selamını go 
türecek bir heyet bulundurulacaktır. 

Ayni zamanda, ayni tarihlerde İstan 
buldan bir hususi tren de Hataya gide 
cektir. Bu tren her istasyona uğraya
rak yolcu toplıyacaktır. Trenin hareke 
ti günü henüz belli değildir. Bu treni 
;Hatay erkinlik cemiyeti tedarik etmek 
için teşebbüslere geçmiştir. 

Arnavutlukta intihabat 
Tiran 1 (A.A.) - İntihabat sü

kun içinde cereyan etmiş ve hükumet 
namzetleri kazanmı~tır. 

[Sabahtan Sabaha l 

Sayfa 3 

• Japon habinesinin 
buhranı 

• Siyaset ufhunda 
haber balonları 

YCZ%tln: Selim Ragıp 

B ir hayli zamandan beri devam 

eden Japon kabine buhranı, Va 
şington sefiri Hayaşi'nin Başvekalete 
gelmesi ile nihayete erdi ve Hayaşi, or
dunun istediği gibi bir kabine teşkil et 
ti. Bu haclisede son sözü söyleyen ve 
iradesini hakim kılan askeri anasırdan, 
şimdi, Japonyada, esaslı değil'liklikler 
yapılması beklenebilir: Diyet meclisi
nin feshi, sınai ve iktısadi faaliyetin ye 
ni esaslara bağlanması, politika saha
sında temizlik, beklenen değişiklikle

.rin başında gelen mevzulardır. Bazı 
ahvalde ifrat ile hareket etmeyi iste
yen Japon askeri makamatınm, bu ba
kımdan, bazı ilitilatlara sebebiyet ve
recek kararlar alması beklenebilir. Fa-
1·-.t iş başiyle bunun haricinde bulu':l.
manın ayrı ayrı şeyler olduğu da nıu
hakkaktır. Mümkündür ki kendisinden 
ifratkar hareket beklenen yeni kabine, 
zaman ve zamana uygun bir surette 
hareket cylesin. Bunu, bize zaman gös
terecektir. O vakte kadar yeni Japon 
kabinesinin kapalı bir kutudan far!n 
yoktur. 

* General Göring'in Roma mülakatına 
ait mevzu şimdiye kadar meçhul kaldL 

Haber 
Bu bahis etrafın
da birtakım iddi· 

balonları alar yapılmadı de 
ğil. Fakat hiç l:>iri 

beklenen aksi hasıl etmedi. İspanyaya 
80 bin kişilik bir Alman - İtalyan or
dusu sevkedilmesi hakkında General 
Göring'in M. Musoliniye tekiifte bu
lunduğu hakkındaki rivayetlerde, bu 
kabil yayıntilardan biridir. Açık bir su 
rette İspanyaya bir Alman - İtalyan or 
dusunun sevki demek, Fransanın der
hal harekete geçmesi demektir ki, böy
le bir mes'uliyeti, bu iki hükUmet te, 
gözgöre göre üzerlerine almak istemiye 
cekleri bedihidir. Görülüyor ki hakiki 
mücadelenin başlamasına intizaren, ta 
raflar, şimdilik ş~irme ha\radislerlo 
düello edip duruyorlar. 

Selim B.ngıp 

Torez 
• 

lspanyaya gitti 
Londra, 1 (IIususij - Franko hükfı 

metini tanıdıktan sonra Burgosa bir 
maslahatgüzar gönderen İtalya, şimdi 
bu maslahatgüzan değiştirmiş ve ye -
rine bir sefir tayin ebniştir. 

Paris, 1 (A.A.) - Humanite gaze~e
sine göre, Komünist Partisi Genel Sek
reteri Maurice Thorez İspanyaya harc
ket etmiştir. 

Nevyork serbest limanı 
Nevyork 1 {A.A. )- Nevyork ser· 

best limanı açılmıştır. 

Yol 
Kış, hayatımızın intizamını boz .. 

du. Kar yolları kapadı. Günlük ih -
tiyacını uzaklardan bekliyen şeh~r· 
ler sıkıntıya düştüler. Yiyecek 
maddeleri kıymetlendi. Umumi ha
rekette aksaklık başladı. 

felce uğratmağa kafi geliyor. Sıkı 
bir yağmur. fazla bir knr günlük h~· 
yatımızın ahengini bozuveriyor. 

Tabint bizi şehirler ve kasabalaı 
dışında değil, sokaklanmızda bile 
tehdit edcbiliyor. Bir iki saat sürE'n 
yağmurdan sonra İstanbuldan 
Beyoğluna geçmek için Eminönünde 
paçalan sıvamak lazım geliyor. 

Fennin son sistem keşiflerin~ ra~
rnen en yeni vasıtalarla rnücehhez 
olan medeni §ehirlcr bile tabiatin 
hükmüne boyun eğiyorlar. Amerı -
kada ta~~ın nehirler yüz binlerce in
sanı fıciz bıraktı. Muhakkak ki l;>ü -
tün kudretine rağmen medeni insan 
namalıdut bir zaman için tabiat;n 
hiiküm1crine kar§ı aczini itirnf ede
c,ktir. 
Yalnız bu aczi adım basında duv -

mak inı:anı müteessir ediyor. Biz bu 
noktada başka memleketlerden zi · 
yade te<>ssür duyacak mevkideyiz. 

1 
Tabia''n mukavemet edi'mez isvan-

' 

ları, bulıranları değil, normal şerait 
1 içindeki hadiseleri bile hayatımm 

Muhakkak ki tabiat bize kar~ı 

çok nazik ve centilmence hareket e
diyor. Bize yalnız yollanmızı yao -
makla tehdidinden kurtulabileceği -
tn izi anlatıyor. Japon adalannı ait· 
üst eden fıfetlerden, Amerika şehir
lerini silip süpürcn felaketlerden bi
zi muhafaza ediyor. Tabiate teşek • 
kür edPlim ve artık cyol» un haya -
tımızda, mcdeniyetimizde ilk pliin-, 
da gelen b'r tekamül eseri olacağı -
na inanarak parktan, bahçeden, si -
nemndan evvel cyol» yapalım. 

~ Biirhan Cahit 
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1.....---ş.___._· ----~---~----
dört Müzede para salonu 
•• re Jim Salonda çok zengin bir 

. . -- . ziynet ve hulliyat 

Hukukta 
senelik 

Yenı tahmatname ıkınal kolleksiyonu da bulunacak 

Belediye 
otobüscüler 

ve 
ihtilafı 

Pertembe M 
Fra'lsızcası 

Şubat "'2 

Sinemamn en son icadı 
EN BÜYÜK I<ESFI 

' 

T~~7~i i PEK'te 
ve imtihan şekli tesbit edildi -

Müzeler Idaresinin bir meskukat 

Dün yapılan toplantıda 
otobüscüler belediye 

tekliflerine itiraz ettiler 
Canlı film' Holivutta ilk defa olarak Müessesemiz için 

hazırlanmış filmlerdir. 
Hukuk Fakültesinde dört senelik salonu tesis etmeğe karar verdiğini ve "--••••••••~ Fiyatlarda zam yoktur. 

iki yeni Halkevi 
Açılıyor 

yeni rejimin tarzı tatbikine dair hazır- bu iş için faaliyete geçildiğini yazmış- Otobüs işletmek imtiyazı belediye· 
)anmakta olan Lisans talimatnamesi tık. Salon Arkeoloji müzesi dahilinde ye ait olduğundan, belediye bu hakkı
ikmal edilmiştir. Bu talimatnameye tesis edilmektedir. Teşhir edilecek olan nı şimdilik kendisi kullanmıyarak hu
göre dersler, mecburi ve ihtiyari olmak sikkelerin tasnifine başlanmıştır. En susi teşekküllere bırakmış, fakat bu 
üzere ikiye ayrılmıştır. Her sınıfta ih- eski devirlerden zamanımıza kadar hakka mukabil otobüscülerden bir re- Şehrimizde bu ay içinde biri Fatih-
tiyari derslerden birini seçmek mecbu- velyeden deviriere ve hükumetiere ait sim almağa karar vermiştir. te diğeri Bakırköyde olmak üzere iki 
riyeti vardır. Fakültenin ikinci sınıfına sikkelerin hepsinden birer nümune Belediye tarifede (i kuruşluk bilet- Halkevi daha açılacaktır. Bunlardan 
toprak hukuku, iş hukuku dersleri koymak suretile devri bir tasnif yapıl- ten şimdiki resme munzam olarak :~0 Fatihteki şubatın :21 inde, Bakırkö
konmuştur. Şimdiye kadar yalnız dok- maktadır. Sikkelerin teşhir edileceği para, :JO kuruşluk biletten de :J,5 ku- yündeki ise şubatın 2:~ ü nde kurula
tara sınıfında okutulan <(Lozan muahe dolaplar tamamile madenidir. ruş. istemiştir. Aradaki nisbet 6 _ ;ıo cak, her ikisine de geniş programla 
desin Lisansın son sömestrlerine de Meskukat salonunda muhtelif me- kuruşa göre tanzim edilecektir. Oto- merasim yapılacaktır. 
konmuştur. deniyetlere ait ziynet ve hulliyat eşya- büscüler, buna itiraz ettiklerinden dün ı Fatihteki Halke'vi kurulduktan son-

Yeni talimatnameye göre de tale- larından müteşekkil büyük bir kollek- her teşekkülden iki murahhasın iştira- ra itfaiyenin ji.mnasti~ yeri olarak kul
benin mektebe devamı mecburidir. Bu siyon da bulunacaktır. kile belediye muavini Ekrcmin riyase- landığı yere bır de bına yapılacaktır. 
nu kontrol için her dersten bir sene zar- Salon bir aya kadar ikmal edilmiş tinde bir toplantı yapılmıştır. Bu bina ikmal edilineeye kadar Halke-
iında en az iki kompozisyon yapıla- ve halka açılmış olacaktır. Belediye, otobüscülerin itirazları ü- vı şimdiki parti binasında çalışacaktır. 
caktır. Bunlardan birinde mazeretsiz zerine dün yeni bir tekiifte bulunmuş-
bulunınıyan talebe imtihanlara giremi- Belediye Boğaziçini tur: Bütün hasılatı gayrisafiyeden yüz- Vergiler vaktinre tahsil 
yecektir. lhga edecek de on alınması. edilecek 

Kompozisyonlarda alınan numara- Belediye Boğaziçi sahillerinin imar Bu teklife ekseriyetle itiraz edil- Vilayetler Hususi idarelerine ait 
lar da imtihanlara müessir olacaktır. ve i h yasını temin maksadile bazı te- miş, teklifi n daha ağır olduğu, hesap- ı vergilerin seneleri içinde lamamen tah 

Imtihanlar yaz ve güz imtihanları şebbüsatta bulunmak niyetindedir. ların tetkik edilmesinj, bu teklifin oto- sil edilmiyecek seneden seneye baka-
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bilhassa Bağazın Anadolu yakasının büscüleri çok zarara sakacağı ileri sü- ya miktarının çoğaldığı Maliye Veka-

Yaz imtihanları eleme imtihanile tenhalıktan ve ihmalden kurtarılarak rülmüştür. Müzakere, münakaşalı ol- ! Jetince görülmü ş , sebepleri araştırıl
sözlü imtihanlardan müteşekkildir. modern birer sayfiye köyleri vücuda muş, murahhasların çoğu içtimaı ter- 1 mıştır. 
Güz imtihanları mazeret ve ikmal im- getirilmesi düşünülmektedir. ketmişlerdir. Neticede tahsildarların sene son-
tihanlarıdır. Her sınıfta iki dersin im- Bu hususu temin maksadile bura- Yalnız Sirkeci- Emirgan arasında !arına doğru mıntalcalarında munta-
tihanı tahriridir. Ve eleme rnahiyetin- larda yeniden bazı yolların yaptırıl- yeni otobüs servisi kuracak otobüscü-

1 
zam devir yapmadıkları, vazifeden ay

dedir. Bunlardan birini talimatname ması düşünüldüğü gibi Üsküdar • Bey· lerle, arabaları işletilmiyen bazı oto- rılanların da halefierine müfredatı 
tesbit etmiştir. Diğeri yaz imtihanla- koz şosesinin de bu sene ikmaline ça· büscüler kalmışlardır. devretmedikleri tesbit edilmiştir. 
rıodan bir ay, güz imtihanlarından bir lışıhıcaktır. ~yni zamanda belediye, . --- Maliye Vekaleti, bu hususlara dik-
hafta evvel kur'a ile tayin edilecektir. Boğaziçinin gerek Rumeli ve gerekse Eski kumpanyanm memuriarma kat edilmesini, vergilerin vaktinde tah-
Bu hüküm evvelki şekle nazaran tale- Anadolu yakasında bulunan bazı tari- verdiği ikramiye l sil olunarak yeni seneye bırakılınama-
benin fevkalade lehinedir. hi yalıları da satın alacaktır. S b k Ş k D . ll b'j sını bildirmiştir. 

Eleme imtihanlarında iki dersten a 1 ar emıryo arı ecne ı ------------
cem'an 10 numara alan talebe muvaf- Bir mahkamiyet ve bir tazaflüm memurları dün memuriyet!erinden ay- Dokumacılarm bir teşebbiisü 
E 1. ] 1 k B 'b 1 be rılarak memleketlerine gitmişlerdir. Dokumacı, trikotajcı ve rorapçılar 
a~ o muş sayı aca tır. u gı i ta e - Galatada bir ahçı dükkanında ev- Yalnız b~nlardan bir kaçı hükumetin :s 

ler So"zlu" ı'mtı'hanlarda alacakları nu- v )d t dıgvı Hı'kmet 's 1• d b' ka dün bir toplantı yaparak iplik mesele-e en anı 1 m n e ır • lüzum gösterm'esi üzerine burada va-
maralarla dersler.inin vasatİsini 7 ye dına tesadüf ederek aralarında çıkan zifeten alakonulmustur. si etrafında bazı mühim kararlar ver-
jblağ etmek mecburiyetindedirler. bir münakaşa neticesinde kadını kun- Bu hattın . vago~ ve lokomotifleri- mişlerdir. 

Haziranda mühim bir mazereti do- d\uacı bıçağile yüzünden eser bıraka- h İpliklere konan narh fazla görül-
nin epsine T. C. D. D. yaftası yap!s,- k d' B 1 d b ' v · ]'k layısile imtihana girerniyecek olan ta- cak surette yaralıyan kunduracı Sü- me te ır. un ar an ır çogu ıp ı 
tırılmıştır. b h b 1 b ) d b' · lebenin bu mazeretini imzası ile De- leyman hakkında birinci ceza mahke- u ranının aş ıca se ep erin en ırı 

Eski idare tarafından memurlara h · · kanlığa bildirmesi kafi görülmüştür. mesinde yapılmakta olan duruşma bit· olarak da bu nar ışıni öne atmakta-
ı b b I . . .. verilecek ikramiyenin tevziine başlan- dır. İpliklere konan narhın kaldırılma-

Eskisi gibi ta e e u mazeret erıni ra- m_ış ve s.uçl.u .7 ay 20 gun hapse mah- mıı:ıtır . lkramiye miktarı her senekı' 
ı 'k b t t l 1 k- 1 ·( sı için teşebbüsle~ yapılacaktır. por a tevsı e mec ur u u mamış ar- um edı mıştır. miktardan beş misli fazladır. Bu hal, 

d 5 1 d-r· 1 d k M 24 numaradan yukarı ipiikierin it-ır. Ü eyman ana evve e arısı u- memurları müteessir etmistir. Se I - 1 V k 
k dd k kı .. . ne er hali için ktısat e aletinden müsaa-

M ı • V k'l' • '1 • a eri gene ayni şe ilde bıça a yu- ce .Jtirkete hizmet etmis bu emektar 

ı Nu man Menemencioğlu 
Ankaraya gitti 

Dün sabahki ekspreı:ıle Cenevreden' 
~hrimize gelen Hariciyc Vekaleti u· 
mum katibi Nurnan 1\lenemencioğlu 
beraberinde hariciye hususi kalem mü· 
müdürü Refik Air olduğu halde, ak .. 
sam Ankaraya dönmüşlerdir. 
, o 

Nurnan Menemencioğlu, Hatayın 
ana yasasını hazırlayacak hey'ette Tüı 
kiyeyi temsil etmek üzere, bu ayın 

sonlarında tekrar Cenevreye gidecek-
tir. 

Giimrüh hama.llığı 
Tanzim edildi 

Liman Umum Müdürlüğü vapur• 
lardan eşya alıp veren hamallara yek· 
nasak elbise yaptırmış, başlarına ayni 
cins şapka koydurmuştur. 

Yolcular hamallardan alacakları bir 
numaradan sonra eşyalarını onlara tes
lim edecektir. Bu suretle hiç eşyası ile 
meşgul olmıyan yolcular bilahare on• 
ları ellerindeki numaraları vererek an• 
barlardan alabileceklerdir. Bu hal. yol
cuların inip binmesindeki rnüşkülatı 
nisbeten ortadan kaldırmıştır. 

Şehir Meclisi toplantiiarına 
başladı 

İstanbul Vilayeti Umumi Meclisi 
şubat içtima devresi, dün saat J l . de 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs· 
tündağ tarafından açılmıştır. 

Ruznamede bulunan 937 mail yı
lma bütçeler Bütçe 
vale edilmiştir . 

Encümenine ha-

Ayaspaşada Masraf Nazırı sokağı~ 
nın kapatılmasını mütehassıs Prost'un 
muvafık bulduğu hakkındaki teskere 
Mülkiye Encümenine gönderilmi~tir. 

a ıye e ll IYI eşli d ı ,. . de almak lazım gelmtktedir. Bu nu-
• zün. en yara amış ve hakkında .gene memurlar eski idarenin kendilerine 

B. "dd b · h · · d hk d b d b d maradan yukarı ipiikierin ithali V liste-ır mu etten en şe rımız e te- aynı ma erne e u suçtan a ır a- haklarını ·verm.emiş olduğunu iddia et-
d · ed'l k 1 M ı · V k'l' F · 1 b 1 6 sinden KI. listesine geçirilmesi istene-

Abbas Hilmi paşanın mutasarnf 
olduğu köşkle elektrik fabrikası ve 
hayvan ahırlarile arazinin 60 bin lira· 
ya alınması hakkında makama salahi· 
yet verilmiştir. Meclis perşembe günü 
toplanacaktır. avı ı me te o an a_ıye e ı ı u- va ri.ıyet o unmağa .. aş anmış~~r. ~o- mektedir. Çünkü her sene esasen 15 

ad Ağralı, dün, ilk defa olarak bulun- cuk. baba~ı .olan Sul.ey. m. an dun mud- bin lira ikramiye faslı mevcuttu. Bu cektir. 
d w p 1 ı· d d k d - k d · · · Ipliksizlik yüzünqen bir çok tez-ugu erapa as ote ın en ışarı çı - eıumumının en ısının teczıyesını sene yapılan fazlalık bu miktarın beş 
mış ve Beyoğlunda dolaşmıştır. istemesi üzerine: gah ve fabrikalar kapanmıştır. Bu hal 1 

misline çıkarılmasıdır. iki binden fazla isçiyi dı=rıda bırak-
Maliye Vekilimiz bir haftaya kadar - Ben çoluk çocuk sahibiyim. Ba- · ""' 

Yeni Neşriyat =t 
Ankaraya dönecek ve vazifesine baş- na acıyın. Bir kadın yüzünden bana • mıştır. Bu vaziyet te lktısat Vekaleti-
layacaktır. kıymayın, demiştir. /ş Bankası ne bildirilecektir. 

Yeni .Medeni Hukuk Şerbi - Hukuk Fa

);ültesi kıymetli profesörlerinden Mustafa , 
Reşidln bu isimdeki kitabının ilk fn~iküEi 

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

KDçOk Haberler 
Peşte draat sergisine davet edUdik ı den imal edilecektir. Bu işi görü~mek üzere 

Macaristan milli ziraat şirketi tarafından perşembe günü Ticaret Odasında bir top
'Budo.peştede açılacak 46 ıncı zlmat sergisi- !antı yapılo.cnktır. 

ne Türkiyenin de Iştirak etmesi için İsto.n- ı--------------
bul VilAyetine bir davet mektubu gelmiştir. 

Dokumacılar Cemlyeti 

Esnaf cemiyetleri Müşterek Büro merkez 
hey'etlnden çekilen Ferhanın yerine Doku
macılar Cemlyeti Reisi Yahya seçilmiştir. 

Müşterek Bürodan ayrılan Dokumacılnr 

Cemiyet! tekrar Büroya girmiştir. Keyflyet 1 

Ticaret Odası Esnaf Şubesine bUdirHmiştlr. 

TariCe Komisyonu 
Şirketi Hayriye, Akay ve Haliç işletmele

rı Tarlfe Komisyonu yarın Deniz Ticaret 

.Dış borsalarda 
Mahsullerimizin 
Fiatları 

Boraa 

Berlin 

Humburır 

Moreilya 

Ha~urg 

1 - •• 937 
eiıa M ıletar Fiat --

Yumurta TaneBi 10 

Yulaf Yüı. kilo 116 

ZeytinyaAı ,. 735 

Zeytinyatı ,. 114 

Para 

Fenlle 

Şii 

Frc 

R,M. 
Frc Mnreilya 

Hamburg 

Londra 

Hamburg 

Balcia 

Küşyemi Bin kilo 1.30 T. L. 

, 
, 
., 

Man il ya 

Londra 

" 
Kabulcia 
fındık 

Kal:ubız 
fındık 

Ceviı. 
,, 
,. 

Ü:züm 

26 1/2 Şii 
yüı. kilo 38 T. L, 

,. 
, 
,, 
, 

77 

17 

, 

., .. 
Fro 

K um b ara Cerrahpaşa ser tabibinin 
• • teşekkürü 

/kramigeSl Hastalığım esnasında her gün can • 
dan alaka gösteren ve her suretle isıif
sarı hatırda bulunan çok sayın biiyilk
lerime, muhterem meslekdaşlarıma ,,e 
sevdiklerime sonsuz te§ekkiir ve min -
netlerimi arzederim. 

Türkiye İş Bankasının Şubat 1 ':J 3 7 
tarih ine ait ikramive keşidesi, dün sa
at on birde Noter h"uzurunda Banka Ge 
nel Direktörlüğünde icra kılınmıştır. 
En az 25 lira mevduatı bulunan kum
baralı küçük cari hesaplar arasında ya 
pılan bu keşidede 2000 iki bin liralık 
ikramiyeyi mezkur banl\anın *ars şu
besi müşterilerinden 1139 No. lu hesap 
sahibi Bay İhsan kazanmıştır. 

Alaturka konser 
Konservatuvar, 937 yılı içinde ala,. 

turka konser vermeği kararlaştırmı~-~ 
tır. 

Dr. RüŞtii Çapçı --·. ,,.. . .............. . ... .... ·-
1\lilneuı Btlrdıı,uı 

Şehir 1i'yırİl'osu 
Şehir . ."ıyatrosu 

Tepebaşı 

dram kısmında 
2/2/!J37 

akşam sıtat 20.30 da 
BAHAR 

TEMIZLI(U 

Fransız tiyalro~u 
Operet kısmında 
Oyun yoktur. 

•• 
Yarın aksam S U M E R 

' 

çıkmıştır. Kitap Türkiye Temylz :nahkeme• 
si ve İsviçre federal mahkemesinin son lcll• 
hadiarına göre yazılmıştır. 

Marmara - Ankarada şair Faik Ali Ozan• 
soyun çıkardı~ı aylık Marmara mecmuasının 

beşınci nüshası da çıkmıştır. 

Gedikpaşa Azıtl\ 'pn 

Halk Opareti 
Bu akşam saat 21 de 
Zozo Dalmaa1n 

iştirakıle 

ŞIRIN TEYZE 
bUyük operet 
Yıum akşam 

Surayda 
ESKi HAMAM ESKI TAS 

Perşembe ukşııını '!'anda 
tiRIN TEYZE 

Pek yakında SE - YEJ{ 

Sineması Komedi Fraıı se.zo'iıı 
meşhur artistieri 

MARIE BELL 
MADELEINE RENAUD 

ve MAURICE EfCANDE'nln 
temsilleri ve Dr. Krauss'un 30 gtızcl kızlı-ın ve Anıpir'in hııle heyetinin 

ıştırakile MARCEL PREVOS'l"un filme alınmı~ romımı 

SÖZDE KI·Z 
filmini ilk defa gösterecek tir. 



SON POSTA Sayfa 5 

MEMLEKET HABERLERİ 1 Çamaltı bir 
haline 

tuz şehri 
geldi llıııııııı.. 

Lodos fırtınası 
kazalara 

bir çok 
oldu 

Burada çalışan işçiler şehre inmeğe lüzum görmeden 
her ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar 

Silivride 

Manlsa okuyucularmuzdan bir kaç im
za lle aldı~ınuz bir mektup bize Manlsa
da bir (Tabakhane) derdi bulunduğunu 
anlattı: 

Manisada ötedenberi (Yarasanlar) 
semtinde, dt~eri de yukan mahallelerde 
olmak üzere lkl tabakhane vardı. Bun
lardan (Yarasanlar) semtındeld tabak-
haneler üç dört yıl önce zararlı görüle- Çamaltı ince tuz fabrikasından bir görünüş 
ret Sıhhat Müdürlü~ü tarafından ka- İzmir (Hususi) - Çamaltı tuzlasın· istihsalat yapan tuzlaları arasında 
pattınlmıştı. Blr müddet sonra mahalle da faaliyete geçen ince tuz fabrikası, mevki almıştır. Japonyaya yeniden 
halkının ş1kfıyetı üzerıne Yukan mahal- ilk ince tuz partilerini hazırlıyarak yüz bin tona yakın tuz iliracı için 011 

le tabakhaneleri hakkında da ayni ka- memleketin her yerine göndermiştir. anlaşma yapılmak üzeredir. 
rar verllmlştı. o zamandan beri yeni ta- İnce tuzlar bu hafta içinde İstanbııl, Tuz almak üzere Çamaltına gelecek 
bakhaneterin ~uruıaca~ı yer hakkında Ankara, Adana ve İzmir gibi başlıca ecnebi vapurlar için büyük bir iskel~ 
tetklkat yapılıyordu. Şimdi anlaşılıyor kl şehirlerimizde piyasaya çıkarılmıştır. yapılmağa başlanmıştır. Vapurlar is -
yenı tabakhanelerin (Kerpiç çuku- Fenni esaslar dahilinde hazırlanan in· keleye yanaşacak ve tuz depolarından 
ru> nda kuruımasına karar verilmek ü- ce tuzlarımızın memleket içinde oldu· hususi elektrikli tramvaylar vasıtasile 
zeredlr. ğu kadar muhtelif Balkan memleketle· getirilecek tuzlar, insan eli değmedea 

Kerptç çukuru bir müddet önce dur- rinde de rağbet göreceği ümit ediliyor. vapurlara tahmil edilecektir. Çamalll 
gun bir su birikintısl, müteafftn blr sıt- Bilhassa Yunanistan, Bulgaristan, Ro - tuzlası bir tuz şehri haline geldiği için, 
ma yuvası halindeydi. Sıtma mücadele manya ve Yugoslavyaya ince tuz ihra· tuzlalarda çalışan işçilerin içtimai du· 

ye kadar şehre fasıla ile yağan karın hey'etl taratından ev başına üçer ura n- catı yapılacağı ümit ediliyor. rumları, işçi çocuklarının mektep ihti· 
irtifaı 1,60 santimetredir. Nevşehir - lınmak suretne kurutulmuştu, zarar ver- Çamaltı tuzlası, tuz sanayiimizin baş- ~·açları tamamen temin edilmiştir. İş· 
Niğde postaları 1 O - 12 günde gelmek mes1n1n önüne geçllmtştl. lı ca bir mevki elde etmiştir. İlave edl- ?il~r şehre inmeğe lüzum görmeden het 
tedir. Şehirde yiyecek ve yakacak buh Bunun lçlndlr ki, bize mektup yazan len modern tesisatla dünyanın en fazla ihtiyaçlarını tuzladan temin ediyorlar 

ranı göze çarpmaktadır. Şekerin kilo· okuyuculanmız yenı tabakhaneterin bu Ö Ç 
su, 45 - 50 kuruşa tereyağının k ilosu semtte tesısını önüne geçllmlş olan eski lümle neticelenen anpazar köyünde 
4s . so kuruştan 10 - 15 kuruşa kadar zararın dırnuımesı mahıyetınde bulmak- Bir av kazası Bir hız yandt 

· · Biga, (Hususi) - E§elek köyünde ge Çanpazar. (Hususi) - Telgraf hat fırlamıştır. Bu sene kış şiddetıı· ve de- tndırlar Diyorlar ki· 
"i g r. çen perşembe günü köyce yapılan bir çavuşlarından Abdülgafurun dört ) a· vam elmesinden şehir ve köydek i ko- Kerplç çukuru şehre bit'•lk tbldl 

yun ve lreçi ve sair hayvan sahipleri · Tekke mahallesi ile arasında 30, Cami sürek avında herkese beklemek için şındaki kızı Avse, gece saat on beı:t<> 
n i fa zlaca düşündürmekte, bunların aç mıntakası ne so Tevfik! hall 1 11 J • ., • ye ma es e l -bir nokta tayin etlilnıişken köyden Sa- va~desinin sokaktaki çeşmeve su alma· 
kalacağından korkulmakt~dır. ıoo metre a d t ı ı k ıt bl J v r ır, aza 0 ara geç r t dettin og-lu İbrahim isminde bir genç, g-a çıktıg·ı sırada soba içinde mısır bl 

r. u vaz ye e u un ~ehir bulduğu noktayı kendi kendine terkle vurmağa çalu,prken elbisesi tutuşarak Silivride bir mavna parçalandı yol üzertndedl B ı tt b"T 
Silivri (Hususi) - Beş gün devam kokudan mustarlp olacaktır. Bize öyle ormanın başka bir yerine gitmiştir. yanmıştır. 

eden şiddetli bir kış, bütün münakalatı geliyor tl. tabakhanelerı <Gediz) ve Orada bir kıpırdama olduğunu gö- --- -------
durdunnuş, fakat gene şiddetli bir lo· (Akpınar gtbl daim! cereyanh dere- ren gene 0 köyde İsmail oğlu Ahmet, Bir ya11 hşhk 
dos bütün karları eritmiş, yollar kendi lertn kenarında yapmak en münaslp bir d te t · d · le liğinden açılmıştır. Lodos yüzünden karar olacaktır. . kt arşı _an. a .. ~ :. m;ş ve k omuz ~annıy, Eliizizden bildiriliyor: Maliye Vekiı 
deniz kabarmış, dalgalar sahilden bir brahımı t0?.~~?. e~. f" es~: d. urşuıha letinden gelen bir emir üzerine Defter 
az arıkta duran bir taş mavnasını kara· * yaralıyar_a 0

. urmuş ur. ~ ıse ~3. -' darlıkta Arap harflerile basılmış olan 
• Bizim blldltimlze göre Manisada lda- halline gıden Jandarmalar, dıkkatsızlık \ pulla 1 k 1 k h d". 

ya atmı~ır. Nüfusça zayiat yoktur. re adamlarımızm en kudretlllerinden bl- k d •. ldu""ren Ahmedi vakala· ayrı ıp ya ı ır en se ven ıger 
Bir tren ar 

8 
tın a 8 1' ır 8 am ri vardır, kendisinden meseleye el koya- Adl"veve teslim etmişlerdir İşe n ın ıra 1 ır pul pa etı ııe d d mıslar. 1 • • yakılmıştır k 1 d k 

Id b" d l le ar ı;ı a~ını o . • pullarda 9 b" ı· 1 k b" k . ...ı 

on u rak en dojtru nettcesine götürmeslnl rı- k müddeiumumilik tahkika•a ı · 
Ehizizden bildiriliyor: - Kar bir haf ca ederiz. el oyan • Htdisenin tahkikine dördüncü mü ~ 

tadan beri olanca şiddetile devam et· -~-------ı------- başlamıştır. fettişlik maliye müşaviri gelmiştir. 
mektedir. Şehirde grip salgını v~rdıc. Bir manda Bir tabanca kazasi ihe~oluda bir kuiTiarhane 
Vakacak fiyatları vük~eım: .,tir. Istan· 
buldan gelen tren Şefakatli il0 Malatya V d d f Bursa. (Hususi) - Bursanın Balcı 
arasında karlara 

n
0
•· .... t""ıJmi·ı· ~ı t""ır . . 50 a· n. U Ur U ve Q m ·· ·· d Ha T h " · · '" ... ~ ., Sultan koyun e marncı a ır ısmın-

mele hadise mahalline gönde~ilmiş ve 79 kı·şı·yı· lStrdı de biri sabah namazını kılmak için ab· 
tren ancak iki gün sonra hareket ede· dest alırken tabancasını yere düşür -
bitmiştir. Diyarbekirdcn gelen bir İzmit, (Hususi) _ Kandıranın Kı~a- müş, tabanca ateş alarak çıkan ku~~un 
tren de karlar altında kalmıştır. lar köyünde bir manda kudurmuş, 79 Tahirin ka!bine ra~tlamı~ ve öldürmü~ 

Civarda dün gece bir adam donmu~- )<işiyi ısırmUltır. lsırılanlar kuduz has- 1 tür. Müdde~umumı. tahkıkat yapt_ıkt~n 
tur. Kı~ biitün şiddetiyle devam etmek tahanesine gönderilmişlerdir. sonra cesed ı n defnıne ruhsat verılmış-

t ir. 
tedir. 

