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Yazı it leri telefon u : 20203 CUMA 5- ŞUBAT 1937 
.. 

İdare ifleri telefonu : 20203 Fiatı S Kwut 

IVIi A o müJ8kat1n1 neticeleri A i a ve 
-.... Belgradda memnuniyetle karş1land1 
lii;i~· .. ··c~;;:h~·;;y~-ıi-~i Riiştii Aras Yugoslavya 
yaratan: Atatürk Başvekili ile görüşüyor 

.• 

Yazan: BaşvekilJ . Roma siyasi muhafili Türk - /talyan dostluğunu 
takviye eden Milana mülakatından memnun. Koni 

Cigano Musolini tarafından kabul edildi 
r. 
/talya 
Balkanlarda 
Faaliyete geçti 
Ko nt Ciano Y ugoslav ve 

Yunan Nazırlarile de 
görüşecek 

Meclisin 
Kış tatili 

Ankara, 4 (Hususi) - Meclisin 
şubatın 12 inci cuma günil kı~ tatili 
yapması kuvvetle muhtemeldir. 

Çamlıbelde hat boyunda 
bir yarma çöktü 

FransiZ gazeteleri 
tahrikila başladi 

I-t aya le kuvvet veren Paris matbualı Mi la no mülô.katına 
başka bir mahiyel verrneğe matuf neşriyat yapıyor 

Guya ltalya, Türkiyeyi Kırım, Ükrany;ı, Azerbaycan ve 
G~rcistanla alakadar olmağa davet edecekmiş 

. Roma, 4 (Hususi) - Milanoda, Kont Başta Kont Ciano olduğu halde, Mi· 
Cianonun misafirı bulunan Türkiye Ha ,lano Beledıye reisi, İtalyan Hariciyesi 
riciye Vekili Rüştü Aras bu sabah Bel erkanı, bırçok gazeteciler ve kalabalık 
grat yolu ile Ankaraya hareket etmiş· bır halk Turk nazırını istasyonda uğur 
tir. lanu~lardır. (Devanu 1 O Wl CU sayfada) 

,-
l 

BIZE " KILIKYA CELLATLARI ,, DIYEN AKADEMI 
AZASI FRANSIZ MUHARRIRI ILE BIR HESAPLAŞMA 

Geçmişi unutalım, Han ri Bordo! 

Havza, 4 (Hususi) - Şiddetli so- • . 
llk derste hazır bulunanlar ğuklar devam etmektedir. Süreidi ya- Surıye heyeti Haydarpafa Istasyonunda 

tQerD~n İktısat Fakültesinin açılma niversite profesörleri, .davetliler ve lk~ ğışlar yüzünden Çamlıbelde bir ~.arma S~~c~k anla~~asını ~.amamlay~cakiC·~nevreye gidecek olan Suriye Hey'eti 
asırni yapılmıştır. Merasirnde yük- tısat Fakültesinin birınci !ınıf talebe- çökerek yolu kapam_ı~~lT. Bu yuzden olan ltılafn.~melerın . rnuzakerelerınde dun akşam saat 19,40 da Toros eka- -"' 

'tk ~drisat umuaı pıüdhrü Cevat, ü- (Devamı ll inci aayfada) iki aündenbeti tren ı'liyememektedir. bulunmak uzere Parıse ve oradan da (Devamı 3 üncü sayfada) 

• 



2 Sayfa 

Herg ··n 

Milanada neşrerl;Jp, 
Tebliğ 

•--- Yazan: Muhittin Birg~n -
ürk ve İtalyan Hariciye Nazırla-

rırun, halkın da iştirak eUiği 

bir dostluk ve samimıyet havası için
de yapt~ları konuşmaların hülasası 
uzunca bir tebliğ iıe neşred.ldi. 

Bu resmi tebliğ, bütün emsa!i gibi, 
umumi bır ifade ile yazılmış ve hm;u~i 
surette hiç bir mesele hakkında, bcr 
mutat, sarih bir şey söylemernekte bu
lunmuş olmasına rağmen, gene tetk.k 
\'e tahlile değer bir vesikadır. 

Yazılışta bir vüzuh ve kat'iyet göze 
ça-rpıyor. En ziyade kat'i olarak ifade 
edılen sey, iki memleket arasında mü
nazaünfıh hiç bir birşey me\·cut olına
<h/'fı ,.e bunların münasebetlerinde an
cak mütekabil bir itimat hislerı mev
cut bu'unduğu noktasıdır. Bu vuzuh 
w arahat, muhtelif mesele'erin müta
leası sırasında, iki tarafın kafi bir gö
rüş bırlığinde bulunduklarını ifade 
ederken de ayrıca dıkkate çarpıyor. 

Demek oluyor ki İtalya ile Türkiye 
arasında sıkı bir dostluk tesisine ma
ni olabilecek hiç birşeyt bulunmadığı 
gibi, bu dostluğun muhtelif meseleler 
karşısındaki mütekabil görüş şekilleri 
arasında da tam bir mutabakat vardJr. 

* 
Konuşulan meseleler hakkında teb

liğin verdiği malUmata bakılırsa, bu 
bakımdan da Milano mülakatmın esas
lı bir konuşma vesilesi vermiş olduğu
nu görebiliriz. 

e sim li A,fakcle: 

lluzur içinde ve muntazam bir sc .. 
kilde çalışmak insan vücudünii yıp· 
ratmaz, verdiği yorgunluk mu vak • 
kattir. bir gecelik uykuyu müteakip 
kalınaz. 

Güzel ve zengin kızın 
izdivaç teklifini 
Reddeden ihtiyar 

Konuşmaların esası, 928 dostluk mu- Güzel Ye zengin bir kızın evlenme 
ahedesi ruhu dahilinde cereyan eLmi1· teklifi reddeditir mi~ Zahir edilirmiş. 
tir. Demek oluyor ki, iki memleket a- Bu seeiye salabetini lngilterede Barnp
rasında mevcut olan dostluk, bugünün ton tıehrinde Staddon isminde bir a
eseri değil, hayli eskimiş bır tarihte 
rnevcut bir dostluğun temadisinden ve dam göstermiştir. Staddon 104 y~ın-
teyidi~den ibarettir. Aradaki ;.aman dadır. Ve daima bekarlığın ~u1tanlık 
zarfında dedikodu mahivetinde bazı olduğunu iddia etmiş ve hiç evlenıne
şeyler cereyan etm:ş olma~ına rağmen miştir. Baı:rıpton 'un .kızları ise onu mu· 
biz. de bu dostluğun hiç bir zaman ve h ıç 

1 
hakkt~k baştan çıkarınağa karar ver· 

bir taraftan ihlal erl'lmu~ bulunm d ·ı- mişler ve içlerinden en güzel ve en 
na kaniiz. Hatta ençok ded'kodu de\ re zengini 24 yaşındaki Marya, Stad
sini teşkil eden Mo~trö konferan~ı esna don'a aşık olmuş evlenme teklifinde 
sında, Türkiyenin Italyadan ve ıtalya- b 1 M ' bütün servetini ko-

d Tü. ki d h' b' ·ı...:ı. 1 i u unmuş. arya 
nın a r ye en ıç ır şı.t\cıvet er w· • b"ld' · _] St d 
b d • ·· t h' d' cl b casına ~ecegını ı ırmışse ue a -ulunma ıgını gos eren a ıs ere en k . . . 
C M t ··d b' t sahı't al don ızı gene ıstemernıştır. enevre ve on ro e ızza ..: .. 
muştum. 928 muahedesini doğurmuş ~ l t t k 
olan o ruh bugün sadece teyit edil- oca arınızı u ma 
miştir. isterseniz.,. 

Dün kadınların beğendikleri koca· 
ların ne tabiatta insanlar olacakları~
dan bahsetmiştik, buaün bir F rantıız 
gazetesinde zevcelerin kocalarını tut
maları için ne şekilde hareket etmele
ri lazımaeldiğini okuduk. Aynen ya-

İnsan ''iicud1nü 1., ıpr;ıtan çaltşnıa •• 

İnsan viicudünii yıpratan şey bir 
taraftan intizamsız çahşmak, bir ta· 
rnftnn da manevi üziintülcrin için -
de bunalmaktır. 

Kocakarsya cevap 
Kocakan soğuğunun şiddetli ol· 

duğu ~lerden birinde idi. Sair 
Fit»at ha'layığıle birlikte solc~ğa 
çıknuşh. Ragıp Paşa Fitnatı göriince 
peşine düşmüştü.. Laf atmak bn • 
hanesile: 
-Şu kocakandan da kurtulama· 

dık, dedi. 

Fitnatın halayılı bu stizü duyun· 
ca arkasına baktı. Fitnat Bagıp Pıı· 
şaya duyuracak bir tarzda ıtlYa k~ 
cakan soğuğund n sonra reJecek 
olan öküz soğuğunu knsdediyormu~ 
gibi balayığına: 

- Arkana ne bakıyorsun kız, de· 
di. bilmiyor musun kocakannm pe• 
§İndeıa daima öküz ıelir. 

·------------------------· iki ahbap 
Çauuşlar 

------
Hep diııç kalmak, hep çok iş çıkar

mak isteyenler lntlznmla çalişmab, 
manevi üzüntülerden :azak yaşamalı, 
dır. 

) 

Amerikada Temeuee hükumeti da· 
hillnde (Smeedvillc) ,dırinde çok aa
rip bir i~divaç vukua aelmiştir. Eunice 
isminde 9 ~mda bir kız 18 yaşında 
gösterilerek 22 y8fında «Charles John» 
namında bir gençle evlendirlimiştir. 
Zabıta meseleye müdahale etmişse de 
bu \ıük:4lmetin kanunu, ebeveyninin 
muvafak~ti olduA-u takdirde kıziann 
her yaşta cvlenmelerine müsaade et· 
mekte olduğundan bundan sarfınazar 

r
Söz··n K sa'll 

' F otografçznzn getirdigi 
Resinı/er 

•------ lsmet HuiQsl 

Gazetenin foto muhabiri cch 

defterini çıkardı .. 
verilen işleri not etti: 

c ... » kurumunun kongresi 
c .•• ıt de bir toplantı olacak 
c •.. » idaresi müdürünün resmı 
c_ .• Yangınmda yanan evlerin 
Tan·are piyangosunda 

resmi. 
F'Oto muhabiri makinesini 

taktı, matbaadan çıktı: 
Dakikalar geçti. Saatler geçti. 

§am oldu. Foto muhabiri matbaaya 
dü. 

-Resimler? 
- Şimdı hazırlayacağım. 
Foto muhabiri karanlık odasına 

di, bir sant sonra elinde resimler 
rün dU: 

- Buyurun resimler hazır. 
Bir kapı resmi gösterdi. 
-Bu ne? 
- c ..• » kurumunun kongresi. 
- KQngre ile bu resmin ne dia 

var? 
- İçeri bırakmadılar. Ben de ) 

me kapanan kapının resmini aldıın, 
tirdim. 

Bir resim daha gösterdi. Bir 
elinde bir kahve tepsisi 
T-epsinin içinde dipleri telveli altı 
can vardı. 

-Ya bu? 
- c ..• » de bir toplantı olacaktı 

Ona ait resim. Toplantıya giremed 
Altı kişinin toplanmış olduğunu 
bu suretle tesbit etmek imkanını 
dwn. 

Üçüncü resim bir şemsiye rec;m 
- Bundan da birşey anlaşılın 
- « ... » idaresi müdürünün 

alacaktım. Odacı ile haber gönderd 
Kabul etmedi. Kapıda bekledim. Ç 
ken resmini alayım; dedim. Y 
~iyeyi kapadı. Ben de keı c!'sin 
yerine şemsiyesinin resmini aldım. 

Sır:a dördüncü resme gelmişt ; 
rafçı resmi elinde tutarak izahat 
di: 

- Bu resmi almak için çok J:!iiçl 
çektim. Hatta hayatımı tehlikeye 
muş sayılabilirirn. 

- Resmi görelim. 
Resim, eli sopalı iri yarı dört a 

gösteriyordu. Dört adam, :resme ba 
lara karşı sopa ilc hücum edecek 
yette idiler. 

-Bu da ne oluyor"? 
- c: .•• • yangınında yanan evlerin y 

leriniın. resimlerini alacaktun. Bt::ıı•u-.. ,
o tarafa doğru gittiğimi görenler 
halde yolumu kestiler. 

İki nazır, muhtelif meseleler üzer:n
de de durmuşlardır, her iki memleket 
münasebetlerinde esaslı temas noktn
lannı tetkik etmişler ve ezcüınle Bo
ğazlar meselesi ile Montrö konferansı 
mukarreratmı gözden geçirmisler ve 
bütün bunlarda aralarında tam· bir fi
kir birliği bulunduğunu da görmüşler-
d. zıyoruzı 
ır. 

edilmiştir. Beşinci ve sonuncu resmi de 

* Fakat, yalnız iki memleket arasında
ki münasebetler bakımından konuş
ınakla iktifa etmiyerek bu iki memi~
ketin Avrupada ve Akdenizdeki bey
ndmilel münasebetler bakımından da 

_vaziyetlerini gözden geçirmişlerdir. 
l3u bakımdan hasıl ettikleri kanaat te, 
bu suretle teyit edilen Türk - İtalyan 
dostluğunun hiç bir memleketin men-
faatıerne çarpışma halinde bulunmadı
ğı merkezındedir. İtalyanın olduğu ka
dar Türkiyenin de arzuları, dünyada 
sulhün devamı ve sulh siyasetine mü-
7.aheret hususlarına matuf bulunduğu 
cihetle Türk - İtalyan dostluğunun bü
tiin Avrupa ile tam bir ahenk halinde 
bulunması da zaten tabiidir. 

* 

1 - Sabahları kocanızdan erken 
kalkınız, ve derhal süslenerek 

D.amadın aefuıe verdiji ilk bediye di: 
btr bebek. olmuştur. Kü,ük gelin aaze· 

ilYlnı· Resimde görüldüğü il zere bu çocuk tecilere verdiği biT beyanatta: <(:Ev ida-
-Kedi resmini kim istedi? 

·ı A t d h vanat bah . d k' resini öğrenmeğe çalıfıyorum. Şimdi-
l e ma er am ay çesın e ı k · ··~ d' Za 2 - Haftada anealt iki ak~am ko- O ,_ t.J • .. den yata yapma11nı Oı~,en ım. ten 

•w ı_ rangotana ara.sınQaA.l aamımı dost· . l • d d . d d' canızla dışarı çıkınız, dıger AKŞamları .. .. .. .. ev ış erm e annerne yar ım e er ım, 
kendisini serbest bırakınız. luk butun halkı hayrete duturmekte- demi~tir.>) 

!ı D . k I . dir. Damadın tavrı ve ifadesi pek tabii 
.:J - aıma yumuşa o unuz, ıste- . . H k · · v1 · be d 

ğinizi onun reyine bırakmak su retile Çocuk hemen her aün Amsterdam ımı ş: .«. er 1esndin~çm ~ e~ı~ k n .e 
her seyi ona. yaptmnız. hayvanat bahçesindeki maymunun ya- onun ıçın ev .e m. ,~ e :ı ea gı· 

4. T 1 · · d 1 k 1 bi güzel bir aıle yuvası ıKuracagım,» de - uva etımz en evve ev mas· nma girerek aevi~ip ~ a ~maktadır. . . 
rafların'ı düşününüz. Maym'lln oyundan sonra ayrılık za- mıştı~ • /ı 

:>- Kocanız bir şey anlattığı za- manında can ~nkıntısı alametleri gö.. 1'\.QZma yerıne orlum 
man kat'iyen can sikıntuu eserleri gös· termektedir. Işin asıl garibi bu may· Moskovada çıkan Pravda yazıyor: 
termeyınız. . d' k a h' ki _ ((Bir ameleye 24 .aatte 1500 ton 

nız. 
- Kedi resmi diye kaldırıp a 

Piyango talihlisi. 
- Ha piyango talihlisi mi? 
- Evet, piyango talihlisini bulci 

EvveUi kendi yerine üç yaşındaki n:·•t'ıa'!!• 

ğunun resmini alınarnı istedi. Üç y 
daki çocuğun tam resmini alacağım 
rada ondan da caydı. Bu sırada ked 
yanımıza geldi. 

- Hah, <iedi, ~te bunun ııe ·mm i aıl 
Piyango biletini kedimin talihint'! 
a~ olabilirim ya! 

Ben de bu söz üzerine kedıni•ı 
mini aldım. 

İsmet Hulftsi 6- Kocamza aık aık tebell~ ol- munun ~ım ıye a ar lıç mseye gu- kömür çıkartmanın yolunu Sovyet 
ı .. .. 'ş o rnaaı r 1 mayınız ve bir kere bir şeye hayır de- er yuz gostermemı ve aza Rusya bulmuştur. Arneieierin eline _ ...... _ ............................. . 

di mi~ ısrar etmeyiniz. vah,i olarak tanınmasıdır. büyük tazyiklerle lU çıkaran bir hor • Ilaç içemegenlere müjde 
7 - Sokağı fazla •evseniz de sevi- -· -· · "' · · · - ' ·---•. ' ·- t~m verilmekte ve ib_u ~?ortum sekiz da- Şu Amerikalılar hakikaten 

Bütün bu müşahedeleri yaptıktan yor görünmeyiniz~ meyinizl kıkada ll ton kömuru ana damarıdan d t'k d mlardır. Son zamani 
P 9 ı 1 1_ 'h ] ikd . e pra ı a a sonra diyebiliriz ki Hariciye V:ekilimiz 8 - azar aün1eri eve nnenizi, , -Hizmetçi er e ÇOJ[ uğraşmayı· k.opa~maktadır. Bu istı. sa m arı ~ı· il&.ç içemiyen insanlara yeni bir 

Doktor Aras, bu son seyahatlerinde yanı kocanızın kaynanasım davet et- nız. şılemıyecek rekor tefkıl etmektedir.» ile her nevi ilacı verrneğe rnuva 
hayli yorulmuş olmakla beraber, bu- olmuşlardır. Bunlar şöyle hareket 
günlerde dönerken memleketine güzel 

güzel hediyeler getirmiş bulunacak:br. ı· S T E R ı• N A N ı S T E R İ N A N M A 1. mektedirle!'. 
Bir cebinde Sancak itilafı ve Fransız- · Reçete eczaneye gitmekte ve 
tarla yeni bir dostluk esaslarını, o-bür ed H tenin altına da «hasta ilaç içemez)) 

Dün aabah sokakta eski tanıdıklardan bir.iaine ra8t· yorum. ,apkamı vestiyere bırakmak icap iyor. er 
cebinde de, Türk - İtalyan dostlurunun baresi konulmakta imi , eczncı da 

geldik, llw•ın ortasında olm klıg~ ımıza rağmen ba~ı b' · ·ı bah · ~ 5 L t b tt' 1 c_k h 1 teyidini ve Boğazlar rejimine, bu re- T • ırıne verı en ~ış en aşagı ~uruş ur. esap e ım, hastaya göre i acı unı ap ara 
l'Ulpkasızdı. !Bunu yaz içinde olsaydı tabii görecektik, h 1 d · 1 

jimde en çok alAkadar devletlerden bi- r- herkes gibi şapka :ile dolaşmak hakkı bana günde 50 makta bu ap arı a ıgara arın 
r i olan dost İtalyan devletı'nin ıştır"- tubat başında garip bulduk. Sebebini sorduk, ~öyle sarmak ta ı'mi~. Hasta egw er sigara 

u kuruştan ayda 15 liraya mal olacak, vazgeçtim, Örn· T 
k ini getirec-ek olan Doktor Aras, ber anlattı: yorsa sade nefes çekmek su retile 

ı M 1 •· · b ·· d v 10 1
- .la1re·ve giri rüm oldukça açık baş dolas,acağım.)) mutat iyi ça ışmış bir devlet adamı o- es egım ıca ı gun e en a~ngı Kere <ı J - yağtnı bile midesine indirebiliyor 

larak aramıza dönecektir. Bunu rnem- J ST E R J NA N 1 S TE R 1 N AN M A 1 duman vasıtasile ilaçların şifa 
nuniyet ve a~i zamanda te~kkürle l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ te~rl~rinden istifude ~ebil~ormu~ kaydetmek te bir vazifedir. 



SON POSTA 

Almanlar, İtalyanlar İspanyada 
yeniden faaliyete geçtiler 

Kadiks' e tekrar İtalyan askerleri 
Malaga şehrine karşı 

çıktı. Asiler 
taarruza geçtiler. 

Fransız maliyesi 

Eski Maliye Nazırı 
Londrada yapılan 

istikrazı tenkit etti 

Paris, 4 - Mecliste .öz alan sağ 
cenah meb'uslarınGan M. Fernand La
urent finans vaziyetinin felaket geti· 
r.ici bir halde ve hazineden 55 milyar 
eksibnek üzere olduğunu bildirmesi 

• Nutuk yarışı 
• Orta Avrupada 

iktısadi cidal 
YCI%Qn: Selim Ragıp 

B üt~n dünya matbu~tı Her Hitle· 

. . nn m~tkunu tahlıl ile meşgul. 

Jtaı Londra 4 - Gazetelerin bir çoğu, sı muhabirinden: miş. olduğu beyan cdilmekteCliı. ü~erine. ~· ~uriol bunu protesto et· 
~a~arla Almaniann Ispanyadaki Diplomasi mahaf.ili, geçen Cuma Malaga 4 (A.A.) - Asilerin Mar· ~~~ ve dun fınans koı:nisyonunda ver· 

~enı faaliyetleri hakkında uzun uzadı- günü Cadix'e yeniden bir takım ltal· bella ve El Burgoa mıntakalarındaki d~gı ~~m\arla bunu ıabat ettiğini bil-

Kımı şu parçasını, kimisi öteki parça· 
sını alıyor ve kendisine göre tefsire uğ· 
raşıyor. Bütün bu tefsirlerden muayyen 
bir kanaat edindirici bir netice çıkarı • 
lamaz.. Çünkü, hükümler, tefsiri ya • 
panların şahsi ideolojileri ile alfu· 
dar. Bu itibarla birinin beyaz gördü· 
ğünü öteki siyah buluyor. Ve işin ga· 
ribi şudur ki herkes haklı olduğu iddi· 
asını ileri sürüyor. 

a ~faila~ vermektedirler. yan askerleri çıkarılmış olduğuna dair şiddetli taarruzları püskürtülmüştür. dırmıştır • 
C a)'lnıs gazetesi şunlan yazıyor: Times gazetesi tarafından verilen ha· Ecnebilere ait olduğunu gösteren Eski finans bakanı Paul Reynaud 

Vo enera] Quiep de Uano'nun Graf ber.i teyid etmektedir. işaretleri harnil bir tahtelbahir, sa.hille· Londrada aktedilen istikrazlan tenkit 
Böyle bir vaziyetin doğurabileceği 

fıkir kargaşalığı arasında doğru ile 
yaniışı ayırt etmenin ne kadar müşkül 
olabileceği kolaylıkla kabili takdirdir. 
Bu arada şunu da kaydetmek lazımdır 
ki laf lafı açar kabilinden olmak üze· 
re nutkun nutka mukabelesi, bize, ar· 
dı arkası gelmiyecek görünen gen;ş 
bir tereddüt ufku açıyor. Hitlerden ev· 
vel Leon Blum söylemişti. Ondan son· 
ra Fransız Hariciye Nazırı İvon Del· 
bos söz aldı. Eğer bu, böyle devam ede
cek olursa daha bir çokları söyliyecek 
ve daha pek çokları onları takip etmek 
isteyecek. Bunun neticesi ise mevcut 
iphamı bir misli -arttırmaktan b~ka bir 

de nbSpee adındaki Alman kruvazörün- B k l . ik 
1

... d ri bombardıman etmicotir. Haaar, yok· etmiş, Fransıı fiatları j}e cihan fiatia-
ulun k Id - b .. I d' u uv.-et erın m tarı ma um e- T 1 f d r dak' "he k . liv' .. . le C ma ta o ugunu ana soy e ı _'Idi tur. e e at a yoktur. rı arasın ı a n sız gı gosermıştir. 

t:f V ebeUüttarıkda bazı kimseler, C- gı r. MaJaı HükUmetçilerio muvaffakiyeti Paris 4 (A.A.) -Fransa milli 
h.. on Spee ve Kön adındaki Alman aya t;aatrUZ Bilbao 4 (A A ) Müd f k • bankası ihtiyatında üç milyar altın 
.. rp Besnil · · b f'l fak C L-I k 4 (AA) R" · · -

8 
aa on hı' erının u ı oya re at et· euc. üttarı . · - oyter seyinin tebH-·, franklık tenakus üzerine, Fransız pa-

ı~ olduğunu beyan etmektedirler. ajansı muhabirinden: Eibar bör· . d k 1 k rasının altın karşılığı yüzde 57.42 den N . . . ~ . . .. . gesın e, ıtaatımız par a " . . . 
Iii . ews Ohronıcle gazetesı, lsvıçre· Asılcnn Malaga uzerıne yaptıkları bir hareket yapmav uvaffak olarak yuzde 54.67 e ınmıştır. 
ta~ s~ sık Alman tayyarelerinin son taarruz bu sabah Marbella'dan baş- iısilerin elinde buı!:: ~ çiftliği ele 
tahe.de~gru gitmekte olduğu~u mü - lamıştır. geçirmişler ve derin bir istik~af hare-
rnek :ylemekte olduklarını ılave et- La Linea'da hiç bir doktor kalma- keti "yapmış1ardır. Düşman mevzileri-

tedırler d k' 60 b' · ·ı "f · h" L · mış ve ora a ı > ın sıvı nu us ara· mıze ucum etmişse de bu hücum tar• 
ondra, 4 (A.A.) - Havas Ajan· sında. yüzlerce grip vak'ası kaydedil- dedilmiştir. 

