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Donanmamız Maltada binlerce halkın 
hurra avazeleri ve alkışlarile karşılandı 
* ·---------------------------------------------' 
TÜRK - /NG/L/Z DOSTLUÔUNUN TEZAHÜRÜ l r 

Donanmamızın · bayrağımızı 
dalgalandırarak Maltaya J 

1 
heybetli ol~~Ş!!:!! __ _ • • • 

gırışı 

Türk, İngiliz amiralleri 
arasındaki temaslar 
çok dostane oldu 

Denizcilerimizi coşkun tezahüratla karşılzgan Maltalılar 
Amiral Şükrü Okanın otomobilini durdurdular, onun 

şahsında Türk milletini çılgınca alkışladılar 

lanlı Yans laıan boldan aynlırken 

Londra 20 (Husust) - Akdenizdoki ln8i}iz filosunu ziyaret etmek üzere, 
bOyük harpten sonra ilk defa olarak seyahate çıkan Türk donanması, bugün 
~altaya vasıl olmuş ve toplarla selamlanmıştır. (Devamı 11 inci 1ayfacla) 

Yugoslavyalı bir gazetecinin görüşleri 

''Türk Başvekili yorulmaz 
bir surette çalışır,, 

l.11ıet lnönü Vreme gazete.si Bqmubarririne: " Tiirkiyenia banp 
ihtiyacı vardır ve hiçbir arazi hedefi yoktur. Bununla beraber MiLLi 

EMNİYET meselesinde çok haasasbr,, demiıtir 

(Yazısı 11 inci sayfada) 

Hayatı nasıl ucuzlatmalı? 
.------------------ * • • ------------------
Ayvalıklı bir sabun taciri .. işlenmeyen topraklar köylüye dağıb
lacak, istihsalat çoğalacak, köylü ile işçi iyi kazandıkları için iyi 

harcıy acak olurlarsa hayat mutlak ucuzlar ,, diyor 

r 
Bugünkü şekille 
Belediyemiz 

yalnız bir inzibat 
belediyesidir 

V azileıi yalnız birtakım in
zibati nizamlar koyup 

bir nizamname dahilinde ceza 
kemıekten ibaret olan ıırl bü
rokraıi ve zabıtai belediyesi 
değil, böyle lıtanbul gibi mühim 
bir içtimai iatihale geçiren bir 
ıehirde, hatta alelade ıakin ve 
normal bir hayat )'ClfO)'an bir ıe
hirde dahi nolaan bir belediye
dir. 

lktısadi belediyecilik işinin bir 
tüdUne olsun başlamak zamam 

gelmiş değil midir ? 
Yazısı 2 inci sayfamızda, (Hergün) 

sütunumuzdadır. 

\.. -=--=== .. =-=··==~=-=-=·= .. =· -
Erenköy cinayeti 

Antakyadan gO.zel bir görnnnş 

Kendileri de itiraf ediyorlar 
--------------------------------------

"Alınan tertibata rağmen 
Sancak Türkleri 

intihabata girmediler ,, 
Miting yapılmasından vazgeçildi 

Antakyada seçime iştirak edenler yüzde dört buçuktur. 
Müntehibisani gösterilenler de istifaya başladılar 
lakenderun, 20 (Hususi) - isken- Sancak mıntakasında muhaliflerin' 

derunda intiıar eden ve Fransız ma- sayısı gittikçe azalmaktadır. 
karolarının naşiri efkarı olan Elliva ga- İntihabatın Kat'i Neticesi 
zetesi intihabat münasebetile Sancak- Kilis, 20 (A.A.) - Sancakta eeçi-
ta Suriyeden getirilen asker ve jandaı- min son ve kafi vaziyeti şudur: 
malarla alınan tertibata rağmen Türk- Antakya merkezinde 5800 münte
lerin seçime iştirak etmediklerini yazı- hipten ancak 319, lskenderunda 2·10 
yor. (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
ispanya ortalığı karıştırıyor 

lngiltere Barselonu abluka 
edilmesine müsaade etmiyecek 

Katil, kadının başını 
bacakları arasına 
sıkıştırarak koyun bo-
ğazlar gibi kesmiş Eden Avam Kamarasında mühim beyanatta bulundu. 

Erenıköy civarında Bakkalköyünde • A J . 
bir cinayet işlendiğini. bir kadının gırt- /ngiltere ıle iman ve talgan noktaz nazar/arz çarpışıyor 

ıağı kesilerek öl- Londra 20 (Hususi) - Avam Ka- veren Hariciye Nazırı Eden demiştir 
jürüldüğünü dün l!DarasUW: bugünkü toplantısında İl- ki: 
kü nüshamızda panyada husule gelen İspanyanın yeni c- Franko hük\imeti tarafından Bar 
y~ık. Bu ka- vaziyetine dair sorulan suallen cevap (De..- 3 iiaci eay&da) 
dm Maltepe Piya -------·------·--..._ ___ ....., _____ ......, __ 
de Atış mektebin 
de vazifedar kı
demli Başçavuş 
Seyfettinin refi -

L:m~-.ıe-- kası Gülsumdur. 
Cinayeti polise ha 

Müddeiumumi Orhan 
(Devamı 11 uci sayfada) 

İngiliz sefiri 
Londradan döndü 
Sekizinci Edvar 

dm İstanbulu zi
yaretini mütea -
kıp kendisile bir
likte mezuniyetle 
memleketine git -
miş olan İngiltere 
nin Ankara bü -
yük elçisi Sir Per 
ey Loren, dün sa- · Ank 

so_ 100 ıoo _ 200 200 . Jo_o bahki ekspresle Zo~ldak - Çatalağzından ilk kömür trenıb·nın1 k 'b~rahya mu~asalatını ve An-
CUQu5 '1JVl"\ıvcu KuRv> yovı•11vtu 11u•v• vo..,.."'"' • . .. karada vekillerimiz, mebu&larımız ve kala a ı ır alk kıtlesi tarafw.dan 

MÜSTEHLİK LER. Okuyucuya göre hayat .. pahalılıjmdan şehrımıze don - SU- t>ercy Loren. ,merasimle karşılandığını yazmıştık. Yukarıdaki resim bayraklar, çiçe~r ve 
eıı fazla zarar ıorenler m~ ve akşama doğru. Anka:~ya gıt- bandlarla süslenmiş ilk ikömür treninin Ankara istasyonuna girişini göstermek 

Ayvalıkta sabuncu İbrahim Ruhi imi dan biri olan sabun ticaretile meşgu- .miştir. Sir Percy Lorenın A'taturk tara- tedir. Diier resimler 8 inci &ayfamızcladır. 
laaile yazılıyor: ,lüm. Muhterem gazetenizin. hayat pa- tından kabul edi!lmesi kuvvetle muhte- · 

•Ben halkımızın zaruri ihtiyaçların- (Devamı 11 inci •Jf•4a). meldir. 
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H e rgün __ .. _ 
Devletcilik, beledigecilik 
Ve İstanbul 

ı---Yazan: Muhittin Birgen--•• 

H arp sonu dünyasının iktısadi ha-

reketleri Türkiyeyi devletçili -
ğe götürdü. Devletçilik bir sistemdir. 
Bunun bir ruhu, bir de teşkilatı vardır. 
Bu teşkilat yerine, zamanına ve şa~·t -
lara göre değişebilir, fakat, ruh .. daım~ 
ayni kalır. Devletçi bir devlet bunyesı? 
milli iktısat bakımından işleri kendı 
nüfuz ve hatta idaresi altına alırken 
memleket içindeki bütün faaliyeti ve 
faalivet cüz'ütamlarım da bu ruh için
de t~tmıva ve onlan kendisi ile hema
henk ola"'rak yürütmeğe veya - bizim 
gibi henüz teşkilatlanmamış mern~e -
ketlerde - yürümeğe alıştınnıya dık -
kat etmeği ihmal edemez. 

Bu bakımdan Türk devletçiliğinin 
gözünden kaçmaması 13zlm gel?iği~i 
zannettiğimiz bir ndkta da beledıyecı
liktir. Yani, Türkiye devletçi ise, Türk 
şehirleri de belediyeci olmak lazım -
dır. Çünkü bunun biri, diğerini tamam
lar. Milli iktısat bakımından bir mil -
Jet.in işlerini tanzim için devletin mü
dahalesi zaruri olduğu zaman şehir ik
tısadiyatı bakımından da şehirlilerin 
i~erini belediyenin müdahalesi ile 
tanzim etmeği düşünmek evvelki usu
lün tabii bir neticesi sayılmak lazım 
gelecektir. 

* . Eğer bu nazariye doğru ise Istan -
bul Türklerinin iktısadi vaziyetlerinin 
ıslahı için İstanbul beledıyes'nin ted -
rici surette şehirde bir belediyecilik si
yaseti yapmasını istemek te gayet doğ
ru olmak icap eder. Bizim belediye 
teşkilatımızın bu bakımdan hakları ve 
salahivetleri nelerden ibaret olduğu -
nu d~in derin tetkik etmeğe ihtiyaç 
yoktur. Mevcut kanunlarımız bu işte 
belediyelerin, bilhassa İstanbul gibi 
büyük şehirler belediyelerinin bu ba
kımdan hlç olmazsa iptidai adımları 
atmalarına mani teşkıl etmiyeceği mu
hakkaktır. 

Bugün belediyelerimiz nihayet birer 
inzibat belediyesidir. Şehrin münaka
le iktısadiyatı mı mevzuubahstir? Be
lecliyenin \•azifesi yalnız bir inzibat ~a
zifesidir. Şehrin gıda ve hıfzıssıhha ik
tısadiyatı mı mevzuubahstir? Beledı -
yemizin vazifesi gene ayni şeydir. Hat
ta şehrin imarı mevzuu bah.c;olduğu zıı
manda belediyenin vazifesi değişmez. 
Belediyemiz yalnız bir inzibat bele -
diyesidir. Halbuki, devletçi bir rejim 
içinde, şehirlerin ve bu arada İstanbul 
belediyesının beledıyeci bir belediyeye, 
yani iktısadi bir belediyeye sahip ol -
ması yukarıdaki nazariyenin bir de bu 
bakımdan tabii bir neticesi olmak icap 
eder. 