--------~---------
lzmitte fakiriere yakacak 

veriliyor 
İzmit (Hususi) - İzmit Halkev!. iç . 

timai yardım şubesi fakir halka kömür 

tcni etmektedir. 
Halkevinin bu çok güzel işi, bütün 

halkı ve bilhassa fakirleri pek sevin -

dirmektedir. 

Nevşeh ir(e bir yara:ama vak'asa 
Nevşehir (Hususi) - Cumhuriyet 

mahallesinde oturan muhacir Hüse · 
yin ismindeki bir genci Ziya ve Salih 
isminde iki kişi yaralamışlardır. Vak'a
nın sebebini Hüseyinin bir gün Sali -
hin kayınpederini odun taşırken bele
diye memurlarına yakalatmış olması -

dır. 

Çeşmode muhacirlere erzak 
veriliyor 

Çeşme (Hususi) -Göçmenlere ve -
rilmek üzere büyük bir kayık yükü un 
gelmiş ve depo edilmiştir. Bunlar ya
vaş yavaş herkesin nüfus ve hayvan n
dE:dine göre tevzi edilecektir. 

. İnebo'u (Hususi) - Aşağı çarşıda 
bır kahvede kumar oynatıldığı zab!ta· 
ra haber alınmış, beş kişi kumar ny • 
narken cürmü meşhut halinde yaka • 
lanmışla:dır. Kahve kapatılmış. ku .. 
marbazlar mahkemeye verilmi~lPrdir. 

Inebolu Halkevinde toplantiiar 
i nebolu (Hususi) - Halkevi çayh 

aile toplantıları yapmıya başlamışt ı r 
İlk toplantı gece saat bire kadar devam 
etmiş, davetliler güzel bir gece geçir . 
mişlerdir. 

PAZAR OLA HASAN BEY 
DiYoR-KI· 

Mevsimin sonuna kaldığı içindir ki 
her gün dona kalır. 

* Yirmi dokuz şubatta doğan kadın 
e n mes'u t kadındır. Dört senede bic 
yaş büyür. 

* - Kadın en az şubat ayında konu· 
ş ur. 

-Neden? 
- Yirmi sekiz, yahut yirmi dokuJ 

gündür de ondan! 

* Ben şuba!ı eşeğe b enzetirim, peşinı,o 
den deve büyüklüğündeki Mart gelir. 

* ı 
Mart kazma kürk yaktırırmış. Eğee 

Ya~ Hasart Bey, gazetede memleket 
~ uları hakkında bir havadis oku· 

• Çok memnun oldum doğrusu .. 

.. . Şehrlınf~de ne kadar bo§ a rsa .. ·. Buralara o kadar ilk meklep ya 

vana... pılacakmLI · ·· 

Hasan Bey - İyi ama, bu mektep· 
lerde okuyacalr milyarlarca çocuğu 
nereden bulacağız! .• 

kazma kürek ~ubatta yanmamaşsa.. J 

tMsft ~ 



Ziraat bahislPri: 

ipekçiliğimizi tehdit eden b'r 
ha s ta 11 : Dia pis Pentagona 

Köylümüzün " kurutan " d:ıi; ha!alık bir • böcü ., den ileri ı 
gelir, onun sardığı ağllçlara bakınca, genç dallarm tahtakorusu 

gibi bir takım haşerelerle sıvnnrnış olduğu görülür. 

İstanbuldan - Yalova yolile - Bursa· Şimdi Orhangazide mücadele memu· 

SON POSTA 

Bütün dünyayi alakadar eden bir c=na et 

Parisin Bolonya orman 
öldürülen Sovyet A 

a 
• 

mı 

Katil kim? Sebep ne? ya gidenlerin ilk uğradıkları kasaba runun nezaret ve direktifıle yapı1mtık· 
Orhangazidir. Orhangazi az ileride gö· ta olan mücadelede dahi bu ilaç kulla· 
rülen cİznik gölü• nün iki yakasım bir nılmaktadır. Yüz kısım suya on kısım 
ay gibi saran 23 parça köyıe birlikte karıştınlarak hazırınnan naçıa ağaç· Yirm beş ya(:ında sarışın F ronsız zabıtasının ihtiff. 
Bursaya bağlı bir kaza oluyor. Bir ~ok· lar iyice badana edilmekte, bu ilaç r 
larının küçüksediği bu kaza ziraat ba - yüksek dallara da serpilmektedir. Te • bir Rus gencinden şüphe verdiği gibi siyasi 7711 

kınundan geniş imkanlara malik ve ka rnin olunduğuna gö~e bu ilaç % 70 ha· · 
ıabaiık bir nüfusun barındığı bir va • şereyi yok etmektedir. ediliyor, Fakat acaba katil Yoksa hırsızlık vega es 
tan parçasıdır. Diğer işleri arasında Diyaspise karşı ilk defa İtalyad:ı ve bu bir türlü bulunarnıuan bir kinden dog~ an şa 
böcekçilik te ehemmiyetli bir mevki bir aralık bizde de tatbik edilen ikinci '.:7 

tutar. Yüz binlerce dut ağacı varcır ve bir mücadele tarzı da bu böcüleri gene genç mi ? Navaclıi.n düşman/ık mz? 
her yıl 3000 kutudan fazla böcek tu • başka bir böcüye yok ettinnek usulü • Dört beş gün ev· ! dir ki hele S 
tulınaktadır. dür.Diyaspisler nasli dut ağacı üzerin· vel cSon Posta .. mn düşmanları bil 

Köylüyü her yıl az emekle, az va· de (tufeyli = ehti) olarak yaşıyor ve küçük haberleri ara fa da derhal lı 
kitte bir çok paraya kavuşturan ko • onu öldürüyorlarsa Prospatell_a, Persili sında sıkışmış 'Olan te geçmekte ge< 
zacılık, Orhangazi ve çevresinde, son ic:O:indeki bir parazit te diyaspislerin Ü· bir telgrafm anlattı mem1~lerdir. İs 
yı11ar zarfında hissedilir derecede ge· zerınde yaşamakta ve onları te1ef et • "h :focia döne dolaşa edilen sebep !{ı: 
rilemeğe başlamıştır. Buna da sebep mektedir. Yalnız kış gelip te bu fay • gF ansada gu··n- chin'in vaktile. 

d lı b .... 1 . k k Im r un me 
kozacılığın temeli olan dut ağaçlarının a ocu ere yıyece a ayınca on ~ lesi haline g ld" yeı hizmetinde 
bir hastalıkla kurumıya başlarnasıdır. lar da telef oluyorlar. Onun için bu 1 ~nra sadece ~a~~ lunmuş, bilahBr' 
Karşı gelinmeyince pek çabuk yayı • tarzın fayda vermesi laboratuvar1arda sızlan alfıkada t • Fransada iken 
Jan bu hastalık az zamanda dutlukları daimi surette bu böcünün üretilmesine mekle kalm dır eb... leketine çag~ırı 

b -ı d a ' u 
sararak köylünün ancak 6 sen~e mey· ag ı ır. _ . tün dünya<t'\ netice gitmemiş oımas 
dana getlireblldiği balıçesini kemirir, Ne mutlu .... D~ne kadar ta~ıate bo • si merakla bekle • Navnchin ldJlld 
bitirir. yun veren koylu, yıllar geçtıkçe ona nen bir v k' h ı· . ı Mösyö Na\r3 

h.k. 1 kt d a a a ını 9 
Köylümüzün ckurutan• dedikleri a ım 0 ma a ır. aldı. 30 Ağustos J 88 

hastalık bir böcüden ileri geliyor. O· Çiftçi Mösyö Navachim rihinde MoskO' 
nun sardığı ağaçlara bakılınca genç Bay Muzaffer Önhon: adını taşıyan bir doğmuş, 'Onivt:. 
dalların boydan boya sarımtırak bır cYonca• adlı eserinizden lütfen aşa· Rus aliminin ölü • tahsilini yaptır 
beyazlıkla ve tahtakorusu gibi bir ta · ğıdaki adrese bir tane gönderiniz: münden bahsetmek sonra 1914 yılı 
kım haşerelerle sıvanmış olduğu görü· (Bursa · Atatürk caddesi No. 111) istiyoruz. Fakat heı yani harp senel 
lür. Bunlar hareketsiz bir t:.ıkmı bitler şeyden evvel vak'a· de Rus Kızıl sı 
halinde ağaca yapışm~lardır. Ve bir Ne h" ce . d k yı anlatalım ~ hizmetine giı1 
taraftan ağacın suyunu ernerken. bir V.Şe ır zaevm e avga İkincikanunun 26 Kopenhaga yoll, 
taraftan da çoğalırlar. Eksedya iki se· Nevşehir (Hususi) - Nevşehir ce • ıncı günü sabahı Pa mış, Rusyada 1\ 
nelik bir zaman yapıştıklan yeri ku • zaevinde mevkuf ve mahkUmlar ara • riste Bolonya orma rezı.,l· iktidar rtl 
rutmağa elverir. sında bir kavga çıkmış, nöbetçi jan • nının methalinden kiine geçince ofl 

Bu böcüye fen dilinde Diyaspis Pen· darmanın mJiıhla müdahalesi üzerine geçen bir zat, yüı la iş birliği ynpr: 
tagona adı verilmektedir. Dişileri yıl • bastınl!.ıı~W'. metre kadar ileride J>ilabara Lenin ) 
da iki defa döl verirler ve her seferin· ~Kavgadı d6rt kişi hafif ve bir kişi de iki k~in dövüş" idareyi tesis edi 
de-:bir tek böcü 150-200 yumurta yıı • ~r :turet'te yaraı."anmı.ştır. Kavganın mekte olduklarıru de idama mah~ 
par. Bu yumurtalardan çevik ktt .. tlar m~· l!bbipleri yakalanmışlar, haklann· görmüştü. Yumruk edilmiştir. 
fışkırarak ag·acın dig~er v. erlerinE yer ~ da .aat takibata başlanmıştır. Bunlnr y • '"k • Fransız zabıtasının polis müfe++i"l~ri vak'a mahallinde tetkikat yaparinrken Fakat NavaCi 

d"A hkfunl da tec 't ed'lm" 1 1:1ınruga mu em ·~ t leşrnek üzere dağılırlar. Ve onlar da bi· d~c.f:r :ma ar n rı 1 ış er· mel bir boks müsabakası yapıyor gibiy zete vardı, adam küçük çapta bir rüvel kaçmaya muvaffak olarak evvelfı 5 
rer yere yapışıp tekrar faaliyetlet ine ır. diler. Bu ne kadar sürdü, gören pek iyi ver kurşunu ile öldürülmüştü. holme geçmiş, oradan da Parise 0 

devam ederler. 1 kestiremiyor, belki bir iki dakika, bel· Fakat kimin tarafından? müştür. Aradan birkaç yıl geçince' 
Diyaspis böcüsüne karşı ona daha stanbulun yeni bütçesi ki daha az ... Derken kavga edenlerden Hadiseyi uzaktan gören gene §Bhit vachin affedilmiş, memleketine 0 

önce tutulan memleketlerde şimdiye Istanbul Vilayeti Hususi idares-ile biri boylu boyuna yere serildi, öteki de Lövöf : .ınüş, orada From adını taşıyan barı 
kadar tatbik edilmiş bir çok mücapele Belediyenin 937 yılı mali bütçesi dün onnanın içine doğru koşniaya başladı. - 25 • 30 yaşlarında genç bir adam· nın başına geçirilmiş, üç yıl bu bi# 
usulleri vardır. Bunlann en tanmmışı belediye meclisine verilmiştir. Bütçe Hadiseye şahit olan zat Löföf isminde dı. diyordu. Az çok katiyetle eşkalini te bulunduktan sonra So\ryetier tı 
kükürtlü kireç. bulamacı ile ağaçian 11,041,921 liradır. Geçen seneki büt- biri idi. Merakla düşen adamın yanına de tarif ediyordu. fından Pariste kurulmuş olan Tic~ 
badana etmektı. (Reçetesi • on kilo su d b" k "k . koştu. Polis memurları araştırmaya koyul· Bankasının idaresine memur edi1Jll

1 

1 kilo kükürt, 1 kilo kireç olup hazır : çe ~ ır~z 'de 
81 btı~: . d b Öldüren yara dular ve anladılar ki: tir. 

lanması hususi ~artlara ı· b"d" ) B _ ususı 1 are utçesın en u sene · h - On, on bec: gu-n o-nce Rus olduguv Navachı'n Parı"ste epeyce kalmış, -ı a ı ır u 1 OOO 1 0 -000 Adam yüz. üstiı areketsiz yatıyordu. '( 
bulamacın hazırlanması kadar ~lla • <>, ira arü~şefak.aya, ~ lira Lövöf bu zatın bayı1mış olabileceğine tahmin edilen 25 • 30 yaşlarında bir lahara Rusyada başka bir memuri) 
nılması d~ fazla ihtimam istediğinden faki: taleoenin ia~si~e, 1 o.oo~ lira, e- hükmetti. Yardım maksadiyle sırt ÜSlÜ genç, mahallede Navachin'in adresini tayin olununca gitmekten istinkaf 
çoktanberı daha pratik bir mücadele u· kallıye_tler, hayır müesseselerıne, 4f>, çevirdi. Ve 0 zaman gördü ki adamın sormuş, bir aralık kendisini de görmüş miştir. 
su1ü aranıyordu. bin lira Halkevine verilecektir. yüzü ve ycleği kan içindedir, kalbi de tür. İki adam ne konuşmuşlardır? Kat- Navachin'in siyasi bir suikasde l.lı 

Nihayet karbolineüm adındaki bir Düşkünler evinin yeni sene bütçe· durmuştur. iyetle bilinernez, fakat polis memurları dığı iddiasında bulunanlar evvelfı Jı 
maden kömürü artığının bu işe elYe · si I 67,506, Konserva.tuvarın da 8 l2ôl Lövöf imdat çRğınnaya koyuldu, te- hükmettiler ki, gencin Navachin'i ar:ı· yaya dönmeyişini buna sebep oJııP 
rişli olduğu anlaşıldı. lira olarak tesbit edilmiştir. sadüfen bir onnan bekçisi geçiyordu. maktan maksadı tanışmaktı, iyice bel· görmekte, sonra son günlerde Rusy8 

Koşup geldi ve cesede bakınca: !emekli. Nasıl olsa müteveffanın her idama mahkum edilmiş olanlardan tl 

Muhakenıesinde 

lnsicam olmıyan 
Bir genç hız 
Tanıdığınız kızlardan Ünver im • 

zası ile bir mektup aldım, düştindüm, 
tac:ındım, bir türlü hatırlavamadım 

y• " ' 
bir yanlışlık olacak dedim. 
Tanıyayım, veya tanımıyayım, 

ehemmiyeti yok, bu genç kız. hülasa· 
ten diyor ki: 

- Ben orta halli bir ailenin k~zı· 
yım, güzel sayılınam, nihayet ken • 
dimi sevimli bulabiliri.m. Böyle oldu
ğum halde tıbbiyenin üçüncü smıİın· 
da bulunan genç, güzel, fazla olarak 
da zengin bir delikanlı beni aile mu· 
bitinde tanıdı, sevdi ve bir gün bana 
aşkını ilan etti. 

Fakat ben daha evvel muhitte bir 
diğer gençle sevişmiye başlamıştım. 
Bu genç lisenin son sınıbpdaydı, aş· 
lmnız ailesince duyulunca tahsilin· 
den geri kalmasın diye bir başka 
memlekete gönderilmişti. Aklım ge· 
ne onda, tıbbiyeliye beni mazur gör
mesini söyledim, cesareti kınlmadı, 

fırsat buldukça tekrar edip duruyor, 
ve beni aılemden istiyeceğini sövlü· 
yor, nişanlanınz, üç yıl bekleriz~ di· 
yor, ben hiç bu fikirde değilim, ni· 
şanlananlann heveslerini alır almaz 
ayrıldıklanm görüp duruyorum, ka· 
rarsızım, siz ne dersiniz teyzeciğim? 

* Benim diyeceğim şu: . 
Bu genç muhakemesine baz<iJ! ha· 

kimdir, bazan değildir. Yalnız uzun 
müddet nişanlı durmanın fena bir ne· 
tice vereceC"ini müdr:iklir, fakat bu· 
na rağme~. dı~er taraftan bir lise ta· 
lebc~· •:t ::ııu~ışakaya girişrnekten çe· 
k:nn enı ytır, kızım, iki mektep ço -
cui!unt.n elinde yıpranmak, tanıdık· 
ları:uin da diline düşmek istemiyor· 
san bu maceraların ikisinden de vaz 
geçmelisin. 

Bir erkek, ffiU\'afakat edip etmiye· 
cağini anlamak için bir genç kızdan 
istimzaçta bulunabilir, fakat bu is · 
timzacı müteakip doğrudan doğruya 
aile i1e temasa gelınt:!di mi bilmelisin 
ki maksadı eğlenmektir, bir çokları· 
nın yaptıklan gibL 

TEYZE 

_ Fakat ben bunu tanıyorum. dedi. sabah ormanda bir gezinti yaptığını bi zıları ile iyi arkadaşlığını ileri sürtl'l 
Hemen her sabah buralarda dolaştı~tı- Iivordu. Yüzünü tamamen beHeyince tedirler. 
nı görürüm. Ama kim olduğunu bil . y~nılmadan öldürebilirdi, netekim öyle 
mem. de yaptı. 

Hizmetçi kızın ~hadeti Poljs memurlan tarafmdan ileriye 
Ölünün kim olduğunu birkaç dakika sürülen bu rnuhakeme doğru mudur? 

sonra yetişen zabıta memurları da bil- Şimdilik kestirilemez, fakat ne olursa 
miyorlardı. Cesedin cebinde bir mendil olsun bugün bütün Fransız .zabıtası mü 
ile bir gözlükten başka birşey yoktu. teveffayı araştırmış olan genci aramak 
Bir san1ye lçin öldüren tarafından so· la meşguldiir. Alelhusus bu gencin C:l· 
yulmuş olabileceği düşünüldü, fakat kfili kavgayı uzaktan görmii~ olan şa· 
hatırıandı ki katil kavgayı mütcakıp hidin anlattığına göre katilin eşkaline 
hemen kaçmıştı. Ceset yüz üstü yalı· de benzemektedir. 
yordu. Soyulmuş olamazdı. Beklenmiyen bir miital~a 

Tam bu sırada bir hi:t.metçi kız kala- Yalnız bu arada polis memurlan bir 
balığı yarıp geldi, cesedi görünce: sürpriz kal'Şlsında kaldılar: Navachin· 

- Efendim! diye haykırmaya başla· in kurşunla öldürüldüğü sanılıyordu, 
d fakat otopsi de hiç bir kurşun yarası 

ı. 

- Efendin kimdir? bulunmadığmı gösterdi. Navachin bir 
- Dim~i Navachin isminde bir bıçak darbesi ile öldürülmüştü. 

Rus fılimi! Cinayetin !o>ebebi.. * Paris zabıtası bu dakikaya kadar ka· 
tili tutamadığı gibi, cinayetin sebebini 
de anlavamamıştır. Navachin herhan· 
gi bir düsmanlığa mı, herhangi bir soy 
gunculu(ra mı, yahut siyasi bir suikss· 
de mi !kurbnn oldu. belli değildir. 

Ailesinin söylediğine göre Navachin

Edirne hattında tamirat 
Edirne (Hususi) - Avrupa hattı!\i 

sark demiryollarının tesellüm esılll 
~ında tesbit edilen şekilde tamir ~ 
takviyesi için devlet demiryolları tl 
mum müdürlüğünce alakadarıara laııl 
gelen emirlerin verildiği ha-ber nl·tl 
mıştır. Ameliyata yakmda ba~l:;nıl~ ,ı 
caktır. Bozuk olan traverslerle raY'' 
değiştirilecek, ayni zamanda Karatl 
ğaç · Edirne •Şehir» istasyonu nrn&1~ 
daki dört kilometreye yakın kısın1 il 
zerinde yeniden tadilat yapılacak 'e 5 

baskınlarında bozulan bu hat yüksel~ 
tilerek her sene wku bulan inhidııfl) 
önüne geçilecektir. 

Hattın tamir ve takviye işi tama~ 
ikmal edildikten sonra bugünkü h• 
reket tarifesi değiştirilecektir. 

Edirne orta mektep şubesi 
Talebelerinin fazlalığından dolB~ 

Edi,rne ortamektebi için bir fUbe ııÇ" 

Dimitri Navac.hin'in o gün öğle ye
meğinde bir misaliri vardı. Buna rağ· 
men rancfevulannda gayet titiz olduğu 
halde evine dönmekle gecikmişti. Hiı· 
metçi kız da efendisinin her sabah or· 
manda do1aştığını bildiği için esasen 
orman kenannda olan evden çıkmış, a
ramaya koynlmu~1u. 

in şahsi diismanı yoktu. Cebinde para masına karar verilrn~ti. 
rrezdirmesi de mutadı deiWdi. Şu halde ~ 

İlk delmcr 
Polis memurlan hndisc yerini araş· 

tırmaya başladılar. Cesedin yanı bn -
şında üç tane kiiçük rüvelver fişek ko· 
vanı, bir kınk göz)iil:. bir de eski ga-

Edirnenin Kaleiçi mahallesinden 
ilk iki ihtimal mevzuu bahsol~maz. . 

üçimci.i ihtimale fTelince; F.ransada bina bu iş için müsaid görülmüş ıs 
az çok tanınmıc; bir Rus ne zaman öl· eden tamiri bittiğinden muvakkott, 
dürülo:e, elde delil bulunsun bulunma- Halkevinde bulunan ortamekteb şıJ 
sm hadisenin :ııiyasi olduğunu iddia et· besitıin yeni binaya nakline ba{'lanıııı( 
rnek fidet haline gelmiştir. Bunun iç:n- tır 
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İzmirde üzüm kongresi 
" Son Posta , n1n tefrlkaat : 4 

hazır lıklar • 
ıç n • 151 nunlarall şehit 

Senede memleke-ti_m_i_z_e_1_2_m_i_ly_o_n_li_rahk döviz getiren 

l tir k üzümlerini Yunan, Iran ve hatta Kaliforniya 
Üzünılerinin rekabeti karşısında sarsılmadan mu

hafaza etmek için tedb~rler düşünülüyor 

(Ertuğrul faciasına karışarı aşk macerası) 
Yazan : A. R. 

okuduğu kitaplar Günler geçtikçe, 
Suad'ın ruhu da tebe ··n er ya m ştı 
- Odaya kedi gırmış .. kovalayım, ı Hilmi Efendi pencerenin önüne gi-ı şu çocuklarından, Laz Şahana kadar, 

dedim .. tavana sıçradı... derek resme daha dikkatli hakınış; onun bütün eski dostları, onu özlüyor-
. . . - Hay, külhani; hay ... Eğer erkek 1 lar; rastgeldikçe, vaziyetten şikayet 

Hacer hanım, artık dınlememıştı. 1 · · · · · h. b h · ı· 1 k d. 1 d 
V •• • • b. o sa ımışsın, ıyı ır a rıye ı o aca • e ıyor ar ı. 

A~nı ~çıp go~lerını yummuş .... ır mışsın. Hatta komşular bile, Suadın geçiı· 
haylı bagırıp çagırdıktan sonr;ı, guç • Diye mırıldanmıştı. diği bu İstihaleye ehemmiyet veriyor-
tükle öfkesini yenehilmişti. 1 Suat, mektepten elbiseyi nasıl ge • lar: 

* tirttiğini, ve resmi nasıl çıkardığını - Bizim Yalı çapkın ı, artık e nı ko-

fakat günler geçtik ce, Suad değiş • 
mişti. Babasının taşıdığı kitaplar, onun 
ruhunu bir haylı değiştirmişti ... Artık 
günün uzun saatlerini, okumakla, re
•im almıya hasretmişti. 

İ . Üzümler kurutuluyor _ Makine ile resim almayı, ve cam 
. zmır 30 (Hususi) - Üzüm kongre- işini şatlarda değil; magazalarda ~ap • yıka.mayı, çarçabuk öğrenmişti. Hiç 
~ınin toplanacağı şu günlerde İzmir ih· mak fayda verir. Bu suretle yapı.acak bir istisnası 1 lt fl ahalle 
f a~tçılan arasmda gözleri çeıen bir noksanların tashihi kolaylaşır. ki 

0 ma~~ tar. ı e, ~. k 
t~:ı~e~ vardır. İhracatçılar\<.: üzlım ye- İhracatçı Şerifzade Salahaddin de Ü· ç~u. arın.ın hepsının resımlerını çe -
~tırıcıleri arasında bu mevzıı üze - züın işinin dedikodularına son vereıek mıştı •. Bu arada, borazan Abdullah 
rınde fikir aynlıklan bulunduğu göze ınüstahsil, mütevassıt ve ihracatçmın çavuş ıle en samimi dostu olan Laz 
Çarpıyor. Senede IIM!m!ekctimize on, müşterek menfaatlerini koruyacak şe- Şahanı eve çağırarak onların da birer 
~~ iki milyonluk döviz getiren Türk ü- kilde devletin salahiyetli erkanınır. hu- poz resmini almayı ihmal etmemişti. 

1
.Urnlerinin Yunan, İran ve hatta Ka - zurile toplanacak kongrede h:ı!li mu- .. 
ıforniya - ·· -ı-- .. k d af k 1 u·· .. . . b. on ı'c:ôdi" Abdullah çavu~un resmını alırken s 1~ uzumcu ugu a~ısın a sar • v ı o ur. zum ışı ır sez -.· •· kl b. 
lunadan t t b· ı beh h 1 d a ına ır şey gelmiRti · r ~ . u una ı mcsi için eme a Bunun behemehal mart ayı sonun an \. · . 

d1
: .. :di1':ı;lmesi zarureti vardır. Stan- evvel esasa bağlanması ve tatbikata ge- -. ~sker kıyafetıne gırerek kendi 
h• ıtasyon meselesi, bu noktadan çok çilmesi lazımdır. Mevzu geni~tir. Kon- resmını de çıkartmak . 

e ~lllmiyetı.i bir mcvzu oımu~tu~·· . grenin Ankarada da. İzmirde de olma· Fakat bu, nasıl olabilirdi?.. Şayet 
. tandardızasyon işi hakkında l'zmı • sınin ayrı ayn fayda.ları vardır. Kon -ı-ın ih annesi duyarsa, hiç şüphesiz, evin ta-

"a· ra?at tacirlerinden Kırkağaçit !!rede İktisat Vekilimiz Celal Bayarın ~ zırn d k. ~· vanını yıkar, bar::ıına indirirdi. 

anlatmıştı. onun üzerine babası: nu uslandı ... Pek o kadar, eskisi gibi 

- Aman kızım 1.. Bu resmi ortadan 
kaldır. Annen görmesin. Malum ya}. 
Evde gene bir tatsızlık çıkar. 

Demiye ıuecbur kalmıştı. 

Zaman geçtikçe, Suadın halind~i 
değişiklik de artmıştı... Suat, artık 
büsbütün okumaya dalmıştı. 

Deniz maceralarına ait yazılar ve 
romanlar, onun ruhunda büsbütün 
başka bir alem yaratmıştı. Hisl~ri ve 
hayalleri hudutsuz ufuk1ara doğru 
taşmıya başlamıştı. 

ortada dolaşmıyor. 
Diyorlardı. 

* Aradan, üç sene geçmişti. 
Bir gün: yüzba~ı Hilmi Efendi, va

kitsiz olarak telaşla eve geldi. 
- Beni, acele Bahriye Nezaretin

den istemişler. Bu vapurla lstanbula 
iniyorum. Geç kalırsam, merak etme
yınız. 

Dedi. 
O devirde bir zahitin, böyle ani ola· 

rak yüksek makamlardan istenilmesi · • 
çok mühim bir şeydi. Ve ekseriya da, 

(Kristof Klomb) un, (Macella) ın pek o kadar hayıra delalet etmezdi. 
(Vaskodögama)nın dah~hir takım hü \' s·· ··k dad h k .., apur, uyu a an ere et etti· 
yük seyyah ve ka,iflerin sergüzeştle- ği jçin uzun uzadıya konuşmıya vakit 
rinden emsalsiz bir zevk almıştı. Hele k 1 t H'l · Ef d d h 1 a mamış ı. ı mı en i, er a ce-
(Rohenson) un macerasına bayılmıştı. ketini çıkarıp setresini giydikten 
Jülvernin (Kaptan Cranın çocukları) sonra, iskeleye koşmıya başlamıştı. 
ile (Gizli ada) sını üstüste bir kaç defa 
okumuş; bunların lezzetlerine gene do- Hacer Hanım, düşmü~ hayılmıştı. 