Suriye Başvekili 
Bir heyetle 
Şehrimize geldi 

(Ba§tarafı ı inci sayfada, 

Adisabahada Teşkilatı Esasiye 
Kanununda 

T un usta polisi e 
haiJc çarptştı 

presile şehrimize gelmiştir. şeye yararnıyacak Halbuki maksut 0 • 

Hey' et Suriye Başvekili ve Iktısat lan vuzuhtur. Bu vuzuha ermek ise, bu 
Vekil vekili Cemil Merdan, Dahiliye şartlar altında elbette ki mümkün ol· 
ve Har.iciye Nazır vekili Sadullah Ca· mıyacaktır. nıühim bir dava 

Mısır Bankası,Habeş Banka
lına ait mevduatı vermiyor 

&· ~ondra 4 (A.A.)- Adisabaha'da-
ı ısır bankası ile İtalyan bankası a· 

rasında bi ..ı - -·rı k _..ı· lt l r u ava ruyet eo ı me tctıır. 
ayan 1~galinden evvel Mısır banka

sında eski Habeş bankasına ait para 

~~~atı vardı. Şimdi Mısır bankası, 
tlllr:'-'9 bankasının kanuni halefi ola
Pe tanımadığı lta1yan bankasma bu 
r%ı vermek istememektedir. 

bir .. l.!ır bankasının avukatı, işgale, 
futuhat ~ı verilmi~ ise de ifgalin 

:~ l\1:illetler Cemiyeti ne de Ingiltere 
arafından ta d w .. 1 . . nınma ıgını soy emıştır. 

Aıniral Horti 
8~dapeşte Elçimize 
Bızzat nişan taktı 

t' Budapeşte 4 - Macar ajansı bildi-
lYar: Ma . K 1 "b' A · I lior carıstan ra naı ı mıra 

h..ı.~Y. Türkiyenin Budapeşte elçisi 
~.Erkin 'e Macar liyakat nişanının 
ırın cı ru .. tb . . 'h . b . fa esını tevcı etmış ve u nı· 

el ~ı huausi bir kabul esnasında bizzat 
Çınin "w .. k Ef gogsune ta mıştır. 

Ran Başvekilinin Londra 
da temasları 

~f~ndra4 (A.A.) -M. Eden'in mi
ali ırı ol~n Ef ,anistan Başbakanı bu
"' n dış ışleri bakanı ile mülak.at yap
'"•~tır. 

Tadilô.t G •• b 1 biri ile N ec ip Ermenci' den mürekkep- * 
oçe e er tramvaylan ta§a tir. Almanya, Orta Avrupada sıkı bir ik· 

M e c li s i n b ugünkü tuttular, şoförleri döğdüler Hey' et, Haydarpaşa istasyonunda tısadi taarruz icra ediyor. Daha dogru-
. • kl"f - hükumet nanuna Vali muavini Hüdai su başlamış oldu· 
ıçiımaında te ı Orta A adı- w b ta Tunus 4 (A.A.) - Tunusun va- Karataban tarafından karşılanmıştır. vrup •• gu u arruz'.l, 

müzakere edilecek roşlacndan Melassine'de bir takım al'- Karşılayanlar arasında Fransız seEareti lkta-dt cldal ayni şiddeUe ida· 

An T k·ıA t E b me ediyor. Her 

. 
kara 4 (Hususi) - eş ı. a. ı _:c;a· edeler olmuştur. Bazı goçe" beler, nü- mümessili Pons da vardı. 
k ddel d 

- tarafla yapılan anlaşmalar, Garbi A vru 
sıyc anununun bazı ma ennı egı~- mayişler yaparak iş ı'st•....,.;şler f" S · B k'l' · f k · d ki d d b • A • • • k' ...u.u , şo or- urıye aşve ı ı ve re a atın e panın karşısına çıkarmak id iasın a u 
tırcn layıha Meclısın yarın 1 ruzneıne- leri dövmüşler tramvayları ........ tut t h"k"' tı' • • -~--ı: · 1 ak lunduguw seddi vıkmak, bu mu-mkru"n ol· 
sine alınmıştır. . • . . """':" • zeva u ume mızın lll..U5CUırı o ar J 

Kanunun 2 -44 47 48 49 so 61 74 muşlardır. Bır .kişı yaralanmıf, bir çok Perapalas oteline inmişlerdir. mazsa aşmak gayesini takip ediyor. Al· 
ve 75 maddel~m'in de~tirUmesin~ da- kişi de berelenmiştir. Hey'eti karf!layan biT arkadaşımı- manya, bu gayretinde, bazı taraflarda Zabıt " · · .. 'atl t · muvaffak olmuşa benziyor. Bazılarında 
ir olan kanun teklifi Mal8ty

8 
meb'usu . . a, asayışı aur e emın et· za Suriye Dahiliye Vekili ve Hariciye · ti ise muvaffakiyetle arasında pek az me-

ısmet İnönü ile 153 arkadaşı tarafın~ mış r. Vekil velcili Sadullah Cabiri güzel bir safe kalmıştır. Fakat dava büyük, or· 
dan yapıinuştır. Pariş, 4 (A.A.) - Tunusta yerli Istanbul Türkçesile: tada dönen menfaaller de azirn olduğu 

İkinci mad~~de ~lliye.~~ ?a~ ~ f~kir ahaliye erzak dağıtıldığı esnada <c- Şimdilik, demiştir, sizinle ko- için, mücadele o nisbette sessiz, fakat 
çıhk, devletçı~, ı:ıyık v_c inkılapçWk şiddetli arbede1er olmuştur. Kendileri· nufmakta mazuruz. Fakat yann uzun şiddetli oluyor. -Selim Ragıp 
vasıfları da goste.rilece.ktır. ne d w t ı ~~--'-· ,__ . k f' .. _ı_ı .. .. b'l v• . . --"-1 :~""· iki dd . . A agı ı an erzaıu ~emıyet ve ey ı· muooet goruşe ı ecegız.>) demrftır 

Kanun t~ın ma esı sıyası · Merkez Bankası umumi 
müsteşarıann va~e ve mes'uliyetleri· yet itibarile beğen~iyen ahali, evlerin Suriye hey"eti. şehrimizde iki gün 
ni ve adetlerinin ıcra Vekilierinin ol· damma çıb:rak potise kar91 laf atmaya kalacak cumartesı veya pazar akşamı Heyeti fevkalade 
duğu gibi hususi kanunla tayin oluna- başlamışlardır. Yerlile.r daha sonradük· Semplon ekspresile Parise hareket e- Bir taplanb yapb 
cağını gösterınektedU: A ki fıkralar 47 kanlan yağma etmeye tefebbüs e~ decektir. Bu müddet içinde Hariciye 
ve 48 inci maddelere ilave :d~iş .. o~u· mişlerdir. Kuvvet.~ ~olis kuvvetleri ha· Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras'ın da Ankara 4 (A.A.) :- C?~huri~:f 
yor. 49 uncu maddeye de sıyası muste- rekete geçerek sukunu tesis etmİfler• A padan lm · bekl kt d' Merkez banka.eı umumı hey etı bugun 
şann Vekile niyabet edebileceği tasr.h dir Bvru d S g.e esh ı • . ~~ rol-larice ~.ır. idare meclisi reisi Nüsretin baııkanlı-

. . . • u ara a urıye ey eti ı e ıye ~ d f .. T edılmiştır. V kT . da ·bazı l gın <'. evkalade bir içtima yaparak 
Tcklif Teşkilatı Esasiye cncümeni'l.· Tr·ansatlantiklerin yolu e ı ımız arasın temas arın ya· b k . . A • • 19 

d ufak bazı tidillere uğramıştır pılacağı söylenmektedir. an a nızamnameı esasısının ve 
e Üzerinde büyük Sancak anlaşmasını tamamlayacak 20 inci maddelerin yerine kaim olmak 

Adiiye tayin Bir aysberg görüldü olan Türk- fyansız ve Türk- FYan- üwe teklif oluııaıı muaddel ,.kuı. 

!Gararnam esl
• 

4 
(A A ) S hil SJZ • Suriye irilafname leri hakkında bu gene banka nizamnamei esasisi ne ili-

Nevyork · · - a muha· · · · d ~"'- _..ı_ !~--'-- klif 1 b h"k" le · .. f . . Ca . ayın yırmısın e ~nevrcuc m~ere· vesi te o unan azı u um n mu· 
aza.1v;e_m,ıaı « 

1 
Y.~>!nd• transa~~tik lere başlanacaktır. zakere ve kabul etmiştir. 

Kanuni yaşını doldurmuş 
hakimler tekaüde sevk 

edilecekler 

gemı ennın yo u uzen e DleVC\Kltye· 

ti k~fedilmil olan bir aysberg'i taras
sul etmek üzere Boston'a hareket et· [Sabahtan Sabaha 1 

A • miştir. 

Erzincan da meyvacılık A A.nkar~, 4. (Hus.usı~ - Adliy~ Ve- Bu aysberg'in mevcudiyeti, bu 
En· kaletı ye.nı bir tayın ararnamesı ha- mevsimde fev'kalade bir hadise adde-

Gece ve Belediye 
k-ıır ıncan 4 (A.A.) -Çiftçilerin zırlamaktadır. Bu kararname on, on· . . be •· w ı.ı~ı rıtrnası ve Erzincan meyvacıhğınm beıı güne kadar ali tasdike iktiran ede- dılmekted!~~-~~!-s. rg ıekn . uzunlu_~ 61 

<llltli)J i' - d · k T metre yu··~ ıgı on s ız, metrt:Wr 
ı.. te ış pryasaya uru meyva çı· k · • · «:llfa}ft>. ... _ ce tır. -
llle~-.ı için Hasköyünde 222.3;')2 Sicil vaziyetleri Amerikada feyezaııdan 
na tn~abhahk arazi Ziraat ?eki1eti Ankara 4 (Hususi) - Yeni hakim- •• ı...:::':;.••imliı~ .Wlmittir. ~ada !erin terfileri n~ nazan aikkate alınan o~n ve. açıkta kala~ 
Ille ık. cevız meyvalarının uretıl- sicil vaziyet!en ve verdıkleri kararla,.. Saint - Luıa 4 (A.A.) - Nehır au-
cianı": kurutulması için bir örnek 6- dan temyİzce nalcz ve tasdik edilenle- larının irtifaı azalmaktadır. Louiaville
c~~Kl tesisine kıt sonunda. ba.fLma- rini tesbit etmek üzere Adiiye ayırma de 221 kişi ölmüş 220,000 kişi de evsiz 

ı. Encümeni bugünlerde toplanarak ça- barksız kalmrşnr. 
fsve K l F d ~ları~ başlayacaktır. Zarar. 200 ınilyon dolarlık tahmin 

B.. Ç ra ı ransa a Yqlı bilmııler olunınaktadu. 
Par· rukaeı 4 (A.A.) -lsveç Kralı Ankara. 4 (Hususi) -Adliye v~ -------.-.--
Cot'; .harek.~t etmiştir, Kral. oradan kileti kanuni yaşını doldurmu~ hakim- Yunan Hava Mosteşan 

d A~r e gidecektir. lerm tekaütlükleıini :icıa için tetkikat A ina. 4 (Husuci) - Istifa eden 
K fa yapmaktadır. hava müstefarı Pasaris'in yerine mu-

[( as montrda aY • . ,·ak.katen harbiye mü!te~an general 
kJ-b:s~monu (Hususi) - Avcılar Almanlarm mHstemleke rstekien J>apadimos taytn edilmi.:;tir. 
la~ u uyeleri bu yıl dağlık mıntaka - Paris.. 4 (A.A.) - Paris 8Qeteleri, - -:-- .. · · "d" 
dr a avlannıaktadırlar. Bu yıl tavşan. Almanyanın müstemleke istekTeri me- Tr~[ z na u tur muşavırı rt lyBr 
h omuz ve k.eklik çoktur. Keklikler bil- selesile meşgul olmaktadır. Sabah ... • ~ rrı"un (! 'u .. usi) - Üçü•1cü umu- ı 

aasa Dizd t • Örn 1 ·ı . Al dil ı .:_ı,ik \..."~ .. - . . 1 k"' J • ar epesı ile Kayalı ve edi zeteleli ngı terenın man ı ekleri"ıi n1i r .. i.l.elt..;u -.u mr muş:t'lrın usta· 
~en civarında sürü halinde uçu' • yerine getirmeye mütemayil olm .. dı· fa R~it, Trabzona gitmek tizere An-

tadırlar. iıw kaydediyorlar. kar ... ubn bu:ra.ya gelmiştir. 

Her gün öğleye ve hatta ikindtye 
kadar tek aUı çöp arabalannın İs· 
tanbul caddelerinde hazin bir lll3n· 
zara ve ıztırap verici bir tantana ile 
sürünüp gittiklerini görenler çok de
fa biribirierine sorarlar. 

-Bunlar hali işlerini bitiremedi· 
ler mi? 

Fakat itiyatlar insanlara o kadar 
bak'mdir ki gözlerlm.iz bu öğle va· 
kitlerine kadar devam eden çerçöp 
rnsrni geçidini tabii gönneğe ve ku· 
laklarımız o demir tekerleklerın e
nin ve :ıztırabına lakayt kalınağa 

baş~-
Bu b4ôdise;. bizi yalnız müteessir e-

di)"Or. Fakat itiraf edelim ki mede
n'yet rciünyasmdan gelm'~ b'r insa
nın hP\' a asını isvan ettirebilir. Ç'i.n 
k.. ·n;· anın b·· ·m kadar m~ r.i 
: l' • <..nde be!cd'yelerin gün .. tE'n 
s ıı. 2ya iş bırakmaları usu'den de
ğ Id' . Belediyeler şehir hnlkı uyttr
k n ça~ı~r. halk. 3-"Uvalanndan fışln· 
ran karıncalar gibi sokak!ara yayı· 

lınca beleediye ortadan kaybolur 
Gene bir yazımda işaret ettiğim g!lt 
şehirler emen, yiyen ve safra verar 
bir zihayattırlar. Yiyeceğini şehre 
sokmak, bıraktığı sofrayı şehirden 
çıkarmak vazifesi belediyenindir. Vf 
belediye bu vazifeyi halka rahatsız· 
lık vermeden yapmakla mükelleftir 
Dünyanın hiç bir yerinde telt atlı 
çöp arabalannın bizde olduğu gibi 
tangur tungur öğle vakitlerine ka
dar sokaklarda dolaştıklan, seyrüse· 
feri bozdukları görülmez. Beled.ye
ler h 1kın etini, sebzes.ni hallere 
getii'r, çerini çöpünü geceden k:ıid:..· 
rır, hatta kömür, odun, kereste, in 
~a"l malzemesi gibi şeyleri gec~der: 
taşı ır. Güneş doğdu mu bütün yollar 
halkın':lır. 

Bu hac:it kaidcnin bir gün geli:f. 
İ -: rıoul ·(n de kabul edileceği..,; 
br~ L'ffi€'k ·e İ!;tcmek ümit ve te~U 
ye çok düskiin olan bizler için hıç tl 
çok görü.mez sanırım. 

Bürban Cabit 
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ŞI BiR BABBRLBRi 
Ara bacıların derdil Şehir meclisinin 
Ar abacılar kamyon rekabeti 
karşısında müşkül vaziyete 

girdiklerini söylüyorlar 

Dünkü 
Müzakereleri 

Kibrit fabrikası 
yangını 

Barutların nasıl olup da ateş 
aldığı henü.z anlaşılamadı 

SÜME Sinemasına 
gidiniz ve gösterilmekte olan MARCEL PREVOST'un eseri ve 

MARiE BELL • MADELEIN RENAU 
gibi en büyük artistler tarafından oynanmış 

SÖZDE KIZLAR 
monden dramını mutlaka görünüz. Memnun kalacaksını z. Istanbul Vilayeti Umumi Meclisi

nin dünkü toplantısında Eyüp kazası-

İstanbul arahacıları otobüs ve kam nın Rami köyünde nahiye teşki)j lü- Büyükdere kibrit fabrikasının he- Ku·· çu·· k Ha beri er 
yonların kendi ticaretl~rine man i ol- zumuna dair Vilayet Idare Hey' etinin yaz barut deposundan çıkan; yangı-
duğunu ileri sürerek Ticaret odasına mazhatası okunmuş, mülkiye encüme- nın sebebi hakkındaki tahkikata de- Konlerans tehlri -· ·~-· · • · · · · · ~ ·-- • ·- • ·~ · • • · · -· 
şikayette hulunmuşlardır. Bunlar, oto- nine gönderilmiştir. Ram.i köyünün vam edilmektedir. Alakadarlar yangı- Eminönü Halkevinden: 5/ 2/ 937 tarihinde TA K V IM 
büs ve kamyonla nakledilen eşyanın r.üfusu on bini bulmuştur. Burası, bağ k d iki s be .. kt d' evimizin Cağaloğlundaki merkez salonunda ŞUBAT 

nın çı ışın a 1 e P gorme e ır- Bay Mehmet tarafından verllecek olan d-
arahalarla nakledilenlerden daha ucuz ve bahçelerile bir sayfiyc haline iir- ler. Bunlardan birisi beyaz harutun ilmlerde izah) adlı konferansın tehir edii-

yapıldığını iddia etmekte, müşkül va- miştir. kendi 'kendine ateş almış olması, diğe- miş oldugunu bildiririz. 
· · d'kl · · .. ] kt d! y · k )' b k · . h h · t k d 'k Hafta tatili harçları zıyete gır ı erını soy erne e r. enı ana ızasyon şe e esme ev, rı de aruta arı& en aza veya ı • Hafta tatili ruhsatnamesi harçlarından 

Humr Eene 
186:, 

~ 

Arabl sene 
lli<.~.> 

Ticaret odası tetkikat şubesi dün- apartırnan ve diğer binalardaki yolların katsizlikle ateş sirayet ettirilmiş bulun- tahsil edilmiyen miktarının hemen tahsil e-
den itibaren hemen tetkikata haşlıya- muntazam bir şekilde rahıt kanallarile ması. dilmesını belediye makamı şubelere bildir- 2 ci Kanun 

23 

5 
Resn1r sene 

l\JJ7 

-1\aı:;ıııı 
rak alakadarlarla temasa geçmıştır. bağlanması için belediye, bu işin kana- Birinci sebep fabrika memurlarının miştir. 

ı Vergi makbuzlarına mükelleflerin soy Onların iddiasına göre, kamyoncu ar l!zasyon şirketi tarafından yapılmasını ifadelerile varid görülmemektedir. Çün adı da yazılacak 

l:l(l 

bununla da ikti fa etmiyerek kendileri- muvafık görmüştür .. Bundan d~layı u- kü be,;r.ıı.z harutun kendi kendine ateş Vergi ve resimlerin tahsiline mukabll ve- SABAH !_}__~~AK 
le rekabet edercesine fiatları düşür- mumi mecralar talımatnamesınde ta- alabilmesi için muayyen zaman depo- rtlen makbuzlara ve bllhassa yol parasına a- ZiJkade 
müşlerdir. dilat yapılmıştır. Makam, tadilatın tas- da durması icap etmekte, fahrikadaki- lt olanlarına mllkellenn soy adının da ya- ::,, lJ. 

2
3 ~; ~~ 

------- dı'kı'n 'ı ı'stem"ıstir Bu da tetkiki için 1 d h hildı'kl r' d h' · f'lAk zılmnsı belediye makamından §Ubelere bll- 1 BO 
-l'r ~ . . . . er e unu e ın en ır ın ı a a dirilmiştir. 7 Ok 5 '27 
USkÜdarda bir mülkiye encümenıne havale edılmıştr. mevdan vermemek için bu barutu mü- Süryani patrlği v•fa• •tti Ö ıe 

CUMA 

J "' • "' Ikindi Akşam Yııt~ı 
y k d h ı d kh h k k 6 • • lJ. s. lJ. ..ı . lJ. .:>. IJ. 

Kaçak~"l uakalandı Sürp Agop mez.arlığı d.avasına ha- temadiyen değiştirerek uzun zaman Süryanl Kadim patrlkll~lnin İstanbul 1 
Üsküdarda Bülbülderesinde arpacı- kılddığı sıra . a ede ı ye pat rı ante 'Lh a • depoda tuhatmamadtadırlar. Bu böyle o• Vkıeklll fAbtdütlahlaştti, kıcsa bir hastalı~ıı ml üte:ı- ~L· •• 6 57 9 43 •- - 1 b::l 

ın a tazmmat avası açmış, pa rJJI( a- lunca da ruta ışardan ates sirayet p ve a e m r. enaze meras m yarın 
1
,, 

2
... l,r:) 

12 
!
7 28 

.{1 
02 lık eden Yuvanın kaçakçılık yaptığı . b I d' l52 h' r t · t l 'h. 1. k 1 k yapılacaktır. ______ :_:::::::::::""::::::"'::::::=~=--..;--:::::::-duyulmuş, dükkanında yapılan arama- nenın e e ıyeye ·ıın· ı~aBazmd ına etmiş o ması ı tJma ı ortada ama ta, ---

vermesine hüküm verı mıştı. u ava- bu i~i de dikkataizlikle Ali isminde bir da :3900 çakmak taşı ve Gf>O defter si- . . T 

ya ait sulh işi ile tazmınat İşınin mezç hamalın yapmış olmasından şüphele
gara kağıdı bulunmuştur. Yuvan ya- ve telifi suretile mütalea edilmesine da- nilmektedir. 
kalanmış, hakkında tahkikata ve taki- 1 · "d" 1 

. ir olan hukuk iş erı mu ur üğünden Fabrikanın büyük bir fiat la sigarta-bata haşlanılmıştır. E .. · 
---·---- geleı:ı kağıt Kavanin ncumenıne gön- lı bulunması tahkikatın tamikini icap 

Pek Acıklı Bir Kayıp 

Barbarasun türbesi 
Beşiktaştald Barharos Hayrettİn 

türbesinin etrafının açılmasına ve hu
rasının bir park mahalli haline getiril
mesine karar verilmişti. 

derilmiştir · ettirmiştir. Zabıta tahkikatını bugün 
Ayaspaşada Saray arkası ve Ali Rı- ikmal edecektir. cektir. 

za bey sokakları arasındaki Masraf na- Allah rahmet eylesin. ( 671) 

Memleketimizin pek değet"li ve namuskir ricalinden esbak Hariciye Na· 
zırı Bay Asım Turgut dün akflUll vefat etmittir. Cenazesi bugün saat 
on buçukta Modada Şimal sokağındaki hanesinden kaldırılarak öğle nama· 
zını müteakıp Karacaahmette Şerif kuyusundaki aile kabriatanına defnedile-

zırı sokağının kapatılması helediye ma- /ş dairelerine -· ------------~---------
kamınca muvafık görüldüğünden me- Yardım edilecek sAT ı ş ı• LA"' N I 
selenin hukuki cihetten tetkiki Kava-Belediyece açılacak olan meydan 

mahallinin genişliği tesbit edilmiş ve 
bu sahada kalan emlak miktarlarile 

İş kanununun tatbikatından olmak nin Encümenine havale edilmiştir. • 

Meclis, pazartesi tekrar toplana- üzere ihdas edilen iş daireleri bölge lst· anbul Do·· rdu···ncu·· ı· cra Memur lu .... 
kıymetleri de tayin olunmuştur. 

caktır. teşkilatının vazifeleri 15/ fi/ 937 tari-

Bu emlak sahiplerine yakında teh
liğat yapılacak ve burası n:n bütçesi
ne konan tahsisat ile istimlak edilecek, 

Bir adam 
Metresini vurdu 

Beyoğlunda Tulumbacı sokağında 

oturan 18 yaşında Kasım kızı Melahat 
Sabri isminde bir genç tarafından kun-

hemen açılıp tarh ve tanzim edilecek· 
tir. 

0 b . . . ki' duracı bıçağile yaralanmıştır. 
lo Us IŞinin son şe 1 Melahat uzun Ulman Sahriye met-

Muayyen hatlarda otobüs ;.,leten- reslik etmiş, fakat son zamanlarda 
lerden, hasılatı gayrisafiyenin yüzde Sabri ile arası açılmıştır. Hadise günü 
onunun alınması hakkında b~led.iyece Sabri ile Mdahat ~okakta karşılaşmış
verilen karar tatbik sahasına gırmış bu- lar, aralarında bir ağız kavgası geçmiş, 
lunmaktadır. Belediye, otobüscülerin bu kavia sonunda Sabri Melahati hı
itirazlarını .~erind: hulmamı~ır. Bele- çakla yaralıyarak kp.çmıştır. Melaha$ 
diye, vermış oldugu karar hakkında tedavi altına alınmıştır. Sabri polis ta
hazırlamış olduğu taahhütnarneyi ka- rafından aranmaktadır. 
bul etmiyen otobüscüleri seyrü sefer-
den menedecektir. Kermes şenlikleri filmi 

Mevcut otobüscüler taahhütname- Kermes filmi dünden itibaren ~eh-
yi imzalamezlarsa bu hatlarda başka o- rimiz sinemalarında gösterilmeye haş
tohüslerİq seyrü seferine müsaade edi- laumış, gerek senaryo ve gerekse ha
lecektir. Belediyenin teklifini kabul e- zırlanı~ıı itibarile çok muvaffak olan 
den bazı gruplar bulunmaktadır. bu film büyük rağbet görmektedir. 

Ksnservatuvarın yeni mezunları 

Konservatuvardan bu sene mezun Konservatuvar Müdürü Ziya d~ 
olan ll talebeye diplamaları dün me- bir nutuk söyliyerek Konservatuvarın 
rasimle bizzat Vali ve Belediye Reisi tarihçesini yapmış ve neler yapıldığını 
Muhittin Üstündağ tarafından veril- ve nereye doğru gidildiğini anlatmıştır. 
miştir. Bundan sonra talehe bir konser ver-

Merasirnde Şehir Meclisi azaları ve miştir. 
diğer bir çok zevat bulunmuştur. Mu- Yeni mezunların beşi erkek, b~i 
hittin Üstündağ bir nutuk söylemiş, kızdır. Bunlar arasında: pjyanodan 
Konservatuvarın faaliyetinden takdir- Rana, kemandan lakender, Şandan 
le bahsederek mezunları tebrik etmiş- Bedriye ve Bahikya.n ve Viyolonaıelden 
t. HadiyediY ' ır. 

hinde nihayete erecektir. 
İktısat V ekaletince, bölge teşkilatı

nın vazifesini noksansız ve vaktinde 
bitirebilmesi için, mahalli makamatın 

azami derecede bölge teşkilatile teşriki 
mesai etmesi istenmiş, ve keyfiyet bü
tün vilayet ve belediyelere bildirilmiş
tir. 

Şolörler cemiyeti idare heyeti 
istifa etti 

Şeförler Cemiyeti idare hey'eti son 
defa ekseriyetle istifa etmiştir. İstifala· 
rı Ticaret Odasından kabul edilmiştir. 
Yeni hey'etin seçilmesine ayın on he
'inde haşlanacak, üç ·gün devam ede
cektir. 

Gülhane müsamerelerl 
Gillhane hastanesinin altıncı tıbbt mUsa

meresi bugün saat (17,30) da yapılacaktır. 

IW!ıtuı Bfltelıllfsl 

$thirTıyatrosu 

Şehir fiyatroau 
Tepebaşı 

dram kısmında 
5/2/937 

akşam saat 20.30 da 
BAHAR 

TI!MIZLIII 

Fransız tiyatroım 
Operet kısmında 

akşam saat 20.30 da 
AtK MEKTEBI 

Yazan : Yusuf Ziya 
Besteliyen : Mublis Sabahattin 

Şahzadebaşı Turan 
tiyatrosunda 

Halk Opareti 
Zozo Dalwtas ve 
San'atkAr Naşit 

birlikte 
Cumartesi matine 

14,30 da 
akşam 2<>:30 da 

PIPIÇA 
· matine talebeye tenzilllUı 

Pazar matine Eski ham&Jn eski tas 
Pazar akşamı Enayiler 

ğu ndan: 
23124 ikraz numarasile Bolisa tarafından borç alınan (700) lira mu· 

kabilinde Vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarafından ( 1344) lira kıyınet takdir edilınit olan Ba· 
latta MollUfkı mahallesinin Çakırağa sokağında eski 156, 156 yeni 158/1 
numaralı taraflan tenekeci llya ve Yanbolu sokağı ve Sara vesaire hanesi 
ve Çakırağa caddesile mahdut dükkanı mütleınil bir evin tamamı açık art
tırmaya konmuttur. 

Evsafı umumiyesi: 

Binanın beden duvarlan kirgir, mutfak dötemesinden batka yeri ah
,aptır. Köte bafındadır. Içinde borçlu otunnaktadır. Yan sokakta medhali 
olan zemini çimento cföteli dükkin olup eve girecek bir kapısı vardır. Bi
nanın zemin kat penc:erelet'i demir parmaklıklı birinci katı tuğla derzli 
olup cepbesinde mü sellesi birinci kattan itibaren bir çıkmaa ı vardır. 

Zemin kat: Sokaktan üç buamakla zemini met"mer bir aahanlıktan ge. 

ne ba.aaınaklarla zemin kata çıkılır, bir aofa, bir oda ve odadan diğer bir ka
pı ile zemini mozaik maltız ocakh bir mutfak ve kötetinde alaturka tatli 
bir beli. 

Birinci kat: Bir sofa, zemin ve etraf korkuluğu afıtap bir balkon ve 

bir oda. 
Ikinci kat: Bir aofa, camekin bölmeli bir oda olup binanın duvarları 

aulu boya kalem, alıtaP abaını yağlı boyadır. Elektrik tesisatı vardır. 
Mesaha.aı: Umum aaha.aı 32 m~re murabbaı olup bu saha üzerine bi-

Da yapılmıttır. b la d kk" .. mil ~-~ . 
Yukanda evsafı ve ududu yazılmıt o n ü anı mutte mezKur evın 

tamamı açık arttırmaya konmut olup şarbıamesinin 1/3 1 931 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
29/3/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ( on dört ) den 
16 ( on altı ) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 13 1 4 1 937 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapı
lacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene mubammen kıy
metinin % 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edile
cek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine !e~
fikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin . ~ubammen .• kıy~etinın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesını veya Milli ~ır B~n
kanın teminat mektubunu himil bulunmaları lazımdır. Muterakım 
vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumu ile delllliye satq bedelinden tenır.:il olunacak.tır. Ta
viz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı lcra ve İflAs kanun