* Bılhassa, İstanbul gibi, şehir hayaun-
da çok derin bir istihale geçirmekte o
lan bir şehrin bu vazifesi hiç bir su -
retle ihmal edilmiyecek derecede mü
himdir. Geçenlerde yazdığım gibi, bil· 
yük ekseriyetini Türk nüfusu teşkil e
:ien ve bu kitlenin de iktısaden çok 
.lüşkün olduğu bu şehirde belediyemi
tin gayet sür'atle in:ıibat belediyecı -
liginden iktısadi belediô'eciliğe geç -
mesi elzem okluğu kanaatindeyiz. 
Cumhuriyet, nasıl büy .. ·bir hamle ya_ 
parak devlet teşkilatını gençleşt~, 
değiştirmiş. muhtelif yollar ve usul . 
lerle Türkiy~in milli iktısadiyatını 
kontrol ve idaresi altına alarak bu 
kontrol ve id reyi temin edecek muh· 
telü organlan birer birer yaratımya 
nasıl ehemmiyet vemıiş ve veriyorsa 
bütün büyük şehirlerimiz ve bu ara -
da bilha en büyük Türk şehri olan 
İstanbul belediyesi de kendisinin böyle 
bir istihaleye muhtaç olduğunu anla· 
ması ve ona göre b ·r karar ,·ererek ile
riye doğru yürümesi ieap eder. Vazi
fesi yalnız bir takım inzibati nizamlar 
koyup bu nizamlar dahilinde ceza kes-

Resimli Makale: 

Medeni adam sokakta, tramvayda, 
vapurda, şimendiferde çocuğu esir
ger, 'kadını himaye eder. 

,. 
SÖZ 

Hergün yeni 
Elbise giyen 
Portakal satıcısı 

lngilterede Kent eyaletinde herke
sin fevkalade sevdiği bu portakal sa
tıcı! , orijinal kıyafetile halkın alaka
sını ırttırmaktadır. Bu yüzden herkes
ten ı :ı.zla portakal satan bu adam ga
zete kağıtlarını iğnelemek suretile yaı>
tığı elı>iseyi giymekte ve her gün elbi
sesini değiştirmektedir. 

Medeni adam herkes tarafından işi 
tilebilecek yerde yüksek sesle konuş
maz, münakaşaya girişmez, kavga et
mez. 

a Medeni adaın a 

Medeni adam sarhoş olmaz, umu
mi ~·erlerde yüksek sesle şarkı söyle
mez, umumi terbiye kaidelerinden dı 
şarıya çıkmaz. 

A SIN D A J 
~·----------------------------* 

HERGUN BiR FIKRA 
Hakaret mi, tarziye mi? 
Meşhur bir Fransız muharriri, 

kalabalık bir mecliste, uşağından 
bahsediyonnuş. Bir aralık: 

- Zavallı uşak! demiş, bizim be
lediye reisi kadar budala. 

O sırada, mecliste, mevzuu bah
solan belediye reisinin çok yakın bir 
dostu da bulunuyormuş. Derluıl ye- ' 
rindcn fırlanuş, ve Fransız muhar
ririni, söziinü geri ahnaya davet et
miş. 

Zeki yazıcı, kemali ısükfınln gül
miiş ve : 

- Asabileşmeyiniz! demiş sözü
mü reri alıyorum: Benim uşağım bi· 
ziın belediye reisi kadar budala de
ğildir! 

·------------------------~· Kendi ken disini 
ı .,utturan balık 

Radyolu 
Otomobillerden .flonra 
Radyolu bisikletler 

ı 
ı. 

J 

1 

Radyolu otomobillerden sonra Ho
livud güzelleri bi ikletlerine de birer 
radyo kaymağa baflamışlardır. 

Bu adet ilk defa resmini yukarıya 
dercettiğimiz tanınmı~ yıldız Patricia 
Ellis çıkarmış ve ondan sonra herkes 
kendini takip etmiftir. 

Şimdi Holivudda iki yüzden ziyade 
radyolu bısiklet vardır. 

J,_ ekli çorap ilk defa 
ne zaman giyildi? 

ipekten bir zamanlar her ş_ey yapılır. Kırmızı renkleri yeşil 
fakat çorab yapmak kimsenin aklına gören insanlar 
gelmezdi. Tarihte ilk defa ipek çorabı Göz illetleri arasında Daltonizm is-
herkesin hayretle kar,ılamasına rağ - minde bir hastalık vardır. Bu hastalı • 
men Fransa kralı ikinci Hanri giymiş- Şu gördüğünüz dalgıç, lngilterede _ _ J b"'L L · kl · 

b. abah d · d 1 b. · k ga µgrıyan ar ıınaşsa ~ırmızı ren erı 
tir. Ondan sonra ipek çorab moda ol - ır s enıze a ıp ır gemı urtar- .1 .... l 
muqtur ma ameliyesinde çalışırken, bir an için yeşDı lgor~r er.h 

1 
_ _ l k 

Y • • • d . . a tonızm asta ıgına ugrıyan o o-
Bu havadisi veren 1ıazete, şu müta- yorgunluk almak ıstemış ve enızın "f k" . l • . eh b ld kl 

· · · · k b. motı ma ınıst erının s e o u arı 
leayı ileri sürmektedir: dıbınde, dınlenırken, ·ocaman ır ha- k l k e.şh d Be ek t _ 

<tEğcr ikinci Hanri ipek çorab giy- hk süzüle aüzüle gelmiş, kucağına o· .az~~~ p~ m] k ur·k~r. r . ~tv~t~ 
meseydi kim. bilir, bugün bayanları - turmu,. Kendi ayağiJe gelen kısmeti sbarın .

1 
ı uk ~~~ 1 d~~ıd·ar vBe nhaıs t 1

1
_ ı-

ı d '- L·· ı .. -.. ·· ·· k ıc pc ıazJa cgı ır. u saıga 
mız belki ipek çorahın ne o duğunu red etme.: nan11:or ugunu gostcnnc d.. d k" k ki . b" d d .. d .. 

' · l h .L b unya a ı er e erın on ın e or u, 
bilmezler ve baylar da bir sürü mas - ıstemeycn da gıç, emen oracıxta ur- k d ] da b. d 'k" · 

- ·b· bal - k ve a ın arın on ın c ı ısı raflara girmezlerdi.>> nuna kancayı taktıgı gı ı, ıgı yu a-
- • ... - - müsaptır. 
bulu-;; derÜ;;-lıti b~den iyi bilir ve İs- rıya aöndermiş. 

Londrada çamaşzr günleri tanbuldaki Türk kitlesinin iktısadi va
ziyetini gördükçe yüreğinin benden 
fa~a sızladığında şüphe yoktur. Bu -
nun için İstanbul belediyesine bir ik -
tısadi belediyecilik yaptırma ve bu 
yoldan Türkün vaziyetini ıslah etme 
işini ele alacak olursa İstanbul şehri
nin tarihine zaten temiz ve asil olan 
ismini altın harflerle yazdırtacak bir 
inkılap yapacağına eminim. Bir ink:Iap 
ççcuğuna yaraşan da budur. Bilirim ki 
iş güçtür ve çok sistematik ve uzun 
gayretlere muhtaçtır. Fakat1 başlama
nın, y~lu kısaltmak olduğu muhak -
kak değil midir? Hiç olmazsa işin bir 
etüdüne olsun başlamak zamanı gel -
memiş midir? 

Muhittin Birgen 

Kendi kendinin nikahını 
Londra mahallelerinden birinde, 

kıyan papas evleri yanyana olan ailelerden biri, 
İngiliz papazlarının birinin ba~ın • mahkemeye müracaat ederek, komşu-

dan 'öyle bir vak'a geçmiştiT: sunun Tanrının günü çamaşır yıkadı-
Papaz evlenmek istemiş, kendisinin ğmı, bunları ıslak. ıs'.lak bahçeye aaa· 

nikah kıydığını nazarı dikkate alarak, rak havayı ifsad ettiğini, üstelik de 
başka insanların nikahlarını kıyabilen tabii manzarayı ihlal ~tiğini iddia et
hir şahsın evleviyetle kendi nikahını da miş. Mahkeme, iddiayı muhik göre • 
kıyabileceğine hükmetmi~ ve beğendi- rek, bundan böyk: Pazarlan hiç bir 
ği bir kızla kendi nikahını kıymı~tır. vechile çamaşır asılmamasını çarşam
Hadi e tabii dedikoduyu mucib ol - ba, perşembe, cuma ve cumartesi gün· 

muş, mesele papalığa intikal etmiş ve leri de saat on dörtten sonra bahçede 
papa da bir insanın kendi nikahını kı· çamaşır kurutulmamasına, pazartesi 

yamıyacağını aöyliyerek nikahı feshet- ve sah günleri için de biç bir kanuni 
tirmiştir. mani olmadığına büküm vermiş .. 

mekten ıbaret olan sırf bürokrasi ve-----------------------------------·------------------------------------·-----zabıta belediyesi, değil böyle İstanbul • • • • l 
gibi mühım bir içtimai istihale geçi - 1 s T E R 1 N A N 1 s T E R 1 N AN M A ! 
ren bir şehirde, hatta alelfıde sakin ve 
normal bir hayat yaşıyan bir şehirde 
dahi noksan bir belediyedir. Diyebili
rim ki bu bakımdan Ankara şehri belc
dıyesınden İstanbul belediyesinin a -
larağı hayli mühim ilhamlar Yardır. 

* Muhterem Muhiddin Üsti.indnğ İstan-

Avrupada yapılmış bir nasır ilacı vardır. kuruşa satılması icap etmektedir. Halbuki hiç bir yerde 
Bu ilacın arnbalajınm üzerinde cEczanelerde perakende bu ilacı yüz kuruştan aşağı satınamaktadırlar ve bir ar

satış fiyatı 70 kuruştur• diye yazılıdır. İlaca 3 kuruşluk kada.şımız ılacı yüz kuruşa satın alm:ık mecburiyetinde 
ta müstahzarat pulu yapıştırıldığına göre, bu iliicın 73 kalmıştır. 

i~ TER İNAN iSTER lNANMAf 

r --"' 
Sözün Kısası 

Balıktan al haberi! 

E. T a l:.I 

A nkarada, Çiftlik lokantasında 
beraberce oturup yemek yedi

ğimiz arkadaşa, dışarıda pardesüsii:ı 
gezen, insanlarla pencereden süzü!ell 
ılık güneş huzmelerini işaret ederek: 

- Ne güzel hava! dedim. Ga lıba bU 
sene de kış yüzü görmiyeceğiz. 
Arkadaşım istanbuldan yeni gel _: 

mişti. Kendisine iç yüzünü iyi bildiği 
bir adamın mevhum mezivetlerinden 
bahsediyormuşum gibi; o işaret eyle· 
diğim güneş huzmelerine şöyle, inan· 
mamış bir nazar fırlattıktan sonra, t>a· 
şını salladı. 