Halbuki, ak~ına gelen bır şeyi yap- Suat, ne yapacagw ını "a"ırmı"tı. Bir ara-
ıyor ı: bulunması elzem olduğuna ~öre bu hu- T 

r .. Stnndardızasyonu ilmi esasla:-a bü - sustaki kararı kendilerine bırakmak 
d~Yerek iki ~ekilde yapmak mümkün - zaruridir. Standardizasyon y~pıl.malı • 

ur. 

yarnamıştı. T T T 

mamak, Suat için mümkün değildi. lık hemen çarşafını giyerek babasını 
Bu arzusunu tatmin etmek için uzun Bir gün dayısı Mustafa Bey, ona takip etmek istemişti. Fakat, baygın· dır. Yapılmasında fayda varrlır rlPmek· 

fı~) F~rirnce, müstahsiller tara - tedir. 
zürn~n PIYasaya arzedilmekte olan ü- Sabri Selimanoviç de şunları sörle-
tarar er, daha_ ba~nda ıKen müstahSil miştir: 

uzadıya düşünmüş, bir plan tertip et· (Seydi Ali reis)in Hint denizlerindeki lığı çabuk geçen Hacer Hanım, Suadın 
mişti Ha.f:t?da bir gün annesi mutla_l sçyahatini anlatmıştı. Suat, bunu o ka- üstüne atılmış; 
ka lstanbula iner; dayısının evine gi .1 dar derin bir dikkat ve merak ile dinie-l · · k" ·· 1 b · · 1 d - Eyvah,lar olsun .. kocamdan olu-
derdi Suat 0 hafta hastalığını bahane mıştı ı; gun erce unun tesırı a tın a b" d d . l · k ı t yorum.. ır e sen en mı o ayım .. şu· 

rı ından gosterılecek iht:mamla ya- cStandardizasyon işinin her senenin 
Yanya standardize edilebı"lir. - ·· hs ı·· ·· bo ı· t B uzum ma u une gore rsa ve ıcare 

Ve ) Üzümlerin tiplendirilmesi, renk odasile ihracatçılardan müt~ekkil bir 
ta boy işleri İzmirde ihracatçı tacirler heyet tarafından tayin ve tcsbitı la -

etmiş; annesi ile lstanbula inmemişti. a mış ı. iırdan şuraya koyuvermem. 
V e... annesi, ikinci vapurla iskeleden u- Bu, okuma zevk.i arttıkça, Su atta Diye bağırmıfb. 

;afı~dan yapılabilir. zımdır. Tayin edilecek tipler alıcı mcm zaklaşır uza.ldaşmaz; hemen hizmetçi ortada az görünmiye başlamıştı. Korn-

Zinırde yapılacak standardize bo _ leketler borsalarına b!l.iirHebilir. Tcs
~~rna, temizleme ve taneleri tefrik gibi bit edilecek tipierin kontmlunda ben 
r r Olmalıdır. Bunların mÜ'itahsil ta- fayda görmüyorum. Çünkti lr:ontrol ne· 
ya~ndan yapılmasına maddeten imkan ticesinde verilecek vesikanın Avrupa 
;: 1~ur. Çünkü müstahsil bu vesaite alıcılarına behemehal ilzarr• edıc! bir 
ın a ık değildir. Üzümlcrimiz, şimdi kuvvet olacağı muhakkak de~;'dir. 
daev~ut numaralama şeklile zaten stan- Muhtelif tipler!n tesbiti fayda verir. 
h rdı~~ edilmi§ bulunuyor. Bunu da • Esasen tipler arasında fark olursa bu 
ın~· tnutekfunil bir şekilde yapmak ta fark ihracatçının şahsi zararı olur.• 

Utnkündür. Görülüyor ki ihracat tacirleri lıemPn 
Bors · avni noktalar üzerinde bir!~mck•e, an-a reisi Mazhar IzmirEoğlu - .1 
St cak tipierin tesbiti kontrol iı?i üzerinde 

andardi7.asyon için tane es3.s ol • 1 ·ı · ·· kted· ınaı d ayrı ayrı mütalea ar ı erı surme- ır. 
U ı ır. Tipierin muayycn hir boyaya Kongre bu ayrılıkları ortadan kald~ • 
,!durulması da ve üzümicr irinde 
... ,ev ıo racaktır. 
d cut kara böceklerin nisbeti stan - Adnan Bi1get 
s~di?.asyona esas teşkil eder. Müstah-
~h n standardizasyonu üzerin~ alması 1 k • 
ı U.tnkün değildir. Bu işin ihraç iske - Kastamonuda avm ar 'O 1U açiidı 
k71.?d .. e ~apılması zarurid~r. Şu .kadar Kastamonu (Hususi) - Vali Avni 
t kuzumıerin sergilerde ta~tnn ve top· Doğan salı gecesi 120 kadar avcının iş
~·· tan ari olarak kurutuiması vazifesi tirakile avcılar klübünü açmıştır. Av
lfustahsile düşer. Üzüm yetısti~icileri- rupadan Setter köpekleri getirilerek 
kın de kongreye iştirakle;ini temin için tazıların yerli cinsi ıs1ah edilecektir. 
A.ongre İzmirde yapılmalıdır. Bu iş KJübe ecnebi üye alınmamıştır. F..c
~ ~karada olursa belki semeres;ni dah3 nebiler bir iki defa sürek avına i~tirak 
a uk verir demektedir. edebileceklerdir. Aidat asgari 1 O k4 -
İhracat tüccarlarından M. J. Taran- ruştan başlamaktadır. Daimiler, aml-

to da demiştir ki: törler olmak üzere avcı azası iki grupa 

ı .- Üzüm kongresi standa!dizasyon ayrılmışlardır. 
J'ni görüşürken üzüm mevıuu üzerin- Klübün başkanı Avni Doğan bütün 
.... e. bilhassa tefe-rrüat üzerınde ehem- sürek aviarına iştirak edecektir. 
;'lYetle dunnalıdır. Bence teferrüat a- idare heyeti şunlardır: İnhisarlar di
d~sında üzüm mahsulünü kıymetlen _ rektörü Hadi, meclisi umumi fızası Sa
İ ıre~ bazı noktalar vardır. Üzümlerin lim, Bedri, operatör Cezmi, İbrahinı. 
:nıre kurutulmuş olarak gelmesi 
ka Utlaka lazımdır. Üzüm sergilerinde 
t rttn ~ağıt ve tente kullanıltr.ası şart
:· z~ır~ ıslak gele~ üzümler ~aima 
1 nkierını ve nefasetıni kavbed;yor -

1 ar. Ka~aatimce ~on grey i iz"mirde top· 
~ak lazımdır. Üzüm, İzmir demektir. 

Ustahsili bu kongreye iştirak ettir -
~emek zararlı neticeler verebilir. Yal
hız.bir mıntakanın üzümilnü bir tip 

Edirnede kar yağıy r 
Edirne, (Hususi) - Bu s.:ıbah bir

denbire soğuyan hava, Edirneye yeni
den kış getinniştir. Kar başlamış ve 
şehir beyaz bir kar tabakası ile örtüi
rneğe başlamıştır. 

-----
Bursada iki tayin 

neferile Abdullah çavuşa gizlice haber 
göndermiş .. bir takım beyaz nefer el
bisesile bir fes ve bir de boru getirtmiş .. 
bunları giymiş .. Ayşe ile bahçeye çıka
rak makineyi besleme kızla ayar etmiş .. 
sonr·,, makinenin düğmesine nasıl ba· 
sılacağını ona öğretmiş .. eline boruyu 
alarak makinenin karşısına geçmişti. 

Hemen karanlık odaya koşarak ca
mı yıkadığı zaman. sevincinden çılgın 
haline gelmişti. Klişe. mükemmeld(. 
Klişeyi kağıda çekmek uzun sürmemiş
ti. O zaman, banyo küvetinin içinde .. 
hafif dalgalarla yüzen kağıdın üzerin
de .. ince, narin, fesi sağ ka~nnın üzeri
ne doğru eğrilmiş; elindeki bom, göğ
sünü n hiuısından ileri doğru vüksel -
miş bir (bahri ye sühyan neferi) ( 1) 

tersim etmişti. 

Resim, o lı.~a.r güzeldi, ve o kadar 
da Sucıdın hoşuna gitmişti ki; babası
nin mektepten dönüşünü sabırsızlıkla 
beklemiş .. Hilmi Efendi kapıdan girer 

girmez: 
_ Bak, baba .. bu kim~. Tanıyabi-

lirı~eniz aşkolaun. 
Demişti. 
Hilmi Efendi, resmi uzun uzun tet-

kik ettikten sonra: 
_ Bu çocuğu gözüro ısırıyor, am-

ma.. iyice tanıyamadım ... Tığ gibi bir 
sübyan neferi.Yalnız bunda bir sakat
lık var. Saçları ne kada.r uzun görii -
nüyor. Ni~mnameye muhaliftir. Na
ııııl olmuş da z.abitlerinin gözlerinden 

kaçmış~ .. 
Diye cevap vermişti. 
Suat, bir kahkaha basmış; 
- Ay. tanıyamadın mı; baba .. he-

nirn .. ben ... 
Diye bağırmıştı. 

flınde alıcılnra takdim etmek doğru 
0 

atnaz. Mec;€'1a Manisa üzünıü biraz in
~edir. Kasabanın üzümleri bundan da
ra kalındır. Bunlar paçal edilerek bir 

Bursa (Hususi) - Kadastro me - (ı) Evvclcc bahriyt'dc, tcrzilik, do -
murlarından Müzeyyen lstanhula tayin mircilik ve sair san'afl::ıra j~çi ~·etiştiı·
edilmiş, yerine Ankaradan Nimet gt-1- rnek için kimsesiz çocuklardan müı-ek· 
mittir. l kcp bir (Sübyan tabwu) vardL ıp halinde ortaya konulabilir. Kontrol 

tlsküdar ve 
Kadıköyünde mülk 
Sahibi olanların derdi 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
istanbuldaki bina kıymeUcrl 1330 yı

lında tahrir edllmlştlr. Arndan bir hayU 
zaman geçti~i için 1932 sencslnde bu tah
rır ışı tekrarlanmıştır. Bu arada blr ta
kım şikliyetıer de yapılmı~t.ır. Bı:.-...:ın ü

zerinedir k1 2802 ve 2870 numaralı ka

nunlar vücuda getirUrnlşUr. 
Bu kıı.nunlar neticesinde, blna sahip

leri, vergllerlnl yeni t.ahrir üzerinden ver
pıekte ve yüzde ylmıi be, kadar bir ısti
fade temin eylemektedlr. Halbuki Kadı

]cöy ve fisküdar halkı, blna vergilerin.i 
1330 yllının tahrlrl üzerinden vennekte

dlrler. Mesel~ benim Kızııt.oprakta otur
du~um eve 1330 yılında 913 Ura gayrisart 
varldat takdir edilmiştir. Bugün (127) li

ra vergi veriyoruz. 11932) senesinde ya

pılan t.ahrlrde (450) lira go.yrl safi varl

dat takdir ettller. Yarı yarıya blr lsUfnde 
temin edilmiş olmasına rağmen temylz 
muamelesinin bitmemiŞ oldu(;u bC)'D.nlle 
Oiz Kadıkoy ve Üsküdar halkı bu kı:mun
lar ttlıkll.mından istifade edemlyoruz. A

liikadarlnrın daha lyl vo.ziyeU knvrnma
ları için her 1kl kımunun suretini kaydc
ıtlyorum. Belld, haklkntm nnlaşılmasına 

bir meC' n olur. 
C .D. 

3035 nmnnralı Resmi Gazetede 
ncşro'unan 2802 ımrnarnh 21/6/35 
tarihli kanunun ~urcti: 

Madde ı - 1837 sayılı blna vergisi ka
nununun 24 üncü maddesi aşajtıdnkl se

kilde de~Jtirllmi<~t1r: 

Bu kanun muclbince yeniden Lahı1r 

lArkası var) 

)'apllan yerlerde, blnalann tahr1r ve irad

lannın tahnılnl De Istinat tetldklerlnln 
blt@ tarihl talrlp eden ma:ıı seneden lU
baren yeni iradlar üzerinden vergi tahak
kuk ettirillr. Bu muamelelcrln bittiği Ma

liye VekAletlnce Uln olunur. 
Tahmin olunan irad tcmylz neUcosln~ 

de azal~ı takdirde vergi miktan tashlb 

ve fazla tahsil olunan para m.a.ı sahibine 

tade edilir. 
Muvakkat madde: 1934 maıt yılı sonuna 

kadar tahrir muamelesi ve Istinat tetld-
jtatı biten yerlerin 1935 mali yılı vergi tn-
hakkuklan yenı iradlar üzerinden hesap 

edlllr. 
Madde 2 - Bu kanun neşrl tıı.rlhlnden 

mutebercUr. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini 

teraya Maliye Vekili mcmurdur. 

~193 numaralı Resmi Gazetede 
nt>.srolunan 2870 numaralı ve 26/12/ 
35. tarihli kanunun suretidir. 

Madde: ı - 1+ Haziran 1326 tarihli 
nıülgn müsakkafat ve 4 Temmuz 1931 tıı
rlhll ve 1837 numaralı bina vergisi ka
nunlarma göre 1340 - 1932 mali yılları i~ 
~Inde umumi tahrirlne başlanmış olan 
fehir, kasaba ve köylerdeki blnalann (bu

lundukları cüz'ltamlnrdakl t.nhrlr ve Itı

raz ı leri bitmiş olsun olmnsın) kat'ileş

ml..ş Iradiardan yüzde yirmi be, lndlrlllr. 

Şu kadar kl ~·ukarıda yazılı senelerde tah
rtrlne baıılanmış olan blnalard:uı lradla

rının tahmininde 1933 vey 1934 ve yı:ı.

but 1935 seneleri rnvi:ınin nnzan 1tlbarıı. 
nlındığı bidayet. Vl'yn lstinaf ve yahut 

tcmylz knr~rlarında tasrih edilenler vo 
kcsl.ıl kat'lyet. ett.lkten sonra irndlarmda 
trı.diiM yapılmış olanlar bu tcnzllden isti

fade edemezler. 

(Devanu ıs inci sayfada) 
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Fenni bahisler: 

Robotların tarihi 
Makineden adamlan ilk yapanlar eski Mısırblardı. 
Bunları mabetiere yerleştirirler ve iba~ete gele~ 

halkı korkuturlardı 
cRobob adı ve:ilen makineden ya • 

pılmış csun'i adam» lar yeni icat edil· 
miş şeyler değildir. Bunlar pek eski de· 
virlerde bile yapılmıştır. 

İlk robotları yapanlar eski Mısır · 
lılardır. Eski Mısırlılar bunları dini 
gayelerde kullanmak üzere imal et -
mişlerdir. Tabiatile bu robotlar pek ip· 
tidai bir şekilde idiler. Bunlan yapan · 
lar eski Mısırlı din adamlarıydı. Cahil 
halkı aldatmak ve ürkütrnek için bun· 
lardan çok istifade etmişlerdir. 

Mabedierin en mutena yerine otur -
tulan ve gayet heybetli bir manzara 
arzeden robotlar sözde Allahı temsil e· 
derlerdi. H.obotun gözlcrınin, dudakla· 
rının, kulaklarının, e'lerinin iç taraf· 
la ı ında ıpler takılı idi. Bunların önün· 
de kurnaz papaz ar yer almışlardı ... 

Halk dua eylem~k i<:in mabediere Ü· 

şüşünce papazlar da ıcabına göre ip -
lerin bir veya bir kaçını çekerlerdi. . 
Cahil halk Allahın memnun veya hid· 
detli olduğunu sanır ve papazlar d~ 
bundan son derecede istifade ederler· 

Rakseden robot 

pazlarından İbrahim namında birinin 
kardeşi olan zavallı çok zeki bir adam 
olduğu için papazların dalaverelerini di .. . 

Mısırlıların robotlarının en 
mi Amon-Ra idi... 

mühim· anlamış; her mabede gelişinde bu işle· 
ri tetkike başlamıştı. Sırlarırun ortaya 

Fir'avun1arın. yahut yüksek kuman· 
dan veya memurların intihabı için hep 
Amon-Ranın reylerinden istifade edi· 
lirdi... 
Amon-Rfıya yapılan ikramların e • 

hemmiyctine göre mcsele müsbet veya 
menfi surette neticelenir idi... 

Ölüm ilahı olarak yapılan ve Anu· 
his namını alan robotun vazifesi de 
mühim idi.. 

Anubis cesim bir çakal b~ından iba· 
retti. Çeneleri icabında hareket etmek 
üzere yapılmıştı ... Çok yaşamak arzu· 

çıkmasından ürken papazlar ise onu 
yok etmeği kararlaştırmışlardı. Niha • 
yet bu karar yukarıda anlatılan şekil • 
de tatbik mevkiine konmuştu. 

Mısır mabedierindeki robotlar za • 
man geçtikçe mükeınmelleşti. İsken • 
deriyeli alimler Buhardan istifade et • 
rneğe başlamışlardı. Bu sayede robot • 
lar bir derece daha fenni olmağa baş
lamışlardı!.. İlahı takdis etmek için ci· 
varında büyük ateş yakılırdı ... Ateşin 
üzerinde sular kaynatılır ve gizli ter -
tibat1ı borular vasıtasile buhar ilahın 
ağzından, burun deliklerinden fışkır· 
tılırdı. .. Buhar ile i:laha ıslık bile çaldı· 
rırlardı ... 

Ayni devirde (Çin) e de bakalım: 
O sıralarda Çinde hüküm süren Çin· 

şehaang isimli imparatordu ... 
Bu imparator tahta çıkar çıkmaz mc· 

zarını hazıdamak merakına düşmüş ve 
mezarını Li dağında hazırlatmağa ko • 
yulrnuştu, bunun için 7000 arnele çalış· 
tırmış, adeta dağı yerinden oynatmış • 

• tı. Derin kuyular kazdırmış, bu ku • 
yulara tunç kaideler yerleştirmiş, kai· 
delerin üzerlerine ise heykeller diktir • 
m!~ti. Bu heykeller türbesinin etrtfı • 
na sıra ile dizilmiştl. Heykeller fennin 
bugün bile baTiedemediği bir surette 
yapılmıştı ... Türbey e her hangi bir ta
raftan olursa olsun yakinşacak olan 
meraklılara ok atıyorlardı. Bu robot
lar Çin tarihinde mühim bir fasıl i~ • 
ga1 eylemişlerdi... 

"Son Posta, nın resimli zabıta hikayeleri 

Sorulan su al ne .d.? 
ı ı . 

ı KlOpte bir akşam lar intihar bahsine intikal ettl. 
(Herbert Drak ) garip görOşle herhangi bir kim-

senin hayabna son ver:meı;te bazı ahval tahtında mec
bur kalabilece~ini iddia etti. Kardeşi (Thomas) bunlan 
kendisinden evvelce de lşitmlşti. Zabıta doktoru (Wren) 
işitmemişti ve Herberti mesleki bir al4ka lle tetklk ettı. 

9 Klnpten çıktıktan biraz sonra Herbart kendisi gibi 
O pul meraklısı olan doktor Wrenl bazı nadir pullan 
b~raber gidip görmek üzere iknada gtıçltlk çekmedl. 
Jkı kardeş W altham da müstakU bir evde oturuyorlardı. 

.. 

2 Herbart lah uzatmak üzere iken doktor Wren 
mevzuu pul koleksiyonu meralona döktü ve 

Herbart meraklı bir pul kolekslyoncusu oldu~u için 
kendisine kısa bir zaman evvel elde etti~i nadir 
bir pulun hik4yesinl anlatb. 

4 Yolda Herbart kendi sakim Intihar nazariyesıni 
anlatıyordu. Doktor buna sıkılıyordu. Thomas al• 

dırmıyor gibiydi. Eve gelince otomobili knçnk garaja 
koyup kapıyı kllitlediler ve doktor Wren evde cid· 
den nadide kolleksiyonu tetldke koyuldu. GittiW, za· 
_ ın saat onn hayli ııeclvordu. 

5 Ertesı sabah erkenden Thomas 
merkeze telefon etti ve birade-

rinin garip bir tarzda Olmuş oldu~· 
nu haber verdi. Haber polis motettişf 
( Holta ) bildirildl ve Holt heman 
yola çıktı. 

6 Müfettiş H olt eve gelince Tho· 
ması gördu. Delikanlı evin ya

nındaki husust garajda du· 
ran otomobillerinde btraderi Herher
tın ölü bulundu~nu haber verdi. 
Arabanın ekzos borusunu lAstik bir 
boru raptolunmuş ve borunun diger 
ucu sımsıkı kapalı olan arabanın 
içine alınmıştı. 

7 Müfettiş Holt garaja gitti. 
Facianın keşfinden sonra 

araba Thomas ltarafından dışa• 
nya ttllmişti. Hiç şephe yoktuı 
Herbert Drak Olmnştn. 

Almanyada şimenditer istasyonlannda 
bilet satan genç kız şeklindeki robot 

Çinliler bunlar gibi bir çok robotlar · 
yapmışlar ve her birinden ayrı ayrı is· ==~.._ ..... 

sunda bulunanlar bu robota boyuna 
hediyeler götürürlerdi. .. Kendisine ev, 
irat vakfedenler bile vardı ... 

Gene Mısırda Kanope şehrinde bu · 
lunan Serapis mabedi en fazla rağbet 
kazanan mabed idi... İskenderiyeye u • 
!aşmak istiyen bütün kervanlar yolla· 
rına pek aykırı düşmesine rağmen bu 
mabede mutlak uğrarlardı. Buradaki 
robot üç ba!?lı olarak yapılmıştı. Biri: 
Kurt başı, ikincisi: Köpek başı: üçün· 
cüsü: Boğa başı. 

Bu robota i1.afe edilen hassalardan 
başlıcaları: Körleri iyi etmek, ilacı ol· 
ınıyan hastalıklan yok etmek; aşıklar ı 
muratlarına eriştirmekti. Bu robotun 
önüne neler yığılmazdı: Altın, gümüş 
taklmları, paha biçilmez Hind müccv· 
herat ve kumaşları ... 

Yapılan ayinlerden sonra Serapis 
sağ elini kaldıracak olsa duanın kabu! 
edildiği manası çıkarılırdı. 

Bu mabedde büyük bir merasim gi.t· 
nü bir facia cereyan etmişti. Robot Sc· 
rapis kalabalığın ön safında dua ile 
meşgul bulunan bir adama doğru kolu· 
nu uzatmış, onu halkın dehşeti içinde 
havaya kaldırmış ve gene mabedin bir 
tarafında yanmakta olan mukaddes a· 
levierin içine fırlatmıştı. Tabiatile a · 
damcağız yanıp gitmiş ve halk k\lrku 
jçinde çırpınıp durmuştu. 

Papazlar biçarenin işlediği cürüm • 
1erin cezasını çektiğini söylemişleroL 

Halbuki işin aslı şu idi: Mabedin Pa -

tifade eylemeği bilmişlerdi. 

Geçelim A vrupaya: 

83S senesinde (filozof Leon) namın· 
da bir makinist Bizans imparatoru Teo· 
fil için som altından bir taht imal ey • 
lemişti. Paha biçilmez kıymetinden 
dolayı (Süleymanın tahtı) adı verilen 
bu taht ecnebi sefirlerin kabul edildi· 
ği büyük salona konmuştu ... Mücevhe· 
ratla bir kat daha tezyin edilen tahtın 
etrafına altın kaideler üzerine aslan · 
lar, kuşlar oturtulmuştu ... Her biri bi· 
rer emsalsiz robot olan bu hayvan hey· 
kelleri sırasına göre kükrerler, öterle::.·· 
di. .. Avrupayı hayrette bırakan hu 
taht Teofili oğlu sarhoş lakabını olan 
lVIişel tarafından tahrip edilmişti. 

Ayni devırlerde Mısırda Musa na • 
mında bir eşkiy8 türemiş ve müth!ş 
bir servet toplamıştı. Bunun üzerine 
bir kenara çekilmiş •· l-ıayatını artık 
ilme vakfeylemişti. ( inden az ev· 
vel üç oğlunu me~nur müneccim 
(Mansur) a tevdi etmişti. Delikanlılar 
babalarından kalan para ile Bizanstan 
kitaplar getirtınişler ve çalışmıya ko· 
yulmuşlardı. Biri riyaziyeye merak et·· 
miş, diğeri ilmi nücuma, üçüncüsü fel· 
sefeye düşmüştü. Üçii de tam mana -
sile alim olmuşlardı. Bu üç kardeş bir 
olup dokuzuncu asırda çok nam salmı~ 
olan bir kitap yazmı~lardı. O vakitleri, 
hatta o tarihlerden sonra bile robot 
yapmak istiycnler bu kitaptan büyük 
bir istifade temin eylemişlerdir. 

(Oevamı 15 i ci sayfada) 

8 Arabanın arkasınaal{t tertibat basitti. 
Fakat o nisbette mnessir olmuştu. 

Thomas. borunun ucunu arabadan çıkar· 
mııktan ve arabayı garajdan harice itınek· 
ten başka hiç birşey yapmadt~ı söyledi. 

11 MUtettiş Drak kardeşlerin yegane 
hizmetçisi olan Madam Gubbinsi 

isticvap etti. Kadının irad~sine göre: Ber
mutı:ıt sabahleyin 7.45 de eve gelmiş, ga
rHjın nçıv o.du~uııu ve böyle erken bir 
sıı lte mnkınenın çıılışınııktu bulunduttunu 
görerek hayretetmiş. içeriye bukınış gOr
dO({U ııuııızara Ozerine 'l'hoınusı uyaııdır· 
mıı~a koşnıuştu. 

9 Müfettişin Thomastan ogyendi· 
gtne göre biraderi eve biçbir 

haber bırakmamıştı. Bunun Ozarine 
müteftiş etrafta bir veda mekttıp 
man gibi birşey aradı. Garajda 
pekaz şey vardı. 

10 Dışıında hiç birşey düşOrnl• 
memişti. Ne ölünOn üzerin· 

de ne de arabada ip ucu olncak 
birşey yoktu. Ancak iroıaret edi!· 
memiş bir yol baritt\Slndan başk a 
hiç birşey bulunmuyordu. 

12 Mnfettiş buııdıın son
ra doktor Wren'le ko-

nuştu. Doktor ölnmlln allı 

sıuıt kuô<ıı· evvel vukuhıılrlu
(tuııu, her şP.yin bir ıntıhım 
gö!'lerdl~i ni ve nı IH~verra u ın 
intihar hRkKı 1cla gıır p mızn-
riyt·leri oiıhıgunıı sö lt·di. 

* 
M ülettifin lilui de bu merke~· 

de idi. Ancak aydınlatıla• 
cak yalnız bir küçük nokta vardı· 
Tomasa döniip bir sual ıordu. T o• 
mas b:rden bire fO§aladı ve dcrhal 
cevap veremedi ama Dr. Wren lô· 
,;ı:ım gelen cevabı vermişti. Ve bu all 
dan itibaren T omas!n mahkemede 
maznun sandalyasına oturması icaP 
etti. Sorulan sual ne idi? Bula1!1aı• 
ıanız 12 nci saylamıza bakınız! 

* 
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Dün açılan Şehir 
Meclisinde bir saat 

r------------------- .~ * * ----------~-------
Serden geçip huzur hakkından geçmeyenler - Kadın azalar niçin 
konıqmazlar? • En titman aza - Yat rekoru kimde? - Mecliste 

zayıflık timsah - En 1ık aza Karakol kapısında 
bıçakla öldüren 

Jf ~ Jf 

karısıltı 
adam 

Katil, şahide '' Sen de ben·m gibi uyuyormuş sun ! , diye bağırdı. Bu sözler 
halkı güldürmüştü. Yüzünü onlara çevirdi ve zehir gibi bir bakışla ilave etti: 

" Ciileriz ağianacak halimize! , 
~------------------------ ---------------------------------H alil, okunan ithamnameyi süku· 

netle dinledikten sonra karşı
smdaki heyeti hakimeye baktı. 