unun (126) incı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan b~ ~ay• 
rimeokul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alikadaranın ve ırtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbite 
lerile bildirmeleri, r.ksi halde bakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin payiaşmasından hariç kalacaklan cibe~e alikadaranın 
i§bu maddenin mezkür fıkrasına göre hareket etmele? ve ~aha fazla 
malümat almak isteyenlerin 934/3796 dosya numarasile muracaatlan 
ilin olunur. 



SON POST,t Sayfa S 

ta 

HABERLERi 

lznıir Ticaret Lisesi ve 
Akşam Kız San' at okulu 

İzmirde bir yılda 

1 Bitlis viliyet olunca 
inkişafa başladı 

evlenen .ftl Postalar tanzim edildi, büyük un fabrikcısından ist:f 
çı er edilerek elektrik tesisatı da yapılmak ___ uzere .. 

Bu ınüesseselerden yetişen talebeler tam verimile 
hayata atılmak imkanını buluyorlar 

27 çift dügw ün masrafı Bitlis (Hususi) - Bitlis 929 yılına 
kadar vilayet merkezi olduğu halde o 

tedarik edemedikleri için . 
evlenmekten vazgeçmiller 

lzmir 3 (Husuai) - Belediye evlen· 
me dairesinin hazırladığı bir istatisti • 
ğe göre 936 yılında İzmir evlenma da· 
ireslne nikahlarını yaptırmak üzere · 
müracaattabulunan 1079 çiftten 1005 
çift evlenmitlerdir. 27 çift bilahare fe· 
rapt etmİf, muameleleri noksan aö -
rülen 28 çlftin de niklh evrakı iptal 
edilml,tir. 

eene vilayet mer· 
kezi Muşa nakle
dildiğinden kaza 
haline getirilmiş, 

bu sebeple bura
da iktısadi, ticari, 
kültürel, bayın -

ılırlık faaliyeti a· 
zalmış, ,ehir es • 
ki kıymetini kay
bederek bir hayli 
loıarap olmuş ve 

Bitlis Valisi birazda bakımsaz 
Huan Fehmi kalmıştır. Geçen 

Bitlisten bir köşe 
İzrn lzmir Ticaret Lisesi talebeleri kimya der•inde 

lnekte;İ <!Jususi) - İzmirde meslek 1 Bu yı\ artan kadrosile ticaret lisesi, 
11, tahrn~rıne gösterilen alaka derece- İzmirin en fazla randman veren lisele
llakayı ınlerin kat kat fevkindedir. Bu rinin ba~ına geçmiljtir. 
lle!erd~ orta tahsil gençlerinin son se· Ticaret lisesinin ders programları, 
!\ız ve artmasına atfedenler de vardır. diger liseler programlarından tamamen 
enst;ı,t er~ek san'at mekteplerinden ve ayrıdır. Lise kısmında edebiyata, fel· 
ler n~ ;rı~den başka ticaret mektep • sefeye fazla ehemmiyet verilmiyor. Bu 
gö te \e lıselerine de hususi bir alaka na mukabiıl ticarelle edebiyat kadar lü-

Yapılan tetkiklere aöre nikahlarını 
yaptırmak üzere müracaat edip te bil
ahara feraaat edenlerin ekserisi, evlen
mek üzere düğüo. ve nikah masrafı te
darik edemiyen varlıksız insanlardır. 
Bunlardan ekserisi İfçi ve mağaza 
müstahdeminidir. Bilhassa tütünde ve 
incirde çalıtan ve senenin muayyen 
aylarında it temin edenler arasında 
feragat daha fazla oluyor. 1, mevsimin-

de elli, altmıt lira biriktirenler evleo
miye cesaret ediyorlar. 

Kız kaçarma va k' alan diğer vilayet· 
lere nazaran İzmirde eksilmiştir. An-

yal Bitlis tekrar vilayet haline getiril· 
miş olduğundan şehir yeniden yüksel
rneğe ve kuvvetli hamlelerle ilerlemeğe 
baflamıştır. Sayısız ihtiyaçların gide
rilmesi fazla paraya tevakkuf ettiğin
den ve bu sene vilayet ve belediye büt
çeleri de pek dar olduğundan dolayı 
yeni ve mühim bir şey vücude getir -
meğıe imkan bulunamamıştır. Ancak 
bazı harap yerlerin tamirine çalışılmış· 

memleket hastanesine kadar lambalarta 
tenvir edilmiştir. Diyarıbekir ~ Bitli! 
arasındaki posta seferleri haftada ikiye 
munhasır iken üçe ve kazaların ki de 
haftada birden ikiye çıkarılmıştır. 

tır. 

Vali Hasan Fe h mi Suerdem şehrin 

-._ •. l'llektedir. zumlu olan hukuk, Büro Komrnersiyal 
· · · .. ______ . . ·- iktısat gibi teknik derslere büyük ehem 

Anadoluda kış n:ıiyet veri~iyor. ~u ~uretle ticaret li~c
sınden yetışen bır talebe fransızca, ın-

cak lzmirin bazı köylerinde ve ova 
köylerinde oturanlar arasında kız ka

çırma vak'alarına tesadüf edilmekte -
dir. 

iman yolunda gayretle çalışmaktadar. 
Bir kaç ay evvel peçe ve çarşaflar kal
dırılmıştır. Çarşıdan geçen cadde 

Fırınlar belediye tarafından tan~:m 
edilmiş ve eskiden çıkarılan pidel""r 
aıhhi bir halde olmadığından mened:l
miştir. Şimdi sornun ve francala çık 1• 

rılmaktadır. Askeri kışla civarındaki 

Sillvride iki högün büyük un fabrikasından elektrik te ·• 
satı yapılmak üzere teşebbüste bulu • Bur<] . • • gilizce ve almanca gibi lisan derslerine 

Urda şıddetlı bır fırtına ticaret bilgilerine, muhasebe işlerine 
(Jldu Bünya da ·k· tamamen vakıf olarak liseden çıkıyor. 

' n ı 1 T" t ı · 1 · d ı · · ıcare ıse erm e son sene er ıç:n · 
Illetre kar var de talebeye aşılanan bir ruh da ticaret 

Burdu (H ---::- ahlakı ruhudur. Ticaret ahlakını benim 
detı· b" r ususı) - Burada şid- semiş, kültürlü bir tüccarın muvaffa • 

1 ı ır fırt 1 . erin k" . ına o muştur. Bır çok ev- kiyet derecesi le, işin hiyle tarafını ter· 
ltlı~tır ı~mıt~eri. uçmuş, camları kırıl- cih eden, alaydan yetişme bir tüccar 
•idd~tl"ı ı_ ~tesı _günü dolu ile karışık arasındaki bariz farklar ortaya konu -

~ - ~~ Bu·· yagmur başlamıştir. n:ya (H İzmirin ticaret mektebinin talebe sa-
lnetre k n ususi) - Burada iki 

il 
al 1 ~ d k yısı bu yıl iki yüz eliiye çıkarılını.ştır. 

e Bu·· ın ıgın a ar vardır. Kayseri ny Mektebin ders programları fazlaca yük 
tlif g ~· an arasında münakalat ve gi- Iü oldugundan ticaret lisesinde taiebe 
«unu: ı~.1kızaldarla yapalmaktadır. 0- döki.intüsü b!1hassa onuncu sın~n iti· 
rin kil ı oau 3 kuruşa çıkmıştır. Şeke· baren artıyor. Bu su'retle ticaret 1Jse -
lar h'u·~~u 40 lcuruştur. Şiddetli soğuk- sini bitiren bir talebe, tam verimile ha 

'Uill " L "" b ) aurme~tedir. yata atılmak .imkanını u uyor. 

Bursada 3 kömür htrs1z1 
B yakalaDili 

ınu ... uu .. rsa (liususi) - 30 kilo maden kn 
• <;al tl, 1 .ıp satarlarken yakalanan Fey-

bıUiğ:aıı,. Sefer, Cemal müddel um u-
. _ Verılmişlerdir. 

Şimdiye kadar 200 den fazla mezun 
yetiştiren İzmir Ticaret Lisesinde ta -
lebeye kooperatif ruhu aşılanıyor. Vse 
nin büyük işler gören bir talebe koo -
peratifi vardır ki gaye itibarile diger 
mekteplerdek1 kooperatiflerden daha 
mühim bir rol oynamaktadır. 

Lisenin direktörü Nail talebenin mek 
tep baricindeki vaıiyetlerini sıkı sıkı-

b Balıkesir umumi meclisi ya kontrol ederek vakitlerini raydalı 
.oahke · geçirmelerini temin ediyor. Ticaret li· 

\is ça sır, (Bususi) - Umumi mec- sesinin spor te~kilatı. voleybol ve bas
~ntı ~!~aları~a ba~lamıştır. İlk top· ketbol ekipleri de kıymetli elemanlar 
tı teis ın~n. rıyasetmde yapılmq, ikin yetiştirmektedir. 
tan so ve katıpiikler için seçim yapıldı~~ İzmir Akşam Kız San'at Okulu 

nra içtimaa nihayet verı"lmi. !'; .. tı·r. · ! · K S A - Izmir. (Hususi) - zmır ız an'at 
ntep Halk . d--.. -- ' Enstitüsünün Akşam Okulu bu yıl bü-
Gaı evın 8 musamere,er yük bir rağbet görmüştür. Akşam oku· 

Ova köylerinde köy kızının parma
ğına kına yakıldıktan sonra, onun mut-

lAka evlenmesi f8rttar. O şekilde ki, köy 
kızına faraza üç, dört talip çıkarsa, bu 

aile bunlardan birini tercihte kızı ser• 
best bırakıyorlar. Artık bu kızın ev· 

Jenmesi bazusu kuvvetli olanın atikli· 
ği ne kalıyor. Yani ni kah, kızı kaçıra na 

düşüyor. Bu teklin bir çok köylerde 
tercihine sebeb, kız tarafına da erkek 

tarafına da düiün masrafı düşmemesi

dir. 

Köpeklerinin nulmuştur. Evvelce şehir dahilinde 

Hepsi kudurdu olan hayvan kesim yeri şehir dışındaki 
Silivri {Hususi) - Silivrinin Ganta Arap köprüsü civarına nakledilmiştir. 

ve Gelevri köylerindeki köpeklerin Kasap dükkaniarı asri bir şekilde ıslah 
hepsi kudurmuştur. Silivri sıhhiye me- ve etierin açıkta nakli menedilmiştir. 
muru derhal mahalli vak'aya ~tmiş Sivrisineklerin yaşamasına ve üreme· 
ve hiç bir ısırma vak'ası olmadan köy- sine müsait ufak su birikintileri de ku
lülerin yardımile bütün köpekler öl· rutulmuş, yollar tamir edilmiştir. 
dürülmüştür. Gelecek yıl bir program dahilinde 

fehrin iman yolunda daha esaslı bir su-

Bir ydhk bir haber rette çalışılacaktır. 

Silivri (Husuai) - lstanbul ~ıaze· 
Somada bir lerinden birinde Çeltik çiftliğinin köy 
Kuduz htJdlsesl haline konacağı yazılmakta.dır. Halbu-

Bitlis Doğu memleketlerinin uğrak 
yeri olması hasebile işlek bir kasaba -
dır. Tatvan iskelesinden Van, Erceyif 
ve daha ilerilere kadar yemiş, kuru 
meyva, odun, kömür nakliyatı yapılar. 
Buranın balı meşhurdur. Tütün fazla 
mikdarda yetişir. Ceviz ağaçları çok· 
~r .. Avrupa piyasalarından aranmakta 
olan ceviz gütüğü cinsi burada da mev
cuttur. Tesviye ve terbiye gören bu 
kütüklerden çıkan tablolar emsaline 
f\"ktir. 

S (H "') B d b' k ki Çeltik çiftliği 93() yılı içerisinde köy 
oma u1usa - ura a ır u· k B ·· · · · d 

d 
L d" '-' h · . K d' haline onmuştur. u gun ıçerısın e 

uz ~e ı va~ ası :ıu ur etmı,tır. e ı lOO d 
b

. ~ b d d 80 • ev 'laf ır. 
ır çocugu asırmış, un an aonra a ---------

öldürülmüştür. Çocuk ha.stto.ııeye gön- Silivride fare mücadelesi 
d~~ilmiştir. Ka~.ab~d~ başıbo'· ne kadar Silivri (Hususi) _ Silivri civarındl 
kopek varsa oldurulmektedir. ki mezruata zarar veren farelerio itlfı.· 

Blgada turfanda 
Domateseilik 

fına mücadele memurları tarafından 
başlanmı~tır. ____ ...;._ __ _ 

Adanada konser 
İpek kozalarının iyisini yetiştiren 

Bitlistir. 

Biga, (Hususi) -Şimdiye kadar Bi
ganın komşusu olan Edremit turfan
dacı idi. Turfandacılıktan bir dönüm
lük yerin geliri 800 lirayı buluyordu. 
Bunu anlayan Biga bahçivanları da hu 
sene turfandacılığa başlamışlardır. 

Adana (Hususi) - Halkevinde Ar Van demiryolu Bitlisten geçirildiği 
komitesine mensup gençler tarafından 

Turfandacıların anlattıklarına gö!e 
domates tohumları Kasım çıkınağa bir 
ay varken çiçek saksılarına ekilerek, 
fidanlar sıcak yerde muhafaza altında 
büyütülecek, ve ilkbaharda hemen balı 

takdirde, Bitlisin tabii serveti de işle-
güzel bir konser verilmiştir. Bu konser-
de bestekar Enver Ayas kendi bestelı.!· rneğe başlıyacaktır. Maden yeri olan 
diği Serenadı Solo keman olarak çal . buradan çok istıfade edilebilir. Bitl4a 
mış, alkışlanmıştır. içinden akan derelerden 260 beygirlik 

bir istifade temini de mümkündür. Bu· 
Samsunda muallimlere yardam ranın tabiı teşkilatı tayyare ve bomb2 

hücumlarından masundur. 
bir h~z~ntep Halkevi faaliyetine büy:ü , lundaki talebe sayısı s~kiz yüzü geç -
leruhte a dev~I? etmektedir. Her şu he 1 mi!itir. Ak~am okulu. bın~sınd.~ M~arif 
hınd . eyledıg vazifeleri başarma yoj 

1 

Vekliletince açılan sıparış atolyec;ı dt-
Gö~tcı~di mesai sarfediyor. verimli neticeler elde etmiştir. Kız Ens 

halka crıt kolu da verdiği tem:>i!'erle titüsünden yetişen ve mezun olan ta -
'l'erns · ıı faydalı olmıya çalışma!{tadır. lebeler sipariş atölyesinde birer sene 
Ve se~·eerde memur ve öğretmenler se- kalarak pratik bilgilerini arttırmakta-

çeye ekilecektir. 
Şayet havalar soğursa üstleri hasırla 

örtülecek ve bu suretle şehriınizde Ed 
remitten önce Turfanda domates yetı.r:· 

Samsun (Hususi) - Şehrimiz mu
allimlni kendi aralarında bir yardım ve 
biriktirme sandığı kurmuşlardır. San· 
dık nizamnamesinde hastalanan ve 
ölen muallimlerin ailelerine yardım 
edileceği hakkında maddeler konmuş-

_;;>! almaktadır. dırlar. 
tirilmiş olacaktır. 

ii 

- fra \}{ I mvay Şirketiyle artık uz.laş-
asan Bey .. 

PAZAR OLA HASAN BEY 
'i:".·:·.·'·""''""'"'~~ • • DIYOR Kı. 

- Ücret!-er iniyormuş. 
Hasan Bey - rakat kondüktörıer

le ~cne uzlaşamıyacağız. 

-Neden Hasan Bey? 

tur. 

Hasan Bey - Biletler gene on pa
ra küsurlu. On para yüzünden kon-.. 
di.iktörlerle yaptığımız kavgalara ge-
ne devam edeceğiz. 

Bayat balık modası 
Kayseride oturan yaşlı akrabam

dan birinden bir mektup aldım. Mek· 
tubu aynen koyuyorum .. 

cEvladım İsmset, 
Uzun zamandır sana mektup yaz· 

madım .. Fakat buna lüzum da görme
dim: Sağ ve sıhhatte olduğun haberi· 
ni alıyordum. Hiç bir suretle endUjem 
yoktu. Yalnız bugünlerde gazetelerde 
gördüğüm bazı haberler beni ürküttiL 
Sana bir nasihatta bulunmak isterim: 
Galiba sizin İstanbulda yeni bir moda 
çıktı. Bayat balık yemek modası .. Ba· 
yat balıktan zehirlenenlerin adiarım 
okudukça içim ürküyor. Sen, sen ol 
evladım.. S~kın bu modaya uyayım 
deme .. Sizin Istnnbulda her zaman ta
ze balık bulmak mümkündür. Moda· • 
dır diye bayat balık yiyip zehirlcnece~ 
ğine sen modadan uzak kal, taze ba-' 

l lık ye ve hayatını koru .. ,. 
tM SET 



• s.,r. 

Bir Rus deniz sübaymm merakli hatlfalan 
Birtücca~ 6~00 lira.ya 20000 liralik Büyük Harbin en büyük denizal 

çıftlıge sahiP olmuş· gemisi ile Karadenizde neler yaptık 
lzmir köylerinden birinde cereyan eden ve 13 nüfuslu 
bir aileyi topraksız bırakan bu hadisenin muhakemesi 

bitti, tüccar 3 ay hapse mahkum oldu 
lzmir 4: (Husuai) - Ikinci a.sliye ı 

ceza mahkemesi, buiÜn şayanı dıkkat 
bir davanın kararını verdi. Ne kadar 
hazin bir tecellidir ki mahkemenin ka
rarını dinlemek vazifesi müddeiye de· 
ğil, müddei. veresesine nasip olmuştur. 
Davanın J~~ahiyetini ((Son Posta)> oku· 
yucuları hatırlıyacaklardır: 

(ıCumaovasında zengin bağları bu
lunan Zeynel isminde bir köylünün 
ayni köyde Remzi ailesi Sıdıkaya i900 
lin~ık bir llorcu vardı. Namualu bir a
daQ'l olan köylü Zeynel bu parayı öde· 
'mek içia sağa sola baş vuruyordu. Bu 
hadise 9:t~ tenesi mart ayında cereyan 
ediyord~ 

Bu sırada Cumaovasına İzmirden 
tanınmış bir tücar gidiyor. İddiaya gö-
re bu tüccar ötedenberi senetli borç 
i~lerile uğra.şırmış .. Zeyneli bulmuş: 

- <\Senin acıklı halini bana anlat
tılar. Sı kılma. hepimizin ba,ı derde dü
şebilir. 7900 lira borcun varmtf .. Ben 
aana bu parayı temin ederim. Bana 
yavaş yavaş öd.ersin. 

ve üstelik mahsulünü alarak satıyor. 
()000 liralık borç, tediye sırasında tan· 
zim edilen senetle 7900 liraya çıktık· 
tan sonra dört senelik faizi, mahkeme 
masrafı da hesap edilerek 12000 liraya 
kadar çıkıyor. 20000 lira 1uymetinde

ki bağ da ancak bu altı bin liTalık bor
ca karşılık !rİy<>r. 

Köylü Zeynel sevincinden ne yapa· 
cağını, bu tüccara nasıl teşekkür ede· 
ceğini ll'&'ırıyor. Teklif fena değil.. ba
yan Sıdıka da alacağını pefin alacağı Çok geç olarak vaziyeti kavrayan 
için iHOO lira borcu 600() liraya indiri- Zeynel topraksız, bapız kalınca mah
yor. Tüccar alb bin lirayı Sıdıkaya ve- kemeye baf vurarak bu tüccar hakkın· 
rerek /!JOO liralık senedi imzalatıyor. da dolandır~cılık davuı açıyor. Fakat 

Bu suretle 6000 lira, bir hamlede bu esnada da kederinden ölüyor. Asli
i900 liN) oluyor. Tüccar, Zeynelle e· ye mahkemesi buiÜn suçlu tüccara üç 
pey münas~betlerini temadi ettiriyor. aya mahkum etmi9tir. Ayrıca müddei 
Btt taraftan bağın tapusunu kendi ü- veresesi tarafından hukuk mahkeme
zerine ihale ett\rirken öte taraftan Zey- sinde bK tazminat davası da açılmıt
neJie aiJesi efradını bağda çalıştırıyor tır. 

Para doğurtan 
mütehassıs 

Kadın polisin 
şahitliği 

Dızdızcılar, bu işi yapmak . • . . 
için adam aramış)ar, nihayet Y a~ıhanel~ çıft~ıklı hırsız 

Rızayı gözlerine Eyup S~brı tevkıfhanede de 
kestirmişler bazı marifetler yapmış 

Kadıköyünde manavlık eden Rıza Dün y-uıhaneli çiftlikli hırsız Eyüp 
isminde bir adamın 3500 lirasını do-- Sabri ve suç ortağı Mithat hakkındaki 
landıran Hasan, Yani, Yusuf oğlu Ha- duruşmaya devam edilmittir. Dünkü 
mit hakkında ikinci ceza mahkemesin- celsede hidiseyi meydana çıkaran ko
de yapılmakta olan duruşmaya dün de- miaer Nazıni ile auçlunun tevkifhane
vam edilmiştir. Dünkü celsede şahit o· de f8hitl~i tehdit ettiii sırada hazır 
larak sandalcı Rıza, meyva eksperi bulunan birinci 9ube sivil kadın polia 
Besim dinlenmi,lerdir. memuru Melek dinlenmittir. 

Şahit .Be.im, bir aüu Hamidin ken- Komiaer Nazmi muhtelif apaTtı· 
diaine gelerek <<bir Fransız mütehassı- manların eoyulma11 üzerine Eyüp Sab-

aa tanıyoruz, paraları çoğaltıyar. Eğer ri yi nuıl takip ettiiini Ye nuıl yaka-

Beriinde yakalanan Rus casusa - Varnaga n 
magın döktük? - 11 Alman taggareleri geliyor 1, 

Bir muhribin 
Ştındi Pariate Yaf&JU elki bir Rus 

deniz ribayı Fransız aazetelerlnde bü
yük harbe alt batıralaruu neşretmek
tedl.r. Bunlan kıımıen bb de alıyoruz. 

OUnkU kısmın buiAsası 
Umuml barpte Ruslar muazzam bir 

denlzaltı gemısı yapmışlardı. Geminın 
adı cKrab. dı. 

Amlral Kolçak v~·nın maym
ıarıa :kapatılması emr1n1 Yerdiil zaman 
bu ]fl K.rab'ın başaracall tahmln edll
mlt ..,. Krab bu suretle llk .eferlne çık
JDJftl. hkat tutmaya tutulm~ motllır
lerl durmuştu. Köatence llmanına sı
tınmaktan b~ka blr çare kalma· 
Dl)ltı. 

Batıralar denm ediyor. 

·Köstence» ye varır varrnaz ilk işi · 
miz karaya çıkmak oldu. Zabitan li • 
mandan pek uzak olmıyan bir otele 
yerleştiler. Gece geçirmiş olduğumuz 
müthif sarsıntıdan sonra hepimiz çok 
hitap düşmüştük ve bunun için adama· 
kıllı istirahate ve uykuya muhtaç idik. 

Bir casusluk sergüzeşti 

batışı ve nihayet muvaffakıget 

GneTDI muhribi 
kıf bulunmalarmı kabul etmek icap • Bundan sonra Alınanlar öyle ~ 
diyordu. limanı ziyaret etmez oldular. 
Yapılacak bir teY blmamı§tı. Herili * 

takip ederek bir brakola getiri!dlm. c!Uab» denizaltı gemisinin 
Karakolda beni casuslukla itham ede- artık nihayet bulmuştu. Şimdi c 
rek derhal tevkif ettiler ve biraz IK>n • ,na» ya hareket edecektik. YalnıZ 
ra da kendimi askerl tevkifhanelerden refakat edecek torpidomuzu bek 
birisinde buldum. Höcrede tek başıma duk. Nihayet cBezpokoyni» · 
bulunuyordum ve ihtilAttan menedil • muhrip çıka geldi. 
ıniştirn. Bu muhrip ·Köstence» limanıns 
. Cezaının neden ibaret olduğunu bil· rerek •Krab» ın bulunduğu 

«Köstence» !imanına varışım1zın diğim için ölüme hazırlanıyordum. doğru ilerliyordu. Muhribin 
ikinci günü, sabahleyin kahvaltı et • Tevkif olunduğurnun üçüncü günü, sindeki arkadaşlan ve neferleri 
tikten sonra, motörlerin tamirine ha~- b' kaç · d h.. · d'le ve 

-s ır Jan anna ocreıne gır ı r görüyorduk. 
landı. Hepimiz var kuvvetimiıle çalı • b' tek k ı· - ı d benı· ha 

ır e ıme soy eme en • Birdenbire şiddetli bir infilik 
şıyorduk. pishaneden çıkanp bir arabaya soktu- di. Arkasından kocaman bir su s 

Birdenbire şehir kiliselerinin bütün ı , 
Çanları ciddetle vurmıya :ı.. .... ıadı. Ne arA. k lA k k di torpidomuzun Rus muhribinin 

.. I.IG9 rtı arnı, cimi yo tu; urşun3 • sında yükseldi. 
oluyordu? Bir an içinde hepimiz gemi· ·ı gve go"tü' -l"yordum U 

,zı me ru u · Şimdi cBezpokoynb sür'atle ba nin güvertesine fırladık. Halbuki arabanın (Berlin) istasyon· 
Biraz sonra çan seslerinin sebebi an· lanndan birisinin önünde durduğunu yordu. 

laşıldı: Şehrin üzerinde dört beş Al • kemali hayretle gördüm. Acaba beni Limandaki gemiler iilikalarını 
man tayyaresi dolıııo:ıyordu. Bunlar kı • (B ı· ) d ı. ... k b' h e götürüp )ıal manya ettiler, efrat ve 

~ er ın en I.IG9 a ır şe r zin imdadına koştular. Yapılan 
sa bir müddet 1011ra, cKrab• ı görmü~ prada mı idam edeceklerdi? .. 
olmalılar ki, üzerimizde dolaşmı'-'a ı....... gu1 ike )tat sonunda muhribin bir Rwnen 

, I.IG9 Ben bu düşüncelerle meş · n piline çarparak battığı tebeyyü?. 
ladılar. .tren geldi, jandarmatarla birlikte tre- Demek oluyordu ki gemimiz ınu• 

Bir aralık tayyarelerden aşağıya ,ne bindik. Hayretim gittikçe artıyordu. bir devletin sil!hile batmıştı. 
dogvru siyah noktalar aynlmıya ve ye· N ben J'andarmalara bir şey sor • ' rrı:ıt. 

e a Bu feci vak'anın ikinci günü ~U"' 
re inmeğe başladı: Eyvah! Düşman tay· biliyordum, ne de onlar bana bir §eY tenceye diğer bir muhribimiz ( 
yareleri cKrab» a bomba atıyordu. ~öylüyorlardı. ni) geldi ve onun refakatinde Vat'ısl 

. ~erek~t ~e~in ki bomb~lardan . . hi.ç , Gittik, gitük. Nihayet katarmuz ya hareket ettik. 
bın gemımıze ısabet etmedı; ekserısı lı· 1tusya hudurluna vardı. Çok tehlikeli ve heyecanlı 
manın iç kısmına düşerek tesirsiz kal· Yarabbi! Acaba rüya mı goruyor • artık başlamıştı. 
dılar. dum? .. Huduttabeni serbest bıraktılar. Vama yolunda-

Alman tayyareteri bombalarını tü • Megy er ben (Berlin) de '-'akalandt • · · 
kettikten sonra geldikleri gibi çekilip " İşte cKaliakrid:a» burnu önüne 
gittiler. Biz de derin bir nefes aldık. gby ~mr ~:::~ =rs~~~!~a~~ı~.a B~~~ dik ... 
İ · Id gumy uz otelde bı'zde maa "' Solumuzda mavileşen Bulgar nmış 0 u n · bı'zimkı'ler de Alman zabitini Jrurc!una 
d b' k R b"ti dah b 1 •'f leri biraz ileride cVama» feneri 
d~. ;un~;rm u~k:r:si istih~a~nu;~~~ ~izeceklermiş. Bu sırada benim de gözGküyor. Havanın gayet güzel 

1 k . 1 ·ı g 1 . . 1 ,(Berlin) de yakalandığım duyulmuş ve güneşli olmasından istifade için 
casus u ış erı ~ meş u ı~ış ez:. . iki hükumet ölüme mahkum c8Sl1Sla • K b .. :-te 

Aralannda yuzbaşı •Brıkof» ısmınde "b d }#Ve karar ue 'şler zabitler ve efrat c ra » ın guve• 
· ·h k d ard nnı mu a e -J • rmı ... » · d t 1 bulunuyoruz h~şsoh~t. bir ~;ıla ~r a aşımız v . ı Yüzbaşı cBrikof» sustu. Sigarasın • sm e op anmış · 

kı kendısı geç vakıtlere kadar bıze ·A • • 1' sinirli çektiği nefeslerden Birdenbire cGnevni• nin güve 
uht ı 'f lek tlerde .aP~>' • Id .,an sınır ı ' d b' I I k b' ko nı:l'Tiıııdır m e ı mem e ~-,ınnuı o u· T'h kadaşırnızın 0 heyecanlı saat . e ır can ı ı , ır ş_.-

ğu .~ceraları anlatır ve tatlı tatlı din· ~:~ t:{rar yaşamakta olduğunu antı • Sara tente ediliyor, borazan s 
1etırdı de... · d k çalıyordu. Aradan bir dakika 

Hepimiz yüzbaşının etrafına topla • yor u · den muhribin baş tarafındaki 
rur ve meraklı sergü%eftlerini heye · Petersburg• da ~ir Alman casusu 0 gürlemeğe başladı. 
canla dinlerdik. Yüzbqı •Brikof» son aralık ele _geçm~ı~ olsaydı, karşunız· _Ne oldu? Ne oluyoruz? .• 

·· ıattı id'· ~a şu dakıkada bıze maceralarını an • 
tanıdığın bir tüccar varsa bize tavassut ladaklarını anlatınıfbr. Kadın polisi macerasını ~yle .an Alma 1

• )atan genç ve yakışıklı delikanlı çok • Derneğe vakit kalmadan iki dU 
et Sen d ·, ı'lı'kten L t ' sunl de M ı k d E .. Sab · · ,_ d' · · · •- Berayı vazıfe nyada bulun· b ı k denı'z tavvaresı'nin üze-imizde do . e ı ç ~ur u.ur ) • e e e yup nnın -.en ıaını zı- d V 1 d bir gu"n Be 1. . tan toprak olmu~ u unaca tı ... 
d •w· • '- ~!-= . b kl'f '-- Ha 'd N' . . d b '- d ugum sıra ar a, • r ın» ıs· makta o"Iduklannı gördük. Hay 

IIJIU, xenwaırun u te ı e ~rşı • yarete gı en ımet ıamın e ir -.a ına. tasyonlanndan birinden çıkıyordum. Şafak henüz atmaını~tı. 
