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ls me inönü, Nisailda Belgra~a gidecek 
Rüştü Aras bu sabah 

lstanbula geldi 
lfaricige Vekilimiz Sofgadan geçer
ken Bulgar Başvekili ile görüştü, 
Mülô.kat iki saatten fazla sürdü 

Fransız gazeteleri ltalya ile aramızda başlayan 
· ınüzakerelere alaka göstermekte devam ediyorlar 
:. Sofya 6 (Telefonla) - Milanadan 
tonınekte olan Türkiye Hariciye Veki
; Rüştü Aras, bugün öğle üstü Sof

aya vasıl olmuştur. 

l Bulgar Baş ve Dıf Bakanı M. Köse 
:~nof, Kralm mümessili, Bulgar Ha-
tıcıy k.. · 1 · · 1 'l'k · e er anı, Türkıye e çısı, e çı ı 
trk" b' · anı, Balkan Antantı elçileri ve ır 

~ok gazeteciler Rüştü Arası istasyon• 
a karşılamışlardır. 

l . Rüştü Aras, istasyonun hususi sa· 
B.nunda bir müddet İstirahat etmiş, 
.~şbakan Köse İvanof ve elçilerle gö

l'llşrnüşr· ur. 

Bu zevat tarafından samimi bir su
tette u. ı T" k' H . . \' k'l' gur anan ur ıye arıcıye e-
h ı:· beraberinde Köse lvanof olduğu 

a de, eksprese ilave edilen hususi va
:~n · salona binerek lstanbula hareket 

tn tif 

\f lt·· t.._.,..nof. Sofvadan iki saat 
tııakta bulunan Kastenez - l:Sanya ıs· 
tasyonuna kadar Rüştü Arasa refakat 
etıniqr tk· _ı ı .. i . ~ ır. ı aev et adamı bu muddet 
Çınde samı' .. .. .. .. 1 d' 

mı surette goruşmuş er ır. 

d ~~fyanın iyi haber alan mahafilin-

l .. e soylendiğine göre Rüştü Aras, Mi
ano ·ı B h k 1 e elgratta yaptığı konuşmalar 

Va kında M. Köse lvanof'a ınah1mat 
ae~rniş, bunu müteakıp Bulgaristanla 
to. a kan Antantını alakadar eden bazı 

eseleler gözden geçirilmiştir. 

k Rüştü Aras, Dragonan hududunda 
end· · 1 • ısınj karşılayan Bulgar gazeteci-

B:ine beyanatta bulunarak, Milano ve 
old g:ad mülakatlarından çok memnun 
.;gu~u söylemiştir. 

m·· evfık Rüştü Aras, Bulgar • Türk 
~betlerine de temas ederek bu 

Bulgar Beşvekili M. Köse lvanof 

·~..... .. .. h~ tl erin çok dostane. mahiyetini 
tebarüz ettirmiştir. 

Aras, Bulgar - Yugoslav aktının, B.l\1 
kanlarda sulhün takviyesine mühim su 
rette yar.dırn edeceğini beyan etmi1 ve 
nihayet Türkiye Başvekili İsmet İnönü 
nün, Yugoslavya Başvekili Dr. Stoya 
dinoviçin ziyaretini iade etmek üzeıe, 
önümüzdeki Nisanda Belgrada gidece 
ğini bildirmiştir. 
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Fransız razetelerinin Milino 
mülakatı hakkındaki neşriyatı 

p . 6 (AA ) _ Anadolu Ajan . , Dünkü nüshamızda Suriyeden tstan 
ahns, t ·h~biri bildiriyor: sı bul ve Ankara radyo idarelerine 200 

nın ususı mu k" · lı b' mektup gönd ·ı k MT 'Tkatı burada alika ile t usur ımza ır en ere 

k
. 

1 
alnodmuUa urniyetle yapılan t f~ arapça neşriyatın devam ettirilmesin1n 

ıp o un u. m e ist ·ıdi·· ' s · e ve Arap k · . I h h h nedir. Gazeteler Tü k • enı gın., urıy • e serıye-
~ır er ayır a a . . . r tinin Türk dostu oldugunun, Türklere 
ıtalyan .münasebatın~k~arı~~esını yap bağlı bulunduğunun bildirildiğini yaz 
maktat yaklaşm3ay~: .. saeyfnızdae )centle- mıştık. Bugün bu mektubun fotoğraf:nı 

(Devamı uncu a . 
~n~eş~r~e~d~ıy~o~r~uz~·~------~---------

Şehir plinı hakkında yeni 
· tasa vvur ve kararlar 

/zmir telefon 
Şirketi de 
Satın alınıyor 

"Son Posta, nın Suriye mektuplan 
Suriye hey' eti Pari se 
· ne maksatla gidiyor? 

• -tr .. 
Gaye, Cenevre itili.fuıın tatbikabna ait teferrüatta bir takım noktaları Su
riyenin istecfiii tdde .olanak, yani itilafı bafka yoldan baltalamaya ça

fıtmakmlf. Bu noktalar alb maddede bülU& ediliyor. 

Swiye heyeti lstanbulda Vali muavini ile beraber 
, Şam, S Şubat (Husust muhabirimiz ,5eyahatin gayesine gelince, bu da San, 
yazıyor:) - Mektubumu aldığınız za- ,cak ~selesinin esasları üzerinde vaki 
~ İstanbulda bulunacak ve.yahut Pa- olan Cenevre itilafının tatbikatma ait 
.rise doir1J geçmi3 olacak olan Suriye te"~rrij~•+ r .... ~kım no ·t lır1 , .... · ,, 
heyetinin seyahat sebepleri burada ııin istediği şekle sokmaya ve bu suret
muhtelif surette tefsir ediliyor. Seya- Je itilafın esaslarını, başka bir yoldan 
,hatin, doğrudan doğruya Suriye hük(i- paltalamaya çalışmaktan ibaret olacak 
metinin teşebbüsü ile yapı1dığından tır. Bu noktalar nelerdir? Gerek gaze
bahsedenler de bulunmakla beraber ek telerden, gerek siyasi mahfellerde dö· 
seriyet, bunun Fransız komiserinin il· 11en rivayetler hülasa edilirse, aşağıd:ı· 
hamı eseri olduğunu teyitte müttehittir (De\·aını 8 inci sayfada) 

Sovyetlerin iç işlerine 
dair asılsız şa yialar 

Moskova, Sta_lin ile Voroşilof'un aralarının açıldıJı, 
bir çok genç zabitlerin tevkif edildikleri hakkında ecnebi 

membalardan verilen haberleri tekzip ediyor 

Londra 6 (Röyter) - Moskova

nın, mevsuk membalarından bildiril

diğine 'göre, Stalin ile Voroşilof'un ..

ralarının açıldığına dair bazı ecnebi 

memleketlerde çıkan şayialar tarna-

'i •• t • E • .. •• İzmir 6 (Hususi) - İzmir elektrik ve men asılsızdır. Bu şayiaların ltalyan, 
enicamiin etrafının açılması tekarrur e tı, mınonu · · d' kt" ·· "'IK 0 ı b d al . I tramvay şirketi ıre oru .. n. arme - Belçika ve Bu gar mat uatın a yer -
ıle Sultanhamarnı arasında bina bırakı mayacak zano Nafıa Vekaletile temas etmek ü- d w .... 1 ekte 1·di. 

b Şehir planı tanzim edilirken lstan-
ulda .... b'' "k 'h" ~b·d 1 . • .. evcut uyu ve tarı ı a ı e-
ttın etrafiarının da açtırılmasına ka
tar Verilmiştir. Bunlar arasında bilhas
•al Yenicamiin vaziyeti n azarı dikkati 
te bet · · rnıştır. 

p Belediye, şehireilik mütehassısı 
host ile yaptığı temaslarda bu cihete 
b ~lllıniyetle işaret etmiştir. Pariste 
V u unan Prost bu ay sonunda gelecek 

e şehrimizde uzun müddet kalacak
tır. 

S ; Yeni şehir planında Eminönü ile 
k u tanhamarnı arasındaki binaların 
~tdırılması esas tutulmu~tur. Ayni 
k ~anda bu sahanın BalıkJ?azarına 

8 
a ~ar açtırtlması da mutasavverdir. Bu 

.. ~~etle saha genişleyecek ve Büyük 

~ ı~e bütün aazmet ve güzelliği ile 
~_Ydnna çıkarılacaktır. 

te) ~~n~ camiinetrafı küçük; fakat gü
ır park haline konacaktır. Yeıai Cami 

. . 1. El k · ı ıgı goru m zere Atıkaraya gıtmış ır. . e trı ' ve 
trar •• vay ş.irketi dir.ektörü, Izmirin. KQr Moskova garnizonuna mensup 20 
don ve Basmahane - Kemer tramvayla- ienç zabitin tevkif edildiğı baberi de 
rı hakkında bazı müspet teklifleri de tekzip edilmektedir. 
beraberinde götürmüştür. Stalin ve Voro~ilof 

(Uevaını 8 inci sayfada) 

Bir kadını tramvay Meşhut suçlar kanununun faydalan 
. çiğnedi 

Yaralı kal d ınidığı Haseki 
hastanesinde öldü 

Dün akşam Galatada feci bir tram
vay kazası olmuş, ihtiyar bir kadın 
tramuay altında kalarak ağır surette 
yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ol -
müştür. 

Kaza Necatibey caddesinde olmu~ • 
tur. Kumbaracıda Teıcüman çıkınazın 
da 32 nurnarada oturan 65 yaşında 
Martica caddenin bir tarafından diğer 

1 
tarafına geçmek istemiş ve bu esnada 

,(DeYaiiU 1 i.Del .ayfada) 

Ankara Cumhuriyet müddeiumumisi, "Son Posta,, ya 
dört ay zarfında elde edilen neticeyi anlabyor 

Ankarada dedikodu uyan
dıran çirkin bir hadisenin 

içyuzu 
, Ankara, 6 (Hususi) .. - .. Her tarafta J 
,iyi neticeler alınan Curmu me§hut ka· • 
nununun Ankaradaki tatbikatı hakkın
da Ankara müddeiumumisi Baba An
kan bugün ba a şu malılınatı verdi: 

- CürJl1Ü meşhut kanununun tatbi
kalı lam \ bi.iyük bir muvaffakıyetle 

(Devanu 3 üncü sayfada) Baba Arıkan 



Hergün ' Resimli Makale: 
-+-

Teşkilatı Esasiye 
Kanununda yapılan ta d ila 

._ __ Yazan: Muhittia Birıeıa -

Yeni bir iş, yeni bir vazife karşı· 
sında kalanların dudaklarından ilk 
olarak çıkan kelime, •zor» kelimesi· 
dir. Bu kelimeyi takip eden ilk hare
ket te o ~ ve vazifeden kaçmaktır. 

ll Zor değil, lıolagll 

\ 1 , 

Zor olan şey iş ve vazüe değil, 
bizzat hayatın kendisidir. ])(myaya 
gelmek zordur, geldikten sonra y.ışa 
mak zordur, yaşarken muhitin nimet. 
lerinden azami derecede müteneffı 
olmak zordur. 

İnsan mademki bir defa dünyaya 
gelmiştir, bu zorluklarla perrçeleşe • 
ceğini bilmeli ve önüne çıkan işe yıl· 
mayan bir gözle bakmalı, o işi nıutla 
ka başarmak mecburiyetinde olduğu 
nu kafasına koymalıdır. 

Sözün Kısası 

Horoz eskileri 

._ ____ la111et HuiGal 

G üzel öten, yahut ta güzel öltil' 

ğü sanılan horozlar vardı. Artı# 
bu horozlar ihtiyarlamışlar, artık öt
mez olmuşlardı. Horoz meraklılar1t 
bunlar için kırk kişilik bir küme.; yaS 
tırdılar; kırkını birden topariayıp bll 
Akademi Fransez isimli kümese ko1.' 
du lar: 

- Siz, dediler, artık ötmek kııbili• 
yetini kaybettiniz. Mısırınızı yi~ in, stl 
yunuzu için ve burada oturun! 

İhtiyar horozlar ahır ömürlertnd41 
bir rahat yüzü görmüştüler. Fakat ra' 
hata konunca içlerinden bazılarınıli 

E vvelki günkü eelsesinde Büyük 

Millet Meclisi, devletin esas teş 
kılat kanununda bazı tadiller yaptı. Bu 
tadillerin hemen hepsi, devlet müesse
sesinin tekiunülüne taallCık eden şey
lerdir. Devlet müessesesi, sade bizde de 
ğil, bütün dünyada mütemadi bir te
kclınül ve istihale halindedir. Devlet 
denilen meflıum, ınsanıann baya!. ~a:t 
l.ırmın değışmesini takip eden fikirler· 
le beraber mütemadiyen değişegelmiş 
ve mütmadiyen değişe gidecek fik irler· 
den biridir. Bunun içın, ilmi ifadesile 
cemiyetler, siyasi ifadesile milletle .. , 
arada bir kendilerinde değiştiğinr h;.,. 
seıtikleri mefhumlara göre devlet mti
essesesinc yeni bir şekil, yeni bır renk, 
yeni bir teşkilat vermi§lerd r ki bu hal 
boylece devam edip gidccekt r. 

(sOz .SI NDA 
horozluk iştihaları yeniden kabardı: Bil 

J tanesi bir sabah erkenden kanatları• 
nı çırptı ve öttü: 

-Öürüö! 
Sesi bozuk çıktı, dili dolaştı. Bütün 

horozlar ona güldüler: Fıkirler canlıdır: Mı..itemad yen do
ğarlar, büyürler, ölürler. Buna rnuka
bıl, kanunlar cansızdır: Yaşamazlar, do 
ğan fikirlerin ve sistemlerın muayyen 
bir ZiUJUlD ve mekandaki varlıklarını 
kelime ile ifade ve tesbit ederler ve 
hangi şekilde tesbit edilmişlerse o hal
de kalırlar. Bunun için, arada bir, de· 
ğişen fikirlere göre kanunları da de

Harpte işe 
Yaragacalı genl ve 
Milhim bir lıetlf 

' 

·------------------------· 
HERGUN BiR FlKRA 

Şlfaht lstlda 

Kış sporlarında 
121 rahlblni 
Yenen ço~ulı 

Avusturyalılar 
Ahmet Vefik pap Buna valisi kayak sporlanna 

iken bir kaymakam madlü pııma fazla ehemmiyet 
•elmit ve kapıdan ıirer airme-ı IÖ- verirler ve mek-

- Nafile Klod Farer! dediler .. ö•il• 
şün bir .şeye benzemiyor. 

Klod Faı-er adlı horozun ötmes! 
kendi zararına oldu, onu horoz o'aralt 
evinde besleyenler bile, besledik leri n.ıl 
pişmanlık getirdiler. 
Küme~eki horozlardan bir başkası 

da iştahlandı. kendi kendine : 
ğıştirmek icap eder. 
Başka bir bakımdan, hangi cemiyet 

içinde hayat çabuk yürüyor, çabuk is
tihale ediyorsa orada da fikirler çabuk 
doğar, kısa yaşar, çabuk ölür; o ZJlllan 
bu fikirlerden herhangi birinin üadesi 
olan kanunlar veyahut bu kanunların 
bazı p&l"Ç8lan da sür'atle hükümden 
düşerler. Tadil zamretlerini doğuran 

- Klod Farer ötemedi ama be.1 öte' ze bapa""f: teplerde çocukla-
.Utidavendiıir viliyeti eelile-• nn para biriktire- rim ! 

..me:- rek kayak takım- Dedi, o da ertesi sabah, kırık kanat• 
.çikirleri ··-···· kazası kayma .. ları tedarik etme- larını gfıya çırptı. Yıkık ibiğini ~uy« 

ckamı iken ibiren maziıliyete ai ·• 1e d dog·rulttu. ganasını gfıya ötmek için aq .~_,,. ve 0 zamaadanberü biç bir- rini aima tet- t> 

---ır ti · · .:ıı_ • vik ederler. Bir tı ve aklı sıra öttü : 
tdDellluriyete :rınım hakkm- bır- _ Öürüö! 

...r.-.. • ven·ı d·-· d çok mükafatlı mü 
«5uua emır me ıgın ea ma·• Etrafına bakındı. Ötüşü bütün horoz• 
•iletimi temin edememekteyim~· aabakalar tertip ları, hatta kendinden evvel öten Klod 
•itbu lifahi istidamm kabaHie 8. ederler. 8 • 10 ya- Farer horozunu bile güldürmüştü. 
cmünhalittan birine tayinim hak·• ~mdaki çocuklar bile bu yarıtlara Geri kah•n otuz sekiz horoz eskisi 

amiJler de buradadır. 

* Amerikada Fitzgerald isminde bir ckmdald emrü iradelerine muntazır• i•tirak ettirilir. Türkiye az zamanda çok değ"şc·n T aralarında konuştular: 
memleketlerden biridir. Bunun için e- elektrik mühendisi Petoskop (Petoa- •olduğumu arzeyJerim efendim.• Avusturya Tirollerinde çocuk- - Ne dersiniz, biz de tecrübe et.::eti 
sas teşkilata ait kanunlar da değiştiı:il- cope) namında bir alet k~şfetmiştir. Kaymakam mazulü sözünü bitl- lar mekteplere ve pazarlara lc.ayaklarla mi? Acaba ötebilecek miyiz? 
mesi lazımgelen şeyler oluyor. Mesela Yunancadan alınan bu iamin ifade et• rir bitirmez Ahmet Vefik paşa: giderler. Tiroldeki köylerde çocuklarm - Klod Farer horozunu gördünÜZ 
yetmi~ beşinci maddedeki tekke ke~ı- tiği manaya göre cihaz sadece müte- - Bir adım ileri gelin. başlıca eğlencelerini teşkil eden kayak ya ... 
mesi manasız kaliiUli, bu defa kaldırıl· harrik maddeleri gören bir elektrik dür- Demiş, ve adamın arkasına ge • yarışlarını seyretmek kadar insana - Hele ondan sonra öten Hanri Bor• 
m~. Tekkenin kendisi do~u", yaş3· bününden ı'barettir. MalUm old~ı~öu ü- çip, sırtma tebeşirle: do horozu. 

"~ -e Münh. '~tt bi • ta · · zevk v~recek bir fey pek az .bulunur. mış ve bozulmui bir içtimai müessese zere bir foto e1ektTik batarye, ziyayı • aua an rıne 3Qnı zım· Horoz eskileri karar verdiler. 

olu!? takarltkık hayfakttatnkkal~kma.sıklazPn hafif bir elektrik cereyanına tahvil e- n•~::ru:~upy~~~:k;an sonra ilave kay~:~~:nt~~ğ!:~: ~~t'!:kfi~~ - Ötmek tecrübesi, bize pahalıyıl 
ge ınce a ·mı~, a. a , e_ım~ı anun- der ve bu cereyan tee"'it edilirse, bir e+-;.... mal oluvor, dediler, beceremh,oruz. 
da kal.rnıştır. Şımdi o kelımeyı de ora- 1 kt "k t- .. .. h i"'k t tt" k ~·~ atlamış, ve mukavemet yarışında da Bari bundan sonra hiç ötmiyelirn de 

. . . e e rı mo OTunu are e e ı rm e ve B •. d. dog~ .... ınek 1 ')] k.b. · d b" · ·ı·-· k b. dan atmak lazımgelıyor. Bır mısal da- . . . . .. - uyurunuz, "ı'ım 1 ~u • - ra ı mm arasın a •rıncı ıgı a- beceriksizliğimiz. sesimizin ayarını 1'" 

h Tü. k" ld f d" u""lkıy""t llır çanı çalmak vesaıre aibı ışler gor- tup,.uya! kazanmıstır. . d km 1 a: r ıye evve en er m m ... .. .. . . ")' • , lemeyi~imız mey ana çı asın. 

haklonı cemiyetin menfaat hakkının durulebıhr. • Biribirlerinden boşananlar İsmet Huliısi 
' ........................ ~. -·---çok fevkinde tanıyan bir memlekctti. Mesela Nevyorkta Pansilvanya şi- Grip hastalığına d h k d f . l 

Halbuki bugün bütün dü~ya, te:,din bu mendifer istasyonunda eHnde bavulu Yakalanmamalı Için a a ço e ırıgor armış Bill!!Or musunuz ? 
hakkını cemiyetin umumı ve rnuşterek . .. . . Birleşik Amerika hükumetlerinden 
hak ve menmatlerinin o kadar üstün- ıle ~elen. yolcuyu goren bır cıhaz •. oto· Ceple fener Masaşiiset eyaletinin akıl hastalıkları 
de tutmuyor. Bunun için yetmiş dör • matık bır aurette.. kapılan açıverır ve G d. k l'A 
düncü madde de bu ruh içinde tadil e- yolcuyu geçirir. Tecrübede yukarıda ez ırme t.~ZlmmUJ ile u.ğraşan hast~nesi geçenjerde bir 
dilrnek iktiza etmiştir. Çünkü bu tadil mevzuu babaettiğimiz ilet göğe tevcih Doktor Vels ve Braun iaimlerinde istatistik neşretmittir. 1~2~ hasta üze-
olmaksızın. toprak kanunu. orman ka- edilmif ve 600 ila 900 metre mesafede iki Amerikan doktoru haatadan ök- rinde yapılan tetkikat~ tstınaden nef· 
nunu gibi kanunlar neşredilemezdi. bir tayyare görünce merbut olduğu sürme veya aksırma suretile havaya redilen bu istatistiğe gor~ 1kahdın ve er· 

1 - Nöşatel gölü nerededir? 
2 - Ukranyadaki Kiyev §ehri han" 

gi nehrin üzerinde kurulmuştur?. 
3 - J amayka hükumetinin pay i • 

tahtı hangi şehirdir? 
(Cevablan yarın) 

* 
Bu misallerle anlaşılacağı veçhile, e- ~n çalmaya başlamı~hr. Harp zama· intişar eden mikroplarm ancak yanm keklerden en ziyade a ı astalığına 

sas teşk_ ilat kanunumuzun, çabuk yürü mnda böyle ilet1erle bir ç:an degwil, yüz- saat kadar havada uçu.c:tuklarını ve et- tutulanlar evli olup ta bo~annuf bulu-
b T 1 B ı da bek"' lar (Dünkü suallerin cevablan) yen ı:, ~emlekette çabuk eskimi~ olan lerce çanlar ve düdükler çr.lnıak müm- raftakilere hastalığı sirayet ettirdikten nan armış. un ar n sonra ar 1 _ Napolyon Sonapart Sainte He-

bazı hukumlerini değistirmek iktiza et- ku··n olabı"lecekm"ş 80 • d"kl .. keşfetmi•] d" ve nihayet mes'ut eviilere aıra geliyor-
. Iki .. .. . ı · nra yere m ı erını -yer ır. lene adasına nefyedildiği zaman ya • mış, evve gunku meclıs toplanushl· . 1 hd . muş. 

da bu ameliye yapılmıştır. Dünyanın en küçük Bu uçuşan mıkrop ar~ ma . ut bır Bu da bı"r rekl'~m usulu" nında general Gourand vardı. Bu a • * mahalde toplayıp Ultra ~ıolet zıyasU'la " dam Hatıralar isimli bir kitab yazınıt 
Bu ameliye esnasında, yapılması la- banknotu arzetmişler ve zararsız bır hale geldik- Amerikada bir aermayedar mev- ve Napolyonun Sainte Hel'ne adasın· 

zımgelen tadillerin mutat mahiyetleri- Şimdiye kadar dünyada tedavül lerini görmüşlerdn. cut sinemaların hepsinden daha mü- da geçirdiği hayatı ~letmi§tir. 
ni izah etmek üzere, Dahiliye Vekili- etmit olan banknotların içinde en kü- Bu neticeyi alan alimler şimdi ul- kemmel yeni bir ainema inşa ettirmif. 2 - Tarihte büyük bir §Öhreti olan 
miz Şükrü Kaya güzel bir nutuk söy- çüğü İngiliz bankasına ait olan bir tra violet ziyası neşrc~den cep fenerle- Yaptığı büyük reklamiara rağmen Alarik, Vizigot'ların reisidir. 410 yı • 
lcmiştir ... Kah Türkiyenin bir tekarntil banknottur. Bunun kıymeti iki peni- ri icat etmişlerdir. Gripli zamanlarda müşteri celbedememiş, aeanslar, daima lmda bütün kuvvetlerile Romaya sal· 
s~fh_~ uzerınde. ~ura:ak, k_ Mı m~~him dir. Bu banknot 1828 de yanlışlıkla ceplerinde bu fenerleri bulunduranlar elliyf bulmayan mü,terilerle geçittiri- dırrnış ve imparatorluk şehirlerini ha· 
br ılım meselesı b ka 1 rab etmiştir . . ı . uzerıne ır Ç cum ~ tedavüle çıkarılmı~ ve banka yanlışlı- grip hastalığına yakalanınıyar armış. liyormuş. 