- Onunla tam altı sene beraber ya· 
şadık • diye söze başladı . Aramızda ni 
kah filan yoktu; bidayette biribirimizi 

Şehir Meclisi toplantılarından bir ıntiba seviyorduk. Aramızda altı senelik bir 
~. Dideler Ruşen ! 1 Meclisin daracık kapısından sığmak :ın yaş farkı olmasına rağmen 0 benim göz 

bi Du~, kısa .bir aynlıktan sonr~, biri- k.amnı kaybeder, ve dostlarını kendi • leri~~e ha.lfı genç, hala taze idi. Birkaç 
li ~lerıle yenıden karşılaşan Şehır Mec- sınden mahrum bırakırdı. ay ıyı geçındik, biribirimizi kırmadık, 
sı a?.alarının biribirierine söyledikle- Tabii Meclisin en kalender azası ol- darıltmadık. 

li ilk söz bu oluyordu. duğunu' da kestirmişsinizdir. 1 Fakat sonra aramıza, evvela bir şüp· 
1 
Mazbataların ait oldukları encümen - Nereden? mi? Canım gören göz h~ ve onu takiben de bir kıskançlık gir 

;re havalesinde çabukluk gösterdiler. kılavuz ister mi? Baksanıza? Üstad ka dı. Ondan sonra hayat benim için bir 
e çabukça da dağıldılar. lıp kıyafet işinde ihmalkar davranmak zehir olmaya başladı. Mahalleden ge· 
.. Be~ aralanna katılıp çıkarken dü - ta neredeyse benimle yarışa çıkacak! çerken herkes biribirine be!ıi göstere . 