!.ıe_ delil' h L b '- şeytan hay! .. Hedefe bu kadar ya 

11lJWD ıjine ü~mettiğini, ir -.aç talimat verdigv ini ve bu talimatı yapma- Henu··z cFredn"h Ştrase. caddesinde Birdenbire kilise çanları, yeniden, d b 
mış bulunduğumuz bir sıra a u 

ay sonra <(Son Posta» aazetesinde ma- dığı takdirde kendisine fenalık yapa- dört, be§ adım atmıştım ki yanıma ya· hep birden çalmıya başladılar. Arka · man tayyareleri de nereden çıktı 
nav Rızanın clolandınldığını öğr~nince cağını söyliyerek tehdit ettiğini, ken- bancı birisi yaklaşarak pasaportumu sından da infilAklar duyuldu. Demek cGnevni» adeta çıldırm~ bir 
evvelden tanadağı Rızayı bularak Ha- dieinin de bu eanada arkadafı imif ıi- gösterınemi istedi. Bu adamın bir ta • ki Alman tayyareleri yeni bir ziyaret gibi zikzaklar yapıyor, etranmızd:ı 
midin bu sözünü anlattığını söylemi' b' N' t' da bul d V harri memuru ~lduğunda ŞÜphe yoktu. yapıyorlardı. laşıyor, durup dinlenmeden tayyar' 

Rı b h . ," ı ıme ın yanın un ugunu Ye So,m•kkanlılıgı-mı azamt derecede Bizim limana -ım~izle beraber, ed rd ve zan*ı u mu avere tizerıne ~en· b t bd:~: ·ı tat' t t b.t ede- ı-.- e- }ere karşı ateş iyo u. 
d . h' ·--..l. d - ')" · · u e naa, verı en ıma ı es ı muhafazaya çalışarak, kusursuz bir fe- tay_yare ziyaretlerinin böyle sıklaşma- Bı'r aralık tayyareler ""k alça isinı f8 ıt ,.-.u~r ıgıru ı ave etmıttır. k la ··d- • b'ld' di w. • _ 1 ..-

re rapor ınu urıyete ı lt' sını soy kilde tanzim edilmiş o an &9hte kfığıt· .$ı herkesi korku ve dehşet içinde bı • ve mitralyöz ateşi açmak ve bonı 
Muhakeıne bazı .. hitlerin celbi i- lemiftir. larımı herifin burnuna dayadım. ,rakıyordu. Bu itibarta Romanyalılann atmak suretile bizi tahrip etmeğe 

çin batka aüne bırakılmı,trr. Muhakeme yeni tabiderin ceJbi ı- Alman memuru pasaportuma bir göz bizden pek te hoflanmamakta hakh ol· lıştılar. Attıklan yedi bomba pek 
çin ba,ka güne kalmıttır. gezdirdikten sonra: duklarını teslim etmek lazım geliyor • kınımııda infilik etmekle beraber 

Ilalurkir cUrml meşhut 
mallkeilesi kalchnllyor Yeni yolcu salonu mosabakas• 

Cürmü mqhud kanununun mer•i- Galatada yapılacak yeni yolcu ... 
Jel mevkiiDe konduktan eonra bu ka- )onunun maketleri araaındaki mü~aba
nuau alAkadar eden suçlardan Bakır· ka yann aaat 14 de Güzel San • atlar A
köy mahkemesine gelen ifler pek az kademiainde yaptlacakbr. . 
olmuttur. Bundan batka .Bakırköyü· jüri bey'etine davetiyeleri gönde-
nün merkeze yakınlığı ile nakil vasıta- rilmiftir. 
larının bolluğu, bu te,kilatın idamesi- Jüri hey'etinin tetkikleri bitirildik
ne ihtiyaç bırakmadığından 8 şubat pa- ten sonra kazananlar martın beşine ka
zartesinden itibaren bu mahkemenin dar ilin edilecek ve kabul edilen ma-
kaldırılmasına karar verilmiştir. ketin hemen tatbikatma aeçilecektir. 

- Pasaportunuz sahtedtr, siz Rus· du. Irerkesin yüzünde: ze bir isabet vW olmadı. Dopu 
ya devleti bahriye zabitanmdan yüz • - Bir an evvel defolup gitseler!.. te- man tayyareeileri çok oearetli 
başı cBrikof:ıı sunuz. diyerek cekeli • mennisini okuyorduk. Lakin günün bi· nıyorlardı ve bombalardan biç 
nin cebinden bJr fotoğraf çıkardı ve rinde öğleye dolru limana t.fyare nin •Krab• a isabet etmemit 
fotoğrafı yüzüme uzatarak: nakliye·e .. imiıden birinin girdiğini gö· hüsnü talihimize borçluyuz. Yokc;a 

- Bu zatı tanır mısınız? diye sordu. ren halkm sevincine payan yoktu. tanesi güverteınlze dilşm\it olsaydı 
Bu fotoğraf benim üniformalı bir Görülüyordu ki bizler onlann ba§ • bi delik bir kova gibi çoktan 

resmimdi ve cPetersburg• da bahriye )arına bela ~tirmiş olduğumuz gibi bu zin dibini boylanuş olurduk. 
nezaretinden -çıkarken çeltilınişti. belayi dt>f(!tmeğe de çalışmayı bil:yor- Bombaları tükendill anlaşılan 

Demek ki cPetersburg• da faalivette duk. Hele tayyare ~emisinden dön de- yareler nasıl ansızın meydana 
bulunan bir Alman casusu ben ne1.a · niz tayyareı;tnin denize inditilerek bu lar~ gene öyle kayboluverdiler. 
retten çıkarken gizlice resrnimi çek - dost tayvarelerin •Köstenceıt ufukla - Vf'nidcn ııörünmeleri çok gee; 
mi~ti. Şu halde Almanların bizim ca - rında dolaşmaları Rumeniere büyu!ı:: Yalnız bunlar avdet ettikleri 
sus teskilatımızın biitün esrarına va - bir cmnivet telkin etti. (Jlevamı J2 inei aaTlada l 

o V 
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151 numara 1 · şehit 
(Ertuğrul faciasına Jeanşan aşk macerası) 

Yazan : A. R. 
agıra ko~uyor: "Yüz kere va

PUrla gidip geleyim dedim 
rtıadırn 't 'd yapaYak· 'gı gı e bu kepP.zeliğin tir-

ısı olnn:şuz da haberimiz yok ... , 

uzak düşen ku:ına seslendi: "Ku; 
nenıdesin? Gene o .zenne krlıkh 
oğlan oturmasın, yanınal Alımallah 
tepelerimf , 

a b· rde b· re he ecanla so uştu: 

f "Dayı siz· n gemi japonyaya giderse 
beni de beraber iötürürm ··s·· n!, 

Resmi ziyaretler bittikten sonra, - Hayır. 1 ma, galiba bizim gemiyi gönderecek.-
prensin maiyetinde bulunanlar, şehre - Japonyaya, dehşetli sipari~ ver- lermiş. 
dağılmışlar, serbestçe gezmeye başla· miş .. mallar da, bir buçuk aya kadar - (Ertugrul)u mu~ .. 
m~lardı. İstanbullular; temiz siyah buraya ge1ecekmiş. - Evet. 
elbiseleri içinde, büyük bir sükunetle Japon heyeti tarafından, saray er • Birdenbire, bir ses yükı.elmişti: 
dolaşan bu mini mini misafirlere, şaşa kanına hediye getirilen ipek! i kuma~- - Dayı ı.. 
k.almı§lardı. Büyük kafile1er halinde lar, mendiller, sigara kutu ları, yelpa- - A, canım L 
hu misafirlerin etrafiarını alıyorlar; zeler, ince ve ipek gibi kadın saçına - Sirin :gemi giderse, beni de gö • 
anların hiç hir .hareketlerini gözden ka- benzeyen tütün ler, elden ele geziyor .. türür müsün~ .. 
çırmıyorlar; ilk defa gördükleri bu u- halkı, hayretten hayrete dü,ürüyor. -Hay haaaay. 
&.k tefek e:vimli .insanlara karşı, em- * - Nasıl götürürsün?. 
aalsiz' bir .alaka ıgösteriyorlardı. Yüzbaşı Hilmi Efendi, günlerce - Kolay ... Sana, bir teYtan küllah ı 

Bu .:ala'ka; 1stanbulı.ın en .hücra kÖ· eve gelmemişti. bu zamanı Japonyalı ~ydiririm. Nöbetçiler görmeden, ge
şe1erinde'ki -evler-in, en tenha bucak(ar misafirlere mihmandarlıkla geçirmişti. miye geçiririm. Kamaramdaki dolaba 

:ar .. . Eyüp otobusleri k~tecilerde nna kadar 'Sirayet etmiŞti. Artik 'bütün . Suat, derin bir merak. içinde idi. kilitlerim. Böylece gider gelirsin. 
ba:..\'e g~. b!r abbabırola ber.aber Ci -ı Yanda durıı.n iki delikanlı kızınağa konuşmaiar yalnız şu sual ve cevaplar Japonları görebilmek için dayısmm - Kuzum dayı.. şakayı bırak ... 

~er. g.tdi~orduk. başladılar, lkasltetlisi: üzerinde birleşıni.şti. Fındıklıda'ki evine gitmiş; onları uzak- Sahi götürür müsün'"? .. 
.lıek:elstectlerde otobüse kurulduk. -Yürü be! Kayılda gidelim dedi. - Ah, onları ben ~örmedim. Siz, tan ıgörebilmişti. Fakat, bu görü~ onu -Suat! .. Daha hata çocukluğu bıra· 

.b.ird ~k kolay iş değil. Elim ikide Fötr §apkasını ikide bir düze,tP.n bı· gördünüz :ınü~. tatmin etmemi~. Onun için, artık mi- kamadın , gitti. 
~ sıgara paketine gidiyor. Giliyor yıklı ~rkadaşı, yan gözle kenarda du • ';~~"- A .. görmez olur muyum, hiç .•• safirler gidip te babası eve avdet ecler - Niçin, dayı? .. 
dura .. kal r.şımda çaWmı.ş iki kuş .gibi ran bır kıza bakarak cevap verdi: Jşimi gücümii bıraktım Saatlerce ar- etmez; karı:ıısına geçmi•.. saatlerce - Kızım 1.. Hiç, harp gemisine ya-

.. evha belimi bükü -n 1 di B .. ı ' ' T T l'etun . yor. v..oc e • ~ ~ye alay bırakılır da sandala h!· kalanından dolaştı m. Hilmi Efendiyi isticvap etmişti. bancı bindirirler mi?·· Bahusus kadın .. 
d.e ~· eınrı ınucibince arabaların için· nllır mı? Gel istersen biz de iJeri dog· - Nasıl insanlar) Hilmi Efendi; bu misafirlerin ter - Kadıköy vapuru mu bu} .. Hem sen. 
~ ılgaz.e. ~.içmek yasaktır-». ru gidelim de oradan boş gelen otobü· T k b' ·: 1 ad J 'd' 1m _ tçı ile konuşüyaruz: se binelirn. - ıp ı, ıze benzıyorlar ... , ya nız biye ve nezaketlerini uzunuz ıya aponyaya sı ıp ge eyi, çocuk oyun-
- ~ç otobüs işler bu hatta? Bu sözü duyunca . . ı d . Meğer boylan kısa. Vücut1eri, ufak tefek. meth ede ede bitirememifti. Japonya cağı zaımed.iyoliSun, galiba.. şöylece, 
Zih : buradaki meydan ~şcl:";:b:ni gözü Gö~!~ri .. ~inimini .. saı:ı:~i, bir d~~e hakkında öğrendiği feyleri anlatırken, İstanbula gider gelir gibi. .. 

)8 ~ıınde_:ı hesapladım bir otohüsün tutmıyanlar Ü§cnmeden ileriye doğru ~~lıgı gıbı. Fakat, bu dugme delıgının arhk Suat kendinden geçmi ti. Ve Hacer Hanım da söze kanşmışh: 
on se'k· al~ına nazaran <>n sekiz ,zarp, gidip boş gelen otobüse bilet parası ıçınde, siyah elm88 gihi birer kıvılcun nihayet; -Ağabeyi.. Bu k1zı, zaten sen şı-
-nız nıusavi 324. vererek biniyor1ar, yani ayni hat üze· parlıyor. Bu gözler; baktıkları yere, -Ah ATiahıml .. Beni niçin erkek marttın ... Onun deli saçmalarını din· 

la.r 324~~ bir sefer.de Pe.§pe.şe kalksa- rinde bir küçük tur y.aptıktan sonra ev· derin derin .sapla.rııyor. Bundan da, ~ok yaratmadın .. Eğer erkek olsaydım, bir lemelc yetişmiyarmuş gibi, üşenmeden 
- Eh Jtişı götürüp getirirler bunlar? ,erine gidebı1iyorlarmış. zeki. çok dikkatli, çok. muhakemeli ol- dakika durmaz Japonyaya giderdim. cevap ta veriyorsun. 
- ŞimGdikadar bir şey. Her otobüs bir miktar yolcu alıyor du1darı anla<e:ılıyor. Demişti. Ve artık o günden itibaren Suat, artık ne annesini ve ne de da-

. ne bekliyoruz? amın b kl" ı k ·1m· T -On ... k' ato, le ıycn e.r e sı _ıy_or. Topla • En mühim husu.a'iyetleri, dud.akla- de (Japon ve Japonya} kelimderi, yısını dinlemiyordu. Şimdi onun d1 • 

-
... e ız kişinin tamanı olmasını. nan p anan b ik b k 

'\7 a, ır en ırı ene d 1_• '- - - le. B '----"' s d _j v, _ _] • • V nd 'b' h lcanl d .ı.a Dlınazsa? Niha t bilın .,_ b · . no a.~~;ı teı;,essum rı. u teue~r.mm, ua ın '(lımaguıaa yer etnuştı. magı a. yenı ır aya anıyor u ..• 
- 01 · :ye ı em KaçınCl ara aya, bır . k .1 . Ç hr * K' . kk ı__ d f d ·ıe · ·-· 
h. ur. genç XT"7 annesı· ':'1

1 
•• ihti _.;3 "ki duaaklarından tnç e sı mıyor. e e- tiçti en. ~(aç e a ayısı ı gıtttgı 

~~ • .., ' JAl ı yar oew:ı.m, ı . . . H 1 k1 A ·-_ı d"' . . (E l) . - 1 • . .. 
_ ~.arkadaş lfıfa karıştı: delikanlı. Bir de 0 meşhur çantal! zat lenne bır 'Zarafet venyor. e e ren e· rauan tam on ort ay geçmıştı. rtuğru un güvertesı, goz erının o-

- 'Y~rüseıc te yoldan alsak. ve bendeniz girebildik. Oturulacak yer ri. açık portakalı andırıyor. Suat. çok büyük bir ölüm tehlikesi nüne geliyordu. Kendisini, bu güverte· 
leı:ı. Ş~cli burada beklemek durur • bir anda yağma edildi. Ana kız, ~hbap _Nasıl konuşuyorlar?.. geçirmi.şti. Bir .buçuk. .ay <levam eden de buluyordu. Yüz~ne serin b!r rüz -
~z~deki halığa pazarlık mı ede- arkadaş bitbirinden .ayrı dü§tÜ. Kız şo· -Pek az konuşuyorlar ... Konuşur· humma ateşlen, az kalsın onun haya- gar çarpıyor .. gemı, hafif hafıf saHa· 
Biı bö f'orün hemen arkasındaki sıraya otur • larlten, .sesleri 0 ltadar derinden .geli- tını mahvedivereoekti. Fakat onun nıyor .. sakin bir deniz üzerinde, neş·eli 

cu laf :Yle konuşurken :ihtiy~r bir yol· duğu halde valide hanım benim yanım- yor Jci... adeta, güç işitiliyor. Çok .sa- sağlam bünyesi, bu anut hastalık1a bir marti gibi, geniş ufu'klara. doğru sÜ· _ a.:~~tı: da kaldı. kin .. çok sessiz .. çok ri,p insanlar... mücadele etmiş; hayatı. pek güçlülde 'ZÜlüyord.u. 
ça ot .. ruze şükredin evlatlar. Rahat- Biletçi kapıyı hızla kapattı. "Tam ha· B k alar muhite göre degv i- kurtulaqilmiştl. _ Dayıl 
:.a obuse bı"ndini b ı ,_ 1 :-ı. t d -· . d . tb' ,_ u onuşm ' .. "\l.nuz . . z, yer u up ·AU!"U • reKe e ecegunız sıra a şırre ırAadın . !1 e·ıt ( ofta z·h · et") Suadın nakabat devrine girdiği gün- _ A ca ~ 
~on ı-.. • Halinize şükredin. Saat beşten sesi: fıyorau... ı ıasaa ı nıy ı . nım •.. 

•Qya Jtnı..- ka ta<0:1yan mec1is ve mnhfellerde ~yle bir lerd_e. d_ ayısı M. usta.f.a .Be. Y gelmış; - Ne zaman gideceksin iz.? ..• llünu" .,.;:. G.lbdydınız, görürdünüz gü · - Hu biletçl .aç ..şu pıyı diye çın- r b h _ _ı H 
-.. ladı. şekle giriyorou~ garıp ?" av.auıa getırnuştı. . . . acer Hanım, artık dayanamamı~· 

:::~at beşten sonra ne oluyor~ - Açarnam bayan! - Bu adam1ann böylece yeryÜZÜ· - Bızden de Japonyaya bır gemı gı- tı: 
tı.üne dr: ~lacak buraları ıana baba gü~ - A, a, delinin .zoruna bak. ne de _ ne dağılmaları, hayırlı a,amet değil. docek. . - Kızarn ı.. Ağzını hayu-a aç ... ln-

onuyor~ miye açamıyormuşsun. eleğim takıldı _Niçin).. Hilmi Efend}; ~u 'h~~isi, büyük şallah dayın, fUrad n turaya bile git 
İste ben * kazık gibi ayald.a mı durayım? ' _Kıyamet alfuneti de onun için. bir ihayretle telakkı etmı~ıl. mez. 

€iinü .. .. dün akşam .bu ana, baba Biletçi ôir c1ile hareket ziline ba • _ Ne gibi .kıyaınet alfı.metD .• - japonyaya gemi mi, gidecek).. Diye bağumı~ı. 
laca ~u gozierim.l€ şöyle gördüm: A· sar"ken cevnp verdi: _Ne gibi olacak~ .. Bu adamlar. es· Bu, mümkün mü?.. * 
l'in bü~:.anlık bastırıyor. Keııest.ecile - - Biraz sabırlı ol teyze. İçeri dolar· ki kitaplann (yeciic _ mecüc} dediği _ Niç.i~ mü~~ün olması':?.. Cenabıhak; acaba, Hacer Hanım ır 
da~a· un kış, çamuro deryalar gibi lar da pestilin çıkar diye açmıyorum. taifedir. kitaplar.ın kavline göre. kı}a· - Azızım, bızım oraya gonderecek duasını kabul edecek mi idiL Bu, he· 
tObiis anan meydanında bir tanecik o· Gene mi yaranamadık'? (S . f ) h · · • var) n üz belli degw ildi. 
llıiş. Yok. Ahali duvarın dibine hirik· Eteği kapıya takılan bayan galiba on met yaklaştığı zaman, enıas er e angı gemımrz " . ~. 

dokuzuncu yolcu. Ayakta duruyor. mensup o1an bu yecüc ve mecüc tay- -Daha pek o kadar bellı degıl am- (Arkası var) 

Cıvıl . · - d - 1 k B t;~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; CanJıı cıv? ışçi kızları, bıçkın deli • Demin çantah adamı, göstererek fı • fası yer yüzüne ;ı.gı aca .. · ütün i 
dirrnc~·r. Agır, ci<Jdi aile babaları, yel· sı1da§an iki kızdan ôiri kalkıp ayakta dünyanın idaresini eline alacak .. maş· 
kişiy ı. çarşaflı kadınlar. Otuz, lork kalan kadına yer verdi. Ayni zamanda rıktan mağrebe kadar, bütün dünya 

l<ı;ı Yakın bir kalabalık. eli çantah zat ta yayma dokunulmuş putperest olacak .. ondan aonra da dec-
.b.arttt arın. ~onuşınalarına kulak b'"'a • kocaman bir oyuncak gibi ayaklandı. cal ç.ık.acak •. işte, bu hengame arasında, 
t". nı. B.ı.rı arkadaşının kolunu dürt- Genç kıza yerini verip teşekkürü al .. kıyamet kQPacak .•• 

_ :S 1P dıktan sonra sıralar arasındald dara • Zihinleri hurafderle dolu olan cahil 
~lll au., dedi, senin çantah geldi cık yere çantasını koydu, üstüne otur· softaiann bu sözle~ çarçabuk her ta-

ofltnı :: . .k~ağızla beraber ben de ha· du. · hl h 
ilQ de~""ir.~.~ Elinde çanta ba,Yır çan· 'Ben de ancak o vakit adamın bu rafa yayılıyor: basıt ru u v.e .mu a-
~ili~·.:kiiçuk .çapf.a ıbir ba:vul taşıyan bavul kır:rnası çantayı neden taşıdı- kemes1z <insanlar arasında, bır çok 

' ovır zat ""nu. e1filem otobüse hücum ederken dedikodulam sebebiyet veriyordu. 
•(lllar "l"' 6 - - k 1 'k ~a.t ~u ~tüler. Çantaiı ıadama neden Iakayt ka1dıgını sezmiş o!dum. Akia ve mantıga en ya ın o an o~ 

~tı .e"di.Yorurn. Uzaktan uzağa 'şiü· Fatih devrindenberi tamir gördüğü nuşma1ar. ticaTet mahfellerinde şöyle
l'filt:ı.~r homurtularile. t-ekerlek gü- çok §Üpbe1i olan Arnavut kaldırımü ce ~ereyan ediyordu. 
llu kab·ıne en az .ehemmiyet ıveren . caddede boplıya, sıçrıya yol ahyoruz. fab "kal 
1lan ka >ıl se.S:er <!uyar duymaz -dalgahı· Arada bir, yol daraldıkça daral•yor, - E, .artık Avrupa n arı top 
lboz,m labalıgın içinde bir o ~:aziyetin1 hele bir yük arabasına, bir yük 'kam· atmaya "az~larısmla.r. 

B· uyor. ~n sakin -sigar.a 'çjyor. yonuna, bir başka otobüse rasUadık mı - Niçm ~. 
~ağı ır <>t~us göründü. Dirseği.ce, ba· sağ duvara adeta yaslanıyoruz. _ Japon1arla yapıtan ticaret mua-
Jaılıınki gu,ıoenenler. atiklikierine, sağ· Etr.afta konuşulanlar son derece en • hedesinin tatbikine baş1anacakmış ... 
€eçr1ı arma Himadı olanlar hü.cuma teresan. lstanbu1a.. dehşetli mal yığacaklarmış .. 

F ke-r. Bir adam üç .sıra gerisinde 'kalmış Avrupa ınallarından yüzae yirmi nok-
a at elen <>1.obüs bo d w ·ı Va rı arkadnc:ına sesleniyor: .taı-ıva d 1 tŞ egı · .....,. &anına sataca~larmıf. _ ~u: Ben kendi k-endimE>: - Rabbime hamdotsun ki 1stanbul-

.4rth~r ınecekler diyemeden ön saf· da tramvay Yar? 
i;);.. iler ıkaoılara saldırdılar. Otobüs - Olmasa ne çıkar! 

.,. nnda ist'}A d l"ek c .. 
1 a e ildi. Yar.ım ıeark ede- - Bu derde alışmış bulunmazdık ta 

dondü, gittL " ôir gecede cammız çıkardı. 
İkinci üçüncü d~ d'' .. b- t Yanımda oturan ihtiyar ka~ın ~ofö· • yn· k"b' , or uncu oto U5 e 1 a ı ete uğrad1. (Dew&IIU 12 iad :aayfada} 

- Canım, nasıl mümkün olur? .. 
- Biz burada, nasıl mümkün olur 

dıye ağzımızı açıp dururken; herkes 
gözünü açıyor ... Bahçekapıdaki Öme.r 
Efendiniıı ya.ptığtndan haberin var 

mı~.. , 

Mecidige höglüleri 
Liinıbasızlıktan tJe 
Çarnurdan şilu1yetçi 
İstanbulun hergün biraz daha bii· 

yüyen, gittikçe muhtelif binalar. a • 
partımanlar ve vmiılarla süslenen 
yeni bir sayiiyesi var: Mecidiye kd· 
yü. Bu köy, muhakkak ki birkaç se· 
ne içinde en kalabalık, en güıel bir 
köy olacak ve İstanbulun en yak:n 
ve güzel sayfiycsi sırasına geçecek· 
tir. Fakat bu köy layik olduğu iht.i· 
mama henü:ı ka\1\l~muş değildir. 

.Mecidiye köyü okuyucularımı:::. • 
dan biri diyor ki: 

- Belediye şehrin muhtelif so • 
kak ve caddelerine yeni liımbalar ~s 
rmya karar verdi. Bu karar tevzi • 
inden bize de hisse düşer ünıidıl~ 
benim gibi bütün köy halkı da se • 
vindirdi. Fakat, bu sevincin bir inki-

san hayal ile neticelenmesinden kor 
karak size şu kısa mektubumu ya· 
zıyorum. 

Tramvay deposundan köyümüze 
kadar olan yol karanlık. çamurlu, r.e 
,çilmez bir haldedir. Geceleri evine 
dönen her köylü karanlıklar içinde 
çamurdan batağa. bataktan su biri~ 
kintilerine girip çikıyor. Sonra kö -
yün bazı sokakları var ki, çok işkk 
olduğu halde bir tek lambası, b ir tek 
taşı yoktur. 

Be ediycden \'e Beyoğlu kayma · 
kamlığından rica cdiyoruı. Depod·ın 
tramvay depo~una kadar olan bu a· 
na cadde ile köyün bazı sokak!ar:nı 
aydınlatacak lambal arı bizden e'iir· 
gemesin. Hiç olmazsa ana cndd.:! ke· 
nannda taş bir kaldırım yapılsm \'e 
bazı işlek sokaklar ndi taşlar:a dö· 
.Şf>nsin. 

Bu suretle yeni inkişaf eden snv· 
fh·E>miz ileride otun.ılamıvacak bir 
hn'n"'n kurtulmuş olacaktır. 
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AşCIIar diyarrndan bir ses 
• 

San'atkir aşcı ihraç eden 
memleket: Bolu 

* ~ * ------------------Sultan Aziz Fransya gittiği zaman lmperatoriçe pilavi beğenir, 
bunun pişirilm~ini kendi afçısının da öğrenmesini ister. Bu arzu 
tabii isaf olunur. lmperatoriçenin a~çcısı gelir. Bizim ağa da ite 
başlar, pirinci temizler, auyunu koyar, tencere ocakta kaynar, bir 
müddet sonra da yemeği indirir ve aşcının önüne koyar. Beriki 
bunun nasıl piştiğini, ne kadar su, !le kadar piriniç konacağıoı 
sorar ? Bolulu magrur bir eda ile: - Önünde piıirdimya, bu böyle 

pişir, bunun kilosu, okkası olmaz J cevabını verir 
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Rusların Büy-ük Şairi 

Aleksandr Puşkin 
No: ı Ya:ıanl: H 

Ölümünün 100 Üncü yıldönümünde 
büyük şairi anmak için yapılan 

emsalsiz hazırlıklar 



Frans1z donanmas1, Barbaros 
Hayrettinin kumandasmda! 

Fen er - Galatasaray 
maçının hakemi 

Genç bir ıtrıyat taeiri rakiplerinin formüllerini öğren
mek için bunların yanında çalışan ellilik bir kadınla 

evlenmiş, fakat bilesi çabuk meydana çıktı 

Barbaros Fransız1ara bağırdı : " Gemilerinİle barut 
yerine şarap koyarsanız netice işte böyle olur ! " 

Yazan : Turan Ca11 

1516 da on a~tı yaşında bir pıens J 
Şarl Kcn adile Ispanya tahtına otur • 

Bu vazifeyi antrenör Booth, 
klüplerden itiraz etmivecek ... 
lerine dair mektup aldıkt!n 

sonra yapacak 

ınuştu. 

Kralıçe İzabel ve kral Ferdinandın E d··1 Pazar günü Taksim iladyomunda ya 
n u üs hükümetlerini kaldırdLktan sonra kurdukları büyük İspanya kral· pılacak Galatasaray • Fenerbahçe lik 

lığı Avrupada hatırı sayılır bir devlı .. 't .maçının hakemliği üzerinde hayli mü· 
o muştu. Fakat Ferdinantla İzabeliıı naleaşalar olmuştur. Uzun görüşmeler· 
Jan adındaki kızlarından başka çocuk· den sonra bu müsabakanın hakemliği 
ları yoktu. Bu kız da Alman imparato· Mil:U futbol takımı antrenörü Mister 
~u Maksimliyanın karısıydı. Bunun Bootha verilmiştir. Galatasarayla Be· 
ıç n MaksimUyanın oğlu Şarl İspanya şiktaş arasındaki maçın hakemliğinden 
tu~_tına geçmişti. sonra uzun boylu tenkitlere maruz ka· 

Uç sene sanı a imparator Maksim li ~ lan antrenör bu pazar vapacağı maçın 
J'an da öldiı ve Şarl Ken ayni zamanda hakemliği için Galatas;rav ve Fener· 
_Aunanya imparatoru oldu. Almanya bahçe klüplerinden birer ~ektup iste· 

ımparatorluğu o zaman (mukaddes ,miştir. 
c_~ı men imparatorluğu) adını ta~1yor, Sonradan yapılacak itirazları karşı· 
butUn Almanyadan başka şimali İtal • layacak olan bu mektubun klüpler tara 
~ayı, HoHinda ve Belçıkayı hudutlan fından verilmesi muvafık görülmü~tür. 
ıç!nde bulunduruyordu. İspanya kral· Barbai'OI B 

Atina ceza mahkemesi 26 yaşında 
bir ıtriyatçıyı ticarelle gayri me§rU re· 
kabet yaptığı için 20,000 drahmi para· 
cezasına ve 50,000 drahmi de tazmina· 
ta mahkum etmiştir. Hadise çok gü • 
lünç ve alaka verici olduğu için, biz de 
karilerimize bir Fransız gazetesinden 
naklen bildiriyoruz. 

Anastasyo 20 yaşındanberi ıtnyat • 
çılık yapmakta ve i~inde de hayli mu • 
vaffak olmaktadır. Yalnız fazla tahsilli 

.bir genç olmadığı için ıtriyatçılığl da· 
ha ziyade amelidir. Son zamanlarda pi· 
yasaya yeni çıkan kolonya, lavanta ve 
mümasili şeyler, sürülüp satılınağa 
başlıyor ve Anastasyonun işlerı de 
hayli sarsılıyor. 

Delikanlı bunun üzerine rakipieri • 
nin çıkardıkları malların formüllerini 
öğrenmek istiyor, bunları tahlil edi . 
yor, bir netice alamıyor, bir kimyager 
abbabından rica ediyor, o da bir neti • 
ce elde edemiyor. 

Anastasyo bunun üzerine derin derin 
düşünüyor. Nihayet aklına parlak bir 
fikir geliyor. lıgının elinde bulunan Anti! adalari!e takimlari maçlari 

