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cağı Suriyenin bir parÇası sayanlar 
intihaptan sonra şaşırıp kaldılar 

Hükômet hayatı ucuzlatmak 
• 
ıçın 

• harekete geçti ! 
Benzınin 8 kuruş ucuzlayaca.ğı 

anlaşılıyor, petroldan alınan resimlerin 
ise tamamen ilgası muhtemel 
Şeker fiyatlarının da bir mıktar daha indirilmesi 
kararlaştı, 1"icaret Odaları hükumetin emrile bu 

hususta tetkikat icrasına başladılar 
H aber aldığımıza göre hükumet bazı iıtih

Jak maddelerini ucuzlatmak ıiyaaeti üze -
rinde israrla tetkikat yapmaktadır. Yakında bazı 
nıaddelerin ucuzlatılması için tedbirler alınacak
tır. Ucuzlatılacak maddelerin başında benzin ve 
Petrol vardır. 

Benzin 17 kuruşa inecek 
Elyevm lstanbulda benzinin litreıi 25 kuruıa 

•atılmaktadır. Ôğrendiğimize göre yapılan tetkik
ler benzinin litrede 8 kuruı kadar ucu:datılabilec•
ği neticesini vermiıtir. Bu takdirde benzin 11 ku -
rufa satılacaktır. 

Petrolu ucuzlatmak için 
------------------Anadoluda benzinden ziyade iatihlalı edilen 

Petrole gelince bu daha ziyade ucuzlıyacaktır. Bel-

ki de hükumet petrolden hiç resim almamak aure • 
tile petrolün çok ucuza satılmasını mümkün kıla-

' 
caktır. 

Bu ıuretle köylü en mühim ihtiyaçlarından biri
sini kolaylıkla temine muvaffak olacak, petrolle iı
leyen ziraat aletlerinin de kullanı~aaı ucuzlatıl
mıı ve kolaylathrılmıf bulunacaktır. 

Şeker fiyatları da tetkik ediliyor 
lzmir, 5 (Huıuıi) - Hükumet havayici zaruri

ye Hatlarını indirmek kararı etrafında harekete 
geçmiı bulunmaktadır. 

Şelıer liatların,.. liir iiUlular tlalta ımlirilmen 

mukarrerdir. 
Bu huıuıta lzmir Ticaret Odasının fikri ıorul • 

muı, Oda tetkiklere haflamııtır. 
Ayın sekizinci günü ıeker tüccarları Odada top

lanacaklar, bu mevzu etrafında konuıacaklardır. 
Bu loplanhda diğer havayici zaruriye fiatları da 
gözden i{eçirilecektir. Odanın bu huauata hazırlı -
yacağı ı·apor derhal Ankaraya gönderilecektir. 

--------------------------~----------------------------------' 

Blum kabinesi yeni Sovyet Rusya ne 
zaman ve nasıl 
harp açacak? bir buhran geçirdi 

Fransız Başvekili parlamentodaki harici siyaset 
?1.Ünakaşalarında komünistlerin müstenkif kalmaları 
iizerine istif aya kalkıştı, istif ası müşküliitla geri aldırıldı 

(Yazısı 8 inci 1ayfada) 

Mahmut Soydan 
dün gömüldü 

Kıymetli ölünün hayabnı vakfettiği şanlı bayrağa 
.;arılmış cesedi Taksim abidesinin önünde eller 

üzerinde görününce bütün gözler yaşardı. 

Cenaze merasiminden bir intıba (Yazısı 8 inci sayfada) 

Yen{ Kanunu Esasi ile 
hükumetin selahigeti 

..1enişletildi 

Stalm ~olda§ 
(Yuızı 8 inci sayfada) 

Çarlar ülkesinde 
bir Türk zabiti 

Te/rlkamızın ikinci 
kısmı bugün başladı. 

Takip ediniz I 

Yalnız altı odacı ve 
uşağından reg alan 

namzet mebus olur mu? 
Mendubun naşiri efkan olan gazete halki oyalamak 
için var kuvveti yalanlarla dolu ilaveler neşrine verdi! 
r 

t
ihab günü mahal.li otorite taTa lından silahlandırılmıı olan T tıf• 
klar, ıapka giyen Tiirklai ellerine kelepçe vurarak hapiıhanelere 

ıötür düler. 

Sancaktan bir manzara 

Kilis, S - Sancak halkının iııti - .lı!teyenler şaşırıp kalm~lardır. Bun • 
hapta bütün tazyiklere rağmen gös - ların şimdiki halde yaptıkları iş İsken
terdiği vahdet karşısında Sancağı Su- derunda çıkan ve Mendubun naşln ef. 
riyenin bir parçası saymak ve bunu kan olan Elliva gazetesi vasıtasile hal-
san meb'usan intihabı ile teyid etmek (Devamı 3 iincii sayfada) 

• 
iplik ve çimentotan 

sonra çivi ihtikarı! 
Çivi fabrikaları kurdukları tröst ile bundan evelki 

karlafına bir kalemde 286.000 lira ilave edivermişler. 
Bu iddiaların tahkikini istiyoruz 

Bazan ikendini kontrolsüz sanan öğreniyoruz ki aynı hal, çivicilik ale • 
yerli sanayi, hesab ve kitabı elden bı- minde hüküm sürü.yormuş. 
rakıyor. Çimento sanayiinde bu hal İddia şudur : Istanbulda mev ' 
göze çarptı. İplik işinde İktısat VekA • cud çivi fabri.kalaTı aralarında bir 
Jetinin müdaha.lesıni icAb edecek ka - tröst kuI1muşlar1 buna, İzmirdeki bir 
dar fena bir vaziyet hasıl oldu. Şimdi (Devamı 8 inci sayfada) 

Galatasaray Çek takımı 
ile berabere kaldı 

Oyun çok seri oynandı, Galatasaray beraberlik sayısını 
müsadakanın bitmesine beş dakika kala yapb 

Düııkt1 maçtan bir intiba! Galataıa ray kalesine yapılan gollerden lıiri 

(Yazw 7 nci sayfada spor sütunlanndaclır) 
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r-
Hergün "\ Resimli Makale: 

-
Harp sanayiini 
Her tarafla Devlete 
Maletmek lazımdır 

·--- Yazan: Muhittin Birgen -

S on günlerde bir insan öldü ve 

Medeni memleketlerde yaşıyan me
deni insanlar ye'kdiğerine aykırı bin 
bir çeşid işde vukuf iddiasında bulun
mazlar. Hayatlarında bir tek iş öğren
mişlerdir, fakat o işi ihtisasla yapar -
lar. 

a Garp ile Şarkın farkı a 

Medeniyette geri kalan memleke: -
!erde her vatandaşın elinden bin bir 
çeşid iş gelir, fakat yaptıkları jşlerin 
hepsi de sakat, eksik, mutlaka yarım 
yamalak, fenadır. 

İhtisas asrında, medeni bir yurdaa 
bulunuyoruz. Biz de Avrupalılar gibi 
yalnız bir tek işi meslek edinmeli, fa
kat o işi ihtisas derecesine çıkarmalı, 
kendimizi aratrnalıyız. 

bütün dünyayı kendisin!len bir 
daha bahsettirdi. İstanbulun eski bir 
paUkaryası, İngilterenin de ihtiyar bir 
asilzadesi olaraik ölen bu zatın İngil -
teredeki adı Sör Basil Zaharof'tur. İs -
tanbulda bir Rum palikaryası olduğu 
zaman adı acaba nasıldı? İngilteredeki 
adını türkçeye tercüme edersek cŞe
kercilerin Vasib dememiz icap eder. 
cZaharob rusça bir aile ismidir. A -
caba Rusyadan gelmiş bir ailey~ mi 
mensuptu? Bu ismi nereden getırdi? 
Kimdı? Bunu bilmiyoruz. Bildiğimız 
şeyler şurı ardır: İngiltereye fakir bir 
delikanlı o'arak giden bu Rus ısim1i, 
İstanbul doğumlu, Rum delıkanlısı, ni
hayet, d · n~ anın en büyük zengint, ye 
kl ndisinden en çok bahsedilen bir a
damı ola tık ö müştiır. Ölürken ona ve
rılen \ ~ ar arasında bir de cdiin) a
nın en e rarlı adamı> olmak sıfatı da 
vardır. 

( soz _________________________ ..,;;., ASI DA J 
* 

Fahir bir kız 
Bir prensi severse 
Ne olur? •• 
Bu güzel genç ~-

kız delicesine a
şıktır. Avustur
ya - lsviçre hudu
dunda Avrupanın 
en küçük hüku
metlerinden biri .. 
nin prenslerinden 
Konstan ten Lin
henştayni sev
mektedir. 

Prensle, genç 
kız, bir sene ev· 
vcl Viyanada bv-

luşmu~lar, tam e~· 
lenecekler i ııra. 

da, delikanlının •· 
ilesi buna mani 

olmuştur. Sebep 
de pek basit: Se· 

vimli kız, orta 
halli bir ailenin ço 

Onun bu büyük serveti na.:;ı! kazan -
mış oıdu ·unu herkcı:. biraz b:liyor, fa
kat, hiç kimse bu hususta kat'i bır şey 
-.öyliyemi;>or. Söyliyemediği için de a
dı cDiinyanın en esrarlı adamı> olu -
yor. Hakikaten o, para kazanmak için 
her şey yapmış, fakat bunu yaparken 
de yaptığını kimseye pek te sezdirme
miş. Milyarlara kumanda eden bir hü
kümdar, bir para dikta-törü, bir altm 
cihangiri gibi yaşamış ve öyle ölmüş. 
En büyük işi silAh ticareti, sonra ban
kerlik. Mesela Monte Karlo kumarha
nesi uzun zaman onun hesabına çalış
mış. Mesela, Fransanın ve İngilterenm 
en büyük silah fabrikaları, uzun za -
man, yalnız onun siparişlerile çalış -
mışlar ve bunların hisse senetleri za -
man zaman bu adamın elinden geçmi~. 
tngiltere cenubi Afrikada Boerlerle 
harbederken o Boerlere silah, top ve 
mühinunat vermenin yolunu butmu~. 
F'akat, bu faaliyeti, onun günün birin -
de Sir (Sör) ünvanını da elde etme•+ 
ne mani olmamıştır. Cihan harbi yer cuğudur. Bittabi 
yüzünde milyonlarca ınsanı ölüme ve, hanedandan bi
sefalete götürürken o, sağa sola silôh risile evlenemez. 
vermiş, her sene muayyen zamanlar - Genç kız ümitsizlik içinde çırpın
da Kot Dazüre gehni~, aynı yerde otur- makla beraber, ergeç pYensle evlene
muş, ayni tarzda yaşamış, istirahat et- ceğine inanmaktadır. 
miş ve eğleruniştir. Günün bir"inde Za- . • .. 
harof, Alman hariciye nazırı Streze - Tiyatroda mzllı marş 
mania da temasa geçmiş, ona - alman- çalmak adeti 
ca bir Praha gazetesinde okuduğum 
makalenin tabirile - •Şarklılara rna!ı- lngilterede bütün tiyatrolarda son 
sus müdahenekArlıklarla doluıo bir perde kapandıktan sonra milli marf 
mektup yazmış ve cAlmanyanın bil - çalınır. 
tun belediyelerine 'l:e devlete ait arazi Bu adet 1745 de baflamıştır. Bir 
ve emlakin rehni mukabilinde» o za- akşam Durey Lane tiyatrosunda bir 
mana kadar dünyada görü memiş bir kadın artist son perdeden sonra: 
rakam olan, iki milyar dolarlık bir is-
tikraz teklif etmiş! Bır tek adam, ar _ «Kralı Allah korusun» 
kasında kim bilir mısıl bir bankerler Şarkısını söylemi~. bu tarkı çok 
grupu, bütün resmi toprak alma bi - alkışlanmı,. Ertesi günden itibaren bü
nasını rehin altına almak şartile böy- tün tiyatrolar ayni feyi yapmışlardır. 
le bi.iyük bir parayı borç vermeği dti - Son perdeden sonra milli marş ça
)iintiyor! Paranın büyüklü~üne mi, lınması adeti o zamandan kalmadır. 
yoksa bütün Alman topraklarının __ .. ----------
rehin olarak istenilmesindeki maliye- tiği gayretleri takdir etmemek te im -
ci küstahlığına mı şaşarsınız? Onu kansızdır. 

siz tayin ediniz! 

* İşte, bu ~dam, hayatının yarı kötü -
* Türkiye gibi, bütün küçük millet:er 

her vesileden .istifade ederek bu dava-
yı müdafaa etmelidirler. Sonra muha -
rebeyi hazırlamak hususunda en bü -
yük mes'uliyet hisseleri her pılllettc>n 
ve her kalibreden bir sürii Zaharoflara 
aittir. Dünyada Zaharofların adedi ne 
kadar azalırsa sulh devirleri de o ka -
dar uzanır. Hiç harp olmaz diyemc -
yiz, fakat, cemiyetler için, uzun süren 
bir sulh kadar iyi bir nimet \·ar mıdıı? 

Muhittin Birgen 

. 

·- -* ffERGüN __!IR FIKRA 1 
Alacakh 

Şair bir Hüseyin Kami vardı • 
Meşrutiyet devrinde, keskin hicvi· 
yelcrile İttihatçıları epey rahatsız 
etnıiştj. Buna mukabil kendisinin 
de çekmediği kalmadı; ve nihayet 
genç yaşta öldü. 

Bittabi, parasızlık da onun dert
lerinden biri idi. Ötekine, berikine 
bir çok takıntılan vardı. 

Bir gün, nJacaklılanndan biri, &a

bah karanlığı Hüseyin Kiminin 
evine damladı ve tabiri mahsus il• 
balta oldu, bir türlü meram anlamı- ı 
yor, misafir odasına yerleşmiş: 

- Paramı almadan buradan dün· 
yada çıkmam! diye bağınyordu. 

Hüseyin Kanıl: 
- Vallahi, iki göziiın .. dedi, be

nim bu evde konturatrm hafta,a 

1 

bitiyor. Sen ev sahibi ile 11YUf, kı -
yamete kadar güle güle otur, ister
sen! 

* • 
10 milyonlulı binayı 
Yakan ateş ve 
Eski Mısır heykelleri 

Niçin "Tilkinin 
Nihayet geleceği yer 
Kürkçü dükkanıdır!,, 

'Iilma Van, her 
ıenç kız gibi has-
1a1tır. Daima hül
ya içinde ya,ar. 
Aktör bir baba
dan, ve san·atkar 
bir anadan doğan 
Vilma, bir avu
katın karısıdır. U 
kin ona göre ha
lcikt hayat «yuva
nın sak.in muhiti 
değil, sahnenin 
heyecana heye
can katan, insa
nın varlığında ih
tizazlar doğuran 

vecitli havası
dır.» Bundan ö
türii, son günler-

de tiyatro alemi
ne atılmıştır. Et-

rafında da genit bir hayranlar halk.ası 
toplamıştır. Bu Jiizel aahne artisti ay
ni zamanda şairdir. 

10()() metre yüksekte 
patenle kayıyorlar 

Şikagolu bir canbaz mühim bir hü
ner yapmıştır. Canbaz bir büyük tay
yare kiralamıf tayyarenin kanatlardan 
kuyruğa kadar uzanan kısmının üze
rine sun'i bir buz tabakası koydurmuş 
ve tayyare bin metre yüksekde iken 
buz tabakası üzerinde patenlerle kay
mıştır. 

Kasayı açmak da lazım 
Cenubi Amerikadaki Ontaryö şeh

rinin tiyatrosuna bir gece hırsızlar Ki
riyorlar ve tiyatronun kasasını götü
rüyorlar. Ayni hırsızlar bir gün sonra 
gene ayni tiyatroya geliyorlar, bu ıe-

ı fer de gişede oturan kasadarı tabanca 
ile tehdit edip kasanın anahtarını isti
yorlar. Bilahara hırsızların bütün bir 
gün kasayı açmak için uğra~tıkları hal
de açamadıkları anlaşılıyor. 

Son günlerde Londrada çok büyük 
bir yangın oldu. Şehrin en muazzam 
ve tipik binalarından 1 O milyon Türk 

lirasına yapılmış olan meşhur Kristal 
palas yandı. 

Yangın o kadar çapuk yayıldı ki, 
bir şey çıkarmak mümkün olamadı. 

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

Yeni kurulan televizyon dairesi, bütün 
salonlar, hepsi, hepsi kül oldu. Bir çok 
kimseler canlarını güçlükle kurtarabil
diler. Bu afetten yalnız, palasın kori
dorlarında bulunan eski Mısır heykel
leri masun kaldı. Onlar kırılıp dökül
mek şöyle dursun, bulundukları yerden 
kımıldamadılar bile. Ve bu te5adüf 
halk arasında heykellere bir takım 
mevhum kudretler izafesine sebep ol
du. Heykelleri resimde görüyorsunuz. 

riım olarak geçirdiği son senelerınde 
dahi hep ayni işlerle meşgul olmakta 
devam etmiş olan bu para devi, bu bü
yük serveti nasıl kazandı? Bu sual her
kesin zihninde karanlıklara karışarak 
boğulup gidiyor. Fakat, herkes sunu 
biliyor ki o parayı harp çıkarmıy~ ça
lışarak, harp malzemesi satarak ka -
zanmıştır. Bunu düşünürken Harici -
ve Vekilimizin meşhur silahsızlanma 
konferansları esnasındaki teklıflerinı 

hatırlıyorum: Her tarafta silah ve harp 
malzemesi sanayiinin t?ir devlet işi ol
ması teklifi. Çok .şükür. Türkiyenin b:r 
hayli kusuru olsa bile bu nevi günahı 
yoktur, bizde harp sanayii düne kadar 
da olduğu derecesile devletin elinde 
idi. yarın da inkişaf ettiği derecesile 
~ene Türk devletinin elinde buluna -
:aktır. Türkiyede harp çıkarmak ve , 
ondan para kazanmak için propagan -
~a yapacak kazanç dev'leri yoktur. Bu
nun gibi, son Fransız hükumetinin bu 

İSTER iNAN İSTER İNANMA! 
Bir antikacı ile bir gazeteci konuşuyorlardı. Antikacı: 
- Bu ant;kecılık başka hiç bir san'at ve mesleğe ben

zemez, bunun için insanda (Nuh) ömrü, (Karun) malı, 
(Eyüp) sabrı lazım. Fakat Allah bana yalnız Eyilp sabrı 
vermiş, ötckile-r olmayınca sade bunrlan da bir şey çık-

mıyor, dedi. Gazeteci de ~u cevabı verdi: 

- Eğer t'ende Karun malı olsaydı, Eyüp sabrına ihl~

yacın bulunmazdı, ondan sonra da Nuh ömrü kazanmak 

için Allaha duadan başka yapacak bir şey kalmazdı. 

i~ 1 ER iNAN J S T E R 1 N A N .vJ .ı\ l 
~nayU dev~t~ine almak için~rle~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r-----------------
Sözün Kısası 

Terbiyeli adam! 

e. Tah -

E eski bir ata sözüdür: cAğır dur, 

sana molla desinler> derler. 
Evvel zaman içinde, bu da bir telfık-

ki imiş. Kurşun ağırlığındaki adam:ı 
bu asır itibar etmiyor. Terbi)~ mef -
humu bugün bambaşka <>ldu. 

Bir vakitler terbiyeli adamı şöyle 
tarif ederlerdi 

- Başı yerde, haddini hududunu bi
lir, büyüklerinin yanında ağız açmaz, 
suale maruz kalmadan söze kanşınaz, 
büyüklerinin ded~erine asla it:.raz 
etmez .. 

Ve hatırlarım: Hokkabaz Çiçekçioğ
luna, oyunda1 ustası terbiyeli 01mayı 
öğretirken, kendisine sıkı sıkıya ten -
bih ederdi: 

- Ustan sana ne söylerse .. Evet, e
fendim!. Münasij,).tir efendim.. Arada 
sırada, hay hay benım efendim! Der • 
sin. Ve bu suretle terbıyeli bir adam 
olduğunu gösterirsin. 

Bu cevet efendim> ci tiplere içindi!: 
yaşadığımız muhitin tahammülü kal -
mamıştır. Dinamik insan, muhatabın
dan da biraz hareket bekliyor, rniına
kaşa arıyor, muhavereden, fikir mü. -
davelesinrlen haz duyuyor. 

Bunu kıvıramıyacak adamlara veri
len paye çok dundur. 

Hokkabaz verdiği öğüdün tatbikaü· 
na geçtikte çırağı nasıl gülünç me\•kie 
düşüyorsa, her söze, münasebetli mü
nasebetsiz: 

- Evet, efendim! 
- Münasiptir, efendim! 
Dedikçe, işitenlerin nasıl merhamet

le karışık gülümsemelerini mucip olu
yorsa, haıa o eski tarzı terbiyeye riayet 
eden adam da ayni suretle ya mÜl'Rİ ve 
ya ki ahmak damgasını kendine vur -
durmaktadır. 

Mükalemede, muhaverede itiraz, e
dep dairesinde serdedilmek ve makul 
olmak şartile bugünkü zihniyetin hoş 
görmesi, hüsnü telakki eylemesi lfı -
zım gelen bir şeydir. 

Esasen, sosyeteyi mahvolmak de -
recelere sürükliyen o cevet, efendim> 
ellik değil midir? 

Fı;h 
---· ........ _ __. __________ _ 

Biliyor musunuz ? 
1 - cGer derse ki Fuzuli güzeller

de vefa var, 
.Mdanma ki şair sözü elbette ya · 

landır> 

mısraları kimindir? 
2 - Darlington şehri nerededir? 
3 - Meşhur alim Galile kaç yaşın -

da ölmüştür? 
(Cevaplan Ynrm) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Meşhur Türk denızcisi Turgut 

Reis 1540 yılında, meşhur Anderya 
Dorya ailesinden Coııatinonun oğlıı 

Ciovani Dorya tarafından esir ed;! -
miştir. 

2 - Turgut Reis tarafından esir edı· 
lip forsa (kürekçi) olarak yıllarca ça
lıştırılan Malta şövalyesi, Maltada Va
letta ş~hrini kuran Malta şövalye eri 
reisi L::ıvalettadır. 

3 - Bir yerinde cİz.n alıp cuma na· 
mazına deyu maderden - bir gün u -
ğurlıyalım çarkı sitem perverJe11 J 

mısraları bulunan şiir Nedimindir. 

n~ğ;,;~d~~ ~k;ii~~~~ iı~9~·~~ 
Civcivler daha yumurtadan çıkma.

dan sevkitaibilerle bazı şeyleri öğrenir
ler. Dışarı çıkabilmek için gagalarile 
yumurtaya o kadar hesaplı vururlar ki 
şaşılacak şeydir. Gagalarile soldan sa
ğa doğru bir daire çizecek şekilde sert 
bir darbe indirir ve ancak kendilerinin 
çıkabilecekleri kadar dairevi bir delik 
açarlar. 

En küçük gazete 
Dünyanın en küçük gazetesi Avus• 

tralyada Perşenbe adasında çıkar. Bu 
gazete 30 santim boyundadır. Bir haf· 
talık abonesi bizim paramızla yirmi ku
rut tutar, gazete kağıdın bir tarafına 
basılmıştır. Ve günün havadislerine 
dair içinde hiç bir şey yoktur. 



• 
lngilterede son vaziyet 
Kralın kararı hafta başında belli olacak, Pazartesi 

günü Avam Kamarasında da izahat verilecek 
l..ondra, 5 (A.A.) - Baldvin dün ak

faırı saat 18,05 de Fort-Belvedere'e 
lelerek 25 dakika kralla görüşmu~ ve 
bıü.teM<:iben derhal Londraya dönmüş
~ r. 

Bugünkü vaziyet kral ile başbakan 
Qı-asında daimi münasebat idamesini 
mecburi kıLmaktadır. Çünkü, ya tahtta 
t~be<ldülü hazırlamak, yahud Avam 
ltaırnarasınaı ve millete hükümdarın ka
tarını bildirmek için, çabuk anlaşmaiar 
~itPıiması elzemdir. 

Kabine bu sabah saat 1 O da toplan
lılıştır. Bu toplantıda pazartesi günü 
~ô.t'lfunentoda yapılacak beyanat ha -
~lL·lanacak ve aynı zamanda dömin • 
~0nlar mümessillerini.ın noktai na -
2arıarı tetkik olunacaktır. 
Öğrenildiğine göre dünkü kabine 

toPiantrsının sebebini kral, Dük dö 
~Otk, valide kraliçe ve Baldviın ara • 
sında yapıl'an konuşmalar esnasın -
da kralın morgantik bir izdivacı ihti
malini ileri sürümüş olmasını teşkil 
?l~rniştir. Baldvli.n şahsen böyle bir 
ı(hvaca muhalif bulunuyordu. Fa -
~~t derhal döminyonlar mümessille -
tU:in fikrini almayı elzem telakki et -
h\ış ve dominyonlar mümessilleri ise 
derhal menfi cevab vermişlerdir. Ba
~anıarın büyük bir ekseriyeti de mor· 
ia.tı'tik bir i:2ldivaç aleyhinde bulun -
tnuşlaırdır. 
k Bugünkü kanunu esasi buhranında, 
- l'alı, küçük ol.makla beraber mühim 
t 1Yasi ehemmiyeti bulunmıyan bcizt 

1
11aı .~kalliyetler teşvik eylemektedir -
eı'. Oğrenildiğine göre bakanlar ara -
~11da yalnız Coper ve Simon kralı tut
"1~ktadırlar. 
i· lyi haber ala~ mahafil, bir kabine de
~Ştnesi ihtimaline inanmamaktadır -

r. Çünkü bu takdirde, buhran çok 
fkt<ietıenccek ve milletin hakemlik et
lb.~i. icabed.ecekür. 
t ~Ynı mahafiı, parlamentonun müt -
efıkan Baldvinin sözlerini alkışlamış ()l<i ~ 
u~unu kaydetmektedirler. 

lngiliz gazetelerinin neşriyatı 
d" Londra, 5 (A.A.) - Ti:mes gazetesi 
klYor ki: «Gelecek hafta bidayetinde 
~alın kararını öğrenmeden evvel bir 

ç gün daha tereddüd devresi geçire
~eğiz. Yeni mühletin tereddüdsiiz ka
l uı edilmiş olması bugün muhakkak 
,kUtette derin teessür içinde bulunan 
/ula kırşı bütün İngilizlern sempati
~~i göstermektedir. Maamafih hepı -
d ız Şunu ümid etmekteyiz ki, hüküm
h aı-ın vereceği karar kat'! olacak ve 
t eı- halde yeniden uzunca bir mühlet 
aı~b elmiyecektir. » 

Deyli Telgraf diyor ki: 
«Kralın keın:di şahsi şerefine ve kral

lığın şerefine en uygun bir tarzda ha
reket edeceğini ümid ederiz. Kabine
nin her hangi bir azasının ve yahud 
Majestenin tebaasından her hangi bir 
kişiniın, hüıkümdarın tahttan feragat 
etmesini arzu ettiği hakkında yapılan 
telmihler çok çirkin ve tamamen ya -
landı·r. Bilakis herkes hükümdarın 
tahttan feragatini büyük bi1' felaket 
telakki edecektir.> 

DeyU Meyl diyor ki: 
«Baldvinin, Sa Majestenin ne arzu

da bulunduğunu tam surette bild.ği 
muhalk:kaktır. Millet, bu kadar elasti
ki olan kanunu esasinin de bir uzla~ • 
ma sureti halli bulacağını, bulunaca -
ğmı ümid etmektedir. Maamafih bc:.ş
bakanın hattı hareketi domiyonlar mü
messblJerinin oevablan ile alakadar -
dır.• 

Morning Post diyor ki: 
«Aşkından feragat etmekle kral yal

nız kendi şahsi saadeti üzerinde feda~ 
krurlık yapmaıktadır. Fakat bu aşktan 
f eragaıt etmemekle milletin i.stikbalde
ki refahını ve imparatorluğun istikra
rını teıhılikeye koymaktadır. Kral ken
di fedakarlığı ile kendi azmi arasında 
birisini terdh et.melidir. Kralın kara -
rının biır insana yakışır karar olmıya -
cağına inanmıyoruz. Ve taht.fan fera
gatte israr edeceğini sanmıyoruz.• 

Deyli Ekspres diyor ldl: 
«Ba1dvi.nin son beyanatı krala dog

rudan doğruya bir meydan okuma 
mahiyetind'ed.ir. FiJıhakika başbakan 
demiştir ki: cEğer dün bir buhran var 
idi ise bugün daha mühim bir buhran 
mevouddur. » Şimdi karşımıza çıkan 

mühim mesele Baldvin kabinesinin 
kralın i?Jdivacına karşı olan muhalefe
tinden vaııgeçmesile halledilecektir. 