3 
_ Eski Silısy" a memleketi küçük 

ıle dıkkatı davet ederek Türkiye dev- ~ d"" 1 k · · ·· b" J / ~ "h k b · 
Jetinin şu son on beş se~e içindeki te- gı uze tme. ıçın uç .ene sonra ı~ nci/de kaç har 'Var? Adamcagız nı ayet w ızmış, u ış- Asyada, Toros dağlarının bulunduğu 
kamülünü hülasa eden bu nutuk b'7e pul cesametınde olan bu banknotu gen . . . de muvaffak olamıyacagını anlam .. ve yerde idi. Tarsus ve Silifke en meshur 
Dahiliye Vekilinin ayni zamand 'ce~i- alabilmek üzere 5 Ingiliz lırası verme• «V~it nak.ittif)) vecızesı bılhassa gazeteye sinemasından intikam almak §ehirleri idi. Merkezi bugünkü Adana 
yct ilimierindeki kuvvetini de ~öster- ğe mecbur kalmış. Amerı~lılar tarafın~an çok kullanılır. için fU ilanı verOÜf: şehri idi. 
di. .Mesela, milletle Atatürk. Atatül"klc -----···--···- .............. _ buna ragmen Amerik.alıları~ ~r":'ında c~ugün ... sinemasında dünyanın -· ·-""" •. ;------
millet arasındaki münasebetleri göstE'- re ve Amerikfl gibi liberal memleket- vakitlerini nuıl geçireceklerını bılmi - en berbat iki filmi oynanmaktadır. bu Boşanmada sur at rekoru 
riş, izah ediş, ve sonra bütün bunları lerde bile yürümekte olan ibr tekamü· yenler de hayli çoktur. . filmleri aeyretmeie gelmeyiniZ.)) s· k evvel Son Posta gazete • 
- yirminci asra mahsus milli bir Pan- lün bizim :mknlketteki safhası, bizdeki Dünkü gelen Paria Soır pzetesin- Halk sinemaya dolmuf, ve 0 ilan- . j; d'~ç ay "ftl · ab k boşı • 
teizm diye ifadesi mümkün olan - bir görünÜ!lÜ demek olan bu anlayılj ve bu de gözümüze ilişen tuhaf bir havadi:1 dan ı'tibaren ainema heraün dolup ı.._ sın Auny~~~ _ı~ıı_• enRen ç uhk · 

· · · · · · h Tü' k' · · "d" be . · • uu- yan men~ı eno ma emeaı toplayış ve bır bırleştıriJ tarzı var kı, ıza , r ıye ıçın yenı ır ve nce, ev- bıze bu hususta yeni bir nu dır. al v ba ı . . b .. d 
cidik!n, demokrasinin yeni bir ifadesi velki gün'kü hAdisenin en yeni, en gö- Nevyorkta oturan bir Amerikan va- !.._ maga f amıf. hakkında ~at vemaıf ve. u yuz en 
denecek kadar derli toplu bir görüş- ze çarpacak olan tarafı da budur. tan"'-- 1 "lde k k 1. enm' m•u ud b 1 h n_ • 3 556 ~on Reno ~hrının çok kısa bır zamanda 

uotl ncı aç e ım ""c mını u muf, arı:cn aaymıf . .-aou '---- dı" d !~ t · t"k tür. Bunu buraya kaydederken az za- Muh. • 8 . Id w he 773 B<J2 kk V _ _ _ aervet ~n gını a 1111ve e mış ı • 
manda Türkiyenin yapııuş old~ğu fik· ıttın ırgen ° ugunu aaplamış · ·- ra a • tane ol~ugunu gormuflur. Bu ifin karlı olduğunu gören diğer bir 

ri tekimülün - Şükrü Kayanın şahsın- ı • me;ınleket de aynı tetebbüate bulun • 
da tezahür eden· büyüklüğü ölçerek ST ER J NA N ı ST ER J NA N M AJ muttur. Bu memleket Vargelen'dir. 
ins_~nı? memnun olmaması mümkün Yaraelen mahkemesi çiftleri Reno'daa 

jegıldir. . . . . Bir doktorumuzun anlattığına li)re hazı köyleri - siiir ,bir 6ncanın içine atılır. hu kılh kuı.k parçui • daha çabuk ayırdığını iahat etmek içia 
Yapılan tadiller esas ıtibarile hayat- . d . • · L~- • • B · t t' ti-• ten Im ' la 1 . ',__, mizde «ince hastalık)) denılen ((Verem» e .kartı kulla- nın üzeri e eteiin kulağından akan bn ile dolduru • bır ıatatıau.. neşretmıştır. u ısa ıs 

ta za yapı_ If O D teJ enD AA!eDl• b fj b __ L 1. •• fı 
le ifadesiDelen ibuetü. Bumm i . bun- nılan pek müteammim bir illıç vardır: lur ve bu ir · ncan doluau kan aece ,.mu uykusun • ğe nazaran u maııA.eme uç a~ ~r n • 
larda yeni bir f1!1 yoktu. F~ Şü.k-ı Her banai bir efeiin kulağından küçük bir parça ke- dan uyandırılan haetaya içirilirmit. da 2242 boşanma kararı vermıştır. Da· 
-ii Kayanm nutku, güzel ve yeni bir i J 1 J N A N valar ne k~da~ karışık olu~aa olsun .. 
eydir: Az, çok, bütün memleketlerdP, S TE R NA N S T E R MA l lar meaelenın azamt beş dakikada hal-
ıatta bizimki gibi etaist dejıil, İngilte- L }edildiği bu i'ltatistikte yazılmıttır. 



Rüştü Aras bu sabah 
İst an b ula geldi 

Rüştü Aras istasyonda tezahüratla 
karşılan dı. Bu akşam Ankaraya gidiynr 

Atatürke tazimatını arzetti 
tnent CBaştaraft ı inci sayfada) Sirkeci garı Türk bayraklarile do 
tıkı bagremen'le başlıyan salahın man nanmıştı. Hariciye Vekilimizi karşıla -

ır net· · C 'l'e ıcesı saymaktadırlar. mak için Riyaseticurrıhur başyaveri e· 
Ce ınps gazetesi diyor ki: lal. Riyaseticumhur kalemi mahsus 

de fıi~~lem~nt agremen şarki Akdeniz müdürü, İstanbul komutanı General 
tıkı b~ Vazıyetin tanzimi suretiyle man Halis. muhafız alay komutanı albay İ!.· 
tarart ır m~te~mime mühtaçtır. Di~er mail Hakkı Tekçe, İstanbul emniyet 
trö an Turkıyenin emniyeti için Mon müdürü Salih Kılıç, Ankara polis mü
tnes~uka~elesinin tam semeresini ver dürü Sadri ile Hataylılar cemiyeti az~
~ncak de ı:alyanın iştirakine bağlıdır. ları ve büyük bir halk kütlesi istasyo-
llus Bogazların Romanın tabirince na gelmiş bulunuyorlardı. 
&usu~:P~ryalizmine alet olmaması hu Tren gara girerken askeri bando se · 
tnatik a Italyan kaydı ihtirazisi diplo- ftam marşını çalmıştır. 
~enr Yollardan kolay hallolacağa ben Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştii A· 
tiı-..kı~0!"· Herhalde İtalya Montröye iş ras, çok beo::u-: bir sima ile trenden ine-

•Q ını T .. k . "' "' lttnuın· ur - ıtalyan meseleh!rinin rek karşılamağa gelen zevatın ellerınİ 
Iki t ~ı tanzirome ve Şarki Akdenızde sıkmıştır. 
karş ~·~fın emniyetine matuf siya:>i bir Hariciye Vekilirniz, karşılamağa ge· 
tare~lı~a tabi tutmaft arzusundadır. Se len zevat tarafından tebrik edilmiştir. 
lacak e~e Vasıta.sile müz~k~rat, na.zik ~- Hataylılar da Hariciye Vekil~izi ve 
haen , haylı zaman ıstıyecektır. Bı- murahhaslarımızdan Riyasetıcumhur 
tnaıa a eyh Milano mülakatı ilk konu~-, umuınl ka.tibi Hasan Rızayı tebrik e -
l'ap.{ mahiyetindedir. Ve ehemmiyeti derek birer buket takdim etmişlerdir. 
· acak anı ·h hed r· · · A tınde "k· aşmanın sarı e ı uze Askerı ve polis müfrezeleri selam res· 
sınd dı ı nazırın mutabık kalmış olma- mini ifa ederken istasyonu dolduran 
1-abe: ır. Bu bir başlangıç olmakla be- halk, Tevfik Rüştü Arası alkışlamış ve: 
man ?evamlı salah için zruri o!an - Ya~asm Atatürk! diye tezahüratta 

evı Şer "t · · d"d 1 , tıuYor aı ı şım ı en yaratmış )U u bulunmuştur. 

Le j Tevfık Rüştü Aras, kendisini gaze -
l'i ft 

1 
.our, Exelsior, Jurnal muhabir!e temiz narnma kar~ılıyarak tebrik eden 

Yır~ tanın, Türkiyeyi Sovyetlerden a- arkadaşımıza iltifatta bulunmuş VP." 

rini at ve Fransanın Balkanlardak~ ye ~- Görüyorsunuz ki, elde edi·len gü-

İ Utrnak · t d. w· · b"ld" · 1 nr . ıs e ıgını ı ırıyor ar. zel neticelerden dolayı büyük bir se -
llUs dorrnatıon, Petit Journal, Türk - vinçle dönüyorum. Büvük Sefim Ata-

ostıugwu 1·b t" · t •tl" • · tek bu . ~un sa a e ını eyı ıye - .türke tazimatlarımı arza gidiyorum•. 
hın d na ılıtırnal vermiyorlar. İtalya- Tevfik Rüştü Aras bu ak~am Anka -

a kom·· · ı ki b · · l'aber unızme muarız o ma a e raya hareket edecektir. 
tika . 0 

kadar sarıh bir hasmane poli- D h·ı· V k"l" d "d" 
Ja girrniyeceğini sanıyorlar. a IIYB e 1 1 e gı ıyor 

'n * S.ehrimizde bulunan Dahiliye Vekili 
.ılırkün ·ıı· sele . nu ı davası olan Hatay me· bu akşam Ankaraya hareket edecek -

lle sı. sulh yolıle ve büyük zaferle Cc- tir. 
Vr<'de h ll d. . . • da İ a e ı1dikten sonra Mılnno-

ne ~~~ya hariciye nazırı ne ç~k dosta- Romanya Harici ye Nazırı geliyor 
~el~ ~zakerelerde bulun:ın ve oradan Romanya sefiri Telemak ta Harici -
g

081 
t~da ?,Merek müttefi!kimiz Yu - ve Vekilimizi Sirkeci istasyonunda kar

lle a, Ya hükumeti başvekil ve harici- Şılamış ve Tevfik Rüştü Arasla görü~
ınu~n~ırı ile samimi mülakatlar yapan müştür. Romanya sefiri Hariciye Ve -
kiJi a ha~ he.vet~miz reisi Hariciye Ve· ki1imize, Romanya ha.riciye nazı!'~ An
laru;evfık Rüştü Aras ve murahhas - tonesconun salı günü Istanbula gelerek 
tibi H7dan Riyaseticumhur umumi ka· Ankaraya gideceğini söylemiştir. 
ftıi>d·· ~~an Rıza, hariciye hususi kalem Hariciye Vekilimiz, dost ve mütlc -

" uı·u R • h · · ?,3Q efik Amir bu sabah saat fikirniz Romanya arıcıye nazırınm 
Relrn·da semplon ekspresile şehrimize gel.mesini büyük bir memnuniyet!e 

• ş'~rdir. karşılamıştır. 

"Ingiltere, yepyeni···İ~z-m_i;...rd-e---=b:-i-r facia 
bir donanma Bir adam kendisinden 

Viicud t• • f ayrılmak isteyen a ge ırıyor. , d d kl k . 
S
. __ k~rısının u a arını estı 

ıı ~a ·· l H ·· h· -v rnue orun ınu ım s İzmir, ... 6 (Hususi) - abahın sa<Jt 
bir nlJtku onunda, Kemeraltı caddesinin en kaln

balık olduğu bir sırada genç bir kad~
nın acı çığlıklar kopararak, kanlar için 
de yerlere yu,•arlanması halkı te'aşa 
düşürmüştür. Ya~~l~: 22 yaşlarında gü
zel bir kadındı. Yuzunden ustura ile y:ı 

Lo nd 
ford'd ra!. 6- Sir Samuel Hoare, Brad 
ki: a sayiediği bir nutukta demiştir 

cu"d Biz fiilen yepyeni bir donanma vü 
da a~ g~tirmekteyiz. Bu işi başarmıya 
~ın rn~tmiş bulunuyoruz. Programımı 
olrrıaınkı§afı hususunda hariçte ı:üphe 
l'tıern~ın. J?ünyanın diğer herhangi bir 
1J Ve eketınden daha iyi, daha kuvvet 
!ınpa daha çabuk gemiler yapabilirız. 
tlenizr~orluğun müdafaası bakımından 
~ha f uvve~imiz hava kuvvetler;nin 
daha 3.~1 bır tarzda kullanılma~ ;ıe 
her t~~:S~ir. olacaktır. Ordumuzu da 
bir k lu ıhtunale karşı koyabilecek 

uvvet haline çıkaracağız. 

ralarunıştı. Yetişen zabıta memurları 
kadını teda \'i için hastahaneye se\·ke • 
derken, kaçmakta olan bir erkeği de ya 
kala mışlardır. 

Genç ve güzel bir kadın olan Cemile 
seyyar satıcılık eden kocası Hüseyinle 
geçinemiyormuş. Hüseyin her zaman 
sarhoş vaziyette evine geliyor, Cemile
ye hakaret ediyor ve bazan bıçakla ya-

ralıyormu§. 

Cemile mahkemeye başvurarak ay -
rılma davası açmı~. Hüseyin de bir tü:-

E k• t •ı lü ayrılmaya razı olmamıştır ve kadını 

1< 
s ı ngı tere evine dönrneğe davet etmiştir. 

ı ı • Kadın buna razı olmayınca Hüsev:n 
L ra 1 ev enıyor ani bir tehevvürle saklamakta old~ğu 

t-t ondra 6 (A.A. ) _ «Daily Eks- usturayı çekerek genç kadının üst du-
.. es)) w k · t" 
Riııe .~azetesine Viyanadan bildirildi- dagını esmış ır. .. . 
~ . Bore Du Of y· d .1 M d Kadının feryadı uzerıne saşıran Hü· 
'lırrı • c ın sor ı e a am t k k. 

Pson'un . d" . d seyin usturayı vere a ara açmak lste 
l'apı} k ız ıvaçları nısan ayın a .. bu sırada ·uakalanmıştır. 
., <~ca tır o·· b' d 1 · o·· Of mış, ·' 1\.erıt ·ı · uc ıra er erı uc ... --_._.... .................. - ..................... .... 
ll'ıitr 1 e Düc Of Gloucester'i davet et- dördünde Enzensfeld 'e gelecektir. Yal

ır. Madarn Simpaon nisanın yirmi nız medeni n ikah yapılacaktır • 

SON POSTA 

• 
Ismet lnönü 
Londraya 
Gidiyor 
Londra 6 - İngiltere kralı altıncı 

Jorjun taç giyme merasiminde Tür -
kiyey_i temsil etmek üzere Başvekil İs
met Inönünün mayısta Londraya ge -
!eceği siyasi mahafilde bildirilmekte -
dir. 

İsmet İnönüne ordu müfettişierin -
den General Fahreddin Atay ile donan
ma kumandanı Amiral Şükrü Okanın 
refakat etmeleri muhtemeldir. 

Ilk tedrisat 
Müfettişleri 

Kanun hazırlandı, müfettiş
ler maaşlarını muvazenei 

umumiyeden alacaklar 

Ankara, 6 (Husus!) - lik tedrisat 
müfettişlerinin müvazenei umumiye
ye alınmaları hakkında bir kanun pro· 
jesi hazırlanmtştır. 

Bu projeye göre ilk tedrisat müfet
tişleri müvazenei umumiyeye alına-
cak, ona mukabil müvazenei u mumi
yeden maaş alan vilayet kültür direk
törlüklerinin b~ katip, katip, memur 
ve müstahdemleri hususi idarelere 

devrolunacaktır. Şimdiye kadar mual
lim maaşile iş gören müfettişler, yeni 
proje ile yeni bir terfi sistemine tabi 
tutulacaklar ve maaşları 2:) liradan 

b~layacaktır. 

İspanyada vaziyet 

HudutJan n kontrolü mesele 
sinde biz de cevabııihzı 

verdik 

Meşhud suçlar 
Kanununun 
Faydaları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
devam etmektedir. Dört aylık tecrübe 
bize bu kanuna hakiki bir ihtıyaç du
yulduğunu ri) azi bir kat'iyetle isbat et 
miştir. Size \ ereceğım şu rakamlar da 
bunun belığ b:r ifadesidir: 

Kanunun tatbikına başlanan 1 Tcş
rinievvel 1936 dan ı Şubat 193 7 ye ka 
dar Ankara Adliyesine cürmü me~hut 
kanununa te\·fikan 7 ı S kişi tevdi olun 
muştur. Bunlardan 1 22 kişi beraet et
miş, 2 33 kişi suçu işledikleri andan iti
baren azami beş altı saat sonra mah
kemeden mahkumyiet kar~rı alardk 
çıkmıştır. Diğerleri hakkında ise ta'K:
bata mnhal olmadığını veyahut fera
gat dalayısile davalarm sukut etmesi 
ne karar verilmiş, 78 kişi hakkındaki 
dava tevsii tahkikat için umumi hüküm 
ler dairesinde muameleye tabi tutu\ -
muştur. Görülüyor ki 355 kişi hakkın 
da dört aY zarfında seri kararlar ittihaz 
edilmiş 1 amme hukuku bu turetle se
ri adaletten beklenen gayeye erişmiş
tir. 

Bu izahattan sonra Baha Arıkan son 
günlerde bütün Ankarada dedikodula
ra sebebiyet veren çirkin bir hadiseyi 
mevzuu bahsederek mahiyeti hakk•n
da şunları söyledi: 

- Ziraat Bankası Muhasebe Umum 
Müdür Muavini Rıfkı ile hizmetçisi Ra 
ı:idin birtakım küçük çocukları evleri 
ne toplıyarak bunları hayvani arzuları 
na alet ettikleri haber alınmış ve bu
~un üzerine zabıtaca derhal sıkı bir su 
rette takibata girişilerek çocuklar Rıf
kının evinden çıkarken yakalanmıştır. 
Eve devam eden ve iğfal edilen çocuk 
lardan ikisinin 15 yaşını ikmal etmedlk 
leri anlaşılarak memuriyetimizce bu ci 
hetten i~e derhal vaz'ıyet edilmiş, tah
kikata devam olunarak hadisede bak
kal Ahmet Çavuşun, bisikletçi Ali Os
manın methaldar oldukları anlaşılmı.ş
tır. Fiilin ağır cezayı müste1zim suç
lardan olması nazarı itibara alınarak 
Rıfkı, Raşit, Ali O sman, ve Ahmet 
çavuşun tevkifleri taleb olıınmuş, sulh 
hakimliğince sorguları yapılarak tev
kiflerine karar verildikten sonra ha k-

L d 6 (H 
0 A) ı h larında hukuku amme davası açılmıf 

on ra ususı - spanya u-
d tl k t 1.. d · · d" k ve is ilk tahk ikata tevdi olunmuştur. 

u arının on ro une aır şım ıye a- · . 
d ı l d T 

.. k. Gerek zabıtanın ve gerekse memurı-
ar ge en cevap ar arasın a ur ıye- . . . . . y 

· b d d yetımızın arız ve amık yapmış oldugu 
nın ceva ı a var ır. hk.k .. h Ad" k d ·· lt l Al p k" h .. ta ı ata ragmen a ıse yu arı a soy-

a ya, man ya ve ort e ız en uz l d" V. - h d · · • · • 1 d" e ıgım eş asın ar çerçevt:sı ıçme ın-
cevap vermemıs er ır. · b k b" k" · · hisar etmış, aş a ır ımsenın mese-

Sovyet cevabında, Sovyetler Birliği le ile alakadar olduğu ciheti tesbit e-

hükuınetinin lspanyol sahillerinin kon dilememiştir. Bu cürmün ilk tahkikatı 
trolüne iştirak etmeği arzu ettiğini fa- l devam etmektedir. Işin pek yakında 
kat kontrol mıntakalarının inhisar al- hkeme safhasına intikal edeceğini 
t~na alınmasını kabul etmiyeceği bildi- ~;uyorum. Mahkemenin kararı bit
rılmek:~~-ir. Cev~pt~ kontr~! v~zifesini tabi şimdiden kestirilemez. Ancak şah
alan butun gemılerıo sahıllerın her A kanaatimce küçük çocukları behimi 
noktasını kontrol etmeğe salahiyettar ~ı~veslerinin kurbanı eden hu şahıslara 
bulunmaları tavsiye edilmektedir. Cumhuriyet mahkeme ve kanunları 

Fransız cevabı ise. teklif edilen pla- lazımgelen ders i vermiş olacaktır. 
n; kabul etmekte ve kontrol vazifesi!~ Şunu da ilave ve tekrar etmek is
mükellef olan memurl.arı~ harp gemi- terim ki ceza kanunumuz vatandaşla
lerine binerek herhangı mıllete mensup rımızın ırz ve namusuna mutazammın 
olursa olsun kendilerine ait kontrol hareketleri bütün hassasiyetile nazarı 
ınıntakasma gelen ticaret gemilerini itibara alınmış olduğundan bu gibi fiil 
ziyaret ve bunların hamulelerinin ihra- ve hareketlere cesaret edecek kimse
cına nezaret etmek hakkına malik ol- !erin başlarında Cumhuriyet mahkeme 
malarını telkin etmektedir. ve kanunları demirden bir el gibi bu-

Ingiliz cevabı, planı kabul etmekte lunmaktadır. 