bir çok Arnenka memleketlerini de he· Kanuni Sultan Süleyman, Fransız İ t b 1 l elçisi Palen'e Türk donanmasının s n u ik şampiyonası B takıml:ırı laba katınca Şarl Ken için· F maçlarının . k Rakibi -olan müessesede katibelik e· 

t 
_ : . ransa kralının arzularını yapacağını gerı alan oyunlarından Ga d 

.. - • mparatorlugunda hıç bır zaonan sövledi. Jatasaray • Fenerbahçe Besiktaş • Gü· den v~ ~zun senelerdenberi ora 3 Ç~ • guneş batınıyan hükümdar!~ denilmesi wl 
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d . neş maçları Cu t .: .. " .. T k : lışan ıhtıyar bir kız vardır. Bu kız çır· haksız degwildi e Barbaros Hayreddın Paşa - stady d mav esı gunu a s.m kin olduğu için elli yaşına geldiği hal· 
· nın kumand~ d k" ·· ır h omun a yapılacaktır Fransa ortada kalmıştı. Kral birinci ·~· İ 

1 
usın a ı yu~ e ~ . arp ge· n·· ·t k .. .. · ,de evlenememiştir. Anastasyo işte bu 

F'ransuva, Almanya imparato.-Juğile mı ı ta ~anın garp salııllerını tarıy~- 7 o! . l~bun B otakımlan maç1arı O· kadına birdenbire a~ık oluyor. 
İspanya krallığının bir hükümdarm ra~ M_~rsılyaya varmıştı. Fransız aını·ı ) un ıtı?arıle hay h heyecanlı o1acaktlr. . . . 
ida . lt d . . . . \ra ı Duk Dankıyen henüz virmi Ü'' va· Muhtelıf vesilclerlc birinci takımlar , Ellı yaşına kadar ehm erkek elıne 

res ı a ın a bırleşmesını kab u ı et - . J -ı J • d w d. · b· k • ıniyordu. Aralarında harp çıktı ı·e Sari' ~ında bır delikanlıydı. Fransız donan· da oynamış oyunculardan te~kil edi!en egk ı~mış ~ ;adı~ı haş~an. ~ı ar u· 
k enle başa çıkamıyacagwı için kendio:;' ~ ması ,.e şehir baştan basa donanın!~tı. bu takımlar arasındaki müsabakalnr maff ko aly ~ı. knas asyo. u ışEe mel4 ·· · F · . . • . mevs· · ··h· ı va a a maga arar verıyor. v·v a 
h e muttefikler aradı Lakin bulamadı ransız gemılerının pro,·a direk Prıne ımın mu ım oyunları sırasında ·~ d d d • ..~ . or !{ · · · k b " ı kt ..ıı ının nere e otur ugunu ogrenıy . 

anuni Sultan Süleymana mektup Tur ayrakları çe.kilmiş. böyleLkle yer a aca ır. Kadın evinde ·ş· işinden de evi· 
Yazdı. Dostluk ve yardımını istcrli. 1 Barh_ar~~ H~)'~reddin~n ~umandası altı· Arsenalin meşhur Ceymisi ne gittiği içi: ~e~~;is~~e başka hiç bir 

Şarkta ve garpta en biiyük hiil;:üm • na gırdıklerı ılan edılmışti. tarafta tesadüf edemivor. Konuşmak 
::~~an K~nuni Sulta~ Süleym•n an·l Barbaros bu şenliklcre aldırnll)Or ve 8Dir&nör OldU ve münasebet te tesi; etmek liızım ... 
lunan endısı~e ~kranlık ıddıasınd~ bu • bu ka~ar 7.ahm~tt~n sonra neler yapa· İngilterenin ve Arsenal takımının Ne yapsın? Yanına mahallenin ufak 

.. bır hukumdarla çarpışmaga te • bılecegım duşunuyordu. Her halde en meşhur oyuncusu İskoçyalı Aleksi çocuklarından birini alıyor, ve bir pa· 
De;uı ederdi. Fransıdarın buna dair bir pliııılar, ol· Ceymis kendi klübü tarafından antre· 7.ar sabahı çal çal. kadının kapısını vu· 

ltriyatçı ve kansı 

sonra, elli yaşındaki ihtiyar kızını r,ö· 
rüp t'l bir türlü anlamadığı hak ·ati 
ortaya döküyor, mahkemede §U !JC;kıl· 
de şıkayette bulunuyor: 

cRakibirniz Anastasyo bizimle ny· 
ri meşru rekabete girmiştir, foı-.1-."ille· 

rimizi öğrenmek için evvela yaııırrnd.? 
çalışan emektar bir ihtiyar kızı i:anciır· 
mış, kendisile evlenmiş, ondan bl"'im 
büttin esrarımızı öğrenmiştir. On urın 
aralarındaki nikah hüsnü niyete mak· 
run değildir. Ve bu sebepten dola\ A· 
nastasyonun tecziye edilmesı la ~tm • 
dır.» 

* Bu rneraklıh davanın meraklılaı·ı da 
çok olmuş ve mahkeme salonu ağzına 
kadar dolmuştur. Anastasyo rakip mü· 
essesenin formüllerini karısı vasıtasile 
öğrendiğini inkar etmemiş: 

- Evet o formülleri karımdan al .. 
dım, şunu da bildireyim ki karı ile ko· 
ca arasında sır diye bir şey mutasav -
ver değildir. Esasen arada sır olma. ına 
medeni kanunumuz da müsaade e~ • 
mez. Biz biribirimizle meşru su ı et te 
eviiyiz ve hatta seviştik te evlend:l-;.. Bu 
itibarla benim hareketim gayri me~ru 
rekabet sayılamaz, her erkek her ı'> • 
tediği kadınla evlenebilir, ve bu n~kfıh 
bağına başkaları karışamaz! demiştır. 

Mahkeme iki tarafı da dinlcd:kten ı~ıncı Fransuvanın elçisi Monpel • malıydı, hatta İspanyaya asker ('ıkar· .. ruvor bayan divor sizi bana bir ar • 
ye pıskop d GA ·ı · .. .. . ~ nor olarak angaje edilmiştir. Ceynı:s .; • J • ,_ osu!. u. uya ı mı araştırma· mnk ve butun sahıllerı abluka etmek kadaşım tavsiye etti, hususi dersler 
.. r yapmak ıçın şarka geı-·şt· H k" t·l b .. ··k ··ı .. d h henüz H yaşındadır. İngilterede büyük l uGı ı. a ı · sure ı e u ı u· o çu e arp hareketlel'i . • vermek istivormuısunuz.. Size kar • sonra şu kararı vermiştir: 
att:. kr?lın mektubunu getiriyordu. yapmayı umuyordu. Fakat Frans:z a _ ~ıst namını taşımaktadır. Arsenal ta deşimi takdim ediyorum, kar.deşimin Bınncı Fransuva bu mektubun altı· miralı hiç bir şey hazırlamamıştı. Türk 1 kımının kaptanı olan Ceymis hem an· hesabı biraz zayıftır, kendisile meşgul '

26 yaşındaki Anastasyonun 

50 

ya • ııa sadece (~nsa kralı) diye imza at· donanmasından nasıl istifade edilece • trenörlük yapacak, hem de !akımda ge olursanız, memnun olurum. şındaki bir kadını sevmesi anornıaldir. "!!ştı. Halbukı daha sonra Şarl Ken 'n ğini bile dilşünmenıişlerdi. ne maçiara devam edecektir. . . . _ . Bu itibarla bu niklih samimidir dene· Kondermiş olduğu bir mektupla bir çok G 
1 

k 
1 

. . b' 
1 

, Ellı yaşındakı bır kadın boyle bır mez kanaatimizee Anastasyo sır! for· 
iinvanlar zilerediimiş bilhassa (Kudüs ı b.l. ı e ece yı ıçın ır şey er yapı • Şmellnig - Bradok maçi ,teklif alırsa tabii hayret etmez. Hatta ' k b k ' { a ı ır. k b" "kt d w h müllerin mahiyetini öğrenme içm u 

ra lı) ünvanı da ku ll apılmıştı K m u· . . yapılm 1 yacak ml? azancının ır mı ar a artacagını e· işi yaptığından hareketi gayri meşru 
ni Sultan Süleyman Şarl Kecin bu Denıldı. saplıyarak zihninde güzel hayaller de rekabet addedilebilir. Kendisini 20,000 

&onsuz gurur ve cür'etine bilhassa ltı _ Barbaros o zaman fena halde kızd1 • • Londradan bildirildiğine göre Brado kurar. >ıyordu. · Bu koca donanmanın gelecek yıla ka· kun menecori olan Gould 3 Hazinnda Bizim muhasebeci bayan bu tekl'fl dralınıi para cezasile, 50,000 drahmi d d · ı k b 
1 

d" An t d zarar ve ziyana mahkum ediyoruz.~ 
~rklerln Fransızlara yardjmı için ar. miskin miskin u.ram~y~cağııu söy· yapılacak olan düny~ .. ıaıı;piyoniuğu sevın.ç e a u e ıyor, ve as asyo a . h~nuz bir mu.a?ede imza edilmemişti 1 l~ı .. Şarl Kenin muttefıkı olan Sava maçından ı.er .. gat ettıgını , Şmeling ile .kendısıle bu suretle konuşmak fır>atını . An~stasyo davayı temyız etnı:,\ir. 

kı 15 2 5 de Bırınci Fransuva Paı :de dukasinın arazısınden (N ıs) şehr; nin Bradoku dovuşmekt en sarfınazar etti· buluyor· . Şımdı her kes temyız kararının netıce· 
Yaptığı bir harpte Şarl Kenin eline e<ir 1 mu hasara ve zaptma karar verildi. Şe· ğini bildirmiştir. Gould yeni bir tek • Arada bu yolda münasebet tesıs • • ~ini beklemekte ve Anasiasyon un ka • 
d~tü. O akşam annesine yazdıgı mek· hir kısa zamanda zaptedildi. Fakat iç ,lif aldım, eski mukaveleyi feshettire• .dildikten .sonra, ta~ii sık sık, bayanın rısı ise, kocasının foyası meydana çık. 
tupta •şerefimden başka her şey m~h· kalenin de ele geçiriimesi için çalısıl· ceğim ve Bradoku Joe Louis ile kaışı .evıne gırıp ç~maga başlıyor;. kadma tıktan sonra, birdenbire terk ve ihmal 
~oldu!• diyordu. dığı sırada bir aralık Fransız gemi! •• Iaştıracağım demiştir. Şmelingin bu işe avans pa~•. verıı<or, her gcldıgı zaman edildiği için hüngür hüngür ağlamak • 
Kralın annesi büyük bir keder iç·

11
• • • t 

1 
erdı" Zate d e razı olmıyacag·ı tahmin edilmektedir ,çıçek getırıyor, kadını, bazı gezmelere tadır. 

d 
rının op arı susuv · ~ n enizc· · d. ·ık eydi. Şarl Ken gibi büyük bir hüküm· rkt . ı Fransızların b ı: Diger taraftan, bu dedikodulann işı kı· davet e ıyor V~ ı zaınanlarda bun • --·-··--··-·---- --··---··-

dar Ü7.erinde nüfuzunu gösterebilecek ~ ~ acemı o ~n - .. d .. F k u halı zıştırmak ve maç etrafında alôka uyan ları ona teveccuh ve hurmet eserı gibi ~0et;,' 
b iricik adam olarak Kanuni Sultan Sü· alr abr?sa dgarıp gloerurenk· u. a at aını; dırmak için uydurulduğu da söylen • gösteriyor. Gezmelerde çocuğu da dai· 

le 
ra ın ır a arnı ge · . be b lerı·ne alıyorlar ynıanı buldu. Ona yazdığı mektupta " . . rnektedır. ma ra er · 

şöyle diyordu: - Barutumuz tukcndı. Bıze lütfen • 
«Oğlum Fransa kralı İspanya kralı barut veriniz! ı Cım Landos gene meydana çıkti 

Ş • D d'w. fena halde k d 1 arı tarafından hapsedilmiştir. Umar· ~ ıgı zaman 
1 

• ız 1
• Ak· Yunan gazetelerinin yazd~k • 

Bir gün gene beraberce Maratona 
gidiyorlar, me~hur su bentlerinl gezi • 
yorlar ve çocuk bir ağacın dibinde al· 
dığı talimat mucibince oynarken, A • 
nastnsyo ihtiyar kızın beline elini cio • 
luyor, hiç utanmadan: 

- Sizi seviyorum, benimle ev1enir 

misiniz? diyor. 

dım ki Şarl onu salıvennek merlliğin· denızde_ saç v~ sa.ka -~gartmış olan bu 
1 !arına göre Cim Londos 1945 

de bulunsun. Lakin bırakmak şöyle seksenlık denız eJdC.:_ı· senesine kadar güreşlerini terket 
dursun, layık olmıyan muamelede bu· - Şu yakışıklı şo~aly~lere bakın, miyecegını ve Yunanistanda b'r 
lunmustur. Ey büyük sultan, oğlumu gemilerini şarap varıllerıle dolduru · kaç maç yaptıktan sonra Maksos ile 
'kurtarmak suretne yüksek şanmızı b:r yorlar. da, barut almayı unutuyoı-lar! birlikte Arnerikaya giderek tekrar dün 
defa dnha gö, crmenizi yalvarırım., Dedı. ya şampivonluğunu ele geçireceğini ıd Işte bunun üzerine ağusto• 152h ila Sonra Fransız elçisi Polcn'c döndü: dia etmektedir. . Ellilik ihtiyar kızlar için, bu söz ya· ıneşhur Muhaç muharebesi oldu ve _ !stanbulda iken, Fransa kralının - · · · · · · · • · · ·- ·- • · • • · · · ·--- Ian da olsa tatlıdır. muhasebeci bayan, 
Macaric:tan baştan başa zaptedildi. Bu büyük bir harbe hazırlandığını söyle • yordu. Kışı Tulon limanında geçiren birdenbire şaşırıyor: 
kr 11 - h·. · · B .. ··k h rp ded··· · b Barbaros bunu da kabul etmedi. Türk -- Latife ediyorsunuz diyor. Siz be· 

a ıga sa ıp çıkan Avusturva kralı mıştın. uyu a ıgmız u muy· ~e Şarl Kenin kardeşi Ferdin;nd sulh du? Benimle ellieniyor muydun? kanını, onun dostluk kıymetini b!!mi . nim ogıum yerinde bir insansınız, ııl • " a w k ı · d do··kmem • k zinle nasıl ev1enebiliriz? Herkes b i • 
J pmaga mecbur oldu. Bu arada Fran· Ayni zamanda ·ral vekili olarak do· yen er ugrun a ege arar ver· ~ kralı birinci Frasuvayı da oldukça nanmada bulunan Polen şaşırmıştı. mişti. Alaylı bir cevap verdi: zimle alay eaer. 
agır bir muahede imzalatarak serbest Cevap veremiyordu. - Hayır, daha ileriye gitmiy~ccğim. Fakat bu söz ihtiyar kalbi tutuştur • 
bıraktı. Barbaros devam ediyordu: Kardeşim Doryanın Bon ve Prevezede mağa kafi gelmiştir. Kadın inanmıya 

Birinci Fransuva ı 536 da yeniden - Kababati kendimden başkasında bana yenilmek suretile gösterdiği na· inanmıya gençliğinde içinde gizlediği 
k anuni Sultan Süleymanın yardımını aramak doğru değildir. Fransızların se· zik hareketleri unutamam. hislerin uyanmakta olduğunu hissedi· 
t~.min etmek ihtiyacını hissetti ve ü • balsız ve gayretsiz olduklarını önce • Barbaros İstanbula döndü. Fransız • yor. Anastasyo: 
Çlın~ü defa olarak elçi gönderdi. Bu el· den bilmiyor muydum? Onlarla birlik· lar büyük bir iş yapmamış bulunuyor· _ Aşk, yaşa hakmaz diyor, gönül 
Çı Fransız tebaası için Türkiyerle bir te iş yapınağa hiç bir zaman girişme . lardı. Fakat çok büyük bir kazan~ları kimi severse güzel odur. Ve ihtiyar kı· 
~k 'mtivazlar temin etti ve kapitü • meiıydim! vardı. O da o zamana kadar kendi sa . za binbir diller dökerek onu nihayet is· 
las, onların temelini attı. Fransızlar her ay Türk donanınası . hillerinden bir kaç milden fazla aı;:la· ter istemez ikna ediyor. Gizlice evlen· 

ı '>42 d(' Şnrl Kenle Fransuva arasın· nın masrafı olarak vermeyi taahhüt ct· madıkları ve denizeilikle pek gerı ve rneğe kar3r veriyorlar. Kararlarını tat· 
da V('nidE'n harp çıktığı zaman gene tikleri elli bin altını da gilçlükle ödü . silik oldukları halde Herlerniye baş • bik te ediyorlar. Tabii delikanlı bu sa· 
ka~uni Sultan Süleymanın yardımı is· yorlardı. Fransız donanmasının düzen- lamalarıdır. Bunu da şüphesiz Barba· yede rak"binin bütün formüllerini öğ· 
tendi. Ve csirgenmedi. Sarl Ken de İn· sizliği. askerlerinin karışıklığı da Bar· rosa ve onun kumandasında olarak bü· reniyor. 
gBtere kralını müttefik aldı. Türk do • barosun sinirine dokunuyordu. tün Akdenizi küçük bir su birik,ntisi , Kadının çalıştığı müessese formül · 
llanmnsı Akdenize hakimdi. Fakat Kral vekili Polen, Şarl Kenin An · kadar etraflı bilen yiğit Ti.irk levent • lerinin çalındı~ını anlayınca ilk iş ola· 
Mıı~s d('n;zinde de İngiliz ve İspanyol driya Dorya kumandasındaki donan · lerine borçludurlar. rak senelerd~nberi nE:>zdinde emniyetlc 
donanınası daha kuvvetliydi. masımı hücum için Barbarosu kışkırtı· Turan Can çalı~tırdığı kadını işinden atıyor. Ve 

iki güzel manto 

(Sağda) Yakasız, sade bir m.mto. 
Arkası ort:ıdan dikişlidir. 

(Solda) Güzel bir manto. Ko, ka· 
paklan, yakası astragan, belindE.' deri 
kemer var. Üst üste konulan ikiser cc-p 
gençlik ve yenilik vermektedir. 



10 Sayfa 

Rüştü Aras Yugoslavya 
Başvekili ile görüşüyor 

(Baştarafı ı inci sayfada) 1 Ukranya, Azerbaycaıı ve Gürcistanla 
R~tü Aras - Ciano veda1aşmaaı çok 1 alakadar olmaya davet edeceğini ilave 

samimi olmuş ve istasyonda birikmiş etmektedir. 
halk tezahüratta bulunmuştur. Balkan Antantı ve İtalya 

1\Iusolini Cinnoyu kabul etti Nihayet İtalyanın Balkan Antantı 
Kont Ciano da bugün Milanadan Ro memleketlerine yakmla~aya teşeb -

maya dönmuş ve Musolini tarafından büs edeceği söylenmektedir. İtalya, Bal 
kabul edilmiştir. kan Antantı başkanı olan Rüştü Araı;a 

1\irkiye Hariciye Vekili Belgrattan Arnavutluğu askerl harekata bir zemin 
geçerken Yugoslavya Başvekili M. Sto olarak kullanmıyacağını ve Bulgar ta-
yadinoviç ile de görüşecektir. dilciliğinin, Bulgar - Yugoslav paktır.ın 

Yugoslavlar memnun da isbat ettiği glbi korkulacak birşey ol 
Be1grat, 4 (Hususi) - Bütün sabah madı~ı hususunda teminet verecektiT. 

gazeteleri, bugün tekrar Rüştü Aras • Neler, neler 
Ciano mülakatma uzun makaleler has- Övr gazetesi, Hitler, son nutkunda, 
retmişlerdir. İtalyadan çok az ehemmiyetle bahset-

Vreme pazetesi bu miilflkatta Akde lni§ olmasının Aras üzerinde bir tesir 
niz vaziyetinin rnevzuu bahsedildi~ini uyandırdığını, ve Türk Bakanında ltnl
yazarak, bundan sonra İtalyan • Yugos ı yanın sandığı ka-dar kuvvetli olmadtğı 
lav yaklaşmasının da kolaylaştnlf oldu hissi uyanmıJ olduğunu yazınaktadır. 
ğunu ilave etmektedir. MOJAk 1 b k b" h' 1 

Bu gazeteye göreJ Türk ve İtalyan a a a ~~ a Ir ma tye 
haric!ye nazırlannın samlınt görüşme- vertyorlar 
leri, Halyanın Balkan Antantına te1<ar Anadolu Ajansının notu: 
rübünde büyük bir amil olmuştur. Fransız gazetelerinden bir kısmı A-

İtalya • Yugosla\"ya ras ve Ciano mülakatından bahsooel"· 
Romadan bildirildiğine göre, Ciano- ken garip ve tecssüfe pyan tahrikata 

Aras mülAkatmdan hararetle bahseden kapılıyorlar. Milanoda Türkiye Harici 
Giornale d'Italia gazetesi de bu mUlaka ye Vekiline Kont Ciano tarafından bu 
tın İtalyan - Yugoslav anlaşmasına mü yolda teklifler yapılmamış ve buna ben 
zahir olacağı kanaatini izha'r etmekte- zer hiç bir görü~me vuku bulmamı~tır. 
dir. Milino mü1ikahnm tlünkü tebfi<rde 

A vni gazete, rnütalealanna devam e- çok a~ik gösterilen hedef ve neti~cleri 
derek, Türkiye ve Yugoslavyanın Bal- değlştinneğe ve Türkiye -1ta1ya göriiş 
kan Antantındald rnühim mevkilerini mclerine başka bir mahiyet vennefe 
kavd ttikten sonra, Rüştü Arasın Mila- matuf olan bu kabil neşriyat, Ankara 
ho SE' ahatinin büyük bir kıymet ifı:ıde mahafilinde hayretle karşılanmıştır. 
ettiğ"ni ilave etmE'ktedLr İtalyan gazetelerinin mütaleaları 

Pariste ala'ka Roma, 4 (A.A.) - :ımano mülakatı-
D"ier taraftan, Fransız matbuatı da nı tefsir eden Corriera della Sera gaze

Ara~ - Ciano mü\fıkatına büyük bir e- tesi ezcümle diyor ki; 
hemmivet atfederek. varlyeti derin bir Bu konuşmaların hedefi, İtalya ve 
alaka ile tahlil etmektedir. Türkiyenin, hakiki siyasi ternayülleri -

Paris gazeteleri, bu mülakat esnı:ıc;ın ni aydınlatmak ve tam bir emniyetten 
da Fransız menfaatlerini pek yakından mülhem, yapıcı rnünasebetlerin yenı -
alakadar eden bazı meselelerio eörüşul den başlaması için bir esas bulmak i
düği."ınden bahı:;etmektediTler. dL Türkiyenin, İtalyaya karşı olan su-
Yugoslavya Hasvekili 1ta1ya se.firilo izannının tamamen haksız olduğunu 

uzun müddet görüstü tanıması çok mühimdir. İtalyanın Le-
RPı{!rat. 4 (Hu~usi)- Başvekil Sto rosdaki tahkimatı meselesi ile Türkiye 

yadinoviç bu~n İtalyanın Belgrlt el- hin Çanakkaledeki müdafaa tertibatı 
çic;in· kabul etmiştir. meselesinin tavazzuhundan sonra, Ro

tk· dip1omat arasındaki görüşme bir ma ve Ankara, iki memleketin menfaat 
saat kadar sürmüştür. lerine karşı vaziyetlerinin tesbiti 1A-

1\1ilano mülakatınm akabinde !t.al - zirri gelen meseleleri, normal, diptorna 
yan C"'çisinin yaphğı bu ziyarete, siya tik yoHa daha kolayca tetkik edebile
si mnhafil tarafından bususi bir eheın cek!erdir. 

miy<>t atfcdilmektedir. GörUşmelerl·n netı·ces·l 
itaJyaıı selirinin zfyafeti 

Roma, 4 {Radyo) - MiUınoda, Rüş- Miano, 4 (AA.)- Popolo d'ltaıia ga 
tü A ,.ne; ile Kont Cia no arasında ceı e- zetesi. Kont Ci.ano ile RWitü Aras ara
yan rde-n mern'"luı;iyetbahş müzakere- sındaki görüşmelerin neticesini hüU • 
ler nı "inasebeti!e, Ita1vanın Ankara bii sa ederek bu görüşmelerin, İtalyanın E 
yül· 1

<.'i51 M. Karlo GaUi, Dışbakan ve- ge denizindeki deniz üslerinden Türki 
kit: Sar.açoğlu Şükrü :şerefine bir ziya- yenin zararına olarak istifade etmektc 
fet > ermiştir. olduğu yolundaki endişeleııe tamamen 

&ma m<>mnan nihayet verdiğini müşahede ve tetkik 
R mıa. 4 ( A A.) - Ha vas muhabiri etmektedir. 

bild· ... ~vor. Rü~tü Aras - Ciano konucı- Korciera <iella Sera gazetesine göre 
mal<: .,.ından .sonra, Ciano bu sabah Ro 

1 

~filano mülakah Ankara hükumetinin 
rr.nva dö!llllüstür. Italyaya karşı bütün fikri sabitlerini 

s·v ~i mahafH, Türk - 1talvan dost- terketmiş olduğunu göstermiştir. 
Iuw·ırıu takviye eden ve Akdeniz hak- Gazete diyor ki: 
kın-lıki noktai nazarın birliğini teyit Boğazlar meselesi henüz bir tar-
evlE> E>n bu konuşmalardan memnun - zı ha11e bağlanmamıştır, fakat bu nok-
du 1 r. tai nazar teatHerinde geniş bir karşı-

Fransız gazeteci' eri bayale Iı1dı anlayış kaydedilmiştir.• 1 
• Yunan gazetelerinin dostane n!'şrİy3h 

kUVY9t Yerdiler Atina, 4 (A.A.) - Gazeteler, Mi1ano 
Pa ı is, 4 (A.A.) - Ha vas ajansı bil- mülakatını büyük bir memnuniyetle 

dir"vor: J tefsir etmekte ve bunlardan mes'•ıt ne-
MWinoda ccreyan eden Türk ve ftal tice!er ümit eylemektedirler. 

van müzakerelerinin neticesi ne ola-1 Proi)•a ve Katiinerini gazeteleti, 
~aktır? Jumal ve Jur gazetelerinin Ro Türk - İtalyan yaklaşmasına karşı Vu 
ma rnuhabirleri, İtalyanın Türk.ıyeyi l ~nistanm al~ını tebarüz ettirirkPn 
Sovyet Rusyadan ayırmaya çallf&cağı şovle demektedırler: 
hususunda müttefik bulunmaktadırlı:ır. Yunanistan. Türkiye ilc mutlak sa-

Jurnal gazetesi muhabiri bildir;)•or: mimiyet münasebetleri idame eyıen1~k 
•Tam bir nikl>ın1ik iihar eden resmt

1
1 tedir, İtalyaya ise basit bir formal!te

mahafil bu müzakereleri tek taraflı den ibaret olmıyan dostluk paktı :ıe 
anlaşrru:lar sistemi için ~i bir mu~af ta~viye edilmiş an'anev'i rabıta~arla 
feriyet teşkil ettiği .kanaatindedirler. bartlıdır. 
Diğer taraftan İtalyanın Sovyet em Gazetelerin tebarüz etti"'"diklerine P:Ö 

perya1izminin ~ksatlann~ hizmet et· re İtalyan - İngiliz anlasınasından son
memesi şartiyle Montrö mukavelena • ta, Türk - 1talyan yaklaşması A'kd~ni 
mes·ne iştirak edeceği temin olunmak- zin Şark havzasında suıhü kat'i suret-
tadır.» te müstak~r bir hale so'kacak ve bu 

lur gazetesi neler yuıyor T havza milletlerinin kendi refah v.., in-
Jur gazetesi muhabiri, İtalyanın Sov kişaftan için faalt-vetl~rinde devam ev

yct aleyhtarı siyasete Türkiyenin ilti- lernelerini :rpümkün kılacaktır. 
hakını temin etmek için çok çalışacağı Alm~n ~zetelerin'n miita1eala"t 
nı ve Sovyet emperyalizminin maksat Berlin. 4 (A.A.) - Stcfani Ajansı 
larına yardım etmemesi şartiyle Mon- muhnbirinden: 
trö mukavelenamesine iştirak edece~~- Alman gazeteleri, Ciano - Rüstti A-
ni "ıı7.maktadır. ras mü\Ukaıtına büyük bir dikkat ve 
· Bu gazete İtalylnın "Türkiyeyi Kırım ehcmmiyet atfetmektedir. Siyasi maha 

ION POITA 

Manisada baf1cıların 
Ve dağcıların ge2ileri 

Manisa ( Huauti ) Bej-

Bize '· Kjlikya cellatları , diyen Akademi ar.a&ı 
FJ'ansı.z muharriri ile bir hesaplaşma 

cılar 40 - 50 kitılik hir kafile 
halinde Yılınaz ve Sarıhanlı köyüne 
kadar bir yürüyüş yapmı~lardır. Sa • 
bahın erken se.atinde Yılmaz köyüne 
gidilmif, kafile reiai Alpanın v~r.d.iği 
bağcılık hakkındaki konferamu köy -
lüler tarafından ala ka ile dinlenmi~tir. 
Saat on birde vali Lfıtfü Kırdar ve fır-

Ge~mlşi unutalım, Hanri Borllo! 

ka komutanı General Ali Rıza da bu
raya gelerek kafileye iltihak etmiştir. 

Bu köyün partisine 9'2 bayan kayit
lidir. Yılmaz köyü ile Sarıhanlı köyü 

birbirine ba_ğJanacak ve iki k.ı1ometre 
mesafe dahilinde bulunan bu iki köyün 

ortasına modern bir mektep yapılacak
tır. 

Dağcı tporcular da Murad.iye köyü
no bir yürüyüş yapmışlardır. Bu :gez.i~ 
ye yüz kadar genç iştirak etm~tir. Dağ 
aporu burada çok rağbet görmektedir. 
Otuza yakın bayan üyesi vardır. Ba • 
yanlar da bu geziye yürümek auretile 
iştirak etmişlerdir. ' 

K1zttcatıamamdan Ankaraya 
fidan götürUlUyor 

Kızıicabamam (Hususi) - Kı~ 
~imdiye kadar emsaline tesadüf edil ~ 
me miş bir ~i.ddetle devam etmektedir. 
Kazamıza herncivar olan Gerede, Bo
lu, Çerkeş şoseleri kamilen karla ör • 
tülmüş olduğundan gerek bu yoldan 
ve gereki5e sair umumi yollardan mü
rur ve ubur ve vesaiti nakliye seferleri 
felce uğramış haldedir. Ankarayı teş
cir ve süslemek ve etrafında ormancık
lar yetiştirerek İsviçreye muadil güzel 
bir şehir vücude getirmek gayesile bir 
kaç senedenberi ka.zamız ormanların· 
dan seyrelleştirjJmek usulile Ankara· 