Chroniıole'in kanaatine göre, baş
bakanın dün Avam Kamarasında yap
tığı beyanat buhranı arttırmıştır. 

Nutuklar ve mütalealar 
Londra, 5 (A.A.) - Dün bazı siya

sal şahsiyetler kanunu esasi buhranı 
hakkıında nutuklar söylemiŞ'.ler veya 
beyanatta bulunmuşlardır. 

İşci birlikleri başkanı Bevin demiş -
tir ki: 

«Şimdiki meselenin çok büyük e -
hernmiyeti ve güçlüğüne rağmen hal
kın rızası ve iradesi ile kendi kendi -
mizi• idare etmemizi temin eden büyl\k 
müessese olan parlamentonun tefev -
vukuna karşı hareketlerde bulunama-

(Devamı 8 inci sayfada) 

lıınumi_M_ü_fe-t-ti-şl-e;j Madrid yeniden 
toplantısı tehlikede mi? 

l' oros ekispresi rötar yap- Dört gemi Ak denizden 
hğı için pazartesiye kaldı ispanyaya, kömünist 

nı Ankara, 5 (Hususi) - Müfettişi U-
~-ltnıHer kongresi pazartesi gününe gönüllüler götürmüş 
~ i:tlınışlır. Bunun sebebi Toros Eks - Madrid, 5 (A.A.) - Kadiks şehrine 
;esinin 6 saat teehhürle gelmiş ol - yafbancı gönüllülerin çıkarılması, bu
l~~t, bu yüzden bir kısım müfettiş • rada bazı endişeler uyandır:ınıştır. 
1 ın toplantı saatinde Ankarada bu- Kıomünist Mundo Abrero gazetesi 
~~tıarnaı:n.as.ıdır.. Yal~ız bu~n ?ahili- diyor ki: 
1 V' ek ılının .rıyasetmde talı bır top-" Halk: birdenbire zamansız bir nik -
~~~~~ 7ap.:1ın:ş ve mevzular etrafında hinliğe' düşmemelidir. Bazı yeni hadi-

uşulmuştur. seler Madridin asiler tarafından alın-
Kizım Dirik'in Raporu ması' ~hlikesini fazlalaştırmış gibidir. 

~ .Trakya Umumi Müfettişi Kazım Pazulo muharebesi, düşmanın kuv-
f tık Ankarada yapılan umumi mü~ vetli bir tazyikine bir başlangıç ola -
t ~ttişler kongresine arzedilmek üzere rak telakki edilebilir. 
'lıt h 'f ~ tapor hazırlamıştır. Bu raporu a- Mütareke tekli i mi? 
sltlatken İstanbul Türkofis şubesi ve Perpignon, 5 {A.A.) - Pazar günü 
t\rıayj Birliği ile de temasa geçmiştir. Paris'de yapılacak bir mitingde haz·r 

~ Bu raporda Küçük San'atların in~ b~l~nacak olan Katalonya hükumeti 
1 ~af1 T k d k' k d ı ı reısı Compoı ıys, Port-Bou hududunu i : , ra ya a ı a ın arın e ve ev . 

1 
, 

~: C-i - 1 . . . . . k geçmı,ş sonra tekrar Barse on a dön· 1 grenme erını temın ıçın gece urs· .. t" 
11.tı I . S . k"l" m~ ur. 
~ açı ması ve yenı ·anayı teş ı atı S Ld ~ .. F h""k,.... t" 
ı.~lltınunda Trakyada yapılacak sana- C anı ıg~nda goFre ransız u :ıme.ı 
1ı 8 b . . . . ompanys en ransaya yapacagı zı
~aa' ~ elen ıçın k~nulması ıcap eden yareti atiye talik etmesini istemiŞ'ti.r. 

8 
ar hakkında ızahat vardır. Di•ğer taraftan, Echo de Faris gazete-

Karsm kurtuluşu si Compan~/S'in Paris'de ikametinden 
lıı kars, !) (A.A.) - Karsın anava- is.tifad.~ ederek ~u:~os h.~kfunetiyle 
.ıı" ilhakının yıldönümü dün Halke- bu· mutareke akdı ıçın muzakerelere 

\.
11'lde · · l k tl 1 t ı girismek tasavvurunda olduğu hak -

eşsız merasını e u u anmış ır. • 

Atatürkün evini 
ziyaret 

İzmirde donanma 
şerefine ziyafet 

Türk gazetecileri ve lzmir Belediye Reisi ile 
saylavları Selaniğe gittiler Amiral nutulHar irat ettiler 

Atina · 5 (Hususi) - Buraya gel- f i . 
5 

(H ") B 1- .ı· ı· 
· l T·· • . zmu ususı - e euıye ı~ 

mı~ b~T u~.ank' urk Meb usla~ı. ıie ga~e- manımızda bulunan donanma erkanı 
tecılerı ur ıye Cumhur Reısı Atatur- f K'"] .. k ] 00 k" Tk b' 
kün doğduğu evi ziyaret maksadile şere ıne u ~ur. par ta. ışı 1 • ır 
.ı.. k k' t l S l" ·- · · ziyafet vermıştır. Bu zıyafette Amıral aun a sam ı ren e e anıge gıtmış- ~ 
l d" ' Şükrü Okan ile General Mustafa Mug-
er ır. lalı'dan başka şehrimizde bulunan di-

Atatürk ğer Generallarla askeri ve sivil erkan 
da hazır bulunmuşlardır. Çok samimi 
bir hava içinde geçen ziyafette beledi

Siyasa) Bilgiler okulu ye reisinin söylediği nutka Amiral 

mezunlannın tazim ve Şükrü Okan cevap vermiş, Malta ve 

bağlılık duygularına Yunanistan seyahatine büyük Türk 
milletinin gösterdiği alakaya işaret et-

mukabele buyurdular tikten sonra nutkunun bir yerinde: 
Ankara 5 (A.A.) - Siya.sal Bilgi- - Biz Barbaros ve Turgudun ço-

ler okulunun 60 ıncı yıldönümü mü- cuklarıyız. Onlar yelkenlerile Hint de
nasehetile d'trn akşam Ankarapalasta nizlerini ve Bahrisefidi dolaşmışlardı. 
verilen ziyafette bulunan okul mezun- Biz ise modern vasıtalara malikiz. Bu 
ları namına İç jşleri Bakanı ve C. H. P. itibarla bizim Malta seyahatimizi o ka
Genel Sekreteri Bay Şükrü Ka.ya, Ata- dar büyük görmüyorum)) demiştir. 
türk'e, hazirunun derin bağlılık ve ta- Ziyafet çok samimi bfr hava içinde 
zimlerini arzetmiştir. Atatürk'ün Bay geç vakte kadar devam etmiştir. 

Şükrü Kayaya hitaben okul mezunları- lngilizlere ve YunanJılara 
na verdikleri cevap, Kültür Bakanı tesekkür 
Bay Saffet Arıkan ta.rafından okun- • 
mu~ ve ayakta sürekli alkışlarla kar- Ankara 5 (A.A.) - Malta seya-
\lılanmıştır. Hususile Siyasal Bilgiler hatinden anavatan sularına unutulmaz 
okulunun tarihçesi hakkındaki ince ve bir hatıra ve dostluk hislerile dönen 
derin irşat ile okulun Cumhuriyet dev- filomuza Maltada gösterilen hüsnü ka
rine intikaline dair olan kısım. büyük bülden dolayı çok mütehassis olan 
bir dikkat ve alaka ile dinlenmiştir. Si- Cumhuriyet hükumetinin teşekkürleri: 
yasal Bilgiler okulu mezunları, cevap- ni Lon~ra Büyük Elçimiz, B. Fet~ı 
ta Harbiye mektebinin asırlık tarihçe- t Okyar lngiltere Hariciye Nazırın~ bıl
sile onun yetiştirdiği güzide zabitlerin 1 dirmiş ve ayrıca bu hususta Amırote 
memleketin selametini nasıl bir emni- 1 ile Malta erkanı harbiye ve mülkiyesi
yetle müdafaa ettiklerinden bahsettik~ ne de iblağını rica etmiştir. 
ten sonra doktorlarla kendilerine de Ankara 5 (A.A.) - Ati na elçi
temas edilmiş olmasını, minnetle te- miz Ruşen Eşref Ünaydın Yunan su-
lakki etmişlerdir. larmı ziyareti esnasında donanmamıza 

Cevabm sonunda, geçen seneki dost ve müttefik Yunan milleti ve 
direktifi tekrar eden «Yüksek Türk ..... Yunan hükumeti tarafından gösterilen 
Yüksel: Senin yükselmenin hududu\ candan tezahürat ve samimi mihman· 
yoktum hitabı, hazır bulunanların nüvazlıktan ve Majeste Kralın izhar 
bağlıhk ve ebedi minnet hislerini coş- buyurdukları yüksek iltifattan dolayı 
turmuş, uzun alkışlarla karşılanmış· Majeste Krala ve gösterdiği kı~metli 

dostluk asarından dolayı Başvekıl Getır. 

Filistin işleri 
Araplar istedikleri yapıl
madıkça müzakereye 

yan8şmıyorlar 
Kudüs, 5 (A.A.) - Arablar şimd .ye 

kadar kral tahkikat komisyonu ile i~ 
birliğinde bu1unmaktan imtina elnıiş -
lerdir. Ar.ablar başlıca üç dileklerinde 
israr edeceklerdir. Bu dilekler ~urılar
dır 

r - Yahudi muhaceretinin kat'! bi!' 
şekHde durdurulması, 

2 - Toprak alım ve satımının men'i, 
3 - Meşruti ve temsili bir hükfunc

tin ihdası. 
Bu üç dilek kabul edilmedikce Arab

lar tahlkikat komisyonu ile müzakere· 
lere gi11i.şıniyeoektirler. Komisyon A 
rap metaliıbatını reddetmiştir. 

Ma verai Şel'ia Emiri Abdullah, A -
rab noktayi nazarının tafsilatiyle izu.h 
edilmiş olduğunu bir memorandüm i
lıe Lord Peele tevdi etmiştir. ................................. _ ............................ . 
kında bir şayia kaydetmektedir. 

Yeni Bir Hava Muharebesi 
Madrit 5 (A.A.) - Hükumet tay· 

yareleri dün yaptıkları bir hava taar
ruzu esnasında, iki asi tayyareyi dü
şürmüştür. Dünkü bombardıman ne
ticesinde 150 kişi ölmüş ve yüz kadar 
kişi yaralanmı~tır. 

Bir Şayia 

Berlin 5 (Hususi} - Barselon'da 
intişar eden bir komünist gazetesine 
nazaran, 3 Sovyet, 2 Yunan ve bir de 
başka yabancı gemi külliyetli miktar~ 
da harp malzemesile komünist gönül
lülerini ham.il olduğu halde Akdeniz. 
den Barselon'a gelmişlerdir. 

Diğer taraftan, asj membafar, bu 
gemilerin Cebelüttarıkda çevrildiğini 
bildirmektedirler. ,. ·- · .... -

neral Metaksas ile Yunan hükumetine 
ve Yunan bahriyesine hükumeti Cum· 
huriyemizin ve Türk bahriyesinin de
rin teşekkürlerini iblağa memur edil-
miştir. 

Sancağı Suriyenin 
sayanlar şaşırıp 

kaldılar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kı ovalamak, kandırmak için bir sürü 
ilav~lcr neşretmcktedir. Bu ilaveler 
baştan başa yalandır. Sancak hahkınm 
vahdetini bozmak onların azimlerini 
gevşetmek için tutulan bu yolun gü -
lünçlüğü Sancak halkı arasında destan 
haline gelmiştir. 
Yalnız altı odacı ve uşağından rey 

alan meb'us 
Kilis, 5 - Antakyada meb'us inti -

habı gü.nü kırk bin nüfus halktan an
cak yedi müntehibi sani intihaba lş -
tirak etmiştir. Onlar da şunlardır: An
takyadan meb'us diye gösterilen Mus
tafa Kuseyri, Kuseyrinin oğlu, karde
sinin oğlu, Kuseyrinin odabaşısı ve üç 
~şağıdır. · 

Kürdler nasıl rey verdiler? 

Kilis, 5 - Afrinde meb'us intihabı 
günü vatani partisine mensub altı kişi 
yanındaki müsellfill kuvvetlerle san • 
dık başına gelmi•ştir. Mahalli hüku -
nıetin emrinde bulunan askeri kuv -
vetler de kasabayı muhasara etmişler
dir. Hükfunet Kürtlerin askerlerle 
müsademe yapmaları ihtimaI1ni de dü· 
şünerek devriıyeleri çoğaltmış, kuv -
vetleri Kürtlerin bulunduğu sahada 
teksif etmişıtir. İntihaba bu suretle 
başlanmıştır. Mahalli hükfunetin nam
zedi Hüseyin Avni elli rey almıştl!"' ve 
meb'us seçilmiştir. Hüseyin Avninin 

rakibi olarak namzedliğini koyan ve 
Kürtler arasında fazla nüfuza malik 

Sayfa 3 

E 
e lngiltere ve mütemadiyen 

artan tehlike 

A nlaşılıyor ki bu günün en kıy-

metli siyaset metaı csulh• tur. 
Sulhu seven de bu metadan bahsedi -
yor. Sevmiyen de. 

Bütün mi!lletl'eriın iddialarına 

bakarsanız, hepsi de sullı namına 

ve sırf onu korumak için silahlanıyor
lar. Gırtlağına kadar silaha boğulmuş 
kimseler var: Bu silahları, sulh için e
dindiklerini söylüyorlar. Filvaki eski 
bir Türk meseli: 
Hazır ol cenge eğer ister isen sulh ve 

salah! , 
der. Silah, tehlike anında çok kıy

metli bir arıkadaştır. Silahlanan mil -
letler de, bu kıymetli arkadaşı, hiç 
şüphe yok ki; tehlike zamanı için te
darik etmektedirler. Fakat bunların i
çinde, yalnız kendini müdafaa etmek 
değil, başkasına taarruz etmek i9ir. !i
lahlananlar da pek çok olmak gerek -
tir. Amma, kendileri, aksi iddiadadır
lar. Ve bu müttezad ve mütekabil id
dialar karşısında hakikati farkedip 
meydana çıkarmak cidden müşkül r
dür. Umumi siyasi durumun gün geç
tikce aldığı tehlikeli mahiyet de, işte 
bundan ileri geliyor. Bugün, ideolojik 
zümreleşmclerin yarattığı vaziyet, u -
mumi fena gidişin ihtiva ettiği tehlike 
derecesini mütemadiyen artiıırmakta -
dır. 
Düne kadar ictinabı kabil gibi görünen 

tehlike, bugün kaçınılmaz bir musibet 
halini almaktadır. Orta ve Garbi Av -
rupadaki son siyasi kaynaşmaların 
başlıca sebebi, işte bu tehlike artma • 
sıdır ve her gün bir parça daha yüK • 
selen seslerin bir gün gelip karşılıklı 
meydan okumalara inkılalb etmesi, o 
kadar uzak olmıyan bir ihtimal lıal ine 
gelmektedir. 

* Bir zamanlar i.deolojik çarpışma -
lartla kısa bir tereddüd devre<;i geçı · 
ren İngilt~re, şimdi, bütün dünyaya 
karşı demokrasiye olan sadakatini ilfın 
etmekte ve dünyanın komünizm gıbi, 
faşizm veya nasyonal sosyalizm gibi 
karşıhklı cephelere ayrılmasına mu..\ -
riz bulunmaktadır. Bir zamanlar, Sov
yet Rusyayı al aşağı etmek ister görü
nen İngilterenin, bugün, ideolojik cep
heleri devletler ve · ittifaklar cephele· 
ri haline getirmek istemesindeki ma · 
nevranm mahiyeti pek anlaşılmamak -
tadır. 

Fakat muhakkak olan şudur ki İn -
gillercnin, Sovyet Rusyaya karşı olan 
siyasetinde bir değişiklik vardır. Bu, 
bir histir. Fakat eğer hakikaten böyle 
bir şey yoksa, onun takilb ettiği gayeyi 
kavramak pek kolay olmuyor. Demek 
lazımdır ki İngiltere iki taraflı bir si
yaset oyunu oynuyor. Amma bu oyu
nun istikameti henüz belli olmamıştır. 
Bu hl.iküm, hakikatin daha doğru bir 
ifadesi olabilir. - Selim Ragip 

lzmirde üzüm satlşları 
1zmir, 5 (A.A.) - Bu hafta için

de borsamızda 8 kuruştan 22 kuruşa 
kadar lf>,481 çuval üzüm satılmıştır. 
Mevsim başlangıcından bugüne kadar 
satılan üzümler 354,624 çuvaldır. Sa
tışlar hararetini muhafaza etmekte
dir. 

Ankarada kostümlü balo 
Ankara, 5 (Hususi) - Bu akşam 

Ankara Palasta Çocuk Esirgeme Ku -
rumu bir kostümlü balo vermiştir. ·································-···········•••I'••··········· bulunan Reşit ağa bu vaziyet netice • 
sinde kırk beş rey almıştır. Reşit ağa
nın tarafdarları intihab neticesinden 
pek muğber olmuşlardır. 

Şapka Giyen Türkler Hapse 
Götürüldü 

Humus 5 (Hususi) - Sancakta 
meb'us intihabı günü sureti mahsusa
da Mendup ve mahalli otorite tarafın
dan teslih edilmiş olan Taşnak men· 
supları aldıkları emir üzerine Kırk -
handa rastgeldikleri şapkalı Türkleri 
cebirle sandık başına götürmek iste
mişler, gitmeyenlerin ellerine kelepçe· 
ler vurarak hapishanelere sevketmiş
lerdir. Müsellah Taşnaklann yaptık
ları kafi gelmiyormuş gibi rastladıklan 
adamların başındaki şapkaları da çı· 
karmışlar ve yırtmışlardır. / .. -
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MIIJJ ve AZAK Sinemalannda 

CHARLle CHAPLIN'l11 en aon çevlrdlll 

ŞARLO, ASRi ZAMANLAR 
BUYUk muvaffaklyetlarle devam ediyor. 

Şirketi Hayriyenin 1 Mekteplerde sağlık Çam fıstığı ~~~~: nftve: MİL L I' de !t::~: nave:A Z AK' da 
tarifesi • 

yenı 

Boğazda oturanlar yeni 
tarifeden şikayetçi 

Şirketi Hayriye kıt tarifesinin tat
hikine dünden itibaren başlamıftır. 

• 
muayenesı 

Sağlık müfettişlerinin her 
gün hangi mektepte 

bulunacakları tespit edildi 

---
ihracatçılar lstan bula bir 
heyet gönderdiler, mahreç 

anyorlar 

Memleketin bir çok taraflarında bol 
miktarda çam fıstığı yeti9mekte, fakat 
ihracat yapılamaması yüzünden fiyat
lar çok düşük bulunmaktadır. Bugün 
fıstığın kilosu 51 kuruştur. 

Bu senenin en gOzel ritmi 

KIRIK RÜYA 
GARY COOPFR, ANN HARDlNG 

BOyOk aşk romanı 

SOKAK ÇIÇEGI 
FRANZISKA GAAL'in en gOzel 
şaheserl"rinden, mUzık ve şark ı· 

lıtrl ı el hı, müstesna fil nı. 

Sabahleyin sekiz buçukta lstanbula 
gelen vapurun hareketi on beş dakika 
ileriye alınmıştır. Bu vapurla Fatih 
ve Beyoğlu semtlerindeki vazifelerine 
giden memurlar tarifenin değişmesile 
işlerinin başına geç varacaklarını dü
fÜnerek bir saat evvel lstanbula gelen 
vapura binmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Keza, lstanbuldaki bir çok 
lise ve orta mektep talebeleri de bu va· 
purla bir evvelki vapuru mecburen 
tercih etmişlerdir. Bazı iskelelere uğ
rayan vapurlar tarifeden çıkarılmış, 
bu yüzden bu köylere gidip gelenler 
uzun müddet iskelelerde beklemek za· 
ruretinde bırakılmıştır. Yeni tarifeden 
tikayetçi olanlar toplu bir halde şirke
te müracaat etmeği kararlaftırmışlar 
dır. 

Sağlık müfettitlerinin muallim ve 
talebenin sıhhi vaziyetlerile daha ya
kından alakadar olmalarını temin için 
Maarif Vekaletince her· mıntakada bir 
sağlık odası vücuda getirilmesi tekar
rür etmiş ve lstanbul mıntakasının lis
tesi şu suretle tesbit edilmiştir. 

Bergama çam fıstıkçıları lstanbula 
bir hey'et göndererek Türkofise müra· .ııııııım••••~ ..
caat etmişlerdir. Bunlar, pek ölü bu-

Bugün TÜRK Sinemasında 

lunan fiyatların yükselmesi için mah
reç bulunmasını iatemektedir. CASiNO 

bir film 

DE PAR i 
Doktor Bürhan: Eminönü birinci 

mektepte pazartesi, perşembe, Cuma, 
Samatya 25 inci ilk mektepte de sah 
günleri bulunacaktır. 

Şimdi lstanbulda bulunan bu tüc
carlar ihracatçılarla temasa geçmiştir. 
Anlaşma kabil olur ve mahreç de bu· 
Junursa yerli mahsullerimizden biri da
ha kurtulmuş olacaktır. 

( Frauızca .ıl:dü ) 

Doktor Hulki: Fatih 13 üncü mek
tepte pazartesi, cuma, Çapa 31 inci 
mektepte aalı ve Eyüp 36 ıncı mektep
te de perşembe günleri bulunacaktır. 

OynıY.anlar: AL IOLSOıt ·RUBY BllLIR 
Bütüa dün1ada emalııls bir muvaffalriyet bııaamı' bir şabeııenlir. lıiveten: EKLER JURNAL: 
Türk donaamuıaıa Yunaııı•tanı ziyaretini bütün tafallatile gtstereıı300 ınetrolulı: bır fılm. Kra 

Konstantin ıle kraliçe Olga ve Sophıe'nın 1.ülleriııiıı Atina')a aakJi tö e:ıi 

•----• BugUn saat 11 de tenzlUlth matine • •••-• 
Doktor Halil: Beşiktaş 20 inci mek

tepte pazartesi, salı, perşembe günle
ri, Doktor Ragı~ Azapkapı 11 inci 
mektepte cuma, Fındıklı 13 üncü mek
tepte perşembe günleri bulunacaktır. 

Aksaray soyguncularmm 
muhakemesi 

Bu Pazartesi akşamı 20.30 da 

Kartal sulh mahkemesi kltibi 
kayboldu 

Doktor Hasan Kasım: Üsküdar 
20 inci mektepte aal.ı, perşembe; Ka· 
dıköy 35 inci mektepte pazartesi cu· 
ma günleri bulunacaktır. 

Aksarayda Nadire isminde bir ka· 
dının evine girerek kadını iple bağla· 
mak ve ağzına bir tıkaç sokmak sure
tile soygunculuk yapan Necati, Bakkal 
Mehmet ve şerikleri Müzeyyenin mu
hakemesine dün ağır cezada devam o· 
lunmuştur. 

Ktymetli •a'atkir S.yaa SAFİYE 
Ye arltadat!arı - KıyııM;tli .... atlrir 

2 nci senet devriyesi galası Bayan HAı.IDE · 
ATİNA OPERASI Primabalerinl Bttyım TOMAKOS - Meşhur Tenor 

TOMAKOS - Yeni Opera parçnlan 

Kartal sulh mahkemesi katiplerin· 
den Sadi bundan 6 gün evvel arkadaş· 
larının maatını almak üzere lstanbula 
İnmİf, adliye veznesinden 11 O lira ma· 
aş almış ve bir daha görünmemiştir. 
Sadi Kadıköyünde oturmaktadır. Der· 
hal vaziyet Kadıköy merkez memur
luğuna haber verilmiş, Kadıköyünde
ki evinde de aranmıt bulunamamıştır. 
Ailesi de nerede olduğunu bilmemek
te ve merak etmektedirler. 

Her mıntaka doktoru yukarda 
gösterilen ıünlerde saat 9 ile 11 ara· 
sında bu mekteplerde bulunacaklar ve 
kendi mıntakaları dahilinde müracaat 
eden her muallim ve talebenin mua
yene ve tedavisini yapacaktır. Maarif 
Müdürlüğünde nöbetçi doktor bulun• 
mıyacaktır. 

E N A Y 1 L E R ZOZO D~L~AS ve TOMAKO~'u iftlralı:ile 
buyuk operet. Bıletler ııfDCfe 

Dün de bazı polis memurları tahit 
olarak dinlenmi9tir. Durutma başka 
güne bırakılmıştır. 

~----~ satılmaktadır. Yerlerinizi ayırtınız. Tet. 42633. 41••••~ 
------~----------------------------------------
24 saatlik kazalar ı şehJ~e~fı::~0811 

dram kısmında 
6-12-936 da 

gtındOz saat 15.: od• 
akşam saat 20.30 dl 

800 bin lirahk bir dava 

DenLtyolları işletme moduru 
beraet etti 

Bir çocuk haşlandı, beş 
kişi de yaralandı 

Derslere devam edemiyen muallim· Bundan l 6 gün evvel Güneysu va- Dün Kadıköyünde Y eldeğirmenin· 
lerin mazeretleri yalnız mıntaka sağ· puru Antalya ve lzmire hareket et- de bir otomobil • tramvay müsademe-

mek üzere iken Komisyoncu Hali:i l lık müfcttitlerinin ver~ekleri rapor• si olmuş, jki kişi yara anmıştır. 
la ·, mıntaka aagwlık müfettitleri bulun• dövdüğü iddiasile mahkemeye sevke- H daT a lisesi müdür muavini 

d ·1 D . l l M"'d .. ·· ·Zek · ay P şa 
mıyan yerlerde ancak mahalli hüku- ı en en~z k f et~e d"" u uru} erı- lhsan yanında refikası Merzuka, bal-

Tasfiye halinde bulunan Trakya met d01-torlarından alınacak ve sıhhat yanın mu a emesı un yapı mış, şa• d Ul 'y ve ogwlu Nedim olduğu hal-
,~ h' 1 · "f d 1 ·ı · l ·· d .. ·· Z ızı vı e 

teker fabrikaları şirketi aleyhine mali- müdürlüğünün tasdik edeceği raporla ıt erın 1 a e erı 
1
e ış etme mub.uru ... ~- de bir otomobile binmişler, yola çık-

ye vekaleti tarafından 800 bin liralık tesbit edilecektir. keriy~ya isnat 0 ~nank suç sa ı\ g~n.ı - mışla.rdır. Bu otomobil Yeldeğirmeni 
bir dava açılmı9tır. Beykoz, Sarıyer, Kartal ve Bakır- rnemıf ve beraetıne arar verı mıştır. karakolu önünde ve tTamvay yolu ü-

lddia olunduğuna göre Trakya şe- köyde bulunan muallimler mahalli hü- zerinde dururken arkadan gelen vat· 
ker fabrikaları tirketi feshedilmeden kumet doktorlarına, Bostancıdan Ka- Mahmutpaşa hamamı tamir man Azizin idaresindeki 202 numara· 
evvel hazineye inhisar kanunu muci- dıköyüne kadar olan mıntakada otu· ettirilİ)Or 1ı tramvay otomobile bindirmiş ve oto-
bince beher kiloda 8 kuruş inhisar res- ranlar Kadıköy sağlık mıntaka müfet· T "ht k t" b lunan eserlerden mobilin arka tarafını parçalamı9tır. 

. k lar-L _..ı· • • "k k d arı ıyme ı u b l Ul . . mıni n~ ND ~ a& tıcuıye etmıftır. titliğine, Emirgandan Betı lafa .a ar olan Mahmutpaşa hamamının beledi- Otomobil içinde u unan vıye ı-
Buna aıt tahkikat evrakı Defterdarlık olan mıntakada oturanlar da Beşıktaf fı d ) d w le Nedim ehemmiyetli surette yaralan· . . . . · .1 . . ş· . . w. .. ye tara n an satın a ın ıgını yazmış- Lald l 
hazine vekıllerme tevdı edı mıştır. ır- -ölık mıntaka müfettıflıgıne muraca· k M k.I\ h t bed 1. mııalar ve derhal hastaneye A ırı -. . . . -. tı . ez ur amamın aa ış e ı, ev· Y .. _Lk· 
ket, hukukan tufıye edılmış şırketler at edeceklerdir. 1.. f 2 }iL t . •• t"l be be j mışlardn:. Vatman yakalanmıf, uw ı· .. . . . Aa ın eene A avız ucre ı e ra r 
meyanında oldugu ıçın dava tasfıye Evden çıkamıyacak ita.dar ra.h~tsız icra veznesine teslim edilmiftir. kata ba~lanılmıfbr. . 
memurları aleylıine açılmıştır. Hazine bulunan muallimler vazıyetlerını en B led" .. h d" 1 mahallen * Arnavutköyde tramvayla gıder• 

k k e ıye mu en ıs.ern, 1 1 A ·ı d-davayı azandığı ta dirde bu para fir· yakın mektep baş mua~li~liğine kı~ tetkikat yaparak, Mahmutpafa hama- ken atlamak isteyen sa oğ u rı Uf-
ketin hissedarlarından tahsil edilecek- bir müddet zarfında bıldıreceklerdır. ı k b" 

1
. tam" edı"lebile- müş, başından ağır surette yaralan-

tir• • . . k . mının aç ın ıraya ır k ld 1 
~ muallimler vazıyetı hem endı ... . kd" _ _ı ki di mıştır. Yaralı Şifayurduna a ırı mış· . ... . cegını ta ır «ıece er r. 

1 mıntaka sıhhat müfettıflıgıne, hem de--------------- tır. 
hracat &janlarlRIR toplantaları hasta muallimin bq öğretmenine bil· * Paşabahçe fife fabrikasında ça· 

Ankarada bulunan lktısat Vekile- direceklerdir. -- Sadakaİ fıtır -- lışan Hüseyin fabrika içinde asaneör-
tinin dıt memleketler konaeyye ve &- En iyi iyi Son l le üst kata çıkarken eli duvar ile aaan-
janlanndan bir kaçı dün lstanbula gel· hımgelen tüccarlara malumat ver· '· sörün arasında sıluf&l'ak kolu kırılmıf, 
mittir. Diğerleri de bugün gelecek, ya· mif, ayrıca da ilan etmiftİr. Tüccarlar, Bn•day ~;· ~· ~;· •hastaneye kaldırılmıftır. 
nn Türkofiste bir toplantı yapacaklar- bu müddet zarfında dileklerini hazır· ~ 19 00 00 1 * Şoför Ali Necatimn idareaindeki 
dır. lamakla mefguldür. Konseyye ve a· Üzüm 100 84 60 1 i81 numaralı otomobil Galatac:la Ne-

BOYOK HALA 
Fransız tiyalro.:111 
Operet kı.. ıda 

gOndnz saat 15.SOd" 
akşam saat 20.30 da MASKARA 
-----------------
Taksimde Maksim 

yaryete tiyatrosunda 

Halk OpereU 
Bu akşam 21 de 
Matine 16 da 

Zozo Dalmas vA 

yeni gelen tenor 
Towıtkosun 
iştir4kıle 

ENAYiLER 
- _ _..J 

Konservatuar Profesörleri 
NİMET VAHİD 
LİKO AMAR 
l'BRDİ VON ŞTATZER 

RtTOOLF EİDLER 

8 Birinci Kanun t 936 salı saat 21 d• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA ---·· .... ·-·····-······· ............... -........ ...-
Numarasız ev?ere numara 

konuyor 
Belediye memurlarının ,ehir dahi' 

linde yaptıkları teftitler neticesinclf 
sayımdan sonra yapılan evlerin nu~ 
rasız olduğu görülmüttür. Bu evle~ 
numaralandırılması için alikadarl~ 
emirler verilmiftir. 

Toplantıda ihracatçılar da hazır bu- janlar buradan memuriyetlerine hare- Hava kuvvetimizin yükselmesi ve cati bey caddesinden geçerken seyyar 
lunacaktır. Ofis, toplantıda bulunması ket edeceklerdir. artması için her türlü yardımın y:ı- berberlik eden Osmana çarparak ba· Bir J8Rtln başlangıcı 

pılması yurt borçlarımızın en iıeri 1

1 şından ağır surette yaralamıflır. Yara· Sirkecide Ankara caddesinde Ke...,, 

KDçDk Haberler -
Bir BaJW 8abl1"ne T~ J müddeti 11 stın denm edecektir. Bu müd-

Qeoenlerde Verem Mücadele CemlyeUne, detten aonra ~ olacak müracaatlar kabul 

aub'811f verem dispanserlerine 11dal teber. edllmlyecektlr. 

-------,·----------
T AKVIM 

ı inci KANUN . 
Arabi seııe 

' 

rWerde bulunan pıofea6r İbrahim Ali Br

lmk bu sefer de 32 çocutım 11Yd1rflmesl için 

icap eden malsemeJi cemlJete teberrü eı
IDif&lr. Verem Mücadele C.m1Jet.l bu bayır 

sahlı.. profesöre tefekkür ederken diler n
tandqlann da bu hayırhah zate lmı.1aal et-
111elerln1 temenni etmektedir. Humr sene 

lllh 6 ldU.J ': 
1937 Vıyana Sergileri 

Viyana ilkbahar aerl1si her sene oldutu 
pbl Laypztı sergtaln1 miltealuben Martın 

7 lnci lilnünden H üncü gününe tadar açı
lacaktır. Viyana Uluslararası sonbahar ser

llsl 5 Eylül ım tarihinde açılacak ve eylülun 
12 mel gunune tadar devam edecektir. 

Sağır Ve Dilsizler Mektebi 

-2 cı ·ı etr1D 
.s 

bAı ,A 1 

.. • '· 
2 ao 
7 ıo 

Reaml 18D8 
ltJ.id 

PAZAR 

Ramazan 
21 

-Kasım 
29 

btSAı( 

o. 
12 
fj 

''· 43 
23 

ı' 

ı ı 

gelenlerinden bulunduğu gibi bu- lı baygın bir halde Beyoğlu hastane- lin lokantasından yangın çıkmıf, V/I 
gün diğer milletlerin de kendi var- l sine kaldırılmıf, toför yakalanmıftır. katın bir kısmı yandıktan sonra _,. 
lıklannı korumak için durmaksı - 1 * Vefada oturan Şevketin 3 ya- dürülmü..tiir. itfaiye tremvay ~ 
zın hava kuvvetlerini artımldkta d L· w .,... -• 

1 
i tında Y almaz ismin eAı çocugu ev- iinden hortum çektiğinden yangın ,,, 

oldukları 9Örülmekte o1duğun<lan 1 · d L _.-
de oynarken manga üzerın e Aayna. - nu-nceye kadar tramvay seferleri d• bu bapta Diyanet işleri başkanlı - h 1 f 

1 yan ıu devrilerek vücudunun mu te ı muftur. ğından verilmiş olan fetva mucı - 1 
hince sadakai fıtır ve zekAt ile mü- yerleri yan~ıf· hastaneye kaldın mıt 

~ H K Bir hırsız mahkOm oldu kellef olanların Tüı~ ava uru- Şerif banka memuru degİlmİŞ 
muna yardımda ve bu suretle ana Asmaaltı hanında bekçi Kenaıı-. 
yurda hizmette bulunmalan lüzu· Dolandırıcılıktan suçlu olar~ ıe;kif ıece odasına ıirerek içinde 50 kurUtd 
mu ehemmiyetle ilim olunur. edilen ve kendis~ Komerçiya: an- bulunan para cüzdanını çalan A. 1i ~. 

İstanbul Müf. ıu··su·· kasının memurlarından gibi gosteren d 
d za 1 inci sulh ceza mahkemesın e F. Clıener Şerifin bu bankada ne şimdi, ne e ev-

-====-::-=======================~v;~;c~e;--ç~a~h:şm:;adı;;::~~-~b~i~kiir~ilm~e~k;ted~iir.iİm;iiaiymhmaipmsmemm:Iİahmkmu•miiiom1mmmumfitumrm.İİİlill~;~~ 
HAZIR OLUNUZ 1 ~1-li 

SÜMER 
... 

Pek yakında SİNEMASI 
ı1miiı en büyilk mucizesi, yeni bir harikuı, yıL'ızlara nasıl gidilecek filmini gösterecrktir. 

Batır ve Dllsizler Kurumundan: Kuru
:numuzun lstanbulda tesis ettiği klm<1eslz 

!ağır ve dllstzler yurdu lle okulu Ankara 
~ddesi V .iti.yet ur ısında 25 sayılı evde a

;llım4tır. 

BAY TEKiN MEÇHUL DÜNYALAHDA 

24, 47 IJ _ , .s (FLASH GORDONJ 
""--'--~-•·4 ..... ı_ı_~ __ ı_ff_4_ı_~_ı_tı _ _, '~m;;.;.m:1111!!!~----.. 8 US T E A G RAB E taraftnd•a 

- o .J tırnıdı İFTAR f llL:J1 

. ,J. s. •'· .;). &.J. '· 1'. 
7 

KQıı ve kabule başlanmıştır. Muraca~t j 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Urfa 3 yıl içinde asırlık 

çehresini değiştirdi 
3 yılda 
ödendi 

belediye varidab 3 misli arttı, bir çok borç 
ve sayısız eserler viicude getirildi. Belediye 

tam manasile çalışıyor 

. 

Köpek ze~iri 
Az kalsın bir ana kızı 

öldürüyordu 

Gönen (Hususi) - Gönen beledi
yesi sokak köpeklerile senelerdenberi 
mücadelededir. Vtt her gördüğü köpe
ği zehirletmektedir. 

Sayfa 5 

r .. '! 

Pazar günü Pilevne mahallesinden 
berber Mustafanın evi altında beledi
yenin köpeklere attığı zehirli etlerden 
bir parçayı Mustafanm küçük kızı bul
muş ve pişirmek için ateşin kenarına 
koymuştur. Etin evdeki etten bir par
ça olduğunu zanneden çocuğun anne
si eti almış ve tuzlu olup olmadığını 
muayene etmek üzere, ağzına götürün
ce acılığını anlamı~ ve çocuğa da vaz 

Babaeskide mimar Sinanuı Cedit Ali Paşa camii 

Babaeskide asri su 
\ 

tesisatı yaptırılıyor 
. .. .. . geçirmek için yalattıktan sonra yanla-

Urfadan bır roruniif I k d' · ı d' ç k . . . . . rına gc en e ıye vermış er ır. ocu 
t:rfa (Hususi) -Atıf Ulus oğlu gibi ketin en güzel mesıreleıınden bmsı o- ve annesı' et' ladıkt b" 

·· A ih v:kaftan :.....ı.iml•k ı ı ya an ıraz sonra crdden kıymetli biır valiye ve Omer lan ynızel a e J.Qı. a 0 u • k .. h' 
1 1

... . .. 

Belediye kasabanın inkişafına çalışıyor, kasabada 
ev yaptıracaklara bedava arsalar \teriliyor, şimdiye 

Alay gibi d'eğerli bir belediye reisine narak asıi şekilde. tanzim edilmiş ve ~smaga ve ze ır enm~ a aımı goster-
k 1 YP~il Urfa terakki ve buradan çıkarak şehrin muhtelif 34 rnıye başlamlf ve yetışen komşular Babaeski (Hususi) - Babaeskı· 35 

kadar elliden f azl 1 bina yaptırıldı 

avuşnıuş o an ~ ı • t f d k 1 1 d E · · 
lnkisaf yolunda büyük bir hızla ilerle- yer.inde açıktan akan suların üzerlerı ara. m an urtarı mıf ar ır. tı yıyen biın küsur nüfuslu ~k eski bir kaza 
mektedir. Eski :idarenin asırlarca ba- kapanmış, camilerde şadırvanlar ku • kedı .~emen ölmüştür . merkezidir. 43 parça köyü, Karacaoğ
kımsız bırakmış olduğu Urfa ile bu - rulmuştın. ~opeklere atılmak. üzere ilgililere lan ve Pehlivan köyü isminde iki na -
g\ink~. 1!.rfa arasında ölçülmiyecek ka- Belediye, Urfa gençliğini zehirley~n verılen b~ etl~~in böyl~ r~stgel~ atıl- hiyesi vardır. Burada külliyetli mik -
dar buyük farklar vardı.r. . . bir işi de ele almıştır. Fena kad'.nlar ~ası ve ışt~ ~!le ~ehlıkelı .. vazıyetler darda göçmen yerleştirilmiştir. Yalnız 

Urfan.~ tanınmış b~· ailesıne m~ı:: için kırk odalı bir umumhane yaptırmış ıhdas .. etmesı rnumkun oldugundan bu merkez kasabada 400 hanede t 500, 
sup olan Omer Alay, rıyasete geçtıgı ve buna on yatak'.lı bir dispanser ilô.ve işle ugraşanların dikkatli olmaları icap köylerde de 1300 hanede 6000 
tarihte 45 bin lira olan belediye büt - etrn~r. Gençljık tehlikeli ve hasta - etmektedir. küsur göçmen yerleştirilmiştir. Bun -
~~~3R~~~e120~infu~~™~ ~tl~an~~~~e~~~ ~=====-=====================~ 
ga m~vaffak o~tu:. Üç senenın se- Temizliğe azami ehemmiyet veren Go·· nende muallı·m ve talebe hareketlerı· b'ıeresı olan 75 bın lıradan başka bu b ledi A 1 ~ d tamamlanrn: rn "dd t o O d u· b" r 1 k borç ö e ye asrı mezar ıgı a OA~-