- Hayır! Bilakis kış çok şiddetli o • 
lacak! 

- Bay Fatin mi söyledi? 
- O söylemiş olsa, kulak asmanı· 

Böyle şeylerde fen daima aldamr. O • 
nun tahminleri nazaridir. 

- Ya, nereden hükmediyorsun, öy· 
leyse? · 

ı - Bu işlerin içinde, tam ell .ı sene • 
- dir ömür yıprandıran, bu uzun müd • 

det zarfında tabiatın bütün cilvelerini 
öğrenmcğe-fırsat bulan birisinden duy· 
duın. 

- Kim bu kıymetli adam? 
- Bizim köyde bir balıkçı. 
- Ne buyuruyor? 
- Bu sene, bütün balıklar Boğaz • 

dan kaçıyorlarmış. Bu hicret, kışın 

çok şiddetli olacağına delil sayılırmış. 
Ve hiç bir zaman bunun aksi sabit ol • 
mamış. Onun için bana, geçenlerd~: 

cBay! dedi; odun, kömür almak hu • 
susmıda tetik ol. Bu yıl kış yaman o· 
lacak. • işte buradan biliyorum. 

Benim gülümsediğimi görünce, biraZ 
canı sıkılan arkadaş sordu: 

- Ne gülüyorsun? 
- Hiç! dedim. 
- Yok, söyle! Bu kadar basit şey!e .. 

, re inandığıma şaşıyorsun galiba? 
- Hayır. 

- Ya, nedir öyleyse? 
- Aklıma başka şey geldi. 
-Ne? 
- Ben balıkların bu hicretine baş· 

ka sebep görüyorum. 
- De, bakayım! 
- Bana öyle geliyor ki, burada yi • 

yecek bulamadılar, İspanya sularına 
gidiyorlar! 

- Sen zaten daima böyle işin alayın· 
dasın! 

- Ne yapayım? İnsanlardan kera • 
met görmedim ki, balıkların kerame • 
tine inanayım! 

Biliy or musunuz ? 
ı - Avusturya imparatoru Fransova Jo • 

zef wnumi harpten kaç 111 aonra ölmü~ • 
tür 

2 - Parfstekl meşhur Elysee sarayı hangJ 
Jllda yapılmıştır? 

3 - Capus klmdir ? 

4 - Milattan evvel 400 lle 413 yılla~ 
Makedonya krallığında. klm bulunuyordu? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cnapları: 
ı - 1900 yılında Monı.adn öldürülen İtal,. 

kralı birinci Humberttlr. 1878 de tahta çık • 
mıştır. Krnl 2 ncl Victor Emanuelln o~udur 

2 - Victore Uugo 83 yaşında Parlste öl ~ 

müştür. 

3 - Alp silsllel clballnln sayılı 
rtnden biri olan Kombln, yahut 
Comblnln yüksekliği 017 metredir. 

tepele .. 
Grnnde 

-·--Gümüş saçlı kadınlar 
Şıklığı seven bayanların akıllarınıı 

nelc;r gelmez! 
Şimdi de Pariste yeni bir moda icad 

ederek saçlarını gümüş rengine bo}at• 
mağa başlamışlardır. 

Moda sür'atle rağbet görmüştür. 
Bazı berberler, arjante saçların kadın
lara fevkalade çok yakıştığını söyle • 
mektedirler. Erkeklerin ekseriyeti ise 
bu modadan memnun değillerdir. 
Cümüş saçlılara, Londrada, Pari! ... "' 

te, ve Holivtıtta sık sık raıstgelinıneğe 
b~Ianmıştır. 



, . .. 

İspanya ortalığı karıştırıyor Sancakta 
Meb 'us intihabı 

E 
• Şinıdiye kadar nedea 

ciddi bir muharebe 
görmedik? lngiltere Barselonun abloka edilmesine müsaade 

etmigecek. Eden f1vam Kamarasında mülıim. beya
n.atta bulundu. lngiltere ile Alman ve /ta/yan 

F ransızlann gösterdiği 
namzetlerden ikisi 

istifa etti 
Adana 20 - Sancakta Fransızların 

gösterdikleri meb'us namzetlerinden 
Adalı Mehmet ile Mustafa Kusayıi is
tifa etmişlerdir. Diğer namzetlerin de 
istifa edecekleri sanılmaktadır. Bu tak
dirde çarşamba günü yapılacak olan 
meb'us intihabının nasıl cereyan ede
ceği merak edilmektedir. Fransız dele
ğe Türk komitesi reisi Abdülgani 
Türkmeni ziyaret ederek Türkler h:ık
kında takdirkarane beyanatta bulun
muştur. Sancakta hükfunet otoritesi 
azami surette zayıftır. Asayiş ve süku
nu Türk unsuru temin etmektedir. 

• Dünyanın ısttrabz 1.'e 
yeni y eni doğan iznıler .. 

H. arbin büyük bir felaket olacağı

nı her millet anlamıştır. Bu an
layıştır ki, şimdiye kadar bu felaketten 
umumi surette kaçınmaya imkan ver
miştir. Fakat hususi menfaat ve fikir 
ayrılıkları yüzünden, harp, me\'Zii ola
rak bazan dahili bir cidal şeklinde, ha
zan da iki memleket arasında silahlı 
bir ihtilaf halinde infilak etmemezlik 

noktai nazarları çarpışıyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

&elan limanının abloka edileceğine dair 
§İntclıye kadar bize hiç bir tebligat ya
l>ıinıamıştır Ancak, Burgos hükumeti 
l onclraya gönderdiği 1 7 tarihli muhtı
ra ile Barselon limanını topa tutacağı
l'l ı bildirmiş, ecnebi tebaa ve gemileri
llin muayyen mıntakalara çekilmeleri
lli temenni etmiştir.> 

manları civarında ıbulunmaktadır. İtal
ya ademi müdahale komitesinden çık
mayacak ve Grandi de komitenin ge
lecek pazartesi yapacağı içtimada hazır 
bulunacaktır. 

Eden, İngiliz hükumetinin Barselon 
liınanının abloka edilmesine ve İngiliz 
gemilerinin aranmasına hiç bir vakit 
ttüsaade etmiyeceğini ilave eylemiştir. 
Diğer taraftan, Berlin mahafilinde 

hl.iki.im süren kanaate göre Franko hü
kurneti muharip taraf sayıldığından 
dolayı. açık denizde şüphe ettiği h er
hangi bir gemiyi aramak hakkını haiz
dir. 

Londra, 20 - Röyter Ajansının dip
lomasi muhabiri, General Frankonun 
:Akdenizdeki İspanyol limanlarını ab
luka altına almak tasavvurunda bulun
'dUğu ve bu tasavvurunu tatbik mevki
ine koymağa kalkıştığı takdirde İngil
tere hükfunetinin Frankonun elinde bu 
lt~nan harp gemilerinin açık denizde 
b.r gCma fa:ıliyet ve harekette bulurı
~asına müsamaha etmiyeceğini ve böy 
e~ bir müsaadenin muhariplere ait ah
~arn mucibince verilebileceğini istih
aratına atfen yazmaktadır. 

norna, 20 (AA.) - İtalyanın İspan
)'ol hükumet limanlarını abluka etmere ~·yetli olduğu hakkındaki haberie!' 

Urada yalanlanmaktadır. Fakat, lüzu
bı.u takdirinde İtalyan tebaası menfaat
~erinın !korunması için de çok şiddetli 
tedbirler alınabileceği de ayrıca kaydo
lunmaktadır. İtalyan harp gemileri 
Barselon limanı ve diğer İspanyol li-

ıtalya, Milletler 
Cemiyetinden 
Çekilecek mi? 
Kont Ciano ile Grandi 
arasında ihtilaf çıkmış 

Cene >re, 20 (Havas muhabiri b:ldi
l'iyor) - Öğrenildiğine göre İtalya, 
Milletler Cemiyetinin önümüzdeki Ka
nunusani ayında Mısırın Cemiyete gir
mesi münasebetile, Habeş meselesınln 
tasfiyesi için, fcvkuiade içtimaa davet 
edilmesi hakkında İngiltere ile noktni 
nazar teatilerinde bulunmuştur. İtalya
~ın .Milletler Cemiyetinin mesaisine iş 
tıı aki \ eya Cenevre müessesesinden 
ÇekU11ıesi, o zaman alınacak olan karara 
bağlı bulunmaktadır. 

M. Ciano'nun Büyük Faşist mclisi
llin içtimaında M. Grandinin noktai na 
~ı::trlarına muhalefet etmiş olduğu söy
lenmektedir. M. Ciano Berline yap
~ış olduğu seyahatten sonra Cenevre 
lle alfı;kayı tamamile katetmek tasav
vurunda idi. 

Roma, 20 (Ünited Pres muhabirin
den) - Franko hükfı.meti tarafınd~m 
Barselon IJ.imanına vazedilen ablokayı 
mevzuu bahseden yarı resmi Giornale 
d,İtalia gazetesi, bu tedbirin çok haklı 
olduğunu ve Sovyetlerin Akdeniz o;.·
tasında bir kırmızı ocağın vücude ge
tirmesine .:ıla müsaade edilmiyeceğini 
yazmaktadır. 

İngiliz teslihatı 
Londra, 20 - Eden, bugiin öğleden 

sonra Limington'da söylediği nutukta, 
İngiliz teslihatınm ne bir taarruz har
bi, ne de Cenevre paktına veyahut Fa
ris paktına muhalif bir maksat için kul
lanılmıyacağını bir defa daha söylemiş 
tir. 

Bitlerle Franko arasında telgraflar 
teati edildi 

Londra, 20 (Hususi) - İspanyol asi
lerinin umum kumandanı General Fran 
ko ile Hitler arasında, Burgos hüku
metinin tanınması münasebetile tel
graflar teati edilmiş~lr. 

Bir İngiliz ParWııento heyeti 
Londra, 20 (AA ) - İngiltere Dış 

işleri Bakanlığı, muhafaz&kar, liberal 
ve işçi partiler i müımessillerinden yedi 
mebusun vazyeti şahsen görmek ve 
harbin fecayiini ve bugünkü anlaşmaz
lıktan çıkan ıstırapları .tahfif için iki 
taraf nezdiı:de kabil olan her şeyi yap
mak üzere Ispanyaya seyah atleri h ak
kında D~ işleri Bakanlığınca hiç bir 
mahzur olmadığını bildirmiştir. 