ya çam ve köknar fidanları nakledil -
mektedir. Bunlar Ankara iklimine 
muadil ve muvafık geldiğinden teş
cire hummalı bir faaliyetle devam edil
mektedir. 

(Baştarafı 1 inci sa_yfada) 
lu .olduğu bir vazifedir. Bu mağru: gö
rüş, dünyayi bu tarzda mütaleada ba
zan iliata gider ld insan, yirminci asıt 
medeniyetinin bu kadar ~kin v.e kö. 
bir zihniyet yaratabileceğine inana
maz. 

İşte bu zihniyeti taşıyanlardan biri, 
Hanri Bordo, Sancak meselesi münase
betile hiddetlenmiş, Eko dö Pari gaze 
tesinde Türkiye aleyhinde bir rnaka le 
neşred.iyor. «İskenderun ve geçmişin 
unutuluşu» ~lığı altındaki bu yazının 
hülôsası fUdur: cFransa çok mu unut
kandır, yoksa çok mu llicenaptır, ne
dir, geçmişi çabuk unutuyor. Bunun 
için, Türidye denilen, hani şu cihan 
harbinin mağlup memleket!, Fransa -
nın zaafmdan istifade ederek, bir za
mandan beri istediğini almaktadır. Hal 
bı.lki bu Türkiyeyi cihan harbinde Fran 
sa mağliıp etmişti. O Türkiye ki, Emıe 
nileri ve hıristiyanlan kesmekle ma
ruftur. İşte, bu Türkiye, rnütareke es
nasında Fransız kuvvetlerinin zaafm
dan istifade ederek ve suiniyet göstere 
rek Maraşa, Antebe hücum etmiş ve 
utanmadan, - o böyle söylemiyor ama 
biz türkçesini söyliyelim - istilacllara 
dayak atmış! Piyer Loti küçük bir Çer 
kes kızı sevdi diye, şimdi biz Almanya 
dan sonra bu defa da Kilikya celladla
rının huzurlarında diz mi çökeceğiz ? 
İskenderun meselesi, bunların Sunye· 
ye dönmelerinin başlangıcıdır. Fran~ 
nın, harpten muzaffer çıkmış bir mem 
leket diliyle konuşması zamanı gel.m!.ş 
tir!» 
Arasına kendisinin Suriye i~lerıne 

ait bildiği yarım yamalak §eylerden 
mürekkep hikAyeler karıştırılmış o!~n 
makalenin ruhu ve içinde kullamlmış 
tabirlerin bir kısmı bunlardır. 

Gurur narnma küstahlığın, hak namı 
na şirretliğin ve medentlik narnma da 
terbiyesiiliğin .en mükemmel bir nü
rnunesi olan bu makalesite Hanri Bor· 
do'nun hakikaten geçmişi unuttuğu an-

Bu aeneki faaliyet bir .kat daha iaşılıyor: Onun için hatırlatalım: 

arttmlmıttır ... Her tC:raf metrel~le ~ar Türkiye cihan harbinden mağlup o
altında oldugu ve hele kl,fın şıddetm· larak çıkmadı. Türkiyede Cihan harbı· 
den hiç bir nakil vasıtası eeyrüaefere nin bir tek mağliıbu vartlı ki o da Sevr 
cesaret edemediği halde helediye kam- muahedesini imza etmi~ olan Vahdet
yonlarından dört tanesi şoför Hikm t tin idi. Onu da biz, daha o zaman mem 

Hakkı Y ı A tlh A
e

1
: leketten kovduk. Eğer bu muabede ile 

, a ım ve sım am ve ı ld y h kl ·~ 

Ö 
. . . . .. . Fransanın alın~ o ugu a ann çıg-

çal ısımlerınde gayretlı foforlerın nemnesinden dolayı Fransa akadernic;i-
idaresinde envaı m~kulat ve kı•ın bü- eninin bir iddiası varsa, öteki dünyaya 
tün ~iddetine rağmen ölüm tehlikeleri gittiği zaman <>ndan davacı olabilir; fa
altında seferlerine muntazaman de • kat, efjer bizim m~P ollduğumuzu 
va.m t k Ank fid iddia ederse deriz ki: Mü"Stevlileri dişi 
makt edmlae te~. d. ara~~daraıı·· taşb~ : ile tunağiie topraklanndan söküp at-

a ır r. ~ı m ı ye .ıuı uç ını mı o.lan Tiirk mill eti; sade Fransa kar 
~ütecavüz çam ve köknar fidanı nak- şı~ değil, hiç kimse .karşısında, kcn 
lıne muvaffak olmuşlardır. disini bir dakika bile ınağl~ hissetme 

miştir! 

Hanri Bordo bunu bilmese bile Fran-Karamanda parti faatiyeti 
Karaman (Hususi) - C. H. P. sa anlamıştı:r. Bunun içindir ki Tür

yeni bir faallyet 3ahasına geçmiştir. kiyenin İskenderun. dav~~~da da ~ka 
Y · k k SalAl tt" ı· el ~a tahammül etmıy.ecegını \'aktin.de 
enı ayma am a ıa ın ge ır g • , k f d k. · 

· .. . 
1 

· · 
1 

görmüş ve Bordo nun a as ın a ı nası 
mez partı muntesıp erını top amış, h t.1 . d" 1 mı·ştı"r 

. l"' h a erı ın erne · · 
muntazam bır çalışma p anı azırlamış- Türklerin Hıristiyan veya Ermeni 
tır. Kaymakamın bu alakasından ~onra celladlan olduklarına dair, dinlemek -
partiye devam edenlerin adedini art- ten bıkıp usandığımız masala gelince, 
tırmıştır. sade Ermenilerin değil, onların ilk is-

19 §ubatta Halkevi açılacaktır. ld • yan günlerinde kurban olup giden ve 
man yurdu ~kan'l Fevzi Balkırın her yaştan on binlerce Türkün de asıl 
teı,vilcile hiı- de aaıı'atlar yurdu açıla- celladlan sizll'Siniz, Bordo! MillctlPri 
caktır. esir etmek için dünyanın bütün ~eytan 

ltnıla,. Kençe..o;l 

larının bir araya top1anıp düşünerniye 
cekteri planlarla birtakım basit kafalı 

halde Fransız akademisieni niçin Tür~ 
ler bu esareti kabul etmediler ve b·zı 
o güzelim Kilikyadan sürüp çıkardılar 
diye, bugün, on y~di sene sonra küpie· 
. e biniyor! Bu, en hafif bir tabir ;Je, 
en iptidai bir kafa tutmak demektir. 

Erişernediği ciğere cpis!ıt diyen bir 
kedi zihniyeti ile bugün bize hücum e
den Bordo, vaktiyle, Türkün gırtlağını 
parçalayıp kanını emmek istemiş olan 
zümrenin mümessilidir. Biz bunlan u· 
nutmak istiyoruz, fakat, onlar kendi1E· 
rini unuHurmamak için arada bir her 
fırsattan istifade ediyorlar. Geçmişı u· 
nutmak istiyoruz: Fransayı, o eski <-:oh· 
resile bir daha görmemek için. 1Juut· 
mak istiyoruz: Yükselmekte olan Fran 
sız demokrasisinin, Bordo gibi kar:ı ka 
fah aristokratları bir gün gelip boğaca· 
ğını ümit ettiğimiz için. Nihayet, bütün 
bunlan unutmak istiyoruz, bir gün ge· 
lip, o günleri bK- dana görmiyeceğimi· 
ze, kendi kendimize güvenerek, emin 
olduğumuz için! 

Bunun için bizi rahat bırakmtz ve 
biz unutalım. Fakat, siz, Hanri Bordo, 
hikayesini pek kısa kesmiş olduğunuz 
o günleri sakın hiç unutmayınız; çün· 
kü, o günler size eski Türk sözünü da· 
ima hatılatacakht": Her kuşun eti yen· 
m ez! 

Muhittin Birgeıı 

Erbaada çocuk Esir!Jeme 
Kurumu toplantiSI 

Erbaa (Hususi) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu yıllık toplanhsını be-lediyl.! sa 
lonunda yapmıştır. Kurumun bir sene 
içinde \•aridatı 3146 lira 48 kuruş, mas 
raf:1 da 2818 lira dört kuruş olarak gös· 
teriimiş ve kabul edilmiştir. 

Otuz çocuğu kültür yuvalannda oku· 
tan ve bu çocukların her türlü neşe ve 
kederlerine müşffk bir baba gibi işt!ra'k 
eden idare heyetine, heyeti umum\ye· 
ye teşekkür edilmiştir. Yapılan inE • 
hapta doktor Sami, ziraat memuru Sa· 
tni, tüccardan Bedrettin, başkatip Beh· 
çet, tüccardan Siiruri idare heyetine se· 
çilmişlerdir. 

Gaziaqtepte cemiyatıerin faaliyeti 
Gaziantep (Hususi) - Kızılay. tay

yare, Türk Ivlaarif ve Çocuk Esirgeme 
Kurumları mesailerine büyük bir in
tizam ve memnuniyetle devam elmek· 
tedir. Halkımız, bu cemiyetterin yur· 
da olan faydalarını ve yaptıkları de· 
ğerli hizmetleri çok iyi takdir etti!!i 
için mümkün o1an yardımı her vesile 
ile seve seve yapmaktadır. 

Kızılay Kurumu Adana feJaketzede· 
leri için epeyce para toplıyarak gön· 
d.ermiş, Tayyare Cemiyeti «Hava teh
likesini bilen aza• sayısını arttımuş ve 
Türk Maarif Cemiyeti, on 'kızı Burc;a 
kız lisesinde ve iki erkeği bura erke~ 
lisesinde yatılı olarak okutmakt:ı. bu· 
lunmuştur. 

Çocuk 'Esirgeme Kurumu ise son bir 
yıl içinde ikiyüzden fazla çocuk giydir
mi~. mekteplerdeki fakir talebenin sı· 

cak ö.ğle yemeklerini her gün içln te· 
min etmiştir. 

Tarsus bandosu 
Tarsus (Hususi) - Partinin müz.ı· 

hereti ile Tarsus şehir bandasunun nok 
sanları ilanal edilmiş, J 5 kişilik bir 
kadro yapılmış, Parti binasında bando 
takımı için bir salon ayrılın!.§ va genç 
ler burada çalışmalara başlamışlardır. Kızılar Şehremini Ko.munu Başkanıı- kitleleri söz, vaat v.e para kuwetile 

flndan: Par.ar günü gecesi saat 20 de §ehre- tahrik edip biribiri üzerine atanlar! ...------ ·- · ----......-- __. .. 
mini karnununun senelik kongresi yapılnca- Biz ~i~i unutma'k istiyoruz. Valc. t yeni Neşriyat 1 
~ından mukayyed üyelerin ve arzu edenlerin tivle. Fran.ı;ız istilaCJlar.m.ın, ötekiler1e ] 
celmelcrl rica oiunur. b~ .. ı~ b i ___ __ ·-··· . .__ birlikte elele verip, Türk vatanının bii Az - Yeni r;.ıkın:ı.p _.-yan • res ro.. 
file.. göre, bu millakat Habeşistan .ni.za- tün canlı sahalarını i~gai ettiklerini ve lwykeJ.. dekoras}"'ll ve Arkeoloji mecmuası-

Sevr muahedesne Türk milletini evve- nın Uk sayısı çok zengin yazılar ve reslnı.le.r-
mdan sonra İtalyanın kabul etmiş ol- 1:!. A d 1 ,_ı. la · · h le tntt•ar etıul§Ur. 
dugwu siyasi hattı hareketin mantıki biT a na o unun çıpl.CIJ\ yay sı ıı.çıne a- _. 

n·s ve •nnra da orada mahv~tmek •s- Jtel oğlan masalları - Nakl Tezel tara· 
netieesidir. ı-1 o7V -temi' olduklarını unutmak istiyoruz. tından bu islmdıe ıstifadell :ve .değerli blr ld-

Frankfurter Zeitung. İtalya ile Bal- Sevr muahedesinde Türider için bırok tap ~arilinl§tır. 
kan devletleri arasmda mevcut olan tığı saha, dört tarafı .iktısadi ve sıyasi Çoeıık - Çocuk E.slrgeme Kurumu tara
iyi münasebetlerden bansetmekte, tn- Wr telörgü ile çevrilmiş bir nevi harp fındaıı ~arılan bu çocuk mecmuasının 16 ın 
giliz - İtalyan ıtilafının evvetce niza b~ esirleri karargahı idi. Hem de bir harp cı sayısı ınttşar etml§tır. 
linde bulunan iki h~im unsuru, yani müddetince değil, ~bediyen devam -et- Ülkü - Halkevleri merkezi .tarafından çı
İngiliz ve itatyan unsurlarını uzlaıstlr- rnek üzere kuru1m~ bir esirler karar- kanlan bu kültUr ~e ülkü mecnıuasııun 
mak suretiyle İta1yanın Akdeniz.deld gahı! Böyle bir karnr~aha ihapsedilnıe- 48 lncLsayısı zengin blr ınüderecatıa çıkrtUJ
yeni vaziyetini tan~ olduğunu iH1ve ~e razı olmıyarak büttin o örgüle:-i, vii tır. 
etmektedir. Bu gazete, Balkan ve Tu- cudi.inün her tarafm<Jan kanlar sıza sı Ark.itekt- Bu deriinin 70 - 71 Jnci sa)<ı
na havı.alarında İtalya ile Airoanya a-ıza par.çaüı.m~ olarr !bir millet karşısın- ları tehlrclllk .ınü.t.ehassısı Dr. Wagner'ln. 
rasında b1r guna rekabet alıimeti me-.:- da, medeni bir k:ı:ılbin duyacağı yegane MI.In&r Nacl .Meıt.em'in, Adnan Suner'ln, M!-
cut olmadığını yazıyor. his. hür~11.e eğilrnek duygusu olduğu mar Kemal Altan'ın yazılarlLe s.ııkml§t.ır. 



Sayfa 11 

Şeker neden yükseldi? 
Ecnebi 1ekerinin kilosu 30 kuruşa satılıyor, fakat yerli Piyas~da _çivi buhr~n~ var, 

Demir • • 
çıvı ve 

Türk Cumhuriyetini 
yafatan: Atatürk 
(Baştarah ı inci sayfaaa) ı sillerin ellerine bırakılmıştı. Bu vazi

Çocukların cgörüp te işitmeme1erı» yet, bütün doğru düşünen ahlfık~ı ve 
ve büyüklerin de gözlerini yere diklp vatanperver adarolann bir bayı ak altı· 
sükut etmeleri teamül halinde olan bir na toplanmalarına sebep ol.')..ı. şekeri narka rağmen 32 kuruştan aşağı vermiyorlar hıç b1r yerde çıvı 

bulunamıyor muhitte Atatürkün bu vasfı hayat ve Harp ve inkılap içinde bır rometin 
ruh vermi§tir. Kendi milietinin orta- işlerini meclis ile teşriki mesai ederek 
sında ya~ayan bir devlet reisi için üzer tedvir etmek kolay değildir. Bu güç, 
lerine vazife almış bu1unanlann fr.a\i· fakat zinde hükumet idaresi aııca!i 
yetlerine halka doğru bir istikamet ver Atatürkün beraber çalışmak husu un• 
meğe çalışması kadar tabii bir hal ola- daki yüksek meziyetlerBe mümkün ol• 

3 günden beri bakkallarda ~eker fi· buçuk liraya, hatt~ daha fazlasına sat 
Yatları yükselmiş bulunmaktadır. Yer- maktadırlar. Buna nakliye masrafı ii· 

1 
İktısat Vekaleti tarafından .demiT ii

li ve yerli tip kesme şekerin kilosu lan da binince bakkal şekeri 32 kuruş yatlarmm yüksel'- sebeplerini tetkik 
bakkallarda 32 kurustan, Rus malı kuv k ı .., · tan aşağı satamamak vaziyelinde a • etmek üzere İstanbula gönderilen Ve-
Vctsiz ~kerler de 30 kuruştan satıi- kalel müfettişlerinden Hikmet, alaka-
ınaktadır. Bu yükselişin sebepleri hak- maktadır. dal'larla görüşerek bir rapor hazırla -

maz. muştur. 

kında seker şirketi ile tüccarlardan tah ~-tad k • • .mal\ ır. 
ıkat yaptıktan, şeker fiyatlarının ucuz y agu ye peyDJf Fiyatların bu gidi-şi demirden ma -

Böyle devir açan ve rejim kuran b1r İnkılabın birinci safitası tamamlan· 
adamın Atatürk gibi vazüesini cemiyet dıktan sonra da Büyük Millet Meclisi: 
ve halk arasında yapmak istediği eski milletin mukadderat.ma bakım bir kuv• 
ve -yeni zamanlarda görü'lmemiştir. Bu- vet olarak baki kalmıştır. Meclisin peli 
nun için ya1nız şahsi arzu ve hususi te- büyük olan nüfuzu taşrada takdır eclil• 
temayül kafi değildir. memiştir. Yalnız meclis ıçinde birco1i 

latılınası mevzuu bahsolduğu şu sıra- .mfıl eşya üzerine de tesir etmiştir. Hik 
da bu yükselişe bir mfına verilmemek- 1}let bu hususta da te'&ikat yapmakta 
te, sebep gösterilememektedir. Tüccar· Peynir fiatJarı yükseldi, dır. 
lar : fakat bu yıl yagw fiatlarında . Demir itha1lltçıları demirin kilosımu llevki yükseldikçe halk ile temasın faal siyasi partiler olmadığı nazara çal! 

aıalması tehlikesi vardır. Aleni yerler pıyor. Bununla beraber. devletin ve 
de halk ile görüşülür ve müzakcreye milletin mukadderatını tayinde on sö• 
girişilirse bu münakaşa, hiç bek.lenme- zü o söyler, Büyük Millet Meclisi haki"' 
dik bir mev:zu ortaya atabilir. Hazırlan ki bir mürakıptır. Memleketteki ısla• 
mı.ş olmadığı halde böyle bir münaka· hat ve eserler Meclisin reyi inziıuam 
şada galip gelmek için fikri seımaye ve etmemiş olsaydı yapılamazdı. Mcclis4 
anlay~ ve kavr:ayı.ş kabiliyetini haiz ol teki münakaşalar hükfımet için müşkül 
malıdu-. olmaktan ari değildir. Meclisi .ikna ct-

c- Küçük esnaf fazla kar edebilmek ,7,5 kuruştan mal etmiş bulunmalarına 
için ve kış mevsiminde şekere fazla değişiklik yok ,rağmen Avrupadaki yüksel~ten istifa 
ihtiyaç olduğundan şeker fiyatına bir .de ederek 1 3 kuroşa satmaktad1rlar. 
ikı kıırWi zam yapmışlardır. Bu yük~e . w • ki 1 a Sanayiciler yüzde yüze yakın kar te-
lişin başka sebebi yo~tur• demektedir. ' Pıyasada yag fıyatları es ~~k a:l mininin önüne geçilmesi için MayJsa 

,nazaran yüzde 6 - 1 nisbetinde yu se . .kadar bir fi t t b't' . istemektedir · ı· u r: ·1--· :ı.:ıosu toptan ya es ı ını • . 
Bakkallar ise şunları söylemektedir: mış ır. r.ıa yagu.u:uın tu w • iddialara göre Awu daki fiyat yükse 

70 - 80 kuruşa Tırabz.on yagıarınm kı- . · b pa 
c- Tercffüün sebebi, tüccarlarm şe· 

1 55 _ 60 bıruşı Vakfıkebir yağ lışı ~adaki mala ancak .Mayıstn son· 
keri şirketten aldıklan fiyata kanun en los u . an, ..+•.., tıl - ·ra tesır edecektir. Mayısa kadar takdır 

arının kilosu 60 - 90 kurui.-. sa edilecek muayyen fiyat u---..ı:nden satış 
ınuayyen nisbette bir kar ilave ederek ktad z.e.ı 

1 

İşte beklenmedik bir zamanda Ata- rnek Türk bakanlan için, geçmişte oı .. 
türke milliıki olan ecnebilerin hayran- duğu gibi, istikbalde de en ehemmiyefr 

satmaları lazımgelirken daha fazla zam ma ır. khk yapıldıktan sonra Mayısta demiTe tek 
Y:az aylarının de~amınca kura rnr fiyat konmasının muvafık olacağı 

B kl d k li düşünce olacaktır. 
lığı bundan ileri geliyor. .e enm.e ParHimenter sistemin mütekamil ol .. 
bir zamanda güç bir Iennı. v~ sıy<ı~ yaıxnalandır. Bunun sebebi de daha ,görülmediğinden bu yıl ya~ sıkıntısı söylenmektedir. mevzuun emniyetle ve otorıte ıle mu- ması için feshe kadar varan fecı teza .. 

1 r i hürat yapılması litzım değildir. Bunlara: 
zakeresine gı"ri~ek san'atıdır. ç un. 8. d h 

fazla kar bırakan ecnebi şekerlerinin ,çekilmeyecektir. Çivi buhranı 
-r·· d a a alışkın olan memleketlerin manA sürümünü temin etmek olsa gereh-tir. Peynir . 

Pahalanan şe'ker, yerli §ekerdir. Çün - , Peynir fiyatlarmda 40 gün evvelkı 
kü yerli şekerler ecnebi şekerlerine ,vaziyete göre yüzde 15 nisbetinde bir 
nisbtle daha temiz ve daha kuvvetlid~r. yükseklik vardır. Tenekesi 6 liraya sa· 
Halk yerli şekeri Avrupa şekerine ter ,tılan peynirler bugün 745 kuruşa satıl 

.mağa başlamıştır. Peynir satışı birkaç 

Piyasadan çivi tedarik imkanı azal· 
mıştır. Fabrikalar, tüccarlar• ve nal • 
burlara çivi vermemektedir. Bu yüz:
den çivi almak isteyenler ellerL,de pa
ralan olduğuhalde bulamamaktadır Ve 
kalet, çivinin kilosunu 13 kuruşlan 
sattırmaktadır. Halbuki fabrika sahip
leri bugün bu fiyatı az bulduklarından 
yeniden fiyat biçilmesini istemişlerdir. 
İktısat Vekaletinden gelecek cevaba ka 
dar da fabrikalardan tüccar1ara çivi ve 
rilmemektedir. Çivi olmadığından fi w 

yat ta yoktur. 

hayat hakkındaki derin bilgisi. ken ı~l- zarası gözlerimizin önündedir. Mürakaı 
ne çok mütek.amil ikna kuvvetı vermış- be vazüesini yapmakla beraber, bu ne .. 
tir. Bir mevzuun tet'kiki için yaptlan vi tecellilere sahne olmıyan, BüyükMil 
l ..+: ..... .,da ikna kabiliyeli üzerine nazarı let M ı· · T" k ' · ~·.u-ı- ec ı~ı, ur ·ıyP.nm s iyasi terbiyed 
dikkati eelbelrnek isterim. için en iyi b ir vasıtadır. 

Atatürkün halk ile teması ve halk ile Büyük Mill(>\ Meclisinin vatanper " cih etmektedir. Tüccarlar bakkaHara tüccar elindedir. K~ fazla olduğu için 
şekerin torbasını (50 kiloluk) 14 ııra 'yeni malın piyasaya çıkanıması geeike 
20 kuruştan vermesi lazımgelirken 14 ceği mevzuu bahsedilerek fiyatlar yük 

··-··········· ....... -· ... ••·••••• .. ···········-··········· seltilmiştir. Halbuki birçok alilkadar · 

müşaveresi memleket için çok b~yük verliği m emlekete örnek olmak üzere, 
faydalar doğurnıuştur. 1919 senesınd~ daima cida'<:i olmuştur. Dahili ve har! .. 
inkılabı başarmak için harekete geçtı- ci emniyr~t meselelerinde Meclis daf .. 
ği zaman fikirlerini kongrelere, murah ma büy".ık hassasiyet göstermiştir. 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatleri 4 - 2 - 193'Z 

PARALAR 

ı &e.rlin 
Alış 
62(). 

Sntış 
620. 

1 Dolar 12\00 126,00 

20 Fransız Fr. llS. llS, 
20 Liret 120, 12S. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Dralıml 18. 22. 
20 İ$viçre Fr. 56S. S7S. 

20 Leva 2'>. 23. 
ı FUortn 63. ~~ 

20 Çek kuronu 7S. 80. 
1 Avusturya sı. 20. 23. 
ı Mark ıs. 28. 
1 Zlotl 20. 22. 
1 Pcngü 21, 23. 

20 Lev ıı. 14. 
20 Dinar <la. S2. 

Ruble 
ı isveç kuronu 30. 32. 

ı Türk aıunı 1016. 1018. 

ı Banknot Os B. 2·s. 246. 
--

ÇEKLER 

Londra 
Nev·YOr'k 
Paris 
MUano 
Brfıksel 

Atina 
Cenevre 
Bo!ya 
Amstcrdam 
Pra~ 
Viyana 
:Madrld 
Berlin 
V&f10YB 
Budapet te 
Bükre~ 
~lgrad 

Yotobama 
Moıstova 

Stoltholm 

Alış Satış 
616. 616 75 

0 .7949 0,79325 
17.()6 l7.035 
15,107) 15,0887 

4 7160 4 71 
88.7 75 f8.6t 

3.475 3 •• 7 
64.61 64.5.325 

1.4520 us 
22.797S 22.7693 

4.2S:i0 4 .25 
11.367S ll.S538 
ı 9756 1.97.f0 
4.2'1 4.\9S 
4.3830 4 .3ns 

108.7662 108.63S 
34.S77S S4.S3; 

2. 7888 2. 78S 
24.93 24 .94 
3. 14~ 3.1450 

1ar yeni yıl mahnın muayyen .zamanda 
.çıka rı la b ileceğini söylemektedir. 

Tillik fla tları 
Miitemadiyen 
Yükseliyor 
Tiftik piyasasındaki faaliyet hiç fa

,c;ıla vermemekte ve fiyatlar her gün 
biraz daha tereffü göstermektedir. 
Bradford piyasası doğrudan doğruya 

, İstanbuldan mal alamktadır. Alman ah 
l.cıları ingilizleri rekabet harici bırok-

I 
mak için fiyatları bir mikdar daha yük 
seltmiş olmakla beraber İngilizler de 

l geriye kalan stoklan almakta devam 
ve bu fivat yükselişini kabul etmek· 

ı ~d~ . . 
l! İhractı.tın çok oluşu yüzünden İ'itan 

bul tiftik sto'kuıiın yakında bitec~U 
tahmin olunmaktadır. 

1·········-················ .. ·················-· .. ····-··-

1 
Ticaret ve zahire borsası 

4 Şubat 937 

----~ 
ITHALAT 

Çivinin bugünkü fiyat üzerinde ~da
;re etmemesi ~mi~ fiatlannda başgöste 
ren yükselrnekten ~ri geldiği söylen
mektedir. 

Kuş yemi 
Kuşyemine olan talepler devam E:1· 

mcktedil'. İngiltereden kampansasyon 
muameleleri yüzünden faaliyet artmış 
tır. Atmanyadan da :talepler artmakta, 
Birleşik Amerikadan biç bir hareket 
görülınemektedir. -----

Ince camdan mamul şişeler 
Yeni ithalat rejiminde ithali mem· 

nu listede bulunan A 494 fıkrası He· 
yeti Vckile kararile Kt listesine kon· 
muş ve keyfiyel Tür'kofise bildirilm~ 
tir. Bu fıkrada ince camdan mamUl ~i
şeler vardır. -----

Macar ziraat sergisi 

has heyetlerine ve şahıslara izah et- Atatürk, Meclisi ve hükUmet azaları 
rnek için birçok külfetlere katlandı. Ni- için bilyük bir kuvvet kaynağidır. Çe
hayet muharebe ile halledilen birçok tin meselelerin müzakeresinde onuıt 
karı§ık mcseieler için cemiyeti ikna et- hazır bulunup ta daima hayrete §8-Yan 
rneğe çalıştı. Yani ce.miyeti yarattı. derecde sarih olan fikirlerinden istifa .. 
Fikri kabiliyetinin en büyük eseri Tür de etmek büyük bir mazhariyettir.• 
kiye Büyük Millet Meclisini kurmak Başbakan. Atatürıkün yüksek meziyeti 
olmuştur. lerini çok canlı ve samimi ~?ir lisanla: 

Büyük Millet Meclisi milletin irade- izah ettikten sonra Osmanlı Imparntor 
sinin timsali idi. Türkiyenin içindeki luğunun tarihine temas ediyor ve Tüı'li 
ve dışındak düşmanları herşeyden faz- inkılabmın ana hatl;:ınnı anlatıyor. 
la, Büyük Millet Meclisinden, o mecı:.- Bundan sonra da Türk milletinin Ata" 
sin serbest münakaşalarmdan korku • iürke olan bağlılığını canlı ve yüreıt• 
yor1ardı. Milli dav~ manen saliıhiyeti ten gelen ifadelerle i1.ah ediyor. 
münakaşa kaldırmıyan hakiki mümes- ((The Financial Timesn den . . ... ________ _ 
lktısat Fakült-esi açıldı 

Rektörün açılış nutkundan sonra " İktısat siyaseti, 
sosyal siyaset mevıuu üzerinde ilk ders verildi 
(Baştarafı ı inci &ayfacla) \ruoan doğruya hayatile, iti• 

}eri)e hukuk fakültesinden bir çok ta· l~sil~ ve i~hitatile aUik_a~ar olan mille• 
lebder hazır bulunmUfbır. tın ıktısadıyatıdır. Tarıhın ve tecrübe• 

Bul::dny ıso. arpa ıs, kepek 15, Uftfk 8, fa· 
sulye 15, yapa~ 59, susam 55, un 10 1/41, ır
mik 12, pantok yağı 44 ı/4, zeytin ya~ı 17 

Macar milli ziraat şirketi, martın on 
vedisinde 13udapeştede kırk altıncı zi· 
~ant sergisini açacaktır. Türkiye de ser 
giye davet edilmiştir. Sergiye gidenle
re Macar hükUmeti kolaylık gösterece-k 

Davetliler aaat 17 de Hukuk fa- nin tesbit ettiği bu hakikat bizim miij( 
külteai birinci amıhna aeç.rnişler, Rek- tarihimizde tamamile mütecellidir. Tani 
tör Çcınil Bilsel kürsüye çıkarak açma istiklal temin edebilmek için yegane 
nutkunu irad etmiştiT. Rektör Cemil kuvvet iktısadiyattır.» 
Cumhuriyet rejiminin yüksek tahsil lktısat Fakültesinin sütunlarınc( 
müesseselerine verdiği ehemmiyeti te- hakkedilecek olan bu yüce söz1er Tür• 
barüz ettirmiş ve sözlerine şöyle de- kiyeyi kbrtaran ve medeni bir devle' 

ton. 
!HRACAT tir. 

Kuşyemi 10, yapağ 59 ton. -· ... ...,._.... ..... ~--~=· ·--.. -- . ·-
r--------------~1 vam etmiştir: olarak kuran Atatürk'ündür.» 

nuJ;day sert kfiosu 6 turu~ 35 paradan, Dış borsalarda - ullmi, hayat sebebi ve varlığının Rektör Cemil bunu müteakıp lkh .. 