E 
• Söylemeden sö yi iyen naz1rlar 
• Pravdanın bir tavzihi 

Yazan: Selim Ra gıp 

D ünyanın ne müthiş bir silah y~rı 

şma girişmiş olduğunu anlamı-tk 

için şurada, burada delil ve vesika a
ramağa lüzum yoktur. Bazı devlet a -
damlarının son zamanda söylemiş ol -
dukları nutuklar, bu hususta en par -
lak hüccettirler. Mesela bu münase -
betle Fransız Hava Nazırı M. (Pier.::e 
Cot) nun nutkunu ele alalım: 

Bu zat, memleketinin hava silahlaı ı
nı öyle hallandıra ballandıra, ve öyle 
ha~iyet verici bir eda ile anlatıyor ki 
Fransayu komşu olup ta az, çok rekabet 
vaziyelinde bulunan memleketlerJn, 
bu sözlerden kuşkulanmamasına ve 
hatta korku sevkile paçaları sıvayıp 

Fransanın bu hazırlıklarına mukabe -
leye çalışmamasına imkan yoktur. Di
ğer taraftan ayni memleketin Harbiye 
Nazırı olan M. Daladiye de, memlekc· 
tinin kara kuvvetlerini uzun uzun an
latırken .iltizami bazı unutkanlıklar 
gösterdiğini, bir ingiliz askeri müte -
hassısı meydana çıkardı. M. Daladiye
nin iddiası, Almanyanın son seneler 
zarfında çok kuv\·e.tlendiğidir. Bu knv
vet bir milyonu buluyor. Halbuki, İn -
giliz mütehassısına göre, Fransanın 
kuvvetleri, ihtiyat unsurlarla beraher 
beş milyona baliğ olmaktadır. Bu lhii
tezad nutuklardan anlaşıldığına göre 
Fransanın hava teşkilatını ziyadesile 
metheden M. (Pierre Cot) un yanı~ -
da Harbiye Nazırı M. Daladiye kn. a 
kuvvetlerini az gösterrneğe çalı<jı~ cr. 
Şu halile ya M. (Cot) mübalağa ed! -
yor, Y3; M. Daladiye doğru söylüyor, 
Fakat Ingiliz mütehassısı 'kasdi bir iti
razda bulunuyor. Bu meselede hakiknt 
anlaşılıncıya kadar. bu iki Fransız 

Nazırının her ikisinin sözlerini samimi 
telakki etmek mümkün değildir. bu 
şartlar altında dünya düzeni gittikçe 
bozulursa, bunun mes'uliyeli kimde • 
dir? Herhalde Marko Paşada değil. 

* Moskovada cereyan eden dava ni -
hayet 'hı.ıldu ve Sovyet rejimine hiya-

1 

net ettikleri id d •a 
Pr11vdan•n bir olunan suçlular -

t•vzlhl dan bir kısmı ha-
._ _____ ,___ pi~. bir kısmı dı 

ölüm cezasına mahkum oldular. Bun · 
ların mahkeme huzurunda bülbül gibi 
suçlarını itiraf etmeleriı bütün dttnya
nın halledemediği bir muammachr. 
Çünkü bu itiraflarile bu adamlarm ka· 
falarını eellada teslim ettiklerini bil -
memelerine imkan yoktu. Anlaşılmaz 
bir muamma gibi telakki olunan bu 
hadisenin sırrını Pravda gazetesi ifsa 
ediyor. • 

Pravdaya göre, suçlulardan hiç bıri 
itiraf ta bulunmamışlardır. Hatta ön •e -
rine konan vesikaların karşısında dahi 
susmuşlardır. Fakat gerek bundan ev
velki Zinoviyef davasında elde edi!en 
malumat ve gerek son hadise münasE'
betile ele geçirilen vesikalar, bütün 
hakikati meydana çıkarmışlardır. Ya -
ni ortada. lugavi manasile itiraf sa -
yılacak bir suç kabullenme yoktur. 
Pravdanın dediği gibi hadiselerin de -
laletile temin olunmuş ifşaat vardır. 
İşin hakikati budur. - Selim Ra~ap 

ve teferrüata ait bazı değişiklikler tav- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sıye edilmektedir. 1 

Bir Habet Pre;nsi de ife kar .. ıyor 

Valanvcia, 6 (A.A.) - Habeşista
nın en hasin muhariplerinden biri o
lan Ras tr:ı ru'nun oğlu Pr~ns Gehdet 

buraya gelmiştir. 
Prens beynelmilel Livaya gönüllü 

yazılacağını beyan ettikten sonra şun
ları ilave etmiştir: 

«İspanyada faşizm ile mücadele et
mek memleketimin istiklalini müda-

faa etmek demektir.)> 
Bir Alman idam edildi 

Bayon, 6 (A.A.) - Bilbao müdaf:ıa 
komitesi tarafından bildirildiğine göre, 
Alman tebaasından Eupen'de 190 ı tari 
hinde doğmuş Dr. Volf Ram dün Bil
haoda idam olunmuştur. Bu adam 5 teş 
rinicV\•elde cephede elinde silıihla ya
kalanmıs ve 1 1 Teşrinisanide de halk 
mahkem.esi tarafından idama mahkum. 
edilmisti. 

[Sabahtan Sabaha 1 

Bir Fransız mcslekdaşımız Paris 
hastahanelerinden birinde göziıne 
çarpan vak'ayı ~öyle anlatıyor: 

Merak/ 
Hastabakıcıya sordum: 
- Hastalarımza bir yıl içinde kaç 

kitap veriyorsunuz? 
- Yüzbin cilt! 
- Kaç hastanız oluyor?. 
- İki bin beşyüz! 
Fransız meslektaşımızın bundan 

sonraki kendine ait, kitabın hastalar 
soruyor: üzerindeki tesirine dair mütalealan-

- cUıun koğuşta sıratanım yatak
lar arasında genç bir hastabakıcı las
tik tekerlekli bir arabada taşıdığı kt· 
taplarla her hastanın önünde durup 

- Bugün size nasıl bir kitap ve· nı bırakıyorum. Çünkü buraya ka -
reyim? Gene seyahate ait bir şey mı? dar olan parçası kafamı o kadar al

Ve o hastanın arzusunu yerine ge· lak bullak etti ki buna imkan bıle bu 
tirdikten sonra ötekine geçiyor: lamıyorum. 

- Ya siz ne istiyorsunuz? Gene Fransanın bir hastahanesinde iki 
bir macera romanı mı? bin beş yüz hasta bir yılda yüzbın 

Ve bu suretle bütün hastaları do- cilt kitap Clkuyor. 
!aşarak onlara hoşlarına giden bir ki • Bizim on sekiz milyon nüfusumuz 
tap bırakıyor ve evvelce okudukia· acaba bunun onda birini okuyor mu! 
rını da ... geri alıyor6u. Biirhan Cahit 
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yerleri !İktısat Vekili yarın 
Artık suç sahiplerine 1 şehrimize geliyor 
Yangın 

melce olm·yacak ( l b 1 I . 
Bir çok yersiz yurtsuz ... er!erilerin ~urada sta? u ve zmır 

yangın yerlerind-ki mahzenlerde ya-ılımanlarının ınşası hakkın-
tıp kalktık!an ve bazı suç sahipler;nin da tetkikat yapacak 
de bu şekilde zabıtanın gözünden u- lktısat Vekili Celal Bayar yarın 
za.k kaldıkları gözönüne 3lınmış dün şehrimize gelecektir. Celal Bayar bura
yangın yerlerindeki büti.in .nal zenler da bulunduğu müddet zarfında liman
ve k.ovuklar gezilerek buralarda han- da yapılacak isiahat işiie bizzat meş· 
nanlar çıkarılmıştır. Badema bu kabil gul olacak, alakadarlardan izahat ala
yerler sıkı kontrole tabi tut~lac.:ıktır. caktır. 

lskenderun ve · 
Antalya seferleri. 

lskenderuna yapılacak vapur sefer· 
lerine başlan mak üzere 1 ktısat Vekfı
letinden emir b~lenmektedir. 

Denizyolları Uumum Müdürlüğü 
bu münasebetle Akdenize biri kısa di-
ğeri uzun olmak üzere haftada iki vcv
pur seferi yapacaktır. Bunlardan biri 
Antalyaya kadar olacak, diğeri isken
deruna kadar temdit edilecektir. 

Toptan çiçek fiatlari 
İstanbul çiçek ve fidan bahçıvan· 

ları cemiyeti, çiçek eergisinin halk a
ıasında yayılma!!ına ve sarfiyatın art
tınlmasına çalışmaktadır. 

Son zamanlarda Ankarada ve ls
t.=>nbulda yeniden açılmış olan çiçek 
ıneşherleri çok. rağbet görmektedir. 
Çiçek mezat yerinde hararetli satışlar 
yapılma'ktadır. 

Dünkü toptan fiatlar şunlardır: 
Karanfil yüz tanesi 8 - 18 kuruş; 

sım ve zeren yüz tanesi ;)~) -
120 kuru~; menekşe yüzlük 
demeti 1 O ~ 15 kuruş; fr 7ya 
demeti 1 :i - 20 kuru s; şebboy 
demeti 5 - 1 O k u ruş; mor z Üm bill de
met i 3 - .) kuruş; pembe zi.inbül de
met i 5 - 10 kuruştur. 

Ankara hukuk talebesi sehr;miıde 
' 

A.nkara Hukuk talebesinden otuz 
kişilik bir grup, Sömestr tatilinden is
tifade ederek, şehrimize gelmiştir. Ta, 
lebeler, İmralı adasına giderek z :raat 
işlerinde çalıştırılmakta olan mahkum
larm hayatlarını tetkik edeceklerdir. 

Talebe dün Taksim Cumhuriyet a
bidesine çdenk koymuştur. 

_ Tabiat bilgisi müsabakasi 

Istanbul ve İzmir limanlarını yeni 
~ekild~ yapmak isteyen ve Ingiltere
nin Kip tezgahları narnma hareket e
<ten mühendisler bu sabah şehrimize 
gelmişlerdir. Bunlar limanlarımızda 
kendi tezgahları hesabına tetkikat ya
pacak ve bir rapor hazırlayacaklardır. 
Ayni zamanda Liman Umum Müdür
lüğü ile temas ederek bu hususta iza
hat alacaklardır. Mühendisler buradan 
lzmir limanana gidecek ayni 9ekildeki 
tetkiklerine orada da devam edecek~ 
aerdi. Bu mühendislerin tetkikat. ·bı
tince derhal inşaata ba,lanacaktır. 

Sirkecil rıhtımı Saraybumuna ka
dar, Galata rıhtımı Güzel San'atlar A
kademisinin duvarına kadar uzatıla-o 
caktır. Bu inşaat bir kaç sene içinde 
ikmal edilecektir. 

Şehrimizde bulunan ve Almanyaya 
ısmarlanacak gemnerimiz etrafında 
müzakereler yapan Krup tezgahları 

mümessilleri Ankaraya gitmişlerdir. 

Mümessiller İktısat Veka!etinde a
lakadarlarla temaslar yapacaktır. Mü
zakereler bitmiş ve bir anla~ma yapıl
mış olduğundan bu husustaki muka
velenin imzası hafta içinde yapılacak 

Dahiliye Vel<ili 
şehrimizde 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya. dün 
Ankaradan .şehrimize gelmiştir. Şükrü 
Kaya, Haydarpaşa garır la Vali ve Be
lediye Reisi Muhittin Üstündağ, Vali 
muavini Hüdai Karataban ile diğer ze
vat tarafından karşılanmıştır. 

Yeni Japon sefiri 
Bu ay gelecell 

Yeni japQn sefiri Toshihiko, bu a
yın sonlarına doğru şehrimize gelerek 
Ankaraya gidecektir. Ayın ~:J ünde 

Maarif Yelcaleti bir Tabiat Bilgisi lskenderiyeden hareket edecektir. 
müsabakası açmıştır. Eserler, hazira- -~· - --- • -
mn otuzuna kadar kabul edilecektir. ri n sahibine 1000 lira ikramiye verile-
Müsabakada birinciliği kazanan ese- cektir. 

Yeni ford otomobilleri 

Fordson limited şır.ketı Taksımaekı 
mağazasında dün bir sergi açmışl!!'. Bu 
sergide 1937 Ford araba ve kamyonla
rı teşhir edilmektedir. Sergi bir müd 

---
Bina ve arazı vergisinde tazlahk 

Bina ve arazi vergileri maliyeden 
belediyeye geçtikten sonra tahsilatta 
mühim fark görülmüştür. Belediye, 
~ubeleri büyültmüş, tahsilat işlerini sı
kı takip etmiştir. Altı aylık tahsilatta 
~2.284 lira fazlalık görülmii~ti.ir. 

Yeni bütçeye bina vergısı ıçın 
!i,32G,O:JS lira, arazi vergisi için 2 J ,000 
l;ra fazla~ile 48,0')0 lira gelir konmuş

tur. 

Aleksaadr Pafkla 
ve 

Klasik Rus edebiyatı 
Yazan: HASAN ALl 

Ftab: 30 kurq 

Maça lbzı 
(Roman) 

ALEKSANDR PUŞKiN'iN 
Çeviren : HASAN ALl 

fi. tı: 30 kuruş 

- -------------

Eli bıçaklı çocuk 
16 yaş; nda olmasına rağmen 
koskoca adamı yaralamış 

Üçüncü ceza mahkemesinde Bed~ 
ros isminde 16 yaşında bir çocuğun 
mevkufen muhakemesine ba~lanmı~ 
tır. Hüviyeti tesbit edildikten aonra id
dianame okunmuştur. 

Iddianameden anlaşıldığına göre 
suçlu, Eksimafon isminde birini 75 
giin hastalığını mucip olacak ve dört 
ay devamlı zaafını icap ettirecek şekil
de göğsünden ya.ralamıştır. 

Suçlu bir gün sinemadan çıktıktan 
sonra Eksimafon tarafından dövüldü
ğünü ve kendini müdafaa için bıçakla 
vurduğunu söylemiştir. 

Şahitler dinlendikten sonra müddei
umumi suçlunun 456 mcı maddenin 
:.! inci fıkrası mucibince tecziyesini i~ 
temiştir. 

Muhakeme karann tefhimi için baş 
ka güne bıralulmıştır. 

lsı1içre Sefaretindeki 
Halı hırsızlığı 

Bundan epey evv"'l Beyoğlunda 
!sviçre sefarethanesinden 6 tane kıy
metli halı çalınmış, failler çok geçme
den zabıta tarafından yakalanmıştı. 
Suçlu İlya oğlu Davit ve suç ortağı 
Menko hakkında birinci ceza mahke-
mesinde cereyan eden duruşma muh-
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Boynk muvaffakiyetlerle devam eden 1 
bOyOk film birden 

~:~~~~beplerden doiayı uzadıkça uzu- ,.. Milli SiNEMADA 
Dün bu davanın son duruşması ya-

pılmış ve karar tefhim edilmiştir. Ç A P K 1 N G B N Ç 
Dünkü celsede İsviçre sefiri Henri 

Marten bizzat şahsi hak davC\cısı sıfa- Bat rollerde 
1 

tile avukatile birlikte hazır bulunmuş- D ANIELLE DARRiEUX - HENRY GARA T 
tur. Başka bir suçtan dolayı mahkum Gençlik. aşk, saadet, ıcvk, neşe ve hRyat taşıran ve başından soınına 
b 1 1 kadar hUmmalı bir faal iyet içinde genç zengin bır operet Ayrıca: KlZlL 

u u nan :suçlu Davit başka bir hapis- ÇAYIR. Bu film de görlllen şeylerin hiçbırinin heyecanı noksan de~ilctir. 

hanede~ulunduiu i~n muhakeme gı-~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yabında cereyan etmiştir. Şehir J'Jyatrotll 

ısı~nouı Btltdıııul 

Sefir, bazı malumatı mahkemeye Senenin en bUyUk musiki tilınl ~-hir]l"uDİ&tosu Tepebaşı 
verebilmesi için duruşmanın kendisi- -~"' ':1 dram kıs•t'llnda 
nin Bern seyahatinden sonraya bıra- Ş O V B O T 1111111 gündOz7~~~3175.30,da 
kılmasını mahkemeden taleb etmiştir. ( 936 yeni kopyası) sevimlUik, his akşam saat 20.30d8 

Mahkeme müzakereden sonra usulü ve teessOr filmi olup Albn lll B A H A R 
cezaiyedeki sarahate m üsteniden ~ah- sesll yıldız 111 TE M 1 z L 1 (ll 

si hak davacısının kendi hukukunu a- 1 R E N E D U N N E -Fransız tiyatro•U 
lakadar eden ve duruşmanın talikini i- Operet kısmında 
cap ettirecek olan taleblerinin huk.Mu Sehhar tenor GOndOz sait 15.30, dıt 
amme davasının tehirine man i olamı- ALLA N JONES' In ak~aın saat 20.30 da 
ya cağını beyan ederek sefirin tali k ta- AŞ K M E K TE Bl 
lebini reddetmiştir. Iştirakile oynıyor ve dans ediyor. Yazım : Yusuf Ziya 

Bu karar tefhl·m edildikten sonra Besteliyen: Muhlis Sabahattin 

mahkeme hükmü tefhim etmiştir. 
Suçlu Davit 1 sene 6 ay hapse mah 

kum olmuştur. Her ne kadar suç af ka
n unundan evvel işlenmişse de Davit 
hırsızlıktan sabıkah olduğu için iddia 
makamının ceza n m dü. Ürülmesine da
ir olan talebi reddedilmiştir. Suçlunun 
sattığı iki halının bedeli olan 27;)0 li
ranın Davitten istirdadı da hüküm altı
na alınmıştır. .....:....... _____ _ 

Hatay lstiklal Marş1 
Hatayın İstikialine kavuşması do

layısile Hatay Erkinlik Cemiycti, bu 
büyük yurdun şerefli mazisini, hal ve 
istikbalini belirten bir istiklal marşı 
tertibine karar vermiştir. 

Cemiyet, bu husu~ta edip ve şair
lerimizin yardımlarını istemektedir. E
ser verecek olanlar eserlerini Eminö
nü hanında Hatay Erkinlik Cemiyeti
ne göndereceklerdir. 

Meşhur zenci bariton ---------------
Şehzadehn~ı Turan 

tiyutrosuncla PAUL ROBESON 
Meşhur « Olda man Rivar • şar

kısını pek mOkemmel olarak 
tegannl ediyor. 

Bu Fransızca sözlO şaheser 

Pek yakında 

SÜMER 
gösterilecektir . 

...... -·-··•em:••· .. ··· 
.Müsabaka ile 

Halk Opareti 
akşam saat 20,30 dn 

matine 14.30 da 
Zozo DalMaa ve 
SAn'.ıtld\r Naşit 

birlikte 
Eakl Homam Eski Tas 

Akşam : Enayller 
Puzaı lesi Ka d ı köy !:5Ureyyarla 

FLORYA ~ 
-· ..... 1 ... 11 •••••••••••••••• o 

hafta sah ve cwua günleri saat 9 ilc 1 
Memur cılınacak arasında Osmanlı Bankasının Gcılatn • 

Osmanlı Bankasın~an: O~manlı Ban-
1 
da.~i Merkezin~? I{ işi İşleri Sen isiııi 

kasınca bu kere yeıudeıı hızmete alı - muracaat edebılırlcr. . 
na cak 'I'ürk memurların intihabı için . Talipler hih iy~tlcrini. müsb it e\ ra~ 
yakında bir miisahaka açılacaktır. 1 ıle bcrabc.ı· tahsıl tasdıkname ya~ıı 

Yası otuzdan aşağı olu ı) bu miisaba· şahadet mımelcriııi ve şayet bir vaztfe-ı 
k va~ girmek isteyenler nımızedlikkri-ı de istihdam edilmiş iseler, hizmet şa 4 

n~~ ~aydcttirmek ve kabul şartlarını hadetnamelerini birlikte getirınelidit' 
öğrenmek iizcre şubat ayı zarfında ln•r ler. ~ 
~-

ve M E L E K sinemalarında zengin 
ve emsalsiz 

mevsimin en büyük sinema hadisesi 

Fi 
FRANSlZCA ·üsHASI 

SINEMASlNDA 
TÜRKÇE NÜSIIASI 

MELEK 1 p E K SINEMASlNDA 
ay nca 

ÖLMIYEN 
programda: 

MELODILER 
ayrıca prcgramda: 

KADlN iSTEYINCE 
Nefis musiki, danslar ve balellerle sils!enmiş u 11 d 

1 
Ne., ... e, zevk ve ,nzellik fılıııi. unş ro er e: 

aşk ve ınusiki rıımi .., 
Marla Paudler - Leo Slezak Ul Dagover - Adolf Vohlbruk 

Aynca prognma ilave olarak: 1- Paramount dünya havaoisleıi ve 2 - Aralar tehlikede 

'-----··-~ Renkli Miki Mava. Bugün saat ll de tenzilatlı matine 



7 Şubat SON POSTA 

• 
LE KET HABERLERI 

· şcilere yerinde 
yardımı 1 

fzmirde işciler yemeği, ekmeği ve tatlısı dahil 
olınak üzere öyün ü beş kuruşa doyuruluyorlar • 

Bu teşkilat genişletil~cek 

l<a.hvede oyun oynanmıva
b cak, her kahvede 
eh~mehal kitap bulunacak 
İ~, .~ (Bususi) - Ödemiş Beledı· 

l'esı, butun kahvelerde her türlü oyun 
~llanmasmı yasak ctmi§tir. Oyun oı· 
h tan kahvehaneler derhal ve bir da-

aB açı~amak üzere kapatılacaktır. 
te :ıedıye kahvehanelere birer liste 
t .. vzı ederek hepsinin birer küçük kü
dUPhane kurmalarını istemiştir. Bulun 
,..~~ulacak kitaplar listeye dahil bulu -
--ularcıır. 

lcListedeki kitaplann hepsi de ziraate, 
ı:~cülüğe, yurd bilgisine, arkcolojiye, 
rn:ıhe ve sağlık bilgilerine aittir. Öde
l' ış helediyesinin verdiği isabetli kara· 
ha tnukabil, kitap listesi her sınıftan 
S alkı tatmin edecek vaziyette değildir. 
1 onra mutıaka ilmi, fenni ve zirat eser 
'1:::

1 
?kurnasma imkiın olmadığı ileri sii 

u uyar. 