fUndurn ki, çoğunuz, ~ehrimizin muhte , * n:k alay ediyorlardı. Bir gün bana ka· 
~~~ ~messillerini yakından tanımaz· İşte Kavalalı Hüseyinle, Nemli ıade fa t~ttu. Benimle yaşamaktan bıktığı· 

n 
· toplantıların ve oraya topla· Mi tat... Onlar da kıymetli bankacımız n.ı soyledi. O zaman irademi kaybet -

anıann h · tl · · b·ım · · ı·k t S f d V ususıye ennı ı ezsm.z. Yusuf Ziya gibi, hakkı huzura mete ı ım. o ra a elime geçirdiğim bıçağı ka 
e rne~ela onlann biribirlerine: vermiyenlerden. Fakat sakın o on 1 iıa pınca onun vücudüne iki keree daldı

tl-:- Dıdeler Ruşen! diyişlerinin hikme yı almayışlarının sebebini sadece dün- rıp çıkardım! 
Mnı ~~ edemezsiniz. Vakıa Şehir yalıklarının bol olusunda aramayın. Beni bir müddet müşahede altında eelısınin b d ğı b-ı- . 1 b . t tt k d z·ı b agwmen hiç b"r d w .ı nfın aşar ı u un ı~ ere e • Baksamza Tevfik .Amire. Al . u u tan sonra tırnarhaneye yolladı • um. ı e uzun uzun asınama r ı şey uymaınışsın, meger, sen ue 

Ça b.aklım da ermez. Eğer latifeli, hoş· lah zivade etsin 
0 

dünyalık lar. Orada günlerim, hep onu düşün • kapı bir türlü açıl.madı. Ve nihayet kar benim gibi uyuyormuşsun!.. 
ır sohb te kt" i · b. J kl k k f · b .. t•· t f B ·· 1 ke e va m z varsa, sıze, :r bakımından buradakilerin heps·ne taş me e geçti. Onun da bana kırşı z&fı şı i omı~udan büyük acıayı u un a u soz er halkı güldünnüştü. O za· 

<!ı"l~aı:ndan hayli seyrettiğim meclisi, çıkarır Fakat bun ta<rnıen hakkı hu· olacak ki, kendisini yaralamama rağ • silatile öğrenôim: Karım bir aydan be· man maznun başını, bu gülen halka çe; 
nnın döndü w .. k d n1 ı · a .,. · · ' t · 1 k ten . gu a ar a atmaya ye - zurlar dag· ılırken muha"ebeciyi ziva • men arada sırada Bakırkövüne kadar ri Şirazlı bir tüccarın me resı o ara virdi; ve zehir gibi bir bakışla başım 
eyun. Fakat w kul k··t··ı·· · V l k b · ı 1 · ll k ld d iünu. 

1 
eger unuzun o u. u ret etmekte en erken davranan da 0 • gE' ere em yo ~ uyordu. Ondan uzak yaşıyormuş. sa ayara mırı an ı: 

ııabun steınezseniz izin verin de, suya dur. gE>çen havat. be-nim için hakikaten bir Bunu işittiğim zaman bir an gözleri Güleriz ağlanacak halimize~... . 
a dokunmayayım. Bu tezadın sırrını anlamaya kal-ı h;kenc: idi: Bütün. du~üncem yaln:z oy min karardığını ve derin bir boşluğa Güleriz ağıanacak halımize~ ... 

Şehir Meclis· . * kid M 
1
. ·v· kışmayın. Bu işlere hiç akıl erdirile . du. Gozlerım pavıyonun penceresınJe, düştüğümü sandım. Darbenin büyüklü -··········································~?.~ .. : .. ~~ ..• 

lAy t d ımıze es en « ec. ısı ı mez. Bunun böyle olduğuna bir misal hep onun hayalini görüyordum. Onun ğüne rağmen. iticialimi tekrar elde et· r-------------, 
te e • erlerdi. Basitliğe uymak :çin daha isterseniz, bizim Selami İzzct b"'ııi ziyareti her seferinde kalbirnde tim. Ve komşuların yardımiyle bahçe 
ta~s kepçe olup «Şehir Meclisi» namını .meydanda. Hakkı huzura en fazla ;hti· küllenen ateşi yeni baştan eşeliyor ve duvarından atlayarak eve girrneğe mu 
leş:dıdfrna, gene tamamen öz türkçe- yacı olan odur. Fakat: tekrar beni ümitsizliğe sokuyordu. Bu· vaffak oldum. Her taraf darma dağınık 

Hergün 
Bild~ w i~iz . . . . . ~ . _ İstikamet muhasebecinin yanıdır! rada ki h~yatın;, tam manasil e bir ce • tı, her tarafta onun hayali, onun hatı-

kı g gıbı, mevsımı gelınce, .ıp d" . t b"·t·· 
1 

M M 1 hennemdı Kogu~ arkadaşıının biri es- rası vardı. Kendimi minderin üstüne 
:mevsimi gel 

1 
.b. f ,_ t ıyıp e, u un aza ara: c arş ar~.» k. b" · · .. .. V b" .. 1 . h k t başk 

1 
en meyve er gı ı - aı<.a ·kumandasını verseniz herkesten eeç ı ır terzi idi. Butun gün işi, eline ge attım. e ır an oy e sessız ve are e 

rıe ta arı tarafından değil, kendi kendi davranır. çirdiği bir patiska parçasının örgüleri· siz durdum. Ne yapacaktım, nasıl ha-
oplanır • n· b" b" ··k k b · reket edecektim? Bunları taym edemi-M . · Meclisin yaş rekoru Tevfik Aınirde- 1 ırer ırer so me ve sonra u ıp· 

11 
daeclıste toplananlar içinde cAdalı» 'dir: O, Meclisin en genç azasına baba likleri biribirine tina ile eklemek ve ni yordum. Evimin geeeki hali daha müt-

to 1 mevcutt?r, Modalısı da: Mecliste olabilecek yaştadır. Fakat kat'iyyen ha)~et bunları bir m~~a~aya ~armakh. hi~ti. Kendimi güçlükle sokağa atma-
.ı ~~anlar içınde hem cgalı.pı>, hem ckocamaz!ı>... Koguş arkadaşınun dıgerı, eskı bir m~k ğa muvaffak oldum. Kar altında avare 
«ta tıyar» oJ.a~~lar bilirim. Içlerinde: * tep hocası idi; fakat kendisini burada ve perişan yürürneğe başladım. Niha-

k 
ok» um diye dolaşanlar vardır ki lo- · - banka direktörü addediyordu. Bu iki yet bir meyhaneye girdim. Sonra evi 
ant d Meclisin vaş rekoru Tevfik Amirde· ·ı · 

1 
8 an çıkmazlar. İçlerinde cnemli» J delinin arasında akıllı adamın çıldır • me dönmüşüm, bunu iyi bı m1yorum. 

~r vardır, fakat csulu» lar yoktur. i· dir: O, Meclisin en genç azasına baba maması imkan haricinde idi. Nitekim Sabahleyin uyandığım zaman başım ağ 
Çınde bulunaniann en yaşlısı ckocg - olabilecek yaştadır. Fakat kat'iyyen bir gün doktora yalvardım: «Beni bu· rıyordu. Düşündükçe onsuz yaşayamı-
ma f ckocarnaz~» k ı 
1 

.. Z», akat en gençlerinin beli bükük * radan çıkarın, beni buradan kurtarın!• yacağıma arşı o an kanaatim artıyor-
ur. A . dedim. Maksaclım onu görmek, bir an du. Kendisrne bir mektup göndererek 
İçinde bulunanlar arasında eserden Meclisin en zap.f azası da- Selam i Iz evvel ona kavuşmaktı. evine dönmesini yazdım. Cevap bile 

d
geçti» ler vardır amma, huzur hakkm· zet... Yani Babıalident çıktıgını anla - . Onunla aramızda yaş farkı olmakla vermedi. Bir ikinci mektup. Gene ce

an geçenler yoktur. mak için, ~dmı soruş urmaya . l~zum ı beraber kafa farkı da vardı. o, pesoa· vap yok. Nihayet, ne olursa olsun, ne-

t 

İçinde, ezeli ve mühim bir tevatürü yok.. Kendıne bakars~nız, Meclısın en 1 ye, hoyrat, kaba, yarı cahil bir kad·ın- diın. Onun bulunduğu evi gözetlerneye 
:kzip eden, ve dünyanın hiç bir ye • gencı de o. Fakat Refık Ahmet ort~l~ dı. Ben biraz okumuş bir adamım. Böy ı karar verdim. Bir akşam üstü kapıdan 
rınd ~a peyda~lan.ır peydahlan:_naz, Se~~ımı le olduğu halde bu iki zıd unsur nasıl' çıkarken onunla karşıla:~tu~.~u, bir faci 
h e görülemiyen şayanı hayret bir Iz. zet, bu ıddıasını derhal orthas eaıve- birlec:mişti? a ile karşılaşı~ kadar muthıştı.O, birden 

k
al Vardır: Çünkü Şehir Medisimizde , "" adınlar çok konuşmazlar. Hatta 

0 
ka- rır. Benim gibi bir ad.am böyle bir küdı· irkildi, cne istiyorsun"?• diye kaşlarını 

da k * nı nasıl seviyordu? Işin en çapraşık ta- çatarak huşunetle sordu: cEve dönme-
b .. r onuşmazlar ki, başka yerlerde bül Naci Aliyi tanırsınız tabii? Abb::.s rafı burada idi. ni!ı> dedim. cSeni tanımıyorum!• diye 

Ul kesildiklerini görmemiş, bilmemış Halimin damadı, Şehir Meclisinin Tımarbaneden çıktıktan sonra ilk i· mukabele etmekle beraber biraz ileri 
olsanız, dilsizliklerine hükmedersniz. Prens dö Galidir. İpek gibi parlayan şim acele adımlarla eve koşmak oldu. deki karakola do~ru koştu. Arkasından 
. liatta o kadar konuşmazlar kı· Meclı· pardesu··su··nu .. n içini hastan başa k ı b k 'k 1 k d sın · ap 3· Havanın fenalığına a mıyarak eve gıt yetiş tim. «Yı ı arşım an, işte sana 

erkeklerinden birisine, kendı'sı"nı· en yan nefı·s ku··rku·· go··rsenı"z ontt b" J d. d K k d N k b Çok ' ır -:a- rnekte istical e ıyor um. ar, tipi, hiç boynuz ta tır un. ı e yapaca sın a· 
b güldüren hndiseyi sormuştum da, dm Iütrünü tersine çevirip sırtına ge· birşey beni yolurodan alıkoymuyordu. kayım!• diye bağırıyordu. 

ana şu cevabı vermişti: · · nırsınız çırmış sa ·· · La pa 1apa yağan karlar üzerinde der:n Bundan sonra ne oldu bilmiyorum. 
-Bir toplantımızda, tavuk, piliç, ve Maamafih, şıklık bahsinde Nemli za izler bırakarak yi.irüyordum. Bütün Yaınız ellerimin sıcak bir kanla ıslarıdı 

~~urta yetiştirmek rnevzuu etrafında de Mitat, ona hayli zorlu bir rakip! yol imtidadınca düşünüyordum: Eve ğını farkettim. Polisler ko!umdan ya-
~u~akaşa ediliyordu. Lakırdıya Bayan Eğer biraz daha gayrete gelir de, ge varır varmaz, ilk işim onu göğsiime bas kalayana kadar olan olmuş, iş işten geç 

e.fıka HulCısi Behçet te karıştı! lecek toplantılarda, Meclisin Prens dö maktı. Sonra birkaç para alarak ken- mi~ti.» 
Izin verin de, size biraz da o Meclisin Galliğini ele geçirebilirse, haberi gene disine sobayı iyice yakmasını tcnbih e- Katil sustu, ve dibine yıldırım düş-

en ıneşhur simalarını tanıtayım: benden alın! decek, ve doğruca çarşıdan bir binlik miiş bir ağaç gibi olduğu yere oturdu. 
d"- Meclisin en şişman azası kim mi· * saran la biraz yiyecek alacaktım. Eve Samiin. davayı alaka ile dinliyordu. 
bır? Şu karşıya baksanıza? Vakıa ilk Mecliste Tevfik Sağlamın, Ziya Mol döndükten sonra karımla karşılıklı, lu- Reis muhtelif sualler sordu. ]<'akat maz 
. akışta orada, bir araya gelmiş dört Ianın yokluklan belli. pa lapa yağan karları seyredcrek başla nun, onun mi.iteakıp suallerini vehlci 
~an ~ar sanacaksınız. Fakat biraz dik Vakıa Faruk Debreli, Halil Hilıni rımızı dumanlayacaktık ulada işitmiyor: 
b?t edın canım! Göreceksiniz ki. orada hayli cerbezeli avukatlar. Fakat hita- !=iokağın köşesini dönerken heyecan- _ Ne yapalım, çekilecek çilemiz Vb.r 
ır tek kişi vardır: Meclisin en şişman bet krallı~ının, Ziya Molladan, Tevfik dan nefesimin tıkandığını duyuyor • işte!.. diyordu. 

azası Abdülkadir! Bcşiktaşın sevimli si Sağlamdan in hilal eden tahtını dold~· ~~:~r. ·F~kat ~j;;. 'M:~~ji;~ · ~ld~~guw-·g-ibi, Art.ık o, .• h aA rici .. alemi unut.m.uştu .. 

----
Son haftaların 
Siyasi düellosu 

Yazan: Muhittin Birgen 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 

Fakat, bu halin sonu ne olacak? Ya· 
hut, bu yeni düello, senelerden beri de~ 
vam eden mücadele üzerinde ne gibi 
bir tesir yapacak? Bizce, bütün mesai. 
boştur: Ne Hitler, ne de Musolini. tut· 
lukları yoldan geri dönemezler. Bunlar 
esaslı surette memnun ve tatmin edil· 
medikçe bu karışık dünya içinde suih 
ve ı;.ükun rolü oynayamazlar. Her ne 
yapc;;alar muvakkattir, her ne söylese· 
ler geçicidir. Bunun böyle olduğu!'lu 
bildiği için de Fransa yardım \'adeder, 
fakat, vadini öyle şartlara bağlar ki 
öte taraf bunu kabul etmez. Son zaru· 
ret halinde kabul etse bile tutacağı 
şüphelidir. İşte, içinden çıkılanuyan fa· 
sit daire de buradadır! 

* 
Dmek oluyor ki bütün gaile, dünya· 

nın huzursuzluk ve emniyetsizlik gai
lesi öylece, olduğu gibi, duruyor. Me· 
seleleri esac::ından halletmek bir bela, 
ha Helmemek ikinci bir bela. Bu beltila
rın içinden Avrupanın bugünkü insan
larının çıkmaya muvaffak olabilecek • 
lerini zannetmiyoruz. Milletler arasın· 
da hayat mücadelesi o kadar kC'safet 
kcsbetmiştir ki ciş olacağına vanr~» di 
yıp vukuatı beklemekten başka bir ça· 
re yoktur. Şimdilik muhakkak olan şu
dur: 

Son haftalardaki bütün gayretiere 
rağmen, A \"rupa sulh yolunda ciddi o· 
larak bir adım bile atmış değild· ~ 

1\luhittiıı Birgen -------
lllası Abdü'kadir... ramıyorlar. O taht hala boş. "" K d d h ı 1 ı b b d N hüsnü niyetine rağmen sinirlenirse, di en ı ~ ı ı ~ emı ~ e aş aşa .ı ı. ı.· 

Berek k" k di Adalı Avniye sorarsanız, hitabet tcıh h b 1 ht I k d 1 d B lk k 1 eı ı o, ço sev ği semtinin ta gw erlerile tanışmanın şerefi bum un uz - ayet ır po ıs şa ı o ara ın en ı. a an u pasi maç arı 
Basın d"" " tının varisi kendisi. . a uşmuştür. Her toplantıda, Be - dan gelir. Maznunun yolda karısına ya1vardığını, A · şıkta b. * 1 b 1 d .•..... w. . .. tma, 1 (Hususi) - Atletismos ga-

şın ır başka derdine çare kopar· Bu itibarlahele bu günlük kelamı tat ege arışa ımı> edıgını ışıttıgını ~oy· zet · 193 7 B lk k · 
ınk ak için bütün muzip muterizlerine la O sorduğunuz da 1'Ianyasi Feridun· .lıya bagwlayalım da, bir eşref saatini bu leyince katil gayri ihtiyari yerinden fJr ' .esı · a an upası maç,annın ırd ı· t• 

1 
d V .. .. .. 1. . Atmada yapılmasına karar vori.diğini 

b· 1 ye ış ırir. Ve bu yüzden her sefer dur. Ruhsat verin de sizi onunla tanış· lursam, diğerlerile beraber size onu da a ı. e yuzunu po ıs memuruna çevı- Yaz • . 

t ırkaç kilo kaybeder. Yoksa eğer üs - tırmıyavım. takdim ederim! rerek · • ı·v .ıyor. ad B "kt · · Diskçi Sillas 60,48 ile yeni bir re!{or 
' e~ı aşın kahnnı da çekmese, bu 1 Vakıa sizinle hüsnü n~'etle ko - Naei Sadullah - Şahit efendi!.. diye bağırdı .. Sen tesis etmiştir.: 
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ük Deniz 1f/l!!lt~-r::ı;'!l/. ~ 

aceralar1 ~ ____ :_ 
Lüleburgaz köylerinde 

ha yındır lık 

7 - eniz üstünde seyyar bir cehennem 
New,-Yerseyde W. S. C., Tuckertonf her vasıtası kaybolan Wanns s o s 

r~dyo ıstasyonu, 8 eylül 1934 de, şöyle emrini verdı. ' · · · 
bır haber neşretti· İk' · t ı · b't' · . · ıncı e sız za ı ı, telsız karnarasma 

«Sahılden açıkta bir geminin ateş tam on beş dakikada varab'ld' G't · • 
ald • .. I . b h ı· ı ı. ı gı 

ıgı soy enıyor, u ususta ma uma· " de azalan kuvvetile, mecalsiz kalan ma-
tınız var mı? .. » k' d s 0 S · · · · · . me en . . . ışaretını verebıldıler. 
Muhtelıf tempolarla uzun ve sıkı Birinci zabit bütün dü- 1 · k 

h t kt ı k 1 1 . ·ı ' grne erı açara ' .a ar, no a ar.. no ta a~ te sı~ e - makinenin üzerine yıkıldı ve eli mani-
rı~ r~ etporS1arOmdSa aks:ttı. ve nıhayet velada olduğu halde, kim olursa olsun 
o oı unç c . . .» belır~ı: s. o. s. diyecekti. 

eS. O. S .... yanıyoruz .. Iskoçya fene- Bu imdad üç gem· b' d · · · ·ı F 
1 

. a ı ır en cevap 
rın~n yırmı m_ı cenubundayız. az :ı verdi. Ingiliz Monarch of Berrnude ge-
da) anamıyacagız. S. O. S.• ınisi yardıma koştu v b· b k t 

Bu işaretin altında kazaya uğrıyan uzakta olmasına ra·gm· e ırk uçu ~a 
· · M c Id - b'ld' en aza yerıne 

gemının orro astle o ugunu ı ı- bir saatte yetişti Yan · kl 
ren 4 kelime vardı. şarak sandalları~ı ·n~?d~emıDyle yla da~ 

M C tl d ha d.. lik k ' ı ır L a ga ı e . or ro as e, a ort sene ço nizde kimisi çoktan ölm- k' · . d 
guze ve za 'f b' . 'd' B' mil uş, ımısı c 

Lüleburgaz (Hususi) - Burada köy- J ri dikilmiştir. Diğer köylerimizin de 
lerimizin beş senelik imar pUmının tat- J bu hususta faaliyetleri görülmektedir. 
bikine başlanmıştır. Bu meyanda Ah • Köylerln ihtiyaçları meyanında buJu • 
metbey, Evrensekir ve Karıştıran köy- n~n ~-u işi, sıhhi vaziyet, köy yolları ve 
lerinde cumhuriyet meydanlan a ıl _ kopruler d:_ tamir edilmektedir. Bu 

. . ç hususta Luleburgaz kavıııakammın 
. rı ır gemı ı ı. ır yon birer ceset halinde s bat kı ·· b' ı T · uya ıp çı -

yuz ın ngı ız lırasına malolmuştu. yordu. Ağızlar açılıyor, lakin ıkan 
mış, buralara şehıtlik ve zafer abidele- faaliyeti göze çarpmakta .... ı. 

Mazot yakıyordu ve tam ll ,520 ton - yu"kselen feryatla ı ı · ç ' du r a ev erın çatırtısı, 
· gürültüsü arasında kayboluyordu. 
Mo ro Castle, her türlü eğlence va - Pencerelerden, güverteden bir takım 

sıtalarile mücehhez, tehlikelere karşı insan vücutları döne döne, fır1ıya fır • 
icap eden tertibatı haiz lüks bir gemi ~ lıya, denize düşüyordu. Yardıma ko _ 
olarak inşa edilmişti. Ve sadece Nev - Gemi battıktan aonra şan sandallar, dalgalarla savaşarak, ço-
yorkla Havana arasında, yük ve yolcu luk, çocuk, erkek, kadın, neye rast-
nakl ne tahsis edilmişti. Ölen kaptana, yakın arkadaşlarından gelirse topluyor, tayfaların sırtına a _ 

Morro Castle, içki yasağının şiddet- kaptan Warms, vekilet ediyor, kaptan banmış zavallıları kurtarıyorlardı. 
li hüküm sürdüğü zamanlarda içine köprüsünde ufku gözlüyordu. Hadiseyi Yardıma koşanlardan biri de Presi _ 
kap ·ı atıp ta şöyle bir eğlenmek, do- haber alır almaz, çektiği tehlike işareti dent Clevclenddi. Yalnız bu gemi, ka
ya d ya içmek ve bunun için de dolar- bütün gemide aksetti. za yerinden tam bir çeyrek mil açıkta 
ların• seve seve harcıyan zevk Ve safa Wams, telRşlarunadı. Vazifesini yap . dernirledi, ve yarım saatte sandalları-
kafilc'cri için yapılrnıştL mıya koyuldu. Hem, daha bundan üç d · · d' d' B nı enıze ın ır ~· u vaziyetten, ve 

* gün evvel de böyle eheınmiyetsiz bir Bermudanın gosterdiği cansiparane 
l\'ledeniyetin bütün icaplarını, zevk yangın çıkmış, ve bir kaç dakika için- çalışmadan fena halde müteessir olan 

Malkarada 
Odundan 

lingit 
ucuz 

Malkara (Hususi) - Kasaba civa • 
rında eskidenberi işletilen iki linvit o
cağından başka Kınkali, Karaidemir, 
Sarıyer, Haliç ve Kürtüllü köylerinde 
de linyit ocaklan bulunmuş, köylüler 
tarafından işletilrneğe ve piyasaya kö
mür ihracına başlanmıştır. Bu kömür· 
lerin tonu piyasada 3 75 kuruşa sat:} -

makta, oduna nisbetle yan yarıya u -
cuz olmaktadır. 

Bursada bir gazoz fabrikasr 
aç1lacak 

ve e· enoe vasıtalarını sinesinde top - de söndürülmemi.ş miydi?.. P. C. zabitleri, adeta isyan edee€k bir 
lıyan lüks Havana şehri de Nevyork - Lakin bu seferki yangının bir türlü hale geldiler. Bursa (Hususi) - Belediye encü -
luların baş vurduğu, ideal bir cişinuş• önüne geçilemiyordu. Morro Caslleden denize yetmiş ki • meni asri bir gazoz fabrikası kurulma· 
merkeziydi. Morro Castle, bir haftada, Kütüphane yangını ile birlikte 3 nu- şilik beş sandal indirilmişti. Halbuki, sı için bir talimatname hazırlamıştır. 
Havo rıadan Nevyorka varıyordu. maralı ınıntakada da ateş parladığı ha- sandalların birinde tek bir yolcu bile Encürnen fırın ve değirmen! erin ıs-

Vapur saat sekiz buçukta Nevyork li beri geldi. Yangın bir kaç dakika için- yoktu. Bu sanda11ar daha ziyade tay _ lahı ve modern bir hale getirilmeleri 
Il}amna girecektl. Daha beş, altı saatlik de bütün gemiyi kaplamıştı. İşin en fe- !anın emirlerine tahsis olunmuştu. için de bir talimatname hazırlamakta -
bir yo'u vardı. Yolcular, bütün eğlen- cii, maçunalarına asılı sandallann bu- Gemide facia bütün şiddetile devam dır. 
c:yı unutmu~lar, dört gözle karayı bek- lunduğu yerde, yani geminin tam orta ediyordu. Yolculardan bazıları, gemiyi Bursada Halevi içtimalari 
lıvor ardı. .kısmında alevler bütün dehşetile etrafı terketmeği reddettiler. Yolcuları gemi-

Zıı o. koca transaWintiği beşik gibi .sarmıştı. Rüzgar alvleri kamçılıyor, sa- den uzaklaştırmanın imkanı kalmadı • Bursa (Hususi) - Halkevi komi -
sars rcasına dalgalı olan deniz, hiç te vuruyor, ve ateş mıntakasını genişle • ğını görünce, taYfalann ekserisi gemi- teleri içtimalarına başlamıştır. Vali Şe-
hoşa ı!idecek bir manzara arzetmiyor - tiyordu. den uzaklaştılar. fik Soyer bu içtimalarla yakından meş-
du. Sımali şarkiden, uğuldıyarak esen Morro Castle, seyyar bir cehennemİ Güverteye inip te, adamlarını idare guldür. 
rüzg.ir, yağmur damlalarını bülün andırıyordu. Cehennemin dibinde buz etmesi lazım iken, böyle bir zahrnete ·········-···-·-·········· .. ······-.. ••••• ... ••• ... ·····
kuvvctıle savuruyordu. Gökte birbi - d katlanmak islemiyen, sonra da ilk a • indiren ipler, kül gibi oluyordu. Öyle 

aireleri olduğunu tahayyül eden Dan-rini kovalaımışçasına kopan yıldırım - çılan sandala atlamakta tereddüt gös- ki sandallardan biri, balıklama suya 

ı Ok b allak b lı k 
te, eğer, bu üstü kızgın ateş, dibi, kor· t . go"mu"l~u··. ar, yanusun gar ını u a e- e __ rm_ ıyen başçarkçı faciayı kaptan köp· u 

'dd t· · ·· kunç, siyah ve buzlu kapkara denizde d den bir fırtınanın şı e ını gosteriyor- rusunden seyrediyordu. Buna mukabil Morro Castle hadise en on saat son· 
du bocahyan gemiyi görseydi.. Her hald~ f d k" b' .. ra, Ashbury Park sahiline düştü. Sa -

. hakiki cehennem budur, derdl... c a ar ır çarkçı, bütun ısrarları hiçe 
G-..minin burnu, dalgalarla boğusa - sayarak, makine dairesinde kalmış va- hil gemisi Tampa, burunda kürnelen -

rak ':::ılkıp indikçe, yataklarından Çı - -If zifesini layıkile yapa yapa, orada' can miş olan 15 tayfayı kurtardı. 
kamı\·an, zayıf yürekli yolcular, her se- Şimdi birer ateşten dehlizler haline vermişti. * 
ferir~" yeniden ölüyormuş gibi olu - gelmiş olan gemide tayfalarla kamarot- * 318 yolcudan, 22 1 kişi, 240 tayfadan 
yorlaıdı. lar, canlarını feda edercesine koşuşarak Beş evli çift, elele tutuşarak güver. da 180 i kurtarılmış, 157 zavallı ise 

Son gecenin eğlenceleri birdenbire karnaralarmda sarhoş sarhoş yatan. ve teden kendilerini kara sulara bırakı _ ölmüştü. Ekserisi çocuk olmak üzere 
yarı~, kaldı. Morro Castle'in, aslen İn- yahut ta deniz tutmasından beyhuş ka- verdiler. Bunlardan ikisi, kurtarıldı. 12 7 ceset te bulunmuştu. 
giliz, f:ıkat sonradan Amerikanlaşmış lan yolcuları uyandırıyorlardı. Tayfa • Çiftlerden biri, sahile çıkabildi. Dör • * 
olan kaptanı Willrnott karnarasında l~rd~ bazıları da, ~ller_ıne ge.çirebil: 1 düncü çiftten yalnız ka~m karaya çık- Yangının gemide kaçak olarak bulu-
ölü o!arak bulunmuştu. Tertip edilen diklerı, keser, çekıçle~ı, ~~tla hatta tı. Kocası, 0 anda bile elme para sıkış _ nan benzin, trebatinin iştiali neti
bütün eğlenceler kaldırıldı, yolcular yumruklarını camiara ındırıyor, bu tırarak: cİhtiyacın olur• demiş ve bo- cesinde çıktığını iddia da edenler var
dağıldı. suretle yolcuları uykularından kaldı - ğulmuştu. Beşinci çift te tek bir tahli _ dı. Tayfaların da hakiki tayfa olma -

Sarıdala binme talimleri yapılmamış rıyorlardı. siye kemerile canlarını kurtarahilmiş • yıp, bir Yunanlı tarafıından para ile 
deği di. Lakin 318 yolcudan ancak 2 5 i Kadınlardan bazıları, gecelik el bi - I erdi. tutulan kaçakçılar olduğunu ima e -
bu talimlere iştirak etmişti. Böyle bir selerile güverteye çıkmayı reddettiler. Gemiyi ba~tan başa saran at~ten d('nler de oldu. 
gem'de, bir tehlikenin kopabileccğini Bu anda, üiet endişeleri baş göstermiş- şöyle bir açıklık meydana çıkar çık • Kurtulan yolcuların yarısı, kaptan 
düşiınm~k bile onlara soğuk bir şaka ti. Bunun neticesi olarak bir çokları di- maz, yolcular hemen oraya seğirtiyor, vekilini itharn etti, yarısı da onu kah-
gibi geliyordu. ri diri yandılar. ve denize atılıyorlardı. raman mertebesine çıkardı. Amerika -

rT·ı otçilerden biri, mutat gezintisi • Rüzgar alevleri iskele tarafına sa • Şafak vaktine doğru, bir tayyare gö- nın yarısı, ikinci telsiz zabitinin haki-
ni "nparken boş kütüphaneye girdi, vurduğu için, tayfal~r, sancak tarafın- ründü. Ve havadan da tahlisiye san • kati ifşa etmesini alkışladı. Bazıları da 
kücük bir yangın başlangıcı i~ karşı- daki sandalların bulunduğu kısımda dallarını idareye başladılar. Sahil mu- onu yegane mücrim diye telakki etti. 
laştı. Tehlike işaretini vermek üzere bekleşiyorlardı. hafaza idaresinin sandalları da büyük Ve bir kaç ay sonra da, ayni telsiz za~ 
dışarı çıkarken, dolaplardan biri sanki Birden ışıklar azaldı, söndü. Makine bir gayretle, adam kurtarrnıya çalışı- biti intihara teşebbüs etti, ve kendisini 
içinde gaz var~ gibi, pathyarnk yan- dairesile irtibat kesildi. Telemotov sus- yorlardı. kurtaranlara lanet okudu. 
ml\ a başladı. tu. Otomatik dümen işlemedL Elinden Denize başka bir sandal indirilmek Hastanelerden birinde yatan nöbet-

üzere idi. Warms: çilerden biri de, bezeyan nöbetleri için-

Morro Cast lo batarkeıı 

- Durunuz, daha binecekler var, di- de şöyle haykırıyordu: 
ye haykırdı. Lakin dinliycn, kulak a - Madam. 80 yaşındasınız .. Biliyorum. 
san kimdi? .. Sandal çoktan uzaklaşmış Lakin sizi denize atmak mecburiyetin
bulunuyordu. deyim. Allahım, Allahım. kadın boğa -

Gemide yolcular vardı. İçlerinden zını kırdıih bir camla kesiyor. Mani ol
biri, arkadaşlarının kuvvei maneviye- sana. şuna .. Mani olsana.. Biliyorum, 
sini arttırmak için şarkı söylerneğe madam 80 yaşındasınız. Amma mec -
başladı. Kazazedelerden bazıları da diz burum, mecburum. 
çökerek Tanrıdan mağfiret dilediler. Muhakerne oldu, bitti. Ve kaptan 

Kaptan vekili, soğukkanlılığını mu- Warms iki sene hapis yedi. Vapur kum
hafnza ederek, bir heykel gibi put ke- panyası meclisiidare reisi, bir sene ha
silıniş, daha hala köprüsünde bekliyor- pisle. para cezasına uğradı. 
du. 14 tayfası ile birlikte, yanan ge - Ruzvelt te bir emirname neşrederek, 
mide kaldı ve köprüden kayarak, ve bundan böyle gemilerde kereste ku1 -
atcşlerle cenklcşe, cenkleşe, buma ge- lanılmasını menetti. 
Jebildi. Ve Morro Castle'in 1 ~ararmı~. sırıtım 

Faydası1. emekler harcanarak gemi- iskeletinin bir kö~esinde, anası, babası 
yi yedekte çekmek istediler. Ate~ten ı meçhul bir çocupun kavrulmuş küçü -

J 
kav haUne gelm~ olan maçunalar, kı- cük cesedi bulundu. 

· nlıp, dökülüyordu. Sar(Jallan denize İ. Ho. 

1rakgada 
Soya fasulyesi 
Yetiştirilecek 
Alpullu (Hususi) - Son zamanlar -

da yapılan denemeler neticesinde 
Trakyamızın feyizli toprakları daha bır 
ço!· mahsuller yetiştiımeğe müsait ol· 
du - anlaşılmıştır. Bu meyanda pa -
muk, kendir ve kenevirin de yetişeb• • 
!eceği, hatta makbul kalitede ürün ve
rebileceği anlaşıltnıştır. 

Zirai münavebede büyük bir yer! o
lan ve ekene kazanç veren çapaya muh· 
taç bir bakliye nebatı olan suya ç~.k 

kar getirmektedir. 
Dı.ş piyasaya ve bilhassa Alman pi· 

yasalarında çok aranılan ve Alman~'a· 
nın her sene milyonlarca mark Çinden 
ithal ettiği ve bir isminin de (Çin fa · 
sulyesi) diye anıldığı soya ziraatimn 
Trakyamızın servet kaynakları arası · 
na girmesine umumi müfcttişlikçe bü· 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Bu hususta yapılan tecrübelerde 
soya ziraatinin Trakyada iyi neticeler 
verebileceği anlaşılmıştır. 

Alpullu şeker fabrikası Trakyadaki 
teşkilatma verdiği bir emirle bu iş1n 
taammümüne çalışmaktadır. Bu s!.lret· 
le fabrika hem pancar ziraatine, bak· 
liye fasilesine mensup bir çapa neba· 
tını münavebeye koymuş ve hem de 
Trakya çiftçilerine yeni bir kazanç 
kaynağı bulmuş oluyor. Çünkü bir se
ne evvel soya ekilen topraklarda, mü
teakip senelerde ekilen pancar ve di -
ğer hububat nevilerinin iyi mahsuller 
verdiği görülmüştür. 

Bursada yerli mallar haftasında 
madalya kazananlar 

Bursa (Hususi) - Arttırma hafta • 
sında muvaffak olarak rnadalye alan -
lar şunlardır: Muammer Taraman, Ha
san Hüsnü, Atıf Salih, Hüseyin Hüs -
nü, Bıçakçı Remzi, Mustafa, İsmail, 
Mehmet, Hayreddin. Bunlara madal • 
yeleri merasimle verilmiştir. 

Antalyada hububat fiatları 
Antalya (Hususi) - Borsaya her 

gün ı 00-130 ton arasında zahıre gel -
mektedir. Bir ay içinde yalnız. Alman
yaya 2 vapurla 4 bin ton buğday ve 
arpa ihraç edllmiştir. Yumuşak buğ • 
day beş buçuk, sert buğday b~ 30 pa
ra ile ı 6 buçuk kuruş arasında, arpa 
4,5, mısır 4 kuruş, çeltik S buçuk ku .. 
ruşla 6,30 para, pirinç 1 5 kuruş fiatla 
satılmaktadır. 

Edirnede ikinci nevi ekmek 
Edirne (Hususi) - Edirnede ynituz 

bir nevi ekmek çıkmaktadır. Evvelki 
gün toplanan sıhhat meelisi ikinci bir 
nevi ekmeğin uaha ucuz bir fiatla sa • 
tılmak üzere çıkarılmasına karar ver
miştir. 

Bu ikinci nevi ekmek 8 buçuk ku • 
ruşa satılmaktadır. ----

Malkarada eiei trik 
Malkara (Hususi) Bayındırh!.c 

Bakanlığının tasdikli projes1 üzerine 
belediyemiz elektrik tesisatmı cksilt • 
meye koymuştur. Malkara yak·nda ~ 
leklriğe kı:ıvuşacaktır. 



Güreş nasıl yapılır ? (*] 
lt .. * k .. . . d 

Kurnaz, pişkin güreşci tabirleri oyununu ve uvvetinı ıca~ e en 
yerlerde sarfeden kendine faik hasımlar karşısında muvaffakiyetler 

, • w 

elde eden güreşcilere verilen sıfa~lardı~. Bir ~~eşcı yapacagı 
oyunu karşısmdakine hıssettinnemelıdır 

-4-
Yazan: Seyfi C nap 

SON POSTA 

Gençliğinizi ve güzelliğinizi 
muhafaza etmek 
istiyor musunuz? 

Şüphesiz dikkat etmişsinizdir. Uy • 
kusuz gE:?Çen bir gecenin sabahı vücu· 
dumuz kadar yüzümüzil de yorgun 
buluruz. Uykunun genç ve güzel kal • 
maktaki büyük ve mühim rolünü yal
nız bundan anlamak mümkündür. E -
sasen umumiyetle tabii çare ve vasıta· 
lar insana yığın , yığın kremin, boya • • 
nın, ilacın getireıniyeceği güzellikleri 
verebilir. 

Yapacağınız şey basittir. Her gece 
sekiz saat muntazaın bir uyku çekmek. 
Her hangi bir sebeple bir gece geciken 
veya bozulan uykuyu ilk fırsatta mu -
hakkak yerine getiriniye çalı~alıdır. 
Çünkü uykuda sinirler dinlenir, yor • 
gun adaleler dinlenir. Di.mağ dinlenir. 
Bu dinlenmenin güzel neticesi ciltte, 
yüz adalelerinde, gözlerin parlaklığın· 
da derhal kendini gösterir. 

Sayfa t 1 

Süte ne gibi maddeler kanşbrılabilir VG hileli sütleı 
nasıl anlaşılır?- Sütten geçen hastalıklar hangileridir? 

Yazan: Doktor lbrahlm Zatl 
ı· - 2- ı 

SütUn tağşişatı: Yani sütc hile ilc İkincı kısım mühim hastlıklar naK• 
katılan maddeler: Ieden mikroplardır: Bu hastalıkların 

ı _ Birincisi sudur. Sütün rengi, başlıcalannı sırasile sayacağız. 