Madrit, 20 (A.A.) - Dün akşam ncş 

-, 
Türk - Amerikan 

dostluğu 
Atatürkle Roosevelt ara• 
sında samimi telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 20 (A.A.) - Roose\·eıtin 

tekrar Amerika Birleşmiş devletleri 
Cumhurreisi intihabı roünasebetile 
Atatürk tarafından çekilen tebrik 
telgrafı ile gelen teşekkür cevabı
dır: 

Ekselans Franklen Roosevelt, Bir
leşmiş Amerika Devletleri Baııkanı. 

Ekselanslarının Amerika Cumhur 
Başkanlı,i:ma parlak bir surette tek
rar intihapları dolayısile, kendileri
ne şahsı saadetleri ve büyük mem
leketinin refahı için beslediğim sa
mimi temennilerimi tekrar ederim. 

K.ATATÜRK 
Ekselans Kamaı Atatürk, Türkiye 

Reisicumhuru 

Ilüyük Faşist meclisinin mesaisinin 
hitaınmdan sonra n~redilen tebliğde, 
Af. Ciano ile M. Grandi arasındaki nok
tai n°azar ihtilafı dolayısile, Milletler Ce 
?niyetine müteallik. meselelerden asla 
.bi:thsedilmemiştir. 

Riyasete tekrar intihap edilişim 
vesilesile gönderdiğiniz cemilekar 
tebrik telgraflarından dolayı sami
mi surette teşekkür eder:im. Türk ve 
Amerikan milletlerini mes'ut bir su 
rette bağlıyan dostl uk ve sempati 
rabıtaiarının gelecek devrei riyase
timde daha fazla tarsin edileceğine 
itimadım vardır. 

Franklen RooscvE>lt 

redilen resmi bir tebliğde hükumet kuv 
vetlerinin hastane, Casa Valasquez, 
felsefe ve ziraat fakülteleri dahil oldu
ğu halde Üniversite mahallesinin bir 
kısmını istir<lat etmiş olduğunu bildir
mektedir. Muvaffakıy€tli taarruzlarına 
devam eden hükumet kuvvetlerini tak 
viye için mülemadiyen topçu kuvvetle 
ri gelmektedir. Asiler, Madridin tahri
bi planının icrasına devam etmektedir
ler. Asilerin bombardımanı birkaç gün 
daha devam edecek olursa, payitaht 
büsbütün !harap olacaktır. 

Deniz muharebesi 
Lizbon, 20 (AA.) - San Sebastien 

açıklaqnda bir deniz muharebesi cere
yan etmektedir. 

Acıklı sahneler 
Seville, 20 (A.A.) - General quiepo 

de Llano, radyo ile aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

Üniversite talebesinin bu sabah Al
manya ile İtalya şerefine bir nümayiş 
tertip etmiş olduklarını bildirmekle bll
hassa bahtiyarım. Madritte vaziyetin 
ümitc:;iz olduğu teyit edilmektedir. Bir
çok nileler, yersiz yurtsuz ve ekmeksiz 
kalmışlardır. Hava bombardımanları 
ise fasılasız deva,µı etmektedir. Sekiz 
gündenberi, Madritte yiyece}{ yokluğu 
hissedilmeğe h3..'$1anmıştır. Yalnız mu
hariplere ekmek yet~tirilmeğe başla
nılmıştır. Kadınlar ve çocuklar, açlık
tan ölüyorlar. 

Priıno dö Riveranın oğlu kurşuna 
dizildi 

Londra 20 (Hususi) - Alikantede
ki asked divan tarafından idama mah
kum edilen eski İspanya diktatörü Pri
mo dö Hiveranın oğlu, bu sabah kur
şuna dizilmiştiır. 

Rusgada mukabli 
lhtilalcilerin 
Mu/ıakemeleri 

Yüksek Divanı harp 
faaliyete geçti 

Moskova, 20 (AA.) - Novosibrsk'-

Hariciye Vekili Mecliste izahat 
verecek 

Ankara 20 - Millet Meclisinin pazar
tesi toplantısında Antakya ve İsken -
derun meselesi etrafmda Hariciye Ve
kili Tevfik Rü.§tü Arasın Meclise iza -
hat vereceği söylenmektedir. 

Ermeni patriğinin beyanatı 
İstanbul Ermenileri Sancak Erme • 

nilerinin Türklerle teşriki mesai et -
miş olmalarından fevkalhat memnun
durlar. Ermeni patriği Mesrup Naro -
yan: 

- «Antakyadaki Ermenilerin ora -
daki Türıklerle müşterek düşünmeleri, 
birlikte hareket etmeleri ve ayni hede
fe yürümeleri pek tabiidir. Ermeni a
leminin en büyük dini reisi sıfatile bu 
hareketi takdir ederim• demiştir. 

Patrikhane cismani meclisi reisi 
Bedros Horasanci ile Ermeni cemaati 
umumi reisi Andre Vahram da Antak
ya Ermenilerinin hareketini ayni şe -
kilde 1.asvip ve ta~dir etmektedirler. 

(Antakya haberleri birinci ve onuncu 
sayfalarımızdadır. ) 

Tokyoda bir bent 
yıkıldı 

300 ev su albnda kaldı, 
1300 kişi öldü 

Tokyo 21 (A. A.) - Bir baraj yıktl
mı~ Ye 300 ev suların altında kalmı~tır. 
Akita vadısinde t 300 amelenin öldüğü 
bildiriliyor. Şimdiye kadar 300 ceset 
çıkarılmıştır. ------
Esham ve Tahvilat kaçakçıhgı 

hakkmdaki kanun mecliste 
görüşüldü 

de Sovyetler Birliği yü~ksek divanı har- Ankara 20 (Hususi} _ Meclis bu
bi Ultrikh~in b~şkanl,ıgı altında. top!a- gün üçte toplandı. Esham ve tahvilat 
narak Dogu Sıberya da Sabota.3 Tro<!- ~ .. ·· ·ı . h 
k

. t ' k b·ı 'ht"lAl 1 s·nı· tetk'k- kaçakçılıgının onune geçı mesı akkın-
ıs ' mu a ı il ı a mese e ı e . . . b' . . .. k 

başlamıştır. Andrev Kovalenko, Leo- d.a .kanun proıesınm u~_ıncı muza ere-
nenko de Şenkonov ve A'lman Stick - sını yaptıktan sonra dagıldı, 
ling bu meselede suçlu bulunmaktadır- d · filak 1 b 1 
lar. İddianamenin tasrih ettiğine göre, Fransa a m <Ur an armm 
bu zevat t 936 da Troçkist mukabil ih- cenazeleri kaldırddl 
tilal grupunun Memerov madeninde Sen _ Şama 20 (A.A.) _ Barut de 4 

harekete geçen faal azası bulunmuş- 1 lartlır. Bu grup, muhtelif ihtilal ve sa- posu kazasında ö enler için bugün mil-
botaj tıarek.etıerinde bulunarak Sov- li cenaze merasimi yapılmıttır. 
yeter Bi~liği devleti aleyhine müeade- Cumhur Batkanı, 51 tabutun üze-
le açmış bulunmakta idiler. rine lejion dônör haçını ve vazife kur-

Bir ecnebi devletin casusluk teşkila- banlarına mahsus madalyalar koymuf
tına bağlı bulunan mühendis Stickling tur. 

Almanyada lngiliz gazeteleri 
toplatbrıldı 

yapmamıştır. Büyük harpten beri, bu 
suretle şahidi olduğumuz mücadele
lerin başlıcaları şunlardır: Bolivya ve 
Paraguvay muharebesi, Çin - Japon 
silahlı ihtilafı, İtalya - Habeş mücade
lesi ki bunlar beynelmilel mahiyetli o
lanlardır. İdeolojik bir dava halinde 
tecelli ederek alakadar memleketin içi
ne münhasır kalan, fakat dışarıda uyan 
dırdığı ihtiraslar yüzünden gene bey
nelmilel bir hüviyet iktisap eden öyle 
mevzii hadiseler vaYCiır ki, bunları da, 
bu arada zikretmemezli'k yapamayız; 
İspanya ihtilali, Filistin meseleleri, 

Suriye kıyamı bu nevidendir. En yuka
rıda kaydettiğim mevzii harpler, gerek 
mahdut bazı memleketlere inhisar eden 
dahili isyanlar genişliyerek bazı defa 
birkaç memleketin işe karışmasına, ba. 
zı defa da büyük bir umumi dövüşe in
kıiap etmemişlerse, bunun sebebi> ilk 
cümlemde ifade etmiş olduğum haklı 
endişedir. Çünkü, büyük harp göster
miştir ki başlayan bir muharebenin 
başlangıcının arzettiği manzara ile ni
hayetinin gösterebileceği avakıp, kıy:ıs 
kabul etmiyecek kadar derindir. Es~i 
muharebeler, netice itibarile, ortaya 
bir galip ve bir de mağlup çıkarıyor
du. Şimdiki harpler, gene böyle bir ne
tice vermekle beraber mağlup kadar 
galibin de iler tutar yeri kalmıyor. Bü
yük harpten sonra harbi cazibesizle~
diren amil, bilhassa budur. 

* Bütün Avrupa, siyasi bir kaynaşma 
halindedir. Bu kayna~manın birkaç se-

l 
bebi vardır: \ -

1 
DUn eının M ağ 1 u p çıkan 
ıshrabı memleketlerin ga 

liplere karşı duy
dukları hiddet. 2 - Galiplerin, mağlfıp
lar tarafından çevrilen entrikalara mu
kabele için mütemadiyen almaya mec
bur oldukları tedbrrler. 3 - İstisna~ız 
olarak, galip, mağlUp ve bitaraf bütün 
Avrupa memleketlerinde, eski içtimai 
\'e siyasi müesseselere karşı duyulan 
memnuniyetsizlik. 
Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, son za

manda Belçikada ortaya çıkan Rek
sizm, Komünizm ve daha birçok izm
ler.. Bu memnuniyetsizliklerin şu ve
ya bu ~ekilde ifadelerinden başka şey
ler değillerdir. İnsanlık muztariptir. Bu 
izm .. lerden hiç biri henüz bu ıstıraba 
mukabele edememişlerdir. Bundan ötü
rüdür ki dünya kıvranıyor ve kıvrana 
kıvrana yeni yeni birçok izmler doğu
ruyor. ·- Selim Ragıp 

Alman - Japon 
anlaşması 

Rusya, Japonyadan yeni
den izahat istedi 

suçlulara bilfiil yardım etmekte ıdi. 
Suçlular, Novosibirsk hukuk kurulu a
zaları tarafından müdafaa edilmektedir 
Stiokling'in avukatı Krottov,dur. 
Başkanın sorgularına cevap veren 

maznunlar kendilerine tevcih edilen 
suçlarını tamaıniyle itiraf etmişlerdir. 