u e ıçın e e ı ın ıra 1 - tı.ır ( 19) hin lira sarf.ile fenni ve Sıb...lıa t 
denmiştir. B ·k lı~ tıa uht · l" Urf b edi · . ·· d f d·~· a an gının şar rını m evı p ana 

a el yesının vucu .. e ge ır ıgı uygun güzel bir me:ibaha ve bir kasap 
~serler arasında Urla mudafaasında . tm• t· El kt ·k · k t· 
"'"h' d.. . . ·· 1 b' "b'd d çarşısı mşa e ış ır. e rı şır e ıne 
:t'" i:t üşenler ıçın guze ır a ı . e _e hissedar olunmuş, şelW' yüz binlerce 
Yapılmıştır. İstanbul, Ankara ve Izmır ıı:.--l- .ı. il ten · -:ı;1.,..,,,;.. ka 1 
g 'b' h' 1 · · · tis edili b k wuua vasLLas e vı:r ~~, pa ı 

ı ı şe ı.r enmız ıs na rse aş a 1 ılm k'l · yıkıl ak yer b· ·1" t k . d lin t çarşı ar aç ış, es ı en ar -
ır v.ı aye mer: ezın e emsa e ras - 1 . d __ :, . t ·· tm• .. ek 

, ak .. k 1. h .. erın e yt.:ıll.len eessus e ış, om 
llanmıyac mu emme ıye-Lte, er tur- b. 

1 1 .. k f h . .. l b. t 1 ht ır ev yapı mıştır. u -on oru aız guze ır o e , mu e-
şem bir sinema binası ve belediycı da- 9 3 7 çalışma programı ise diğer yıllar
iresi inşa olunmuş, gayet asri ve ağaç- dan daha zengindir. Başta su projesi ve 
ları demir mahfazalar içine alınan bir tesisatı gelmektedir ki, asırlardır iyi ve 
§ehir Parkı yücude getirilmiştir. Hü - temiz sudan mahrum yaşayan Urfalı -
kfunet caddesi asfalt döşenerek bulvar lar bir yıla kadar buna da kavuşmuş o
haline sokulmuş, diğer yollar açılmış, lacaklardır. Belediyeler bankasından 
genişletilmiş, binlerce metre murabbaı istikraz yapılmış ve tesisat başlamak 
kaldırım döşenm~ir. üzere bulunmuştur. Şehir plan ve hari-

Yalruz Urfanın değil bütün memle- ritası da şu günlf>..rde ihale olunacakt:r. 

Muallim muavin/iğ 
için müsabaka 
Ankara, (Hususi) - Kültür Ba -

i Dededen kalma tüf ek 
sahibini yaraladı 
Çerkesköyden bildiriliyor: 
Feyzi paşa mahallesinde oturan ka

sap Mustafa dedesinden kalma bır tü
feğin içindeki kurŞQllU patlatmak üze-

Göaen muallimleri bir 
Gönen (Hususi) - Gönende biri beş, 

diğeri dört ve diğeri üç sınıflı olmak 
üzere 3 mektep vardır ve bu mektep
lerde 800 talc-be okumaktadır. Gönen 
muallimleri kültür direktörü Kamil 
Kökün başkanlığında sık sık toplan -

lzmirde (60) bin 
Liralık bir gümrük 
Kaçakçılığı 

toplantıdan sonra 

}!lakta, Mesleki ha.spiha11.er yapmakta 
ve tedrisat işleri etrafında faydalı ka
rarlar vermektediırler. Gönende orta 
okul bulunmayışı ilk tahsilini bitiren 
tal~elerin tamillerine devam edeme
melerine sebep olmaktadır. 

Karabük demir 
fabrikası 

kanlığı bu ders yılı sonunda ortamek -
tepler için muallim muavinliği imtiha
nı açacaktır. İmtihanlar hem yazılı hem 
de sözlü ()lacaktır. İmtlhanlar Türk -
ce, tarih, coğrafya, biyoloji, fen bilgisi 
derslerinden yapılacaktır. Bu imti -
hanlara 4, 5 ve 6 sınıflı muallim mek
teleri mezunları girebileceklerdir. Kül
tür Bakanlığı bu derslerin hangi kı -
sırnlarıııdan yapılacağını yakında Ma
aı if Müdürlüklerine bildirecektir. 

re yanına bir çocuk alarak köyün tren lzmir (Hususi) - Kabulü mu- J I 
yolundaki mezarlığına gitmiştir. vakkat suretile üç yıl iç.inde idhal edi- ngi tereye staj için 20 

Atinahlar Çeşmeden sünger 
alıyorlar 

Çeşme (Hususi) - At.inalı bir sün -
ger tüccarı buraya gelerek sünger mil
bayaa ve A:.inaya sevketmi.ştir. Bu tüc
car bir sene zarfında buraya beş defa 
gelmiştir. 

Sünger çok pahalı olduğundan mem
lekete epey para getim1ektedir. Burada 
bir tüccar 65 beygir kuvvetinde bir mo
tör alarak asri balıkçılık yapmak üze
re faaliyete geçmiştir. Bu iş taammüm 
ederse memleketin süngercilik ve ba
lıkçılık hayatında büyük bir inki§af 
olacaktır. 

. Or~a 65 ~ım ileriye bir teneke di- len kanavi~lerin gümrük r~minin ö- mühendis gönderiliyor 
kıp .tu.fekle nışa~ av~ıktan s~~ra ateş denmemi~ olduğu hakkında bir ihbar -
etmıştır. Fakat fişegın mermısı nam - ı ı:t Bu ihbar üzerine gu··mrük Ankara\ (Hususi) - Sümer bank 
lıd . . . ..f v. yapı mıy ır. 

an ~eçmeyıp gerı tepmış. ve tu egm müfettişleri işe el koymuşlar ve tahki- tarafından işletilecek olan ve bir kaç 
makanımıasını parçalıyarak Mustafayı k b l ·l d gün evvel mukavelesi imza edilmiş 
yüzünden ağır surette yaralamıştır. ata aş arnı~ ar lr.. . . . b 1 K b'·k d · f b 'k 1 

M tafan ·· "nd k 1 k Bu yüzden hazınenın 60 hın lıra u unan ara u emır a rı a arı 
us ın yuzu en an ar a tı - .. .. 1 'k' 300 ı k · ah f ·ı 

ğını gören çocuk ağlamağa başlaroı~ _ kadar bir zarara duçar oldugu soy en- ı ı tane .. to~ u ız e mnı e 
tır. Mustafa da bayılmıştır ve yoldan mektedir. bu fırınla mutenasıp kok ocaklarından 
geçenlerin yardı.mile kaldırılarak te<la- M d" ·ı lü b dört tane ellişer tonluk çelik fınnın· 
vi altına allnm~ır. ura ıye V8 J8ŞI r 8 elan müteşekkil olacaktır. Fabrika gün 

tamire muhtaç de 180 - 200 bin ton demir ve çelik is-
Çanakkalede Atatürk he}'keli 
Çanakkale (Hususi) - Mimar Neja

t'ın 5000 liraya yaptığı Aıtatürkün hey
keli g.eldi. Heykel, Cwnhuriyet alanın
da evvelce hazırlanmış kaideye kona
caktı. Heykelin cesametile meydumn 
cesameti arasın.da büyük bir nisbelc;iz
lik oldug:ı dikkate alınarak bu heyke
lin sahilide yapılmasına belediye hey -
et.ince karar verilmek üzeredir 

Bursa (Hususi) - . ~aarü V:ekfüeti tihsal edecektir. Fabrikanın faaliyete 
mimarlarından ve tarıbı eserlerı koru- · . .. t · k al k .. h 

da M ·ı Bursada ta ·w t t- geçmesını mu ea ıp ç ıtaca mute as· 
ma azasın n ecı rı e 1 . . ·ı . . . S Bank 
kikler yapmaktadır. B~ada tarihi ıııs arın yetıştin ~esı ıçın ümer 
kıymeti haiz cami,ıırnedrese, tür~ gibi Jngltereye 20 muhendsle 60 Şl müteca
eserler üzerinde yaptığı tetkikat neti- viz usta gönderecek, bunlar İngilterede 
cesinde Muratliye medresesi ile Y:~il muhtelif ihtisas şubelerinde bir sene 
türbenin esaslı s~tte tamire muhtaç 5taj görecekler ve fabrikanın montajı 
olduğu hakkında bı.r rapor hazırlamış- başladığı zaman Karabükc dönmüş 
tır Rapor Vekalete arzedilecekt.ir. b 1 ki d · u unaca ar ır. 

Pazar Ola Hasan e. Diyor lzmir panayırmda Bursa 
pavyonu 

- Haberin var mı Ha· 
san Bt:y .. 

... Memleketimizde sa
ğır, dilsiz, körleri okut. -

· mak için.. 

.. . Ankara caddesinde 
bir mektetb açılacakmış .• 

- Deseniı;e artık ga -
zeteciler ~e mektebli o -
ıacaklar1 

Bursa (Hususi) - Vali Şefik Soy
erin riyasetinde İzmir fuarma iştirak 
edenlerin iştirakile ticaret odasında ya
pılan bir toplantıda iktısadi işler üze
·inde konuşmalar yapılmıştır. 