Korkunç bir 
macera 

Mezarlığa ... cenaze defnjne 
giden köylülerden biri 
bir kaplanın pençeleri 
arasında kaldı ve güç 

kurtarıldı 

PAZAROLA HASAN BEY 

- Allah kimı"n b w I lı wna q~~m 
qasan Bey ..• 

• • 
DIYO~ K'. 

. . . Bizım kerime de artık çocukıuk 
devresini allattı ... Kısmetini bekli • 
vor ama ..• 

•.. Gözu pek yükseklerde ... 

Sayfa 5 

IAhlata ve civarına bir 
hay li göçmen yerleştirildi 
Bugün bir harabe halinde bulunan büyük kasahada 

miJaddan 600 yıl evvele ait medeniyetin 
hala canlı izleri görülüyor. 

Hasun Bey - Elbette, bekar delı- ı 
kanlılar hep apartımanların tavan a
ralarında otururlar. 

Beyanat yasak 
- Ben Son Posta gazetesinde İM· 

SEl'. 
- Beyanat yasak! 
- Beyanat istemiyorum. Nasıl · 

sınız? 

ı 
-Beyanat yasak. 
- Canım nasılsınız denilince: '!'e· 

şck:kür ederim, iyiyim! diye cevap 
verirler. 

- Beyanat yasak. 
- Öyle olsun amma, ben beyanat 

istemiyorum. Başka bir şey soraca • 
ğırn .. 

- Beyanat yasak. • 
- Soracağım şeyin bcyanatlc1 ala· 

kası yok .. Farzedelim ki. .. 
- Beyanat y·asak. 
- Şimdi çıldıracağım, biraz dinle 

bakalım da ... 
- Beyanat yasak. 
- Kendi işim için geldim .. Gaze· 

teyle alakası yok. 
- Beyanat yasak. 
- Beyanat yasak olsun anladık. 

Şu sualirni bir sorayım. 
- Beyanat yasak. 
- Anl~ıldı, konuışnnya imkan 

yok ... Allaha ısma .. ladık. 
- Beyanat yasak. 
- Güle güle desenize canım. 
- Bevanat vasak. 
- Şapkam ~ğ elimde başırob c;e-

lam verıvorum. Ona karşılık ta ba
şınla selfım vereceğine beyanat ya • 
sak diyemezsin ya! 

- Beyanat yasak! tl\ISET 



6 Sayfa 

~cuwV~ô~ 
Bir yuva nasıl yıkılır? 

* • * Kayınpedf!rin evinde uz ve rakı Alemleri gırla gidiyor, gelin hanım 
gece gündüz orada... EYde ot yok, ocak yok... Damat, aabrı 
tükenirken kendisini bir gün darp neticesi çocuk dü,ürme auçu 

ile mahkeme karşısında buluyor. 

Şimdi IÖa kaynananı n ... Fakat amanallab .... 
Kadına aorarsan kab::ıhat kocaaın· Ilk günler sustum. Tahammül etmeğe 

da; erk.eie sorarsan kabahat karuıın· uğraştım. Haydi oturma sofraya, çe
cia ... Hanaiai hakh, hangisi doğruyu kil odana; fakat ahenkten, ciinbüşten, 
aöylüyor} Bu muammanın içinden baş dinlendirmek, uyku uyumak kabil 
çıkmak hayli zor. Mahkemeye gelen değil. Karım da pederi muhteremleri
fahiltler de bu karı koca gibi iki taraf- nin hatırlarına hürmeten sofrayı bı
lı .. bir taraf kadını, diier taraf erkeği rakamıyor. Nihayet sabrım taştı, hı
haklı çıkarıyor. Kadın hayli geveze. çak kemiğe dayandı. 
Çok inatçı. Erkek de ondan aşağı de- Bir gün kanma bu kadar gürültü
ği!. O da inatçı, Nuh deyüp peygamber ye tahammülüro kalmadığını söyle
demeyen cinsten. dim. Mümkün değil burada oturamı-

Kendilerini mahkemeye sevkeden yacağımı, muhakkak ayrı eve çıkaca
ltabahat, lmmenin huzurunu ihlal ve ğımı bildirdim. Her ne kadar ilkin hık 
darp ile çocuk düşürme!( hadisesi. mık dediyse de sonra fihimi kabule 

35 • :~6 yaşlarmda görünen erkek mecbur oldu. 
anlatıyor: Fakat gel gelelim, ev, değiştirmekle 

-Bir ev hark kuralım, çoluk çocu· i~ bitmedi ki .•. Akşam eve varırsın, 
ğa karışalım diye düşünerek evlen· ortalığı köpekler götürüyor. Tel dola
dim. Fikrimde samimi idim. Üç beş ha el atarsın bulabilirsen bir şey bul 
gün iyi geçindik, birbirimizi kırma- da ye 1 Karını çağırırsın cevap yok. 
dık; fakat gel gelelim ev bir alem ... Pasaklı hanım, gene babasının evine 
Büyük anneli, kaynanah, kaynatalı, gitmi~. Nihayet gelir, yorgun argın 
baldızlı bir alem. Eh, buna bir 'ey de- kendisini minderin üstüne atar. Lahav
iii diyelim; fakat bunların hepsi de le dersin, fakat l~havle ile karın doy
horoz mu horoz ... Horozu çok olan muyor ki ... Tekrar yorgun argın hay
yerde sabah erken olur derler. Bu, ha- di bakalım bakkale; konııerve yemek 
kikaten doğru. Filhakika ilk günler ve kutu sardalyesi al... Afiyet ve !ez
çok iyi idik, itiharda idik ... Ilk günle- zetle tenavül buyur. Ne o, ağamız eğ· 
ri, beni gözetlerler, akşam köşeyi dö- !eniyor. Ne güzel örnek bir aile haya· 
ner, dönmez, kaynanada ud, gelin ha- tı ... İçi sizi, dı~ı beni yakar... Böyle 
nımda keman, baldızda tanbur, kayın soy aop saire düşkün olduklarına gö· 
pederde def, merdiven bafında cün- re cinslerinin, aoylarının ne olduğunu 
büş ahenk (vay hoş geldiniz. aafalar siz anlarsınız. 

· getirdiniz) le birlikte beni kartılarlar. Samiin arasından bir aes yükseli-
Sofra daha evvelden hazırlanmış, me- yor: 
zeler düzülmüş, rakılar !myuya sarkı- - Kızım niye pasaklı oluyormuş, 
tılmıf. Odama airip soyunmaya vakit halt etmişain züppe!.. 
bırakmazlar, yüzümün teri, ayağırnın Kadın susturuluyor. Erkek sözleri-
tozile l>eni aofraya oturturlar. lzzet, ik- ne devam ediyor: 
ram ın haddi yok, hesabı yok. Bi rey- - Kadında öyle dil. Tepsi pidesi ... 
yam böyle aeçti. Fakat her teYin bir On para ver, söylet, yirmi para ver 
haddi hududu var. Gündüz dıtarıda susmaz. Nihayet bir gün, hanım tası, 

. kafa patlat, uğra,, didin, yoraun argın tarağı topladığı aibi kocam beni kov
eve dön. Evde de rakılı. uzlı, aürül- du diye babasının evine gitmesin mi~. 
tülü diğer bir alemle kartı kartıya gel. Hem suçlu, hem aüçlü. Canım boğa-

~CÖNÜL iSLERI . 
Olıugucularıma 
Cevaplarım 
Bana •Oğlunuz• imzası lle rnek • 

tub yollıyan bir genç, benden cte
lellb istiyor, ben ona nasihat vere· 
~ğirn: 

1 - Gönül işleri bir rnekteb tale· 
besi için zehir, hayatını kazanmıya 
başlamış bir genç için iptiyaç, yaşı· 
nı başını almış bir erkek için fela • 
kettir. 

2 -Sevginin en büyl\k delili fe -
ragattir, sevenin fikrinde evvela 

sevdiğinin saadeti gelir, kendisinin 
vaziyeti aşk kitabının ionuncu say· 
fasında yazılmıştır. 

3 - İnsanı uykusuz bırakan aşk 
değil, endişedir. • 

* •Bir Aske1'1t imzasile mektub ya • 
an okuyucum&: 

Düşüncenizi doğru bulmadım. Ka
dın annesinin babasının hareketin -
den mes'ul değildir, mademki ortada 
memnuniyetsizlik sebebi yok, mazi· 
yi bir kenara bırakınız. 

TEYZE 

SON POSTA 

Konuşma: 

" Umumi ve ölmez 
prensipler ... , 

Yazan: N urullah Ataç 
, Hüseyin Cahid Yalçın, Güzel San'at· 
lar Akademisi'nde eresim ve heykel· 
traşlık tedris etmek üzere iki güzide 
Garb san'atkarının getirilmiş olmasın· 
dan» bahsederken diyor ki (Fikir ha re· 
,Jı.etleri, 30-1-19 3 7): cAkademinin Garb 
lı yeni üstadları muayyen bir mekteb 
ve rnezhebin rnümessilleri olmaktan zi· 

Şubat 7 

Memleketin güzel h öşeleri: 

Gelin - kaynana kavgası nedir 
hilmiyen bir kazamız 

Çerkeşte kadınlar çamaşırı el ile değil, ayakla ve 
hususi bir türkü söyleyerek yıkarlar, halkı mektup 
yazıp. mektup almıya en fazla düşkün olan kaza 

· merkezi de gene Çerkeştir 
yade san'atın umumi ve ölmez prensip- Çerkeşten yazllı • 
lerinin müdafii ve taraftarı sıfatile 'kür 
sülerini işgal ediyorlar. Filhakika 'l'ürk 
san'atını esaslı temeller üzerinde kur· 
mak için geçici rnodalara tebaiyyet he
veslerinden uzaklaşmak icab ederdi. 
Fakat bunlara kapılıp gitmek pek ca -
zib bir tehlike idi. Akademimizin · böy
le esassız cereyanlardan kendisini vi· 
ka ye ederek ... » 

Bence bu sözler snn'at için en tehli
keli düşünü~ün ifadesidir. Biliyoruill 
ki Güzel San'atlar Akademisi, resim 
ve heykeltraşlık tedrisi için Avrupalı 
san'atkarlar davet ederken hiç de böy
le düşünmemiş, bilakis onların cmu
ayyen bir mekteb ve mezhebin mü
messilleri» olmasını istemiştir. San'at 
daima yenilikle yaşar ve san'atkarıa 
hikmeti vücudu yeni olmasıdır. San'3t 
tarihinin nesci, Hüseyin Cahid Yalçı· 
nın cgeçici modalar», cesassız cereyan· 
lar» dediği şeylerle örülmüştür. Onla
rı kaldırırsanız ortada •geçmiş olan», 
yani bir zaman - halkın alışık olduğu 
bir güzelliğe uydukları için rağbet gör
müş olsa bile • sonradan atılmış, unu
tulmuş eserler kalır. 
Yukarıva aldığım satırlar, Hi.i.seyin 

Cahid Yalçın'ın kaleminden çıktığı 
için beni hayrete düşürüyor. Hüseyin 
Cahid Yalçın, edebiyatımızın en ihti • 
lalci hareketlerinden biri olan Edebi· 
yatı- cedide rereyanının adamlarından
dır. Niçin vaktile kendisi csan'at!n u • 
mumi ve ölmez prensipleriıt diye gös· 
terilen kaidelere riayet etmedi? Niçin 
Muallim Naci'ye ve onun arkadaşları~ 
na uymadı?.. Onlardan başka türliı 
yazmakla, onların müdafaa ettikleri e· 
sasları yıkan bir cereyana kapılmakla 
elbette iyi etti. Fakat dün kendisi için 
doğru ve 1üzumlu bulduğu bir hareke
ti, bugünün gençlerinde de görünce 
niçin beğenmiyor? 

cSan'atin umumi ve ölmez prens!p • 
leri ... » San'atin bir tek umumi ve öl
mez prensipi vardır: o da san'atkarm, 
kendinden evvel gelenlere benzemc -
mesi lüzumudur. Gerçi taklid asırları· 
nın da güzel eserler bıraktığı görül -
müştür (mesela XVII inci asır Fran
sız edebiyatı); fakat dikkat edilirse on
ların da asıl güzelliği, kendilerini vü -
cuda getirenierin arzu.~una rağmen • 
emsalsiz olmalarıdır. 

Yenilik san'atin zaruri şartı olma • 
saydı, artık san'atin ölmesi icab eder • 
di; çünkü bunca asrın verdiği şiirler, 
resimler, heykeller, bugünün insanına 
da, bundan sonra geleceklere de ye • 
ter di. 

San'atte yeni olmıyan her §ey, h!ç 
şüphesiz kötüdür, çünkü lüzumsuzdur. 
Bugün tıp'lcı Rembrandt gibi veya 
Poussin gibi resim yapan bir aan'at -
kar bulunabileceğini farzedelirn. (Böy
le şey olmaz ya! Ne ise!): O adamın 
eserlerinin ne lüzumu olabilir? Rem -
brandt, Poussin kafi değil mi? (Bu ya
zıyı okumak lütfunda bulunacak olan
lardan çok rica ederim, clüzurn:. keli
mesine, cfaydalı olmak• manasını ve;
mesin1er. Bir san'at eseri için clüzum
ludur• demek, conu kaldırınca yerine 
gene onun bütün vasıflarını haiz başka 
bir eser konamaz demektir.) 

Hem bu kadar söze ne hacet? Bütün 
cihanm san'at tarihine bakın, kendin -

yor: 
Üç nahiye ve dört 

yüze yakın köyden 
ibaret olan Çerkeş 

kazası, iki yıl evvelı 
ne kadar, iktısadt 

varlığını hemen he
men kaybetmek üze 
re iken; kömür hat 
tının inşası ve faali 
yete başlaması üze· 
rine, bugün iktısadi 
yükselmesine artık 

kavuşmuş bulunu • 
Çerkeşten bir manzara yor. 

Mevcud demiryollarımızın en· çeti· yıkandığı işitilmiş ve görülmüş değ!l· 
ni, en pahalısı olan kömür hattı ba - dir .. 
şanldıktan sonra, Çerkeş kazasında da Fakat bu muhitte, ipekli de olsa, bu
göze görünen bir faaliyet na1::ıra ç:ar - nu el ile değil, ayakla yıkamak ve yı• 
pıyor.. karken de ayakları tempoya uydura • 

Tam seksen kilometre gibi uzun bir rak şarkı söylemek ötedenberi ~n'ane 
şimendifer güzergahına malik olan, iş, hükmüne girmiştir. 
para, arazi itibarile bir çok viiayetie- * 
rimizden üstün bulunan bu kaza, ya- Bazı kimseler, mektub yazmaktan 
kın atide ön safa geçecek olan milhim pek hoşlanmazlar; hatta güç halle yaz· 
bir geçid yeri olacaktır. dıklan mektubları, ihrna1cilik yü7.ün• 

Bilhassa yapılması rnutasavver olan den postahaneye bile vermezler1•• :ı;·a· 
Adapazar - Bolu - Gerede .hattı, kö - kat Çerkeş muhitinde, bütün halk melc 
mür hattı, kömür hattile Ismet Paşa tub yazmaktan ve yazdıkları mektu • 
istasyonunda iltisak yaptıktan sonra, bun C€Vabını almaktan o kadar lezıel 
Çerkeşin iktısadi vaziyetinin daha zi· alırlar ki; hayatlarının en mes'ud a • 
yade parlıyacağına ve önümfizdeki ni- nını belki de mektup yazmak ve a] " 
san avında Karabük'de inşasına baş- mak teşkil eder .. 
lanac;k olan muazzam demir ve çe - Bunun da bir sebebi var.. buranııı 
lik fabrikasının faaliyete geçmesmi ve hatta köylerinin bir çok bayanları, 
müteakıb, bu kazanın iktısadi vari.lğı· İstanbulun en yüksek semtlerinde, 
nın bir kat daha artacağını ~imdiden zenginler nezdinde hizmeteilik eder • 
iman edebiliriz.. ler .. ve kocalarına para gönderirler .. * Bu ·itibarla her gün postahaneye 

Çerkeşin, her kazada olduğu gibi tevdi edilen bir çok mektublar arasın• 
kendine göre çok enteresan halleri var da: 
dır: - istan'bui ,. Beyoglu, Şiş'lide ...... 

Mesela bu kaza muhitinde kaynana apartımanında Bay ...... nezdinde hiz• 
ve kaynatasından şikayet eden bir tek metci Bayan Telli ... 
geline rastlanamadığı gibi, gelininden gibi bir çok adreslere rastlanır, iyi 
bizar olan bir tek kaynanaya da tesa· ve temiz aileler nezdinde iş gören bU 
düf edildiği vaki değildir.. bayanl8llıı :,ıaz mevsiminde köylerini 

Çünkü, oğlunu everen bir ana, evla- dönerken, beraberlerinde sandıklada 
dınm huzur ve istirahati için ağzım a- dolu bir çok dünyalıklar getirirler .. 
çıp gelinine dil uzatamadığı gibi, kar- * 
şılıklı olarak gelin de sırtı teneşire ge· Bu muhitte tembel adama da rast• 
lineeye kadar kaynanasına ufak b".r laf lamanın imkanı yoktur. Bütün yurd • 
bile söyliyemez. daşlar erkekli kadınlı bir işin sahibi• 

Hiç bir aile evinde rastlıyarnadığt • dirler .. 
mız dirlik, düzenlik ve samimiyet, Erkek tarlasında iş görürken, ka • 
Çerkeş aile anuhmnde istedikinizden dın da evinde tezgah dokur .. 
ve ümid ettiğinizden fazladır.. Nitekim gördüğümüz bir çok ev " 

Gelin, kaynanasının. her arzusur.u lerdeki halı ve kilimler, Çerkeşin çaı
derhal yapmaktan çekınmez. Yemek - Iışkan ve temiz kadınlarının elindert 
te kaynanasının eline kadar suyunu çıkmıştır. 
verir. Çayını pişirir, çamaşınnı yıkar 
ve bütün hizmetini görür. 

* Çerkeşde kısmen, fakat köylerd-3 ta-
mamen; ça.maşır yıkamak da başka bir 
usul ve kaideye tabidir .. 
Çamaşır yıkamanın da usulü, kai· 

desi mi olur? gibi bir suali aklınızdan 
geçirir misiniz. Her yerde çamaşır tek
ne veya !eğen içinde ve el ile yıkanıl
dığı halde, bu taraflarda çamaşır yı
kama vazifesini ayak görür .. 
Vakıa bir çok taraflarda halı, kilim 

gibi bazı ağır eşyaların çay ve dere 
kenarlarında ayakla tepilmek suretne 
yıkandığı malum ise de, iç çamaşı:- -
lar gibi ine€ ve zarif eşyaların ayakla 

* Çerkeş çok sevimli ve şirin bir ka " 
zadır .. suyu, havası iyi ve sağlarndır • 
tarihi bir çok rneziyetlere rnalikt!r. 
Güzel bir parkı vardır. Geniş caddele" 
rile bu kaza haddin fevkinde güzelleş .. 
miştir. inzibat ve asayiş tam manasıl.• 
bu kasahada hükmünü sÜTmektedir •• 
bila istisna hükfırnet memurları, yurd• 
daşların işlerine hiç engel takmıyarak, 
bugün git, yarın gel kaidesini tatbik 
etmekten çok uzak bulunmaktadır-.. 

Çalışkan ve işden yılınıyan genÇ 
kaymakam Bay Turgud bu kazada bu• 
lundukca, Çerkeşde daha mühim ye " 
nilikiere şahid olacağımızdan hiç şUp· 
he edilmemelidir.. Keskinoğlu 

den evvel konmuş cumumi ve ölmez ğüm, hatta n& hayvanlığım kaldı... cins !küfürlerden... Samiinden kimisı 
prensiplere• riayet etmiş, geçici bir ce- Söylemedik şey bırakmadılar. İşi ay- kıs kıs gülüyor, kimisi kızıyor. Kadıni 
reyana tabi olmakla itha~. edihnem;ş yuka varduarak ellerine geçirdikleri nihayet reis aadede davet ctmeğe mec• 
bir tek büyük san'a-tkar goremezsiniz. L k bur oldu. O da son söz olarak: 
(Bittabi 18SO den sonra gelmişler a • tabak tepsi ne var ne yoıt so ağa attı-
rasında bulabiiirsiniz; fakat onların lar: camları kırdılar. Konu kom~u pen- - Terbiyem fena söz söyleme~• 
kıymeti henüz muhakkak değildir.) cerelere üşü,tü, sokaktan geçenler du· manidir. Züp~nin, dangalağın danır' 
--------··----~· rup seyretti, hülaaa hem kendilerini, kası od\,lr !dedı. 