arpa sert ldlosu 4 kUI'Uf 35 paradan, çaYdar temeli olarak aldığı içindir ki Cumhu- sat F akühesinin ehemmiyetinden V4l 

SATIŞLAR 

kilosu s kuruştan, Mısır sarı kiloBu 5 ku- Il hsullerimizin ıuB riyet yiiksek tahsil müesseselerinden gayesinden bahsetmi-, İsmet İnönü• 
nıt ' paradan. fasulye çalı kilosu g kuruş- T tan, susam kilosu 18 kuruş 20 paradnn 1S Fial/BTI sıra ile Ankara hukukunu, Gazi .teTbi- nün lktısat ve tasarruf haftasındakt 

l kuru~ ıo paraya kadar, yapaıtı Anadolu kır- ye Enstitüsünü, Ankara Ziraat Ensti- nutkundan akhvgı bir parça ile TürW 
ı 4. 11 • 937 kım kilOSU 63 kuru~tan 64 kunı' 30 paroya Mıldar tüsünü, İstanbul Üniversitesini, An- milletinin iktısadiyatta daima ileri git• 

---- kadar. z. ya~ ı. ci ycmcltllk kilosu 
57 

kuruş- ,Y~~t~~urb -T-._-. -ıo 1-'enila ka.ra i .• an ve ogra a a Ü test• tiğini tebarüz ettinniştir. ı 
kadar. pamuk kilosu 42 kuru,t.an 4t kuruşa Bor.. ri u Fiat Pan D 1 T ·h C ~ fy f k 1 · 
tan, Sansar derisi çifti 3500 kuruştan 4000 Berlııı ni açtığı gibi bugün de açılışma çağıni- Bundan sonra yeni Fakültenin yeal 

H b Yal.f Yü-z kile 116 şa kuru~a kadnr. zerdeva derisi 4;iftl 4500 ku· am lD1' dı ğın ız yeni İktısat Fakültesini açtı.>> talebesine profesörlerine ve dekanın' 
~tan 5000 kuru~ kadar. M• .aya !:~,P! " ~lO Fre Bundan sonra önümüzdeki yaz sö- hitap ederek muvaffakiyetler dilem{f-

Hanılnırf ~~- ..._. " R, M. { ' Balı:la Fıre mestri içinde iki enstitünün daha açı- tir. Rektör Cemil Bilse AtatÜTk 4 
Mıu•ilya " j 

Londra Mısır (Laplata) şubat tahmili kor· Hamburr Kiincmi Bın J.ilo 130 T. ı 1 lacağını müjdeleyen Rektör lktısat Fa· minnet ve saygılarını sunarak söz1e1J.. 
terl 23 Ş. ı 1/2 re. Ki. 3 Kr. 28 n.ntım, Lon· Lonclra 26]/2Şıl 1 kültesi açmak fikrinin çok eski oldu- ne nihayet vermiştir. 
dra ket~n tohumu (Laplataı -tııbat tahm111 Haınburıı J<abtılclu yüz ı.no SS T. L. ğunu hahralanna istinaden nakktti. Bundan eonra lktısat fakültesinhi 
tonu ll Ster. 10 Şi. re. Kl a Kr. ~ sanUm, f.-\ılı: l Bundan sonra ikttsadi kanuniann Deka~ı Ömer Celal kürsüye çıkmit, 
Anvcrs arpa (Lehlstanı ~ubat mart tahmill _. K•tm•• , 73 •• 1 d-L· h · · ı. i b 1 
100 

kllosu 
1
2

2 
B. Frank KL 

5 
Kr. 

17 
sant.lın. fındık içtimai münasebet er eAl e emmıyetı· -.ısa ve güze ir söy ev vererek bu mü .. 
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Aşçılelr diyarından bir ses 
(Baştarafı 8 inci sayfada) ı yemekierden bilhassa pliav İmı)aıatori 

duyan'ar sılacıyı karşılar. Bunların ara' çe Öjeninin pek hoşuna gider ve bu 
sında Bayan yoktur. O zavallının sak· ı Türk yemeğının kendt aşçısına oğre~il 
Ianması bır adettir. Geldiğı günden ~ti- mesi için Padişaha aşçısına emir ver · 
baren bir hafta ziyaretçilerine kahve mesi ricasında bulunur. Bu arzu tabii 
ve ::;igara ikram etmek bir mecburiyct is'af olunur. İmparatoriçenin aşçısı ge· 
taht.ndadır. Eğer sandık ve yatak ge • !ir. Bizim ağa da işe başlar. Pirinci tc· 
tirınezse aşçıbaşı hanımını sevmedıği .ınizler, suyunu koyar. Tenccre ocakta 
manasını çıkaran ko~u kadınların !S· ,kaynarken ağamız sigarayı te11endırir 

lıhzasma hedef olan karısı ayni naka· ve miadı gelince pilavı indirir, yağını 
ratı korac;ına okur. verır. Bir müddet sonra yemek kema1i 

Keresteci/er - Eyüp 
Otobüslerinde 
Bir y olculuk 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 

rün arkasındaki sıraya düşmüi olar. 
kızını farketmek için kımıldamp du • 
ruyor. Gece iyiden iyiye bastırdığın • 
dan kadıncağızın telaşı arttıkça artı • 
yor. Nihayet dayanamadı, seslendi: 

- K1z neredesin? 
-Buradayım anne. 
- Yanında oturan kim? İhtiyar mı, 

genç mi? 

- Söylesene aşifte, sakın 
zenne kılıklı oğlan oturmasın 
Alimallah tepelerim. 

gene o 
yanına. 

Fenerde ihtiyar bir Rum !<adınını 
bıraktım. Yerine hücum ettiler. 

EVET GOZELIM, ŞİMDİ 
Bütün erkekleri tesbir e=::ebi[ rsin 

Bir m l knabaan lineleri cezbettlll gibi, 
· clld Için uayet aablt ve 

SON DERECE YAPISKAN VE GAYET iNCE OLAN 
' 

bu renl " Bir de dart puara , y1 tecrübe et. 

İşte, kimyagerierin ve kadınların 50 se
nedenberl aradıkları pudra, günde bir 
defa pudralanınak Ufldlr. Cıld!nlz Için 
son derece yapışkan ve gayet ince ol
mak ltıbarlle yüzünüzün ve burnunu
zun parlaklı{tı ebediyen zail olur. Dı

şarıda, ya~ur ve guneşde, dahllde sı
cak salonlarda (reslmlerde gordugı.infiz 

gibi) her şeyi yapabllirslnlz. Suya, gü
neşe maruz kaldığınız ve dans ederek 
terledl~nlz halde tenin ş::ı.yanı hayret 
saflyeUnl muhafaza edersiniz. Akşam 

iizerl yorgun, buruşuk bir yiızle evine 

Köyünde pek fakir ve pek serazat ge ni bulur. İmparatoriçenin aşçısının önü 
çinen aşçılar talıminin fevkinde bon· .ne koyar. Mösyö pilavdan bir kaşik a· 
kör \'e misafirperver<lirler. Onlar getir lınca beğenir. Çok nefıs olduğunu söy 
dıkler. yatakları daha ziyade misafır • ler ve kendisinin bunu öğrenmek içın 
leri için hazır bulundururlar ve ümi· emir aldığını, pirincın, suyun, ya~ın 
din fevkinde ikramlarda bulunurJar. mikdarını ve pişirme şekillerini tercü 
Çok mükrimdkler. Gelen misafirlC'r man vasıtasile sorar. Bizim ağa san'a· 
çok defa yemeklerini alafranga yiyebi· 'tindeki muvaffakıyetinden mütevellit 
lirler: Yatak takımları tahmin edilem:- bir gururla, önünde pişirdim. Bunun 
yecek kadar temin ve hatta ipekli de o· kilosu okkası olmaz. İşte böyle pişer, 
lur. cevabını verir. Bunun için ekonomi d~ 

b · 1 avdet eden kadınlar, clldlcrini tazeleylp farkedilmez. En samimi dostların.a btıe Meğer bazı oto i.ıs er Fenere gelip 
müşterilerinin p ir ço.ğu inince daha gençleştlrebllirler ve bir kaç yaş daha (bu pudra sayesinde) ten1n1zln cazlp 
ileri gitmezler, tekrar müşteri almak genç görünme~e muvaffak olurlar. Bu güzelll~lni fldctn tabii tellkki edecekler-· 
için yarı yoldan tornistan edcrlermiş. pudra gayet beyazlatıcı ve kuvvetıendl- dir. Siz de bu slhirl'lınlz, gayet Ince ve 
Bu hücum edenler işte o orta yerde rlcidir. Yüzde hiç bir vakit leke ve tn- son derece yapışkan cblr de dOrt. pud· 
kalan bedbahtlarmış. btLka halinde gözükmez. Gayet ınce rayı ısrarla ve markasına dikkat ede

Bir lokantaya girildiği zaman ::ışçı, bilmezler. San'atinin o1dukça chli olan 
Bolulu olduğunuzu duyarsa. gelir, der· pir aşçıya 25 kişilik bir ziyafet için bir 
hal sizi selamlar, yemeklerinizin şekli hesap tanzimini teklif ederseniz iç:in -
değişir. O, patrondan ziyade sizi mem- den çıkamaz. O yalnız pişirmesini bilir. 

1nun etmeyi düşünür. Müdahale eden o- Bunun1a beraber bu san'ate şeref ve
'iursa bıçağını beline sokar ve işini ter ren Abdullah Efendideki Marko Ah • 

Önümde oturan sarışın kız csmer ar· 
kadaşma dert yanıyor. 

olması itibarlle dldde o kadar güzel ve rek lsteyiniz. Netleesinden memnun Ila· 
muntazam yapışır ki mevcudlyeti bile lacaksınız. 

ketmekte bir beis görmez. En büyi.ık ,metler, Denizyollarındaki Kara Meh • 
' ku urları b~ı başına iş görmeme!eri ,metler, Mustafa ustalar, Yataklı vagon 
ve patronlar hesabına çalışmalarıdır. larda çalışan Nazif ustalar ve Kara Ha 
San'atlcrindeki maharetleri pra+ikt!r. sanlar Gök;esuluların iftiharla andık
Bunu 'bir misalle tevsik edeiim. Sultan ııarı müstesna san'atkarlardır. . 
Aziz Fansaya gittiği zaman alaturka Niyazi Öztür 

------------------····----------------------
Bir Rus Deniz Sübayının hatıraları 

(Baştarafı 6 mcı sayfada) 

- Oh çok şükür binemedi bu akşam. 

-Kim? 
- O bıyık h oğlan? 

- O çocuk ta senin fldeta sinirine 
dokunınağa başladı, kardeş! 

- Dokunur elbet! Kazık gibi pipoyu 
ağzına sokuyor. Ortalığı bir tütün ko· 
kusudur alıyor. Oturabilirsen otur. 

Ayvansaraya geldik. Benimle bera · 
ber iki dcli!<anlı indi. 

Birisi burnu ezilmiş rugan iskarpini· 
ne yan yan bakarak: 

MIDENIZE 
dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çl~nemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK-
ŞlLlK, HAZlMSlZLIK, atırbt ve 
buş dönmeleri hlssederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
·HAZlMSIZLIGI, MİDE EKŞb..lK 
ve YANMALARINI GlDERlR. 
lNKIBAZI defeder. Bugünden bir 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mn
masil nınstahznrla kıyas kabUl 
etmez. biz denizedalmış bulunuyorduk. Bu de· 

fa hedefleri «Gnevni» olmuş ve tara · 
feyn aıasında kısa, lakin pek .jiddetli 
bir mücadele geçmiş. Tayyareler bom· 
balarile, muhribimiz de top ateşile bır· 
birlerin i zedelemeğe uğraşmışlar, liı. -
kin muvaffak olamamışlar. 

Süvari dalına emrini verdi. Su sarnıç
ları açıldı ve cKrab• yavaş yava~ su · 
]ara gömüldü. İnebileceğimiz azami 
derinliğe indikten sonra hedef:mize 
doğru ilerlemeğe koyulduk. Hepimiz 
heyecan içinde idik. Küçük bir tesa • 
düm, yanlış bir manevra hepimizin 
mahvolmamız için kiı.fi idi. 

-Ne kaba herifler var dünyada. de· 
di, insan gibi binmesini öğrenemediler 
gitti. Şöyle bir Kö olsalar .. Sıra sıra bi
nilse ... 

M AZ ON ısı m, H O R O S markasına dikkat. 
·.: . ... . 

Arkadaşı cevap verdi: 

- Kö olmaktan vaz geçelim de bı 
nebildiğimize şükredelim. Maamafih 
kimsede kabahat yok, yüz kere vapur· 
la gelip gideyim, diyorum da gene ya· 
pamıyorum. Gitgide kepazeliğin tirya
kisi olmuşuz da haberimiz yok. Sen a· 
sıl buna bir çare düşün iki gözünı. 

NERViN 
Düşman tayyarelerinin bize karşı 

vuku bulan hücumları neticesiz kal -
nuştı amma bizim tasavvur ettiğimiz 

gizli ameliye de suya düşmüş, tealıhu
ra uğramıştı. 

Çünkü tayyareler tarafından görül
dükten sonra gi?.lice cVarna» linıanına 
girmek tabii mevzuu bahsolamazdı .. 

Sinirlerimız kopacak kadar geri! -
miş, ellerimiz, kollarımız bağlı bir hal· 
de kendimizi rnukadderata teslim et • 
miştik. Nihayet cGalata• burnuna var· 
dık. Şimdi artık işimize başlamak za· 
manı gelmişti. Vakit kaybetmeden 
mayin dökrneğe başladık. Mayinler bi· 

Uykusazla§a, bq d6ameıerlae, lsterl, çarpıabJ&, 
asabl lkslrlldere, baygıalık ve sıktatıra 

karlı lerablık verır. 
•. j 9 

* Dört gün bekledik ve yeniden cVar-

rer, birer denize indirildi. Biz çekil • .. -···--···._. ...................... ·--······-----· 
dikten sonra bu suları emi.? farzede · ,edeceklerinden bizim için malıvolmak 
rek buralarda dola~acak duşman ge • .. d .. d" H lb k' d tt ı Ziraat V ekiletinden : 

fta• ön!erine geldilc. 
O ~ün hava sisli ve yağmurlu ::di. 

Fazla vakit kaybetmemek için süvari 
dalmıya ve düşman mayin tarlaiarı · 
nın altından geçrneğe karar verdi. Bir 
taraftan bu suretle seyretmek bize bir 
hayli vakit kazandırıyorrluysa da, di· 
{!i'" ttıraftan düşman mayin1erine çar· 
parak herhava olmak tehlikesi vardı. 
Ma,·ınlann zincirlerine takılmak ihti • 
mali de cabası. 

Lakin biz her .şeyi göze aldırmUitık. 

· · .. 1 b ' .. . h 1 ,yuz e yuz u. a u ı av e e yaımz 
mılerıne guze ır surprız azır ıyoı • d" · · t hl'k · d b d k· ~ uşman maymı e ı esı var ı ve u 

u · tehlike de bir denizaltı gemisini tuzla 
Sonuncu mayinimizi attıktan sonra 

Jmz etmek için kafi olmakla beraber 
hepimiz derin birer nefes aldık. Ar • her nedense kendimizi daha rahat ve 
tık vazifemiz bitmişti. Şimdi artık döri- emin h issediyorduk. 
rnek icap ediyordu. 
Vakıa dönerken de gene dalmı~ bir . cGnevni» ile tayin olunan randevu 

halde düşman mayin tarlalarının al - .mahalline vardığımız zaman muhribi· 
tından geçecektik amma, bu sefer ge· .miz bizi beklemekte olduğunu gördük. 
mimizde mayin yoktu. Giderken bi r Ve muhrip önde, biz arkada «Sivasto· 
mayine çarpmı~ olsaydık gemimizde poh yolunu tuttuk. cKrab• Varnaya 
bulunan kendi mayinlerimiz de infilak mayin dökmek vazifesini başarmıştı ... 

Sivil ve askeri aanat mekteplerinin makine ve demircilik kuma .. 
lanndan mu:un veyahut ta çiftliklerde ve ziraat mtieW!.IderiDde 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmayı hakkiyle öğrenmit olup 
ta yeni açılacak ziraat itlerinde istihdam olunmıya talip bulunanlar
dan sanat m ektebi mezunlannın pbadetname suretlerini, dijedeıi .. 
nin ehliyet vesikalannı ve her iki kısım talibin de timdiye kadar 
bulunduklan itlerden alDiit oldukları hüsnü hizmet vesikalan Ue &çer 
kıt'a fotoğraflarını bir ütidaya bağhyarak tez elden Veklletimize 
a-öndermeleri ve muv~ adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

"Son Posta, nın Edebi Tefrikas1: 42 aHediniz. incitmek istiyordum. t,te bu yüzden 
Bütün bunlardan evvel size biraz sizi en ince yerinizden yaralayacağını 

' kendimden bahsedeceğim, fU son gün- bildiğim şeyleri söyledim. Bana haka-
.;:;c lerde alnımavurduğunuz alçaklık dam- ret ettiniz o zaman biraz ayıhr gibi 

---::::? '.1 gası sanki bütün mevcudiyetimi don- oldum. Fakat hana öyle derin bir nef-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~a•z•a~n~:~~~~d~~C~•IA~I durdu. Kederimden ne ya~cağımı ş~ retk bakıyordunuz ki e~er sözlerimin 

_ Per~ • _ fırdım . Fakat inanınız Seza Hanım hen ı hak.ikat olduğunu ispat etmezsem ö • 
Sonra adımlarımı sürükleyerek ya-ı nefret duymama gene siz sebeb oldu- sizin bildiğiniz kadar fena bir insan lünceye kadar nazarınızda düştÜKÜro 

vaş yavaş merdivenleri çıktım, büyük n uz Seza Hanım. Çünkü Sırrı Nihat ı değilim. Hiç bir zaman size kötülük korkunç mevkiden kurtulamıyacağımı 
beyaz zarfı göğsümde sıkı sıkı tutuyor- sizi sevmiyordu, sizi mes'ut edememiş- etmek istemedim. Yalnız Seza Hanım hemen anladım. 
dum. Odama girince kendimi bir kol· ti ve sizin muztarip yüzünüz, kocanı- hayatımda tek bir hata yaptığımı sa- Bu tahammülsüz bir şeydi. Çılgın 
tuğa attım ve uzun zaman dizierirnde za takılınca daima garip bir surette bu- nıyorum. O balo gecesi size söyleeli • gibi sevdiğim bir kadının nazarında bu 
duran zarfa baktım , kalhim halsiz hal- lutlanan gözleriniz gittikçe bu eski ar- ğim sözlerle her türiii suçtan münezzeh kadar alçalmak ölmek demekti, işte o 
siz acır gibi atıyordu. Silkinir gibi bir kadaşımla arama soğuk bir duvar çe· hayatıma küçük lekecikler damiadı . zaman Sırrı Nihadı, her şeyi unuttum 
hareket yaparak kendimi toplam.ıya kiyordu. Fakat buna da ne ben ne siz sebep ol- ve kocanızın dostluk kilidi ile kapadığı 
çalıştım ve kötü bir şey yapıyormu - Tekrar ediyorum Seza hanım duk buna tesadüfler sebeptir. Ben o ağzıının açılmasına bu suretle gene siz 
şum gibi etrafıma korkak bir bakışla bu eski dostuma gizli bir nefret duy - gece o baloya gelmiyecektim. Sizi Sırrı sebep oldunuz. «Eğer söylemeı.seniz 
göz gezdirdikten sonra zarfı telaşla mama siz sebeb oldunuz. Nihadın kollarında ona o ka.dar yakın beni hakkınızda vereceğim hükünıde 
yırtarak kucağıma dökülen mektup - Ilk önceler <c fakat bundan hana ne, görmiyecektim. Diyeceksiniz ki sizi ı' serbest bırakıyorsunuz de~il. mi?ıı De
ladan ilk yaprağı alıp okumaya başla- bu' hadiseler niçin beni Sırrı Nihattan o gece onunla tamamile aniaşmış de- miştiniz ve yüzüme öyle bır nefretle 
dım. bu kadar uzaklaştırıyor? )ı diye, düşi.i· ri n bir samirniyet içinde gördi.iğüm , bakmıştınız ki hırsımdan titremiştim. 

Buraya da aynen geçiriyorum. Şöy- necek oldum. Ve sonra hiç bir şey dii- zaman sevinmem lazımdı. Sırrı Nihat 
1 
Bana öyle bir muamelede bulunmasay 

le baslıyordu: şünemez oldum. Sade bir kişiyi dü - sizi ihmal ediyor diye, kızınıyar muy- dınız çok. başka hareket edecek o gece 
H Seza Hanım: şünmeye başladım: Sizi. duırı? İşte istediğim olmuş nihayet ko- söylediğim şeyleri bir sarhoşun saç -
Evvelfı şunu söyleme'k ıstıyorum.. Sizi seviyordum Seza Hanım. Hem canız büyük bir gafletten uyanır gibi maları diye, size kabul ettirmeye çalı-

ben sizin sandığınız gibi adi vefasız, nasıl bilseniz, hem nasıl..ıı si7.e kollarını açmıştı. Bunu çok hoş şacaktım. Fakat siz bunun böyle olma-
az:z bir dostu gene sizin tabiriniz ile Bu satıriara gelince mektubu diz - görmeli idim. Fakat bu elimde değildi sını istediniz Seza Hanım .. 
söyliycceğim karısına göz diktiği için lerime koyarak gözlerimi kapadım. O· Seza Hanım. Bütün kanım beynime Şimdi bir düşünce ile müsterihim, bu 
düşürmeye kalkan bir alçak değilim .. ı nun sap arı yüzü, hummalı bir ateşle hücum ediyor, sizi koşup parçalar gibi aniatacağım şeyler yeni ve binbir güç
bunu hiç bir zaman kabul etmiyorum. yanan kahve rengi gözleri gözümiin onun kollarından almak istiyordum. lükten sonra müsterih şekle giren ha
Ben Sırrı ıihada geçirdiği bir çok buh- öıliine geldi ve içimde garip bir sız ı Sonra bunu yapanıayınca hırsımı iç- yatınızı yıkmıyacaktır. Çünkü bunlar 
ranl rda yardımlarda bulunmuş bir duydum. 1çimi çekerek gene mektubu kiden aldım. lçtim içtim .. Ye iradem o gece söylediğiniz gibi her genç erke
adamım bir düşman değil. Ona karş ı eli me ald ım, okumaya ba~ılad ım: elimden gittikten sonra oradan kaça - ğin başından geçen şeylerdir. Anlata· 
hi.irmet ve muhabbetten başka son 7.a- H Beni affediniz Seza Hanım hiç bir cağıma alkolin tesirile bir cehen:ıem caklarımı Sırrı Nihada söylemeyiniz 
manl<tra kadar hiç bir kötü hareket bes- zaman söylemememi istemediğiniz bu gibi kaynıyan şuursuz bir kafa ile size demiyorum. Çünkü siz o kadar iyisiniz 
)emiyordum. Bu eski dostuma ıizli bir kelimeyi n ihayet söylediğim için beni koştum. Dansederken sizi hırpalamak ki biJiyorum bunları okuduktan ısonra 

"32, "157. 

yırtıp, on u affedeceksiniz.. Siz de iyi 
füsunkfır bir perinin her dokunduğu 
yeri iyi eden parmakları var Seza Ha
nım. Hiç iyileşmiyeceğini sanan Sırrı 
Nihadı da o parmaklar şifaya uia.,tır • 
madı mı? Küçük Ayşeye gösterdiğiniz 
şefkat, hatta bana bile son zamanlara 
kadar her şeyi anladığınız halde aldı· 

ğınız dost cephe .. tekrar ediyorum aiz, 
siz bir meleksiniz Seza Hanım .. 

Sizi bu mukaddemelerle belki aık • 
tım. Artık her şeyi anlatacağım. Bir 
dosturnun bana tevdi edilmif esrarını 
bir bal'kasına açtığım için Allah beni 
affettsin. Fakat bir cihetten de iyi yap· 
tığımı sanıyorum. Bu iyiliği canım gibi 
sevdiğim bir insana, size yapıyorum. 
Herşeyi anlayınca daimi bir surette içi
nizi yiyen kurtlardan kurtulacaksınız. 
Zaten çok korkunç şeyler anlatacak de
ğilim. Belki de okuduktan sonra sizin: 
HA .. bu muydu h diye, omuz silkele
yeceğiniz basit bir macera .. 

Yedi sene kadar oluyor. O zamanlar 
fakülteye asistan olarak yeni tayin e .. 
dilmiştim. Meşhur doktorlardan birt 
olan hocamla aram çok iyi idi. O nun 
himayesi sayesinde Avrupaya gidip 
stajımı yapmıştım. Fakat bu müddet 
zarfında ailece çok büyük sıkıntılara 
uğramıştık, o zaman iki kızkardeşim

de daha evlenmemişlerdi, ve onlara 
ben bakıyordum. Hocam mesle~i haya 
tımla olduğu kadar hususi hayatımla da 

meşgul olur, beni pek severdi. 
(Arkasa var) 
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1 Hikaye İki külçe altın 
L ~ 

Yazan: Pierre Dominique 

M. Dupont, yol arkadaşına: 

Yazan : Eski Tanin aa,muharrlrl MuhiHin Birgen - -Dernek ki siz hiç külçe altın gör . 

Ziya Gök a ıp, " i n k ı ı ap çı,· şi ir d e g" i ı, =ü~~i;~~;:.dika~:~~.- ;e~::ı:er~;ım 
- Bir değil, hatta iki.. dedi. 

e b
• f•k •• k tt k d• d Yanında duran valizi açtı; içinden ser yapar, ız ı re şıır a ı '' ıyor u bahsettiği iki altın külçesini çıkardı. 

.......... 

Bunlar tuğla biçiminde idi. 
Eğ 1 J - İşte, dedi. Her biri on kilo. Üç yüz 

er o olmasaydı koskoca bir inkılap hareketi yapmış o an ttihat ve Terakki bin franktan fazla eder. Londra'ya gö-
renksiz gelip renksiz gidecekti. türüyorum. İnsan ihtiyatlı bulunmalı ... 

Gemi limandan çıkar çıkmaz sis içı-

.. Bu a8zleri söylerken Ziya Gökalpın müdahalesi lazım gelen Büyük içine atmıya çalı~ıyordu. Buna ls tan- ne ginnişti: mevsimin belki en kesif 
Jçınde «hiımlerinin fikrine kafi dere· Doktor zuhur etmiş olmasaydı bul heyeti merkeziyesinden çıkan, da- sisi. Düdük muttasıl ötüyor, çan hiç 
~~e .~ehberlik edememiş, bilgisinin bu baygınlık belki de ebedi bir uykuya ha maddi, daha iktıaadi, daha demok· durmamacasına çalıyordu. 

Urbunün kafi derecede uzakları gör- inkılap edebilirdi. Doktor yetişti, ço - ratik ve binaenaleyh daha asri bir fikir Birdenbire bir saderne geminin ba • 
lrıeğe yetişmemiş olan bir ilim ve cuklar dünyaya geldi ve şimdi, inkılap hareketinin de yardımı eklenince, artık rım allak bullak etti. Bardaklar, tabak
~ı:niyet adamının derdi vardı. Bunun- gürbüz çocuklarının her gün biraz da- 908 hareketinin bir manası ve bir ren· lar kırıldı, M. Dupont ile M. Harris ye-

.. beraber inkılabın inkılapçı elile alıp ha büyüdüğünü görerek, mes'ut bir gi olmuştu. Vakia, Sebilürreşadın ve re yuvarlandılar. Geminin her tarafı 
~~tÜınüş olmasından dolayı mes'ut idi anneliğin bütün lezzetlerini tatmakla şair Akifin medrese kültürünü temsil sarsıldı. Makineler durdu. Herkesi bir 
ıçındeki dert de bu saadeti büyütmek- meşguldur. eden hareketi de Ittihat ve Terakki korku, halecan kapladı. Bütün ağızlar
~tn ~ka bir f•Y yapmıyordu. Öte • Karl Marks'ın doğru bir sözü var • çerçevesi içinde i<li ve bunlar Ziya dan birden de~etli bir feryad koptu. 

d
enberi, ben, zayıf bir Türkiye için· dır; der ki : «En büyük ve hakiki Gökalpa arkadan arkaya küfrederler· Birden kapılar açıldı ve içeride kim e d ' F k 1 'h varsa dışarı fırladı. İngiliz arkadaşına: 

h ınanasız bir emperyalizm ve fütu- feylosoflar, , düşünenler değil, yapan- ı. a at, ttı at ve Terakkinin yukarı 
~tçılığın daima aleyhinde bulunırıuş lardırhı Ittihat ve Terakki, Ziya i!e. tabakası, yani baş teşkilatı, açıktan a· - Batıyoruz! çabuk! diye bağırdı. 
;:.duğum için o gün, bilmem nasıl bir yahut onun tipinden daha başka tip- çığa Ziyanın lotikametini almıf, fstan· O da koşup çıktı. M. Dupont Iki kül· 
ıal,e, ona küçük bir iğne batırmak is- lerde insanlar vasıtasile haylı düşün· bul heyeti merkeziyesinin jktısadi faa· çeyi aleıacele valizina yerleştirip Har-

tediın.: dü; fakat, yalnız düşündü. Düşündü, liyetini himaye etmiş, Türkiyeyi Av- ris'in aııkasından yetişti. Vapurun gü -

Z T k d M k d h 
r k"lt" .. ha vertesi mahşer mbi idi. Kesif sis ara -

b
.- iya Bey, dedim, aiz ür iyeden yaz ı. ar s'ın kastettiği mana a a- upa u uruJ;ıe ğlamıya karar ver - b' 

" Turan yapmak isterdiniz. Halbuki kiki bir feylosof olmadı. Bu, bir taraf· mişti. smda insan çehrelerl birer hayalet gi· r ı bi gözüküyordu. Denize bir kayık indi-
ea iat inkılapçı Turanı hayal diye bir tan onun bünyesindeki noksandaıı ve Bu maksatla kafı'le kafı'le genrler, :r d b ' t t 'S ilmişti; içindeki gemici, &lin e ır a • 