Üç saat kadar devam eden bu top
lantıda lzmirde kurulan fuarda her yıl 
bir pavyon bulundurulması tekarrür 
etmiş ve alakadarlarla temaslar başla
mış ~·e bu iş hak.kında da lbir rapOT ha
zır lanmıştır. 

lann -ev'leri çift ve bitişik o -
larak yaptırılma'kta, her ev -
de iki hane oturmaktadır. Göçmenlerin 
çift hayvanatı, tohurnluklaıı, birer se
nelik yemelikleri, sabun ve tuzları ve -
rilmekte, arazileri traktörlerle sürül -
mekt.e ve derhal müstahsil bir hale ge
çirilmektedir. Buraya mürettep göç -
menler tamam olmuş ise de perakende 
olarak peyderpey gelmektedir. Kaza 
kaymairomı çok faaldir. Bilhassa göç
men işlerile 90.k uğraşmakta, sistema
tik bir şekilde çalışmaktadır. Belediye 
bütçesi 24000 küsur liradır. Bir kaç 
bin lira sarfile şehrin planı yaptırılmış, 
memba suları tahlil ettirilmiş, asri su 
tesisatına b~lanmıştır. Elektı·ik rnt"sc
lesi teşeıbbüs halindedir. Kasaba ağaç 
landınlma:kt&dır. İki tane de mey\·a 
nüınune bahçesi yapılmıştır. Köyleııde 
de nürnune bahçeleri yapılmaktadır . 
Kasabada asri ev kuracaklara belediye 
meccanen arsa vermektedir. Bu saye
de de çok mükemmel olmak üzere eili
yi mütecaviz ev yapılmıştır. Son iki se
ıne zarfında çok mühim terakki ese.nteri 
görülmektedir. Vaziyeti ticariyesi çok 
iyidir. Kazanın beş tane istasyonla ir
tibatı olması, ve Trakyanın vasatında 
bulunması, İstanbu1-F.dirne şosesi ü -
zerinde olması, civar vilayetlerle irti -
batı bulunması, hergün için biraz daha 
ehemmiyetini arttınnaktadır. Burada 
eski eserler olarak Cedit Ali Paşanm 
ynptıroığı ve Mimar Sinanın inşa ettiği 
büyük !lir cami, hir ıköprü, Ergene nen
ri üzerinde gene Sinanın inşa ettiği 
büyük diğer bir köprü vardır. 

Bu köprü Alpullu ile Sinanl· 
arasındadır. Kasaba civarında es
ki dev1rlere ait büyük bir hö -
yük vardır. Burada çok kıymetli eser
lerin metfun buiunduğu tahmin edil
mektedm-. Ya.kında da alakadarlar ta
rafından hafriyata başlanacaktır. - ........ ~~ ' ........... ·- .... . . ~-~ 
Bursada iki kişi bir adamı 

döğdüler 
Bursa (Hususi) - y;eşil mahallede 

oturan çoban Mehmet ile Bürhan, Üze
yir isminde bır adamın yolunu bekle -
mişler, ve onu bir gün tenhada sıkıştır
mağa muvaffak olmuşlar ve ellerine 
geçirdikleri sopalarla döveı'eK ağır su
rette yaralamışlardır. Üzeyir hastane
ye kaidınlmış, suçlular da yakalanarak 
hakların.da kanuni muameleye baş~an
mıştır. 

Çeşmeye yerleştirilen muhacirler 
~ (Hususi) - Kazamıza Ro -

manyadan 103 aile yani 41 O nüfus mu
hacir gelmiş ve Çiftlik koyiine yerleş
tirilmiş~rdir. Her ailenin arabası, ö -
küzler!, pullukları mevcuttur. Kencti
lerine ekecek ve yiyecek buğday \'erıl
miştir. Hayvanları için ot tevzı edil -
rniştir. Mahrukat dahi temin edilmt:} -
tir. Romanyalı göçmenler natas mev -
simine yetişecekleri için hemen faali -
yete geçrnisler ve zer'iyata başlamış -
lardır. 

Bursa belediyesinin 
bir yardımı 

~erinde 

Bursa (Hususi) - Bursa belediyesi 
fakirle.re kişlık odnn, kfunüı· ve erzak 
tevzi etmektedir. 



6 Sayfa 

Niçin uyuyamayız, 
nasıl uyumalı? 

Maruf bir İngiliz ruhiyatçısının 
şayanı dikkat fikir ve mütaleaları 
Maruf bir İngiliz ruhiyatcısı İn -

giJiz gazetelerinde uyumanın çarele 
rini şöyle anlatıyor: 

Bundan bir kaç ay evvel, tanınmış 
milyonerleııden biri, uyku uyuyamadı
ğından şikayete başlamış. Baş vurma
dığı doktor, ruhiyatcı kalmamış. B~

na rağmen yine geceleri gözüne hır 
damla uyku girmemiş. Bunun üzerine 
gazetelere, b~r ilan V€rerek, benı ~yu
tana 15 bın lira mükafat var, dem;ş .. 

* * * 
Para her ki lid i açar, derler ama .. 

Pek de doğru deği l. İşte değer biçile -
miyecek kadar kıymetli olan uy'ku, 
kıymeti sa tıın a lamıyor. 

* * * 
Bir çocuk !arımız sekiz saatlik uyku

hluzu alamayınca ertesi sabah bu mih
net dünyasına yorgun, argın her şey-

den bezgin bir halde gözlerimizi açı - Yatakta kat'iyyen kitab 
yoruz. Halbuki, bu yandan Edisyonun okumamalısınız! 
gecede dört saat uyuduğunu ve bu ka- döner 
dar uykunun o muazzam işlerini bü - gece gcç'irirler ve yataklarında 
tün enerjisi ve dirayetiyle yaşamasına dururlar .. ~u giıbi vak'alarda sebep 
yettiğini de söylüyorlar. :gayet aşikarıdır. Haddinde~. aşırı yo -

O halde nasıl uyumalı? ... Farzede - ,rulmuşsunuzdur da onun ıçın, uyuya
tim ki uyuyorsunuz, ama bu uykunuz mazsınız. 
deliksiz değil. öyle ise ne yapmalı?.. Yorulmuş bir cümlei asabiye didir-

Gürültü: gın. b"ır cüml' ei asabiyedir. Binaenaleyh 

Derler ki, geceleyin yatağa girdi -
niz mi, biııden ona kadar sayınız, ve 
yahut tanıdığınız şair ve ediplerin 
1;imlerini hatırlayınız, daha olmazsa 
zihniniZıden eski şiirlerden eğer bilmi
yorsanız bir mana ifade etmiyen be -

rahat bir uyku uyuyabilmek için, cüm
)ei asabiye yorgunluğunu izale etmek 
,ıazımd11'. Bunun için de, heyecan, ve 
düşünceyi ortadan kaldırmalıyız. Bu 
ise, bu elemli dünyada asla mümkün 
olmıyan bir şeydir. 

yı'tlerdeın mısralar geçiriniz ... Derhal • * • 
deliksiz bir uyursunuz. Farzediniz ki bu gece 

Usul yabana atılamaz. Ancak bir ku- uyku çe'kmek niyetindesiniz. Ne ya~
suru vardır. zihin böylelikle kuru bir malısınız.?. Günlerden de pazardır. Bı
mevzudan tahrik edici, binaenaleyh naenaleyh evdesiniz. Eğer öğle yeme
jşletici bir meseleye takılır, ki uyuma- ğinden sonra şöyle bir şekerleme yap
yı bir az daha güçleştirir. mak ihtiyacım duyuyorsanız, hiç çe-

Bazılan, yatak odalarında olması ,kinmeyiniz, hemen uyuyunuz. Bir çok
muhtemel gürültüye karşı tedbirler larmın sandığı gibi öğle uykusunun, 
alırlar. Bu da iyi değildir. Çünkü bu gece uykusun~ bozacağını düşü.n:nck 
suretle uyJcu.<;uzluğu tevlid edecek~ kadar yanlış b~r. ş~y. olamaz. Bıl~kıs, 
bir bahane icad etmiş o>ırsunuz. Şu- ı öğleleri yatabılırsınız, uyumıya ıd -
rası muhakkaktır ki, şimd iye kadar manlı olmıya başladınız demektir. Ak
gürültü, bu ana değil, uykuya mani şam yemeğiniz, muhakkak surette ha
olan bir amil şeklinde tec<Jlli etmii de- .fif olmalıdır. Ve yatağa gitmeden açık 
ğildir. havada şöyle on, onbeş dakikalık bir 

Bir insan şamatası kulakları y1rtan gezinti faydalıdır. 
bir dökümhanede deliksiz uyuyabilir Yatak Odanıza çıktınız mı, elbisele
rle, gayet sessiz bir od.ada yeni alman rinizi değiştiriniz, pijamanızı ve ya -
bir saatin tıkı.rdısından rahatsız olur hud entarinizi giyiniz, ondan sonra 
ve uyanır. can sıkıcı bir kitabı elinize alara~ bir 

Bazıları da kafi derecede ekser~ koltuğa gömülünüz ve yarım saat ka1 

yapmıyor, yorulmuyoruz da onun için dar okuyunuz. Usandığımı zaman da 
uyuyamıyoruz, derler.. Ve uzun bir hemen kalkınız ve kitabı da orad:ı bı
yürüyüşten veya her hanği yorucu hir ,rakınız. Zinhar, yatakta kitab okuma
spordan sonra, yorgun argın kendile- ,yınız. Bilirim, pek tatlıdır. Hoşa gider 
rini yatağa attıkları zaman, aksina ,ama .. siz nihayet, yatağa uyumak için 
her seferinkinden daha rahatstZ bir ( Devamı 11 inci sayfada ) 

-" B u erkeği kendimle 
Nasıl alakadar 
edebilirim n 

Adanadan F. A. imzasile bir mek
tup aldım. Yazan 18 yaşında bir 
genç kız ... diyor ki 

c- Bir delikanlı ile tanıştım. Da
ha ilk görüşte kalbime yatmıştı. Ne
zih çocuk, öyle mültefit, öyle temiz 
ki .. 

Tavrı, sıcak ifadeleri ve yakıcı ba
kışları, bütün ruh incelikleri kalbi
me saplanmış birer ok gibi Onu ken
dime öyle yakın buldum ki. 

Elimde değil, kalbim hep onun a -
dını heceliyor. Bu ateşli çocuğu her 
nerede görsem yalnız hafif bir te • 
bessüm ile karşılaşıyorum. Halbuki 
ben onunla başbaşa verip dertleş -
mek ihtiyacını duyuyorum. Kendi • 
sini çıldırasıya seviyorum. 

Onun benimle yakından alakadar 
olması için ne yapmalıyım?:. 

* Muhatabı üzerinde derhal bir a-
liıka uyandıramarnış olan genç kıı 

hakikatte o erkeğin ruhunu okşama
mış demektir. Bazı güzellik'ler var
dır ki gizli dururlar; baktıkça za -
manla meydana çıkarlar, aıakayı 
bilahara yavaş yavaş uyandırmaları 
mümkündür, fakat bu da kendili -
ğinden vücut bulan bir kuvvettir. 
Onu tahrik etmek, uyandırmak için 
yapılacak her teşebbüs aksi netice 
verir, çünkü zoııakidir, yapmacıktır. 
Bu genç kıza tavsiyem uyanmıyan 
hissi kendi haline bırakmaktır. 

"'* • 
Bartında (S. S.) e: 
Ken<li halinde bir aileyi manasız 

bir taleble tedirgin etmek haksız 
deği~dir. Aşk yakan bir ateştir ka -
bul ederim, fakat hak ve kanun ta
nımadığını bırakınız Karmen söy -
lesin. 

* * * 
Müreftede (B. C.) e= 
Mektubunuzu aynen dercetmek 

çok mahzurludur. Hem sizi de mu -
tazarrır eder. Fakat mevzuunu en -
teresan buldum. Bir gün objektif o
larak bir makale mevzuu yapaca -
ğım. TEYZE 
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Harbin nasıl geçmeli? •• •• onune 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ne w Y ork Times " Sulhün yegcine 
şarh gümrük dıvarları ile 

çevrilmemiş dünya ticaretidir,, diyor 

Ha rb ilahı ticarete kar'ı kaleler yapıyor!.. d ed "ktısadi 
.. .. " .1 . b' dünya 

1 

geçen 1 7 sene zarfın a, n en 1 
S?n zamanlarda Amerika, .F~ansa 1 b~tun buınla.rı şamı yenı ır kalkıınmayı temin edemedik, veya sulb 

ve Iniiltere arasında yap.ılan ıstıkr.ar vucuda geldi. için müstekar bir esas kuramadık .. Se· 
anlaşması ile, geçenlerde Italya, İsvıç- . A * ihtisas dere _ bebi gayet basittir. Bugünkü yaşayı· 
re ve Fransanın idhalatı tahdid husu- Bu s:nai inkılabdan, ih . h _ şımızı anlamak istemiyor, ve program· 
sunda gösterdikleri gevşeklik, eğer cesi dogdu. Her şey bu t~as ~~ e~ !arımızı yüz sene evvelki vakıalara 
hal'lbden kaçınılmak isteniyorsa, dün- gine v:ırıı:a:_akA yapıldı. ~ ın .~ e göre tanzim ediyoruz. 
ya için yeni bir iktısacli istikrarın te- üC::etler~n azamı derecede! 

800 
;sı d~ Bir milletlerin birbirlerine bağlı ol· 

min edilmesi lüzumunu bir kere daha mustahsıl halk da arttı. . Y ikın duldarı realitesini görür görmez ve ka· 
A nüfusu 180 mılyon en, . t meydana çıkarmış buJunuyor. ~panın . bul eder etmez, müstekar bır sulhu e· 

Bir bakıma, son yirmi beş sene zar- bugun 4.50 ~ılyo:1d~. . halkı . i min edecek esasların mahiyeti kendl· 
fında tarihin en garib ve en şayanı dik. Sanayıleşmış bır ulkenın .. t1ra liğindıen anlaşılmış olur . 
kat vak' alarmı yaşamış bulunuyoruz. kuvvetini aşacak derec_:de. çot· ga .ırsa, r'ptıı"dai maddeleri yiyecek maddeleri 

.. • • A ı· ı· · kat'ı ıç ınıaı ve ' 
1918 de, insanlıgın en kanlı. , en esef11 harıcı ıcare 1~ • f 'ıAk t t tah.did eden mifü sedler yık.ılmatlıkca, 

1 · b' · ıkt k 0 i:kt di hayatı içın bır e a e yara ır. k harıb erınden ırinden ç ı . za - · ısa . ,. . . l".. . illetin ~ ecnebi piyasalarına serbestce aya 
man insanlar sulha kavuşmak için hiç Yani hancı .tıca:e.tın 

1 
arı, km hatta atı.lmadıkca bir millet için ister zirafı 

bir devirde görülmemiş derecede kuv- yaşama sevıyesıru a .ç~. ma ı'.. ister sıınai emniyet mevzuu bahsola s 

vetli bir arzu, istek g&termişlerdi. Ga- derece derece ~alk.ı biilfnl aç ıga sev- maz. Bugünkü gibi aşırı derecede is • 
lib, mağlub herkes devamlı bir sulh ketmek demektır... •. "kl' . . tihsal çağında, hem alıcı, hem satıcı 
istiyordu. Onun için de iktısadi kal - 20 nci asır, dunya .. ~egı~ı !~nın kendi mallarını satmak mecburiyetin• 
kınına ve harbe karşı dünya garantisi- sür'at~n~ ~rttıran en muhım amı er - dedir. Hulasa her hangi bir milletin 
ni elde etmek emelile çalışmıya koyul- den bırıdır · . . k encebi piyasasına tilaşabilm.esi, sulll'. 
d Mesela 'bugün Ingiltere, yıyece d 

u. maddele;ini idhalden birdeahire men meselesinin temel taşı ır. 
Milletler harbe* hazırlanıyorlar. edilecek olursa, halkı bir kaç ay için- * 

191 .f de ald.ıJ.darından kat kat fazla de açlık, kıtlıkla karşılaşacaktır. Ve Ecnebi piyasalarına u1aşabilmek de 
silah alıyor, etek dolusu para harcı - me5ela İtalya ani olarak, ülkesine kö- A - Ya askeri fetihlerle, 
yorlar. Hiç bir milletin harb isteme - mür ve yağ sokaınıyaca!k olursa İtal - B - Ve yahud da, mantıksız ve a 
mesine, ve herkesin daima bir sulh ve yan endüstrisi de duıımıya, akamete şın derecede sedrerle önü kapatılmı '
iktıısadi istikrar arzuı.suında bulunma- ma'hkfun olacaktı.r. Ve eğer bugün Al- yan yeni bir harici ticaret sistemile o "' 
sına rağmen mukadderatın karşı du - manya, bütün yiyecek madde1erile, lur. 
rulamıyacak eliyle, felaket uçurumu- fabrikaları için ham maddelerini te - Büyük Harb, yukarıda saydığım.ıs 
na itiliyoruz. Neden? min edemiyecek olursa, Alman halkı, bu iki şekilden kısmen ilkinin bir tec• 

Bu mesele yalnız eski dünyayı ala- gittikce artan bir hayat bahalılığı iie rübesi, teşebbüsü şeklinde tecelli et • 
k l k eviyesi alça tı·. 20 ncı· asrın başlamasile her millet kadar etmekle kalmıyor. Amerikada, arşı aşaca , ve yaşama s -

yeni bir harb patlayınca, mukaddera - lacktır. yeni yeni iptidai madde kaynakları, 
B . ill t' gun" delik hır· ihtiyac· ecnebı· pı·yasaları araınıya koyuldu. Ti• tın değişeceğini ve haribin iktısadi, si- ır m e ın ., 

d .• d ı tl -..l gelen madde1erle can· rekabetler arttı ve keskinl~ti. Bu• yasi ve ilah .. neticelerinden kaçıng_ - ıger ev e emen • -~ 
mıyacağını pek iyi bilmektedir.. temin edildiğine göre bir hüküm çıka- na bir de siyasi rekabet katıldı ve em• 

Son üç nesil zarfında hayat tamami- rarak diyebiliriz ki: peryalizmin şaha kalktığı görüldü. Ne-
I.kt d. t 'd net'-"">sı· aşagı- yaşarrıa tı'ce ne oldu?. 191 4 -18 Cihan Harbi ZU" le değişm~, mühim inkılablar geçir - ıM ı ecrı ı. .. "' 

miştir. 19 uncu asrın dünyası, daha zi- seviyesi bugün Avrupa için, tam mana- hur etti. ı 
yade bir ziraat dünyası idi. her şey el- sile ıııAçlık> ile karşılaşmak demek .- * 
le yapılıyorou. Organize ticaret pek tir. Amerikada ise, bu hal, derin ıztı - Bugün ise, yabancı piyasa mesele • 
azdı. Milletler hakikatte, kendi ken - rabl~r, ve içtimai karışıklıklar vücu- sini ha·I'b vasıtasile halletmek intihar'" 
dilerine yetişen iktısadi varlık!ardı. da gdirir. dan başka bir şey değil'dir. Fetih, isti'" 
Bittabi, makine .iınkılabı .ne ,muazzam Ve .şu da inkar edilemez bir hakikat- ıa haddizatında hal vasıtası değil, fe'" 
değişiklikler vücuda geldi. İstihsal art- tir ki, sınai inkılab neticesi iktısad ba- laket yoludur. Harb ecnebi piyasasını 
tı. Trenin, vaıpurun icad edilişiyle, kınım.dan milli istiklfilin manası, mev- kökünden mahveder. Son söz şudur: 
nakliye masrafları ucuzladı. Korpo - cudiyeti kalmamıştır. Bir miliet, güm- Her düşünen ,aklı başında olan in· 
rasyon teşekkülleri, büyük mikdarda rük tarifelerini yükseltir, yahud buna ı san, beşeriyetin terakki ve yükselme~ 
sermayenin yatırılmasına, dolayısiie, mümasil hareketlere kalkışırsa dün -: sini temin için, müstekar bir sulhUıl 
geniş miıkyasta iş döndürülmesine ya- yanın öbür tarafındaki halkı tehdid 1 elzem olduğuna inanmaktır. Bu da an
radı. Makine, ve büyük mikdarda is _ etmiş olur. Bugünkü iktısadi ihtiyaç- cak sınai inkılab neticesi olarak, aşırı 
tihsal sayesinde masnu malların ma _ lar baıkımından milli istiklal artık derecede sed.ler ve tahdidlerle bağlan" 
liyet fiatları azaldı. Ve netice itiba _ müstehase olmuştur. mamış bir dünya ticareti ile k:ıbil " 
rile, yeni bir hayat, yeni bir iş, yeni ve * dir. 
daha yüksek bir yaşama seviyesi, ve Burada bir 5ual hatıra geliyor; Şu (New - York Tinıes) 
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Orta oyunu 
1 Yazan: Osman Cemal Kaygı/~ 1 
--------,,~--

Dün güzel bir maç seyrettik 
Galatasaray - Çeki Karlini maçı 

çok seri cereyan etti 

Piıekar A•ımla 
"'-uuklu Ali dün 
teee Beyasıltaki 
Orta Oyana yerin· 

'• aaıl oyana bat • 
1-.aJan öne• 
'-tılılılı f11 man • 
&ıır,. tekerlemeyi 
ltQPrnlflar, •onra 
'Q oyuna batla • 
"lflardır: 

Asım, elinde şak

lllıa ortada dolaşır-
ken Kavuklu Alt de vi- il 
tQıen elci Muhiddin ,~\\\\\\\ 1 

'-cııtın vlyolenselle 
"1ctı~ı ve mahalle bek- c=ı• · ~'~ 

8 - 2 mağlup vaziyetine düşen Galatasaray oyunun netieesine beş 
dakika kala Sülegmanın agağile bir gol atarak beraberliği temir; etti 
Çekoslovakyanın profesyonel Çeki 

Karlin takımı, iLk maçını Galatasaray 
ile yaptı, ve üçe karşı üç gol ile bera
bere kaldı. 

"'1nın kendlaine da- ....... ~ ...... .,.. 

Havanın oldukca soğuf: ve yağışlı 
olması maça nisbeten az seyirci. gel -
;;lesini intac etmiştir. Herkes bu maç
ta hangi tarafın kazanacP.ğını merak e
diyordu. Tam saat 2,40 ıfa iki takımın 
oyuncuları karışık olarak alkışlar ara
sında sahaya çiktılar. Mfıtad bayrak 
merasiminden sonra Adil Firayın ha
kemliği altında oyuna başlandığı za -
man Galatasaray takımı şu şekilde sı
ralanmıştı: Avni, Reşad, Lfıtfü, Salim, 
Hüseyin, Suavi, Necdet, Eşfak, Gün -
düz, Bülend, Danyal. 

'1ıııa refakat ett111 bir fantezi parça ile orta
t\ Çıktı ) 

Pişekar - Vay, vay, vay ... Vay be
llun nurudidem vay! 
~vu'klu - (Hususi tavrile) Kuru 

l>lde sensin ulan, ben neye kuru pide 
0luY'onn~lDll, boo daha şimdı yam 
~ıınımaki fırından çıktım, henüz 
-.uııanım üstümde! 
,!işekar - (Hayretle) Yaaaa ... Af
~rsin azizim, şu halde sen, yumur
"4llı nu.sın, sade mi? 
t..~aVuklu - (Olduğu yerde zıplıya
·"ll() Yumurtalıyım, ywnurtalı! 
lo Pişekar - (Ellerini çırparak viyo-

llsel ve davulla biTliltte): 

Yumurtalı taaaavvuk 
Yumurtası nf"Tede! 
li'olluktadır follukta! 

lta\1\lklu - Gıdgıdak.. gıdgıdak: 
ttnOy) ~~u~.a~~. 1bki - (Arka taraf -

u uru uuuu. 
9(1 ~\1\lklu - (Ses gelen tarafa dikkat 
6;,etek) Bu, bizim kümeetekilerden de
;:_,, bu karın sesli horoz mutlak aşağı 
~aileden ,elmiş olmalı! 

~işekar - Sormak ayıp olmasın a
ta azizım: sen Hacıkadın mısın, Fi -

n mı, Lı&\)ren mi, yoksa yerli malı 
ı? 

'1tl Kavuklu - Yerli malı yerli! Hem 
\)il~~ varsa sen yerli malından şaşma 
-uer! 

~Pişekar - Yerli malı olduğuna gö
.:,.~n hanıi semttensin bakay!m? 
~~vu.klu - Aksa.raydan! 
~i~ekAr - Akısarayın neresinden? 
~Vuklu - Sine1diba\kaldan! 
L~kir - Sinekli bakkallar şimdi 
~. Mecidiyeköy ile Şişli taraflarında 
--.:gı} illi yahu! 

loa~~lu - Onla.r, url sinekE bak
~ ~ıZ'ilrikisi ise babadan işittiğimiz 

t!ski, meşhur Sinekllbaldral! 
~kar - Aman, sen de ne müna;:lsiz b1r yerde oturuyormuşsun, 
~ oca İstanb~ (Sineklibakkal) 
ta..~len o murdar yerden başka otu • 
"'<lk yer bulamadın mi? 

ır~VUklu - Merak etme, yakında 
6~ttnpaşada1ci İmampıaşa çöplüğüne 
-"lJ~acağız! 

~'t>~ekar - Tüh Allah müstahkını 
~~ın, herif. Sineklibakkaldan sonra 
ili .~n, buldun da İmampaşa ~ö:rlü -

rıu mü buldun? 

~ lta\1\lklu - Nereyi bulacağım ya, ,un giıbi meteliksiz, kopuk alayına 
"1 Şka, Panıgaltı gibi yerler yakışır 
t~'· ~em, sen (Sineldibakkal) ı ne be
t~ıyorsun? O, şimdi Türk edebiya-

bile girdi. 
't>ifekar - Nasıl girdi? 

~~VUkl~ - . Nadıl gir~cek, Bayan 
tb..._-de (Sıneklıbakkal) dıye enfes bir 
-~n neşretti! 

~~rı ~ekar - Ay Bayan Halide Naşid
ayrıldı mı? 

lla~VUklu - O Halide değil be a -

J:>· 
~ekar - Hangi Halide ya? 

~ib! VUklu - Halide Edib, Halide E-

J:> 
~~kir - Haaa ... O başka ... H~r ne 
'tı.ı ıse, demek sen Sineklibakkalda 

l'UYorsun ha! 
l{av,,,_, E 
~ ~u - vet... 
!{ Şekar - Adın ne bakayım? 
J:>1a"1ıklu - Yumurtalı Ta~k! 
~ekar - Ya soy adın? 

VuJclu - Baba Hindil 

Pişekar - Öyle ise biraz kabar ba
kayım! 

Kavuklu - Yağma yok, görmüyor 
musun, şimdi dünyada baba hindı gi
bi birbirlerıne kabaran kabarana. On
ların kabardıkları yetişmiyor mu? 
Pişekar - Şakayı bırak da azızim, 

senin asıl adın nedir, onu söyle 
Kavuklu - Benim asıl adım Ka -

vuklu Ali 
Pişekar - Kabuklu Ali mi? 
Kavuklu - Yok, çekirdekli Veli! 
Pi.şekar - O halde siz çekirdeksiz 

İzmir rezakısının uzaktan akrabası o
lacaksınız. 