Berlin 20 (A.A.) - 18 lkincitef- Moskova 20 (Ünited Prea muhabi-
rin tarihli T imcs ve Daily Telegraph rinden) : - Sovyetlerin Tokyo elçisi 
gazeteleri ile 19 tarihli Temps gazete- Japonya Hariciye Nazırı Arita'yı ziya· 
si polis tarafından toplattmlmıştır. ret ederek, J apon - Alman anlafması-

Avusluryada saltanat na dair evvelce verilen izahatın Sov-AJ11iral Hor ti 
Pazar esi günü 
Roıııaya gidiyor 

l Suşehrinde meşhud suçlar yetleri tatmin edici mahiyette o1madı-S t a/ in bir nutuk Taraftar arı büyük Su ehri ( Hususi) - Cürmü meş - ğını bildirmiş ve anlaşmanın esasları 

S 
B ir nü111ayiş yaptılar hud kanununun tatbikındanberi nü _ hakkında yeniden izahat istemiştir. 

Budapeşte 20 (A.A.) - Salahi
l'cttar mahfel!er, Naip Hortinin pazar
tesi akşamı Rc..may hareket edeceğini 
bildıw, or. 

Ög/egecek Viyana 20 (A.A.) - Dün Otto de fusu :~O binden fazla ohn Suşehrinde 
Moskova 20 (A.A. ) _ Sekizinci Habsburg·un doğumunun yirmi dör- ~.~.~~ •• ~~ .• ~~'!;,~~ .. '!.:;~?.!!~.!:;~!!~!!!!~:... Vekiller Heyetı toplamh 

f kal d So 1 k 
düncü yıldönümü münasebetile Salta- Saltanat taraftarları s,öyle bağırıyor- Ankara 20 (A.A.) - İcra \' ekilleri 

ev a e vyet.er ongresi bu ayın 
');' . . nat taraftarlarından elli bin ki i Habs- lardı: Hey"eti bugiin Başvekil ismet 1nöni.i-

Ndibe Başbakan Daranyi de refakat -<> ınde Kremlın sarayında açılacaktır. burg bayraklarile donatıımış olan Kon- «İmparatorumuzu isteriz.» nün reisliği altında toplanarnk mublc-
~dt'c k ve Dış Bakanı Kanya bu vesile Sovyetler Birliği temel yasası me!;ele- z.ertraua'da toplanmıştır. Bu nüma}'lŞ, Atıidük Eugene ve Ar~idük Otto- lif işler üzerinde · görüşmelerde bulun· 
lle kont Ciano'nun ziyaı·etini iade ede- si ruznameye dahildir. Stalin bir nu- Viyananın şimdiye kadar görmemiş ol- nun kız kardeşi Arşidüşes Adelaide, muş ve bu işlere ait kararlar vermi~-
tektır. ( tuk verecektir. duğu muazzam bir tezahür olmuştur. bu nümayişde hazır bulunmuşlardır. ~tir. 
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r ŞEBİB 
• 

BABBBLIRI 
Affedilen bakaya 

vergileri 
339 yıbna kadar bakaya 

bina ve arazi vergileri 
affedildi 

Yeniden 3 maliye 
Binası 
Yaptırılıyor 

Maliye Vekaleti şehirde bulunan 
bazt maliye dairelerinin harap ve kul
lanılamıyacak vaiiyete geldiğini gör-

Küçük san'atlar 
sergisinde 

Bazı eşyaların kaybolduğu 
hakkında müracaatlar 

yapılıyor 

lkincite~rin 21 , 
Meşhur dünya tenoru 

J E A N K i E P U R A 'nın 
•• • ASK GUNESI 

9 . , 
(im Sonnenscheın) 

filmindeki musiki tekemmül!\tı hiçbir filmde görülmemiştir. Bu filmin me-v· 
zuunun güzelliği, Mizanseninin lllks ve ihtişamı, Tuvaletlerinin zenginliği 

itibarile bu hafta bntun İstanbul halkını 

SARAY SiNEMASINA 
ve seyircileri gaşyediyor. llllveten: FOX JURNAL. Bugün koşturuyor 

-----~ 
ıı atineler saat 1 den itibaren başlar. -~ 

Bina ve arazi vergilerinden bakaya müş, yeniden binalar yaptırmağı ka· Ankara Küçük San'atlar sergtsıne 
olanlarının bir miktarı kanunu mahsus rarlaştırmıştır. şehrimizden eşya gönderen bazı küçük l • Türk tarihinden bir yaprak Sultan (Sala.haddin Eyyubi) nin 

ile affedilmiştir. Sirkecide Şahin medresesi arsasına, san'at erbabı ile kadınlar eşyalarının EH L i s AL idPOnyayı·M·· tutuan HşöAhreRti E BELER i 339 mali senesi de dahil olmak üze- Yeni postanenin arkasındaki elyevm kaybolduğunu Ticaret odasına ve Tür-
re bu tarihe kadar tahakkuk eclen bina adliye levazım an barı olan binanın ye· kofise bildirmişlerdir. 
ve arazi vergilerinin terkini kayıtları i- rine ve Samatyada Sulu Manastırdaki Alakadarlar bunun bir karışıklık- ı ' 
cap etmektedir. eski maliye ~ubesi binasının yerine ye· tan doğduğunu ummakta ve herhalde · Tamamen Türkçe sözlü muhteşem film 

Bu vergilerin maliyeden belediye· niden üç beton bina yaptırılacaktır. bu parçaların meydana çıkarılacağını • ' 
ye devredilmeleri hasebile, yeniden Binalann projeleri ikmal edilmek söylemektedir1er. Tahkikat yapılmak- M ı L L 
tanzim edilmekte olan devir cetvelleri· üzeredir. Bir kısmının inşası için de i· tadır. 
ne, 340 mali senesinden evvelki yılla- cap eden tahsisat Vekaletçe gönderil-
ra ait olan sabıka borçlarınm geçiril- miştir. Bir kız pencereden düştü 
memesi bütün bina ve arazi tahsil ve İlkbaharda inşaata başlanacaktır. Kadıköyde doktor Ömer Seyfetti-

tahak.kuk memurluklarına tamimen B >J d J nin evlatlığı Pervin dün evin pencere-
bi1dirilmiştir. ug ay reko tesi 1erini silerken nıüvazenesini kaybede-

Bu vaziyet üzerine, devir ifinin eski rek sokağa düşmüştür. Bu düşmede 
senelerden bir kısmına teşmil edilme- Bu sene dünyada mahsul kız muhtelif yerlerinden tehlikeli su-
mesi yüzünden daha çabuk ikmal edi- l d ~ d h k ]d 
leceği anlaşılmaktadır. az, yalnız bizde ve Rusyada ::ı1:1s~.:~a an ıgın an astaneye a •-

geçen senekinden fazla · t 
iş bürosu Vilage konağı 
Faaliyete başlamadı . Bu .~enek.i cih~ buğday mahsulü, Tamir ediliyor Kemali muvaffakiyetle gösterdiği Fransızca sözlü 

hır ay oncekı tahmınlerden çok azdır. t v· ... v ' D 1 L B D 1 A 1 M o 1 B 1 y A il A R ı M lktısat Vekaleti yeni iş dairesine a- M k .. b" A .. stanbul ılayet konagının tamıre U "I 

Sinemada 
Görülmemiş muvaff akiyetlerle devam ediyor. 

Ayrıca : İtfaiye töreni ve PARAMOUNT JURNAL 

Korfu adasının füsunkar muhitinde bir aşk macerası, .. 
Fevkalade bir mevzu... Emsalsiz bir temsil heyeti ... 

C R A W F O R o·~~ yarattığı 

(Eski Elhamra) 
tşte: J O AN 

SAKARYA sinemasmm 

1 

er ezı ve gar ı vrupanın mu- h ] . . . · · b 1 fl dır y t 11 d it hazırlıklarla esaslı surette mesgul h" .. ah .1 l k tl . . b" k mu taç yer erının esaslı surette tamır Filmının aş ıca vası ar . arın saa e 
• ım must sı mem e e erının ır a- . . l . . . T llAtl fi ti ı U -....-----~ olmaktadır V e.kalet teskilatın çalısına k l 1 . k" k lt edılmesı karar aştırılmı~ ve bu ış ıçın ~-----•~ e nz a ı ya ar • ma ne. ... _ · . • çının re o te erı geçen sene ı re o e- G . . h · ı - ----·-

•ekil1erine ait talimatnameyi hazırla- d k k d hın lıra ta sısat ayrılmıştır. Yakında - o 
mıf ve dün alakadarlara tebliğ etmiş- Çin, İran, Türkiye ve Rusya hariç, J a esı y_a_pı_a_c __ tı_r.____ ,.. Dün akşam sinemasında .._~ T en ço no san ır. 'h I . l ak T R K 
tir. lstanb~ı iş bü:~su ilan. edilmiş oı- Şimal mıntakalardaki rekolte yekunu Bayzarm ifadesi almamadı 
masına ragmen dun faa1ıyete başla- 79,j milyon kcntaldır. L.. d Kati K · 
mamıştır .. . . 1936 . v anga a P asım mahallesın-

. Turkıyenın senesı bugday re- de oturan Manol'un karısı Bayzarı ek-
- Şilede Hafkevi binası koltesi kat'i ola~ak bil~nme~ekle bera· mek bıçağile ağır surette yaraladığını 

. . . . her geçen senekınden 500 hın ton faz- dünkü nüshamızda yazmıştık. Bayza-
20 hın lıra sarfıle Şıl~e yapılması· ]a olarak tahmin edilmektedir. l v ld y • • "f d · 
b ı ı b"' ··k H lk · p t" rın yara arı agır o ugu ıçın ı a esı a-

nb~ a~ an: an ' uhyu 1. ~l elvı ~e. ar 
1 lınamamıştır. Kadın kendinden geçmiş 

Zamanımızın en meşhur artistleri tarafından yaratılan ve görü1memiş bir muvaffakiyet kaunan 