Güreşi kazanmak için yalnız idmanlı ı lanabilir ve ani bir yorgunluk gelip ne· 
olmak ve güreş oyunlarını iyice bil - fesi tıkıyabilir. 

' içine katılan su ile pe~ az d:ğiştiği için ı _ Tifo: Sütle tifo hastalığının sl• 
, . ....:,.~-u.q~ (!n çok müracaat ed_ılen h~le budur. rayeti çok eskidenberi tesbit edil~J 

rnek kmi değıldir. Güreşe hiç acele etmeden, yavaş 
Zayıf veya idrnansız hasımlada gü- başlarsınız. İlk elleşmelerle hasmmızl 

r~şip müsabakayı kazanmak kohtydır. denersiniz. Bilek ve enseden ç~lışmak, 
Fakat sizden daha usta, daha kuvvetli hafif hücumlar yavaş yavaş .~cu-i~ -
ve idmanlı güre§çiler karş1sında mu - nuzu alışlirarak biraz sonra sızı e~ §ıd· 
vaffakiyet elde edebilmeniz iç:.n müsa- detli oyunları, en sert hareketlerı ya • 
bakanın bütün kurnazlıklarmı ivice pabilecck hale getirir. 
bılmeniz hakerolerin hakkmızda. ne Güreş nizanınnmesine göre ilk iki 
di.i~üneblleceğin i, halka ve hakemiere dakikalık zaman içinde güreşçi1erin Y~· 
ne tesir yaptığınızı kestirmeniZ, feoa vaş ve hatta passif çalışmalan~m h_~ç 
vaziyette iseniz güreşi kazanmak için bir mahzuru yoktur. Bu iki da'kıka gu· 
ne yapmanız icap ettiğini bilmeniz la • :reşçilerin birbirlerini tanımai,_an . ":e 
zımdır. güreşe alışmalan zamanı oldugu ıçı~ 

(Kurnaz), (pişkin) gür~çi tabirleri yavaş ve müteyakkız çalışmaruz passıf İyi bir uyku uyumak için iyice hava-
oyununu ve kuvvetini icap eden yer- çalışmak addolunamaz. Hiç şüphe .yok· landırılmış soğuk bir odada yatmalıdır. 
lerde sarfeden, kuvvetli ve kendine tur ki bu söylediklerimiz ilk da'kıka • Çok üşüyorsanız yatağınızı ısıtınız. Fa
faik hasımlar karşısında parlak mu - larda kat'iyyen oyun yapmayıntz ma- kat odanızı asla ... Fazla örtünmeme • 
Vaffakiyetler elde eden güreşçilere ve- na"'ına değildir. ye alışınız. Ve ak§amlan mümkün ol
rilen bir isimdir. Sırası ve biçimi gelirse iyi bir oyun duğu kadar hafif yemekler yiyiniz. Ha· 

Bu gibi güreşçiler müsnbakayı kn - alıp hasmınızı yenebilirsinizJ ve ya - zım zamanı geçmeden yatmayınız. Bü
z.anmak için en kolay ve en emin yolu hut arkaya geçip alta bastırabilirsiniz. tün bunları yaptığınız halde iyi uyu • 
bulınuşlardır. İcap ettigi yerde hü - Fakat bunlar ancak fırsatı ~e~diği za • yamı.yorsanız bir doktora müracaat e • 

'Bunun tayini ufak bır tetkıkle anlaş ı- bir vfıkıadır. Daha 18 7 7 de Prof es r 

lır diyeceğiz. Çünkü; ~ kat~~ınca .~~. - J akod büyük bir tifo salgınında yüz • 
tün kesafeti azalır. Hali tabnde sutün de on yedi nisbetinde tifo sebebini 
kesafeti 1027 dir. Bundanmaada sütte sütle bulmuştu. Doktor Şayder 1870-
bir litrede mevcud 45 gram mikdann- den 1899 a kadar muhtelif memleket .. 
daki süt şekerinin de de~eoes~ azalır ve lerdeki 638 salgınında gene hastalığın 
tabii aynı nisbette kazeın mıkdarı. da, yüzde on yedi nisbetinde mikroplu süt 
tereyağı mikdan da azalır. Baz.~ hıle - yolile intikal ettiğim göstermiŞtir. 
kar ırütcüler kesafeti azalan sute ke- 1900 hıfzıssıhha kongresinde bütün 
safetini arttırmak için bilhassa yaz memleketlerden toplanan istatistik • 
mevı~iminde nişasta koymaktadı_rlar. lerde daima salgınların yüzde 18-20 
Bunun da tayini kolaydır. . ~ldıgınız nisbetinde mikroplu sü tler vasıtasile 
sütten bir mikdar bir kaşık ıçıne k~ • vuku bulduğu tasdik edilmiştir. 
yunuz, üzerine bir kaç damla te~tu~- 2 - Difte ri, yani kuşpalazı hasta1ı• 
diyot damlatmız, süt eğer ~avı bır ğmın da süt vasıtasile sirayet ettiği 
renk alırsa içinde nişasta old~~nu an- bir çok defa görülmüştür. t878 de 
lai'Slnız. Bunu hepiniz evlerınızde. ya· Londrada (Pover) t 18 ailede gö -
pabil:irsiniz. Fakat süte yapılan hıle • rülen 364 difteri vak'asında bu şekil 
karlıkiann hepsinin tayini kolay ol • sirayeti tesbit etmiştir. 1699 ve bu ta~ 
muyor. Ben bu yazımı hazırlarken rihten sonra mütcaddid İngiliz do~ .. 
sütcülerimiz ile uzun uzun konuştum. torları bir çok salgınlarda d~~te ·i. ~k· 
Süte bizim memlekette su yerine kay- robunu sokaklarda satılan suUerın ı • 
mak altJ denilen siil kısmından katıl· çinde bulmuşlardır. 
dığını söylediler. Yani süt kaynatılıp Kızıl - Kızıl hastalığından iyi olan 
tereyağı ı:e kaymak kısmı gibi gıdayi bir çok köylüler ve mandıra . ame~~ 
kıymeti haiz olan mevadı esasiye alın - ve çocukları ellerinden deı .. ı~r. do
dı'ktan sonra kalan kısmı kalıyorlar. küldüğü zaman bunun ne kadar s , .. ı ol· 
Bunun kesafet tayini ile kontrol edil- duğunu bilmediklerinden böyle . t ller· 
mesi çok zordur. Çünkü süt kaynadığı le süt sağarlar ve bu deriler d: ~u ">ka· 
için mühirn bir kısım suyu tcbahhur bı içine düşerler. 18 79 da İngılı7 ı 0 

• 

ile kayboluyor ve kalan kaymak altı , , 1882 den 1903 tarihine ka iar 

cum, .~e<ıp ettiği yerde tam bir mii1a - man yaptlmabdır. dip çaresini arayınız. 
faa gurcşi yaparak ve ba1.an büyük biı İki dakikanın geçtiğini size krono • Yani muhakkak sekiz saat uyku u -
gayret sarfederek müsabakayı kaza • metrör veya minderin kenarında mu- yuyup sabahleyin yataktan taze, kuv· 
nırlar. ayyen bir yerde oturan arkadaşınız ha- vetli bir vücut ve şen bir yürekle kal· 

İki güreşçinin birbirlerile mücadPle her verir. Bu müddet gelince gene pek kınız.. Bu güzelliğin en tabii ve en mü
etmesi esaslarını, güreşin muhtelif saf- sert olmamakla beraber yavaş yavaş him ilaçlarından biridir. Gençliğini ve 
halarına göre her birinin nasıl hareket çalışmıya, hücumlannızı arttırmıya güzelliğini korumak istiyen bayan için 
etmesi lazım geldiğini gösteren taktik başlarsmtt. seki~ saatlik uykusundan kaybedeceği 
bahsında bütün bu noktaları - kab ıl ol- Güreşin ilk 1 O dakikası güreşte mu· her dakika bir ziyan sayılır. 
duğu kadar • izah etmiye çahşacağız. vaffak olmanız için yapacağınız bütün ·-·--.. ······-··--· ............ -

'er ı:e f .. N rn.an 
kısmın kesafeti hafif olmuyor. Ve bu - görülen salgınlarda Pro esor 0

' 

nun lfıktometre ile tayini mümkün ol- bunu tesbit etmişlerdir. _ . 
Gürcşc nnsıl başlanır: oyunların tecrübesi için kafi bır za - le dalmak, ön çaprazı gibi oyunlar gü· muvor.. • 904 de isveçte görülen agır ~ır kı· 

Sütcüler maalesef hu hususta olduk- zıl salgınında menşe'in süt .. o1dugu ~e 
ca menfi bir zeka eseri göstermektc - sütlerin geldiği çiftlik mustahdem.n 
dirler. Süte yapılan hilelerde sütiin ve arnelesinin hemen hepsinin ktzıl • 
tereyağını almak usulü de vardır. Ba- dan hasta vattıkları ve bu suretle kızıl 
Zl mıntakalarda litrede vasati olarak salgınının vbaş gösterdiği görülmüş • 
45-50 gram kadar olması icab eden tür. Malürodur ki bazı İngiliz müellif• 
tereyağı mikdan litrede 5-7 grama ka- leri kızılm menşeini daima hayvanatı 
dar · indirilmektedir. Bu hilelerin ço • bakariyede ararlar. 

Gu·· çı.c: ·ı k d'l · · · • "d mandır Hasrnınızı yenmek fırsatı ge - re<:in 'kazanılmasında runil olur. r -o:oÇı er en ı erını nı zam ı ımı - · . "' b ı 
det ı'ç· d - b'l k ekild haz }ince yenmıye çalışırsınız. Her oyunu Şimal ~üre~çi.ieri .mutemadiyen e e 

ın e gureşe ı ece ş e ır- . . . . E- - 'l... h 
lar)ar. Bu müddet Greko Ramende yir- tecrübe edcbılı.rsınız. ge~ . h~smı~~nz dalarlar, arkaya gcçıp nasımlarını as-
mi dakika olduğu için güreşçiler V& • sizden kuv:vetlı veya ÇO~. ıyı. bır gu - tınnak, salto ve suples almak için çok 

k' tt 
1 

. h' •t· reşçı' ı'se ve ona avak gureşınde hiç g"yrct ederler. Bu oyunlar .. d~. 5nsan 
ı en evvel yenme er ı ıç nazarı :.ı • . • . ... 

hara almıyan yirmi dakikayı yorulmP.- bir oyun tatbık e~-~k ka~ıl olmuyarsa kendisin! fazla tehlikeye duşur!l-:.eden 
dan çıkarabilecek idrnanlan yaparlar. ilk devre beraberlıgı temıne çalışma - hasmına oyun alabilir. 

G" t t ·ı k h r z· rr.an llısınız. İyi idmanh, sert çah~an güre~çilcrin 
( ~~~~ e sır. ~ e .?'e~ e k e )ak. Beraberliği temin için evvela ha ı; - tatbik ettikleri bir usul vardır ki o da 
b~t 

1
1 ~ss_a ~y~ ~reşçı e.~e d a~~ ~d- mınıza sayı kazandınnamak, onun için· çok iyi netice verir: Güreşe biV>k ve 

e~·ıo b~? ~~~ ıçın ~nu ~uz .. c ~uz e •. e ı de passif güreşiyar hissini vermeden ve kollarda çalışılmakla baslanır ve bu 
\T 1 e .. 1 ır . 1~ .şey 0

1 
8{~ d g~~1-?'~ce?~"· hakemleı-e ke-ndinizi yenmek istiyor tarz güreşin sonuna kadar devnm etti-

e gur~çımı~ı n:-sı d a ~ 1~U: 1 ·ı gibi göstererek güzel bir müdafaa tP:-· r!lir. Kolları dı~andan ve üstten alrnak, 
man ctt~r:re .. vuc~ unu, ne esını \'e zı kabul edip ilk ı O dakikanın beraber- o şekilde zaptetmeğe ı;ahsmak, bqek 
~dalelerını boyle :ır çalı~ı:?ıy~ ~~zı~ - likle bitmesine çalışmak la7.ımdır. vesaitlcr üzerinde kuvvet sarfetMek 
ıyorsak 'ka!asım a ona gore 1Ş c mı - Güreste parlak bir iki oyunu olma • hasını çok yorar, hırpalar. 

ye çalışacagız. f d· ları i<:te bu zamanlarda .. • Bu ~ekı'lde l"!''lışrnı'-'a alı~mış olanlar 
E- b" l 1 h d hal nın ay a " go ;:, Y"" " 

ger ~yel o m~~a ?s~1n:, er rülür. Güzel bir oyun, basma faikh•et derhal· müdafaaya çekilir ve hakemle· 
Y.enememış o an gureşçı~ız . ~ emc : elde edecek bir hareket ilk ı O dakik~da rin nazarında passi{ çalışıyor gö~ünür 
lınde muvaffak olamadıgı ıçın bclkı . l'bı'yeti temin edeb'l' A lk k 1 veya bileklerini müdafaa ~ . . . kf 0 _ sıze ga ı ı ır. r ı yeva o unu 
gureşm sonunu gebremıyece ır. mesel e bu faikiyeti ikinci devrede de • ed~ğim diye başka tarafiar~an açık 
nun için güreşçiler mindere çıktık!nn hafaza e: rnekten baska bir şev de . , · 

20 d kika 
- kl .. h' mu .,. ~ \erır. 

zaman a ı . gureşece erını, ı · ğildir. İyi güreşçilere her hangi bir o- İyi güre~ç:'cr muayyen bir oyunu a1-
n~e~a~.eyh sayı ıle kazanmak yoll:r.n: yunu hemen alıverıniye imkfın olmad:- m~k içiP ral<iplerini ka~dırı~lar. ~e -
gozonunden uzak tutmamaları laztın gw ndan kusursuzca ve büvük bir m-ı _ 1• . ·i kafakol kapan bır gureşçı bel-

ıd.~ .. b'lm :ı"d' 1 ı w se a ı~ k 
g€ :gmı ı ell ır er. • haretle yapılacak bir iki oyunu güre;- den çalışarak hasmın~ ş~~rhp a~ı.· ':'~r-
Gureşe başlarken gayet yavaş ı: e çilerin iyice bellerneleri onlanrı 'mu _ d' . ve kafakol vazıyetıne get rebıhr. 

ihtiyatlı davranmalıdır. •affakiveti için çok lüzumludur pırı~ak güresenerin takip ettikleri u • 
Kalb henüz sıkı ça~~şmıya başlama • \ Birin.ci de\•rede nasıl çalı~malıdır. s:r budur. Bir güreı:çi alaca'!~ . oyunu 

rnış, _a~l~ler .. de henuz yum~m;ımış Birinci devrede her tecrübeyi yapa - k n r<;ısrndakinf' hisset.~irmı>m.elıdır. ~ 
oldugu ıçın gureşe sert hamleler}e baş- . . . . Alt dii<: k t hl'k . .. İlk ıo dakikada mutemadı ve .;a~lam 
ı ı· d - d -'Idi M" bılırsınız. a ~me e ı esını goz aınak kat ıyyen ogru egı ~· us.a. • .. .. de bulundurarak bile salto kafa 1 hücurnlannız•a hasmınıza faik ~~ıacak 
bak başlamadan evvel Jımne.stık onun ' , ı· · · B d aya k ı 'bi oyunları yapınız. Oyunda mu- vnziyetler e.de etme ısmız. _,u <•vre 
hareketleri yaparak vücudu güreşe ha· 

0 
ff g~ o lamayıp ta alta düstUğünüz z.a- içinde vapıbc~k bir hatayı tashih ct • 

zır]amak çok faydalı ise de gene bu, va 
8 

vazh•ette ka!mavıp ·derhal ayn· m iye v'akit o1dui!undan Ct'"tır d~v:-an -
şiddetli bir mücadeleye derhal ba~Jıya- ı;ıa~ ~kmak için minde-r kenarını int:· mak iyidir. Fakat oyun yan"c<t~.m di
bilmek için kafi değildir. ~a a ok iyi bir usuldür. Minder kcna· ye olmıvacak yerlerde acele :le veya 

Vücudunu lflDm geldiği kadar ısıta· apd ç 'ken "·arı ayag~a kalkar vaziyette tam hakkı verilmeden ovun y:ıpmak 
d ka b

. . 1 1 t rm a ı J k . . . . b. a 
ma an ve 1 ını ça ı§lllıYa a ış ırma • 1 nız ve o şekilde dışarıy çıkılsa ha· hasmınıza Fizi yenme ıçın ıyı ır -
dan birdenbire ço~ sıkı olarak güre.~e ~sa güreşçileri ayağa kal~ınr. Ayni vantaj vermek olur. Gür~te her za -
giren güreşçiler en büyük hatayı yap • z::::anda hasmınızı yenmek için ya _ man dikkatli, tetik davrnnrnalı., HaSl~~ı 
mış olurlar. Uzım olduğu kad:ır ısın • _ z ovun tecrübeleri size faiki· venmek imanını taşımakla bcra?cr lu-
marnış olan adaleler tutulabilir, sakat· pacakgırnı d ~ h'l' vzumsuz yere cesaret göo;+erip 01ur ol-

("') Bundnn evvelki yazılar 1 1 1\:a
nunucvvel, 14 Kfmnnusani ve 27 Ka· 
nunusani nüshalarırnızda çıkmıştır. 

vet azan na ı lr. , lk • · •etl.erde ovun almıya .<:l ıp 
Ayaktaki güreşlerde yapılması he - maz vazı) d- ,. , 1 .. k"l vaziyenere usınemeıı. 

men her ?.aman fayda vf'rPrı k.?fa ~t) muş u . . Seyfi Ccnap 
snlto suples, kol kapmadan maada be-

cuk vefiyatı üzerine- çok tesiri görül - Sütten geçen hastalıklardan birı de 
mektedir. Çünkü böyle bir süt çocuk· koleradır. Tifo gibi kolcranın da süt .. 
ları az zamanda ölüme kı:ıdar götüren le sirayeti görülrn~tür. Hatkın'e göre 
( inanisyana) sevketmektedir. bunda süte konan mikroplu sinekler 

Süte bunlardan maada bir mikdar mühim bir rol oynamaktadır. Gerek 
b'karbonat dö süd, bazı yağlar, süt şe- çocukfurda ve gerekse büyüklerde. bar• 
keri, yumurta akı ve diğer zamklı sak hastalıklarını tevlid eden kolı ~a· 
maddeler de karıştırılmaktadır. sil de süt vasıtasile sirayet eder. Bıl • 

.Süt ile intikal eden hastalıklar. hassa koli basil ahadarını temiz tut • 
Süt ne kadar güzel bir gıda ise o de- ınıyan sütcülerden intikal ed;verir. 

recc de mikropların ne!ivünernasınn Bundan maada m~hur şarbon has· 
müsaid bir kültür muhitidir. talığı da süt ile sirayet ettiği g~bi daha 

Doktor Mikl'e göre sabahın saat al- fenası gerçi nadir ise de hatta ~udu~ 
tısında sağılan bir taze sütte iki saat hastalığının bile bazan süt ile sırayet 
sonra bir santimetre mik'abında 9000 ettiği görülmüştür. Fakat sütle geçen 
bakteri yani mikrop: ~n mühim ve tehHkeli hastalık verem:. 

'3 Saat sonra 21,700 dir. Hakikaten süt ile verem sırayetı 
-4 Saat sonra 36,300 umumi hıfzıssıhha noktai. n~zarında~ 
5 Saat sonra 60,000 son derece ehemmiyeti hnızdır. İnek 

1 
1 t Saat son m \ ,200,000 lerdeki verem insanlara geçer, b~ ar • 
27 Saat sonra 3,600,000 Mikrop gö- tık tamamen kabul edilmiş bir vakıa: 

rlılmüstiir. dır. Doktor Martel 19!.' de Se~1 dö 
Sütteki mikroplar iki kısma ayrılı - 1~ tmanende mevcud sut veren ıoo~· 

ar 1' ld -
yor: lerin yüzde kırkının verem 1 o ugu• 

Birincileri saprokit, yani hastal~.k nu raporlarile bildirmi~ti. Holandad(\: 
na kletıniyen mikr~plardır. Anc~k .~u~ 1 doktor . Jo~i Uiyd §Chrın~e .mevc~~ 
f:ız)a mikdarda ço11aldık:a:.ı vakı~ su . l inc~klerı yuzde otu~ ~ nısbctınde 'e 
tiiıı terkıbini boz.arlar, sutun ekşırnes~, remli bu~duğu gıbı İsveçte dokto~ 
siitün acılanrnası, bazı sütlerin ren~~- (Regner) süt veren ineklerin yüzde 
nin kırmızırntrak. bir ~a~ alması,. bazı- yirmı bc~inin tüberküline ~üsbe~ ce .. 
sının sapsarı kesılmesının se~eb~ hep vab verdığini yani vercmlı oldugunu 
bu saprakit mikr~b~a.~~ faalıye~ın.?en göstermiştir. 
ileri gelir. Bunun ıyilıgı sudur kı sutte İngiltereele müteaddi.d dok.torla~.ın 
husule velen bu bozuklu~lar derhal taharriyatı \•eremli inek nded n yuz .. 
rö71e pö·üliir ve tabii boyle siiller de. 01 uz nisbetinde olduğunu tesbit et~ 
kullanılınndan atıhr. l mi~lir. 

1*] t~ · ~:;zı dOııkO sayımızdııdır. (Arkası var) 



12 Sayfa 

"Son Posta, nın Suriye 
mektupları 

(Baş tarafı ı inci sayfada) yiz. Fakat, Emir Şekip Arslan gibi vak 
6E'niş muhtariyeti hakkındaki ilk itilaf tiyle gayet hararetli bir pansilamist o
üzerine, Suriyenin hakimiyet hakkının lan ve türkçü İttihat ve Terakkinin, is
mahfuz kaldı&ından dolayı kendi ken- larncı Enver Paşanın en iyi dostu bu
dı.erini biraz teselli edenler, Sancakta lunan bir adamın da bugün ayni yol
t ürkçenin resmi dil tanınması noktasın dan gitmesinin hikmeti nedir? Çoktan 
da Türk ve Fransız murahhas heyetleri beri Cenevrede oturan bu zat, islam 
arasında şiddetli bir çekişme cereyan memleketlerinde oradan oraya dola -
ct~iği haberleri geldiği zaman müza- şan, gayet cerbezeli ve eli iyi kalem 
kerenin inkıtaa uğrayacağı ümitlerine tutar bir politika tüccarı olmuştu. Çok 
bile düşmüşlerdi. Fransanın buna razı tan beri özlette otururken böyle bir
olrrııyacağına emin olanlar, bu hususa den bıre meydana çıkışını güzel bir ti
daır P. T. T. radyosu tarafından neş- caret yapmış olmasına mı atfetmek la
red Jip Fransanın bu hususta daha f:ız zım gelecek? 

la f dakarlığ~ g!de~iyeceğini bi~dir~n ı Bu zat, cElehram» gazetesinin Ce -
hal C't ler bu unutlerı kuvvetlendırmış- nevre muhabirine, Sancak meselesin -
h . Fakat, gece yarısından sonra resmi den bahsederken demiş ki: 
il!. ·san türkçe olacağında ittifak ha-1 . .. . 
sıl o'duğu haberleri gelince ayni ma-! . - ~alıhazırda muhım olan şey, Su-
h kıyametleri koparmaya başladı. rıy;nın hudutla_rının ve topraklarının 

E b h b .. t" ga etel b 1 selamet ve emmyet altında bulunması-u sa a u un z er u m es e e . w . . . 
il d ı d K ·m· F a k ' . ı· .1 dır. Dıger meseleler ıkıncı derecede e o u ur. ı ı r nsaya, ımı ngı - . .. kl . k 

1 
t t k. . 'l'i; k' şeylerdır. Tur erm asıl ma sat arı 
e ı ('ve ça ıyor, ımı .. ':l:r ıyeye şu e· w .. . ilh k 

1: k' · d b ı · tf d' ı· t Sancagın Turkıyeye a ıdır. Arada me . ımı c u erne ı a c ıyor. s an . S w 
bu'dan gelen tatlı, yumuşak ve dostça bır meseleler {~karıp ancagı ~lmaya 
sÖ71eri ancak bu zümreye mensup ol- çalışmak olaca ır. 
m dnlar dinliyorlar. Bunlar gene bil
d k erini okumakta bcrde\·amdırlar. Bigada bir genel 

Güvey girdiği 
Gece öldürdüler 

D ün bu Kitletülvataniyye zümresi, 
bi.ıyük bir içtima yaptı. Bunda kabine 
rei~: Cemil Mürdem Bey, hariciye, .:ia· 
hil .y e, maliye nazırlan, Faizülhuri, Cilaştaraf ı ı inci sayfada) 
Fah rıyülbarudi gibi hükumet adamları ma gecesi yapılmıştır. 

Şerifin odasında ses sada kesilince, ile tüccardan, gençlerden bir hayli in- • . 
Sa h b 1 d C ·ı M" d B diger odada bulunan kadınlar da yenı n azır u un u. emı ur em ey . .. 
b · ı· d ı d Id k 1 b 1 k çiftın artık uyuduklarına hukmederek u ıç ıma a sa onu o uran a a a ı l t 

1 
d 

k d .. 1 k 1 . ya ıp uyumuş ar ır. 
a.rşısın a soz a ara mese enın son va . w . 
• • n ı'n d · b' h 1. . h t . Fakat tanyerı agarırken evdekıler 

zı) .. e aır ır ay ı ıza a vermış • .. . . . d . . 
tir. Bu nutukta meselenin şimdiye ka- zufaf od~sına1 gır~ıkl~rın e _ge~~nı ~y -
dar geçirdiği bütün safhaları izah et- kuda b~ muş ~r ıse e !,enı ~veyı . o-

. t' o saatt h .. 1 .. k . t dada gormemışler ve yureklerıne gı • 
mış ı r. e enuz ur çenın resm .. h .. . k f ' t ' d h 1 k" . . ren şup e uzerıne ey ıye ı er a oy 
dıl olması meselesı halledilmiş bulun- ht haber vermişlerdir Muh • 

d w 'h tl C . M" d B 1 .. mu arına . 
ma ıgı cı e c emıl ur em ey ıu· tar önceden işe ehemmiyet vermemiş: 
kumetin bu iş.lere man io~mak _i_çin ç~- _ Şerif av meraklısıdır, mutlaka er 
Iı_şmaktan halı kalmıyacagını soylemış kenden kalkıp göle ördek avına gitmiş 
tır. tir. Birazdan gelir demiştir. 

Bu sabahKI gazetelere göre Cemil Maamafih, ihtiyata riayeten onu köy 
Mü dem ilc Hariciye Veziri Sadullah civarında korucuya aratınağa başlamış 
Cnbirinin bir tayyareye binerek doğru tır. Yarım saat sonra Şerüin cesedi 
Marsilyaya hareket etmeleri ve oradan köyden beşyüz metre uzaktaki bir tar 
da Cenevreye gitmel€ri mukarrer oldu }anın içinde bulunmuştur. 
ğunu yazıyorlar. Fakat, bu kararın geç Ceset muayene edildiği zaman, kafa 
olduP,"u ve bu zatların hareket etmiye· sına sıkılan bir kurşunla öldüğü ve bey 
cekleri de bugün musirren söylenmek· ninin parçalandığı anlaşılmıştır. Güvey 
tedir. lik yeni ·elbiselerile, cebindeki telli pul 

Çok gariptir ki şu sıralarda Sancak lu gelin çevresile kanlar içinde yerde 
mec;eJesi münasebetile en çok sinirlilik yatmakta olan maktulün bıçağı kının 
gös'ercn ve Türkiye aleyhinde hareket dan çıkmış, yere saplanmış, diğer bir 
te bulunanlar. ekseriytle Osmanlı Mec mendil dahi bir iki yerinden düğüm -
lic;: Mebusanında azalık etmiş olanlar- Jenmiş bir halde yanıba§ında bulun -
dır. Osman:lı Meclisinde Suriye Nas- muştur. 
yonalistliğinden ziyade ecnebi dostlu - Hadiseye derhal müddeiumumilik el 
ğu vapmış olan Faizülhuriyi biz Türk- koymuş ve ineelerneğe başlamıştır. Ye 
ler pek iyi tanırız ve onun bugün başka ni gelin mütemadiyen gözyaşı dökmek 
türlü hareket etmesine akıl erdireme- · tedir. 

"S1n 

• Yazan: Perlde CelAl 

SON POSTA 

Milana 
Mülakatı 

(Baş tarafı ı inci sayfada) 
etmek üzere şimdiden 1filanoya git • 
mişlerctir. 

Berlin, 1 (Radyo) - Burada dönen 
rivayetlere göre Tevfik Rüştü Aras Mi 
lano mülakatından sonra Beriine gele
cektir. 
Bir Yugos1av gazetesinin müta1ca1an 

Zagrepte ~ıkan yarı resmi Novosti 
gazetesi, 26 Kanunusuni tarihli nüsha
sında Rüştü Arasın Milfmo seyahati et 
rafmda bazı mütalealar serdettikten 
sonra, bu ziyaretin İtalyanlar tarafın· 
dan nasıl tefsir edildiğini anlatıyor ve 
diyor ki: 

İtalyanlar tarafından hadise şümullü 
bir mahiyette gösterilmektedir. Corrie
re della Sera, İtalya ile Tütkiye arasın 
da mevcut meselelerio heyeti umumi
yesinin tetkikinden ve iki memleket a
rasındaki münascbetlerin esaslı bir su 
rette aydınlahlmasından bahsetmekte
dir. Bugünden itibaren diğer İtalyan 
gazeteleri de bu lisanı kullanmaktadır 
lar. 

cCorriere della Sera• Türkiye - İtal 
ya münasebetlerinin son zamanlarda ta 
mamen iyi olmadığını, Türkiyenin İtal 
yaya karşı şüpheler beslediğini, bu te· 
l~kkilerin Akdcnizde İtalyaya iyi göz
le bakınıyan bazı devletlerin oynadık· 
ları rolden doğduğunu yazıyor. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras ile Kont Ci
ano arasında vaki olacak mülakatta t
talyanın Boğazlar anlaşmasına iştirak 
edeceği ileri sürülmektedir. Türkiye -
nin Habeşistan hakkında İtalyaya bir 
vaatte bulunup bulunmıyacağı malum 
değildir. Temps bunu muhtemel bul ~ 
mamakta ve Türkiyenin Habeşistanın 
ilhakını hukukan tanımıyacağını ve 
Milletler Cemiyetine karşı mevcut ta
ahhütlerine tamamen sadık kalacağını 
yazıyor. 

cCorriere della Sera• diyor ki: 
cBizi Türkiyeden ayıran nedir? Bir 

hiç. Umumi harpte Boğazları bombar 
dırnan eden, 200 bin Türkü katliam e
den, Yunanlıları Anadaluyu istilaya 
tahrik eden, Küçük Asya işlerini ka -
rıştıran ve İskenderunda kan dökülme 
sini mucip olnn biz İtalyanlar mıyız?» 

Bu gibi İtalyan matbuatı işte, cevap 
sız kalan ve !akat büyük imaları muh 
tevi bulunan suallerle Tevfik Rüştü A
rası istikbal etmektedir. Bu hususta İ
talyanın bir tek gaye takip ettiği açık
tır. Bu gaye de: İşgal etmekte bulun
dui!u mevzilerden birinde Fransayı za 
yıfla tma k tır.» ------

lzmit kağıt fabrikası 
Ankara 1 (A.A.) -Sümerbank 

lzmit kağıt fabrikası için lüzumu olan 
Sllülozu Avusturyadan mübayaa et
miştir. Bedelleri klering yolu ile yani 
Türk parası olarak ödenecektir. 

. Şubat 2 

EdenAvam Karnarasında 
Sancak meselesini anlattı 

{Baştarafı ı inci sayfada) 
Suriye makamları ve halkının vazi -

yetinden endişe duyup duyulmaması 
lazım geldiği hakkındaki bir suale ce· 
vap veren Eden demiştir ki: 

eBunun hakkında hiç bir malumata 
sahip değilim. Bu devirde elde ettiği -
miz hal çarelerinde datma endişe uyan 
dıracak cihetlcr mevcuttur.» 

Almanya ile ticaret anlaşmasa 
Berlin 1 (A.A.) -Suriye ve Lüb

nan devletlerile Almanya arasındaki 
ticaret münasebetlerini ıslah için Al-_______________ ... 
Yeni yolcu 
Gemilerinıiz 

(Ba§tarafı ı inci sayıada) 
yapılacaktır. Almanyaya ısmarlanan 
gemilerin ilk partisi önümüzdeki on 
ay içinde yapılarak memleketimize ge· 
tirilecektir. Bu gemiler geldik çe şimdi 
hatlarımııda kullanılanlar ya satılacak 
yahut ıskartaya çıkarlıacaktır. Hüku
met, eski gemi kullanmamayı prensip 
olarak kabul etmiştir. Bundan sonra 
İzmir, Ege gibi evvelce başkaları tara
fından kullanılmış gemiler alınmıya· 
cak, bilakis bu gibileri peyderpey aa· 
tılacaktır. 

Gemilerin inşasına ait mukavele bu 
hafta Ankarada lktısat Vekili Celal 
Bayar tarafından imzalanacaktır. 

man ve Fransız murahhaslan arasında 
bu memleketler ile ticaret münasebet
lerine ve tediye usullerine ait bir an~ 
laşma imzalanmıştır. 

Ticaret anlaşmasına göre her iki 
taraf da birbirine karşı en ziyade mü .. 
saade gören millet muamelesi yapacak 
ve tediye anlaşması mucibince de bu 
güne kadar tatbik edilmekte olan kle· 
ring usulü kaldırılarak yerine doğru· 
dan doğruya tediye usulü konacaktır, 

Anlaşmalar muvakkaten bir mart 
tarihinde mer'iyete girecektir. 

Kaybolan elma~lar 
Bulunmadı 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
Bize haber verildiğine göre çalınan 

elmaslar henüz bulunamamıştır. Bu 
elmasları T alatın çaldığı da malum de· 
ğildir. Zabıta hadiseye muttali olur ol· 
m az T alatı isticvap etmiş, bu isticvap
tan sonra da T alatı serbest bırakmış· 
tır. Tahkikat devam etmektedir. 

Düzcede tütün piyasası 
Düzce (Hususi) - İnhisarlar lda • 

resi ambarları şubat başında açacağın· 
dan tütün piyasası açılmak üzere oldu· 
ğu ve bazı firmaların demetini yapan 
tütüncüler fiat kesimine başladığı ha . 
ber alınmıştır. -----

Bir kaç sene sonra Denizyolları Ef B 1 
işletmesindeki miadı geçmi~ gemiler gan aşveki j 
kamilen satılmış olacak, seferler yeni Londra 1 (A.A.) - Efganistar 
gemilerle yapılmağa başlanacaktır. Av Başvekili bugün Baldvin ile birlikte 

ı. 1 f ın.., öğle yemeği yemiştir. 
rupa ıman arına se er yapı.""ası m ev- ;.·-:;::··-:::-:::'":· :,:;,:,:· :.:.:· :.::.· .:.:·-;:·-;:·;:.::· ;:.:· ;.::· ;.::·-:::::::··.::· ==-
zuu bahsdeğildir. -

Resimli zabıta 
Turanspor klUbünUn yeni 

idare heyeti 
Uşak (Hususi) - Şehrimizdeki Tu

ranspor klübü senelik kongresini yap
mıştır. Kongre reisliğine seçilen Halke
vi başkanı evvela kısa bir söylev ver
miş, klübün dokuz senelik mazisini an· 
}atmıştır. Bundan sonra yıllık rapor o· 
kunmuş ve seçime geçilmiştir. Seçim 
sonunda Yusuf Aysal, Mustafa Demir
ci, Mehmet Torlak idare heyetini, Şa
hin Helvacıoğlu, Zihni Can mürakabe 
heyetini teşkil etmiş, Hakkı Tek~ u • 
muınl kaptanlığa seçilmiştir. 

Hikayesinin 
hal şekli 

Müfettiş Holt, garajın kapısındaki 
iri asma kilidi görmüştü. Kilit açıktı. 
(resim - ll). Gerek ölünün üzerinde 
ve gerekse arabada bu kilide ait anah 
tarın bulunmadığı nazarı dikkatini 
celbetmişti. Bu sebeple Tomasa ehir 
gece evvel garaj kilitli miydi• suali 
ni sormuştu. Tomas cevaba cesaret e-
demedi. Fakat nihayet cevap verdi 
(4). Garaj kilitli idi. Şu halde anah-
tar nereye gitmişti.? Hülasa hadise • 

Afyon halkevi 300 çocuğu nin maharetıe tertip ediimiş bir cina-
. d' · yet olduğu meydana çıktı. Tomasın 

gıy arıyor hatası k ilidin anahtarını civarda bir ı 
Myon (Husus!) - Afyon Halkevi yere bırakmamış olmasaydı. Nitekiıh 

Çocuk Esirgeme Kurumunun ve Bele- anahtar kendi yatak odasında bulun· 
diyenin yardımını temin ederek 300 d u. 
çocuğu giydirmektedir. ---------------...; 

verdi: na eğilmiştim ki gözlerim karşıda bir tı : 

- Biraz rahatsızdım Seza Hanım. masaya dayanmış duran Selim Naciye - Bu geeeki ilk dansım olacak Se-
- Sım Nihat söze karıştı: ilişti ve bu bakışlardan adeta korkarak za Hanım .. lutfedecek misiniz> 
- Ona sitem etmiyelim Seza .. bu- başımı hemen Sırrı Nihadın göğsüne Ne diye bilirdim. İçime fena bir kor· 

Sezadan Ferideye mektuplar: 

günlerde biraz rahatsız. Sinirleri bo- doğru çektim. Öyle müthiş bakıyordu ku düşmüştü, fakat bunu hiç bellı et• 
zulmuş .. bana da baloya gelmiyece - ki kocamla aramızdaki samimiyetin memiye mecburdum. Sesimi çıkarma· 
ğini söylemişti, sonra birdenbire aklı- derinliğini hemen kavradığı belli idi .. dan yürüdüm ve 0 kolunu belime ge· 

l kaçırıyord~nıı diye onunla alay etti. na esivermiş, neyse geldiği de iyi oldu. benimle gözgöze gelince elindeki vis- çirirken yavaşça mırıldandı: 
Saat bir vardı. Ben Sırrı Nihadın Biraz vakit geçirmiıı, eğlenmiş olur.. ki bardag~ ını yüzünü buruşturarak ağ-

Y - Belki de son dansım olacak Seza. 
Bu mektubumu okuyunca şaşıra - arkadaşlarından biri ile dans ediyor • Doktor sözünü bitirmişti. Gene caz zına dikti bir yudumda içti. Ben garip 

caksın yavrum. Çünkü .. ah nasıl başlı- dum, birdenbire hayretle irgildim. Ka- başladı. Sırrı Nihat gülümseyerek Se- bir şaşkınlığa uğramıştım. Sanki kötü Hanım .. 
yayım .. o kadar bedbahtım ki Feride!.,labalığın arasında kahve rengi gözleri lime döndü: 1 bir iş yapmış gibi suçlu bir halim var- O bu sözü söyler söylemez içimden 
Ş K ı d k ı k 1 b ı k hemen kollarından sıyrılıp kaçmal 
aşırma yavrum. Ben saadeti daima hummali bir ateşle yanan bir yüz gör- - arımı bu gece e im en aptı ar -dı. Dans bittikten sonra aa a ı tan 

<ıbuldumı) dediğim dakikada kaybet • müştüm. birinin yanında duruyor ya- azizim. Daha bir dans etmek bile kıs· bunaldığımı söyledim. Sırrı Nihatla geldi. Fakat kendimi tuta!ak hiç aesi· 