Kavuklu - Ne sandın ya; hatta Te
kirdağının kınalı yapıncağı bizim övey 
pederin evladı manevisidir. 

Pişekar - Öyle ise azizim, sen hm
mını, akra:banı topla da yarın gece bi
ze misafir ğel! 

Kavuklu - Hayrola, ne olacak? 
Pişekar - Si2den bol bol hoşaf ya

palım diyecektim! 

Kavuklu - Biz öyle senin bild !ğin 
gibi kolay kolay yutulur takımından 
değiliz, sonra boğazınızda kalırız. 

Pişekar - Canım, bayım, bu sizin 
sesiniz bana pek yabancı gelmiyor a
ma ... Acaba kimsıniz? 

Kavuklu - Yahu, kör mü JÖzün, 
karşında koskoca Kavuklu Aliyi! 

Pişekar - (İki elini dürbün gibi 
gözüne götürerek) Vay Aliciğim, vay 
canım (üzerine yürüyerek) vay canı
mın içi, vay şekerim, vay ruhum' .. 

Kavuklu - Benim ya ey benim haz

İlk akınlar 

fılk akını Galatasaray yaptı, fakat 
Çek takımının müdafaasında kırıldı. 
Şimdi mukabil akınlan görüyoruz. Ga
latasaray çok enerjik oynuyor. Çekler 
gitgide açılınağa başlad•lar. Ve oyunun 
beşinci dakıkasında sağdan inkişaf et
tirdiıkleri bir akını sol içleri gole tahvil 
etti. Bu gol Galatasaray üzerinde he -
men tesirini gösterdi. Mukabil ve sıkı 
akınlar yapınağa başlad\lar. Sağdan ya
pılan güzel bir akını Çek müdafıi ancak 
favul ile keseıbildi. Hakem penaltı ver
di. Reşadın bir vuruşu go~. Vaziyet 
1-1 e berabere. 

Galatasarayın ikinci golil 
Bu gol Galatasaray takımına bir hız 

verdi. Bunun semeresini de az bir za
maru:la elde ettiler. Gene sağdan yap
tıkları bir akında gayet yerinde bir 
pas alan Gündüz Galatasarayın ikinci 
golünü kaydetti. 

Çeklerin ikinci golü 
Bu golden sonra Galatasaray takımı 

bir i'ki tehlikeli akın daha yaptı. Fa
J<at çok iyi oynıyan Çek talcımı sağ a
çığının üstüste yaptığı tchUkeli akın -
lar Galatasaray kalesine çok tehlikeli reti Nuhum; 

. . . •. . . . anlar yaşatıyordu. Nitekim bu akınlar-
Pışekar - Alıcı~ bu akşam ıyı kı dan istifade eden sağ içlerı takımına 

sana rastladım. Benım nedense bu ak - bir gol kazandırdı. Vaziyet gene bera
ş~ sairliğim tuttu, karşımda karşılıklı 'bere oldu. 
muşaere yapacak adam arıyordum. İyi Bu golün verdigı·. bir hızla Çekler 
ki sen geldin u ayd · b · ik · ·· ·· · ~ . ı enım ı gozum, daha ziyade açılmag-a bıı~ladılar. 
geç karşıma da hır m A • b ·· }" -ı . . .. anı en soy \ye - Haftaymın sonlarına doğru gene 
yım, hır de sen soy le' ğd pt ~-ı b' k 1 ·· .. · .sa an ya l'A arı ır a ın a uçuncu 
K.a~u - (Oksürerek) Olur. golü kaydettiler, Çek takımı iyi yer 
Pışekar - Hazır mısın, başlıyayım .. _ ............... ---·· 1111 

mı? 

Kavuklu - Başla çabuk, yoksa şim
di ben sana başlıyacağım ha! 
P~ekar - Öyle ise başlıyorum: 

Bu yıl kıt erken geldi, 

Henüz yaz .. der,en geldi; 
Kandillide Bay Fatin: 
Dondurma yerken geldi! 

KAVUKLU - Yazdan, kıştan bana ne, 
İlkbahardan sana ne? 
Ağzında diş kalmamış, 

Mostıralık bir tane 1 

PİŞEKAR - Dişim yoksa işim var, 
Gelişim, ıidlşim var 
Karşımda senin gibi: 
Zırtapoa iblşlm var 1 

KAVUKLU - Fareler tıkırdamlf, 
Semaver fıkırdamlf, 
Topratı bolca olsun: 
<Zaharof> kıkırdamış! 

PİŞEKAR - Lik maçları yanda, 
Gözüm hllA sarıda; 
Bende metelik nanay: 
Paralar hep karıda 1 

KAVUKLU - Şerbet gibi portakal. 
Gelme buraya, orda kal 1 
Mizah sayfası için : 

Fakat her parmatmc:la: 
Bu asrın var bir nasır r 

PİŞEKAR - Ufuklarda B1s var, ala, 

Bu ne duman, bu ne 1.s? 
Garbın hall prktan bal, 
Şarkın hali sarptan m1s 1 

KAVUKLU - Şoför, asıl trene, 
Betçi, dikkat trene! 
Saib sollu ateşten: 
Tandır oldu (pirene f) 

PİŞEKAR - Hey Akdenb, Akdeniz, • 
Etrafına bak deniz ı 
Fazla COfUP kabarma, 
Gene tatlı Ak, denizi 

KAVUKLU - IJmon sıktım çayıra, 
Apını aq hayıra 1 

<Necip Fazıl) turp dltmtıı: 
Dun <Oluklu bayır> aı 

Pışekar - (Artık manzum konuş -
mayı bırakarak cevab verir) Madem 
,ki Necib Fazıl dün Oluklubayıra turp 
dıkrniştir; Halid Fahriye söyle, bu ilk
baharda oraya gitsin de şalgam topla
sın! 

Kavuklu - Öyle ise sen de git, Şa!r 
Salih Zekiye sor ki edebiyatta turpun 

, 
\:ek kalesine yapı hm ilk ıol 

...Ainkü maçtan • lr enstantane 
tutmalarile, güzel paylaşmalarile iyi üzere sağ ac;ık, sol iç, sağ haf, ~o~ bek: 
ve kuvvetli bir takım olduklarını gös- leri en iyi oynıyan oyuncuları ıdı. Sag 
teriyorlardı. Birinci haftaym 3-2 Çek- iç ile sol açık ~a. takımın iyi oyuncula-
lerin galebesile nihayetlendi. nndan sayılabilırler. 

İkinci haftaym Galatasaray takınıı: Bu usta Çek ta· 
. ı1a ak kıını karşısında muvaffak olmuş ~ ayı-

İkinci haftaym Çekle~ın 1 m- lır. Bütün oyuncular vazifeler'ni yap-
lan ile başladı. Çekler hır gol daha at- . . . . 
mak ve gaUbiyeti sağlamlaştırmok, mışlardır. Avnı, bır kaç tehlıkel~ çıkış 

G 1 ~ft~ ise beraberliği temin yapmakla beraber muhakkak hır çok 
\ a al.do')aray k L Atf" s r 
etmek için çalışıyorlardı. golleri urtarmıştır. u u, a ım, 

n bir ara tamamile durgun bir 

1 

Gündüz, Bülend, Reşad, Eşfak, çok 

h Oyud H k bettı· Çek muvaffak olan oyuncular arasında sa-al al ı. eyeoanını ay . - . . 
ler daha emin bir vaziyette oynuyor - yılabılırler. . 
lar, durdurmadan güzel müsellesler Ha~ern Adi~. <?.iray oyun~ gayet b~ • 
teşkil ederek üstüste akın yapıyorlar. tarafane ve durüst olarak ıdare etmış· 

G 1 t ay müdafaası bu aklnlan tir. Galatasaraylı.J.arı oynadıkları te • 
a a asar yund d la . teb 'k ed . gayretli bir surette defetmeğe uğrqı- .miz o an o yı rı erız. 

yor ve kendi mubacimlerini besliyor- Bu gUnkU maç 
du. Fenerbahçe • Çeki Karlini 

Oyun bu şekilde iken tekrar sür'at-
lendi. Ve top kaleden kaleye akmağa 
başladı. Danyal çıktı, yerine Süleyman 
girdi. Galatasaray takımı btitün ener
jisini sarfediyur, mac;ın mağlQ.b neti • 
cesini deği.ftiımek için bütün cayret -
!erini sartediyorlardı. 

Galatuaraym beraberlik plü 

Oyunun bitmesine beş dakika kala, 
Gündüzün çok güzel ve şahsi bir akı
nını görüyoruz. Gündüz, Süleymana 
çok güzel ve yerinde bir pas verdi. Sü
leyman da sağ zaviyeden bütün Çek 
müdafaalarının bacakları arasından 
sıkı bir şuUa beraberlik golünü kay
detJti. Çekler bütün gayretlerini sarfe
derek galibiyet yaıxnağa çalıştılarsa 

da Galatasarayın enerjik oyunu kar -
şısında gol atmağa muvaffak olamadı
lar. Ve oyun beraberl:kle neEcelen -
di. 

Şehrimize üç maç yapmak üzeı e ge
len Çeklerin Çeki Karlin futbol takı· 
mı bugün ikinci maçını Fen~ı bahçe ile 
yapacaktır. 

Dün Galatasaray karşısında göster • 
d&leri büyük bir sür'at ve enerjik o-· 
yuna nazaran bugünkü maçın üzerinde 
durmak lazımdır. 

Bizde futbolü düzgün oynıyan Fe • 
nerbahçenin hatırı sayılacak kadar 
hırçın oynıyan Çek takımı karşısında 
alacağı neticeyi gelişi güzel gi)rmek 
mümkün değildir. 

Bir buçuk saatlik oyun esnasında 
- bir kaç günlük tren yolculuğuna rağ· 
men - durup dinlenmeye vaki! venni· 
yecek kadar sür'atli oynıyan Çekler 
berki de en güzel oyunlarını bugün 
göstenniş olacaklardır. 

Nurullahı ortak alı şalgam vermesine eski klasikler ııe ma- Nasıl Oynadılar: 
na verirlerdi? 

Dün Galatasaraya karşı yaptığ ı o • 
yunu tamaımile görmüş oldui!umuz 
Çekler karşısında seri ve atak oyun • 
dan kultunnak ancak o şekilde muka
bele ile mümkündür. 

PİŞEKAR - Kızın adı Hayriye .. 
SelAm aöyle Mayrtge ı 
Madem evden kovuldun: 
Ayn plflr, ayrı yel 

KAVUKLU - Yere serilmif hasır" 
Asır, yirminci aaır: 

P . ekA n .... :~ ..... ·· . t 'd' Çek takımı: Gayet güzel paslaşan, iyi 
ış ar - ~~~une, ış e gı :yo - t - 1 kl · · uı k.' lh ., yer utan, sag ve so aya arım ıyı k -

rum, u anı. . . . lanan derli toplu, takım halinde oynı-
Kavu:klu - Cehen~emın dıbıne ka- yan ve futbolün on bir kişi ile oynan-

dar yolun var hırpanı! ı dığını bilen, seri, bir takımdır. 
Osman Cemal Kayııh İçlerinde, başta Santrhafları olmak 

Fenerbahçenin düzgün bir oyunu 
bugünkü maçı çok zevkli bir şekle sok .. 
mağa kafidir. 

ömer llf'sim l 
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lngilterede son vazi.y et 

SO'Jf PO:STA 

1 
Malımııt Soydan 
Dün gömüldü· 

(Baş .taraf an • 3 üncli sayfa4ia) krala taraftar olan bazı itçi, liberal ve cMalwnud Soydan• 1 dün gömdük. 
yız. muhafazakar meb'uslardan mü- cMahmud Soydan• ,n şahsında Tiir-

Parlamentonun hukuku her ne ba- tekkep bulunmakta 111e B . .Chun:hil ta- kiye gazetecileri kıymetli bir arka -
hasına olursa olsun idame ettinlmeli- rafmaan idare edilmektedir, Bu parti, da§ kaybettiler. Mahmud Soydan ga -
dir.• efklrı umumiye lngi1tere için en bü- zete sütunlarında kuvvetli görüşleri, 

Barkwada söz alan işci saylav Ar - yük tehlikenin kral Edvard gibi yük- temiz üslQbu ne Türk inkılabının bü -
nold Wilson Bradford başpapazının sek kabiliy~tli bir hükümdardan mah- tün aclım1armı teba.rüz ettirebilmek i-
yüksek stvaset meselelerine Jkarıştrul - . ld ... hfik ek 1 ç.i.n geceli, gündüzlü çalış~ 'Vatan -

t ·l.A. hw tm" ı· V d_..... tır· kr rumıyet o uguna medec o ur· pervet bir muharrf-'3:. 
sını a,n.;J,Jı e ış ır. e ~ ... ış . . b. h'"k.. k'l' 1.. n . .u 

cBl! gayri mes'ul şahsiyetin mütale- sa, yenı ır u. un:ı-~ . teş 1 ıne par a- Mahmud Soydanın şahsında Tür -
aları vaziyeti daha fazla nazikleştinniş mentoda. eluıer.ıyeh ıstıhsale muvaf- kiye Büyük Milleıt Meclisi sevgili bir 
ve meselenin hallini çok güçJ.eştirmiş- fak olabılecektır. aza kaybetti. . 
tir.• ikinci parti, kabin~ye taraftar olup Mahmud Soydan, uzun meb'usluk 

Sir Arnold Wilson şu sözleri il§.ve müfrit muhafazakarlardan ve kiliıe hayatında milletin bütün :fhtiyaçtarı -
etmiştir: er.k&nından mürekkqptir.» nı, görebilmiş, milletin bütün ihti -

cAman vemüyen neşri:>at tesirile Echo de Paris'in Londra muhabiri yaç1arını tatmtn için devlete düşen 
kralın aciz bir karar almak mecburi- de diyor ki: vazifeleri işaret etmiştir. Gere1~ bir 
yetinde kalınası lazım değildir.• mmet ve-kili gibi saylav iskemelsınde, 

Liberal lider S.iır Archibald Sincla- «Hükümdarın her ne pahaya olur- gerek her hangi bir vatandaş gibi ha-
ir, Sur'bi.tonda şu sözleri .söylemiş _ ea olsun istifasını istiyen politikacıla- yatın içinde rken Mahmud Soydan 
tir: , rın kilise tarafından çevrilen bir entri- kendisini sevdirmiştir. 

S 1 kaya kurban olduğu fikri ileri sürül- Mahmud Soydanın şahsında Tür -cMatlam impson 'un Amerikan mi -
letine ve Burjuva sınıfına mensub o- meie başlanmıştır. kiye finans filemi büyük bir idareci 
luşundan dola) i kralın izdivacı aley- Madam T ahouie, Övr gazetesinde kayıbetmiştir. 

... 2 A • gw HUD 

Blum kabinesi yeni 
bir buhran geçirdi 

Paris, S (Husu.si) - Meb'usan mec- düseceğini kuvvetle tebarüz 
lisinde harici siyasete dair münakaşa- tir. 
lar nihayet buldukıtan sonra; .sosyalist, Paris 5 - Meclis münaka 
radikal sosyalist, cumhuriy.e~i sos - söz alan Louis Martin İngiltere. 
yalist birlrğiıe müstakil sollann mec- ka ve ltalya ile yapılabilecek itti 
lis başkanlığına verdikleri takTir reye hakkında sualler sormuştur. 
konmuş ve neticede Blum kabinesi 1 71 Sosyalist Grumbach, Sovyetler 
reye karşı 350 reyle itimad kazanmış- }iöinin sulh istediğine emin old 
tır Komünist meb'uslar müstenkif ·e 

k 
~ .......... 1 rd söylemiş ve Almanya ile müzak a ..... '"'9 a ır. 

B 
. et '\.,. da "t"mad ka yapılmasına muhalif u vazıy Aarşısın , ı ı - . . . 
lmasına rağmen, Blum derhal ederek demıştır kı: 

zanınış 0 E · d l"II . t. d ......,-.... -. kabineyi toplantıya davet etmiş ve 11- mm e ı ere ıs ına en s 
tifa edeceğini bildirmiştir. lirim ki ikinciteşrin bidayetinde 

Kabinedeki radikal azalar Blumu man Generalları Hitler nezdindt 
müşkülatla ikna edebilmişler ve bu şebbüste bulunarak, Alman o 
fikrinden vazgeçirmişlerdir. nun şimdiki vaziyetile bir hazbl 

Blum, bir nutuk söylemiş ve lapan- rükleneıniyeceğiııi aöylemiştiı. 
yada askeri bir diktatörlük kurulduğu manya Eden ve Ruzvelt'in D 

takdirde, Aw~pa aulhunun ıteblikeye .nnda• da korku duymuttur. 

İplik ve çimentodan sonra çivi ihtik A 

hine kuvvetli bir muhalefetin mevcu- föyle yazıyor: Mahmud Soydan İş Ban.lmsı meclisi 
diyeti hakkındaki haberler doğru de - Gittikçe daha iyi an~ılıyor ki, buh .idare reisliğinde bulunmuş, Türkiye -
ğildir. Hakkında bir kal'&'I' verilmesi ranın hakiki eebcbi, KTalı istifaya sev- nin endüstri ve finans bakımlarından 
lazım gelen tek mesele budur: ketmek için aylardanberi behane ara- milli hamleledine bilyük bir imanla (Baştarafı 1 inci sayla<la) günlük vade veriyor ve satılan 

K alın evlenınelk istediği Bayana yan B. Baldvin 'dir. hizmet etmiş, .kapitülasyonianian yeni fabrika ile Mersinde mevcud ild tez- ,sk)kcu tüccarın mağazasına kendi 
kraliçeden başka bir mahiyet verecek Ameribh1ar Ne n:...orlar? kurtulmuş ve bir vatanın mali ve en- gam aa sokmuşlar. 1-stedilderi gibi fi- ,talarile teslim edıyorl'ardı. Çivi 
bir kanun yapılması acaba mümkün .,&7 düstriel cihetten de hürriyetim te - atta tahak1cüm ediyorlar. ,kalan aralarında anlaştıktan "SOnıtı 
müdür ? Nevyork 5 (A.A.) - Yorgun bu- min için bütün enerjisi ile çalışmış - İddianın toPiandığı esaSlar §Jiltlar - ,vaziyet değişmi§tir. Bu yüzde iki 

Junan Kral, muhafazakirlığın kuvvet- tır. dır: ;iskımtnsu kaldırıldığı g'ibi vade 
Lonclrada Na-ı·ıfl• lerine kartı tek batına mücadele et- Kıs~ ~ir hastalıkatn sonra Ani ölü- · Evvelce bu fabrikalar satışlarını ay- ;miistenid satıŞ'lara da nihayet ve 

Londra 5 (A.A.) - Dün weae •~ mektedir. Fakat halk eür'atle krala ta- m~ ~utvun kalbleri sızlatmıştır. Yük - ,rı, ayn yapıyor, her satışa yüzde iki ,tir. Vade isteyenlere, yüzde dokd' 
kaklarda bir çok nümayişler y~ılmış- raftar bir vaziyet almaktadır. lşte, kraı sel.ışı ugruna bütün haycrtmı vakfettiği ,bir .iskonto kabul ediyorlardı. Peşin faiz teklif edilmektedir. Satılan dl 
tır. Nümayişçiler «Yaşasın Kral Yulıa 'Edvard'a 'kartı sempati ile meşbu o- ~nlı. ba;~ğa sarılmış cesedi, dün plmıyan rnübayaalarda ise 45 na 61 ,çin teslim mahalli ise fabrikadır. 
Baldvim> diye bağırıyorlardı. lan ve Londradan selen bütün telgraf- .aksım ~ ~~e::min önünde eller üze - · Bmil'ar, ·aınuırniyetie muameJlta 

Nümay.ifçiler, Kralın Sarayına ve lar vaziyeti Amerikan halkına bu fe- ~zleerı· gyöa~n~~' bütün lılzirunun le okuyorlaı:, büyük ölünün ruhuna ,alllık eden oihetlerdir. Esas fiat 

B k~1 kilde eo~ Y"'mı""l.ır mağfiTet .dileyorlardı. , lesi ise şuchır: 
8fVe aıet daireeine aitmiflerdir. Bun ıöttennektedir. o an İktısad Ve.kT C ,.A, B ç· . f' 1 11-1--ıık ~--r.a. 

lar n 'nd ·· l ·-L Dö' Gal ı ı eıcu ayarın Mezarcının dutereei tabutun ka~ , ıvı ıat an, aa.ılUl ve .lllQ:li.ır 
ın e en. e, uze ... r erıDUC « gözlerine bakanlar, kuvv,..tlı' ve 1·y1 bır' bo d v · · rı--.: .1 .. ~ı..... ı ...... 

S R 
C' ğında ğuk bir inilti ile hahzların bü- re egışır . ._,..u _....-..-....., ............ ~ 

memlek:etme yaptıgı 80n 9Cyahatten ovyet DSJJQ ne arka8aş arkasında duyulan hüznü pe- yu··k ınaniJı ilahi Jcıraatine L.-1..rır oibi ,bim- tröst yaparak ve satışlar 
eonra Kralımızı terkedemeyiz» cümle- ~ kAla okuyabilirlerdi. . f "'k ed" d ~ • karıtrol bürosu tesis ederek 
ei yazılı levhalar bulunuyordu. Zaman ve nasıl Cenaze otomobile yerleştirildikten ış 1~. k. ıy~~~ Mshn:ı s buradan idare etmeye başladrldati 

Polis bof yere nümayifçileri da· -sonra bü~k bi~ kalabalık, yüze yakın ~ a~. . •~nra ut oy- ,man, iiailar da d~iştir. 
iıtmağa çalıfmıftl?. Bunlar hemen ye- Harp aracak? çelenk, yu_; ellıye yakın otomobil ta- dan e dı ıstnahatgahına bıra.kilmıştı. bütün çiviler için baz fiatı (10) 
'lliden toplanıyorlardı. y l'~~ınd_an taıdb edilerek Yenicamie ge- Gözü yaflı arkadatları kürekleri '.tu. Şimdi, baz fiatı (13,5) kunıt' 

Londra, 5 (Hususi) _ Scwyetleıtin tırılm.1§, cenaze namazı orada ktlın _ birbirlerine geçirerek ıon mukaddes ,kantmışıtır. lnce ve kalın çiviler 
Sara.,. Karama~ baa ,yem ana yaS1Bu>dı mfDılm tadilat ya. d..1k~ so~, .~lay Anlkua caddesini vazifelerini ifa ediyorlar, Mahmut Soy- .kuruş ile numarasına göre 17,2~ 

Londra 5 (A.A.) - Buckin,ham pıJmıştır. takıben fehıdlıge hareket etmiştir. danın üzerine birer avuç 1oprak -atı- ,ruş arasında tahavvfH etınd 
aarayı kapısına aaılan bir ilan ile Kra- Bu tadilat mucibince hükfunetin harb Dün latanbulun ağlayan bir yüzü y&rlardı. Beyaz parcl«*ilü lair genç vasatt 'tiat 'l ,5 kuruştur. 
lın bütün resmi ziyaretlerinin ,eri bı- ,ilAnı hususundaki saWıiyeti geni§le - vardı. iki yanlarında çelenkler ve iç- mendilini dişleyerek ağlıyor. Ba fiyat ele a1mdığı takdirde, 
rakıldıiı bildin1mekteciir. ,tilmifür. Salihiyet fÖYle tesbit edil - lerinde muztarip insanlar tafıyan oto- lş Bankasının yağız bir hademesi ye nisbetle kaldırılan yüzde iki 

.miftir: mobHler arka arkaya büyük ölüyü hem kürekle tQprak atıyor hem de göz is'kontoıa ltTioda 23 santim et 
L d 

5 
(A ) M . w 1 - . Rusyaya 1ta11J. hücum yapıldı- fapkalarını çıkararak se1Amlayan va- yaşı dök.üyor. dir. Nakliye masrafı da kaldır 

• on ıra ·1 ed.A. - L~m s!.~~ gı takdirde. . .. . tandaşlar araaınömı g~rek. fehitliğe ifıürkiyenin 'bütün te,fe1'külleri, a- çin, bu da kilo başına 10 santiıu 
ıon un ngı ter en nifiıan::~atı. ~T11u 2 - Sovıyetlerm, mutekabıl yardun doğru cridiyorlardı . . .11.. ._ı.._ .. ı __ t __ L_,ı __ Yani tröst ile beraber rivj f8 · 
hattı hBTelcetini değiftirmekte -tama- .an18'ftl8ları le ballı bulunduğu bir •· · , . nonmı .~ır mı ı ••l\llöC~ ~ . . r 

..ı'L.- b 11.... _,,_ • • 6,,.,..,1- lh-...tı... ++iM ~-.ı.....:1:-ı.J "bük. ~·- t HeYkee Mahmut Soydan ın, hır ill"' gönderılmıf çelenklerle bır çıçek -Ahi- hır kalemde. kilo batına {33) 
tnen seroest ıraxm~ ıstemeaı arzu. .. ... ~ iU'Ue~ rwmuuue wu~ b' d . b" k"' . . ol '--

b
. h·· .. ....ıbi h!LL! __. ı.. .. 1'> illn edebileceartir 1an, ır vatan af ve hır dost olarak desi haline gelen mezarClan ıdönerlten ır ar temın cbrUf uyor1C. 