YEŞiL DOMiNO 
En büyük Fransız filmini, bütün lııtanbul halkı gidip görmelid ir. Ba11 rollerde : 

Danlelle Oarrleux - Charles Vanel • Ma ur lce Eseende 
Bu fil mi, DANİELLE DARRIEUX'nün ~i,ndiye kadar çev·rdiği filmlerin en mükemmelidir. 

lıaveten : Fransızca EKLER JURNAL. Bugün saat 1 de ınasının ın~ası ay ıce l er emı,tır. Neft sendihatın b" h ld h d k d M 
B. ·· k el '>50 k" · · · ır a e astane e yatma ta ır. a-
manın ust atın a - ısı 1stıap zrasası megv er k . --------------------------- -d k 'k · b" k ' f .n.ı nol ya alanmış, hakkında takıbata bas-

e ece ~lı alyasta genlış akır don eBr.ans Delinmemiş imiş lanmıştır. , D •• 
TENZİLATLI MATİNE 4111------~ 

ve temsı s onu yapı m ta ır. ına· r;:; p a r i s... Fransa... un ya... , 
b . k d · 'km ı -_ı~l k Neft Sendikat Gaz kumpanyası Di- K M d Pa d · 1 O S S I' t• d" ~~~ ır aya a ar mşası ı a ew ece • rektörlüğü polise müracaat ederek bo- uyucu ura şa me resesı ur muganni T il O .'!! ye peres ış e ıyor 

no saklamaya mahsus kasanın delindi- tamir ediliyor 1 ı b l h Ik d s u M E R sinemasında 
ilk k 1 h b b k d l Veznecilerdeki Kuyucu Murad pa- stan u a ı a: 

ID8 tepl8r8 malzeme YBrİ İyOr ğ~~! a,.. er vermiş, u ~ayı . : en şa medresesinin belediye tarafından YVETTE LEBON ve 40 Konilcalı Kitarasının iştiriikile oynadığı 
M 'f M""d'" 1 .. v.. 'lk k cur etkarın yakalanmasını ıstemıstı. 1 M- A R • N E L L A 

. . . ene aynı yır et ıre or ugu po- · aarı u ur ugunce, ı me tep- G . ;ır· k d" kt'" 1 .. v .'. tamir edileceği haber a ınmıştır Tari- 1 
lcrın tedrıs levazımındak.ı noksanların 1. .. d k b d l"kl . hl bir kıymeti haiz olan bu medrese-. . . . . 1 . ıse muracaat e ere u e ı erın es-
ikmalıne karar verılmıstır. Ik 18 ola- k'd b · t ld y • • 1 · nin kubbesindeki kursunlar tamamen hk filminde takdir nazarlarile aeyretmelcte ve candan alkışlamalctııdır, . ' .. · . ı en erı mevcu o ugu ve uzer erı- • 
rak ılk mektep yemekhanelerındekı ma . l k t l b l d v •• yenilenecektir Ayrıca binanın dahili lliv~ten: Canlı reaimlcr ve FOX JURNAL. Yarın saat 11 de matine: 

. . ,. . nın muma a:pa ı mıs u un ugu, mu- · Umumi du""hulı"ye 35 kuruş 
aalarla ders sıralarının ıhtıyaca kafı ge- l l ' . k d.. aksamı da tamir olunarak medresenin ~ı••••••ııı. · . .. .. .. ruru zamana mum arın erıyere uş- -- -
lecek mıktarda çtkarı1ması duşunul- .. v •• l ld w b"ld" . k'b harap olmasının önüne geçilecektir. ·· ·· B h · · fı . d tugu an aşı ıgını ı ırmıs, ta ı attaR.. ............................................................. . muftur. u usus ıçın sar ıcap e en . . . . . '. 

1 1 
bı,.w "d . h . b""t . d vazgeçılmesını rıca etmıştır. KÜÇÜK HABERLER me ag, ı arcı ususıye u çesın en _ 

temin edilmiştir. 
Bu noksanları karşılamak üzere ilk 

partide 200 sıra ile ayni miktarda ye
mek masası ışmarlanmıştır. 

Yulaf rekoltesi noksan Akay Ve Şirketi Hayri:enin ~Tarifesi 
Akayın k1§ tarifesi dunden ıtlbaren de

A vrupanın 1936 senesi yulaf rekol- ğ1şt1rllmJşt1r. Adalara Köprüden son vapur 
tesi 7 ıenedenheri alınan rekoltelerin 20,4-0 da Köprüye de Adalardan 17,25 dedir. 
en azıdır. Köprüden Kadıköyüne son vapur 23,40 da, 

Mesarburnu gazinosu yandı Türkiye yulaf rekoltesi ise geçen Kadıköyünden de 23,5 dedir. 

E Ik. ık bi senekinden 53 bin ton fazladır Bu ae- Şirketi Hayrtyenln kış tar11esl ayın 27 sin- · vve ı gece yarısı ç an r yangın · 
neticesinde MesarbW'nu gazinosu kft - ne yağan yağm1,1r ve do1ular Avrupa den itibaren tatblka başlanacaktır. 
milen yanmıştır. Yangın elektrik kon- lstihsalatt üzerine tesir yaptığı için o.. Bu yıl Boğazda. her yılkinden az halk kal-
t v d ,n,.....,., ... t 1 d . "h al l t Dll§tır. Bu yüzden sonbahar mevsiminin de-
. agın an ç...,.. .. u.ı ır. ra ar a ıstı s az o muş ur. vamınca vapurlar hemen hemen boş gidip 

S 81.rJı•gıw • du··n ) gelmiştir. Bu vaziyeti gözönünde bulunduran anayi kongresi top andı o.trket kl§ tarifesinde bir IDsım vapurları da-
ha tarifeden çıkarmıştır. 

Liman Memurlarına Te~atlı Paso 

fglrketl Hayriye Liman Umum Müdürlü
tünün müracaatı üzerine Boğazlçlnde otu
ran Liman memurlanna memurin karnesi 
venneği kabul etmJştir. Memurlar dünden i
tibaren tenzllft.th karneden istifadeye başla
mıştır. 

Kızılay balosu 
Her defasında büyük yenllikler ıösteren 

Kızılay CemJyetının yıllık balosu bu yıl da 
19 blrlncikAnun 1936 cumartesi günü akşa-

AZ 
Fakat 

F i LMLER .... 
harikulade filmler 

Önümüzdeki Pazartesi akşamından 
itibaren 

YILDIZ 
elnemasında 

şen ve neşeli hafta başlıyor: 
Fransız Vodvillerinin en fazla 

komiği olan 

ERKEK .. 
HALA 

Oymyanlar: 

MARGUERiTE 
ve LUCiEN 

MOREN O 
BAROUX 

BugUn ve yarın 
Mevsimin en büyük muvattakiyeti 

GRACE MOORE'un zaferi 
MARGARlTA 

Halk opereti kış temsillerine 
mı Perapalas salonlarında verilecektir. başhyor 

Bir alle toplantısı olan bu balonun mü- Bu sene Maksimde temslller verecek olan 
lfemmellyetını temin için İ9 işleri Bakanı Halit Opereti önümüzdeki pazar günü işe 
Bay Şükrü Kayanın başkanlığındaki sayın başlayacaktır. 

tertip hey'etl §imdiden hazırlıklarda bulun- Halk Opereti bu mevsimde de gene Zozo-
maktadır. yu kadrosuna almıştır. Zozodan başka bir de 

Dünkü kongrede bulu nan1ardan bir grup Bir Teşekkiir Yunanlı Tenör vardır. Tomakos Yunanistanın 
Sanayi Birliği Hey'eti umumiyesi kontrolü vaziyetinden, geleceli seneki İstanbul Verem Savaş Kurumundan: tanınmış bir tenörüdür. İlk operet olarak 

dün saat 10 da toplanmıştır. Toplantı- sergiden bahsedilmekte idi. Eyüp Verem dlspansertmıze gelen yardı_ sahneye koyduklan Piplça bir Yunan opere-
d " ... ... . . w. k • • ma muhtaç hastalara. dağıtılmak üzere bir tidlr Gerek Tomakos ve ıerek Zozo'nun bu a evvela mesaı raporu okunmuştur. Bırlıgın bundan sonra f mesAısı quvaı veker, bir çuval plrtnç, 5o kilo merci- • 
B d 1 · "hJ!!!L • hakk d d k im ·· h l b operette rolleri vardır. 

1 ht~n~uı 8Uedıtıni 
~ıhir 'lY~atrosu 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 

111111111111111 
21-11-936 da 

akşam saat 20.30 dil~ 

111...111 

AYAK TAKiMi 
ARASINDA 

Fransız tiyatroı:ıu 
Operet kısıı ıı 

111111111 
gündüz saat 14 de 

çocuk tiyatrosu 
akşam saat 20.30 da MASKARA 

Taksimde Maksim 
varyete tiyatrosunda ................... 1ııı11 

Halk Opereti 
Bu Pazar matine 16 

akşam 21 de 
Zozo Dalmas ve 

Tomakosla 
PIPIÇA 

2 inci TF.ŞRIN 

Rumt sene 21 Arabr sene 
1862 ıa65 - -2 ci Teşrin Resmt sene Ko.sım 

8 1936 14 

CUMARTESİ 

SABAH 
Ramazan 

iMSAK 
8. D. S. 1 D. 
2 07 6 12 23 
6 54 5 10 

ôgıe !kindi İFTAR Yttlsı 

.::>. lJ. s. D. ..;,. v. cl. o. 
ı:: . 7 12 9 45 1~ - 1 36 
z. 11 59 14 32 16 46 18 03 ~ 

·" 
u rapor a muame e ve ıstı ax. vergı· ın a a onuşu uş, mun a u- mek, 50 vtşe balıkya~ı hediye eden Profesör 

ai kanununun değiştirileceğinden, iş lunan umumi k8tipliğe eski Sanayi avukat Bay İbrahim Au Erberk'e alenen te- KADIKÖY HALKEVİNDEN : - ............ .. , .... ~ ...... ~ .... • ... .... · • •· • ...... . ·······- • 
kanununun tatbikatından, yeni mülki- müfettivlerinden Halid 'eçilmit- şekkiire kışmetll ıazetenlzln delftletını cuıe- ıaı;ı;ikınciteşrin/936 pazar günü saat 11 de fından bir konser verilecektir. 
yeti sanaiye kanunundan, yeni fiyat tir. r1z. K\lfdlli tiyatrosunda. Evimiz Orkestrası tara- Davetiyeler idareden dağıtümaktadır. 