D. 1 h'tl "k" t f yrıl• zıma geldi. Aradan iki gün geçti geç- hem beni bütün maha.lleye rezil ke- ı~ enen şa ı er, •._ı ara a a e' 

medi, baktım bizim kaynana, kızını paze ettiler. Ben ona iddia ettikleri mı~, bır kısmı kadını, dı ger kısmı erk 
· t k Ça.t tl Kapıda d ği müdafaa ediyorlar. pefıne a mıf. ça ·· . ·· ~ gibi ne tekme attım', ne yere yu var la· _. .. . 

rnek ki karım nedamet etmış yaptıgı v d.. . be 1 Erkegı mud;lfaa edenler. 
. . . k lbl" yıp çocugunun Ufmesıne ae p o - N ı .. r r diyorlar·· 

ite pıfman ~muş. Ben ıyı a ı oldu- d um - eb ya a~k~oyllıy~ ı~.. ı• 
ğum için böy]e düşündüm. Meğer iş · yarın ta utta ı ı e erımız yanırn.~ 
başka imi~. Kapıyı açmamla ana kız Adam burada auaar. Şimdi söz kay- gelecek. Mahallemize taşındığı gu~: 
üstüme bir hücum etsinler, bir hü- nananındır; fakat aman Allah, o ne denberi bu delikanlının bir kötülüğün~ 
cum .. ne terbiyeaizliiim, ne edepsizJi. çene, o ne mütecaviz dil. Küfürün bi- görmedik. Sabahleyin kalkar, işine gı" 
ğim, ne kabalığım, ne görgüaüzlü- mi bir para ... Hem de yakası açılmadık (Devamı 8 inci sayfada) 



Rusların Büyük Şairi 

Aleksandr Puşkin 
:::ı 

Yanlış tanınan çocuk Azalar öpüşmeyi menet
menin kabil olmadığına 

Askeri Liseler arasmdaki güreş. 
şamplyonluQunu Kuleli kazandı 

P.arlak zekası ile alaycı tabiatı birleşince Puşkinin 
cıddi t f ·· ·· 1 ara ını ortuyor ar, onu hafifmeşrep ve 

karar vermişler ~~le~i 15 puvanla birinci geldi, Maltepe 11 puvanla 
. Bun~an on sene evvel Viyanada ık D · L d d kımsenın bilmediği gizli bir facia cere· ıncı, enız isesi e ye i pu•Janla üçüncü oldular 

z haylaz zannediyorlardı 
kasıekidir, fakat çall!lkan değildir. Ze

liar~ı boş yere, gevezeliğe sarfeder. r 
yan ed. iyor, bir kış zamanı ortalı'lr· Asker

0 
lisel · - 1 A l erm gure~ birincilikleri 

ta grıp salgını mevcutken genç bir klZ dün Maltepe lisesinde mektep müdür
hasta nişanlısile öpüşüyor. Hastalık kı· 

Pı :rneşreptir.• 
Uşk· ÇOk! ı~ hayatının sonuna kadar bir 

tı. lia~ı uz~rinde böyle bir tesir yapıınş 
~ü id~ bukı .bu Pu~kinin yalnız göriinü
lerde~ Hakıkatte Pu~kin bütün talebe· 
Parlak fazı~ okurdu. Fak~t ateşli ve 
sa•h· .~ekası, şakacı ve alaycı tabiatı, 
fı~ı 1 .~o~enler için Pu~kinin ciddi tara
içın ortuyordu. Puşkini anlayabi1mek 
dı. ona daha derinden bakmak lfızıın-

Puşk· · s~'v 1~ mektepte iken riyaziyeyı h .ç 
1\a~ez~ı. Lisedeki riyaziye hoca:arı 
heleç:r ısminde birisi idi. Karçef, tale· 
dırarınden hiç bırini kendi dersine ısm 
~n :amıştı. Tabii bu ısınamıyanların 
bır ~Şında Puşkin geliyordu. Karçef 
dihn~~n .. Puşkıııi derse kaldırdı. Hall e· 
di p Uzere ona bir cebir meselesı ve;.· 
kı~r uşkin tahtanın başında bir hayli 
Aln andı. Kıvırcık saçlarını karıştırdı. 
Çizdı:ıı kaşıdı. Bir sürü formüller yazdı, 
dı. ~ihFakat meçhulü bir türlü bulama 

_ N ayet hocası dayanamadı. Sordu: 
Uni ? e oldu, Puşkin? x neye müsavi 

Ş •• 

Pu~kin ··ıd·· ~ gu u ve cevap verdi· 
- Sıfıra. · 

le~ Çok iy~ Görüyorum ki benim ders 
liayq~. se~ herşeyin sıfıra müsavi. 

Pu \Jıt yerıne otur da gene şiir yaı!. 
ların~ n? hakikaten, daha mektep sıra
okun ~~ yazılan zevkle. lezzctle 
tepı,an bır şair haline gelmişti. Mek· 
tnen hel yazısı mecmualar çıkardı. He· 
ZJ Ya etllen bütün talebeler buraya ya· 
rak g~arlardı. Bunların içinde şair ola-

:Siroz~ batanl~r Putkinle İliçefski iuL 
\Pa .. if gun edebıyat muallimi onlar·ı bir 

.. e verdi a·· tuın 
1 

· uneşin doğu~unu man-

~a .. da geçiyor ve zavallı genç yaşmda leri ile müfettişler huzurunda yapılmı§ 
oluyor. Bu genç kızın arkadruıı Ji'lo _ tır. Şamp.~y~nu ı:ney~ana koyacak olan ı 
rayn Anna Maria Klemmer bu halden maçlar buyuk bır alaka ile takip edil-

f~~~al~de müteessir oluyor, günlerce mi~tir. 
duşunuy~~·· ağlıyor, ve nihayet öpü~· Müsabakaları güreş federasyonu ida-

l mekle mucadele etmeğe karar veri· re etmiştir. Güreşiere federasyonu umu 

B" k mi katibi Seyfi Cenap, antrenör va mil 

ı 
yor. 

Puşkin 

ni yaşıyordu. Dünya ölçüsünde büyilk 
akisler yapan bu sosyal hadise, bu 
genç zabitlerin kafasında da derin iz
ler bırakmadan geçemezdi. Nitekim 
bunların çoğu, kafaları ve gönülleri Jn 

kılap ateşiyle tutuşmuş olarak meın:e· 
ketlerine dönmüştüler .. Puşkinin btm· 
larla yaptığı sıkı dostluk inkişafı için 
çok hayırlı neticeler verdi. Daha mek
tep sıralarında iken Puşkinin meml~ • 
ketin ilerı fikirlerini benimsemesi, bu· 
nun bir ifadesidir. 

Bu genç sübaylar içinde Puşkinin en 
fazla beğendiği adam, Çaadayef idi. Ça 
adeyef, çok okumuş, ciddi bir ink•lap
çı idi. Puşkin üzerinde bilhassa bu isti
kamette çok müessir oldu... Puşkmin 
kendisinin de itiraf ettiği gibi, Çaad:ı
yefin Puşkine verdiği şeyler bütün bil" 
lise tahsilinden fazladır. 

ır. e?re düşünüyor, Öpüşmek ne de-mektır.. 1! takım güreşçilerinden Mustafa, Nu· 

B~ hareketi gayet manası:ı buluyor, ,ri ve Saimin hakemlikleri altında ba~· 
ve ınsa~ların pekala öpüşmeden de lanmış ve bütün güreşçiler takımları· 
yaşayabı~eceklerine kanaat getiriyor, na puvan kazandırmak azmiyle tok ça 

derhal bır cemiyet kuruyor, bu cemi • lışmışlardır. 
yet gaye olarak göz önünde iki hedef . Neticede Kuleli takımı dört birincilik 
tutuyor. b" ik. ·ı·k b" ·· ·· ··ı··k 

1 

ır ıncı ı , ır uçuncu u , ceman ye· 

k
- ~vvela öpüşmek 1ıhhi bakımdan kfın 15 puvan kazanmış askeri rnek· 

ço tehlikelidir ' 2 - Saniye~ ahlAk ve edebe muha- teplerin geçen sene olduğu gibi bu ~e-
liftir. ne de güreş ,ampiyonu olmu~tur. 

· Frolayn Marya ilk ağızda k d" . Maltepe takımı, 11 puvanla ikinci, •:li. lana aza buluyor, eski ı:'ıa;~:r~ .deniz lisesi 1 puvanla üçüncü, Gedikli 
a.1lfık tarafından, gençleri de sıhhi ba· takımı üç puvanla dördüncü olmuşlar

dır. 

B. takımlarının 
dünkü maçları 

Fener, Galatasaraya 2 - O 
gtdip geldi, Güneş te 

Beşiktaşı yendi 

Kulelinin Şampiyon takımı 

Bugün yapılacak 
futbol maçları 

Galatasaray - Fen er ve 
Beşiktaş da ~ Güneşi e 

karşı laşı yorlar 

en teo ~ak tasvir edeceklerdi. Sınıfın 
~ m 1 ve en budala talebesinden 
sonr:Soy~of, uzun uzun düşündük~en 

'I'ab~u :rnısraı yazdı : 

Puşkin o zamanlar memlekette gizli 
olarak neşredilen kitapları, risaleleri 
de gene bu genç sübaylar vasıtasne o
kuyordu. Çarlığın, Rus feodalizminin 
geniş köylü kitleleri üzerinde yaptığı 
tazyik Puşkin için bir ilham memb;ıı 
oldu. cKöy• adlı şiiri bunun bir ifade
sidir. Puşkin bu şiirinde 'toprağa bağlı 
köylünün perişan halini tasvir ediyo:-, 
bunun bütün mes'uliyetini müstebit Ça 
rizme ytiklüyordu. O zamanlar Rusya 
da neşriyat üzerinde sıkı bir ~ansür 

1 

Dün B takımları maçlarına devam e· Haftalardan beri beklenen Galatas~-
kımdan avlamağa çalışıyor, ve propa· dilmiştir. Galatasaray ile Fenerbahçe· -,:ay _ :Fener ve Beşiktaş _ Güneş maçla· 
ganda neticesinde bu cemiyetin bes bin nin B takımlar.ı karşıl~ş~ışlar, Fener- rı bugün Taksim stadyomunda 14 ve 
tane azası oluyor. · bahçe 2 • 0 ~alıp gelmıştır. 115,45 de oynanacaktır. Taksim stadyo-

ıatın pembe sultanı Garpta 
t'ak parladı ... 

Şiiri tt arkasını bir türlü getiremedi. 
ti. p ~~amlaınasını Puşkinden rica et 
ha

81
;( ın mısraa bir göz atınca kahka

lrleks~ ~or zaptetti, ve bir dakika düşün 

mevcuttu. Bunun Puşkinin bu çeşit ya 
zı1arını açık olarak ne~retmesi, yay
ması, mümkün değildi. Puskınin 
yazıları da gizli neşriyat kategori· 
sine girdiler. Gizlice, elden ele, ağız 
dan ağıza dolaşınağa başladılar... Fa
kat Puşkinin yazıları diğer yazılar gi
bi alelade değildir. Çarın polisi bunla
ra ehemmiyet vermemezlik edemezdi. 
Puşkin sorguya çekildi. 

Bir cemiyetin Viyana gibi tek bir .. Maç_ zevksız_ ve durgun olmuştur. mu bu maçlar münasebetile uzun za· 
sehırde beş bin azasının bulunması bü· Bırıncı devrenın ortalarında muntazaın manlar . .. . w. 
tün halkın kontrol altında bulunması yapılan bir akınla Fenerbahçe bir gol b' .. dan berı gormed.ıgı lıeyccanlı deınekf V suretle ı k atmajia muvaffak olmuş ikinci devre· · ır gun ya.şayacaktır. Dort taklm netı· 

ız ın Şaş şu mısralan karaladı: 
B~~n halk heyecanla tekrarladı: 
Voksıyoruz ne yapmalı, kalkmalı mı? 
Gü a .artık akşam diye yatmalı ını?. 

ır. e fU • ar 
1 

sokakta ' ceyı lehlerıne çevirmek için azami gııv· 
nişan1ılar birbirlerine yaklaşamaz ol • de Galatasaray, Fenerbahçe kalesine etle 1 k t - · muşlar, kırlarda aj!açların altında sev· iki mühim tehlike allatmış ve muhak· ·~eri ;:s:!~~a l~r ve .stan?~.la _çoktan 
gililer birbirlerile öpüşemiyorlarmı.-: kak olan gol fırsatları kaçırmıştır. Bu· · .. .. t e gkolrmdek ıstedıgı bır spor. -s· •• • w •• gunu yaşa aca ar ır. * ·nu muteakıp Fenerbahçe sag açıgı mun 

IÖrenn~şın ~arpte cdoğdurulduğunu• 
lliinınu ~.şkm eayri ihtiyart bunları dü 

p Ştu. 
.:ı UŞkin dab k . "Ui Pek a me tep sıralarında ılren 

(Arkası vaı-) 

Et damgasa ~ c;eki se:ı, düşündüğünü söylemek
larınd nrnıyen bir çocuktu. Arkada~-

an b" ~ le"-e .. ı ırçogu bu yüzden Pu!)kini '- • •ı ı c. er d Mezbahada etiere eski usul ·· · ~at Pu • Qn an Adeta korkarlardı. Fa . uzerı-kAaı şkini candan anlayan, onun ze- ne damga vurma şeklı kaldırılmıştır. 

Nihayet bu cemiyet resmen top at -
mı~tır ... Reisesi yürüyen hayatın önün
de eriyen bu cemiyetin fazla dayanamı· 
yacağını anlamıştır. Kurduğu bir ese· 
rin yıkılmasından çok müteessirdir ve 
Viyanalı gazetecilere derdini şöyle dök-

ferit ve seri bir akını ile Fenerin ikin· 
ci golünü kayda muvaffak olmuştur. 
Bu golden &onra Fenerbahçe bir pen 
altı kaçırarak oyunu iki &ılır galip bi-

tirmiştir. 
Fenerbahçe - Galatasaray B takım • 

ları maçından evvel yapılan Beşiktaş -
Güne~ B takımları arasındaki maç Gü· 
neş takımının bire kar~ı üç 1ayı yap

Holanda gemisi takimile 
Galatasaray karş•laşacak 

Şehrinüzde beş gün misafir kalacak 
<!lan Rolanda gemisi müsait bir giinde 
maç yapmak üzere Galatasaray klübü· 
ne müracaat etmiştir. 

den nı, kabiliyetini, istidadını takdiı· e· Elektrikle işleyen damga makineleri 
arkada ı d · ·ı · · tn ha ş an a pek çoktu. Bunların ietırı mıştır. 

l'ı.ti':'da Ivan ~in gelir. Amonyak makinesinde ihtisas pey· 
l>u ~h inkıllıpçı : da i~in A vrupaya bi_r t~l~be gönderil-

tird· ş ın 1817 senesinde mektebinı bi- mesıne de karar verılmıştır. Bu· suret
Iyi ~· Aldığı notlara nazaran mektebi le mezbahanın bütün eksiklikleri gide-

ır der ·ı k ·ı ~ı · ·ı lrlaıd ece ı e ikrnal etmiş sayıia - rilere tamamı e asn eştırı ecektir. 
Bul. Senelerdenberi çalışan mezbaha 

nun· · 1 ~ere t . ıçın de onu yüksek maaşlı bir memurlarının maaş arına da 5 - 10 li-
~inde, :Y~n etmedıler. Hariciye Nezare ra arasında zam yapılmıştır. 
ı~ verd~ a altmış ruble kazandıran b:r 
atılırkeı er. Genç Pu~kin daha hayata 
ıiyette ~d~debi karyerini yapmış bir va 
21 " 1 ı. l620 seneinde vani henüz 

. ,aşında .k ' • . 
bıtirdi R ı en Ruslan ve Lüdmilıavı 
~Ucus~n uslan ve Lüdmilla, Rus ok~
alışrnad ~n ° zamana kadar görrneğe 
Puşkin ıgı yepyeni bir şiir tarı.ı :di. 
SÜren e 0k.zamana kadar şiirde hüküm 
b• s ı us ı-ır kena u u, tumturaklı ifadeyi 
dilini h·~· atmış. burada bile konusına 
~il1a ç~ ı~ wkılı:nı~tı. Ruslan ve T~üd · 
bır aki egenıldı. Ortalıkta büyük 

P 
s uyandı 

u k" . ,.. ş ın lise · ...,.arskoye' S nın son sınıflarında iken 
haplık Pevd:lodak.i ~enç zabitlerle ah· 
kumak ı : etmıştı. Bunların çoğu o-
,. k çın Avr . . ~1 fikir}" upaya gıtmış gelmış a· 
Avrupad~ ~ençlerdi. Bu genç zabitler 
sa Büyük . ulundukları zamanlar Fran 

ınkılabı en parlak devirleri· 

Askerlik muayenesine davet 
Be'ikta!f Aske rlik Şubesinden: ;~31 • 330 _ 

329 • 328 - 327 • 326 - do~umlu ve bu do~um
lularla muameleye Ui.bi tutulan sakat, hafif 
sakat. daimi sakat ve çürüklerin tekrar mua
yeneye t!bi bulunduklarından iki kıt'a fo _ 
totranarlle fUbeye müracaatları. 

Yukarda do~umlan yazılı eratı•1 ıkarnet _ 
gflhlanna eelb çıkarılmış ve bir kısmının bu
Junamadı~ı r:abıtaca bUdirllmPkt.edir. Bu ka
bil sakat eratın namlarına cıkan cclb yerine 
ıuıtm olmak üzere gazete ne nan edilmiştir. 

Müracaat etmiyenler hakkında kanuni 
muamele yapılacaeı ilfln olunur. 

Hiımete davet * Askerlik şubelerinin kadro noksanlarını 
ikmfı.l etmek üzere subay ve askeri memurlar
dan yedek yaş haddini gecme:ni$ v~ slcildeıı 
tekaüt edilmemis olanlar ve şube ililerine f\
şina vazHeşlnasııı;ıylc tanınmış ve l}eraiti ıa
zımeyi haiz olanltl.rdnn isU!kli varsa fÜl.ırye 
müracaatları nan olunur. 

müştür: 
- Dünyanın en büyük fenalığını 

bana kendi azalarım yaptılar. Evvela 
bir kaç senedenberi aidatların~ verme· 
miye başladılar, sonra, cemiyetin pren
siplerine aykırı hareket edenlere karşı 
müsamahalı hareket ediyorlardı, ve 
nihayet... Kendileri de öpüşmeğe baş· 

ladılar. 
Ben cemiyet infisah ettikten sonra 

neler neler öğrendim. Yüzlerine renk· 
Jeri kaçacak diye bakamadığım cemi· 
yetin genç azaları o güzel kızlar mPğer
se senelerdenberi sevgililerile öpii~üp 
dururlarmış. Hepsinin dostları varmı~, 
halbuki ben onları dünya ile ancak ev· 
lendikten sonra alakalanacak zannedi
yordum. İşin fenası o kızlar ayni za -
manda ailelerini de aldatıyorlar. 

- Biz Maria'nın cemiyetindeyiı di
yerek annelerine itimat telkin ediyot·-

lamış. 
Öpüşmemek bugünkü cemiyetin 

meyl ve inhimaklerine muhaliiınış! 
Bunu söyliyenler halt etmi~ler, ~u Es· 
kimolara baksamza öpüşmenin ne ol
duğunu bilmezler, muhabbetlerina bir 
birlerine burunlarını sürmek suretile 
izhar ederler, biz Eskimolar kada!' bile 

olamıyoruz. 
Japonlara da baksanıza, onların an'-

masile neticelenmiştir. 

Voleybol şampiyonası baklad1 
İstanbul voleybol ajanlığı tarafın -

dan hazırlanan senelik şampiyonaya 
dün Galatasaray klübü salonunda bas-

lanmıştır. 
Maçlar büyük bir alaka görmekted:r. 

Anadolu - Ortaköye, İstanbulspor, Da
vutpaşaya, Galatasaray da Hilale bük 
men ~al'ip gelmi&lerdir. 

anelerinde de öpücüğe yer verilme -

miştiı. 

Holanda gemisinin yaptığı teklif! 
memnuniyetle karşılayan Galatasaray· 
lılar pazartesi günü Taksim stadyonıun 
9a hususi bir maç yapacaklardır. 

Pedagoji enstitüsü açıldl 
Dün pedagoji enstitüsü açılmıştır. 

Enstitünün 50 talebesi vardır. Ilk derai 
(<Pedagoji ve çocuk)) 'mevzuu üzerin
de profesör Sadrettin Celal vermiştir. 

Ders alaka. ile takip edilmiştir. 

mahvetti. Ve cemiyet güneş gör11ıüş 
kar yığını gibi dağıldı gi ~ti. 

Marlmazel ·Maria buna rağmen me
tanetini kaybetmiş değildir. «Ben bir 
kaç sene sabredip cemiyeti tekr~r ku
racağım• demektedir. 

* 

Grip hastalığı ortalığı kasıp kavur -
duğu zamanlarda azalarımız çoğalmış· 
h. geçen sene bir salgın daha geldi, ce· 
miyet azalarından bir çokları da has· 
talandı hatta ı 7 kişi de öldü. Keşki da· 
ha evvel ölselerdi. Bu vak'a üzerine es- ş t ı u sa ır arı yazan gazetenin verdiği 
ki hakiki azalar söylenmeğe başladı- mallımata nazaran Amerikada d"l ö • 
lar : • püşmek yasağı kaldırılacakmıs. Ma· 

- Sanki öpüşmüyoruz da ne ol•lyor, lümdur ki Amerikan filmlerınd~ öpU -
ölümden mi kurtuluyoruz. Gene grib~ cüğün devam edeceği müddet tiwin e
yakal~?ıyoruz, gene ölüyoruz, dedi • dihm~tir. İşte şimdi bu tahdid k~ldırı· 
ler. Opü~:.11emek için büyük gayret Ilacak ve bevaz perdenin önünde ar· 
sarfediyo:lar, üstelik de hastalanıyor· tistler, istedlkleri kadar uzun öpü~e
larmış. Işte bu son hadise her şeyi bilec;eklermiş. 



8 Sayfa 

" Son Posta , nın 
Suriye mektupları 

/zmir telefon şirlıeti de 
Satın alınıyor 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Şirket, Nafıa :Vekaletinin İzmirin 
tramvay şebekesi etrafında arzularını 

(Baştarafı 1 inci ~ayfada) J hşaca~ı meseleler bunlar ve bu gibi şey ,yerine getirme~ kararını venn~tir. ~~ 
kl hususları tesbit etmek kabildir: lerdir. Burada, Sancak meselesinin bu hususta umumı merkezden alınan ta.ı-

Cenevre itilifının Sancağın Suriye- tapda halline sebep olmak üzere ingil ma~ üzerine. son teklifler Vekalete ar
ye tabi olacağı hakkındaki noktasını terenin gösterilmesine devam edilmek- ,zedılecek; bır anlaşmaya varılırsa der
tefsir ederken bir metbuiyetin muhte- tedir. İngilterenin Fransa üzerinde Tür hal faaliyete geçilecektir. 
vi bulunması iktiza eden §artlan gözö· kiye lehine tesir yapmasına sebPp ol- İzmirin telefon ~ebckesinin devlete 
nüne alanlar, bu metbuiyetin latzı mu mak üzere de, bilhassa K.ıbnsın İsken· geçmesi kararlaşmıştır. Nafıa Vekaleti 
rad bir haktan ibaret olduğunu hesaba deruna pek yakın bir vaziyette bulun- fzmirin şehirlerarası telefonuna bağ -
katmıyarak, bunu adeta bütün şümu~ü ması ve binaena1eyh Sancağın Fransa- lanması münasebetile İzmir telefoı1 şe
ile kendi ellerinde tutmaya çalışıyorlar. .nm müttefiki olan Suriyenin elinde bu bekesinin devlet elile işletilmesini mu
Türkiyeye ve Türklere karşı tanımak lunmasındansa Türkiye eline geçmesi- vafık görmüştür. Şirket murahhası ola 
arzu ettikleri haklar §Uillardan ibaret- )lin daha hayırlı olacajı mülahaza:;ı gös rak Ankaraya giden cczacı Faik avdet 
tir; terJlmektedir. etmiştir. 