ı k ı ı be b · ı b' · mi çıkarma<iım. Bütün kalbirole dan· miye ma ı Omum ga iba.. H~e oldu ııındaki iki erkekle sık sık yüzünü a - met o madı, şu dansı ra er çevır - yandaki küçük salonlardan ırıne geç-

d k h ı k b ı b k '- k S N h b b' · · · sın çok çabuk bitmesini istiyordum gene?)) iye, mera ve ayret e gözle- sa bi bir şekilde aynatarak konu~uyor- me için seni iraz ya nız ıra ırsa'(. ti . ırrı i at u gece ıraz ıçmıştı. 

d ·ı · Ol 1 ö b' k H f f h B d" ve bu tango aksine ne kadar bitmez tü-rini açıyorsun, eğı mı? an şey er clu. yle şaşırmışım ki kavalyem yan- ıze ızmazsın ya.. a i sar oştu. iraz sonra gene o • 
b h f .f b f d kenmezdi yarabbim. Içimden inşaHal .ga) et basit, kocamın enden gizlediği lış bir adım attığımı ikaz eder gibi be- Selim Nacinin yi.izünden a ı ir n üp dans etmemizi istedi. tiraz e e -

k ..ı I ~ · h 1 · bir şey söylemez diye dua ediyordum .şeyleri artı yarım aa o sa ögrenmış ni şiddetle çevirdi. Kendime geldim. ayret rüzgarı ge ip geçtı. medim. 
F ı b bu .. }·u···k d'~· · fakat Selim Naci durmadan ısrarla göz-bulucuyorum. akat neş'em kaçtı. Selim Naci koca- - Rica edı\rİm siz eğ encenıze a- Tekrar salona gir ıgımız 

• k 1 d lerimi arıyordu. Nihayet korktuğum Sana her şeyi olduğu g:bi anıatma 

1 

ını baloya gelıniyeceğini söylediği hnl- kın dedi. Ben man i olmıyayım.. zaman caz güzel bir tango ça ıyor u. 
B h k ı k d d b . ·_ı: başıma geldi. Ağır bir sesle konuşmı-jçin balo gecesinden başlıyacağım. de neden gelmişti~ Sonra yüzünün sol- iz müziğin a engine apı ara Ö·l Kapıdan girer girmez önüm e ırı~ 

O gece pek neş·eliydik. Scıat on var- gunluğundan, konuşurken aldığı asa- n en çiftierin arasına doğru ilerlediği- eğildi. ya· başladı: 
dı. Doktorla, yatağında sakin s:ıkin u- bi tavırlarından hiç tabii bir halde ol - miz zaman onun arkamızdan biiyü!.. Bu Selim Naci idi. Hemen }'Üzün - - Elbiseniz harikulade bu gece Se-
yuyan Ayşeyi öperek, evden çıktık. 1 madığı belli idi. Biraz sonra caz sustu. bit şaşkınlıkla baktığını hissettim. den gözlerinin çakmak çakmak yanı· za Hanım. Bu mercan rengi krizantem
Bdonun verildiği marOf bir otelin ka- Gözlerimle Sırrı Nihadı aradtm. Dans ı Bunda ne kadar aldandığımı da biraz şından onu müthiş saroş olduğunu an- ler etrafınızda bir bahar havası yaratı· 

d b·ı· · d d 1 · · d k 1 S 1 N 1 1 d D k 1 d ed' 1 d 1 'd ı· · b t d yor. Okadar güzelsiniz ki gene .. demin P." _n _a otomo ı ımı7 ur u. çe rı gır •
1 
ettiğim 0 tor: <ı şte e im aci i e l sonra an a ı m. o tor a ~n s. ıyor- a ım. tı a ını .ozm. amıya gayre e e· 

d • 1 1 k 1 b ) ı_ k 1 d k d d ki k k d d d k d d B yanımda iki kişi (( balonun en güzel 

tı. Şık, temız bır kalabalık vudı. Sırrı terniye onu takip ettim. Kocamla ağır bır sur atle benı donduruyor, yava~ ~ımı Sırrı Nıhada çevırdım. O hıç bır kadınıı> diye, sizden bahsettiler. Siz o 
ıg ımızza~an~aonarepey aa :ı ı."<:-, onuşuyorııdiye, yolaçtı. stemiye is-ı~ ~~.o urma.an .. ete .. :rımı uçuran re arşım ~ ımı. ~ruyor u: ~-

Nihad beni bir çok doktor arkadaşları· ağır bir şeyler konuşan Selim Naci be· ladığımız zarr an da kulağı ma eğilerek şeyin farkında değildi. Sanki bir za - sırada kocanızla d~nsediyordunuz ve 
na ve ailelernie tanıttı. Hepsi iyi. ki bar. ni ~orun ce asa bi bir hareketle gözle- şakalar yapı} :>r, hatta bazan da avuç- manlar saçma şeyler yüzünden kıskan- onun gözlerine öyle dalmıştınız ki 
insanlardı. Hiç aralanna kurışma i• ğı - rini .kırpıştırarak yüzüme baktı, zoraki larındaki elimi herkesin bakışiarına mıya. kalktığı arkadaşına cemile yapı- başka pr_:.sti~k.ar gözle.ri farkedecek 
m•z için bize sitem ediyorlardı. Hatta bir gülümseyişle ona elimi uzatarak: aldırmadan dudaklarına götürmelkten yordu. halde degıldınız. 
H n bey isminde babacan hir oper~- - Hiç ortalarda görünmüyorsun uz çekinmiyordu .. İşte ben böyle bir ha- - Haydi bakalım Seza dedi. Ben . Benimle eğlendiğini hissederek ce· 
t& kocamın omuzuna vurarak: • ·~ok- Selim Bey dedim. Elimi dudaklarına 1 reketi esnasında gülümse~erek Hyawp-lbu ~ansı ~eli~~ bıra~tyor~~: Selim vap verdim; 
aa k .. rm bu kadar aüzel diye mi b:zden götürdü ve batınl kaldırırken cevap 

1 
ma doktor bakıyorlar.,,, dı ye, kulagı- 1 Nacı acı b tr gulumseyışle yuzume bak-

• 

( Arkasa VU') 

li 
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:--.-.. _________ lfttihad ve Terakhide on sene: ~--------: 
~~ On birinci kısım No. 7 -

iTTiH. O ve TERAKKi OEVR.INDE FiKiR HAREKETLERi 

1 mkaue j iki arkadaş -l 
L,------~~----------------------------~ 

Yazan: Eski Tanin Batmuharrirl Muhittin Birgen 

Yazan : Munzzez Tahsin Berkand 

Sahahat ağır adımlarla Adalar iske-ı -Lisede iken daha sana anlattığım 
!esine doğru giderken, karşıdan telaşlı projelerimi ha tırlıyor musun? Mektebi 
telaşlı, adeta koşuyor gibi yürüyen ve bitirince üniversitenin hukuk kısmına 
beş altı yaşlarında süslü giyinmiş sarı· yazıldım. İki sene evvel de oradan dip· 
şın bir kız çocuğunu elinden tutarak loma aldım, mahkemedeki stajımı bi
sürükliyen bir genç kadının da vapura tirdim; şimdi bir avukatın yanında ça· 
yetişrnek için acele ettiğini gördü. lışıyorum. 

Annesinin koşan adırolarına uymak Kendi hususi hayatından karşısın -
için nefesi kesilerek çırpınan çocuğun dakine bahsetmek istemediği için söz -
hali Sabahata o kadar dokunmuştu ki, leri kopuk cümleler halinde ağzmdan 
utanmasa: cAcele etmeyiniz, vapur sa- dökülüyordu. Esasen Şeydanın da onu 

Enver paşa muzaffer olsa idi evvela 
kendisine " milli kahraman , diyen 

Ziya Gökalpı yere vururdu. _, atine daha on dakika van diyerek ka- dinlemediği her halinden belli idi. 
dını kolundan yakalıyacaktı. Yanındaki koltuğa uzanıyor gibi o -

Enver Paşa, AJmanyanın sayesinde kazara galip ve fatih olsaydı, Türkiyenin 
deıno~ratik kuvvetleri, kudretli bir mürteci karşısında, uzun zaman mücadeleye 

mecbur olacak ve kolaylıkla inkişaf edemiyecekti. 
t' T asavvur ediniz ki biz meşru- 1 program olacak derecede kuvvetlen-
IYetin ilk senelerinde maarif işlerile \di ği sıralarda kendisini o kadar kuvvet-
ltı~şgul olurken o zamanın a.sri ilim le hissettirerniyordu. Enver Paşa, galip t Unu en iyi temsil eden bir adamı ve fatih mevkiinde değil, bilakis, bü-
belllrullah efendi «Maarif tub~ ağacına yük müşkulatın pençesinde esir ve ze-
n~r: Kökled yukardadırl» dediği bun jdi. Bunun için,işlere bu dereceye 

~lllan bütün memleket buna saçma kadar müdahaleye cesaret edemiyordu. 
~öı:iJe bakmış ve gülmüştü. Zavallı a- Eğer, biraz muvaffak olmuş bulunsay-
ıın, bütün gazetelerin ve mizah mec - dı, Ziyanın ((milli kahraman)) diye 
~ualarının elinde maskara olmuştu. tutmak ve hatta göklere ı • ::ırmak saf-
d :mleket kültürün yukardan aşağıya lığında bulunduğu Enver Paşa, ka7.an· 
d og.~u geleceğini anlıyamıyordu. Ziya, dığı kuvvetle İttihat ve Terakkinin 
arulfünunu bunun için istedi. Bu da karşısına çıkacak onun bu milli fikir-

i~nılrnıya başladı. Kendisi içtimaiyat lerini beğenrniyerek emperyalist, is -
d ursüsünü aldı ve bunu hakkile dol - lamcı, halifeci, kadın hukuku düşma-
b~~u. Etrafında gördüğü gençlerden Emrullah Efendi nı ve denagog bir mürteci olarak ken-
ır kısrnını da darülfünuna çekti ve d isi ne h ücum edecekti. Fakat, Enver o 

onetan sonra Almanyadan, Avustur - dirdi. Buna rağmen, henfiz üniversite tarihte kendisinde bu cesareti hissede
r~dan, Macaristandan mütehassıslar, matlup olan kuvveti kazanmış değil - cek derecede kuvvet1i olmadığı için, 
~mler getirtilmesini istedi, o da ya - dir. yalnız kendi masasında kendi politik~ 

:• dı. Bütün bunlar yapıldıktan sonra Bundan yirmi beş sene evvel Em· sını gütmekle meşgul oluyor ve bu iş
ın:~a-~ülfün~n~ hak~ki ~~iyetini v~r- rullah Efendinin. tuba ağacı ile baştan le~e karışmıyord_u. BunaA. mukabil, 

uzere ılmı ve ıdarı bır muhtarı • basa alay eden bır rnemlekette bir çok İttıhat ve Terakkı de, askerı ıdareye ve 
i~~ "~r~lrnesini istedi. Bu husustaki fi· sa;sıntılar geçirilirken, bu kad:r da ol- siyasete fazla müdahale edemediği 
~~ ~ını de şu manzume ile ifade et • sa bir üniversite meydana gelmiş bu • için kendiseni kültür ve cemiyet işlerine 

ıştır: l _j~ lb ,,._ . veriyor, hiç olmazsa - kendi kendisini 
unmaıtına e et ŞUKretrnernız lazım-

Diyorsunua bikftmetin 1aar1 dır. bu suretle teselli ediyordu. Diyebil?ı-
Velayetl fenJere de pJldk. Z rim ki her fenalıkta hayırlı olan bir 
Ben derim Id Idare h- ~nerı • iyamn tesirleri 1!1. - ını taraf bulunur: Eğer Enver Paşa, kaza-

ilnıeı., çiiıak~ ~ deiildir. 

8aı· abiyet, mansab ıfbl, yukardan 
'eruınez. hep lhtisasla alınır ll ... 
~ bir ilim nüfuzunu hiinkirdan 

Alınaa, ıeroi ondan ahr her nizır,_ 

ftir tnliderrls ya Dinıle &aayyün 
l:yleıniftir, ııbden tiylıı ldemez; 
'tabud ilmi etmeınitken tebeyyü• 
Edersiniz tiyln, kalır bir ~ömezl 

8~~"akınız bunlar kendi keodJne 

~ilsinıer, sb seyirci ~ 
ını Yerin iUmlere, ala ıen• 

tıe tnÜlkün db&inlnl aimai 

Üniversitenin muhtariyeti 
~u sözlerle de Ziya, darülfünunun 

atono ·· · · · d" ldı F k h b to ını sıru ıste ı ve a . a at, ar 
iı:u gelip de hepsi de müttefiklerden 
da ret olan ecnebi alimler darülfünun
b n çekilrneğe icbar edilince, darülfü
~ ll~ da bir takım çömezlerin ellerinde 
la.~~··. Maalesef, Ziyanın istediği ilım 
d hıbı ve kültür yapıcısı müessese, 
a a kurulma küzere iken bozu1du. 

tq Bozulmanın sebebi şu idi: Ziyanın 
ksavvur et~ii muhtar darülfünuıı, 
lıç olrnazsa kısmen hakiki ilim adarn
~;•nın elinde bulunan darülfünun idi. 

t 
.. tnanyadan, merkezi Avrupadan ge
ltı) . .. rnış olan bir takım kuvvetli profe-
~Otler ~dince bizimkilerin elinde kal
~·· Halbuki, bizimkiler de ya eski is -
t olastik unsurlar, yahut ta henüz as
.: ilim telakkisi ile yeni yeni ünsiyet 

Yda edecek, kimisi istidatlı, kimisi 
0nd k . an da mahrum gençlerdi. Fakat el-
~tıne bir defa muhtariyeti geçirmiş o
d n bu ilim zümresi, onu ve onun i~in-
e kendilerini uzun zaman rnüdeıfaa 

tttiler. 

t T-24-926 seneleri arasında benim muh 
~6 kf vesilc;lerle darülfür.unun ıslahı 
it;~ kındaki neşrlyatım, darülfünun 
, 

1~de çok hideti mucip oldu; fakı:ıt, 
ta. ah ~eri pek az görüldü. Nihayet, 
lllmhuriyet, darülfünunun bir takım 
tiayıf unsurlarıcı çıkararak, onu ckse
~eti Alman olan kuvvetli ilim un • 

rlarile doldurmak su'retile kuvvetlen-

Ziyanın Ittihat ve 1 erakk:ıye mal ra Almanyanın galebesi sayesinde, 
ettiği io.timai, Myasi fikirlerin tahlili galip ve fatih olsaydı Türkiyenin de
uzun sürer. Şunu tekrar edeyim ki rnokratik kuvvetleri bir takrm yeni -
Ziya, bütün bu fikirleri gayet ilmi u- liklerin hayata geçirilebilmesi ıçın, 
sullerle tahlil ve izah etmiş, bunların kudretli bir mürteci karşısında, uzun 
hepsini gayet kuvvetli .formüllerle ic- za.man mücadeleye mecbur olacak ve 
mal ve Hadeye muvaff~k olmuş, fikir- kolaylıkla inkişaf edemiyecekti. 

Ziya Gökalpm programa lerini etrafına kuvvetle telkin ve 

neşreylemiştir. Ittihat ve Terakki rnu
hiti de bu fikirleri hazmetroiye zaten Ziya Gökalpın İttihat ve T erakkiye 

çoktanöeri hazırlanmış olacaktı ki bu verrnek istediği program, tam Avrupa ... 
ilim adamının fikirlerini kabul edip daki"g-ibi, demokratik, ıneşruti ve milli, 
onları kendisi için bir program yap - bir padişahlık nizarnı idi. Onun bütün 
makta ne tereddüt, ne de mukavemet gayesi, taklitçi, ikilikçi tanzimatı yı -
göstermişti. 008 ink.ılabı, sekiz sene karak yerine bir «asri devlet>ı hukuku 
programsızlı k ve müşkôlat içinde ça- koyrnaktı. Fakat, Ziya Gökalpın <<a.sri 
baladıktan , arada bir dümenini rüz .. devlet)) veya «modern devleh> diye 
garların eline bıraktıktan sonra niha- isim verdiği bu müessese, ne kadar ga
yet bir içtimai program ve renk sa- riptir ki, o tarihte Avrupada artık ih
hibi oluyordu. T edrici surette bu prog- tiyarlamış bulunuyordu. Cihan harbi 
ramı hayata geçirıneğe karar vermiş Avrupayı baştanbaşa yıkarken, ayni 
olan İttihat ve Terakki, kendi içinde zamanda o vakte kadar Avrupada 
bu fikirlere karşı hiç bir ciddi muka- yerleşmiş olan devlet fikirlerini de 
vemete karşı tesadüf etmedi. Yalnız temellerinden sarsıyordu. Ziyanın ho
emperyalist olan askeri bir zümre, bu cası olan Dürkayrn devleti, din ve ah
fikirlere :karşı islamlık ve fütuhat fi- lak müesseseleri üzerine oturttuğu için 
fikirle1ini k~ymikta devam ediyor, bizzat hocasından çok fazla idealist 
hilafını kuvvetlendirrneğe çalışıyordu. olan bu Türk alimi, devletin iktısadi 

Fakat «mürteci» diye tavsif etmemiz tarafını hiç düşünrneğe I üz um görme-

k 
- ı_ b h k t z· G k miıı, yahut pek pek az düşünmüştü. müm ün own u are e , ıya ö • Y 

alpın fikirleri, Ittihat ve T erakkiye (Arkası var) 

Fena havalarda 
keadlalzl 

GRiPiN 
ile koruyunuz. 

Baş, diş, adale a~nlarile uşntmek
ten mUtovelllt bUtUn ıztırapları 
durdurur. Nezle, kınklık, Grip ve 
enısali hastalıklarn karşı bilhassa 
mOessirdir. lcabında gnnde 3 kaşe 

alınabilir. 

Yanından geçerlerken Sahahat kü • turmuş. elindeki çikolatayı, ağzının iki 
çüğün, yorgunluktan nefesi kesilerek, yanından akıta akıta yiyen kızının e -
annesine: lini yüzünü silmeği bile düşünmeden, 

_ Anneciğim, artık koşamıyoruin, karşıdaki masada oturan şişman bir a-
dizlerim kesiliyor. dediğini işitti. damın harekatını dikkatle takip ediyor, 

Tam merdiven başında genç k~dınla onun gözlerini kendine çekrneğe çalı· 
gözgöze geldiler ve ikisinin de ağızl::ı- şıyordu. 
rından ayni hayret nidası çıktı: Sabahat, içinden taşan bir iğrenme 

- A. Sabahat! ile, bu lüksanaya ve kıza baktı ve bir· 
- A.. Şeydal denbire onlardan uzakla~mak ihtiyacı· 
Bir sanive bir şey söylemeden bakış- nı duyarak yerinden fırladı. Fakat Şey

tılar. Küçllk kızın yorgun nef~le_r.i du· da eski arkadaşım öyle kolay kolay bı· 
yuluyordu. İlk şaşkınlık tereddudu geç- rakmak istemiyordu. 
tikten sonra Sahahat gülümsiyerek ar- -Ne o? Kaçmak mı istiyorsun? Da-
kadaşına elini uzattı. ha bir saatimiz var. Otur da sana ha • 

- Adaya gidiyorsun galiba.. acele Y_atımı anlatayım. Ve karşı masadaki 
etme, va pura daha on dakika var. .. şışman adamın gözden kaçırın ı) arak 

_ Sende mi oraya gidiyorsun? Oyle ve belki onun da işitmesi için olacak, 
ise yolculuğu beraber yaparız, ne iyi! sesini yükselterek aniatmağa başladı: 

İki kadın, ağır ağır konu~arak vapura - Daha mektepte iken benim he ~ 
girdiler. Sabahat, ilk samimi tezahür· men evlenmek niyetinde olduğumu bi· 
den sonra arkadaşının birdenbire zora· liyorsun. Son sene de sınıfımı dönünce, 
ki bir chanımefendb tavrı takındığını artık annem de benden ümidini kesti 
ve salondaki yolcuları mağrur bakışla- ve diplamarnı al~ak için beni bir sene 
rile süzdükten sonra lüküs karnaraya daha mektebe gondernıektense, ilk c,;ı
doğru yürüdüğünü gördü ve ses çıkar- k~cak kısmeti beklemeği münasip gör-

madan onu takip etti. du. 
Birdenbire ne söyliyeceklerini hilmi- Çok beklemedik; kom~umuzda otu .. 

yen insanlar gibi, aralanna bir sükun ran ve senelerdenberi peşimi bırakmt· 
çökmüştü. Saha • yan yaşlıca bir 

hat, mağrur ha - Yaranki nushamızdı : banka memuru 
nımefendi tavrile beni istedi. An • 
lutfen ikram etti- s u ç s u z 1 a r 1 n nem mütered • 
ği kahveyi yudum ditti, fakat ben, 
&'Udu.m içerken, muhakemesl nasıl olursct O] • 

sekiz sene evvel- Ç . . F· 1 1' [ sun evlenmek ve 
ki mektep arka - 8VIren ' V ara hayata karış • 
daşını hatırlıyor- - mak istiyordum. 
du. O zaman Şeyda, san saçlı, mavi göz- ı Düğünüroüzden bir sene s?~ ra 
lü, tombul yanaklı bir kızdı. Mektepte kocarnı Konyaya, banka~ın ık~ıı
hcrkes onu ctembel Şeyda• diye tanır- ci müdürü olarak tayı.n etlı • 
dı. Belki de haddı zatinde kabiliyelsiz ler. Bu, biraz da benim . a_rzu~ı~. old~; 
bir kız değildi ve derslerine çalışsaydı, maksadıma nail olmak ıçın kuçuk bır 
parlak değilse bile, orta derecede bir yerde yüksekçe bir memurun karısı ol
talebe olabilirdi; fakat onun sınıfla ar· mağı projelerime daha uygun buluyor· 
ka sıralarda sinip karşısına aldığı ayna- dum. Nitekim de öyle oldu. Ko~yada 
da kaşlarını yolrnaktan, yüzündeki ~i- bir çok yüksek ailelerle tamştık. Istan· 
yah noktaları iki tırnağile çıkarm_a~a b~lda .i~en kimsenin gözüne çarpmıyan 
çalışmaktan, saçlarının bir kıvrı:nı ıçın guzel~ıgım orada dillere desta_n ol_mu~· 
saatlerce uğra§maktan başka bır mc~- t~. Bır gece, bir baloda, zengın bır un 
ğuliyeti yoktu. tuccarın~ . rastladım; beni görür gör • 
Arkadaşlarından biri, maazallah, mez herıfın aklı yerinden oynadı. Ben 

k disine hayırhalıane bir ihtarda bu · de artık fakirlikten bıkmıştım, ona yüz 
ı::acak olsa, hemen köp'ürür, küçiik verdim ve bir kaç ay so?ra kocamdan 

1 
gözlerini yuvarlak bir boncuk gi- ayrılarak onunla evlendırn . Kocamın 

man "k t" . d h .. ı· 

b 
.. ·ı ştirerek haykırırdı: tiı enmez serve ı sayesın e ugun s ~ 
ı ırı e ··k ll f b" t d _ Kadının okumasından ne çıkar - tanbulda mu e. e . ır apar ıma~ a, u-

mı ki... İş onun güzel olmasında ... He· şak ve hizmetçılerım arasında, bır kra-
le ıir mektebi bitirelim de hangimizin liçe gibi yaşıyorum. . 
d h zengin kocaya varacağımızı gö - Vapur Burgaz adasına yaklaşmıştı. 
-~ ~- ·· Sı:z bı"legwinizle yazıhaneler - Sahahat bu bayağı kadından uzaklaş • rursunuz. w 

de dirsek çürütüp ihtiyarlarken, ben mak için bu iskeleye çıka_cngını ba~ane 
güzelliğimi salonlawrda, parlak bir yıl • e~e:_ek .. uzaklaşm~~ iste~ı, fakat. lu~ • 
dız gibi parlatacagım. sunu gostermek ıçın eskı arkada~laı ın· 

İşte Sabahatin karşısında, parmağın- dan birini güçbela ele geçirmiş olan 
daki pırlanta yüzüğün güneşini ışıl - Şeyda. adresini almadan onun yaka • 
datarak kahvesini içen Şeyda, bir kac;. sını bırakmadı. 
sene evvel mektepte ctenbel Şeyda» İki gün sonra Sabahat, masası başın· 
diye anılan tonbul yanaklı kızdı ve o - da mühim bir dosyanın tetkikile mcş • 
nun tefe'ül ettiği gibi, sınıfın en çalış - gulken bir mektup getirdiler; Şeyda • 
kal\ talebesi olan Sabahat, onun kar • dandı ve her satırmda bir imlfı yanlışı 
şısında şimdi, kabahatli bir çocuk gibi, yaparak a:kadaşına şunları yazmıştı: 
margizel entarisinin yıkanmaktan so - cKardeşı.~, . . . • .. 
lan çiçeklerine bakıyordu. . . .?~en gun ~nın halın bem. ç~~ uz-
Şeyda kahve fincanını bır kralıçe e· muştu. Kıyafetınden paraya ıhtıy ac!ll 

dasile masaya bıraktıktan sonra arka - olduğunu hemen anlamıştım, ~akat se· 

d b k
t . nin daha mektep sıralarında ıken ne 

aşına a ı. w b" k ld w b "ld" 
_Anlat bakalım Sabahat, ben gör - kadar magrur ır ız o ~gunu. ı ı • 
· ı· sı d · ? ğim cihetle açıkça sana bır teklıf yap· 

mı ye ı ne a em esın. . . 
~ktepteki küstah bakışiarına em - mak isterne~ı.şt~: . 

niyet gelmiş, yuvarlak gözleri, siyah ~v~kl at katıplıgıbetmenlınbne bkadar 

b
. k ı ç"zgisile <=akaklarına doğru muşku , yorucu ve unun a era er ne 
ır a em ı ~ d k 1 b" . Id w 

t 
ka ar az azanç ı ır ış o ugunu tah· 

uzamış ı. · d" B · k · h 
Sahahat birdenbire kabuslu bir rüya- mm e ıyor~rı:· u ış enc:ı~ aya~!nn 

k "lk" d" B" k t kurtarmak ıçın sana, tahsılınle mute· 
dan uyanara sı ı~ ı. ı~ çeyre saa · nasip ve daha kazançlı bir iş dilşün • 
tenberi karşısındakı zengın kadının te- d"' b ld . . um ve u um. 
siri altında büyülenmiş gıbı uyuş~.u~ Son zamanlarda sık sık çaylara, briç 
kalırustı Biraz daha dursa, kendısını partı"ler· e g"tt"gw · · · k N". ~ · ın ı ı ırn ıçın ·ızım uvcy • 
bushütün kaybederek Şeydanın kar • reye kafi derecede bak::ımıyorum. O -
şısında küçlilecek, . şahsiyetini kay b~ : nun mürebb1yesi olmağı k~ bul eder -
decek!L Onun sı."'!llile 'kaınçılanmış gıbı sen ayda safi olarak otuz beş lira ka -
kendisini top1ıyarak doğruldu ve sakin zanır ve evimde yer, içcr, y8tarsın. Ço· 
l:iir se~1o cevap verdi: (Lutfen sahifeYi çevlriniz) 
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iKINCI KlSlM - A. R. Yazan: Celal Cengl1 
Rasputin tuttuğu yolu haklı çıkaracak kaideleri 

muhtevi bir tarikat vücude getirmişti. Gudeanın kızı . yedi yıldanberi ilk 
Doktor Lazoverjn bu sözleri de, bü-l Rasputin, saray kadınlarını ormanlara 

yük hir dikkatle <linliyen Cemile hay- sürüklernemele için icat ettiği ibadette 
ret vermişti; küçük bir tadilat icra etmişti. Evvela 

- DoktorL Eğer bunlan siz anlat- bunlara bir vaiz vermiş; [siz. Allaha 

defa olmak Üzere Sama ile 
tnasanız, mümkün değil inanmam. yaklaşmak mı istiyorsunuz? .. Insanla- görüşmek için bahçeye inmişti .. Diye söylenmişti ... Doktor Uızover, rı, Allaha götüren en kısa yol; tava
dudakiarında garip bir tebessüm le söz- zü ve alçak gönüllülii'ktür.] demişti. 
terine devam etmişti~ Haşmet ve etiket içinde yaşayan bu - «~~ı:'a nasıl bir erk~k .. ? Dünya· lar, sanırım ki birbirlerini çok seve ~ Camo derhal duvarındibine k~tıJ: 

- Bu kararı verir vermez, Raspu- kadınlar, tavazularını nasıl göstere ~ da sevgılısı var mı~ Ve bır kadı~ı .se ~ cekler. - Mella .. prenses sizi çağırıyor! 
tin derhal bir program hazırlamışh. cekıer; ve alçak gönünü olduklarını vece~ ~!ursa, aca~a en çok nesını ve -Prenses, Samayı bir kere pence- Salmf. vücudünde hafif bir ürperıı: 

·Bütün Sibirya köylerini dolaşacak .. ne suretle ispat edeceklerdiL Raspu- neresını sever~n dıy.or. .. reden gö~müş diyorlar, doğru mu} duydu; 
ham, mütaassıb halkın hissı}•atını yok- tin, derhal emretmişti: -İşte bu guzel bır tesaduf oldu, Ca~ - Dogrudur. Fakat, uzaktan ancak - Yüzümü size dönüpte mi gel 
lıyacak .. icad edeceği tarikin ilk te • _ Kapalı bir yerde soyunacağız. mol Ben sana ~ısaca_ Samanın huyla· boyunu, wbos~nu _gördü. yim~ 
mellerini atacaktı ... Rasputin'in bu ta- Ve, siz beni yıkayacaksınız. rından ve mezıyetlerınden bahsede • - Begendı mı~ -Hayır .. arka arka yürüyünüıl, 
Tiki, şu esasa istinad edecekti. Rasputinin bu emri derhal icra edil- yim .. sırası gelirse prensese anlatırsın 1 - ~ğenmi9 olmalı ki, ondan sıkça Sama arkasına dönmeden yürüd 

(Allah, insanlaran ruhuna ginnedik- mişti. Bu kibar kadınlar. bu fakir pa- -Fena 0.~~az, Ura~ 1 _Ben de sen • bahsedı:or. . büyük akasyanın gölğelediği kuınlllf 
ce, insanlar, ruhlarını tasfiye edemez- pazı önlerine oturtarak yıkamak sure- den bunları ogrenmek ıstıyordum.. - Eger bır kere karşılaşsalar, uma- üstünde durdu. 
ler. tile tavazu1arını göstermişler· Cenabı- Uran, yava9 yavaş aniatmağa başla- rım ki, prenses, Samanın ruhunu da Sama yan gözle prensesi iyice g'if. 

[ Allalı durgun TUnlan sevmez, ve hakka, takarrüp etmişlerdi. (İ) dı: . .. . . sev~. Çün~ü o, hiç bir erkeğe ben· m üştü. Sarı benizli .. fakat, çok gi.iıe-
böy~e ruhlara girmez. Cem il, hayretler içinde kalmıştı: -. Sam~, ço~ temız yureklı b_ır ~r- zemıyen mezıyetlerle yaratılmıf bir as- çok sevimli bir kızdı. Manalı bakışılı 

[Insanlar ruhlarına bir cevvaliye~ ve -Acaba, çariçe hazretleri de a ni kektır. Dogrulugu sever. Muztarıh m- landır. vardı. O güne kadar gördüğü kızi~ 
elastikiyet vermeli .. Cenabıhakkın mu· şekilde ibadetti...... ' y sanların y~rdımına koşmaktan zevk Cam o düşündü: hiç birine benzemiyordu. 
kaddes ruhunu davet etmelidir. Diye, mırıldanarak bir sual sora _ duyar. O, Sırtelladan ayrılırken, bütün - Hatırıma bir çare geldi, Uran: Gökten inmi~ bir dişi mahluktu ~ 

[lnsanlarm ruhianna cevvaliyet ve caktı ... Fakat doktor; dalgın dalgın halk arkasından ~ğladı ve genç kızlar Bunları. hr~ulaştırmak için, bir gün Gudea.nın kızı ağaçtan bir dal ~O' 
elastikjyet verecek yegane kuvvet, sözüne devam ettiği için sualini ta • onun atının bastıgı yerlere saçlarını ke- prensesı bahçeye çıkaralım. Sama bah- pardı.. yere iğildi.. ve kurnun üstiiO 
.şunlardır: - Oruç. ibadet, dini rak s. mamlıyamamıştı. s ip demet demet serdiler· Sama insan· çeye saklansın. Birbirlerini bu suretle büyük bir giyik çizdi. 

(Oruç, hassasiyeti arttınr. Ibadet, -Rasputin, bu saray kadınlarının ları~ yüzlerini değil, ruhlarını sever ... yakından görmüş olurlar. Sonra birden elindeki değneği sr 
iman ve itikadı kuvvetlendirir. de18let ve tavsiyelerile, 1904-1905 teki O, Jnsanın. dış~ndan ziyade içile meş- -Fena fikir değil ama. Gudeadan manmönüne attı ve bir şey söyleme& 
, . Dini raks ise, hem vücudün ve hem ihtilal senelerinde Peterspurğa gelmiş- gul olur: Şımd~ye kadar hiç bir kadın kor km~!~: musun) Şimdiye kadar kı- Beldedi.. 
deruhun cevvaliyetini arttırır. ti. Küçük ve mütevazı bir evde yerleş- sevm:mı~ .. galıba Suz sarayında ~~ş- zı?ın yuzunü hiç bir erkeğe gösterme- Konuşmuyordu. 

[Insanların sırtiarına giydikleri el- mişti ... flk iş olarak, Petersburğ (ilahi- lan<»gı bır kadın varmış ama, 0 da ol • mış. Konuşmadan anlaşmak mı istiyol' 
oise, nasıl ki havanın nüfuzuna mani yat akademisi rektörü, piskepos, Teo· müş. . . . . . .. . . .-:-. Gudea bunu nerden duyacak>t du> 
ıise; mukaddes ruhun vücude girmesi- fanis)i ziyaret etti. Bu adam tam bir -Demek şımdı ıçı boş bır kup gıb1 Bılakıs prensesin bahçeye çıkışından Sama, prensesin bunun manasııf 
ne de öylece manidir ... Çünkü insan- dindar ve zahitti. Hakiknten bir (aziz) yaşıyor, öyle mi? . . meıunun ~i~e olur. sorduğunu anlamıştı. Yerden ağnç dı 
Jar, bütün günahlan, sırtiarına giydik- safiyetine malikti ... Bu zat, Rasputini, .. - Evet. Fakat, unutmamalı kı, bır - Pekala..O halde sen bunu hazırla. lım aldı .. kuma iğildi ve prensesin çit 
ie.ri o dhiseler altında işlemektedir... bir imtihandan geçirmek istedi. Ra&- kup bundan fazla boş ve kuru kala - Ben, prensesın bahçeye çıktığını görür di ği resmin yanına uzunca bir bt· hı 
Ruhu tasfiye etmek için nasıi ki, gu- putin; bu suallere basit bir köylü lisa- maz. Onu muhakkak su veya ~rapla görmez, derhal Samaya haber veririm. şekli çizdi.. değneğini tekrar prenses~ 
nah çıkarmak elzem ise; mukaddes nile cevaplar verdi. Fakat bu cevaplar- doldurmak gerek. . . . . • • • önüne attı: 
:ruhu vücude ithal eylemek için de, da, o kadar özlü bir kandırma ve kud- -Bu haber benı çok sevındırdı, U- Bir Gudeanın kızı gülümserniye başlır 
dünya Jibasından tecerrüt etmek ~ı - ret kabiliyeti vardı ki. o alim isk ran ı Çünkü bizim prenses böyle bir su ge yi k resminin dı. 
zemdir ... Buna binaen, (Adenı) ile bu cahil köy papazı~ın önün~e be:;~~ ~üpünün içini kendi elile dul~urmak maqast nedir? Yerden ağaç dalını aldı ve memnunr 
(Havva)' (cennet) te, Cenabıhakkın eydi. : ıster ... Acaba, Suz sa.rayındakı kadı - Gudeanın kızı yedi yıldan beri ilk yet ifade eden bir tavırla, kurnun i.if 
huzurunda ne ~ekilde ve ne kıyafette - Saf ve cahTI halkı ir~at tm k nın neresinden hoşlan mı ştı .. nesinı sev d fa b h · k d S tü ne igw ildi balık resminin yanına ır ..- T ~ e , . . ~ e sarayın a çesıne çı ıyor u. a- ·· 
:raksetm~ler İ9e; (hakiki mümin)ler onlara iman ve itikat vermek hususun- mıştı onun w· . rayd~ sevinç ve neş'e ifade eden zun bir ok şekli çizerek başını Saınaf 
·.L b d d" ...ı • _,_!} k d · · b' d d h f z1 . I - Ben o zaman yanında degıldım . · ...ı· oe ura a, unyaoa. o şcıu ve ıya- a, sız ız en a a a a mezıyet ere . . . . . .. . . . bır tela~ vardı. Gudea bu haberi du • çevıraı. 
fett -~'- 'b .1 1 tm I"d' s d lik · · B .. ...ı • 'ha ama .. yanında ımışım gıbı soylıyebılı - T k ··ı.. edi f k t 1' ,_ı..ı e faKS ve 1 aae e e ı ır. a ece ma sınız. ugunaen ıtı ren, bu va- . , .. . . yunca kızının yanına koştu: e ~:ar gu um s .. a a , e ınav 
a~t !:ri eri, bir kaç yaprakla aetre- zifeyi _deruhte etmelisiniz. rı m: Sama, o kadının yaınız gozlerını - Yavrum, bahçeye ineceğine çok değneği. del~kan~ıya atm adı. 
dılmelıdır:J Dedı. Ve Rasputini, resmi bir ayinle sevmişti. . . .. sevindim, dedi, istersen ben de senin- Zencı carıyenın koluna dayandı .. 

(Işte; .msanlann hakiki ve samimi (takdis) etti. .. fşte azizim; o günden - Hanıya, bıraz onc~w?n.u~. yalnı.z le birlikte geleyim. -Haydi, beni odama götür, Caıno! 
ibadetlen bu(lur.] itibaren de, artık Rasputinin yıldızı, ik- ~adınların ruhlarını sevdıgını soylemış Güzel prenses başını salladı: Arkasına bakmadan yürüdü .. ba~· 
. - ~:~· kuma~ herif vay .. .' Acaba, bal ve istikbal semasında, birdenbire tın'? w . _ Hayır, baba! ben yalnız inece • çeden saraya girdi .. Ve odasına çıktı· 
:ıcat ettıgı bu garıp tarike, mürit b ula- yükseliverdi... Rasputin bu vaziyet - Dogru. Gene aynı şeylerı tekrar· ... . Y da Camod ba k b' . . Gudeanın kızı bahçede yarım sa.eJ 
'-!)d' · • l Ew k d · .. d d gım. anım an ş a ınnı 
Dl ı mıL karşısında u"ç·u·ncu" d f larak ta . ıyorum. ger o a ının ıçını ışın an .. k . bile kalmamı~tı . w • e a o rı - . d b - gorme ıstemem. T • 

.. ~ıye bagırmıştı •.. Doktor Uzover, k~tte. bir teceddüt husule ~etirdi. Mü- ç?k se~ış _ols~~ \ ~gun bo~ ve kuru - Giyikler, ceylanlar bahçede do-