ıunun ır teza uru •• teuuuu oıun- ,._ · b"' ült k ı· . • . . · · ·· l !.J· baz fj (lQ) k iken inak d İkinci -maddenin Fransız _ Sovyet ne uy • ne uvvet ı, ne sevgıli oh bılaıttiana herkesm gözu -ya' ı ıaı. yatı ur.uf . - ... t 
ta ır. -kıtından .mülhem oldugwu anlaşılmak- doğundan bahsediyordu. Mahmut Soydan clüa arkasında e· (13,5) ku11uf8 çıkanlmasile !ar 

Madam Simpson'un kanunu esasi r- ""'' la <:.l5 k L ~!ı) tadı.r. ı~ihayet şehitlik aöründü. Gökyü- lemli doetlar ve kedeııli -9ir 1ıiitle hıra• n (u, ) 1U"U\L5arı da bu (,.,,., 
buhranının hallinden evvel Londraya Moskova, 5 (A.A.) - Evvelki zü daha karanlıktı. karak gömüldü. me ilave ederaek kilo batına t 
4önmeai beklenmemektedir. · ,Jiı 

a:ü.n, Stalin'in ı._.;kanlıgvında, kanunu Uzaktan taze açılını• bir toprak ltü- <'Soıı Posta» L--ta bütün matbuat eden.kar (3) kurut (83) aaırtilDU"" 
Franamlar V•n•eıti Nual ·- ~ 'I" ~ _. ~i tahrir .komisyonu •""planmıf ve meai görülüyordu. Yüzlerce in8a1l pal- elemi olma'k iizere Büyu"'lk Millet Mec- Tröat'ü te,ek~ünden eanıt 

Görüyorı...7 -ı teklifleri ve ilivelori tetkik ile bir kıs- tolarının yakasını kaldırm1', baflan )isine, orduya, bütün dost ve akraba- bir kiloda temin olunan kazaP~ 
F~aro gazetesinin Londra mUha- tnmı kabul ederek kanunu esasi pro • önünde mezara yaklaşıyorlar. Ve o- larına beyanı taziyet ederken 'bu ölü- tanbuWa lllCYCUt ~ .fabrikama 

biri yazıyor: :jesinin kat'l nıetnini teabit eylemittir. muzlarmdalti emaneti ~ilahın huzuru- nün arkasında en büyük kederi duyan- lik ıçivi 'Mriiyatı (6000) tondur. 
«lngilterede iki parti teşekkiil eder Sovyetler tongreei, bugün toplan • 11a .götürüyorlardı. laraan birinin de kendisi olduğunu bil· dan ~ka. lzmir fabrikasına da (1 

gibi görünmektedir. Bunlardan biri ıraktadır. Meşhur hafızlar uhrevi bir ahenk- dirir. .A:llah Rahmet Eylesin. ton eevkedilmektedir. Eder ( 
ton. 

olduğunu ve benim nasil hem seni, hem bi 'karşı karşıya çalışmamızı istiyo • Bu 7600 tonu 3,83 kmofla 
de kendimi cehennem ateşinae yaktığı- rum. dince tl'ÖStün evve!lce yapılan k# 
mı bana söyliyecek.sin değil mi} "Görüyorsun ya, senin bana bir düş- ricinde sırf kendi teşekkülünden 

Bunları bilmiyor muyum ben sanı- man gibi baktığını, benden korkarak temin 'eylemeye başladığı km 
yorsun} Senin cennetinden kovulduk- kaçtığını gördükçe hayat makinesi kı- çıkar 'ki bu da (286,'000) liradır. 
tan sonra ne kadar sefil ve zavallı ol - rılmış bir oyuncağa dönüyorum. Ar - Bize verilen bu hesap do~ 
duğumu, kendimi günlerce, gecelerce tık çalışacak, uğrafacak kuvveti bile dur, değil midir} Bilmiyoruz. fi 
ne kadar tel'in ettiğimi bilsen, bana a.- kendimde bulamadan günlerimi bir bu, bir iddiadır ki bütün çıp 
cıram. serseri gibi fUJada burada geçiriyo - ~leket e'fkan umumiyesinin 

Ba mağrur Muallanın derinden hır· çin orai:la bu1un8uğunu hatırlıyamıyor- Bugün ailem, çocuklarım, tesellile- rum. dik'katine ve tktısat VekaletiniD 
palanan gurur 'SCSi idi ve Ekrem yüzü- du. rim var, diyeceksin ... Senin yalnızlı - Kalbim en derin ~klerine kadar trolüne :vaz.ediyoruz. 
ne kamçı ile vurulmuş gibi 'SeDaeledi Katılaşan pumaldan çözülmüş, el- ğını, kimseaizlijini, hayatla olan mü- buraya k.ofDlak ft seni görmek içıh 
fakat genç kızın elini bırakmadı. leri Ekreminlcilerin içinBe :y.umuşıyan cadelelerini anlatacaksın... Ben de çırpındıjı halde aeldiğim zaman se • Bir haftada rakalaaan kı 

- Bay Taylan değil Mualla .. Ek - bir hamur gibi gev.-emifti. yalnız değil miyim Mualla) Aileme ve nin uzak ve yelbancı gözlerini görmek Ankara 5 (A.A.) -Geçen bil 
rem ... Bir defa bana eskiden olduju Ha.sta, zayıf bir çocuk sesi, hu;lcm- çocuklarıma r~ğmen yapayalnız ve düfÜnceei heni üfiitüyor 'Ve senden 'U • ta içinde .gümrük muhafaza 
gibi ismimle çağırdığını işitsem, bir de- yor gibi inledi: zavallı d~il miyim} Bunu seneler • zakta, hayalimdeki Mualla ile yaf8ma- 'k" · ·-ı-· 13 ka ak ı 2299.ki}o 
facık gözlerinin benimle.ilerle kaynaş- - Bırakınız 'heni .. bırakınız. denberi biliyor ve anlıyordum; fakat ğı tercih ediyorum. ~sı ~ u44,g ki~o ~hiear kaçait• 
tığını duysam, ondan sonra artık ö • - Niçin titriyorsun) Neden korku- sen .gene hayatıma aıirdikten sonra Ekremin ağır ve boğuk ıesi Mualla- T~gı{· 784 d f . 
lümü aaaaetle bekliyeceğim. orsun yavrum) Bak yanında ben 'Va· senden ba.fka hiç bir 9eyin artık mev· nın kulaklarında derinden gelen bir 6 u~l"'hıra:~ .e t2e1

r - ~~gtara e"' 
B ,_ b . b k d' l . d" f l ) . . ] ad.. b'" ··k b' 1_ •• "' .. l 'bi da'- 1 d z. sı a • "" mermı, n ıa o - ıraaı;ınız enı.. ıra ınız ıyo .. rım .. eene erın 'Ve unya ae a et erının cut o m ıgını ne uyu ır a.uvvet ruzgar ugu tuau gı atsa anıyor u. . .

1 
~i8 k k h al> 

rum. aeııden uzakla,tırdığı Ekrem... ve kudretle duydujumu bilaen haya - Bu uiultu beyninde, damarlarında bir gra~ı\er?ı~ ı e ' aça çı ay.,, 
- Hayır ... Ne kadar zavallı olduğu- Öyle b.fbolmuf .gözlerle bana bak- tımın bu boşluğuna sen de f8faraın. nabız aibi atarken kalbinde .ayni ız - geçırı mı~tır_. ------

mu görmüyor musun} Bu daimi çe - mal Senden bir şey istemiyorum Mual- - Benden ne istiyorsunuz timdi) tıraplı saadet ,ıg>ınıyor ve uzak bir Irak, Suriye ile muahede ya 
kitmedc ikimiz de parça paı-ça oluyo - la .. yalnız beni affettiğini ve temiz ~al- Bunu aeıtletmek iıtiyea zayıf bir çe'kiç seai gibi monoton bir fikir kafa-

Kadüs, 5 (A.A.) - İrak çolt 
ruz. Fakat beni en çok bitiren eenin binin bana karşı en eski zamanlardaki çocuk aeıile sormuttu. Bu eeein öldü- sında bir c:lüzüye ıvuruyordu: . b d'p1 t"k faaıiyet 
.ı..__ ı.._ı.. _ d'" .. ıer· k M 11"' a tl ... . . . ... k d . 1 da T:'L__ _ı_ s C! __ !_" b l h mlkyasta ır 1 oma ı . 1 uana oa.ımn uşnıaıı goz ın... çocu ua anın os ugunu vermesmı rucu u reti atın ı:..ıucm 8el'9e1111C - - uaaa.. ııDClallllD u sız ıyan a en- f tmekted' S d :A. b" tani i 

..:ı l · "b' ·· l · · k d ,, L- e ır. uu ra ıs 
Mualla ~imdi nefes alamıyor ve si _ eenuen ya varıyorum. mıt gı ı aoz erını apa ı. gi dura .. v-e .uau onun gözlerinin beni muahede imzalamış olan dış işl rı 

nirle titriyordu. Uykuda gibi yürüye • Hayır, ağzını açma, bir şey deme ba- - Hiç bi~.oey istemi.yorum Mualla .. gönnweceii bir yere lııaçıp kendi ken- kanı Naci-el-Assil Bağdaddan ~ 
Tek kanapeye düştüğünü ve Ekremin na... Bütün aöyıiyecek.lerini biliyo • 1i alnız bana doetluiunu ıYermeni yal- dime blaam, ne •Iduiumu düfün - dfümüştiir. D~ i.ş'leri bakanı Sıl 
yanına oturduğunu bir rüya gibi bulat- rum. Benden nefret etmek, iğrenip varıyorum. Anunızdam hu 11n11ıımal sem. ile bir serbest mübadele rlcaret 
' ... arasında görüyor, ne yaptığını, ni· kaçmak .i&in ne .kadar Jıaklı eebebleıün :vazi)'9tin blkmuuaı, eski iki dost si- (Arkası var) }aşması hazırlamaktadır. 

J 
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Uçüncü kısım No. 4 ~ '- [ 

Çirkin kız 
_______ ...J 

ıHA i Sil İDARE ETTİK? 
Yazsn: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -' 

Türkün Avrupadcl hürmet görmesi 
Çanakkale miidaf aasile başlar 

Bugün lstanbul hastanelerinin boşalıp boşalıp dolduğu o devirde koca şehirde ne 
boğulmuş bir şikayet, ne de küçük bir tereddüt hissedildi. Herkes kendisine 

düşen ızbrap hissesini kabul etmişti. 
işte Çanakkaleyi Türk böyle mu -

dafaa etti. 

Dönüş 
Dönüşte Şimal cephesine gitmiş olan 

arkadaşlarla buluştuk. Onlar Mustafa 
kemal cephesini görmüşler, bu büyük 
kuınandnnın orada yaratmış oldu
ğu ruha hayran kalmışlardı. Celal Sa
hir, gördüklerini anlata anlata bitire· 
nıiyordu. Ben bizim taraftaki kuman· 
danda, Vehip Paşada hiç bir fevkala
delik görmemiştim. Fevkaladelik asker 
de idi. Sanki, onların kulaklarına giz
li, fakat, onlarca fevkalade kudsi olan 
bir ses «öleceksiniz, fakat, gerilemi -
Yecckainizl» demiş, onlar da bu emri 
kabul etmişlerdi. 

Bizim fikir ve san' at adamları kafi
~eai, dönerlerken Çanakkalenin zaptı 
1rnkansız olduğu kanaatini edinmişler· 
di. Onlardaki bu kanaat, Türkteki bu 
?nüdafaa inadını, bu ayran kabarışını 
derin derin hi setmekten ileri geliyor· 

~u:Yoksa, ne cephede Türkün tırnak-
harılc kazdığı siperlerin, ne de elindeki Çanakkale müdafileri ıipe rde düşmanı kolluyorlar 

er çeşidi başka bir tasarruf hesabile f'k' 1 . . k f . . k . le Fransızların bu"yu"k ve yenı'lmez bı"r tu]l ] h l . . b'l ı ır rının e aretını verme ısteyen 
haas:n~~n akrp 

1
ma zemesı~~hn. ve 1 

• bir adamın titreyen sesini hissediyor- kuvvet oldukları hakkında memleket 
ıç yo o an top mu ımmatı - d içinde harbin ve İtilaf ittifakı tarafın-

rıın bu müdafaada büyük bir tesiri yok- um. 1 . f 
tu H . . 1 k k' d" - tıra etmeliyiz ki, diyordu, biz dan yapılmakta olan bir propagandayı 

· epımız şunu an amıştı 1 un • A ı ] · · lA 'k Jd w d fi'len tekzip etmı'cı olan bu mu"dafaa, Yada müdafaa edecek Türk ve bunun vrupa ı ar sızı ayı o ugunuz ere· T 

tlinde de bir süngü veya kasatura bu· cede ehemmiyetle tanımamışız. Hiç memlekete milli bir benlik hissi verdi. 
1 d değilse, ben kendi hesabıma bu fikir- O müdafaadan itibarendir ki Türk 
Un ukça bu cephe düşmiyecektirl. 

Ça k deyim. Varlığını kurtarmak için silah- harbe, nefsine karşı daha büyük bir 
na kale bu suretle kurtu'ldu. 

sız harbeden ve muzaffer olan bir mil- itimatla devam etti. Hindenburg, mu-
MUdafaanm tesirleri let ruhunu bugünkü Avrupa, hiç bir zafferiyetten bahsederken daima «hu 

Cih h k · yerde gösteremez. harp bir sinir harbidir; kimin sınırı an arbinin bir kaç büyü esen 
\'ar b d Ve bu üslupta devam etti. Bu söz - fazla mukavemet ederse harbi o ka-
f 

sa unun biri de Çanakkale mü a-
aaaıd ş f k 1 k h b" b" ·· lerin bir kısmı, elbet diplomat sozu zanacaktır I» derdi. Bu sinir mücadelc-
b.. .. ır. u ar i e i o ar ın ~~~n 

uyuk askeri eserleri hep ya teknıgın, idi. Fakat, hiç olmazsa bir kısmı da sinde bir taraftaki milletler hep birer 
Yahut da sevk ve idarenin, teşkilatın samimt idi. birer düştüler ve Türk te son kuvveti 
eseridir. Halbuki Türkün Çanakkalesi, Fakat, bu müdafaanın tesiri yalnız tükeninciye kadar düşmana karşı da-
Yaıt:ıı k · · b' ·11 · manevi olmaktan ibaret değildi. O • yandıysa bunun başlıca amili gene o 
1 

T"'rna ıstıyen ır mı etın en can a -
acak b' k d ~ l"' 1 nun asıl ehemmiyeti askerlik ve sev - müdafaadır. Çanakkale Türkün sini • 

1 
ır no ·tasın a mag up o mamıya 

ıtara · · 'd' B b külceyş bakımındandı. Boğazların rini kuvvetlendirdi. Bize harbi kay -
1 r vermesının eserı ır. u a-
ıtıınd h · b' h k Ç kk l harp sonuna kadar kapalı kalıft Çar • bcttiren sinir bozgunluğu bizden çık· 
L an ıç ır are ·et ana a eye 1 - k ) · ld madı, o''tekı'lerden aeldı'. Nı'tekı'm aynı' UCnzcyernez. Harp esnasında pek bU- ıgın yı ı masını mucıp o u ve onun • 
)ÜL '- h 1 ki f d kA ı ki yıkılıııı da bilahare Türkiyenin kur • sinir kuvveti Türkü yeniden bir mü -

.I[ lla raman ı ar ve e a ar ı ar T 

tor"ld' Al h lbah' ·1 · · tuluşunu temin etti. Josef Vesinin cadeleye attığı zaman, ötekiler birbir-
b 

.. u ti. man ta te ırcı erının, 
ut" ·1 · b · ''k .. dediği doğru olup ta biz Panslavizm lcrine düşmüşlerdi ... 

1 
.un tayyarecı erın iıyu serguzeşt-

cr1 d.ı F k ib ıh" b' · d ile harbediyorduksa kendimizi mu- (Arkası var) 
Jr.· var · a at, unun ıç ırm e harebeden galip çıkmıcı fanedebi- ....... ·-···-··········-·-·········-·-·-··---.. 
. ~tlcyi bir kahramanlık ''e feragat gö- T ı--------------
?iilınüş değildir. liriz. Zaten Almanlarla, Avusturya • IR A [[)~O 

Bunun içindir ki Çanakkalede dün,_ ~~acarl.ara nisbet e~il.diğ.i zaman bi • ~ 
~an 'k' b k d ı k b k zım, hıç olmazsa ıkıncı safhasında, 
d 

ın ı ı üyü or usu j e i i üyü 
on ~l"'b' . k b 1 d k muzaffer çıktığımız muhakkaktır. Program C .anması mag u ıyetı a u e ere Bugünkü 

1 elıbolu sahmerini terke karar verdik- Müdafaamn dahildeki tesirleri 6 Blrlnclklnun 938 

C!ri zaman lngilterenin centilmen ku- iSTANBUL 

l'tıandanları ve devlet adamları Türk Çanakkale müdafaasının bütün ha • ötıe neşriyatı : 
l)ıUdafaasının methüsenasını yapmak- reketlerini nasıl büyük bir heyecan için- 12.30: Plfıkla Turıı: musikls1. 12.50: Ban
~n çekinmediler. Ben bu cihan har - de takip etmiş olacağını tahmin et- dis. 13.0~: Pllkla hafll müzik. 13.25: Muhte-
1nin safhalarını günü gününe, hatta mek kolay olan İstanbulun o müdafaa ıır plak neşriyatı. 
b.ı~an dakikası dakikasına takip etmiş, ayları içindeki halini hatırladıkça hala Ak.tam neşrıyatı : 

d
0rıun içindeki biitün hareketleri derece bir heyecan dytı"arım. Bütün lstanbul 18,30: PlA.kla dana muslkls1. 19,30: Konfe
ere k d .. ·· k'k hastanelerinin boşalıp boşalıp doldu- rcı.ns: Suat Derviş tarafından. 20: Belma ve 

1 .ce ya ın an gormuş ve tet ı ey· 
ııcrnış biri sıfatile kat'i olarak şuna ka- ğu o devirde koca ~ehirde ne boğul - arkada lan tarafından Türk mustkisl ve 
lliirn k' T k T k A muş bir şikayet, ne de kliçük bir te - 1nlk şarkıları. 20,so: Sadi ve arkad~lan ta-

l Ür iyenin ve ür ün vru- ı 'afından Türk musi.kisi ve halk tar.kılan. 2l: 
l>ada hürmete mazhar olması işte bu reddüt hissedilmedi. Geniş bir tevek • bo h 
f' .. . . .. Orkestra. 22: AJaııs ye rsa aberlerl 
~nakkale müdafaası ile başlar. O za- kulle herkes kendımne duşen ıztırap Y • r 

1 
n il 1 P , 0 r r • ,. 

~ana. kadar Türke pek o kadar da alı- hissesini kabul etti. Kimse korkmadı, 7 Birincikinun 936 

cı aöı:ile bakmıyan, onu Avrupa tar _ j telaş -etmedi; her ev, her ocak Ça • iSTANBUL 

~1rıda milli şuurdan mahrum Asyai bir nakkaleye varlığından bir şey verdi. Öğle n~ rlyatı: 
~'"ın olarak görmiye alışmıs olan Al- } ler lstanbul çocuğu Çanak kaleye 12,30: Plakla Türk musiklsl, 12 50: Hava. 
b-ıanlar, bu müdafaadan l!l~nra bize bir kaç kere gidip geldi ve her defa - dis, 13,05: Plükla hafif muzik. 13.25: Muh

~~ka gözle baktılar. Hatta Türkiyenin sında bir yara getirdi. Bunların pek tclıf plak neşrlyatı. 
~i.ittcfik !ıfatile Almanya için ağır çoğu benim akrabam, arkadaşım, Ak am neşriyatı: 
bır kt k d d w • ı 18,30: Plakla dana musikisi, 19,30: Ço -
L Yükten başka bir şey olmıyacag· 1 rne · ep l'lr a aşım, tanı ıgım ınsan ar-
ııı: d p· k' · d k b' · cuklara r al · İ. Gallp tarafından, 20: Rl. "naatile evve1ce bizim ittifak teklifi- ı . . --ııç ımsenın ağzın an te ır şı-
~· ' fat ve al'kadaşlnn tarafından Türk musl-
~~i hasır altı etmiş olan Alman sefiri kayet, her h~ngi . bir ü.mits~zl.i~, bir kısl ve halk .. al'kıları, 20,30: satıye ve ar _ 

ton Vangenhaym bana bir gün sefa- yorgunluk, bır yeıs kelımcsı ı~ıtme • kada ıan tarntından Türk musikisi ve halk 
te!th d' b anede Çanakkale mi.ıdafaasın<lan ım. şarkıları, 21: Şehir tiyatrosu dram kısmı ta-
ahsedcrken o kadar yüksek ve hiir • Çanakkale müdafaası ayni zaman- rnfıııdan bir temsil, 22: Ajans ve borsa ha -

~etkfn bir lisanla takdirkarlıklarda bu- da biitiin memleketin manevi kuvve- ı berini, 22,30: Plakla sololar, ertesi gilnün 
~rıdu ki o gün onun o sözlerinde eski tini arttıran bir vak'a oldu. lngiiizler· ipl'ogrıunı. 

' 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

O da herkes gibi, yani her gün so - madı? Niçin tam o sırada bir taraftaD 
kakla, sinemada, ahbap1arımızda rast- ötekıne geçti? 
ladı.ğımız, ne çirkin denecek kadar çir- * 
kin, ne de yüzüne baktığunız zaman Bır çeyrek saat sonra, kendisinı dün. 
ene güzel!> diye gözlerimizi kend:sin- yanın en çırkin kadını tasavvur ede.rı 
den ayıramıyacağımız kadar güzel hır ve bunun için herkesten kaçan Ner 
kızdı. Vücudunda göze batan bir hı - min, bir ame İ) at masası üstünde çıp· 
çimsizlik, yüzünde insana baş çeviı te- lak yatı) ordu. 
cek bir kusur yoktu; hatta vakıt vakıt İhtiyar doktor, yaralının yüzün' tu· 
göz erinin bakışlarında, dudaklarının rulan klorform maske<;inı dül t r ~ 
gülümseyişinde, karşısındakinin ta ı<;i- kcn ) anındakı arkad an na i~.ttır · 
ne kadar işliyen bir tatlılık olurou. mekten çekmiyormuş gıbı alçak sesle 

Böyle iken Nermin kendısıni dün • mırıldandı: 
yanın en çirkin, en sevimsiz hır kadım - Meımer bir he) kele benzi) n bll 
zannederdi. Nermin kendini beğenmez- güzel vücudun saka kalması bi cina 
di, beğenmediğı için de karşısındak ne yet olur. 
karşı sevimli görünmek için kU\ vet Süat şaşkın şaşkın, bır doklo ·a, bil 
sarfedemezdi . Bunun için Ne1 - de karşısında yatan, \·ucudu ye yeı 
mini görenler, ilk bakışta, ona yak -ı çüriımuş, omuz kemiğı fırlamış, d zi 1 

IaşamazJlar, ancak çekıngenlığinı yene- n'n yukarısı kan:ar içinde kalın ~ olan 
re.k genç kızla teklifsiz ve samımi ol - genç kıza, korku \'e heye:c. nla t tı ye • 
duktan sonra onu çok sevimli ve ca - rek bakıvordu: 
na yakın bulurlaroı. -O kurtu sun Allahım! Bu guze~ vÜ· 

Nerminin kendısmi sevmemesi ve cutta bır sakat ık kalma ın! Dunyadf 
beğenmemesi yalancı tevazudan çok u- başka bır şey ıstem )O um ımdı. 
zak, hakiki ,.e içli bir duygu idi. * 
~unun içın a;> na ile fazla arkn- Bir hafta sonra, ag.. • .,ı N mınl 
daşlığı yoktu. Sırf samimi zevkı için ıç görmeğe geldiğ zaman yanında nç 
çamaşırına, gündelik elbiselerine ç k bir arkada~mı da beraber getınnış ı. 
itina ettiği halde, sokak için yaptır - ı - Nermin, sana arkadaşım Suadı ta· 
dığı esvap, manto ve şapkaları daima nıtmak içın müsaadeni istiyeceğim. 
lüzumundan faZla sade ve vücudunun Yatağında henüz bir parça doğru • 
hatlarile yüzünün ,.e gözlerinin mana<>ı labilecek kuvveti konJinde bulan has1 
nı göstermiyecek bir model de s'eçer<li. ta bu ,·akitsiz ziyaretçiyi görclüğ•i za. 

cÇirkinım• düşuncesi onda bir ka man kıpkırmızı olmuştu. Cevat bunu 
naat haline girmişti. Bunu çok tabJ \ öı ünce gülümsedi: 
üstünde durulmasına lüzum olmıyan - İyiyken bile yeni bir yüz tanı • 
bir hakikat olarak gördüğü içın bütiin maktan hoşlanmadığını bildığim } alde 
dığer genç kızlar gıb. yüzüniı ve göl- Suadı ha tane) e kadar getirme· e cc 1 

l ini bo) amak, karşısında ı' re huş saret ed ş mm st"bebı \'ar yavrum. Se
görünmek maksadıle gözler ne !Çın n ni bu hale sokan hain adam işte o! 
tatlı duygu~unu aksettirmek külfetıne Nerm·n hayretle bağırmaktan ken· 
b.le katlanmaı.dı. d ni alamamıştı: 

Ona sokakta rastlıyanlar, etrafına - Nasıl? Otomobil demek s zındi... 
bakmadan Ye hiç kımseyi görmeden Suat önüne bakıyoııdu; fakat o ka 1 

dalgın gözlerle uzaklara baktığını ve dar zavallı bir hali vardı ki, genç kıa 
kendisini göstermemek içın küçü'mek asıl acınacak o imiş gıbı elini uza u. 
isterken geniş omuzlarını yuvarladığı- - Üzülmeyiniz; sonu iyi biten kaza• 
nı ve daralttığını anlıyamazlardı. lar çabuk unutulur. 
Yakın dost ,.e akrabalarının Neımi- * 

ni bu sabit fikrinden ayırmak için s r-1 Nermin nekahat günlerini amcası 
fettıkl'eri bütün gavretler boşa çıkmış nın Yakacıktaki evinde geçirirken Sua. 
ve seneler böylece arka arka) a geç'p dın her gün onu görmesi ve b r iJtt 
gitmişti. 1 saat ) anında kalınası tabii bir şev g.bJ 

Bir haz.ran sa- görülü) ordu ar .. 

bahı Nermin er. Yarınki nushamızd ı : tık ... 
kcnden Yakacık Genç kız ken .. 
ta oturan amca - y d disini tatlı bi! 
sının evine git - aşayan a am... hülyanın kanat· 
mek üzere yola larına bırakmıt 

düzülmüştü. Yazan: Kadircan Kaflı uçuyordu. Sua • 
- Bu saatte dm her gün biru 

beni gören ol - daha artan ya • 
:maz; ankama mavi margizet entarımi, kınlığı onda, o güne kadar yaşı) an ü • 
ayağıma alçak ökçeli beyaz iskarpın - mitsiz düşünceleri yavaş yavaş ö dür
lerimi, başıma da geniş kenaTlı pana - meğe başlrunıştı. 

mamı giyer ve rahatça yürürüm. Bir Fakat bazı günler sokakta, esk den 
saat sonra amcamdayım.. olduğu gibi, şapkasını gözlerine ka • 

Genç kız evden çıkarken arkasın • dar indirerek omuzlarım göğsüne doğ· 
dan bakan ablası kendi kendisine dü- ru kısarak yürürken birdenbire Sua • 
şünüyordu: dı hatırlıyordu: 

- Aptal kız, be.nim onunki gibi ince - Ne ıkadar sevimsiz bir kızım; aca• 
ve bıçimli vücudum olsa, bu güzelliği- ba Suat beni böyle görürse ne der? 
mi dünyaya teşhir etmek için daracık Ancak, Suat Nerminın en sami:rn1 
elbiseler giyerdim. duygularını anlamışh artık... Onun 

Yol tenha idi ... Başını sabahın hafif kendini çirkin bulduğunu ve bu acı 
seninliğline bıralonak için Nermin şap-ı duyguya kapılarak etrafına karşı böyle 
kasını elinde sallıyarak spor adımla - kayıtsız bulunduğunu biliyordu vı 
rilc yürüyordu. Birdenbire nasıl ol - bununla mücadele et.ırneğe azmetmişti. 
duğunu ve nereden ç:ıkıtığını anlıya • * 
madığı bir otomobili ta yanında gör • - Nermin bir aydanberi sıına yal • 
dü ve haykırdı. varıyorum, benimle evlenmeğe razı ol· * mıyacak mısın? 