İkincitetrin SON POSTA Sayfa 5 

• 

EMLE KET HABER E I Silolar çoğalıyor 
Dinarda da bir buğ~ay 

deposu yaptırılacak 
\ Bakımsızlıktan harap 

Olan bir eser 

Burd r treni işliyor 
Şt hirde mühim bir imar faaliyeti var. Böyle giderse 

Burdur Türkiyenin en modern şehri olacak 
Burdur (Hususi) - Şimendifer ge

Çen ay başındanberi yolcu nakliyatı -
na başlamıştır. Henüz açılma töreni 
Yapılmamıştır. Bu hususta hazırlıklar 
j'apılmaktadır. Memlekette imar faa
~İYeti çok ileriye gitmiştir. Belediye çok 
ıyi çalışmaktadır. Belediye reisi, reis 
~~duğu gündenberi memleketi her gün 
ıraz imara çalışmaktadır. Son sene -

~er~e Bur.duru adeta modern bir şehir 
atine koymuştur. Burdurda bir çok 

hni inşaat yapılmaktadır. İstasyon bi
nası bitirilmiştir. Ufak tefek noksan -
~arı ikmal edilmek üzeredir. Şehirden 
~~yona gen~ bir bulvar açılmıştır. 
enıden bir orta mek'tebin temellerı a

tılmış, şehrin kenarında son tekenı -
lni.ilfıtı sıhhiyeyi ihtiva edecek ve cı -
\rar Vilayetlerin de ihtiyacına cevap 
~erebileeek tam teşkilatlı modern bir 
hastane binasına da başlanılmıştır. Bu 

1 
B.stane binası için 75 bin lira sarfedi-
~Cektir. Bir de nümune fidanlığı ya -
eılrnaktadır. Bağcılık meyvacılığın in
h ışafına yardım edecektir. Bu sene 
asta}ık yüzünden bağlardnn tamamile 

rvJerzif onda 
'Yakacak buhranı 
Halk yüksek makamlara 
nıüracaat ederek yakacak 

teminini rica etti 

istifade edilememiştir. Hastalığın fi -
loksera olmasınıdan dolayı tekmil bağ
lar sökülerek yeniden Amerikan çubuk 
larile yenıi bağlar yapılmağa başlanıl
mıştır. Dokumacılık burada çok ile -
riye gitmiştir. Şehirde 3500 kadat te~
gfıh vardır. Son zamanlardaki iplik 
buhranı her yerde olduğu gibi bura -
da da dokumacılığın durmasına sebep 
olmuşztur. Tezga'Hlar mü.şkül bir va
ziyete düşmüştür. Burada dört tane un 
fabrikası varoır. Şehrin yakınında bır 

de kömür madeni açılmıştır. Şehir -
deki fabrikalar, Keçı:burludaki kükürt 
fabrikaları buradan çıkarılan kömür -
!erle idre edilmektedir. Eski haata -
ne yirmi beş yataklıdır. Vilayetin üç 
kazasında da hükiimet doktoru olma -
<lığından halk şikayet etmektedir. Vi
layetin bütün yol1arı tamir ve yeniden 
yapılarak .ikmal edilmiştir. Vali köy 
mekteplerine de çok ehemmiyet ver
ıtıektedir. Hasılı Burdurda her ba
kırndan canlı bir faaliyet göze çarp -
maktadır. Böyle giderse Türkiyenin en 
modern şehri halini alacaktır. 

3 ku~t 150 koyun 
parçaladılar 

60 domuz da 300 ölçek 
pirinç yediler 

Muş (Hususi) - Bundan bir haf-
. Merzifon (Hususi) - Her yıl Mer- ta evvel Hasik köyüne 8 aç kurt hü· 

tıfona bir saat mesafede bulunan Ha- cum etmiş, koyun ağılına girmiş ve 
cıbayram civarındaki çeltik maden kö- köylü haberdar oluncaya kadar tam 
~ür havzasından kömür getirtilmek - yüz elli koyun parçalamışlardır. 
e ve halkın yakacak ihtiyacı bu su - 60 domuzdan mürekkep bir sürü 
~~tı: kolayca temin edilmekte idi. Hal- de gene köylü Celalin pirinç tarlasına 
fo kı bu sene bu mıntakadan Merzı - girmis üç yüz ölçeklik pirinç yemis-

na kömür ve yakacak ithali men~ - 1 d" '' ' 
diln..· . . zd . d k k er ır. •11ıştır. Bu yti en şehır e ya aca . 
buhr b 1 t F" tl ·· 'd'n Bu havalıde pek çok domuz, kurt 

anı aş amı.ş ır. ıa ar umı . .. .. 
~.k çok fevkinde yükselmiştir. Halk ve ayı vardır ve. bunlar koylulere çok 
huyük bir sıkıntı çekmektedir. zarar vermektedırler. 
Şehirde küçük sanayi erbabı yük -

Sek makamlara müracaat ederek Ha
~ıbayramda1ci çeltik kömür ocağından 

er sene olduğu gibi bu yılda kömiir 
\'erilmesini istemişlerdir. 

Taşova tütünleri 
Erbaa (Hususi} - lnhistırlara ve 

muhtelif firmalara mensub tütün eks
perleri Taşova mıntakasmdaki yeni 

Erbaa mekteplerinde deg"'isiklik mahsuı üzerinde tetkikler yapmakta • 
• dırlar. 

Erbaa (Hu~usi) - Bu yıl bura mu-

allimleri arasında mühim tebeddülat Bursada bir mahkümiyet 
olmuş ve bazı mektebler tam devreye 

~ıkarılmışlardır. Bu meyanda Bidevi 
ılkmektebi tam teşkilatlı ilk. mektep ha-

line getirilmiş ve kadrosuna yeniden 2 
~lim ilave edilmiştir. 

Hasan Bey - Haberin var mı dos
tum. nohut fiyatları yükselmiş .• 

Bursa (Hususi) - Bir müddet ev
vel Ayşe isminde umumi bir kadmı 
öldürmüş olan kunduracı Alunet a -
ğırceza mahkemesince 1 O sene hapse 
mahkii.rn edilmiştir. 

- Nereden duydun azizim? 

Uzun müddet Antalyada bulun -
muş olan bir arkadaşımız yazıyor: 

Bundan on sene evvel idarei hu -
susiye iskele üzerinde ihracata el
verişli son sistem bir un fabrikası 
yaptırmı.ştı. 280 beygir kuvvetinde 
su ile müteharrik olan bu fabrika
ya yüz binlerce lira sarfetmişti. Se
neliğini yirmi b~ bin liradan üç se
neliğini 75 bin liraya kiralamış, 
sonraları seneliği yirmi bin liraya 
indirilmişti. Çok muntazam bir şe
kilde yapılan bu fabrika buğdayın 
taşını ayıklar, yıkar, temizler, un 
yapar, günde 350 çuval un çıkarır
dı. Bu fabrikanın tamiratı muka -
ve'le mucibince müstecire ait o -
!urdu. Halbuki fabrikanın kafi de
recede deposu olmadığından kantar 
dairesi depo ittihaz edilmiş, fazla 
siklet yüzünden b~ kat olan fab -
rikanın hem duvarları çatlamış, 
hem de döşemelerinde çöküntü hu
sule gelmiŞ'tir. Bu çöküntülerin ıs
lahı için sonradan direkler ilave e
di~iş ise de bina sakatlanmıştır. 

Idarei hususiye fabrikayı satıp 
elden çıkarmak istemiş, fakat talip 
zuhur etmemiştir. Fabrika harap 
olup gitmektedir. Yanlıs bir dü -
şünce ile mahallinden ~öktürülen 
ve hiç bir mahzuru olmadığı müte
hassıslar tarafından söylenilen 1500 
lira kıymetindeki Akson denilen bir 
alet te fabrilkanın arkasında top -
raklar içerisinde çürümektedir. Vü
cuda getirilmiş olan böyle değerli 
bir eserin harap olması herkesi mü
teessir etmektedir. 

• 

Belediye kasabadaki bütün evleri kurşuni renge 
boyath, Kasaba gittikçe güzelleşiyor 

-

tll. 
Dinarda Parti binası 

Dinar (Hususi) - Dinar Afyonka -
raI~lsarma bağlı 40,000 nüfuslu bir ka
za merkezidir. Yalnız kasabada 4000 
kisi oturmaktadır. Dinarın l 02 par -
ça ·köyü, Dazgırı, Haydarlı isminde iki 
nahiyesi vardır. Kasabanın üst kena-
rında bir su kaynağı vardır. Bu kasa -
banııı elektriğini, bahçelerin, fabrika-
ların, evlerin, su ihtiyacını karşıla -
maktadır. Dinarda lağım teşkilatı ol-
madığından ve bazı yerlerde durgun 
sular peyda olduğundan kasaba sLtına
lıdır. Dinarda elektrik tenviratı var -
dır. Perşembe günleri hafta pazarı ku-

rulur, iki tane un fabrikası, köylerde 
de 40 tane su değirmeni vardır. Bu
rada civar kazaların hepsinden fazla 
zer'iyat yapılır. Dinarda evvelce blr 
silo yapılması için teşebbüslerde bu -
lunulmuş ise de her nedense bu iş ba -
şarılamamıştır. Mütehassıslar silonun 
yapılmasını muvafık görmüşlerdir. Bu
rada üç ay içinde Ziraat Bankası on 
üç milyon kilo buğday mübayaa et -
miştir. Dinarda sene\'! üç yüz milyon 
kilo buğday yetişmektedir. Belediyesi 
faaldir. Bütün evler belediyece kur -
şuni renge boyattırılmış, kasaba bir kat 
daha güzelleşm~tir. 

lzmir memleket 
hastanesinde .. 