l~afa bırakıyor ve Türkiyeden yalnız zamanının şartlarından, bir taraftan Almanyaya ve Avusturyaya ilim ve banca, bağırıyordu: 
ur~iye yapıyor! Buna ne dersiniz? da hakiki feylosofun o tarihte henüz san'at tahsiline gönderiliyordu. 
. Zıyanın, eski açık çizgilerini kaybet- ":'eydana çokmak için vaktin i bekleme- Hülô.sa, Ittihat ve Terakki bidayette nı; Z\::~!ı!~~iden fazla almaz. Eşya· 

~~ş aölğeli çehreai, biraz daha büzül- sınden ileri geliyordu. bo~ bir kubbe idi. Bunun içinde, bir 
:• Ve bir hayli durup düfündükten son· F aka, bütün ku su rlarına ve eksik • aralık, tür! ü tür 1 ü sesler, ahenk- M. Dupont külçeleri valizinden çı · 

f
a aualimdek.i muzip ruha gülerek, liklerine rağmen, Ziya ve İttihat ve Te- siz, karışık, bo ğu k veya canlı bir gü- kardı ve yavaşça gömleğinin içine yer· 
akat d 1rn k kk' · 1 leştirip önünü ilikledi. Harris de on • 

' arı ı yara : ra ının esas teşkilatları memlekette rü tü ve ug~ u lt u peyda oldu. Bu kaka- k U dan aynlmıyordu; onu dürtükliyere ·: 
t - yanış devirlerinde 'ür, hakika- Avrupalılaşma fikrine kuvvetle sarıl- foni yedi sene kadar devam ettikten 
,•· ~~alizme tekaddüm eder .. Ben lik- mış bulundular. O tarihlerde, Türkiye- sonra bu kubbenin Içinde peyda olan - Arkadaı;, dedi, denize atılacak Ö· 

e şıır kattım, inkılapçı fİir değil, eser nin fikir aleminde karşı karşıya gelmiş bir ses, bütün bu kakafoni ve uğultu· lülere böyle a~ırlık ba~larlar. 
Yapıyor! O zaman bizler elbet geride olan iki kuvvetten biri, arap kültürü-. nun üstüne çıktı, ona hakim oldu. Ya- M. Dupont hiç sesini çıkarmadı, göğ· ltalırızl ~~ . . . . 

1 
. b sünü yokladı. YiTml kilo, hayli ağır 

O 
.. ,.nun tesırını taşıyan panıs amızm, mem- vaş yavaş u ses o kubbede müsait İ d'' )(\d" 

d Z ı h 
, . şey... çinden: cSuya u~ersem u u -

L gun en sonra iya i e bir kere da a leketi şarklı olmaya, ~.arka gitmeg"' e ve bir akustik buldu ve onu doldurdu. ıı:.on ak ğüm gündlir!» dedi. Gemici: 

Çeviren: Nurullah Ataç 

koynundan külçelerden birini çıkardl 
ve Harris'e: 

- Bir adım yaklaşırsamz beynınizi 
parçalarım! dedi. 

Harris: 
-Peki! peki! dedi. Onu yine koynu• 

nuza koyun, tehlikelidir. 

Bu felaket sabahleyin olmuştu. Du • 
pont Harris birbirinden uzakça otur ~ 
muş, gözlerini birbirinden ayırmıyor .. 
lardı. Soğuktan titriyorlardı. Günüıl 
bütün saatleri sis içinde işte böyle ge• 
çecekti. Bir an denizde bir düdük sesf 
duyar gibi oldular ama hiç bir şey çık_.. 
madı. Korku, endi~e içinde idiler, saat' 
ler geçtikçe ümitleri kalmıyordu. Ak' 
ş ama doğru sis açıldı, rüzgar çıktı, · e• 
niz kabardı. Bütün gece M. Dupont: 

- Susadım! susadım! diye inlcdı. 
Güneş doğdu, Harris arkadaşına bak• 

tı: 
- Siz benden evvel ölürseniz ki.il * 

çeler benim olacak ... 
M. Dupont: 
- Onları size bırakmaktansa r.lenlzf 

atarım! dedi. 
O zaman Harris cebinden bir porta • 

kal çıkardı ve M. Dupont'a gösliO're>re~ 
- Bunu yiyeceğim, dedi. Daha böy• 

le dört tane var. 
Elini uzattı ve: 
- Bir külçeye bir portakal, dedi. 

M. Dupont omuzlarını silkti. Yağ " 
ma mı var? bir portakala bir külçe al .. 
tın verilir mi? Ama bir an sonra fik .. 
ri deği~ti. İçinden: cÖleceğim! kuı tu • 
luş yok!• dedi. Deniz pek sertti; gö~ 
bomboş ... Kar~ısmda, arkadaşı bir hay .ı 
van gibi tostoparlak olmuş, portakalıı 
soyımı~. dilim dilim yiyordu. Sonra. 
kabukları da yedi. Hain hain gülere~ 
cebinden bir portakal daha çıkardı. 
Birdenbire M. Dupont: 

- Ver! diye bağırdı. 
Harris portakalı uzattı, külçeyi al • 

dı. M. Dupont portakalını yerken hem 
ağlıyor, hem de bir çocuk gibi sevmç 
sesleri çıkarıyordu. " uş~ naaip olmadı. Ziya, tasav- şark ta .kalmağa sevkederken, öteki, Ziyasız İttihat ve Terakki hoş b' _ Yav~ yavaş! birer birer! diye 

ur ettıklerini çoktan geride birakmış Ziyanın c zamanlar için daha hayal o· 8 d bı k b b' k bb' 1 ır "~ ll .,. n ~ . . a a ra mıyan oş ır u e 0 up bağırıyordu. Jrıu enuz ~ftl. sın~n başınd: buluıl • lan panturanzim fikri Türkiyeyi Arap gidecekti.... Fakat onun bu tenbihinl dlnllyen o!· Akıama doğru, yani geminin bat • 
. . ş olan bir ınkılabın mes ut günle- tesirinden kurtarıp Avrupa kültürünün (Arkası var) mad:; hep birden atıldılar, kayığın ke- masından otuz altı saat sonra, Duponf 
~nı &Örmüş talihll bir fikir adamı ol- narlarına tutundular, !çine sıçradılar, ile Harris hii!A sandığın üzerind< idi ' 

u. J h J ı birbirlerine çarptılar; bir taraftan zin- ler. M. Dupont sabahtanberi hiç se.; çı· 
!alihli sade o değil. ayni zamanda n isar ar U. Müdürlüğünden: cirler boşanı - -------------- karmaml!'itı; bir· 

ttihat vo Terakki de öyle idi. Eğer Zi- -- yordu. Birden • k h den: 
Ya olmasaydı koskoca bir inkıliip ha· 200 Kilo L:itapon bire ön taraftaki Yarın i nus amızdı : PortakaY 

·~keti yapmı, olan bu teşekkül, renk- 900 )) Alçı ıinclr koptu "" Kasapla celebln dedi. sı~ gelip renksiz gidecektı. Ziyanın fi. 900 ll Reçina k a y ı k t ak i. d&VBSI Harris ('.pe '\ 
ltlrl . . 1 - Yukanda cins ve mıktarı yazıb 3 kalem --~--me ... .tnam-1 mu· lerin hepsi denl • ki• der gibi ba * erını yavaş yavaş kendi fikirleri DJ8BC r-.. '- e döklildüler. y J 1 H şını salladı. Ka ~ Yapın,,, onun çalı,malarını tutmuş ve clbinc:e pazariılda oatm ahnacaktır, ı M. Duponl azan : Smf! altisi lan iki portakalı 
~aYretini gıdalandırmış olan Ittihat ve ll -Pazarlık 16121937 tarihine raatbyan aalı günü aaat 15 de Kaba- içinden: eBu se- ------------1 çıkardı: bir tane· 
k e~akki, üzerinde yalnız ıuneşrutiyeh> tqda levıızrm ve mübayaat fubeııindeki alım komiayonunclrı yapılacaktrr, fer saSiam öldüm!• dedi. sini son külçeye mukabil, M. Dupont'a 
~lırnesi yazılı olan bayrağına, devri- lll - Şartnameler parasız olarak hergün IÖzü geçen tubeden alınabilir. A1tının ağırlı~ M. Dupont'un bir gUl- v~rdi; kendisi de iki külçeyi hacakla ~ 

nın sonuna doğru bir de renk verrneğe IV -lateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 1,5 güvenme le gibi denizin dibine. çekiyordu. M. rının arasına sıkıştırıp, son portakalt 
"'.?"'Hak oluyordu: Demokratik bit poralarile birlikte adı geçen loomiayona gelmeleri illa olunur. ıı690ıı Dupont onu atıp kurtulmak istiyordu yeıne~e başladı. 
~ Utkçülilk ve layikliğe doğru giden bir ama kabil de~ildi: iki eli ile uzun ve O esnada ortalık açıldı ve kar~ ı dan 

dın - devlet ayrılığı prensiplerine isti- 1 Beyoğlu Vakifiar o· - IlAnlari 1 yassı bir tahta sandığa tutunmuşıu. toprak gözüktü. Tam vakti idi. Sandı\. 
hat eden bir tanzimat yıkıcılığı ... Bu lreklöriUgU _ Ah! bir yardım eden olsa ... Tam 

0 sı • çürümüş, batmak üzere idi. Su. dizle ( 

;,•nğin inkişafına, o devrin bütün itti- Pangaltı cumhariyet C. 87 No: lu rada başının ilzerinden dol!ru .Iki ba • rine kadar çılanıştı. Şimdi bir kaç ku· ~tçı ınünevverleri u çok hizmet et· ireoi . Siirp Agop oportrırııınmın 9 uncu da- cağın sarktığını gördü, sonra Harrıs'in !aç kadar yüzınek kfıfi gelecekti. Yil'lrd_ 
lll ış] d' Fak h b h · ba§ı meydana çıktı. kilo altınla nasıl yüzülür? Haı ris kül• 
~. er ır. at, iç irinin izmeti Pangaltı Cumhurıyet C. 87 Noı lu Sürp Agop --oohımımının 4 üncü da· <.ıyanın h' t d · ·b 1 • . --- Harrls M. Dupont'u kollarından tu • çelerden birini aldı ve suya fırlattı; M, 

ızme erecesıru u amaz. ıresı. S dı;r. D t' d t t b k d 

P al Elmadağ __ ı..ı__. tup yukan çekti. an lSa tutunmuş bir upon a a ers ers a ıyor u: 

Hakiki inkiiAp 
İtthat ve Terakki, Osmanlı impara

~~tlı.ığu dünyasına, ancak. bir takım 
ısler, meyiller ve istikametlerle doğ

ll'ı~ştu. Ayni müessese cumhuriyet 
l Urkiyesinin eşiğinde, gelecek şeyden 
~amamen habersiz, ölmeğe dağru gi-

erken, harbın son iki senesi içinde, 
~.te, yukarıda izah ettiğim tarzda fi • 
~lere sahip oldu. Bunları birer birer 

ıl vlet programı haline koymaya ça -
Ştı.. ö b']' gı sırada yıkıldı. nce, zannedile-

yı~rdi ki, bu yıkılı~, bütün Türkiyenin 
.f .. ılışı idi. Fakat, öyl eolmadı. Bu hal, 

Urkiyenin bir baygınlık geçirmesin
den başka bir teY değildi. 

Filhaki.ka, tanzimattan beri, 
aarp jle temaa ede ede mütemadiyen 
~!ıl~.narak gebe kalmış olan Türkiyenin 
tir ınlulap doğurması zamanı gelmiş-

'Ve işte o baygınlık da bu gebeliğin 
~~h?rlerinden başka bir şey değildi. 
urkıye tarihinin karnında büyük bir 

~~kı~~bın yavruları vardı. Taripin bu 
Y_uk gebeliğini taşıyan Türki • 

~nın karnından bu çocukları se-
ın~tle dünyaya aetirmek için 

ang tı ccr.uueaı 43 No: lu ev h rd B d 
Sürp Agop akaratından yukarda yazılı emiakin 31/mayıa sonuna •-. üçüncü adam da ava ı. u a am in- - Altın benim, dedi. 

10 ledi ama Hıırris ona: B d 1 
dar kiraya verilmek Üzere açık arttırmaya konuldujundan itteklilerin iha- - u aa ... 

/ 2 / 93 
Ark dönün bakın bir fırı Birdenbire sandık da batıverdi. St\ 

le günü olan 8 1 pazartesi günü saat 14,50 de Beyoğlu Vakıflar mü- - anıza ' 
11 

,L_ı_ kal d' b ğırdı içinde kalıvermişlerdi. Yüzmeg· e ba~· 
dürlüğü mÜJ.DaiU' eminde bulunmalan. (558) var, ıye a · ~ M. Dupont: ladılar. O zaman M. Dupont arkasından 

Türkiye Ziraat Bankası Istanbul Şu
besinden: 

Hükiıme~e ait olup Bankamız namına HaydarpataYa gelecek olan buğ 
daylardan bır sene zarfında değirmen veya depolara aevki icap edecek kıs
mının n~kli. ~~k:kında evvelce ilin edilen a~ık eksiitme günü 19/Şubat/937 
Cuma gunü ogleden sonra saat on dörde bırakılmlfbr· Şartnamesi hergün 
öğleden sonra Şubemiz Buğday servisinde görülebilir. Teminat akçeai SOO 
liradır. Istekiiierin mezkur aün ve .saatte Bankamızda hazır olmalan ilin 
olunur. <<670u ------
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

1-523 tane kantarma bathğmın 6/2/1937 Cumartesi günü saat ll 

de pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Tasınianan tutan 1570 liradır. 

3 - Şartnamesi ve evsafı Komisyondadır. · 
4 - lsteklilerin 119 liralık ilk teminat makbuzlanyle Galata Çinili nh-

bm han Birinci kattaki komiayoııa 1elmeleri. ( 688) 

_ Ona da yardım etseniz e! yanımtza bir ses işitti: 
gelsin! diyordu. - Al külçeni. .. Batıyorum ... 

Harris sert bir sesle tekrar etti: Ama M. Dupont aldırmadı. Brş a!tt 
meotre ötede hayata kavuşacaktı; daha: 

_ Onun arkasında bir fıçı var, daha ne isterdi? Ancak ayağı karaya değ , 
ne 1ster? Şimdi ba~kala.rına yardım e - dikten sonra arkasına dönüp baktı. 
decek sıra de~il, herkes kendine bak- Hiç, hiç bir şey göreıncdi. Srndcliy~ 
malı. sendeliye bir kaç adım attı ve boyiu 

Öteki adam tahtayı bırakınağa mec- boyunca kumların Uzerine seriflvcrdi • 
bur oldu ve suya hatıp kayboldu. M. Di~l<.·ri birbirine çarpıyor, etraiınJa 
Dupon~: her şey dönüyordu. Kumsalın öbür u• 

_ Ne yaptınız? dedi; onun sife ne cundan bir kaç ki~i onu görmüş, ko~u· 
zararı vardı ki? yorlardı: 

_ Elbette bir zararı olurdu... - Siz Ville-de-Boulogne yolcuların~ 
Harris bunu söylerken M. Dupont'a dan mı idiniz? 

tuhaf tuhaf bakıyordu. M. Dupont bayılınadan önce bir gü• 
lümsedi: 

Şimdi o iki adam sisin içinde yapa· 
yalnız kal'mışlardı. Arasıra , tfı öteden, ~ Üç yüz otuz bin frank. dedi. Tem 
bir iki kişinin bağrışmaları duyuluyor, üç yüz otuz bın frank; on para aşa~ı d~ 
sonra bunlar da kayboluyordu. Gemi, ğil. .. 
Ville-deo-Boulogne, çoktan hatıp git - Adamlardan biri arkndaş1arınrı: 
mi~t:. M. Ditpont'un içi rahat de~ild; - Hrıdi götürelim, dedi. Görmüyoı 
Yi ı mi santimetre ötede öli.lm ... Hemen~ musun? sayıklıyor ... 



14 Saym~====================:-=~=-~-=~=========S~O~N===P=O=S==T~A====~======================================== 
'' Son Po3ta ,, nın tefrikas1 : lll 

A. R. 
Elindeki telefon alıizesini sımsıkı tutarak Çarın 
kulağına ihtiHilcilerin gürültüleri ve si!ih sesleri 

• 
gelmek:.! idi, bir ses kendisine "Çarlık taç ve 

tahtından ferağat ediniz!" dedi 

Yazan : Celal Cengiz 

Cüce sihirbciz Samaya: " Gudeanın 
kızını almak fırsah·nı kaçırma., dedi 

extere 

<•> Ba notlan kesip saklayınız, :vahat 
bir atbüme yapı~tırıp koJlekslyoa ,. • ...._ 

S*ınb u.muuınzcla ba aoU. bJr clüıo. 

• • • 
Gfikte dolaşan adam . .l 

İhtiyar sihirbaz odaıiının kapısını 

RADYO 
Bugünkü Prograrn 

5 - Ş&bat - 937 - Cuma 
ll:iTANBUL 

Ölle nqrlyab.: 
12.30: PUi.kla Türk muslklsi. 12.50: Hava 

dls. 13.05 Muhtellt piA.k neşrlyatı. 

ötıe neşrlyıW: • 
12.30: Plftkla Ttirk mus1Jds1. 12.50. Hava~ 

dl.a. 13.05~ Muhtelif pUik neşriyıı.tL 

18,30: Güne~ klübünden naklen Neclb F&" 
zı1 tarafından bir konferans, ı.g: Şehir tl" 
yo.trosu komedi kısmı tnra!Jndan bir teınsll• 
20: Türk mus1k1 heyeti, 20,30: Ba.y ömer F.1" 

görüyorsun} zn tarafından arabça havadls, %0,45: 1.{6 .. 
- Evet.. uykuya (.alınca kendimı nlr Nnretttn ve arkada~lan tarafında0 

bir geyiğin sırtında görüyorum .. geyik. Türk muslklsi -re halk tarkltarı, saat a:P1-ı. 
göle doğru uçmağa baflıyor.. düşme- n,ı5: Orkestra, %2,111: ~ans "Ve borsa ıı- .. 
rnek için kork• ve heyecan içinde tit- berleri. 22.30: P!akla IOlolar, opera le .,e" 

,aı lmdadınıu yetlfebUir. 
~----....:..---_.-----• reyoram. ıet paıtalan.. 



Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

M aden T etki k ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktör lüğünden: 

Müsabal(a 
Taliplerin 

günleri 
dikkat 

uzatılmıştır 
nazarianna 

1 - cc20n m den mühendiai ve << 1 On jeolog yelittirrnek ÜzeJ'e müsa
lııaka ile Avrupaya (<30» talebe tahsile gönderilecektir. Istekiiierin ~ğı
daki ~rtlan haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocaklannda çallfabilecek kabiliyelle ve sıhhati tam 
olnıak cıaıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.n 

C - Lise mezunu olup Franaızca, Ahnanca, İngilizce dillerinden bin
aini okuyup yazabiirnek 

D - Y qı 18 den aşağı ve 25 den yukan olmamak. 
2 - Maden mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 tubat 1937 ve 

jeologluk için 2 mart 1937 günlerinde. Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 
Yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kazanmıt olmakla beraber 
gönderilecek talebderin ihraz ettikleri derece itibarile Maden mühendisliği 
Için u20n ve jeolc.g!uk için ulO)) arasında bulunmak ,arttır. 

3 - M aden mühendisliği için imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, 
fizik, kimya ve yukanda yazılı dillerden birinden. 

4 - J~lc,gluk için imtihan: Ri yaziye <<hendese, cebirn hayvanat, ne
ha.tat, jeoloji, fizik, kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapıJa
talrtır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleJ'i kadar mec
buri hizmete tabi olduklanndan, bu hususta mükellefiyetierini tevsik etmek 
Üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil ıöste
recdderdir. 

6 - Maden mühen- Son müracaat 20 Şubat 937 Cumartesi öileye 
di liği için : kadar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
lrutihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

Jeologluk ıçın : Son müracaat 27 Şubat P37 Cumartesi öğleye 
kadar 

Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 
!mtihan 2 Mart 9d7 Salı 

Günleri olarak teabit edı1miştir. 

Talipterin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasmı, mektep taha
detnamesini veya bunların tesdildi bir& suretlerini 4 kıt'a fotograf Ye di
lekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü 
Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin e
dilınit olan günlerden öğleden evvel Bay Hasan apaıtımanındaki Enstitü 
dairesinde bulunmaları ilin olunur. (c89n (<318n -

(Gayet İVIühim Ilin) 
(P .T. T. Umum Müdürlügünden:) 
Ankarada kurulması kararlattırılan uzun ve kısa dalgalı büyük telsiz 

telefon istasyonu (Radyo) ve projeleıi üzerinde Nafia Vekaletinde müte
tekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. Bu itle alakalanmak isteyen 
b\aruf müesseselerin 15/Şubat/1937 tarihine kadar mezkür komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

Bu ite ait fenni ve her nevi malümat komisyona müracaattan daha 
tvvel P. T. T. Umum Müdiirlüğünden alınabilir. (176) (464) -

Zira t V ekiletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve Ziraat Makinist mektebi mezunlanndan 

olup ta Vekiiletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyen meslek müntesiplerinin 
ilçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulundukları mektebi, mezuniyet ta
rihlerini, şimdiye kadar üzerinde çalıştildan resmi ve hususi vazi
fe ve işleri ve bu vazife ve işlerden aynlma sebeplerini ve işe baş
lama ve aynlma tarihterini gösteren bir beyannameyi bir istidaya 
bağlıyarak tez elden Vekaletinıize göndermeleri ve muvazzah ad
reslerini bildirmeleri ilan olunur. "31, .. 156 .. 

-
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

*Her türlü banka iti * ..._ ___________________ _. 

,. ... 

A ATLitin 
SlRRI ••• 

HER SABAH 

BIR DUŞ 

• 
1 . . 

j Z A-HAT : 101 l5TI KAL (AD. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
1 - ' Ankara'da Hava Müsteşarlığında bir İngilizce, Kayseri Tay• 

yar e Fabrikasında üç Almanca, iki Fransızca dil çevirgeni alınacaktır. 
Çevirgenlerin teknik kudretlerinin mükemmel olması ve birer fazla 

dil bilenieri şayanı tercihtir. 
2 - Müracaat İstanbul'da Hava aktarma anban Miidürliı!;üneı 

Ankarada Hava zat lperi Müdiirliiğüne. 
3 Imtihan 812/937 de yapılacakbr. 
4 - Ücret 126- 200 liradır. "212, "568, 

-------

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

-

- .. ....;"'- ,, 



16 Sayfa 

z Ti 
~afiyeti ve Iczzcti itibarilc cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Şerbet cibi tatlı· 
dır. Tababctte içmek suretiJe kullanılır, yemeklerde, salatalarda, mayonczde, 
tatlılarda nefasetine payan yoktur. K11m, taş, böbrek, mesane, idrar yolu, bil
has~:ı safra, sarılık ve karaciğer hastalıklannda, zaafı umuınide bol bol HA
SA~ ZEYTİNYAGI içiniz. Şişesi 50, biiyiik 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125 

7 r litrelik teneke 600 kuruştur. 
Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Be~iktaş, Eskişehir. 

.._. ··-··. 

• 
Krema Makinaları 

Dünyada mevcut makinalardan en emniyeUe 
kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Satış yeri: 
Camcnn 'I'icuret Evi. Mahmudiye caddesi 61 

GALATA • IS·• ANBUl. 

Grip çoğaldı. Hergün bir N E· V R O Z İ N ahrSdnız 
kat'iyyen Gripe tutulmazsınız. 

BÜTÜN DÜNYA 1 

PO K. ER 
tıraş baçaklarım kullamyar 
s i z d e a I ı n ı z. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

Türk Anonim Elektri~~ Şirketi 

A 

Tihk Anorim Elel,trik Şirketi, Ndia Vel<aletinil'l kararile 
1 Şubat 1937 den itibaren azami tarifenin ayt' ınlantma ve ev ihtiyaçları 
için ıilovat saat başına 12 l .. u.u ş olacağı ı rr.uh"e.em h lka bil irir. 

Ayni karara göre sı"lai ihtıyaçlar ta .. ife~i. her ki,ovat sa. t içın 6 

kuruş olacaktır. Aydıı l tn nya \e ev ihti}açlmır.n ~i.ketin ~eııcil"[in
den tatbik etti;:i teı.z.la.lı fiatlar ise de~ış. iy'-ce~.:dr, yani: 

No mal ta ı if er. in ~ i d teı tibi . . . 
, " 3 " " • o • 

Çifte tarife ( sa~t 21 den 17 ye 
kadar ölçülen sarfiyat ••••••• 
P ve N tarife~i ( sa:ıt 22 den 
16 ya kadar ölçül .n sarfiyat ) . • . • 
Su ısıtıcı . . . • . . . • . . . . . . . . . 
Mutfak tarifesi . • • • . • • • •..•.• 
Iş· k veren reklamlar fs .. at 20 den 
1 l' ya kada r ölçi..len s.ı. fı) at •.•.•• 

h.ilovat saati 

" " 
" " 

" " 

1 .~s Krş. 

3,15 " 

1,25 , 

3,7S n 

, 

" 

, 6,S ve 2 n 

., S ve 4 , 

" " 
7,25 

" 
Yukarı-la y~>zılı fiat.Ie .. e, sınai ihtiyaçlar için kilovat saat başına 

1 ku ş ve diğer biitün ihtiy. çlar için de kilovat saat başına 2 kuruş 
iat:lıi : k resmi ilave edilece.:,,i tabii dir. ) 

SON POSTA 

ISKI 

ISTiL E VA 
AMA TÖRLERINE 

ıs İkinci Kanun 1937 den 
itibaren İstikliıl caddesinde 
479 No. (Eski llayden ma
ğazasmda) teşhir etmektc 
olduğumuz eşyalan lmt'i su 
rette elden çıkarmak ve 
ınezkfır mahalli kapataca -
ğımızdan sayın müşteri • 
lerimizin nazan dikkatleri
ni {çJbederiz. 

DİREKTÖRLÜK 

SAÇ 
BAKIMI 
Güzelliğin 

en birinci tart•d•r • 

PETROL NiZAM 
, ftrln Uıdas1 Ar•~anlara 

Her nevi son sistem gerek könıUr, 
gerek odunla moceddeden fırın ya
pılır, tehdıl ve tamır edilir. lcahın
du taşraya da giderim. 

Samntyada fırın mütahuaıeı Şükrü 

~ı~:r.::::a.1111• Telefon 22183 

-=-------, Ll BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermo.yesl: 10,000,000 lnglllz Uraııı 

Türkiyenin brujlıca §ehirlerile 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

·····························•········•······················· 

Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL -
İlan fiatları 

- Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Salıılesine göre bir santim ilan 
fiatı ı;ıunlardır: 

SaN te 1 - 400 kuru, 
ı- 250 • 

• s- 200 • 

• - 100 • 

Ol~er yerler : 60 • 

Sun Eahlte : - 39 • 

3 - Bir santnnde vasati (8) keli-

1 
me vardır. 

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

······························································ 
Son Posta Matbaa•• 

Neşriyat MildOrU : Selim Ragıı> K\lEÇ 

Şubat 5 
~ 

Nezle, grip, bronşitle tekm·l ağr1l r1n 
yegane ve n kuvve li llic1 1 

---------------------------------------------
Harareti sür'atle düşürür, 
üşüt m eden i_leri gelen ra
hatsızlıkları önler, mideyi 
bozmaz, kalbi yormaz, , 

böbreklere zahmet 
vermez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal ağ
rılarını durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 
ICABlNDA GÜNDE 3 KAŞE 

ALlNABiLlR. 

~ . ' -· 

En hoş meyva tuzudur, fnkıbazı defeder. Mide, 

Barsak, Karaciğerden nıiitevellit rahatsızlıklan 

önler. Hazmi kolaylaştırır. c~nhhk verir. 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

.. BEYOGLU - ISTANBUL 

giızeı dış macuııuaur. .blr aeta tecı u be edl:!rseniz başka dif 
macunu kullanmıyacaksınız. 

Türk Hava Kurumu 

Şimd :ye kadar binlerce ki şiyi ze gin etnıiştir. 
4.cU keşlde 1ı 1 Şubst /1937 de dir. 

BU} ük il ramiye: r radır ... 
Ayrıca: 1S.00f), 12.~:0 ), lO.'lO) Li-.,ıı·~ ikra'lıiyelerl~ (10.00:> 

ve ~0.000) liralık iı<i adet müld.fat var~ır. 

DiKKAT: ------
Bilet alan herkes 7 1 Şubat 1 937 günü akşamına kadar 

biletini değişti mış bulunmalıt ır. 

' 
1 { 

A. Ekrem UŞAKIJGIL 
SAH PLER ı S. Rtıgıp EMEÇ ' • --- ı ... _____ iall:ilii~---

Bu taıihten sonra bil~t i Z"'İn..tc"'.:i hak~.:ı said~ o:ur ..• 

• 