gulumseyerek ı..~~ını salladı. rıtlerı arasında (ibadet) ıle (zevk). bır su kupu gıbı y ş yamazdı. Onun 1 Ew ı . h d ~ · • ı . . . . d Id I aşıyor. ger on ar senıra atsız e erse 

-Hay lıaaay Hem de yu"'zlerce birleştirdi Evine gı'zl' bir ( mabet ) sevgısı ıkalbını 0 urmuş 0 urdu .. O, ·· 1 d h k" 1 · k ' . ' · · · .. · • ı . . h. b' k d soy e e emen umes er ın e apasın -
ve hınleree .köylü, lcandırmtEtı, süsi.i verdi. Artık kamilen kadınlarda şımdıye kadar ıç ır a ını candan I Sama odasına döndüğü zaman, nıe' 

Y n ' · C 1 Ew G d ar. k h · d 'd G '·t' 
- E buna. hükumet ve kilise mani mür.ekkep olan müritlerini buraya d sevme.mışhr, amo ger u eanın H H . d d ra ve ayret İçın e ı i; udeanın .. 

olma İı mı~. ' vet etti Kendi fasılasız irti 0 laa- kızile sevişirlerse, bu, jkisi için de çok -G d ayıodr. er şeyk~lde:kın e ursun. zının çizdi~i resiimlerden ancak biri' 
• , :ı- • n ra. h I 1 k u ea asma çe ı ı ten sonra, . " . . . 

- AziziroL Rasputin ~u ibadetı' da fasılasız ı·çı'rdı" Ve ayırıo aca tır. h Ca k I nın manasını anlıyabılmıştı: o · .. .. .. 
1
. asta prenses, mo nun o una yas- . . ·w. . . 

aç&tan açığa yapacak kadar budala Doktor Lôzover, b!rdenbire cr • - Karşı kar{lıya ge ıp de konuşsa • ı k bah . . t' Prensesın çizdıgı resım Sumer1ılet' 
ı "'us.u. ----- anara çeye ınmış ı. k k dd I d S blf 

mı).. cat ettiği tarikatİn esrarını, sıkı Rengi, sapsam olmuştu. Gözleri Ce- • Camo bahçenin ortasındaki en bü- ce ço mu a . es sayı ır ı .. ~a 
sıkıya saldamıştı Müritlerini hücra milin gözlerine dikilmişti Ad t.. k s.-, Doktorun ük" k ltı d d d nun yanına bır balık resmı çızmeki' .. . ··; , . . . . ea, a- y a asyanın a na ur u. r:-ıA ll d balw k dd 1" 
k.oylerın ve ormat ıarında, toplardı. Ve talepsi halıne gelmıştı. Doktoru bu hal- Gu··nlu··k Salı _Yedi yıl önce burada koşup oy- ı:.ıam 1 arın a ı~ı m~ ~ es tatJ 
bunlara baygın düşürüneeye kadar de görünce Cemilin vücudu d haf'f d R ki' k I bekl . . dıklarını anlatmak ıstemı~t.ı. 

' .. . . . .. . . a ı çe. N tl d n (*) nar ınız.. en ı e e enn peşın-
ir~slar yaptırırdı. Murıtlennın büyük urpermıştı: O ar1n 8 den koşar, yorulur ve bana: (Haydi (Arkası var) 
b~ ~ısmı kadın olduğu için, bunlar iç- - ~~ahi .. Zavallı doktor, galiba A1lerme şu kelebekleri tut!) diye bağırırdınızl ----- · · ----·-~ 
:kmın ve raksın yorgunluğuna dayana- Rasputımn habis ruhunun luşmına uğ~ ,... Hatırladınız mı} 
mıyarak birer tarafa düşer kalırlardı. ruyor. Gebe kadınlarda aşerme denilen ve Gudeanın kızı zayıf bir göğüs ge· Nöbelcl 

- Sonra?.. Diye düşünerek; a<kta kor ka korka: ilk üç ayda görülen umumi bir sar - çı'rdı" .· Eczaneler 
S sıntı vardır. Bazı kadınlarda bu 

- o_n~sı, malum ... bu derin yor- -~e ~luyorsunuz, doktor~.. hissolunmıyacak derecede hafif ge· - Hatırladım, Camol Hepsini ha- Bu geeeki nöbetçi eczaneler f1Ul " 
gunluk ıçınde mest ve beyhuş olarak Demıştı ... Doktor Lazover, pencere- çer. Fakat bazan da 0 kadar şid _ tırladım .. 0 kelebekleri sen de tutamaz- lardır: 
gözlerini yu.marlar; Ce~ab~kın ru- den .tarafa kulak kabartarak elile işaret detli ve kuvvetli kaylar, bulantılar dın .. ve korkarak karşıma gelip ağla- istanbul cihetindekiler: 
hunun kendı ruhlarına gırmesıne rr.un- etmış; . hasıl olur ki hakikaten rnuhitini ve ınağa başlardın 1 Hepsi gözümün önü- Aksarayda: {S3.rım). Beyazıttll: 
tazır olurlardı. - lşıtmiyor musunuzL hatta doktorları bilen endişeye sev· ne geliyor. Demek bu akasya. 0 zaman- (Cemi!). Fenerde: (Hüsameddin)· 
. -Demek iki, bu saf ltöylüler; buna ~~abını vermişti ... Cemil de., din- keder. Böyle çok şiddetli kay eden danberi bir insan boyu kadar uzamış.. Şehremininde: (Hamdi). Karagii111 
manırla.rdı~.. Jemıştı. Uzaktan, korkunç ve tehdit • gebe kadınların derhal idrariarım ben hala olduğum gibi duruyorum. rükte: (Fuat). Saınatyada: (Erofi· 

- Yalnız saf köylüler ;nanmış ol- kar bir uğultu gelmekte idi. tahlil ettirmelidir. idrarda (aseton) _Siz de büyüdünüz .. 0 zaman 0 _ los). Şehzadebaşında: (Üniversite. 
salar, bir şey değil. .. Saray kadınla _ - Rüzgar değil mi, doktorL denilen madde mevcut ise (enso - cuktunuzl ç Eyüptc: (Hikmet Atlamaz). Emin• 
nndan bazılan, nasılsa bu ibadeti ha- -Hayır, azizim .. fırtına •.. Hem de, lin) şıroıgaları yapılarak vaziyeti -Ya _cimdiL önünde: (Salih Necati). Alemdar . 
b 1 J 1 d b la b k f diizeltmeğe çalışmalıdır. Şırınga - -r da: (Eşref Neşet). Küçükpazardıı: 
.er a mış a~;. on ar an azı rı da giz- üyü ırtına... larla bir çok defa kayların kesildi_ -Olgun bir kız oldunuz! (Y ') B k k"' .. d (HYI) 
lıce Ras.putının etrafında ıtoplanmışlar- Diye mukabele etmişti. 1 _ Sama gelecek mi buraya'.. orgı · a ır oyun e: 

1 

a · d B k ği, kadının ahva ı umumiyesinin r Beyoğlu cilıetindekiler: 
ı... ızzat endi anlattığına göre; Kapının zili şiddetle çahnmışb... düzeldiği görülür. Camo yangözle arkasına bakarak: İsliklal caddesinde: (Della Suda)· 

.... -- ' • Prenses_ E~ ma, sapsarı bir çehre ile Pek nadir olarak ta ensolin şırın - - Işte, dedi, şuradaki duvarın ö - Galatada: (Hüseyin Hüsnü). Tak • 
euğum seni severse, belkı bilahare üst odadan ıçen dalmış; başındaki kalpağı gaları da tesir etmez. O zaman iş nünde nöbet bekliyor. simde: (Limonciyan). Pangaltıdıı: 
baş meselesmi de rlüşunürüz. .. ilh. .. • bir kanepenin üzerine fırlatmış; kor- aile tabibi ile mütchassıs doktora Gudeanın kızı başını arkaya çevır- (Nargileciyan). Beşiktaşta: (Sii ' 

Sahahat mektubun sonunu okumadı, kunç bir vaziyetle: {ii:rkası var) terkedilir. d'ı·. ) kllğ1dı elinde buruşturarak çöp sepe- leyman Recep · 
tine attı ve dudaklan arasından şu · (ı) Rasputin, hayatta iken (Nôv • <•> Bu notlan kesip saklarınu. yahut - Sırtını bu tarafa çeviren o geniş Boğaziçi ve Adalarda: 
sözler döküldü: yavremya) gazetesi muharrirleriDden bir alltiime 7&PIPD'IP kollebl,.on .7&Pınıa. omuzlu adam Sama mıdır~ Üsküdarda: (Ömer Kenan). Sarı ' 

Sıkmt1 saJIIIUlınızcla bu notlar bfr doktor E d (Nu ") Büyükadada· (Şi · 
- Para kadıncağız.ın ak1mı almış... birine böylece bcyaaatta 'buhuımuş; ve - vet.. yer e: rı · · 

Zavallı tembel Şeyda! bu beyanat, o zaman neırolununqtu. rtbl imdadınıza yetl~billr. -Çağır onu burayal nasi Ri1a). Heybelide: (Halk). 

* Insan k1hgma giren bir geyik.·· 
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SON POST~ Sayf 

A 

e n Bah·sler Üsküdar ue 
Kadıköyünde mülk 
Sahibi olanların derdi 

1 lstanbul Helediyesi ılanları ı 
'(} (Baştaralı 8 inci sayfada) 

1 ç '~{ard~ bir çok makmeler yapmış
) ardı. En şayanı dikkat makine yemek· 
b~rden sonra el yıkamak için otomatik 

t ır surette su dağıtan makine olmuş -
ur. 

b··' ~.54 senesinde Strasburg şehrindeki 
lt uyuk kilıseye çok mükemmel bir saat 
n onnıuştu. Saat ç ldıkça ufak bir snh
l eye aktörcükler çıkar, ôdeta konscr
der.~~rirlerdi ... Her saat başı konser 
egışırdi ... 

k Strasburg şehri valisi saatçinin baş· 
a Yere bu tarzda bir saat yapmarr.as~ · 

nı terwı.:- •• r· . ·uııı ıçın biçare san'atkann gözle-
ını oydurmuştu!.. 

'"" 1761 senesinde imparatoriçe Mari 
.ıerez . i ıçın yapılmış olan saat 7 senede 
(;al edilmişti. Darmştadlı Ludvig 
k'naus adını tn~an bu büyük san'at -

ar, o tarihe kadar yapılmamış bir 
sa~ :ı. ab!desi vücuda getirmişti... 

k 
ıncı asırda tam manasile insan 

Şe l' ın~e robotlar .:apılmağa başbn -
:mıştır! 

1 Vaucanson adında bir iılim flüt ~a -
~~ .' ,65 boyunda bir robot yapmı~~ır. 
nı· _ıki ha\ra çalan bu robo fen alr"'!Je-

ıS'lnin takdirine mazhar olmuştur. 
F'rederik Knaus namında biri ya1.ı 

Yazan bir robot yapmıştır. 
rn~onard Maebz.el ise robotlardan 
t ukenuneı bir orkestra takımı yapmt~-
ır. 

~empelen adında biri ise mükemmel 

-
• on 
----~ 

Posta • 
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bir surette şatı anç oynıyan bir robot 
yapmıştır. 

Bu robot hakkında zamanında bir 
hayli münakaşalar olmuştur. Bunurı 
içinde bir adam gizlendiği iddia edil.
miş ise de bu iddia tevsik edileınern1ş -
tir. 

Bu şnlranç oymyan robot zamanın e· 
debiyatında pek bUyük bir mevki edin 
miş olan (Lcs Cantes d'Hoffmann) e
serinin yazılmasına sebebiyet vermiş
tir. 
Zamanımızda robotlar daha mükem

mel bir surette yapılmaktadır. Bunlar 
Alınanya ve Amerikada bir çok işe ya· 
ranıaktadır.Jar.. Hattil baz.ı qo'kanta -
larda yemek bile dağıtmaktadırlar ... 

Almanyada bir operatör, operasyr.n 
sırasında kendisine lazım gelen aletle
ri uzatmak için mükemmel bir robot 
kullanmaktadır. 

Robotklrın istasyonlarda bilet sat -
makta dahi büyük faydaları görülmek
tedir ... 

O. T. 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
Yukanda yazılı esaslara göre tesbit edUe

cek iraddan ı83'l numaralı k.ıınunun 9 uncu 
maddesı hükmüne göre aynca yüzde ylrınl 
~ indlrUdikten sonra kalan miktar bina 

Vergisine matrab tttJ.baz olunur. 
Madde 3 - 1933 mail yılından itibaren 

b~ayan veya bundan sonra b~acak o
lan umumi tnhrirlerde veya bu tnbrlrlere 

knnun yollarlle yapılacak itırazların tctkl
ldnde binaların bulund~ cüz'ltnmlann 
tahrtrtnc bB§landıfı m.aıt yıldaki rayiç nıı

zan itlbarn alınaralt lrad tnkdlr olunur. 
Mııdde 2 - 1930. 1931 ve 1932 mail yınarı 

Içinde tnhrirlne başlanmq olup tn bu kanu
nun mer'iyete gir~ tarihte tat1leşmem1§ 
bina fmdlarının tabm1nlnde 19S5 mali yılı 
raylcl nazarı itibara alınıı. 

Madde 4 - Umumt tahrlr netleesinde tat
bikine başlandı~ tarihten itibaren 3 sene 
müddet ceçmemı~ olsa bDe ~bu kanunun 
btrlncl maddestnın ttimulü datre3ine girme

yen blnıılann t:aı'D.eşmış olan Iradiarı bak

kında bu kanunun mer'!Yete girdttf ıarnı
tcn Itibaren bir sene zarfında mhlplerl mün
ferld t.adll talebinele bulunabllirler. Kalamısta yeni yol 

Y k d 1
• ·ı F b h Mavakltat madde: ı - Bıı bilunun ten-

a m a Ka amış ı e ener a çe zilfı.t.a alt bük- . 

d . ı . . . 'k t h rumıert. arasın a, yenı yo ıçın ıstı ame at- A Bina 

lar · · ı· k 1 1 · - Ve.rgislle buna mwızam ikUsad1 ına nazaran ıstım a muame e erı- buhran .. -~ · B h v ..... .,....,., bina Iradına göre alınmakta 
nın yapılmasına başlanacaktır. u a- olan salr vergi ve 1m1 1 k t ıt ı . res er e ev a a n cn-
valıde evleri ve arsaları bulunanlarm rel müecceıe ve mukataalar için ı HazlraD 

maliarına belediyece kıymet takdir e- 935 tarihinden; 

dilmektedir. 

l!RADYO, 
Bugünkü Progr~m 

B - Veraset ve lnUkal vergisUe buna ınun· 
zam lkt.ısadl bulıran vergisi Için ı Haziran 
93G tnrihlnden (1936 kazanç vergilerı dahi 
tenıliatlı iradiara göre tarh oıunur) itiba
ren tntbik olunur. 

Muvakkat madde 2 - Bıı kanunun neş
rlnden önce ödenmiş olan 930 senesi vergl
lerinden bu kanun bükmfince tenzlll ıa.zım 

• gelen m.lktnrl:ı.r sahiplerine red ve iade ve 
bu suretle reddolu.nacat vergilerin beledlye
lerle ve vtlliyet husust ıdarelerine aıı hlsse-

12.30: Plt\kla Türk musl:t:1.s1. 12..50 Hava- leri dahi ba ldnrelerin mal1yedekl hesabı ca-

İSTANBUL 
%Şubat 1937 

ötıe n~riyata: 

dls. 13.05: Muhtellf ~ neşrtyat.ı. rllerlnden hazinece eJü.adarlara nakden 
tesviye oıunaca~ı glbt kezalik 1935 senesine 

Akşam neşriyatı: alt olarak tah~l ed.J.lm.l4 olan evkafa aıt lca-
18.30: Plfı.kla dans muslkisl. 19.SO: Emlnö- rel müecceie ve mukataalar ne belediye tan-

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Kıunköyünde Caferağa mahaJı. 
lesinde l..onuıdo sokağında 62 No. Bağ mahalli 937 veya 938 ve 939 sene
leri mayıs aonuna kadar kiraya verilmek üze.re açık aıttırmaya konul· 
m~tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Istekli olan· 
lar 22lira SO Jru.rutluk ilk teminat mektup veya makbuzile 16/2/937 Sa
lı gÜnü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (632) 

* * Belediye Fen ltieri Müdürlüğü için lüzumu olan bir tane servis otomo-
bili açık eksilbneye konulmuttur. Bu otomobile 1600 lira bedel tahmin 
olunmuttur. Şaı-tnamesi levazım Müdürlüğünde görii1ebilir. İstekliler 2490 
N. h kanunda yazılı vesika .e 120 liralık ilk teminat makbuz veya rnektu

bile beraber 16/2/937 Sah günü uat 14 de Daimi Eııcümende bulunma
hdırlar. (B.) (630) 

* * BelediJe Yardım Cemiyetinin senelik kongresi 7 Şubat 937 Cumntesi 
günü saat ll de Şehir Medisi salonunda toplanacağmdan üyelerin gelme

kri tekrar ili.n olunur. (635) 

* * Karacaahmet mezarlığında fubnadan yıkılmıf olan senilerden SOO tane
ai satılmak üzere açık arttırmaya konulmutı ise de belli ihale günün-ıP. gi· 
ren bulunmadığmdan ~hğa çevrilnıittir. Bir tane aerviye 625 kuruş fi
at tahmin olunm~tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebili-. is • 
tekliler 2490 N. lı kanunda yazıh vesika ve 234 }ira 38 kunıfluk ilk temi
na.t makbuz veya rnektubile beraber 3/2/937 Çufftmba günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (555) -
M. M. V. Hava Müsteşarlığında"'l: 

l - Ankar~' da Hava Müsteşarlığında bir İngilizce, Kayseri T ay• 
Jare Fabrikasında üç Almanca, iki F ransı:zca dil çevirgeni alın m dktır. 

Çevirgenlerin teknik kudretlerinin mükemmel olması ve birer fazla 

dil bilenleri şayanı tercihtir. 
2 - Müracaat Istanbul'da Hava aktarma anhan Müdürlü~üne. 

Ankarada Hava zat İşleri Müdürlüğüne • 
3 Imtihan 8/2/937 de yapılacakbr. 
4 - Ücret 126 - 200 liradır. "212, "568, 

--------------·-----------------------------------------------------------------------------· -----
Ziraat V eki etinden : 

Sivil ve askeri sanat mekteplerinin makine ve demirellik 1 u:ım
larmdan mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müessese]"" inde 
traktör "t"e ziraat makinelerini kullanmayı hal(kiyle Ciğremr :"\ olup 
ta yeni açılacak ziraat işlerinde istihdam olunnuya talip buluri r lar
dan sanat mektebi mezunlannın şahadetname suretlerini di c leri-• u 

Devlet DemiryoUarı Borçlan 
Erıanı Ura IJra nü Halkevi neşı-Iyat kolu narnma Bay Nus-

~h'aa Ettu 97.50 lı Anadolu I'feD.39. Sil ret Safa tıını.fmdo.n konferans. 20: V edta Rı-
zlfat ve tenvlrat re.s1mlerinden bu suretle 

fazla alınmış olnn m1kt.arlar dahi altıbilı l
darelerce mükelleflere nakden geri vernır. 

nin ehliyet vesikalannı ve her iki kısım talibin de şimdiye 1 adar 
bulundukları işlerden almış oldukları hüsnü hizmet vesikalan ilr i' çer 

kıt'a fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekal .ımize 
göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

--... nı:ıa 'S,OO '! Anadolu M 42.10 zn ve• nrkıı.dqları tarafından Türk nıustkisi 
ve halk §arkılıırı. 20.30: Bay Ömer Rıza taın-

Sosycteler Eshanu tından .Arnbca havadis. :10.45: Cemal K:imli 
Ura mutcbcrdir. 

Madde 5 - Bu kanun ne§rl tarlhlnden 
"3:l, "157, 

lı. B. MQ. Ura ve arkada~arı tarnfmdn.n Türk musiklsl ve 
1.00 tBt. TramvaJ ıı,sJ 1 halk şarkıları. 21.15: Şehir Tiyn.t.ros•ı or.eret Madde 6 - Bu tanunun krasıns. Maliye 

------
1 ~ HA. 10.00 BomonU 

9 
Vekili m d jstanbul baclnci icra memurlaiundaa: ı 

,6) kısmı tambnd:ı.n bfr tcınsll. 2210: Ajans ve emur ur. '"i' 
1 

• Name 10,0) Terkos 14 1 ---------------- ipot.ekll olup tamamına (1960) lira kıymd, Afertea a n g • .J Lıorsa haberleri. 22.SO: Pllklo. sololar, opf'ra 
_______ 1_.00_ A. Çimento 14,65 ve operet partaJan. 'IP••••••••••••••• takdir olunan Ortaköyde Gül sokatmda eski 

KİREÇLİK 
KömUr Madenieri TUrk 

Anonim Şirketinden : ÇEKLER 
-------- BERLIN (6) yeni (101 numaralı kargir hane müzayc-

1 
dcye nzedUml§ olduğundan pyrl menkulün 

~- ı.. T. L. hıln ~run 
1'. Pranırı 

617,00 ll I>olar O,t93.C - 17,0125 Llret 15,0775 

NAKlT 

10 P. Pranıı 
Kz1. ar.. 

117,00 ~ ı Mark 28,JJ 
•noıar 1~6.00 20 Dralım1 :il,JO 
ı laterUn ' 620,00 20 Leva 23,00 

20 Lıret - US.ü.l ıo Ley 14,.1J 

Borsn Dışında 
1.. K. L. IL 

~ Fonsıye ll Mfibadll Bon. w,oo 
1 lll •neaı 00.00 ı Gayri ıt • O,OJJ 
• - • 103,00 Altın 1032 

~ • 
97

•
11J: Mecldlye O.JJ 

Bir çocuğa otomobil çarph 
2 

Şoför Mehmedin idaresindeki 
400 nuıruualı otomobil Sirkecide Mu

tad' 
lY• caddesinden geçerken seyyar 

•atıcı N . . 6 dak' • M ecmının yaşın ı çocugu 

d 
ehınede çarpamk başndan ve belin

en -f l agır surette yara1amıf, çocuk Et-
~nesine kaldırılmıştır. ....... - .... ---

TAKVIM 
ŞUBAT 

~-

·-
, ___ 
_ SABAH_ı 

ı:ı. u. ı 
~ 4() 
.~ ll 

O le 

o.), 1 u. e. 
l.. 7 02 

12 27 

Arabl UD& 
135i5 -Ka&liD 
87 

SALI 

K:ti~A~ 
f

1

ö ao 
Ak.şnm \'at sı 

Zilkade 
20 

lkindı 

s. ı u. 
9 48 

15 09 
~; ~ ' ~·ı~~ 
17 2.1) 18 58 ------

17.30: Muhtelif hnvalar. 19: Könlgsberg- B S ll teşkUlb: Kapıdan içeri ıtrUdlkte bir papoç-
den nakil. 20.15: Muhtelif müzik hava ları. Ilik. tekrar kapıdan ririldikte bir araJ ık 

21.10: Orkest.rn.. 21.45: Tlya.t.ro. 23.30: dan ISTiL EŞV A lüseriıule iki oda bir beli kuyulu mutfak, o-
l e kadar Hamburgdan nakil. danın altı bodrum. 

ım:ımEŞ AMA TÖRLERINE ı inci kat: Bir sola iiı.erlnde Iki oda, bir 

18: Mandolin ııa.valarL 18.55: Viyolon ha- halfi, bir mutfak bir demir pa:mııklık kor-

valnrı. 19.20: Konser. 20.45: Senfonl konser. 15 İkinci Kiııun 1937 den kulukla taras:ı. Elektrik nrdlr. Bina baricen 
21 45: Plak n~riyatı. itibaren istikl3.1 caddesinde sıvaswlır. Kapalı .Wutnnaan alınan izahata 

BUDAPEŞTE 479 No. (Eski Ba)'den ma- na:ıııran evsaf tesbit edilmiştir. İçinde borçin 

ıs.30: çıgan orkestrası. ıs: Konser. 
17

: ğazasında) teşhir etmekte otunnaktadır. Umum meşahası 91.8.f metre 

Salon ork.esti"aSI· 18.40: Şarlilar. 20.ıo: Ko- olduğumtıs qyalan kat'i su munbltaıdır. BaDdan '74.00 metre murabhAı, 
medl. 22: Mubtcllf ııavaıar. 2l.30: Çlgan or- rette elden çıkannak ve bina kalaaı u~cllr. 
kestr&.sl. 

23
.2o: Dans ha.vaları. mezkUr mahalli kapataca - Mak{ir ıa.yrl menklll t/3/m tarihbıe mii-

PRAG ğnnızdan sayın müşteri _ sadif peqemhe ıüııii saat 14 deD 16 ya n-
lerimizin nazan dikkatleri~ cJar daireele lalriDd arttırması lcra. edilecek-

17.30: Becthoven resftall. 18.10: Alman- ni celbedcriz. tir Arttııma bedeli kıymeti muhammeneıuıı 
yndan nakil (Mozart) dan parçalar. 19.25: a-'75 ini •uıduta takdirde mü~i üzeriMe 

§irketımtz.!n senelik hissedaran heyeti u• 

mum!yes!, aşağıda yazılı ruznamenin müza.• 
teresiıçın 8 Mart 1937 tarihine miımd!f Pn• 

znrtesi günü saat 16 buçukta İstanbuldn Bali 

çekapıda Taş Hnndn attıncı kntta ı:run şır .. 
ket İdare Mertez.lnde toplanııcaktır. 

Şirketin eni adet hisse senedlne malik lJu .. 
lunan her blssed.ar içtlmada bir rcy sahibi 
olartık asalcten veya vetAleten bulunmala; 
ve bu miklardan nz hisse sahiplerinin de 
mü§tereken arnlarında birini, kendllerlnl 
t.emsll etmek üzere veldl int.iha.p etmeğe aa-

1Ahlyet.ı.eı1 vardır. 

Hissedarlarunızın 1çt.1ma gününden bir bal 

ta evvel hamU oldukları hisse senetlerını 

mert:ezl Şirkete tevdi ederek dübullye vesı .. 
9 so Ça k DİREKTÖRLtlK 70 

Operadan nakil. 1 · : 7ll onıld'n1n ope- bırakılacaktır· Abi takdirde u ı:;on arltıra- knlnrım almaltırı Icabeder. Keyfiyet Ilim o• 
nın taabhiidi baki kalmak ilıere arttum:a rnsı. 21.35 Konser. 21.20: Bratlslav'dan na

kU. 22.25: Pl!k n~rlynt.ı. ~.46: Brno'dan na- •••••••••••••••• 
lun ur. 

ldl. 
viYANA 

17.20: Opera parçaları. 1'7.40: MubtelU ha

Talar, §DJlnlar· 19.15: Oda musikis1. 20.10: 

Orkestra. 22.20: Şarkılar. 23: İnglllz caz pltık 

ları. 
VARŞOVA 

16.15: Plt\k neşrlyatı. 1'7.15: Dans musıkl

st. 18.40: Bach'dnn, Lfszt'l:ten parçalar. 19.25: 
Plflk ne~riyatr. 21: Senfont orkestra. 22.15: 
Kısa temsil. 22.30: Dans pldklan. 

Yarınki Procra~&t 

S Şubat 193" 

ıSTANBUl' 

Otle netrfyatı: 
• 12.30: Pllkla Türk mmdklsl. 12.50: Hava
dls. 13.05 Uuhtellt pWı: neşrlyatı. 

Ak~ neırlyatı: 

TARIH 

YALAN SÖYLI!MEZ 

Vak'ıılıırı, olduıto gibi mOtalea 
edebilmek' tçin, ozerinden bi· 
raz zaman geç.ııeJidir. Bunun 
gibi bir gnzellik mnstahzanmn 
del'terini ıınlmak için onun 
icadı azerinden en aşa~ bir 
kaç yıl geçmiş bulunmalıdır. 

KREM P!RTEY 
Dün ortaya atılan bir gtlzellik 
mOstahzan olmadıtı için hak
kmdaki bnktmı çoktan -.eril
miştir: O CDdin gıdası .. 
Cildin bayttb. 

15 gün müddetıe temdit edilerek !213 • :n Meclisi idare 

Müzakerat Ramarnesi: 
tarihine müsadif pazartesi rünii saat li den 
18 ya kallar wa dairemizde yapılacak Udn
cl açık arttn""maSIDdan antırma lıedd.l kıy
meti mubammeu.euin %75 lnl bulmadılı U.k- ı - İdare Meclisi ve Morakıp raporlan• 

•ırde saüt Z%88 numaralı kannn ah.kimm1 nın otıımna.sı, 
tevfikan ~ btr.lkıbr. Sa~ pqindir. Arttır· 2 - 1936 hesap yılına ald bUinı;o ve kü 
masa L$tirak etmek lsti)·enleriu kıyme.U mıı- ve zarar hesaplannın kabulü (Muhassas ta .. 

•ammenenin %7,5 nispetiınle pey ak.çesi h hcsabırun tesdlkH 
nyıı mim bir bankanm teminat mektubunu 3 - İdare Mecllai az:ıl::ı.rile Mur.ı.kıbın lboo 

Ilamil bulunmalan lazımdır. Baklan tapn rab.rı, 
sicilli Ue abit elmayan lpotekli alacaklarcin • - İdare Meclisinde münhal ü:.:nlıklara. 
•iter alakadarıann n Irtifak hakkı sahip- üye lntthabı. 
lerinin bo baklannı n hususlle falz ve masa- 5 - İdare Meclisi A..ıala.rı lçln h,kk.ı hu • 

rife dair olan iddialannı evrakı müsblteie· zur tayini, 
leri ne birlikte nin tarihinden Itibaren nrrıa- 6 - 1937 senesi lç1.n Murakıp hıtlhıı.bı ~ 
Jef !t gün zarfmda lrirlikte dairem17e bfhlif'"" ücretinin tayini. 

meteri lbımdır. 
481 takdirde baldan Tapa sicilli ile alrit 

olm&yanlar ~ bedeliDin paylaıimasancJ:uı 

•ariç kalırlar, müteraklm vergi tenvirlye 
tanzifiıeden mütevelUt beledil'e rusumu ve 
vakıf lcaresl bedeli mii7.ayededen ten~il olu

au. 10 senelik ukıf taviatı mqterbe aJt-

.................. ..-.......... -........ ....... __ 
Ur. DQba fa3la malümat almak lstlymlll 
12/S 937 taribinden ltlbareu. herkesin ciireo 
bilmesi için daireele P.~ık lınılandurulacall 

arttarına şartnam~Ue 36/2126 do ya numaraı 

ile ınüracaatla mezkür dosyada nıevcut "'" 
saBd g~ilecetıerl ilin oi.Juıar. ('793) 1 

18,30: Plfıkla dans muslklsi. 19,30: Çocuk 
Estrgcme Kurumu nnnunn konferans: Bayan 

Hnsene İlğaz tarafından. 20: Sa di ve arka
dnşları tarnfındo.n Türk muslklsl ve halk 
ııarkılan. 20,30: Ba:y ömer Rıza tnrafından 
arapçn havadls. 20,45: Türk muslkl hey'eti 
Saat ayun. 21,15: Orkestra. 22,10: Ajans ve 
borsa haberler:!. ~.30: Pldkla sololar, Opera 

ve operet parçalan. 

Oksürenlere: KATRAN BABBI BK 
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P irinç- Yulaf - l\ı.1ercimek - Buğday- irmik • Patates -
Mısır - Arpa - Bezelye - Çavdar - Türlü - Badem 

Ynvrul ır sev l E-:eve yiyor. Ve bu lcziz gıdcunra bnyuıyorlnr. Tu bi ı tin sar 
huhubatın ö7lerind"'n istilıs ll edildi~i ıçın çoçnkl r çnbuk neşvo nOma 
bu:uvorlıır. Ç ıhu!< lıOyOyorlar. Haslalıksız ve çok uzun OnıOrJO ol uyor
lar . .MuUaka H A S A N ismine ve marknsına d ıkkat ediniz. Eczıuıe-

1 rde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N O E P O & U 1 
lstunbul, Ankara, Beyo~lu, Beşiktaş, Eskişehir. 

SON POSTA 

BA 11\A K-9MERÇiYALA 
iTALVANA 

Sermayesı Llret ~00,000.000 
Ihtiyat akçesı Llret 145,169,054.50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın tıaşhea şehlrl~nde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan. Mısır. Amerika Cemahlrl 
Müttehldesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

ArJantın. Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Artı yasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telcf. 44841 /2/3/4/51 

Şehir dahilindeki acenteler : 

istanbuldil : Altı.Iemclynn hamnda 

Telef. 22900 / 3/11/12/16 Beyo~ -

ı 

ı 

Şubat 2 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarınddn birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu Ak1betten 
vikaye eder 

l 
lunda: İsttkllil caddesi Telct. 41046 

İZMİRDE ŞUBE .----------:•ri ~ Dişieriniz i gUnd!lz bir derıı 
Radyolin 'd iş macunile fırça· 
ltımak suretile onl lrn tanı 

bir sıhhat ve cbedi bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad· 
yolin dişierin izi sade temfz. 
lemekle ve padutmnklo knl· 
maz, a~ızdaki bUtUn mikrob-

ları imha eder. 

Z HHi LSA i K E LER 
Londra, Pdr1s ve Nev - York, Berlin'de güzellik enstitülerinde~ takdirname Daima Radyolin 

ile taltif edilm;ş olup beynelmilel sergiterin altın madalyelerini haizdir. 

İnhisarlar Umum Müdürlügünden: Esmer , sarışın , kumral, her tip için muvafıktır. Gnzellik ve cazibeyl arttırırr 
Buruşukluklnn, çil ve l ekeleri kat'iyyen izale eder. Memleketimizin en kibıır 
mnhfiller inin kullandıkla rı Balsarnin kremleridir. 

4 Nev'i vardır. 

1 • Krem Baısamla yatsız beyaz glndtlz lçiD 
2 • Krem Balaamin yatıı pembe gece Için 
3 • Krem Balsaaıla Acı Badem glııdlz lçla " 
4 • Krem Baısamla Acı Badem gece lçla 
Rıılsamln kremindeki tıassıt hiçbir kremde yoktur. Balsıtm fn mıtddesl me

sameleri kapatan, cildi gençleştirerek beyaz, yumuşak, mat ve nermin kılan 
besleyici b ir cevherdir. 

ING.iLiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU -, ~ST AN BUL 

z 
TlRAŞ 

20/1/937 tarihinde yapılan Mubakemit Amir ve Memurlukları imtiha
nında muvaffak olanlarm imtihana girme numaralarile adlan &.f&ğıda yazı~ .. 
cir. Taylnlesf aaraalnda müraca.tlan lüzumu adreslerine teblii edilecektir. 

lmtihana girme Adı 
numaruı 

4 
5 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
15 
18 
20 
21 

Avni Alper 
Şefik Süher 
Hakkı Ennutlu 
Mediha Karaçay> • 
Yusuf Keoan Kolat 
Nurettin Yurteri 
Mehmet Feyzi Boran 
İbrahim Aatarcı oilu 
Hasan Riza Peki.ıı 
Ziya Ak Ülker 
H. Hilmi Marti 
Kamil Pirıun 

lmtihana girme 
No. 

543 
Adı 

24 
26 
27 

~ 
29 
30 
31 
32 

37 
38 
39 

Bürhanettin Olcaytu 
İsmail lbsan Kutlu 
H. Süreyya Çnin 
M. Kemalettin KolbeJ 
Necati Tarhan 
M. Salihatlin 1\ıdaf 
Ali Hafi Se_yhaa 
FuatErkan 

Hilmi Oral 
İhsan 
Ömer Lutfi Baturaıp 

D i K KAT! 
Meşhur 

MilyoN.~ca Türküo kullandığı yegAne öı Ttirk 
is:mli ve öz Türk sahipli 

DAY MON 
Pil ve fenerlerini 

kullana-lar, 
hrq bıça1darıdır. 

SAHIBI: 
FEHl\11. H. ARDALl ve MEHMET SALIH şr. ti 
İs tanbul Marpuççulıır Telefon : 22811 

sat1c1lardan israrla 

) 

REOSi.L . 
. ... ' . ~ . - . . 

öif~ürÜk; N~tes darhğ•; · s~'öuk 
alğn1hğ• ·ve · Göğüs nezJele~ir,den 
sizi kurtaracak en eyi ilaç .bu··c.ur • . 

. . ' -.. . . . - ...... ( . 
Her Eczaneden israrla lsteylnlz. · 

·• A , . . -~:~s 

Ziraat V ekiletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve Ziraat Ma 'c? ~ist mekteoi mezunlanndan 

olup ta Vekciletimiz teşkilatı haricinde \ · Jışmakta buluran \'e yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyen mesle~ miııı.esiplerinin 
üçer kıt'a foto,lraflarile mezuo bulunduklan rnektel i, mezuniyet ta
rihlerini, şimdiye kadar üzerinde çalı§tıklan r~smi ve hususi vazi
Je ve işleri ve bu vazife ve işlerden aynlma sebepl~rini ve işe baş
'Iama ve aynlma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir istidaya 
bağlıyarak tez elden VekAietimize göndermeleri ve muvazzah ad
reslerini bildirmeleri ilan olunur. "31, "156" 

isteme k teclirler. s O· D posta ziy1l verirlE-r B!Hilrı dUkkaıılardıı satılı ı · , 

YH~a~~Ça~~~me~~~ıs. ~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ts TANBUL _ Inhi~arlar U. Müdürlüğünden: 

Ilan fiatları ı _ Şartnamesine ekli tiat:;::lçü ve mikdarı yaz•lı «240n kilo iyi cins 
- Gazetenin esas yazısile bir sü- au alır çelik pazarlıkla satın alınacaktır. 

tunun iki satın bir (santim) 2 - Pazarlık, 3/11/937 tarihine rastlıyan Çartamba günü saat 14 de Ka--
sayılır. bata,ta Lt'vazım ve Mübayaat Şubesindeki Abm Komisyonunda yapıla -

ı _ Sahifesine göre blr santim ilan 
caktır. 

fiatı şunlardır: 3 _ Şartnameler paraaız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

Sahife 

• 
• 
• 

: 1 - 400 kuru, 

: J-!50 • 
1- 201 .. 

'- ..... 
oıter yerler ! 
Son ııahlte : 

61 • 

- 31 • 

3 - Bir santirnde vasati (8) keli
. me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
lan yere göre santimle ölçülür. 

4 - Istektilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 güveome 
paralarile birlikte adı 8eçen komisyona gelmeleri ilin olunur. H390u 

* * 
I - fdaremizin Samsun Fabrikası için muhtelif eb'adda 900 M' 

kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll Pazarlık ] l/21 937 taribineo rastlayAn Perşembe günü saat 

15 de Kabataşta Levazam v~ Mübayaat Şubesindeki Alım Ko-· 
misyonunda yapıt caktır . 

III istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte- • .. 7.S 
giivenme paralarile- birlikte adı geçen Komisyonu gelmeleri 
ilao olunur. .. 553., 

OMATiZMA PiMANOI .. 
ile derhal geçer. Üşütmek
ten, bel, ciz ve arkaya 

gıren ağrıları hemen keser 

Son Po•t• Matbeası 

~\'., rı y al Miıd!lrn ; ~(·lım H~tgıp EMEQ · ı A. l~kr<• ııı U~ı\ 1\ LlUIL 
SAHIPLERI: ...: (> 1 rı.. .. · 

v. ,u~1U >ı ·~ . 