Ameliyat sa onunun kapısında, genç - Sana kaç defa söyledim Sua , sen 
operatör Suat hocasına yalvarıyordu: yakışıklı bir adamsın, bense çirk n bil 

- Kuzum hocam, yanınıza asistan kızım; seninle evlenemem. 
olarak beni alınız. Ameliyatın nası! bir Suadın gözlerinde bir ateş tutuş • 
netice vereceğini anlamak iç•n bir sa - muştu. Genç kızın elini elleri içme al· 
niye bile fn:zla bekliyemern. dı: 

Yaşlı doktor Suadm omuzunu okşa- - Nenninciğim, madem ki ben seni 
dı: olduğun gibi seviyorum, mademki er .. 

- Üzülme oğlum, sana söz veriyo - kek gözlerim seni çok sevimli bulu .. 
rum ki bu genç kızın dızinde hiç bir sa- yor, o halde beni böyle manasız bil! 
katlık kalmıyacak ve bir kaç gün son- vehim uğruna bedbaht etmekte se • 
ra kendi ayrığile evine dönecektir. Fn- bep var mı? 
kat çok çok istiyorsan. bir operatör sı- Genç kız elile yüzünü örttü .. Par • 
fatile sen de ameliyatta seyirci olarak makları arasından yaşlar sızıyordu. 
bu]unabı :rs n. * 
Hocasının \'erdiği teminata rağrneı1, 

genç doktor, durulmıyan ve bitmiyen 
bir titreme ile sinirlerinin sıkıştığını 

du,·uvordu. 
- Ya ot mobilimin altında cnn 'er

s ) di! za,·allı genç kız! Fakat neden 
l> • kadar dal~ın ) ürüyordu? Arkas n
d n korna çnlcL[!ım halde n'çin du" -

Suat karısının seçeceği elbise ve şap
kalar için seferber hale girmişti. Her 
gün onunla birlikte çarşıları dolaşı .. 
yordu. 

- Bu açık renk kumaş daha üzel 
değil mi? 

- Elbisenin arkası çok bol g hı ge· 
(Lütfen sah~feyi çevıriniz \ 
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iKiNCi KlalM - A. R. Yazan: HqlaAutin lnailizceclen çeviren : Haanan U,,,,,,.., 

Cemil hiç beklemediği bir zamanda, esrarengiz 
bir adam tarafından, teşkilib mahsusanın 

şifresile gizli bir emir aldı Sıra genç kızı dinlemeye geldi 
Cemil, Kazak alayı kumandanı - Rica ederim, bunu yapmayınız. 

Marki Gorçakofun ziyaretinden av - - Niçin} .. 
det ederken, şato";tun asma köprüsüne - Hiç iyi bir ,ey olmaz. 
yakın bir yerde, sık ağaçlar arasından, - Canım: bir doktorun gelip gör-

Madmazel Pattan hem biran evvel isticvap edilmesini 
istiyor, hem de polis ile karşılaşmaktan korkuyordu 

köylü kıyafetinde bir adam hrlamıf; mesi, hiç iyi bir fey olmaz mı} .. 
elindeki mektubu Cemile uzatmıt: Map, daha enditeli bir tavırla ce- Hendriks şefinin kendisine göster-

- Yarın .. bu vakit .. burada... C vap verdi. ' mek istediği feyi aörmek için batını 
vap bekliyorum. - Emin olunuz ki, olmaz ... Ah, siz kaldırdı. 

Dedikten sonra, gene ormanın sık bilmezsiniz. Olabilir ki doktor iıtira- Çavuf artık kendini tutabilecek hal-
ağaçları arasında koşmıya batlamıttı. hate lüzum gösterir. ' de değildi. Bir kaç dakikadanberi bir 

Cemil, birdenbire şafırmıftı. Bir - iyi ya, Mata·· sen de gider isti- de mide bulantısı hissetmiye batlamıf-
müddet, bu adamın arkasından, baka rahat ederıin. tı · 
kalmıttı ... Sonra: bunun bir desise ol- - Evet, amma .• o zaman buraya Acaba bu, sıcaktan mı, yemekten 
mail ihtimalini de dütünerelc; üze • bir ba,lda hizmetçi getirilir. mi, yoksa fU kesik burunlu cesetten 
rinde hiç bir yazı olmıyan kalın zarh - E.. ne çıkar, yavrum) .. O hiz • mi ileriye geliyordu). 
açmıfh. Ve açar açmaz da, derin bir metçi ,elir. Bir kaç gün kalır. Bu Kendi kendini tatmin etmek isti -
hayretle sarıılmıt: müddet zarhnda aen istirahat edenin. yormuş gibi alçak -.le: 

- Olur fCY değil. lyilctirain. Ondan sonra, tekrar gelir- - Biz bunun gibi daha neleri gör-
Oiye mırıldanmıttı. ıin. mütüzdür, diye söylendi. 
Mektup, bir Türkün elinden çıktı - Maşa, ıittik~e artan bir endite ile Kent ce~ap verdi: 

ğana hiç fÜphe edilemiyecek kadar iş- muhalefet ıösterdi: - Belkı. Fakat böyle seri halinde 
lek bir yazı ile yazılmıştı. Altında - Hayır .. hayır ..• Rica ederim, bu yekdiğerine bağlı üç cinayeti bir arada 

düğünü, ümitlerinin öldüiünü, her te· 
yin öldüğünü bilerek bu 8ÖnmÜf ocak 
karşısında yapayalnız kalmak elbet te 
tahammül edilir şey değildi. 

* Birden genç kız poliı teğmeninin 
karşısında olduğunu gördü. 

Niçin bu kadar çabuk gelmişti) 
Kendisini biraz yalnız, biraz rahat bı
rakamazlar mı idi} Bu odada, çayır 

biçki makinesinin yekneak ıesi ile 
pekala bafbata kalabilirdi elbet. 

Peki, sonra da bu poli'I Amiri neden 
ona değişmit gibi görünüyordu) Ha -
linde bir haf kalık var gibi idi. Bir defa 
gözlerinin kenarları içine ~kmüftÜ, 
kır saçları balkonda konu,tukları za. 

( B. Ş.) harflerinden ibaret bir imza i fikirden vaz ıeçin. Ben, tahmin ehi • asla görmemitizdir. 
bu imzanın üzerinde de, hususi bir ğiniz kadar rahatsız değilim. Görecek· Hendriks topuklarının üzerinde dö- mana nazaran daha aiarmlftı i yüzü 
fek.ilde konulmuf olan üç noktadan siniz. Yarın sabaha kadar, hiç bir fC _ nerek sahanlığa çıktı, yava' fakat kafi de muhakkak daha sarıydı. 
ibaret bir fifre vardı. yim kalmıyacak. Hatta, timdi kalkıp adımlarla Langın dut yapmış olduğu Polis müfettiti o zaman ona korku 

Cemil derhal mektubu pantalonunun ak,am yemeiinizi hazırlayacağım. banyo dairesine doğru yürüdü ve ka- vermiftİ. Şimdi bunun aebebini ı 1lı -
arka cebine sokmuf: atını mahmuzla- Cemil, elini Maşanın alnında gez • pısını açarak içeri girdikten sonra ar• yamıyordu. Polis olmuş veya olma -

mıf, onun da bütün diğer insanlardaı• 
ne farkı vardı} Fakat bu da ne) l,t• 
genç kız tekrar korkmıya be ... m•ftl• 
Fakat bu defa b" korkunun hangi 8* 

hepten ileri geldiğini pek iyi biliyor• 
du. Polis müfettitinin halinde, tav " 
rında, hatta sesinde bir aaba...zlık. 
kuvvetli bir sabırsızlık vardı. Genç kıS 

ondan korkuyordu. Az. kalam titre " 
miye batlıyacaktı. 

Polis ,efi: 

- Madmazel Patton odenaa p • 
dikten sonra babanızı bir defa daha
gördünüz mü) 

Diye sordu. 
Polie tefi o kadar yorsun aöriini " 

yordu ki, genç kız onun bir eandalye
ye ilifmesini temenni ediyordu. Fabl 
o, oturmuyordu. Genç kazın &aünde, 
genç kız ile ~ğın arasında a,.kta 
duruyordu. 

(Arbm ftl') 

mıftt.. . Şatonun büyük kapısı önün- dirdi. Bu ipek gibi parlak ve yumu • kasandan kapadı. 
de atından atlamış, hayvanı bir bahçı - şak derinin altındaki gizli atef, Ce - . . "* Geçen Bilmecemizde Kazananlar 
van yamağına verip ahıra ıönderdik- milin kalbine derin bir ıztırap ve tees- Bır kaç dakıka sonra yüzünü elleri-
ten sonra, sür'atle dairesine çıkmış; sür verdi. ni soğuk su ile yıkadı ve havluyu ısla- (Dünkü nüshadan kalan kısım) 
Qdaaına kapanmıf; mektubu okumı - - Mata .. yavrum!.. Şayet, istira • tarak uzun müddet boğazının üzerinde DİŞ MACUNU • 
ya başlamıştı. Mektupta, fU satırlar hat zamanlarında paraaız kalmaktan tuttu ve nihayet aynaya baktı, kalın Bursa Umurbey mahallesi Çeşme 
vardı: korkuyorsan; ben sana muavenet e - parmaklarını terden ıslak hale gelen sokak 3 de Yıldız, Vefa lisesi 245 Ta-

«Aziz kardeşim; derim. saçları üzerinde tarak gibi kullandı ve nk Erman, Ankara hususi Bizim mek-
Sarıkamıf harbinde esir olduğunu Demek mecburiyetini hissetti. .. Bu ondan sonra da yüzü gene solgun ol • tep 3 71 Necati Türkeri, İstanbul böl-

duyduktan sonra, aylardanberi uğra • teklif kartısında, Mata büsbütün ai • ~uğu h~lde Pattonun odasına gitmek ge san'at mektebi ihzari 1/C den 442 
ta uğraşa, izini güçlükle bulabildik. nirlendi: · uzere dışarıya çıktı,. Halit, İstanbul bölge Endüstrı mekte-

Sana bu mektubu veren (Akmes • _ Rica ederim .. çok rica ederim.. Ağır adımları sahanlığın döşemesi ü- bi 416 da Z. Sonce~y, İzmir Faikpaşa 
c:it) li (Ali Can Bey), hususi bir va. bu mesele üzerinde daha fazla ısrar zerinde akisler yapıyordu. Yürürken mahallesi Karakuyu caddesi 17 de Ze-

w k" h ld k d w b" k ka\'et, İstanbul Gelenbevi orta mck -
zife ve talimat ile oraya gönderilmit • etmeyiniz ... istemiyorum. Buraya, be- afagı 1 0 en yu arıya ogru ır o-
tir. Birbirinize muavenet ediniz. nim yerime bir başka hizmetçinin gel- bn;-ıtkma seksleri yükseldiğini işitti. Çayır tep 
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Ben ve bütün arkadaşlar, gözlerin- meaini istemiyorum. Bana, yarına ka-ı ıç i ma inesini~ tö~ töfünü de duydu. Kadıköy Mektep sokak 24 de Cevat 
den öperiz.» dar müsaade edin. Göreceksiniz ki, hiç Bot kalan mıdeıı sancı yapıyordu. kızı Nebahat, İstanbul erkek lisesi 494 

Cemil: bu satırları okurken sevin - bir ,eyiın kalmıyacak. Fakat bu sancı deminki bulantıya el- Rliknettin, İstanbul b01ge endüstri o-
cinden çıldıracak hale geldi. Mektu - Cemil, derin bir ketumiyetle hisle- bette müraccahtı. kulu 416 Z. Sonceley, Samatya 43 ün-
bun; sahte ve bir casusluk eseri olma- rini aalclamıya çalışan bu hassas kızı, Odaya girerken: cü ilk mektep 4 de 1 73 Müfide Hüs -
11 ihtimaline mebni kağıdı, evirdi, çe- daha fazla üzmek istemedi. - Biraz iyileştim, diye söylendi. nü, An:ıavutköy birinci cadde 90 da 
Yirdi. Dikkatle muayene etti: _ Pekala, Maşa .. istediğin aibi ol- Fakat dikkat etti ki oda boftu. Ha- Şake. 

- Hayır!. Bizimkilerden ... Tet • sun ... Fakat, sen de benim sözümü yır bot değildi. Pattonun cesedi gene PARA ÇANTASI 
kilitı mahsusanın bu tifresini, müm- dinliyeceksin. Vereceğim ilaçları ala • oradayd~ .. Yalnız teğme.n . yoktu. Ça- A:layköşkü caddesinde Tevfik kızı 
kün değil bir yabancı bilemez. Hem caksın. &n izin vermedikçe de, yata- VUf şefının genç kızı ıstıcvap etmek Tüı:ık1n Doğan oğlu, İstanbul erkek li-.. ı k · · ld w l d sesinde Ercümend Celil, Fatih San • 
de; yazı tamamile doktorun yaz111 ğından kalkmıyacakaın Söz veriyor uzere at ata ınmıf 0 ugunu ana ı. ·· 1 dd . 20 . Is 
El 

. ' · · V h ld L - LI. • '- guze ca esı de Bedra, tanbuı er-
lı yazının içinde olsa, onun yazısı - musun) e o zaman o e uaı.t_emıye ııtarar ve- k k ı· . F/ 3 de 72 3 M-t...- V f -

k d. d .. .. '"d"' d e ısesı au:ııet, e a er 
nı derhal tanırım... Ah Yarabbi.. bu - Teşekkür ederim. r~re mer ~vene . ~u yuru u, Uf kek lisesi A 2 de 44S Cemil. 
aeceyi nasıl geçirmeli. Yarına kadar, (Aıbaı yar) cıhazının hıç kesılmıyen su şıkırtısı MÜREKKEPLİ KALEM 

meraktan çatlıyacağım. ---···-.. --·-----··- sinirlerini bozuyordu. İstanbul kız orta <>'kulunda A/ 1 de 
Aklına, birdenbire Maşa geldi. - 35 - 325 Mürüvvet, İstanbul lisesi 830 Yıl-

Mektubu, para cüzdanının iç gözüne ( lr Doktorun maz, Çemberlitaş Peykhane sokak 23 
dik"atle sakladıktan sonra, Matanın Glinlük Pazar 8GŞ oda de ~ehm.et Tuncer, Kabataş erkekli -
odasına geçti. (Saat 6, dakika 51- ..at 7, dakika 2) seaınde C/ 1 de 1537 Zafer, İstanbul 

Maşa: Cemili görür görmez. yata· Notlarından (*) Madmazel Patton kendisini bu bi- erkek lisesi lfE den 
864 

Nejat Özdağ. 
iınd~n kalkmak iıtedi. Fakat Cemil, Yeni doğan çocuklar tip tükenmek bibniyen beklemiye ne- Zile İsti~ıy!e~ 164 Na • 
ellenle on~n omuzlarına dayanarak Ve ili/oları den icbar ettiklerini düşünüyordu. hit, İmıit demiryolu şapkacı Himit va-
tekrar yatagına yatırırken: Yeni datan çocuklara verilen gıdanm Doktorun ona: sıtasile Necdet, Beyoğlu Seniye apar-

- Hayır, Maf8 .. kımıldanmıyacak- kltl ıellp gelmedlttnı anlamak için ço- - Bir isticvaba kartı koyacak ka - tımanda Attila Can, Ankara Necati • 
ıan. cutun tartısına Ye tablatine dikkat eı- dar kuvvet hissedip etmediğini, sor - bey ilk mektep D/5 de 782 İbrahim, 

Dedi. met kafidir. Küçük çocuk ana ve baba- duğu zama.ndanberi dakikalar, belki de İstanbul erkek lisesinde 828 Kemal. 
Maşanın vücudu, ateşler içinde idi. ıarına, aşalıdakl llateyi takip etmelerini saatler geçmiftİ. Bir defa bu sual o - KİT 

Duru beyaz yanakları, al al harelen - tavsiye ederiz. Bu cetvel tabil vasati bir nun canını aık.mıftı. Vakıa doktor İzmit piyade alatı 3 üncii tabur ka -
mişti. levhadır. Vingrat iyi ve nazik bir adamdı, am- mutanı ~ğlu .Orhan, Üniversite edebi • 

Cemil, endişeli bir tavırla, sözün~ Çocuk dolumda 3250 gram olmalıdır. ma neden ısrar ediyordu) Genç kızın ya.t fakultesı son sınıf talebesinden 
devam etti: Bir aylıktan itibaren §Öyle devam etme- söylediği ''evet>> kelimesi ile neden ik-' k~ıthat ket eb":1851, d Anlk8a5raF'~İi İltbe 1 

S 
· ı bak ı l Udir: "f . . ın me e ı en anır, stan u 

- oy e a ım, nası sın}.. tı a etmemıştı; Neden: 5 inci ilk mektep 4 de Rati T hi Et-
- Fena degw ilim. ı aylık - 3750 gram Em" . . . ~ P a r, 

1 
aylık _ '500 gram - ın mısınız r yemez Sultansuyu sokak 7 de Kemal 

- Amma, senin çok ateşin var. 
1 

aylık _ 
5260 

gram - Yorulmaz mısınız) diye üstüste Kayseri lisesinde ı de 1149 Cabir: 
Şato kahyasına haber vereyim. Bir 

4 
aylık _ 5950 gram sormuştu) Kumkapı orta okulda 2/3 de 504 İr -

doktor getirteyim. 1 aylık _ 6550 gram. Madem ki genç kız «evet» demit - fan, Mersin Yoğurt pazan kahveci 
Ma a, birdenbire telaf etti. Adeta, e aylık _ 7100 gram ti, bu cevabı kafi bulmalı idi. Mehmet vasıtasile Enver, İstanbul mu-

yah arır gibi cevap verdi: 7 aylık - 7600 gram Genç kız doktorun yüzüne kartı sevi lisesi 384 J ak Papu, İstanbul er -
-···-·-··· .. -· ................................. - 8 a~lık - 8000 gram bağırmamak için kendisini zor tut • kek lisesi 728 Lütfullah. 
liyor bana. 9 aylık - 8350 gram muştu. Fakat artık yetifir diY,e düşü- KART 

- Ş pkanın kenarını yukarıya doğ- 10 aylık _ 8850 gram nüyordu. Ne soracaklarsa sormalılar, Vefa erkek lisesi A/4 580 Kemal, 
ru kald rırsak sana daha ıyi yakışa - 11 aylık _ 8950 gram sonra kendisini rahat bırakmalılardı. Konya Mecidiye hanı altında terzi Se-
cak an rıım. 12 aylık - 92l50 gram Fakat her halde yalnız kalacak de- yit oğlu Bekir, Nuruosmaniye Übeyt 

V Neımın, mes'ut gözlerle ay11 '.lya sokak 4 Nihat, Sivas posta kutusu 4 
baktı~ı zaman artık kendisini eskisi ( •) Bu notlan kesip •ldaFDS, ,. • ğildi. ihtiyar hizmetçi kadını neden Şerife, Denizli emniyet dairesi kısmı 
gibı çi rk'n bulmuyor, yüzünde sı:-vim- hat bir albüme ,aplfbnp kolhıkai)'oe savmışlardı} itte pekala onunla ko - adlide polis Ali oğlu Haydar Kozak, 

vut'köy Sekbanlar sokak 24 de Adnan. 
54 üncü Hık mektep 4/B den 315 Meh· 
met, Foça nüfus memuru Galip kızı 
Jale, Kilis Kemaliye i:1ık mektep J den 
827 Necdet, Hayriye lisesi 10 dan 07 
Mehmet Sayreç, Küçük Ayuofya ~ 
hit Mehmetpaşa yokuşu 2S de Fehmi 
Baysal, Bandırma orta mektep 32 de 
C. Umut, Eliziz Taşmapza IObk 42 
de T. Şendi!, Sivas erkek liaesı 3/B 
den 184 Sami Olgun, Ankara tmıet 
Paşa mahallesi Zafer cad. Selimi so .. 
kak 98 A:li, Maraş orta mSt.ep 2/ A dall 
5 5 Mehmet Deligönül, Konya Pur;akll 
mahallesi 2 7 de Semahat, Gende A • 
nadolu oteli müst.eciri Tevfik ollu lr 
mail Akartürk, Kayseri İstanbal cad • 
desi 47 de Kidwr, Çorlu orta mekteP 
6 Hamdi Aytaç, Konya maliye tahsil 
şubesi memuru Sait kızı Muazzez, ~
kişehir Üücü ilk mektebi kaq111 7 de 
Süveyda, Ankara Gazi li8e8i 2/B deıı 
1105 Muammer, lstaM>uı Rilltempajl 
mahallesi İpçiler 13/I 5 de Şerif Ay• 
demir, Ankara Yenihayat mektebi 
2/B den 318 Ayşe Yen, Kaba&q llsdl 
3/ Adan Nevzat, Ziya G(I[ Alp l/S deli 
Aliye Kızkaç, Balıkesir 6 Eyl6l otuld 
5 de Bedri Güneş, Y eşilköy ilt mek • 
tepte 42 Sabahat, Lüleburgaz 2 de 44' 
Hüseyin İhsan, Kadıköy Yeldej!rmeld 
Kırkahve sakak 16 da Necmettin, Bor 
tancı Fınnlı sokak 9 da SeJfeddillt 
Ankara elektrik şirketi 1&11tralındll 
Sait, Ankara Yenihayat mektebi 611 
Yaşar, İzmir Kemeraltı Hacı SadullaJJ 
oteli 13 de Tahsin, Ankara erbt u.r 
si 4/C de 430 Enver, Ankara güınrilk• 
ler tetkik müdürlüğü 2 nci f11be ııar 
murlarından Şevket kardeşi NMide. ·-·········--
NIJbetçl 
Eczaneler 
Ba ıecekl niltelfl ecsaaeler ........ : 
:lstanlllal elhetlndekiler: 

At.sarayda: <Ziya Nuri). Alemclerda. 
(Abc:Ullkadir). Bakırtöyüncle: (llenel)• 

Beyazıtta: (Haydar). Emln6n0nde: (811-

nll Haydar). Fenerde: (Arif). KanclJD'" 
rükte: (Arif). Küçiıkpasarda: <mtıııe& 
Cemil) . Bamatya Kocamuatafapaflda" 
(Rıdvan) Şehremininde: (Nbmı). leb"' 
zadebaşında: (Halil). 

Be1otla clhetindekller: 

Galatada: <Sporidls~. Haatôyde: <Bat '" 
but>. Kasunpaşada: <Vasıf>. llerbs na'" 
hlyede: (Kanzuk, Gunet>. IJllllCle 
(Halk>. Taksimde: <Tatsım. bama&>. 

li h • ı k fedijordu. Çirkin kız, sev- yapma. Sdanb amemmwla .._ notlu nufuyordu, birlikte anlıyorlardı. Ankara Hacıdoğan mahallesi İbaduı _ 
i ve sa d le g!!zelle ınişti. Wr •oktor liW imd..ı- ,......... Böyle yalnız kalmak, babasının öl- lah caddesi 49-51 Salahaddin, Arna - medi)'ede: <Ahmedlye) · 



6 Birincikinun 

Adliye saraymm muhteşem olması 
için hiç bir şeyden çekinmemeliyiz 
Bina için münasip görülen yeni yer hakikaten 

rnükemn1eldir. Fakat sarayın haşmetinden 
kaybetmemesi ıçın tapu dairesine doğru da 

genişletilmesi lazım 

SON POSTA 

Begoğlunda 
Kadastro 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünce, 
Beyoğlu Merkez nahiyesi sınırı için
de olan mahallelerin tahdidi yapıl
'maktadır. Bu cümleden olmak üzere 
Kuloğlu mahallesinde bulunan eşhası 
hususiye tahtı tasarrufundaki gayri· 
menkullerin tahrir muamele.i ikmal ~ 
lunrnuftur. 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğü Def
terdarlığa, belediyeye ve evkafa key
fiyeti bildirerek maliyenin, vakıfın ve 
idarei hususiye ile belediyenin malı o
lan emlakin de bildirilmesini istemiş
tir. Yeniden yapılan bu tescil muame
lelerinde, mezkur resmi daireler arasın
da bilahara bir ihtilafa mahal kalma
mak üzere, hakkı tasarrufa ait bütün 
delil ve vesaikin de ibraz edilmesi ta
leb olunmaktadır. 

Yeni bina nizamnamesi 
Şehrin müstakbel planı yapılınca

ya kadar tatbik edilmek üzere bazı e

saslar kabul edilmiştir. Bu esaslara gö
re bcf kattan fazla bina yapmak ya
saktır. Çıkmaz sokaklarda bina inşa e
dilemiyeccktir. Bitişik bina yapılacak 
yerlerde bitişik yapmayıp da ayrı bina 
yapmak isteyenler komşu hududun
dan en az 3 metre fasıla ile bina yapa
caklardır. 

YörUkali plajı 
Büyükadadaki Yörük Ali plajı A

daları güzelleştirme cemiyeti tarafın
dan idare edilecektir. Halen, plajın na-

'( tamam kalan inşaatı da gene cemiyet 
(b~i Adliye binasının yapılacağı sahanın tayyareden almmıı bir resmi marifetile ikmal edilecektir. 

111atıın kunılacağı yer, yukan kıs1mda görülen parkın bulunduğu yerdir) Aradan 15 sene geçtikten sonra, 

lü !~.ta.nbula, İstanbul şehrinin büyük- bugünkü muhtevlya.tıyle birlikte istifade ~örük Ali plajı bütün tcsisatile bele
) gu ıle mütenasip bir adliye sarayı edebilmek auretlle yeni lnp.at ınruuıda a- dıyeye devrolunacaktır. Bu müddet 
ltı'Phrınak için seçılen Sultanahmet zaml tasarrunar temin edilmek mümkün zarfında, plajdan edilen intifa da A
~"?anınm umumi bir tasvip ve tak- oldu~una göre bir taş ile lld kuş vurmak lm- daları Güzelleştirme Cemiyetine ter-
~ ıle karşılandığı görülmektedir. Fa- kan dairesine glrmlş olacaktı. kcdilmiştir. 