1 - Türkler, türkçe yazsınlar, Türk İşte, bu da bir rivayet .. Zaten rivayet Hükümet, Telefon Şirketi hisselerini 
mekteplerine girip türkçe okusunlar. ;mi istersiniz? Her köşe başında bir 1a- 220,000 liraya satın alacaktır. Fiat üıe 

2 - Türkiye ~ İskenderun liinamn- ne... rinde mutabakat hasıl olmuştur. Bele-
dan transit hukukunu haiz olmak üze- Heyetin Başvekilimize telgrafı diyenin şirketteki hıssesi yirmi senede 

İstanbul, 6 (A.A.) - İstanbuldan .. f · ı .. ı re istifade edebilir. Bunun için Isken yüzde uç aız e odenecetir. lk taksit 
deruna gayet yakın bir mevkide bu lu· geçmekte olan Suriye B~vekili CemU 7500, diğer taksitler 8000, 9000 ve 1 O 
nan Payastan bir demiryolu inşa edebi Merdüm bugün hareket etmiştir. Ha- bin lira olarak ödenecek , kalan kısmı 

reketten evvel Başvekil İsmet İnönü- · t k lir. Bu demiryolunun harp gayesile ve ise müsavı a sitlere ayrılacaktı!'. 
ne aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 

askeri maksatlada kullanılmaması şart Ba~vekil Isınet İnönü Bu husustaki mukavelename iki haf· 
tır. İranın Berut limanmda tabi olcfu ANKARA taya kadar Ankarada imza edilecektir. 
ğu şartlar dahilinde, Türkiyenin de İs Samimi olarak saadet ve refah dile- Bu iş tamamlanırken İzmir belediye 
kenderunda, Suriye gümrük tarileleri diğimiz yüce memleketinizden geçtıği- sinin İsveçteki Erikson §irketine olan 
mucibince, transit resmini ödemesi la-
zımdır. miz sırada hakkımızda gösterdiği sa- borcu için de bir anlaşma yapılacaktır. 

miınt kabulden dolayı Türkive Cum- Anlaşmanın akdi için Şehir Meclisi Be-

Cenupta hayvan 
ihracatı 

Munhasıran teşkil edilecek 
birlikler tarafından 

yapılacak 
Cenup hududundan Mersine kadar 

geniş bir saha dahilinde hayvan ihraca 
tının yalnız birlikler tarafından yapıl
ması takarrür etmiştir. Bu ınıntakada 
geniş mikyasta ihracat yapılacaktır. 

Bu saha dahilinde hayvan ihracatı 
teşkilatı yapmıya uyuşturucu maddeler 
inhisar idaresi müdürü Hamza Osman 
memur edilmi,tir. Hamza Osman bu 
hususta talimatı almak üzere hafta için 
de Ankaraya gidecektir. 

Yugosravyamn bizimle ahş verişi 
19 36 Teşrinisanisinde Yugoslavya 

Türkiyeden 659,491 dinar değerinde 53 
ton eşya ithal etmiştir. Bu yekunlar Yu 
goslav umum ithalatının yüzde 18 nis
betini teşkil etmektedir. Buna mukabil 
ayni memleket Türkiyeye ayni ayda 
442,43S dinar tutarında 49 ton mal ih
raç etmiştir ki bu yektinlar ihracatın 
yüzde on nisbetidir. ---------.. ·-----·-·------· .. ---.... Bunlardan başka, Suriye, Sancağın huriyeti hükumetine İstanbuldan a~·rı- lediye Reisine salahiyet verm~tir. 

mahalli bir meclise sahip olmasına mu lırken hararetli teşekkürlerimizi arze- T• ı 
halefet etmiyecek gibi görünüyor. An- deriz. ICaret Ve zahire borsası 
cak bu meclisin haklannı tahdit ve Başvekil Bir kadını t•b•t 937 
Sancağın muhtariyetini daraltmak için Cemil Merdünı Tramvag ,.ig"'nedi ......... IT 
mümkün olan sabotajlann yapılmasma ~ 11 n..A..L.A 

Pariste bir mülakat B"5 c:la7 270 ıos lh çalışacaktır. Bu noktadaki fikirler şun- (Baştarafı ı bıci sayfada) ,. • arpa • çaYdar 60, J&pa&• 
lardır: Paris, 6 (A.A.) - Delbos, bugün. İs- 12. un fa, Wtlk t, pamuk 4, mısır 13 114. ta-

veçin Paris elçisini kabul etmiştir. El- caddeden bir tramvay geçtiğinin far- sulya 2, susam 2 S/4, peynlr beyaz ı, kıl ı ton. 1 
- Suriyenin metbuiyet hakkı de- çi, Delbosdan İskenderun Sancağı me- kında olmamıştır. Kazanın vuku bul - İHRACAT 

rnek, Suriye parlamentosunun Sanc~- ,selesinde Milletler Cemiyeti konseyi duğu noktada tramvaylar biraz hızl!ca Yapatı 77• arpa 108• ı/2, t.tft1k 3 ı14• ton; 
ğa ait kanunlara, Şam ve Havran ve sa raportörü olan İsve,. Hariciye Naz•rı ed' T Afyon 20 kilo. 
Jrede tatbik edilecek kanunlarda oldu- ~ geçmekt ır. ramvayı idare eden vat- SATIŞLAR 

Sandler namına, Türk - Fransız anla!_i- man Abdülmalik her ne kadar kam -ğu gibi tamamen hakim bulunması de· Bulday JUm\lf&k kilosu s kurut 20 para-
masının f~iliyata konmasına maluf ted- rrnuş k d Id • d d dan 8 ........... 2'7 B .. & mektir. şu halde Sancağa ait hususi ~- pana vu • a mı o ugu yer e ur- ·-- ı/2 paraya kadar, ... day 
birler hakkında malCırnat almıştır. ması için ikaza çalışmışsa da kadın ken kızıica kllosu 8 kuruf ıo paradan, Bulday 

dare kanununun da Suriye parlamento sert ldloau 6 kUl'Uf 32 112 paradan 6 turu' 
sundan geçmesi lazımdır. Kanunun o- dini tranıvayın önüne ,atarcasına tevec 35 paraya kadar, Arpa Anadolu tııosu 4 tu-
radan geçmesi temin edilirse bunun et- Memleketin güzel köşeleri cüh ettiği istikamette llerlerniye de - ruş 35 paradan, çudar Jdloau 8 kuru,, su-

Fransada buğdaY 
vaziyeti 

Fransız değirmenlerinde 
ecnebi sert buğday · 

likine müsaade edildi 
Fransa zahire borsalarında sert 

day fiyatları mütemadiyen 
dir. Cezayirden iyi ka!ite serı 
ırkları yapılmaktadır. Senebaşından 
baren Fransız değirmenlerinin 
50 nisbetinde ecnebi sert buğdayı 
yüzde elli nisbetinde de Afrika " ... ..,r ..... 
kullanmasına müsaade edilmiştir. 
na mukabil bu mikdar bu aylarda 
de 75 e kadar çıkmıştır. 

Fransa, sert buğday ihracatçıları 
bu sene iyi bir mahreçtir. 

Türkiyeden harice mal 
tedir. Paris borsasında fiyatıann 
sek oluşu ve diğer borsalarda da 
hemen ayni şeye tesadüf edilmesi 
racatımızı normal şekle sok.muştur. 
mayeli satış yapan lllt:IUILCA·t:Ll't:l 

.duğumuz için fiyatların düşmesine 
kin yoktur. Bugünkü Avrupa .... hı·dlll,.. 
na göre bu fiyatlarla mahreç 
her zaman imkAn dahilindedir. 

Harice sevkedilebilecek bir mi 
ton 5tok malın bir kısmı daha 
tn.iştir. 

lik parti iplikler geldi 
Mısırda bir fimıaya ısmarlana:ı bl 

vapur iplik şehrimize gelmiştir. 
şeklide bir vapurda 120 balya iplik 
İzmirde bulunmaktadır. Bu iplllderi' 
muamelesi bu hafta ikmal edil~ 
gümrükten çıkanlacaktır. 

Henüz Hindistana ısmarlanan iplit 
ler gelmemiftir. Bunların geli§i şub" 
yüzde onu nisbetindedir. 

--·· .. ·····-·-·--..... -·---·-·--...,.,., 
rafında hayli şeyler yapılabilir. Hiç (Baştarafı 6 mcı sayfada) vam e~tir. Bu vaziyette Abdülrnalik sam ldlosu 17 kuru.t 30 paradan, Fasulye u- Istanbul Borsası kapanıŞ 
bir!iey yapılamasa bile geniş propag•:ın der, ak~am gözü yerde, evine döner. fren yaparak tramvayı durdunnak iste fak klloeu 8 kurut 20 paradan, Yulaf kllosu 

T 4 kurut 30 paradan, ZeytlnJatı Ekstra ekstra f• tl 6 2 1937 da vasıtası olarak ta kullanılamaz de- Kansına gelince: Aletama kadar sokak miş, fakat araba sür'atle sayrettiği için kllosu 13 lruru§tan 16 kurut 20 paraya kadar, ıa an • • 
ğil ya? meydan, 0 süpürge ... Günler olur ki hemen durduramamış ve tam ıramvay Zeytinyalı ekstra tlloau 60 kuruştan 82 tru- 1-----P-A_R_A_L_A_R ____ "l 

2 - Sancak muhafızının tayini hak- ocakları tütmez. Zavallı adamcağız e- yolunun ortasında bulunan kadına çar ru.,a kadar, ZeytlnratJ 2. cl yemeklik kilosu 1----------ı-------
k ğır ı Ma i 49 lrui'Ufbm 52 kurut 20 paraya kadar, kı Suriyenin olmak lazımdır. Ancak bu ve kut ukutu konserve taşır durur. para a surette ya aramı~tır. rt- TELGRAFl.AR 

noktada bu hak Milletler Cemiyetinın Kadını müdafaa ettiler, adamın ka- ça derh~ Haseki hastahanesine kaldı- Londra: Mısır (Laplata) tubat tahm.1ll 

tayin edeceği komiserin hakkı ile tah- halığtnı mı, hoyratlığını mı sayıp dök- nlmış, fakat orada ölmüştür. Vak'aya korteri 24 twn t1lola s Kr. 40 a.ntım, Lon
dit edilebilir. ' • mediler, evine bakmadığını mı söyle- Müddeiumumilik elkoymuştur. Abdul- dra: Keten (Laplata) tubat tahmlU tonu 
3- Suriyenin Sancak üzerindeki ka lah nezaret altına alınmıştır. ll Sterlln ı2 ı/2 et. ldlosu 'J Kr. 06 santım, 

mediler, karısını aç bırakdığını mı id- Anvers: Arpa (Lebl.stan) tubat mart tah-za hakkı elbet baki olmak lazımdır. 
dia etmediler, neler, neler).. Al i m1l1 ıoo kilosu 123 B. Frank tuosu 5 Kr. 23 

Bu itibarla istinaf davalannın Ha1ep- Siyah) beyaz •arkla g3rp •imalle man Haric ge Nazırı santlm, IJverpul: ButdaJ mart tahmill ıoo 
teki istinaf mahkemesine, temyiz dava a • T • T llbresi a twn u pen1 klloau 1 ltr. 95 santım, 
larının da Şamdaki temylz mahkeme- cenup kadar birbirine zıd olan bu kar- Viganaga gidiyor şıkago: BuğdaJ (Hartvlnter> Mayıs tahmill 

sine gitmesi zaruridir. şılıklı ifadeler, heyeti hakimeye çetre- Londra 6 (Hususi) _ Alman Hari- Buşell 133 sent k1loiU 6 Kr. ı8 santlnı, Vlnl-

.f - Mademki Sancak Suriyenin bir fil bir hadise karşısında bulunduğunu ciye nazırı Fon Neurat'ın yakında Vi- ::=ı:!U:/~!'e~~=b:~~ ~t:ı~: 
parçasıdır. Şu halde orada ayrıca bir isbat ediyor. yanaya gideceği haber verilmektedir. burg: tı; tındık (GiresUn) derbal tahmU ıoo 
bayrağa lüzwn yoktur. Bayrak gene Iddia makamı bir kere daha tetki- Fon Neürat, Avusturya Hariciye kilosu 155 R. Mart tllosu 78 Kr. sa aantım, 
Suriyenin bayrağı olmak zaruridir. katta bulunmak üzere dosyayı istedi. nazırı Dr. Şmit'in geçen sene Beriine Hamb111'1: tç fmdlk <Levan) derhal tahmll 

f t S · Lah _ Sa tımıoo .kllosu ı54 R. Mark kilosu 'f8 Kr. os aan-ş e, urıye heyetinin müdafaaySl ça yaptığı ziyareti iade edecektir. 

ı Sterlln 
ı Dolar 

20 ll'ransız l"r. 
20 Llret 
20 Belçika l"r. 
30 Drahml 
20 İsvlçre l"r. 
20 Leva 
ı Fllorln 

20 Çek turona 
ı AYU.StUl'J& Bl • 
ı Mart 
ı Zlotl 
1 Pengtl 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı İaveç turonu 
ı Türk aıtını 
1 Bantnot OL B. 

Alış 
61.5. 

Salıt 
620. 

12.5,00 125,00 
113. 117, 
120, 125. 
80. 84. 
18. 22. 

S6.S. 575. 
20. ıl. 

6S. 66, 
75. 80. 
20. :ıs. 

2.5. 28. 
20. 22. 
21, ıl. 

lt, 14. 
48. 52. 

!10. n. 
1013. ıoı4. 
245, 246. hareketine göz yummaktadır. Mektu- madan öldürmemi söylüyordu. Eline 

bunuzu okuyunca Fatmanın aize mü- bir me'ktup vererek memuru geri gön- l-------::--=-~'=-=-=::.-----ı 
racatinde.ki sebebi anladım. Vilayette derdi m ve F atma burada kaldı. 

ÇEKLER 

vücude ~tirdig~ i karışıklıklardan do - Londra Açılış Kapaoıf 
e- Yavaşça sordum: 617,00 616.b0 

layı kendisini ücra kasabalardan birine Nev-York 0.7928 0,1920 

Yezen1 Perlde CelAl posta edip gönderrneğe karar verıni?- - Polismüdürüne no yazmıştın L Parta 17.0425 ı7.02S 
tik. Şimdi aize müracaat edip artık kö- - Bu kadmı tecrübe ed~eğimi, Mlllno 15·0625 ıs,= 

.. ~iç bir fesa~lık g~~ter~e?en sırf biribakarak di~ledi ve .kadmı alıp gitti. Fa- tüyoldan döndüğünü göstererek biz - eğer uslanırsa bundan ikimizin de :=ı S:.:;: s!:7ı7S 
latıfe olsun dıye, soykıdi~m feylere kat biraz sonra tekrar yanıma geldi. leri k.andırmak istiyor. Halbuki öyle büyük bir zevk duymamız lazım gel- Cenene 3,4685 3,4740 
doktor o gün garib bir ,ekilde aomurt- Heyecanlı bir sesle: feci bir kadını, hele bu izahatımdan diğini yazdım. Sofya 64.~5 64.4480 

tu. Kaşlarını hafifce çatarak cevab ver- - Aman doktor bey dedi, bu kadın b' d k'k ha d t Amsterdaa 1•4477 ı.4.S S 
sonra ır a ı a atan e e utmayaca· -.Demek bir düşman kazandan? Pra& 22.7S 22,767 

di: •ehirde <<Gül Fatma)) ismi ile maruf mnız lll •• h · d' Bunu çoı_ · · t h vı-n• 4.26S 4.2710 
y •• yup eaız ır. ~ ıyı a - Bel._. · 1 · · ..J_· · ~-

- Aman Selim, bunlaTı başkaları • kötü bir kadıooır. Şimdiye kadar yak- · .•. . . .. d ~· - ~ı emır erınm uaıma ıcra e- Madrld 11.35 11.3675 

nın yanında da söylersen beni müşkül madığı can, yapmadığı rezalet bırak- ::~:~:~i: ı~::~n~:ner=i~:ı:: ~~lme.~ine alışmış olan ;üdür kızdı, :e.:.. !.~: !:~ 
mevkide bırakırsın. madı. Siz bunu hastaneye nasıl alıyor- rak hürmetlerimin kabulünü rica ede- ır duşman 'kazandım. akat eğer bu Budapefte 4.376t) 4.~ 

Hayretle gözlerimi açtığımı aörünce sunuz?. rim.,, kadını kurtarıp cemiyete bir insan ka- Bükr"' ı08.59 ı08.7672 
iskemiesine yaslanarak anlatmıya bat- Bir kere onu almış bulunmuftum. Mektubu okuduktan sonra SJrrı Ni- zandırabilirsem budalaca bir düfman- ~:~ma ~::! ~:= 
]adı: Şimdi Zehra hanımın sözü ile hareket. hadın yüzüne baktım. o, ka,larını ça- lığa bedel güzel bir iş yapmış olmaz Mostova 24.9S M.91 

-Sana yeni hasta bakıcı hakkında edip fikrJmi değiflİrmek bana aykm tarak: mıyım~ stotholm 3.1435 3.1485 
biraz izahat vermek isterim. Bu kadın göründü. Sonra kadının 'kötülüğünün _ Bu adamın emirlerini hiç i~iraz: Sırrı Nihadın bu son sözleri üzerim- I------E---8-H~A-:--:M 
sabah, sen gittikten sonra, geldi. Bak- derecesini bilmiyordum. · sız herkese kabul ettirmeye ne kadar de çok iyi bir tesir yaptı. Fakat hahçe- 1---------.r-A-ı;ı-:-ı,,--:K:":'a_p_u_ıt_, 
tım konuşması filan düzgün. Yüzün • Zehra hanım çekilip gittikten sonra alışmış olduğu bu mektupta ne de belli, deki kıvrak vücutlü, iri eiyah gözlü Anadolu pn. "' eo 
den anlayışlı bir şey oldugwu belli. Son· akluna bir ~ey geldi. Polis müdürüne ..J_dı'. kadını hatıriayınca hafifçe ürperdim. pepn oo.oo 

00
00'00 

Y ae ~ eo vadell 0'•.00 .00 
ra çok yalvardı. Razı oldum. lamini fi- bu kadın hakkında izahat vermesını Çatık kaşlarının altında küçük siyah Acaba Gül Fatma sözünde duracak Bomontt _ Nettar O,<Y.ı 0.00 

lan sordum. Akaakal köyündenmif, is- rica eden bir mektup yazdım. Haderne gözleri mütekebbir, fena bir mina ile mıydı~ Bununla beraber Sırrı Nihadın 
1

_:Asla.=::..::..:..n:.....:ç_lm:.::..:...;e..;;.;n..;;.;to __ _.!..._ı_4_·25 __ ı4_•_35 __ 

mi ~F atma, yaşı yirmi beş, bir kocası ol- ile yoUadı m. Aldığım cevap işte bu ra- par lı yan bütün viiiyetİn hoş görme- hastanede'ki sarsılmaz otoritesıni, her· 1 S TİK R A Z LA K 
du~u"u .fakat köyden inmediğini söy- da: diği bu adamdan Sırrı Nihadın da ne keste uyandırdığı korku ile karışık I--------.;-A-çılıt 
l~ı. Nerelerde çalıştığını sordum. Hiç Sırrı Nihat yazıhanesinden bir ka - kadar hoşlanmadığını biliyordum. hürmeti düşünerek müsterih oldum. Türk borcu I petln 21.57.5 

bır yerde çalışmamış. Zile basıp baş - ğıt çek:p bana uzattı. Alıp okudum. -Peki bu mektubu alınca nasıl ha- Herhalde doktordan korkarak hastane- • • I ndeU 22·45 

hemşireyi çağırt.~ım .. Ken~disine yeni Polis müdürü şunları yazmıştı: re ket ettin dedim. de Gül Fatmaya tehlike olacak kım • • II vadeli 21.20 

hast~ ~akıcı!ı. go.~terıp k~g~şa .. g~tür • cc Beyefend~: Kayıtsızca omuzlarını silkeledi: varsa bir köşeye ainecekti. Kadında 1 TA H V 1 LA T 
m~s~nı, ~e~ını gostermesını .so~lıy~.- .~u kadın vılayette ccGül Fatma)) is- - Bu mektupla beraber müdüri - Sırrı Nihadın sert hareketlerini bir ka 1 ---·-----~ 
ce tım. a at Zehra hanım ıçen gırıp mı ıle maruftur, Aksakallı köyünde - yetten bir de sivil memur gelmiı:ı. Fat- gün içinde tecrübe de ek b ~! 
de kapının yanında duran kadını sö • dir. Orada herkesin acıdıjı, bu fettan maya memurla kar•ılaıııtrrdım .Ag~la- d t 1 __ ı_ b' e r I udra~ın pe ' 

.. .. .. .. 1 h E Id k· k d ı_. Y T • pe ren e a ı a~ ır yer o ma ıgını an-

A~ılı1 
Anadolu I pe. OO,f)l 

• I vadeli 38.7S 

• D pe. 00.00 

Kapaaif 
22 . .50 
22 . .525 
21.3.5 

KapaoıJ 
11(),00 

39.00 
00.00 

r.unce ::.uzu ~ye. tu. a o u ı .~ş.ır - a ının uır oyuncak ailli kullandığı mıya başladı. Artık uslandığını, enllıyacaktı. ı 
·m . .;)oylediklerımı hayretle yuziame zavallı bir kocau vardır ve onun her küçük bir kötülüiünü aörürsem acı- (Arba var) ... ••••••••••••• 

• II va. OO.JO 00.00 
Anadolu mü. pef1 9,0J OU.C» 
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f 

.J 
ZAFER! .. 

Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl ~uhiHin Birger 

Liberal, demokratik ve sosyalist 
Almanya, Kayzerin idaresinden 

hoşlanınama }i a başiamışlı 
Muhalifler " Ahr an milleti artık kendi kendisini idare edebilir bir tekamnl· 
derecesine gelmiştir. Devlet bütçesinin alelade bir mürakabesinden başka 

Şi . • hakkı olmıyhn Rayiştag ile idare edilem~z, diyorlardı 
ın ındı ısimlerini hatırlıyamadığım bu mak ümidini kaybedince, siyasi bir ruhi halet, sakin bir zamanda kendi 
d ealekd~larJa konuşurken sözü, kas - maharctle sulhu kurtarmak yolunu dü· kuvvetini hissettirebilecek bir teY de
tien, Kay ere getirdim ve onu methet- 1 .şünmektedirler. Bu gibi ahvalde, in - ğildir. Fakat, böyle ainirlerin gerildiği 
etrn. Bunlardan biri, bu sözlerimi teyid sanlann, tesirinden bir türlü kendile- zamanda, bir taraftan ümitsizliğe dü-

llıekle be:aber dedi ki: j rini kurtaramadıkları kanun halinde şen insanlar, ümitsiz yaşayamıyacak • 
Ça}-. Evet, Kayser, Almanya için çok bir kuvvet vardır: Selameti ltuvvette larından öbür taraftan bir ümide dü -
" ~~~ış ve onun yükselmesi uğrunda değil, siyasette aramak ve kendi kendi- ~erler. 
~ tınden evvel saçlarını ağartrnış bir lerini aldatmnk... Onlar da zanne- Alman demokratlarını. radikallerini 
h &andır; ancak, biz artık onun istira- diyorlardı ki emperyalist ve fütuhatçi ve hatta •osyalistlerini bu tarzda ümit
li at etrnesini daha hayırlı buluyoruz. Almanya, demokratlaşır ve hükumeti lere sevkeden şey de, bir hayli zaman
~~~ ~endisi için, hem de Alman mil- kendi nüfuz ve kontrolu altına alacak danberi İngiliz ve Fransız matbuatında 

a~"·.:· . .. . olursa Ingiltere veyahut Fr~nsa . ile e~peryalist Almanyaya karşı yapılan 
it , &ozlerı soylıyen Frankfurter Ze- anlaşmak kabil<tır. Beynelmılel .s.ıya.- hucurnlar, buna mukabil, demokrat Al
eöU~g un Berlin muhabiri idi. Fakat, sette amansız ha}'at mücadelesinin ne manya hakkındaki teveccühkarane 
bi yerken, müttefik de olsa, bir ecne • olduğunu bilmernek demek olan bu ne~riyat idi. (Arkası var) 
"YI karşı Almanyanın içinde yaşıyan 
~ ~?un zafını gösteren bir sırrı bir -
h n ıre fazla açmış olduğunu görerek 
llı~ra_da durmuş ve daha ileri gitme -
teı~~ı. On~n bu halini çok bariz suret
lekdıssetrnış olduğum için, ben bu mes
jş· b?şları biraz daha söyletrnek üzere, 
te~· ır münakaşo şekline sürüklemek is-

ını On d k · d .•. · l :m • un erne ıste ıgını on ama-
ış RÖriinerek: 

ol~ E~et, dedim, hakikaten yorgun 
muaf la~ım gelir. Inşallah bu harbi 
isti~ferıyetle bitirsin de ondan sonra 
hak a at etsin... Bu istirahati cidden 

etmiştir ı 

ı İstanbul Belediyesi Ilinları ı 
Hayvan sahiplerinin nazarı dikkatine: 

Osküdar ve Kadıköy mıntakalnrı dahilinde yapılmakta olan Ruam mü

cadelesine tubatın on ~inde nihayet verilecektir. Selimiyede küçük sıh • 
hiye memur mektebi bu it için merkez ittihaz edildiğinden timdiye kadar 

hayvanlarım getirmemi' olanların (at, kısrak, beygir, b..f) o .. arıhe kadar hay 

vanlar'Inı mezkfrr mektebe getirmeleri ve ondan sonra elinde nıam vesika

sı ve hayvanının brnağında ~R) damgası bulunınıyan hayvan aahiple

tinin hayvan sağlık Eobıtası kanunu mucibince tecziye edilecekleri ilin o -

lunur. (B.) (726) 
Alınan . b' . 1 I ltıı l mızacı • ır ~eyın an aşı ma -
~ 0 masına razı değildir. Benim de . • • 

onun söyledig· in· 1 l Beledıye murakabe te,kilah tarafından kontrat yoldamasına ~)anacak-* * 
on b' ı an ıyamamış o mam, 

a ıraz evvelki ihti;atkarlık duv _ tır. Kontratı olmıyan emlak salıiplerinden kanunen ceza alınması limu ge-

~u~u.nu unutturmıya kafi geldi ve fik- leceğinden buna uıeydan kalmamak üzere yapılmamıt veya tasdiksiz kon-
nı ll.aha 1.. h tek. uzum gördü. O izah etti. ö- b'at varsa emen ilanal ve memur la ra gösterilebilecek vaziyeUe ev veya 

aun
1 
~~a Yar~ıma geldi, bir' diğeri. nok· dükkinlarda hazır bulundunılnası b.izumu ilan olunur. (B.) (725) 

hpı a~~r~rn&~mamlarnrya~- ~=======~~=~===~=========~===; 
kın;ıl~etıcede. ben de Almanya içinde ı J h• J U Mu··du··rıu··gu"' ··nden~ 
ketin ~~~akta olan büyük bir hare - n ısar ar . . 
lanı utun mana ve istikarnetiııi an - - -----------------.....1 

ıya nıuvaffak oldum. 968 Kilo İskarta Çul : Ahırkapı Bakım evinde 

liL Şikayetler başliyor 22ss , , , : , , .. 
ll'ıa ueral, demokrat ve sosyalist Al- 3886 Adet " Çuval : Kabataş Levazım M. Müskirat anbarında 

nya K · ı· ı Yukarıda cins ve mıktarlan yazılı iskarta malzeme 19 /2!937 ll'ıilit : ayzerın nasyona ıst er ve C 
beğe arıs.tlerle birlikte yaptığı idnreyi tarihine rastlayan uma günü saat 10 da pazarhkla satın alınacakbr. 
'llliy nrrııyordu. Dahili siyaseti beğen- Istekiiierin malları görmek üzere hergün bizalarında gösterilen 
r. or, harici · t' b ~ · ı mahallere ve pazarlık için de tayin olunan gu-n ve saatte % 7,5 gü-oirı 'd sıyase ı egenm.yor, ıar-

~eri~ ~esini beğenmiyor, Hü!asa Kay- venme paralarile birlikte Kabataşda İnbisarlar Leva:zım ve Mübayaat 
Çalı lman milleti için hakıkaten çok Şubesi Müdürlüğündeki sabş komisyonuna müracaatları. "537, 
tıu !lllış. ve çok şey yapmış bulunduğu- * * 
h asdık ·ı k k A • 

iirrn k ı e ona arşı ço samımı bır Tahminen ~400 kilo burda ve inşaatta kabili istimal olmıyan kereste: 
tesirı etk fırlık duymasına rağmen, idn- Kabdaş İnhisarlar BaşmüdürlUk binası yanında. 
Cephe arşı her taraftan muhalif bir 57 adet eski muşaıı..ba: Cibali Fabrikasında. 

tt e tutuyorlardı. 
tıi idAlrnnn ınıileti artık kendi kendısi-

are t"d b'l' b' kA "1 , . lle l . e ı ır ır te ·amu oerecesı-

eirıi~e rnıştir, diyorlardı; de-vlet bütçe-
ka h<l~~lade bir mürakabe-sinden baş
edile ı olmayan Rayhstag ile idare 

rn<'2: 
Biit" 

Yukarıda cins ve mıktarı yazılı burda malzeme 16/11/9'7 tarihine 
ra.stlayan Salı günü sant lO da pazariılda satılncaktır. İsteldilerin maJian 
görmek üzere hergün hİzalarmda gösterilrn mahall~re pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte ~o 7,5 güvenme paralarıle bırlıkte Kaba
taşta İnhisarlar Lev&zım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğünr:ieki Satış 
Komisyonuna müracaatlan. '·JS5" 

ei Ve f~nı· devlet, parlamen~ un siya-
. ıı h"k' .. ı . 1 lrnpa tı ımıyetı a tına girme i ve 1 1 
ırı rn;:~or d~, diğer büyük demokrasi 1 EmlAk ve Eytam Banka :~ı ila :1ı 3rı _ 
ltıet .

1 
etlerınde oldu~u gibi, hük6 - i~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~~~~~~-~~ 

ol~~/~:,r~;ğil. hükiimdarlıkln meşgul SA TIL IK EMLA 
har oyJ~ likle-ri11'n hülasası bundan i

et olın ki 
ara.sınd a d beraber, konuşnınlar 
Aln-ı a ben şunu hissediyordum ki 

anya 
bıuhareb nı~ı deı:nokratik kuvvetleri, 
l~rin· enın netıcesi hakkındc.;ki i.imit 
• ı Ya t 
~ ııınck .. anıaınen ke~ınişlerdir, yahut 
~<ıtşı, A~:re bulunuyorlar. Ecnebiye 
duğu h' .. "Yanın içerden yaralı ol -
~inrrı kıss_ını verebilecek sözlerden çe-

e cıhetın · · d' ı d n llurı]a b e ıtına e ıyor.or ı. uu-
('ruber .. 1 . . lt d . 1 l'lerı tn h scz erının a ın a ~.z e-

b• l. U te)jf RC ) • h' d' b . ıroirin T Y erı ısse ıp unıarı 

Alınaı e t."kleyince görülüyordu ki 
'Ya demokratları, harbi kazan -

ESAS NO. SI 

c. 15 
MEVKİİ VE NEV' İ DEPOZiTO 

Büyükuere' de Büyükdere caddesinde eski 
203, 203 mükerrer, yeni 192 • 194 No. lı 
altında dükkanı havi ev. 450 Lira 

c. 18 Kadıköyünde Hasan Paşa mahallesinde 
eski kayış Dağı, yeni Abdi Bey aokağıf)-
da eski 1, yeni 19 mükerrer No. lı ev. 
(Üzerindeki Taj. No. sı 35) 320 Lira 

Tafsilatı yukarıda yazılı yerl~r p~in para ile sahlmak ÜZ'!re açıl{ 
arttırmnğa konulmuştur. İhale 15 Şubat 1937 taıi~ıine ınüs .. aif Pazar

tesi günü saat 10 da yapılacaktı ... 
isteklılerin Şubemize gelmeleri. 452 

Yazan: Jean Raıneau rim. Allaha ısmarladık muhterem üs~ 
Çeviren: Faik Beremen tad! Acele şifalar temenni ederim. 

Paul Perzolin adı, Parisliler için bu · Bu misafir henüz çıkmıştı ki aıka .. 

cıya aitti. O zamanlar, Parisin en zen· lenin kullandığı dile benzer bir dil 
'gin kadınları, onu salonlşrına şeref kullandılar. Hepsi de Perzoljn'e mıiliı 
versin diye davet ederlerdi.. terem üstad, şanlı üstad, diye hitab e .. 
Şimdi ise Pcrzolin'in eserleri unu · diyorlar, bir taraftan da duvarları, ta~ 

tulmuştu. Kendisi de inziva içinde ya· vanı, döşemeyi süzüyorlardı. 
şıyordu. Marbenf sokağında, genı.şce Bazıları onun niçin Academie'ye gir 
ve rahat bir apartımanında, otuz yıl · mediğini soruyorlar, bazıları da hfıli 
danberi kendisi gibi ihtiyar bir biz · Nobel mükafatını almadığına şaşıyoı: .. 
metci kadınla oturuyordu. lardı. 

Bu kış fena bir halde hastalandı. Bü· Ah kahraman ve meçhul dostlar! İıc 
yük bir yevmi gazete, Perzolin'in has· simleri neydi bunların .. hasta önünde: 
talığını ilim ederek şunları yazdı: ki bir yığın kartviziti kanştırdı: Hotel 

tı.Meslekdaşınıız, meşhur muhanir Franco - Americain. Hotel do l'ıJni " 
PAul Perzolin, etrafındakileri endi.~ - vers, Britania Place, Family · Houre ... 
ye düfiirccek kadar basta bir halde - ilh .. bütün bu adamlar yabancıydı. De• 
dir.• rnek ona hürmetlerini sunmak için ço~ 

Aradan yirmi dört saat geçince, ih • uzaklardan gelmişlerdi. Ne zafer!. 
tiyar romancının evi önünde bir kaç ZiyareteHer gittikce çoğalıyordu .. 
otomobil durmuştu. Bir çokları otomo· kadın erkek. Hele ona şekcrlemelen 
billerinden ikapip ile konuşuyorlar · getiren sevimli kadın okuyucuları .. İli• 
dı. tfyar muharrir bu melekler arasındı.i 

O gün öğleden sonra zengin olduğu neş'elendi ve çabuk dirildi. Bu bfl:ı 
giyinişinden belli olan birisi, ksptyı ba'si badelmevtti. Etrafı gene kalatiı. 
çaldı. Perzolin'in odasına girince: lıklaşmış, gene takdir edilm~ti.. 

- Affediniz üstad, dedi. Daha iyi ol- Yalnız kaldıkca hizmetcisine: 
duğunuzu öğrenerek memnun oldum. - Ah. Catherine diyordu. Nihayef 
Ben büyük hayranlannızdan birisi • hak yerini buldu. Benim dahi olduğu ~ 
yim. Çoktandır ziyaretinizde bulun · mu artık öğrcndil~r Evet dahilik! BU' 

mak istiyordum • New - York'n lin· 
Kitapları nız dan d dar bilinecek .• Yarinki nushamtz ı : B' k .. birini masaya ır a şam uze-r 
koymama miisa • ri, ziyaretcilerin ı~ 
ade eder misiniz? yaşasın uyuz... den bkir kadını Q 
Boş bir zamam - . pıya adar teşyl 

nızda onu imza- y Kadircan Ka'lı ederken hizmet ıı 
larsınız beni çok azan : J' ci onu kolundan 
memnun ve bah- -- tutarak kulağı " 
tiyar etmiş olursunuz! l na fısıldadı: 

İhtiyar romancı, birdenbire ortaya - Bırakınız onu artık.. kapıcı ile :Ko 
çıkan ve el yazısını istiyen bu okuyu - nuşmasma mani olacaksınız! 
cuyu yatağında memnuniyetle dinli · - Nasıl? Bu güzel madam, kapıcı 
yordu. Epeydir böyle el yazısı heves· ile mi konuşacak? 
karları meydanda yoktular. - Tabii.. hepsinin konuştuğu gibi.. 

Bununla bctaber misafir, hasta mu- - Niçin? . 
harrire pek fazla bakmıyordu. Daha - Oh! Her halde el yazmızı almali 
ziyade odayla meşgul oluyordu. Ta · için değil! 
vanın yüksekliğini hesaplıyor, arnltit -Ne demek istiyorsun? 
kapıdan bakıyor, ve manzara hakkın · - Anlamadımı mı hala? 
da bir fikir edinmek istiyordu. - Neyi? Hayır .. 

- Biliyor musunuz üstad! Yeriniz - Baktıklan şey apartımanııu;:ruıoe 
çok güzel ve havadar. Salon büyük.. 
tuvaJet kabinesile birlikte daha iki o· - Size acıyorum. Bunu söylernci 
da da var değil mi? Affınızı dilerim; vazifemdi. Hepsi apartımanınızdaıı 
ben New-York'da çıkan bir mecmua - başka bir şey istemiyorlar. El ya·?.ınızı 
nın muharririyim.. sizin hakkınızda bahane ederek apartımanı' geziyorlar. 
mühim bir etüd hazırlamak niyetinde· Hepsi kapıcıya yazıldılar; ve bekliyor• 
yim. O kadar güzel sayfaları yazdığı - lar ki siz ... 
nız yerleri görmek beni müthiş bir su- İhtiyar romancı ellerini başına go 
rette alakadar ediyor.. yemek odasına türcrek: 
buradan giriliyor .. müsaadenizle gidip - Ah! Ah! diye inledi.. 
bakayım.. Odasına dönüp kendisini karyolaY.~ 

Perzolin'in gözleri hayretle açümış· attı.. ve bir müddet öyle kaldı .. 
tı. Bu ne sevimli bir meslekdaştı. Bir * 
Amerikan mecmuasında etüd ha!. Za· İhtiyar muharrir bu saderneden (le 
fer! Zafer! kurtulup iyileşti. Fakat incinmiş \'e Rı· 

Yemek odnsını gezdikten sonra mi·· rılmıştı. Artık zafere değil, o yıl Pari· 
safir elinde bir not defterile göründü. si saran mcsken bulıranma inamyor · 

_ İşte şimdi mevzuu hazır1ıyab,ll · du .. , 
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151 numarali şehi 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan 1 A. R. 

Yazan : Celal Cengiz Abdülhamidin, bahriye mektebi talebelerini jC\ponyaya 
göndermesine herkes hayret etmiş, fakat bu şiddetli 

arzu karşısında kimse sesini çıkarınarnıştı 
Hatta, biraz da hoşuna gitmişti ... Fa~ ı ge~irilecekti. 
kat, coğrafyayı, Esad efendiden daha 

Tonçay bulunduğu yerden kaçmak 
iyi bilen Abdülhamid; bu ~aklaban 
Melekelirlin ettigi riyakaral)e duaya, 
canı gönülden : 

* 
Sadrazam Kamil Paşa, saraydan 

Babıaliye gelir gelmez, Bahriye Ne 
zaretine fU tezkereyi göndermişti: 

teklifini reddetmişti? 

-Amin!.. Bahri ye Nezareti celilesine: 

[ Mektebi fünunu bahriyede ikmali 
Diyememişti. 

tahait eden talebenin nazariyali mük
fuz ve kudreti şahane) denilen mev • teaibelerini ameliyat& tatbik etmeleri, 
hum kuvvet, oraya nasıl uzıyacak:. 0 dairei malumatlannı tevai edeceği be
aeddi. nasıl aşacak .. ve (Capon~a d_ıya- dihi olduiundan, talebei mumaileyhi
rı) denilen yere nasıl varıp da, ısmı şe· min amelen ikmali malUınat etmek Ü· 

rif i orada nasıl anılacak tt}... zere aefinei bümayundan bir müna.si-

Cünkü; Seddi Çin, neresi idiL (Nü-

Bu, olacak şey değildi. •• Fakat böy- binin ta1im gemisi ittihazile Hint ve 
le olmakla beraber, Abdülhamidin kal~ Çin ve Japonya taraflarmda rezdiril -
bine garib bir arzu girmişti. Hatta bu meai teli.kki olunan iradei tifahiyei 
tlrzu, birdenbire o kadar kuvvetieni • hilifetpenahi iktizuından olmakla, 
vermişti ki; o gece aabaha kadar rüycı· donanınayı bümayun meyanında bulu
larında bile onu işgal eylemişti. nan sefaini mevcudeden hangisinin 

talim gemüi ittihazına, ve itbu aefine.. 
. ~rtesi gün Abdülha~i~ mabeyn da· nin hangi mevsimde yola çıkanlımisı 
ares ın e çıkar çıkmaz; ılk ış olarak: münuip olacağına dair mütaleai dev • 

- Çabuk. sad.razamı çağırın. (etlerinin beyan buyrulması mercu • 
Diye irade etmişti. dur, olbabta ... ] 

* 

Bu küçük mağaraya geldikleri gün -
denberi T un çay vefakar ve sadık dos
tunu derleyip toplar, yanında yatırır, 
kolunu (Sumer) in başına uzatır, böy
lece uyurlardı. 

O gün bu küçük mağaranın önünde 
garip bir hadise oldu .. sihirbaz Maya
nın hizmeteisi Tunçayla (Sumer) ın 
sütlerini getirdiği zaman, (Sumer) 
nasılsa bu cüce uşağın üzerine saldır· 
mıştı. Kısa boylu Çu-Çen birdenbire 
korktu.. elindeki sütler yere döküldü 
ve bir kaç adım geriye çekildi. 

T un çay olup bitenleri gözile gör -
miyor, fakat hissediyordu. O gün içe
cek sütleri yere dökülünce uşak titrer 
rneğe başlamışti .. 

Mayaya ne cevab verecekti~ 
T unçay uşağa sordu: 
- Sumer bugün neden sana sa1dır· 

dı.. ne yaptın ona .. ~ 
- Hiç bir şey yapmadım .. her za -

man önce onun sütünü uzatırdım. Bu Sadrazam Ka~il paşa, sabahleyin 
erkenden sadır olan bu iradeye hayret 
ederek, mühimce bir telaş ile saraya 
gelmişti. 

· Abdülhamid, akşamki mülakatı ve 
Hacı Esad efendinin gördüğü rüyayı 
anlattıktan sonra: 

Bahriye nazırı (Bozçaadalı) Hasan sefer onunkini yere koydum .. sizinkini 
Paşa, sadrazam Kamil Paşanın bu tez- uzatıyordum .. birdenbire üzerime atıl
keresini okuduğu zaman gözlerine i· dı .. az kaldı beni aarıp iki büklüm ya • 

nanmamıştı. Çünkü, her şey akla gele- pacaktı. Zorla kurtuldum elinden. 
bitirdi. Fakat; Abdülhamidin bütün T un çay gü ldü: 

- Paşa 1.. Gece, bu meseleyi kur -
dukca kurdum. Bir türlü, uyuyama -
dım. Derken, aklıma, şöyle bir fey gel
di. Acaba, J •ponyaya bir gemi gönde-
re m ez miyiz} .. 

evhamına rağmen, bahriye mektebi - Sen bana sütü uzatınca, o bunu 
talebelerini buradan bir gemiye doldu- bana karşı bir tecavüz sandı.. üzerine 
rarak .. ve, Osmanlı hududu dahilin • atıldı. Haydi, onun sütünü ver. Ve bir 
den çıkararak taaaa, Çin ve Japonya· daha bu sıraya dikkat etmeyi ihmal et· 

ya kadar göndereceğine inanabilmek.. me 1 
işte, bu mümkün değildi. Uşak çok hiddetliydi: 

- Bir daha bu münasebetsizliği ya· 
Hasan Paşanın aklına, her şeyden parsa, onu sağ bırakır mıyım sanıyor-

Demişti. · · Kamil paşa, şöylece bir evvel şu gelmişti: sun~ Kafasını taşla ezip gebertirim .. 
düşünmüş; zihninden o koca Hi nd de· - Zat i şahane, acaba beni bir imti- _ Susl Böyle şeyler söyleme. Maya 
nizleri ile Büyük Okyanusu geçirmiş- handan mı, geçiriyor} duyarsa, ondan önce seni gebertir. o~ 
ti. Bu iş, kendisine pek güç gelmişti. s·· 1 b" · d .. ·· k d k t nun yılanlarının ı·nsandan dah"' çok de-.. . . . . oy e ır şeyı uşunme e ço a- .,.. 