,t a~I~ılıyor ki binanın kendisi ve j Şlmdl görüluyor kl bu tasavvur Te tah - _ ...• 
~ı ıçın söylenebilecek ufak tefek fa- minler hayal imiş ... Ve o kadar emek ve mas-
'it üh 1 lıok m im bir ÇQk noktalar vardır. Du rafla elde edilen plinın değlştırllmeslne ka-

~ t~l~rdan bazılarını aşağıda göre - rar verllmtş: 
~ ksınız. Bu satırlar bu meseleyi ya _ Ben buna cidden acıdım: 
t tıdan etüt etmiş bir dostumuz tara _ ı - Bir defa yeni emekler ve ma&raflarla 
~an yazılmıştır: vücude getirilecek planın Sultanahmet mey-

• Son Posta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
5-12 - 1936 

~ ~kü gazetelerde, Adllye sarayı Plan danının cephesi imtldadınca değilde Mehter- J 

~~Jestnın yeni arsaya uymadığından hanenin derinliği istikametlnce uzatılması 
~ e Yenı bir pldtı hazırlattırılacağını o- zaruretlnden dolayı burada da mühlm bir ı=-==--Tür-.-. ""k_D_e_v_l-et_Bo_r_ç_la_n __ _ 
~Uırı. lstlmWc bedeli verileceğinde şüphe yoktur. 

laıı •tı Plhı eski Şürayı DevleUn ve kısmen Halbukl ıerek tapu gerek dikimhane bi -
~ ~ Polis müdurlüğunün lşgnl ettiği Tom- naları devlete alt olduğu için sadece bir he
'llresı ve havallsl lçln hazırlattmlınış ve dim masrafı mukabilinde o ilk muhteşem 
't.Ue o arsa göz önünde tutularak uzun, planı tatbik kabillyeti vardı. ve: 
' 1 tüzeı ve haşmeUl bir bina ta ::wvur ye 1 Tpu daire inin hedml de, şehrin bu&ünku 
~. edUnıiştır. iş hacmi noktasından masalllıa asla müessir 

Lir•· Lira 

3 7,5 T. B. I 22 '7S il "' 5 Haz.ine B. 00,<.ıo 
% 7,5 T. B Il 21.2.!5 Dahili 1stikraz99,05 
'1o 7,5 T. B. lll 00,•IO 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lua Lira 

Ergani 97 .00 1 Anadolu IveII 40.9S 

Sivas Erzurum 96.SO Anadolu M 00,00 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

~ ~ müşkfilatından dolayı son günler- olamazdı. Çünkü kadim tapu kuyuduna ait 
~~k dairesi yerine Kadlnı Mehterha- mahzenler haricinde bulunan ve onların ö
' buıunduğu şimdiki Umumi Mapusane nüne tesadüf edip vaktlle asıl Sultanahmet 
' daha doğrusu Suıtanahmet meydanı- meydanına tecayuz suretile inşa edllınlş ol
': ttrctb olunduğunu lşltlnce hep scvinmlş-ıması da buguıı için hednılne ayrıca ve ha-
~ kikl bir sebep ve met teşkil etmek !Azim ge_ ts. B. Mil. 
~~ il: Her şeyden evvel o arzani gtlzel ve 1 n buglinku tapu binasının hele Beyoğlu ve • • Hl. 

81.00 

ıo,oo 

Lira 

lst. Tramva7 2.l,)' 
Bomontl 9,4S 

H,ı.ı 'ltteın plan bu haşmetll ve tarihi mey- Uskudur kısunlarını takiben diğer kazalara • 1> Name ıv,OO Terkos 
'ııı hkışacak ve şehrin müstakbel plı\nı- nlt teşkilnt tn yerlerine gittikten sonra şehre Merkez B. D. 89,00 A. Çimento ı3,oo 
'>~ 'lla hatlarından birisi de bu suretle nd- gore busbutun büyük ve tatla geleceğinden ÇEKLER 
\j l\~ ellle şimdiden ve imar tarihine ma - ve vakt.lle tarihi bir meydana tecavüz su - Krş. ı.. T. L için 

~. ir adun halinde atılmış olacaktı. r tile inşasına saik ye amil olan sebeplerden isterlln tı17,Qıl Dolar 0,.946 

\~Ylllıtıiştık: Çunkü: tahmln cdıyo~duk ki bır Jaııeslnln bllc bugün ortada kalmadığın- F. Franıı 17.04 Liret 11.0975 

~~'hanenin cephesi hnttı\ cl\•ardnkl da şüphe yoktur. Ve hedlınden öturu tapu- ---------------
,1\ıı~ay hattına yakın kahvehn'lC'l"r dahi ı un ndllyeye k:ıt'i surette geleceği gune ka- NAKİ'f 
\ Olnıak üzere o muhteşem plün lçln çok d r sürecek bir intikal devresi için ise ihti- Kı1· 
'1 teıecek ve mutlaka bugunku Tapu Dal - ~aç gorulecek her türlü tedbirleri almak Lş- 20 F. Frangı 116.0J 1 1 Mark 
~ ile Yanı başında gene devıc+c alt olan ten bile değlldlr. ı Dolar 1:16,00 20 Drahmi 
\ 

11 
it 'fe çok uzun ccphell Dikimhane binası Bu mevzu etrafında son bir eııdi<-em daha 1 İsterlln tı18,0J 20 Leva 

'ı~ltıın tatbik sahasına it.hal edllmck su - 1var; Eö-cr yeni adliye sarayı Mch erhaneııln I 20 Liret 130,w 20 Ley 
~e Cidden haşmeUI ve şehri hakikaten bugunkü derinliği lmtldadınca yapılacak o-
ıı tecek ı Borsa Dıtmda ~ bir anıt vücuda getlrllebllecek - ı u·sa çok korkarım ki cephe darlığından do-

k 
L. K. 

Krş. 

26, JJ 

23,J() 
23,0S 

14,JJ 

L K:. 
~lla · layı ne kendisi ne de ittisalinde kalaca olan 

1 \ı llsUe bu gun değilse yarın ve beheme- kadim Flruz ağa camii kendi şahsiyetlerini 
~ l'al>u ldarelerl ister. istemez Adliyenin ve mimari ha~metıerlnl gösteremiyecck dar 1 

\ 11..lı: idaresi altına geçecek olduğuna gö- bir sahanın içinde sıkışıp kalmış olacaklar-1 

Kredi Fonsiye Mübadil Bon . ..ı 1.00 

1880 senesi oo.ool Gayri • • U,OJJ 

1903 • 103,0J Altın 997 

,-~nkü tapu idaresinin bulunduğu bina- dır. l911 • 'Jı ,J Mecidiye J 

\ ~e arsasının adliyeye terki kadar Sultan:ıhmet meydanına sapacak k(igede- '-••••• 'I ~betli bir hareket de olamazdı. Çünkü kl bu cami, Fatihten sonra biz Türklerin yap- ----·---------
~ lldliye sarayının en bariz hususiyetle - tığımız ilk imar e eridir. Ve on dokuz sene 
~e ~birtni teşkil edecek olan (Arşiv} ad- .sonra 500 ziincu yılını kuUulayacatmıız mu
\ı ar adllyenln daha bugunden kanuııt azzam İSTANBULA GİRİŞ şenliklerinde mu
\11 h.tın için fili ve kat't bir peyki olacak hlm bir rol oynayacak kadar tarihi tıymet-
'ıi.:. tapu dairesi için de şiddetle Hb:ım bir ıer taşımaktadır. G. B. 

\' olmasına ve tapu dairesi hedme-
\ :ııe eıyevm bu binanın arka ında buıu- Yasak sicara satanlar 
\ e memleketin bütün tasarruf hukuku- ~ . 
\~et olacak kadar da büyuk mrı.nalar Burs~ <.Hus~si.) -. -. A~çı Emın ve 
~tı kadim tapu kuyudatının bulunduğu ıYusuf ısmınde ıkı .. kı~ı ş:hırde satıl"'!a

tılerde yanl bu ıayri kabili ihtirak ve 111 memnu olan koylu sıgnrasında·ı .n 
.... n eserıercıu de aynen ylnl yann paket sigara satarlarken görülmii~ler 
~ Adli1e aqiYine ım~eek olan 

1 lanmıslardır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TürlıiyeJelıi pı~leri: 

Galata - İstanbul - İzmir• 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı * Ha türlü banlra İfİ * -

1 
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Niçin ugugamagız, nasıl uyumalı ? 
( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 

giriyorsunuz. Bınaenaleyh bir an ıçm 
bile zihninizi başka şeylerle yorma -
manız icabeder. 

Yatağın kuruluş şeklinin uyumak 
üzerinde büyük bir tesiri \'ardır. U -
mumiyet itibarile, karyolanın başı şi
male doğru olmalıdır. 
Şimdi artık yataktasınız .. ve sizden 

istediğim yegane himmet de şudur: 

Sırf uyumak ıçın enerji sarf edece
ğinizi unutacaksınız. Korku ve ümıd, 
uykusuzluğun suç ortaklarıdır. 

Yatakta kendinizi bırakınız. Yavaş 
yavaş ve sakin bir şekilde nefes al -
rnıya dikkat ediniz. ·Sonra, bir müd
det mesela kaburga kemiklerinizi ha
tırınıza getiriniz., zihninizi onlarla meş-

gul ediniz. Kaburga kemiklerin':l öyle 
ağırlaşacak, 'e yatağa yapışaco'" ., ki, 
adeta kendi kendinize, felce U!, adığı
nıza hükmedeceksiniz. 

Sabahleyin uyandığınız zam 'ı da, 
bu çocukca düşüncenizin, uyu nadan 
evvel şuurla düşün<jüğünüz • n son 
mesele olduğunu hatırlıyacaksınız. 

EmirgAn korusu satıldı 
Emirganda Prenses Fatma 'erese ... 

sine ait koru Sarıyer Kaymakamlığın• 
da yapılan aleni müzayede net cesin..; 
de 28,000 liraya satılmıştır. 

Koruyu alanlar bir şirket te kil ~ 
derek buraya asri oteller ve gaz;nola 
inşa edeceklerdir. 

lstanbul Altıncı icra Memurluğundan : 
Emlik ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derecede ipo· 

teldi olup tamamına üç ehlivukuf marifetile 15, 704 on be, bin yedi yüz dört 
lira kıymet takdir olunan Boğaziçinde Kuruç~me önünde demirli bulu· 
nan ve İstanbul limanı aicil kütüğünün yüz yirmi sayısında kayıtla olan ve 

1878 senesinde lngiltercde İ11f8 cdilmit olup 604 gayrisafi ve 441 safi ton
luk ve derununda iki silindirli kampavt makinesi ve üç külhanlı ve tek üı· 
tüvani kazanı iki adet Dankisi ve bir Slayt rot 2 Erpamp ve ıerküleytin rot
ları dört Haypr~er pakintleri, bir çift krank yatağı krank ve palamar ve 

kaplin civataları takım bir pafta takımı bir pustan 3/8 e kadar maa kula
vuz ve kol, bir iki tonluk Cerrieakal, bir silindir kaverleri için aybo't. iki 
bireys, bir zımpara tatı, bir yağ aanner, dört kondenser borusu, dört kazan 
boruları için tapa, bir saat bir demir desrere iki İngiliz anahtan üç muhte

lif anahtar bir termometre bir aalnometre ve bakracı bir yağ fıskiyesi bir iki 
mengene, iki ege, bir trimpu, bir varakola iki el çekici iki pens iki el lam
bası karpit, bir fener ve limba iki tenekeden yağ ibriği iki gelberi, iki süngü 

bir kanca, iki paaakül kova11 iki kürek bir el küreği bir göz demiri dört ki
lit ıancak ve altı kilit iskele zencirli bir urgan üç bastika iki demir bir a· 
ğaç, bir gın ve bir fıtka, palanga donanımı ile, bir kampana bir tel dolabı 

kırk kulaç tel bir roda lif halat, ilci ~idar baba, bat üstünde bir frenk tu
lumbuı bir gerdel iki çift baba baş güvertede, iki tayfa yatağı eski, Jört 
anbar mu,ambaaı yeni, bir usukuru parakete tame, dört el feneri, iki kırmı
zı fener, iki bir destcre bir keser 6 eski zincir keser bir sandal yelkeni iki 
kömürlük mutambaaı, iki IOba, dört sandalye, iki manika bir ıimyon fene
ri iki bordo feneri iki direk çarmıhı ve istirilyaları tam iki bumba donanı-

mı ile iki yük vinci, iki ottada baba ve iki baha kıçta bir borda iskelesi ma. 
taforuı ile beraber bir el dümen dolabı, bir tomson puslası, bir kum nda 
telgrafı, bir barometre, bir aaat, bir termometre, bir çifte dürbün, 19 işare' 
sancağı, dört sancak, bir müvazi bir pergel üç harita, bir harita masası, bir 
•imit, bir servis patalyaaı eski, bir çift matafora iki bakır tencere, bir çinko 
tencere, bir aleminyum tencere bir kepçe iki ıüzgeç bir bo.kır ıüzger biı 

tava, iki çaydanlık iki çukur tabak, bir el generi bir rende yumurta içi, fı. 
rıldak, et makinesi bir kuzine, iki bıçak, bir tahlisiye filikası, iki matafo
ra donanmı ile beraber dört kürek bir tel dolabı bir düme el dolabı uskur-

yeke bir koltuk halatı yirmi kulaç üç karpit lambası b~ yatak somyaları ile 
beraber bir uma lamba bir mua bir tabla, yirmi dört yemek tabağı bir el 
feneri bir bıçak altı bardak iki kahve tepsisi iki tuzluk bir su kupası bir ya

zıhane bir duvar lambası bir kö,e peyke minderi ile beraber bir duvar lam
bası bir sürahi bir paaakül oluğu bir paaakül manikaıı iki kazan önü ma
nikası bir masa bir asma limba bir peyke dötemesi bir tonoz demiri) envan

taryası mevcut olan eskiden lntcpe ve tepdilen Martı vapuru açık arttır
maya konulmu' olup ilin tarihinden itibaren tartnamesi herkes tarafından 
görülebilecek ve 8/1 /937 tarihine raatlıyan Cuma günü aaat on dörtten 

on altıya kadar dairemizde açık arttırma auretile satılacaktır. Satış Ernlik 
ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanunu hükümlerine tabi okluğun
dan mezk\ır kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapıl-
maksızın vapur yukanda yazılı günde en fazla arttıranın üzerine bırakıla
caktır. Arttırmaya ittirik için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi e· 

dilmek lizımdır. Sat1' bedeli pqin ödenmek lazımdır. İcra ve ifli.a kanunu
nun 126 ıncı maddeıine tevfikan ipotek ıahibi alacaklılarla diğer alal<a
darların gemi üzerindeki haklarının ve hususile faiz ve masraflarına dair 

olan iddialarını evrakı müabitlerile birlikte yirmi gün içinde dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Akai halde hakları liman siciilinde sabit olmadıkç ... tıf 
bedelinin paylatma.sından hariç kalırlar. Fener Sıhhiye liman kılavuzluk 

tahliaiye vergileri ve delliliye borçlulara ait olup satış bedelinden ödenir. 
Alakadarların i'bu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak jsteyenlerin 36/346 dosya numarasile daire· 
111ize müracaat lan ilan olunur. ( 431 ) 

lstanbul Defterdarh~nd n = 
Senelik . .luha:r -ıen 

Kira bedeli Lira 

Büyükçarşı Kerestf>ciler sokak 12 No.lı dükkan : 18 
,, Terlikçiler ,, 15, 15/t ,, ,, 24 
,, T akyeciler " 26 No.lı ,, c 18 

Kandilli Kuyu sokak ,, 6 ,, ev ı 15 
" Yeni Mektep ,, 7 ,, ,, ( 96 
" Kuyu ,, 14 ,, ,, 36 

Mercan Büyük Yeni han Kat 2 No. 19 oda 24 
Ahıçelebi Mh. Sarraf \ie Kantar ouğı 8, 9 No. h dükkan 180 

Yukarda yazılı mallar hizalannda gösterilen muhammen senelik kira 
bedelleri üzerinden ve kira bedelleri dört müıavi taksitte ve taksitler pe

fİn tediye edilmek tartile 8/12/936 salı günü saat 14 de açık arttırma ile 
bir sene için kiraya verilecektir. Taliplerin yüz~ 7,5 pey akçelerini vakti 
muayyeninden evvel yabrarak Defterdarlık Milli Emlik Müdirlüiünde 
mütetftkil aabf komia1•una müracaatlan. F. (3441) , 
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BAYRAMLIK MÜBA Y AA TINIZ iÇİN 
Herhalde; Beyoğlu'nda, İstiklal caddesinde 

AYER 
mağazalarını ziyaret ediniz. 

Erkek ve çocuklar için zengin ve müntehap çeşit· 
lerde PALTOLAR, ELBİSELFR, GÖMLEKLER, 
KRAVATLAR, PİJAMALAR, ÇORAPLAR, ŞAP .. 
KALAR, ELÇANT ALARI, F ANELALAR Triko
taj eşyn vesaireyi 

Her zevke ve her keseye uygun bulacaksmız. 

AYER 
Beyoğlu, istiklal caddesi 

M 
A 
y 
E 
~ 

t.tususl ŞARTLARlf"llZ J.tAl(K"1NDA 
GIŞE:L~J2iMIZD~N MALUMAT ALIN 1 Z 

lSTAN~UL- kAQAKOV PALAS - '6.LALE:MCI MAN 

s:nirH ve ciğerleri ç A M Hü:asasile banyo 
zayıf olanlar yapmız. 

Çam ağacı'lın bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef
füsü kolaylaştırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulan 
izale eder. Neşenizi artırır. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede 
arayınız. DeposuTaksim eczanesi. ÇAM isim ve markasına ve etiket 

üzerinde Taksim eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

1 İstanbul Belediyesi hanları 1 ---·-----
Patabahçede Perşembe günleri pazar kurulmasına Umumi Mecli-

sin 24/11/936 tarihli içtimaında karar verildiği ilin olunur. (3457) 

* * Yapılmakta olan Kanalizasyon ameliyatı dolayisiyle 6/12/1936 ta· 
rihinden itibaren, Cihangirde Ağahamamda Altı patlar, Taktaki ve 
Palaska sokaklarının nakil vasıtalarına kapalı bulunacaiı ilin olu -
nur. (3458) 

* * Belediye vergi ve reaiınleri kanunu mucibince tahakkuk ettirilip 
tahsil edilmekte olan lavha, ilin, Tente ve Siper resimlerinin 1936 

Mali senesi taksit zamanı Daimi Encümen tarafından Birincikinun 
1936 Aymın sonu olarak kabul edilmittir. Keyfiyet alakadarların ma· 

lômu olmak üzere ilan olunur. (3456) 

Türk Hava Kurumu 

SON POSTA 

Cildiniz; 
ölmüş mü? 

Yaşıyor mu? 

Yaşamak ve gençllğin bütün tazeli

ğini iktısap etmek için lüzum ola!l can

lı ve besleyici unsurlarının noksaniye

tinden dolayı öhneye mahküın olan bir 

cilt, buruşur. kurur ve solar. Bu canlı ve 

besleyici unsurlar, şimdi büyük bir itina 

ile intihap edilmiş genç hayvanlardan 

istihsal olunmaktadır. Bunlarla beslenen 

bir cilt. gençleşlr ve tazeleşir. Viyana Ü
niversitesi profesörü Doktor Stejskal ta

rafından keşfedilen bu şayanı hayret 

cevherin münhasıran istimal hakkı pek 
büyük fedakarlıklarla Tokalon müesse

sesince temin edilmiştir. 

Biocel, tabir edilen bu canlı hüceyre
ıer hüliisası, yalnız pembe rengindeki 

Tokalon kreminde bulunmaktadır. Has
tanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadınlar 

üzerinde yapılan tecrübeler,de 6 hafta 
zarfında bütün buruşuklukların zail ol-

duğu görülmüştür. Her akşam, yatmaz
dan evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siz uyurken, o; cildi-

nizi besler ve gençleştirir. Serian buru

şuklukları izale eder ve bir kaç hafta 
zarfında kendinizi bir çok sene gençleş

ml..ş göreceksiniz. Gündüz tçiıı (yağsız) 

beyaz rengindeki Tokaloıı kremini kul· 

lanınız. Siyah benleri eritir, açık mesa

meleri kapatır ve en sert bir cildi beyaz

la tıp tatlılaştırır ve yumuşatır. 

BUtUn TUrklyede tanınmıt 

BEYKO Ticarethanesi 

KüRK MANTOLARINI 
10 seneye garanti ve 12 ay vade 
ile kefal ....... ;,. olarak satmaktadır. 

Anadolu rlan ayııı ~enuu~ :.ı pariş 

kabul eder. Mahmutpaşa KürkçO han 

BUYÜK PiYANGOSU /eri;~B~~;~·~~
1

~
5 

Şimd:ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. ı ı H A K K ı 
2.ci k•tlde 11 /Birinci kAnun / 936 dedar. 

Büyül< ikramiye: 40 •O O O liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

(10.000 

DiKKAT: 

1 
Bilet alan herk;; 7 / Birinci kanun I 936 günü akşamına 

biletini değ·iştirmiş bulunmalıdır. 
Bu taıihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ..• 

':-~---

kadar 

Balıkpazar No. 16 
Eğer bu pastırmadan bir dilim yi

yecek olursanız ömrünüz oldukça 
başka pastırma yemiyeccksiniz. 

AGIZDA ERİR 
YUMUŞAK Sinirsiz 

GIDASI BOL 
Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri malıdır. 

Birincikinun 6 

Taraş bıçağı yerine başka bir bıçak ~ 
verirlerse aldanmayınız. 

l•rarla POKER PLA Y ~ 
tıraı bıçaklarını isteyiniz. 

, ..... ._1111!1._l!lill ................... mmmams .... .-, 

Bayanlarm candan arkadaşı: Aybaşlarında kullandıkları 

"FEMiL,, Tuvalet bezleridir. 
Her eczanede bulunur. TUrklye ve umum Balk•• 

hUkumetlerl için vekUI iş Ecza Deposudur. 

İstanbul Altıncı icra Memurluğundan: 
Evvelce Pangaltıda Tayyareci Fethi sokağında Şen yuva A 

nı 3 N.h dairesinde mukim iken el yevm ikametgahı meçhul Dilllze 
Mehmede: · 

Emlak ve Eytam Bankaama birin ci derecede ipotekli olup lıtaob 
limanına 120 sicil N.ıında kayıtlı evvelce INTEPE tebdilen MARTI ft 
puro Emlak ve Eytam Bankasının 844 N.h kanunu ahkamına teffik.ıt 

sataşa çıkarılmış ve aatıfı 8 . 1 . 937 tarihinde Cuma günü aaat 14 
16 ya kadar 36/346 N.lı dosyasile dairemizde satılacağından adre' 
sinizin meçhul olmasından dolayi satı§ ilanı tebliğ makamına k•~ 
olmak üzere ilin olunur. ( 431) 

SİNEKLİ BAKKAL 
Halide Edib'in en yeni ve nefis romanı 

Başlan sona kadar heyecan dolu olan bu eser 400 sayfa 
tutmaktadır. Tanesi 100, ciltli 125 kuruştur. 

AHMED HALİT KİT AP EVİ 

" 
~Aca~-;-9 ~ r:\fl sAATLARıNı TE8C.İH 
AYARLı . LJ~LJ\J EDiNiZ -Eyüp İcra Dairesinden: 

Yani Prodomos ile İstelyo kalfanın 
şayian mutasarrıf oldukları Fener 
caddesinde zemini çimento döşemeli 

ve üstünde bir odası ve elektrik tesl -
satım havi 8 nuınar"1ı ve tamire muh
taç kagir bir dükkanın açık arttırma
ya çıkarılıp şartnamesi 26/KBnunucv
vel/1936 divanhaneye asılarak 6 / 1/ 
1937 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar satılacaktır. 
Arttırmaya girmek için 420 lira ko

nulan kıymeti mühammenesinin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat almır. 

Birikmiş vergi vakıf icrasi hissedar
lara rusumu dellaliyesi müşteriye ait· 
tir. . 

ı• • Doktor ~--" 

HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. Jlet 
gün akşama kadar hastald 

---.. kabul eder. Tel. 24131 

Birinci arttırmada laymetin yüzde 
75 şi bulursa müşterinin üstünde ka- J6t-D 
lır aksi halden son arttıranın taahhii • t · Dr. l~san Sami ti 

.. . .. .. Tıfo ve paratifo hastalıklarına ! 
du yerınde _kalmak uz.e~e .ı~ gun d:tha tulmamak için ağızdan alınan tıfO 
uza!ılar~k. ıpot.ek. sahıbı ırtı.~ak _hakk~ haplandır. Hiç rahatsızlık verıneJ. 
sahıplerımn gayrı menkul uzermdct.ı l Herkes alabilir. Kutusu ö6 Kr. 
halkları hususiyle faiz ve masrafa dair -·-· ••• · _.._ ·~· · · · · · · • ,_, __ __ 

Son Posta 
olan iddialarını müsbit evraklariyle bir. 
Jilete 20 gün içinde dairemize hild:rmc- 1 

leri aksi takdirde haklan tapu sicille • 1 

riyle sabit olmadıkça paylaşmadan lıa- 1 Yerebatan, Çatalçeşme sokak. zS. 
riç kalacakları ve fazla malumat al - i S T A N B U L 
mak istiyenlerin dahemizin 936/ 1489 

1 

numarah dosyaya müracaatları ilan ' 
olunur. _ ~~ ı 

A 
r 
E. 
L 
1 
y 
E 

mizde 

teııııuatlı her """' .... ''~' ıı a kalı SAAT 
tamir olunur. 

I' 

EMiNÖNÜ - SINGER SAAT MA(';AZASI 
... --. .... ____________________ .._. 

&on Posta Mat:,aa• 

Ne~riyat I-.ll. : 5c::.iinı Ragıp EMEÇ 

SALllPLERI· ( A. Ekrem UŞ~LJGU. 
n • Q Ru'"n ı.uı.,., 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir S~ 

tunun iki satırı bir (santi01 
sayılır. . ;; 

2 - Sahifesine göre bir santiın 11 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - tOO kıır114 

• 2 - 250 • 
> 3 - 200 • 
• 4 - 100 > 

Diğer yerler : 60 • 
Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (8) ıcell' 
me vardır. ~· 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacı f 
lnP• ~•Ol"l> rtnr<> c::antimJ<> nıcvi~I 