Fakat; Abdulhamıdın bu ıştıhalı ar. • bii idi ... Bin bir sebepten dolayı, saray ğeri olduğunu yeni mı öğreniyorsun 
:zusu k~rşı~unda, güçlük göstcrnıek ı~- hafiyeleri Bahri ye Nazırının böyle bir sen~ 
ternem ış: imtihandan geçirilmesine lüzum gös • - Ben usandım artık bu yılanlara 
. - Ferman buyuruluraa, b:r kere terebilirlerdi. süt taşımaktan ... 

Bahriye Nazırı Hasan paşa kullarije gö- - Niçin .. } Bu hayvancıkların sana 
Hasan Paşa çok iyi biliyordu ki; bir zarar verdiklerini görmedim şimdi-

Abdülhamidin en çok çekindiği kuv· ye kadar. Eğer tikayet etmek icab e· 
Demekle iktifa etmişti. vetlerden biri -de ( donanınayı hüma ~ d 

erse, bwıu senden önce benim yap-
Abdülhamid, arzusunu kuvvetfen • yun); ve en çolt ehemmi.vet verdiği ._ 

mam gerek. Görüyorsun ~i yılanlar a-
diren sebebleri şöylece izah eylc-mis, - ııahsiyetlerden biri de, (Ba!ıriye Na - d 

" rasın a geçiyor bütün ömrüm. 
ti: zırı) idi ... Çünkü, amcası Abdülazizin - Bu talihaizliğine her zaman acı-

J 
tahttan indirildig~ i esnada, Dolmabahçe 

- aponlar: geldiler, bizi ziyaret et- yorum, Tunçayi Ve bugün sana sütü 
tiler... fmparatorılarının kıymetli he.- sarayı kar_şısında bulunan karakol dge- uzatırken, yüzündeki çizgilere dikkat 

misi, mühim bir rol oynadığı gib;, <r 1 
diyelerini getirdiler. Şimdi onlara bir ettim .. ne kadar derin eşmiş .. buraya 

nanmayı tectkil eden ""emiler de gizli 1 b iadei ziyaret lazım değil mi? .. Tabiidir T ., ge diğin gündenbed, ya an adamları 
i ittifaka iştirak etmişlerdi ... Abdülha- b ki biz de, ruparatorun hediyelerine gi i, o kadar vahşileştin, o derece ya-

mit ise, oerek amcasını ve gerek hü- b 1 S ) 
ınuhbele etmeliyiz. Bazı şeyler gön- e ani eştin ki .. artık ( umer gibi sen· 

yük biraderi sultan Muradı hal'eden · · ·~··-· .. ·~· . -.~--· '" · · • · ...••.. ~ 
dermeliyiz ... Oraya gönderecek mü • r --

k 
kuvvetlerden ve şahsiyetlerden nefret 

nas ib bir gemimiz var mı, yo mu~.. Bir Dokto ru n 
V ederdi. Bunun içindir ki; o tarihte 

akıa bunu bilmiyorum. Fakat, amca~ (K ·ı· Ah Gu··nlu-·k Bahriye Nazırı olan ayserı ı met m ın zamanında ( Muhbirisürur) ismin-
de bir geminin mekteb sefinesi ha1ine Paşa) hakkında da inceden ineeye tah- Notlarandan (*) 

kikata girişmişti. Fakat bu mert ve ---• 
konularak (Basra) ya gönderildiğini.. S k kl 

h tt ~ H" d" h'l' . . d I kahraman askerin, aiyaset i'ine karış- O a ara ve ve a a, ın ıstan sa ı ,er:nı o as • . ~ ·ı 
. . . ·ıd·- · . . . h ·1 mıyarak bıtaraflıgını tamamı e mu - Tramvaylara 

ması ıçın emır verı ıgını .vıce atır ı- .•.. ··~ . . .• 
E- b 1 · . k" b hafaza ettıgını ogrenır ogrenmez, ona Tu··ka··rmek hUYU yorum.. . ger u mese eye ım an u- .. .. . .• ( · 1' k" 

ı k ı • lhurmet gost~rmıs .. dıger na et a • unursa, ço memnun o acagım · Her gün sabahları büyük caddelerde 1 -
Y ı d "kk t a· ı k b" ı ... nı)na tatbik ettiği muameleden, onu kinci derecede sokaklarda hatta tram -a n·z. ı a e ı ece ır mese e var. . . , . b"" 
G .. d -· · · · 1 ·ı· ) . igtİsna etmıştı. Ancak şu var -'1; oy· vayların içinde fena manzaralt, istiltrah on erecegımız gemının, ngı ız erı 1 • ı - ,_- ı -
ı_ k 1 d )" B . . 1e (hal' ve iclas) va k' alarında, bahrı· uyandıracak vaziyette u .. uru muş bal-
~u, ·u an ırmaması azım. unun ıçın .. . . gamlara tesadüf ediyoruz. 
d b .. ı b" d"" .. d"" c·· ye nazıriarının da muhım bır rol oyna- Balgam demek c.iı.erlerin ve nefes boru-e en şoy e ır sev u~ıın um. on - ıs 

d -. . : : b" · kt b yabileceğine kanaat getirmişti. lannın lltihabının bir trrazıdır. İçinde 
erecegınuz gemıyı, ız de me e se- cerahat höcrelerlle namütenahi mikrob 

finesi namı altında gönderelim ... Ma- Bahriye nazırı Bozçaadalı Hasan Pa- vardır. Bu mikrobların üzerlne görmlye-

rüşeyim. 

lum ya, doğrudan doğruya bir harb ge-
1 
şa: Abdülhamidin bu fikir ve kanaa· rek basıldı~ı vakit onları ayakkabtarla 

evlerimizin barimine kadar getirıyoruz. 
misi gönderecek olursak, belki bir de- l tini hildiği için sadrazam Kamil Paşa· Veyahud kuruyan ıo7larla karışan bu 
di ·odu olur. Fakat, mektt•b gemisi o· nın tezkeresini alır almaz, bu tezkere- mikrob yuvaları havaya yayılıyor. VP. bu 
!ursa, kimsenin bir diyeceği kalmaz... nin muhleviyatını şüpheli görmekte suretle nefes alırken clferlerimlze dahil 

A k k . b oluyot .. bunlardan ne kadar nıuhlm has-
H el<." siz, bir kere Hasan paşa ile gö ~ haksız değildi. nca şu var ı; u tıılı~ın sirayet ettiğlnl düşünme!• lA?.ım. 
ıü -ıi.in . Bakalım. o ne diyecek~.. emrin doR"rudan doğruya saraydan gel- Başlıca veren1 bu suretle sırayet ediyor. 

Küınil paşa, Abdiilhamidin bu söz - miyerek. Kamil Paşa gibi dürüst ve Herkesin kendi mendiline tüküıme$1 en 
esaslı bir kaide olarak kabul edllmelldir. 

ler:ni büyük bir dikkatle dinlemişti. saray entrikalarına alet olmaktan u - Yerlere tükürenlerden ne kadar a~ır ceza 
V c: dinledikce, vaziyet, zihninde per- zak bir şahsiyet vasıtasile kendisine almak kabllse. do~rusu memleketin ve 
de- perde inkişaf etmişti. Evet .. eğer, tebliği, ilk düşüncesini biraz tadii et • bütün yurddaşların 5ıhhatıeri ve selamet-

k d · -~ k b leri namına, sezadır. ma · a ı temır. t:"Oece ir gemi bulu- mişti. 
nabilirse; hiç şüphesiz ki Türk gemi- O devrio cereyanlarına nazaran; (•) Ba notlan kesip saklarn.uı, yahut 

ciliğ i namına şerefli bir iş göriilecek .. Bahriye nazırı Hasan Paşanın derhal bir atbüme J&JH4tarap kolteksiyon yapınl7., 
ı b ı d H . d C M Sılnnta umanınaı:da 11• noUar bir doktor 

e.h; !=:Öy e .. öy e_ e, .•. n. ve .. in üs-~şöy~e bir cevap vermesi! 
r;ibl tmchdınıı:a yetltebWr. 

himanları uzerınde, ıyı bır tesır husule (Arkası var) 
~--------------------~ 

den de korkuyorum. Eğer gözlerin a • - Neden~ Bu ıztırabtan kurtulmak 
çık olsa, yanına sokulmaktan çekine - istemez misin) 
ceğim! - Isterim ama .. daha müthit bir ir 

- O halde (Sumer) in ikide birde Icence ile karşılaşacağımdan eminim: 
sana saldırmasının sebebine anladım Çünkü Maya beni, Ur dağının en riz!ı 
şimdi. O, Mayanın sadık bir cariyesi • kovuklarına da saklansam, gene ,elir 
dir. Maya, beni ona teslim etti. Sen bulur. 
bana dikkatli bakınca, beni korumak - Ben seni Ur dağından batka bir 
için sana saldırdı. Görüyor musun şu yere kaçırırım, Tunçayt Sana çok aci" 
hayvanın sadakatİn i .. ~ yorum .. haydi gel.. elime fırsat düt ' 

-Neye yarar. Hayvan, her zaman müşken kurtarayım seni bu işkence" 
hayvandır. İnsan oğlu gibi ıztırab du • den. '' 
yabilir mi. Benim, seni gördüğüm za- Bu sırada kamçı şaklamasına ben • 
man duyduğum ıztırabı o duysaydı, ziyen bir gürültü koptu .. ve cüce u,_k 
her şeyden Önce seni buradan kaçır - birdenbire yere yuvar1andı. 
mayı ve bu işkenceden kurtarmayı dü- - Sumer .. Sumer.. beni bojınal 
şünürdü. Ben sana bir fenalık yapmadım ... 

Tunçay birdenbire içini çekti.. o. Tunçay, uşağın sesini i~tince telip 
- Kaçmak ... Bunu hiç düşünme • düşmüştü. O da bağırdı: 

miştim. Nerden söyledin bu sözü ba • - Sümer .. Sümer ... 
na~ Fakat, ben nereye kaçabilirim} In- T un çay bir kaç dakika sonra yanın· 
san ölümden bir kere, iki kere kurtu - da bir hışırtı duydu. (Sumer) Tunç&" 
lur. Üçüncüsünde her halde yakayı ele yın yanına dönmüştü .. ve kuyruiile 
verir. Gudea beni mabede kurban ola· Tunçayın dizlerini okşuyordu. 
rak göndermişti.. herkes benim kesil- T un çay: 
diğimi ve kanıının mabed eşiği üstüne - Çu-Çen.. Çu~Çen.. nerdesin> 
akıtıldığın ı biliyorlar. Eğer meydana Kaçtın mı .. ~ 
çıkarsam, hortlak diye herkes benden Diye seslendi .. 
korkup kaçar .. yanıma kimse1er soku1- Bir cevab alamadı. 
maz. Hem ben burada - Naraş gelin • * • * 
ciye kadar • bir esir gibi.. bir ölüm 
mahkumu gibi yaşamağa mecburum. 

- Seni yılansız bir yere götürsem, 
gelmez misin benimle? 
-Hayır. 

..... . ... , .. ' .............. ----· ·--
~---,------------------------------------------·-, 
Nöbet cl 
Eczaneler 
Bo ıece nöbetci olan eczaneler lfUnlar -
dar: 
Istanbul cihetindekiler: 

Aksarayda: (PertevL Beyazıdda : (Bel
kıs>. Fenerde : (Emllyadl). Şehreminin
de : (N1zım>. KaragUmrükte : <Suad). 
Samatyada : <Rıdvan). Şehzactebaşın -
da : (Üniversite) . Eyüpte : (Arl! Beşir). 
Eminönünde : lBensason>. Alemdarda : 
(Esad>. Küçükpazarda : (Hulılsi). Baku
köyünde : <İs tl pan>. 
Beyoflu cibetindekiler: 
istuuaı caddesinde : (Kanzu.t). Datrede: 
(Güneş>. Topçularda : (Sporldis). Tak
.ıılmde : CNizameddin> · Tarlabaşında : 
(Nihadl. Şişllde : (Halk). ~kt.aşta ı (A
ll Rıza). 
BoğazJçl n Adalarda: 
Üsküdarda: <İskelebaşı>. Sanyerde : <Os
man). Büyükadadil : (Halk). Heybelide : 
(Tan aş). 

RADYO 
Bugünkü Program 

7 - ~ubat - 1931 - Paı:ar 
ıSTANBUL 

ötıe nqriyata: 
12.30: PlA.tla Türk musttıs.l. 12.50: Han· 

dls. 13.05 Muhtelif pllk netrlyatı. 
Akşam neşriyatı: 
varyete müzığl Ambasadörden naklen. 111. 

30: Konferans: Selim Sırrı Tarcan tar~!ın -
dan. 20: Müzeyyen ve arkad~lan taratından 
Türk muslkisi ve halk şarkılan. 20.30: Bay ö
mer Rıza tarafından Arapça havadls. 20.45: 
Belma ve arkada~ları 'i.a.rafından Türk mu
slkisi ve halk şarkıları : Saat Ayarı. 21.15: Or
kestra. 22.10: Ajans ve borsa haberleri .. 22.30: 
Pl~kla sololar, opera ve operet parçaları. 

Yarınki ProırAm 

1 - Şubat - 1931 - Pazartesi 
İSTANBUL 

ötle n~rlyatı: 
12.30: PlA.kla Türt muslldsl 12.50 Han

dls. 13.05: Muhtelif pllk neşrlyatL 
Ak.-m ne9rfyatı: 

18.30: PlA.kla dans musildsl 19.BO: Çocuk
lara masal: İ. Gallb Arcan. 20: Rıfat ve ar
kadaşları tarafından Türk musltlsi ve halk 
,arkıları. 20.30: Bay Ömer Rıza tarafından 

" Bir y1lan 
ve sad1k 

kadar vetall 
olabilsek ... , 

O gün küçük Çu-Çenin eve dönme· 
diğini gören sihirbaz Maya merakın· 
dan duramadı .. yanına iki cüce alarak 
Ur dağına çıktı.. mağaraların önüne 
varınca küçük Çu-Çeni Tunçayın ma· 
ğarası önünde yere serilmiş gördü. 

T un çay mağaranın ağzında hazin 
sesile türküler söylüyor ve (Sumer)in 
arasıra yükselen ısiıkiarı işitiliyordU·· 

Maya mağaranın ağzında Tunçaya 
seslendi: 

(Arkası yar) 
... . ............................................... ı .. ___ --# ... 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Ilah· 
kemesinden: Lutfi tarafmdan Sal'a( • 
hanebaşında Kırkçeşme sokak 23 DU " 

maralı evde iken ikametgihı heW ol • 
ınıyan karısı Ayşe aleyhine açılaa W 
şanmanın tescili davasının icra lulı • 
nan tahkikatında müddeialeyhiıı 
ikametgahmm meçhuliyeline hina· 
en davetiyenin on beş fÜD müd• 
detle ilanen tebliğine ve tahkikatm 16/ 
3/ 937 salı saat ll e talikine braf 
verilmis ve davetiyenin bir nüshast 
da mahkeme divanhanesine asdmq hw 
lunduğundan muayyen gün ve aattt" 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Mah • 
kemesinde bulunması aksi takdirde 
gıyabinda tahkikata devam edileceği 
tebliğ yerinde olmak üzere ilia olu • 
nur. (796) 

Soa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme solta.k. 25. 

ISTANBUL 
1/TW ...... 

lıA"n fiatları 
1 - Gazetenin eau yazısUe blr IÜ· 

tunun iki utın bir (santim) 
uyılır. 

ı - Sahilesine göre bir santim UlD 
fiatı tunlardır: 

Bahlfe : ı-111-ı • : 
·- Ul • . ·-- . • . 

• . . '-lll • 
Otter yerler : - • • 
Son ,ahlte : - lt • 

Arabca havadls. 20.45: Safiye ve arkadaşlan 3 _ Bır santirnde vasatı (8) kell· 
taratından Türk muslkisl ve halk şarkıları. 
Saat ayarı. 21.15: Şehir Tiyatrosu Dram kıs- me vardır. 
mı tarafından bir temsil. 22.10: Ajans ve 4 - İnce ve kalın yazılar tutacak· 
borsa haberlerl. 22.30: PlA.kla aololar, opera tan yere göre santimle ölçülür. 
ve operet parçaları. ':..---....;;.---·-------~ 



ARAFET 
DEGiŞiKLiK 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 
di var 

LA"MBALARI 
kordonu, flti ve 60 watlik limbaslle 

Peşin 295 krş. 
SATiE'DE 

Sub . Tel. 44963 
elert: Beyoğlu, Tünel meydanı 

Istanbul Beyazıt, Elektrik 
Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iske-
le cad. 
Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele riıeydanı 

------== SlK -ve-KİBAR F AMfL YALAR 

tertilı 
IOı •. etıneleri sebebsı' d W'ld' c·· k V .. .. t"'l t y~ lari t z e:ı ır. . un ii enus mus "'1-zara ı nam ve şöhretini 

e~ aniakla değil, malını biihin dünyaya beğendirmek suretile isbat 
'tvı · en şayanı itimad ve tecrii.be edilmiş yegane markadır. 

-:--.:.,:ı!azade Nureddin: Kimyevi ecza alat ve ıtriyat deposu İstanbul 

SON POSTA 

Saat 
7 de 
Şayanı hayret bir ten ile 
ve taze gOrOndO. 
Çirkin yOz ve bıırun parlaklıOı t.
mamen ıall oldu . En kOçOk buru. 
fUkluklar bile kay~ldu. Bir defa 
pudralanmak kafidir. 'ÇOnkl bu pudra 
geyet Ince n son derece sabittir. 

Son derece yapıtma bassası 
ve gayet ince olmuı itiba • 

rile bu pudra, cildinizde o 
kadar güzel ve muntazam ya
pıtır ki mevcudiyet.i bile fark 
edilmez. En samimi dostlarınız 
bile teninizin cazib güzelliğini 
adeta tabii telikki edecekler -

dir. Dıtanda, yağmurda, gü -
nette ve deniz banyolanndft. 

ve tenis maçlarında, dahilde en 

sıcak balo salonlarında dans e

derken bile daima teninizin ca

zib güzeliiiini muhafaza edf'r
siniz. Bu pudra, suya, gün~e 
ve tere mütehammildir. Kat'iy
yen müteeasir olmaz ve yuz
de leke ve plikalar t~kil etmez. 
Siz de bu sihriamiz, gayet ince 
ve cildinize aon derece yapa • 
•an <ı birde dört n T okalon pud
rasını israrla isteyiniz ve mun
tazaman kuilanınız. Neticesin
den son derece memnun ka-

lacaks •n ız. 

ROfi.ATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, sırt v• Kuyruk 

aokumu •Oralarana 

-

Teskin ve izale , . 
eo er. 

QANKAYA 
YAT IRILAN PARA tYi 

~KilMi~ TO~UM GiBi V~RiMliDiR 

U OlANTS[ DAN~ lJNi ~: 
KARAK6Y PALA5 AlAltHCi ~AN 

-- -istanbul İkinci İcra l\1emurhı~un • ' 'e eşyaları 11/2/937 tıtrihiııe dUteli 
dan: 1 pcrş~ınhc g~inü 1 inci artt\rması yapı • 

Paraya çe\'rilmesine karar ·vc dl{'n Jacagından ısmi geçen günde saat 1 de 
. .• 377 numaralı diikkanda b 1 k 

Tophanedt· !\ccatı hey caddesinde ~77 .. . u un~ca me . 

1 

. . · , nıur:ı muracaat edılmesi ilin olunur 
Nu. ı ou~., ... ,ua burç.u o~ıı1ana üh kıh- • • ı (29991) 
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z T YA 
Safiyeti ve lezzcti itibarile cihanşüınul bir şöhrete sahiptir. Şcrbet gibi tatlı
dır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde, saJatalarda, nıayonczde, 
tatlılarda nefasetine payan yoktur. Rum, taş, böbrek, mesane, idrar yolu, bil
hassa safra, sarılık ve karaciğer hastalıklarında, zaafı umumide bol bol HA
SA.· ZEYTİNYAGI içiniz. Şişesi 60, büyiik 75, tam litrelik fencke 115, şi~e 125 

7 ~ litrelik teneke 600 kuruştur. 
Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

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

nz k S 
JUVANTiN 

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

iNGiliZ KANlUK 
ECZANESi 

. . 

BEYOGLU- lST ANBUL 

BUNDAN BÖYLE 

KENDi 
KENDI 

REKLAMINI 
YAPACAK 

Evvelce de ilan edildiği üzere, büyük Yenlee 
piyangosu 15 Şubatta çekilecek ve 30 Son KAnun 
tarihine kadar idareye teslim edilen kuponlar muka· 
bilinde abnmıt bütün kur'a numaraları bu keJideyo 
dahil olacaktır. 

30 Son Kanun 937 tarihine kadar teslim edilmi
yen kuponların mezkur tarihten sonra hiçbir hüküm ve 
kıymeti yoktur. 

Yenice Piyangosunun gördüğü büyük rağbet bu 
sigaranın yüksek evsafının sayın halkımızca lAyıkilo 
tanmdığına ve takdir edildiğine dellldir. 

Artık Yenlee reklamdan müstağnidir. Yenlee 
harmanının nefaseti ile kazandığı müşterilerini bun
dan böyle muhafaza edecektir. 

1 

1 

ART 1 K 
YBNICB 

kendi reklamını kendi yapacak 

1 SARL R iD E S J 

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

r 
SON POSTA 

Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri var 

ÇUnkU sabah aktam RADYOLIN kullaniJOr 

Hayran edici bir tebessüm temiz ve parlak di~ler, sağlam dil 
etleri, tatlı, rayihah bir nefes... İşte Radyolin bütün bunlan 

temin ettiği içindir ki, bu kadar çok seviliyor ve ba kadar 
çok kullanılıyor. 

Paran1za 

\ 

Zahmetsiz ve Sağlam 

Şubat 

En Yüksek Geliri 
A A . AZA 

ürk 

Baakaaıa 

... 

( Bahçehapı 
Taş Han) 

E 

'' Kuponlu vadeli mevduat, 
servisine yat1racağ1n1z 

Her 1 • • • 
ıra ıçın 

Yı da 6 ira aiz alırs n z. 

Faizlerin her aya isabet eden mikdar ı 
kuponlar mukabilinde agbaşla~ında ödenir 

c 

En güzel dit macu11udur. Bir defa tecrübe ed-:rseniz batka dil 
macunu kullanmıyacakaınız. 

KAYIB : İstanbul seyrü setertnden ahlıjtım 
3168 sicll numaralı arahacılık ehliyetnamenıl 
kay.bettlm, yenisini çıkaracatımdan eskisinin 
hükmü yoktur. (797> 

Sarıgüzelde arabacı 

AJi ofla ftfustafa 

Doktor Haf1z Cemal 
Dabtliye ınütehuaıa 

Pazardan maadıı hergtlo 1 - 5 
Divanyolu(104) No. Telefon: 223~-J 
Tel Kandillll 38 - Beylerbeyi 4oi 
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Son Posta Matbaa•• 

Ne!jriyat Mndnrn : Selim Ragıp EMEÇ 0 z f N 
Grip çoğaldı. ı · ün bir N E V R aluunıs l { A. Ekrem UŞAKLIG lL 

SAHIPLER 1 s. Ragıp EMEÇ kat'iyyen Gripe tuluJmazsınu. 