Hastaların bir kısmı taşlar üzerine serilen 
yataklarda yatırılarak tedavi ediliyor 

İzmir (Hususi muhabirimizden) - 600,000 nüfuslu 
Tzmir viJavetinde fakir ve orta halli halkın sağlık ihtiyaç
;.arına ccv"ap vermeğe çalışan İzmir Memleket hastanesi-
nin son r.ylar ıçindeki halin insanın içini sızlatıyor. K~ 1 • ·• 
mevsimind ... , taşlar üzerine serilen yataklarda şifa ün ut hastanesine gelen bütün bu hastaların kabulü, verilen b ir 
eden hastajarm, bu ümitlerinde ne dereceye kadar mu- kararla muvafık görülmüştür. 275 yataklı hastaneye 350 
vaffak olacakları belli değildir. hasta kabul edilince bizzat taşlar üzerine yatak yapmak 

İzmir memleket hastanesi 2 75 yataklıdır. Bu 2 75 ya - ve hasta kabul etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Vila -
tak arasında de!iler servisi, veremliler kısmı, mahkumlar yet meclisinın kabul ettiği tahsisatla hastanenin anc.ak 
kısmı dahildir. Bun:lar çıktıktan sonra yatak adedı iki yü- .~ubat ayına kadar faaliyet gösterebileceği anlaşılıyor. 
ze :niyor. Bundan sonrası için vilayet meclisinin yeniden tahsi~t 
İzmir memleket hastanesi, garbi Anadolunun en modern kabulü !azını geliyor. Eğer İzmirin fakir halkını barındı

bir hastanesi olduğu için her gün civar vilayet hastanele- rEıcak, tedavi edecek hastane ihtiyacı derhal temin ecıil· 
rinden bir çok hastalar geliyor. Kuduz, verem, akEye mczse, memleket hastanesi ihtiyacı karşılıyamıyacak va• 
vak'aları burada tedavi edilmekte veya müşahede aluna ziyete gelecektir. Taşlar üzerinde hasta tedavisindense has. 
alınmaktadır. taları kabul etmemek daha doğrudur, diyenler bile vardır. 
İşin bir de büt~e tarafı vardır. 2 75 yataklı İzmir memleket Alakadarlar bu vaziyeti Sıhhat Vekaletine arzetmişlerdir. 

Trilyada Atatürk heykeli 
Bursa (Hususi) - Müdanyaya tabi 

Tuilya nahiyesine Atatürkün güzel blr 
büstü konm.u.ştur. Civar köylerden ge
len halkla parlak bir şekilde büstün 
açılış töreni yapılmıştır. 

Silivride ruam yok 

Üniversitenin Bursa 1 . . 
Halkevine hediyesi · Hadıseler ~ 
Bursa (Hususi) - Halkevi kütüp- R d '- / 

hanesi gittikçe zenginleşmektedir. İs-ı 8f$151n 
tanbul üni\'ersite rektörlüğü Halkevi- R d d k. k f 
ne 300 muhtelif kitap göndermiştir. a yo a 1 on erans 
Mektep talebeleri ve halk kütüpha - Suat Derviş radyoda bir konferan~ 
neden istifade etmektedir. Kütüpha - vermi.~ti : 

Silivri (Hususi) - Bir müddetten- nenin kitap mevcudu şimdilik 1500 - Erkekler, kadınlaşıyorlar. 
beri yapılmakta olan ruam mücadele _ cildi geçmektedir. . •.• ·- _ Demişti. Sen misin bunu diyen, er -
sine bazı köylerde nihayet veıilmiş - de bir tek vak'aya dahi tesadüf edil - kek muharrirler, çalakalem gimıtı -

d 1 ler: tir. Şimdiye ka ar yapı an muayene- memiştir. 

Hasan Bey - Gazete yazıyor, oku
yayını da dinle. 

.•• cKahve fiyatı yükselmiştir» 

- Aff et.mişsin sen onu. Erkekler 
neden kadınlaşacaklarmış; hiç bıle 
kadın!aşmıyorlar. 

Karikatürcüler mal bulmuş m::ı iri
bi gibı münakaşayı ' elense etlıl..,r. 
Çeşit çeşit karikatürler yapıldı. 

Ö.cde beride konuştular: 
Bır kere de Suat Dervişe sorn.ak 

Iazımdı... Kendbıni aradım , bu~::lum 

ve sordum: 
- Bu konferansı ni~ e \'erdin? 
- Muharrir arkadaş 1 arıma ya- _ 

dım için! 
-?????? 
- Kendilerine bir haftalık mt \'7U 

çtkardım. 

Doğru söyliıyordu: Suat Dervi'?ın 
radyo mikrofonundan Babıaliye at
tığı bir avuç yem, Babıaliiilerı ta m 
bir hafta mevzu aramaktan kurt.ır-
m~tL İ.."\ISl<."l' 

• 



Tarihten yapraklar: 

Eski ve feni Üsküdar 
~ . ~ ~~~~~---------: 

Şimdiki iskele camiinin arkasında Mihrimah Sultanın bir imareti 
de vardı. Buradan Mihman saraylarında oturanlara, muteber 
yolculara hergün iki defa bir bakır tepsi ile birer tas buğday çorbası, 
birer ekmek, her gece birer mum, her at bq10a da bir yem sadakası 
verilirdi. Üç günden fazla mihman kalanların ıadakası kesilirdi 

Tarihte Cslditiana 
Üsküdar yedi dağın deresi ve tepesi 

üzerinde kwıdnuştur, derler. 300 yıl 
evvel dokuz bin bağlı, bahçeli, yalılı 
evi olan bu emektar şehrin asıl ismi 
·Eski Dar• yani cEski EV> dir. Ha -
runurreşidin Türk kumandanı Seyit 
Battal Gazi Üsküdarı Bizanslılardan 
bir kaç defa aldığı zaman buralara 
muhtelif evler yaptımıış, bu evlerden 
galat olarak konan Eski Dar ismi, 
bilahare Üskü.dara kalbolunmuştur. 

Sarayları, çarşılan, camileri, han ve 
menzilhanelerile İstanbulun bir par
çasını teşkil eden Üsküdarın şimdi İs
kele camii ismi verilen camine o za
manlar Mihrimah camfi derlerdi. Ka
nunt Süleyman bu camii kızı Mihri -
mah Sultan öldükten sonra t S 38 de 
yaptırmıştı. Cami o zamanlar daha 
yüksek görünürdü, şimdi büyük ko -
naklar, ahşap evlerle dolu olan camiin 
arkasındaki sırtlar o zaman çınarlarla 
kaplıydı. Meydandaki çeşme, şimdiki 
gibi çukurda değildi. Etrafı açıktı. Za
manla, meydanın yarım metre kadar 
yükseldiği muhakkaktır. 

Şimdiki İskele camiinin arkasında 
Mihrimah sultanın bir imareti de var
dı. Buradan mihman saraylannda o -
turanlara, fakir yolculara her gün iki 
defa birer bakır tepsi ile birer tas buğ
day çoııbası, bir ekmek ve 1!er gece bi
rer mum, her at başına da bir yem sa
dakası verilirdi. Üç günden faz.la mih
man kalanların sadakası kesi-lirdi. Çün
kü •şartı vakıf> o zaman böyle idi. 

Ve gene iskelede camiin iki tara -
fında eskiden iki kervansaray vardı. 
Anadoludan gelen develer, atlılar, Si
pahiler, Yeniçeriler, eyalet beylerbey-

Üsküdann bucünkü İskele meydanı 

!ri, İran tüccarları, Arap şeyhleri hep 
bu kervansaraya inerlerdi. 

Bugün yerinde yeller esen bu ker
vansarayın yüz odası, yüz at alır tav
laları vardı. Kale gibi metin olan bu 
kervansarayı M1hrimah Sultan sağlı -
ğında yaptırmış ve üzerini kurşunla 
örtmüştü. 

Ordu İrana sefere çıkarken, yahut 
Anadolu eyaletlerinden Macar hudut
larına ordular gönderilirken iskele ba
şındaki bu kervansaray ordu ile gelen 
satıcılar, dervişler, tüccarlar, hoca]a-:- -
la dolar, kervansarayın denize bakan 
pencerelerinden sabahlara kndar hey -
heyler, şarkılar, kur'an okuyı.\n hoca -
ların yanık sesleri duyulurdu. 

(Devamı 12 inci sayfada) 

CÖNÜL iSLERi 
"Nifanlım beni 
Bırakmak istiyor 
Nişantaşında oturan bir kadın o -

kuyucum diyor ki: 
•Ben geçen yıl nişanlandım. l"a -

kat parmaklarımıza halkaları geçir
diltten iki ay sonra nişanlım da beni 
itımal etme meyilleri göründü. Size 
tafsilat vermiye lüzum yok. Yalnız 
şu kadarını biliniz: Az kaldı ayrı -
lacaktık, fakM. ben müteşebbis dav
randım, nişanlım bana döndü, am
ma altı ay sonra ayni temayülleri 
gösterdi. Bu defa evlenme zamanı -
mız gelmişti, tekrar teşebbüse geç
tim, tekrar barıştık,...şimdi evlenme 
arifesindeyiz, fakat nişanlım gene 
kararsız .. İşin fenası şu ki, ayni ka
rarsızlık bana da sirayet etti. Şimdi 
ne yapacağımı bilmiyorum, sizden 
soruyorum.> 

* Benim anladığım bu iki gencin a-
rasında başlıyan aşk daha ilk ayla -
nnda hastalanmıştır, şimdi ihtizar 
devridir, ölüm yolunda yürünmek -
tedir. 

Bir aşkın ufulünderı ziyade ihti
zarı acıdır, menfaat le bu devrenin 
mümkün olduğu kadar kısa bir za -
manda kapanmasıdır. 

Tereddüt etmeyiniz, nişanlınız1n 
sizi bırakmasını beklemek, yahu!. ta 
devam etmiyeceği anlaşılan bir ev
lenme hayatına girmek hatadır. 

İlle adımı siz atınız, ve nişanmızı 
derhal bozunuz. Bu tavsiye size ev
vela acı gelecektir, fakat isabetini 
çok geçmeden takdir edersiniz. 

Bu münasebetle size şunu da tav
siye edeyim: İkinci evlenme te~eb
büsünüzde hakiki karakterini anl.ı

madığınız bir adamla nişanlanma -
yınız, nişanlandıktan sonra da ~şi 
sürüncemede bırakmayınız, derhal 
evleniniz. 

••• 
Düzcede Bayan (B. B.) ye: 

· İstanbula geliniz, meseleyi burada 
daha iyi halledersiniz. 

••• 
Eskişehirde Bayan (C. D.) ye: 
Mektubunuz bana kat'i bir fikir e

dindirmedi, size hiç bir tavsiyede 
bulunamıyacağım. 

TEYZE 

A merikada milyarderlerin milyarderi Rokf eller ıçın hususi bir gazete 
çıkarıyorlarmış. Bu gazete dünyayı süd limanlık gösterirmiş.. Rokfellerin 
milyarlarını size veremeyiz amma, gazetesinin küçük nümunesini verebiliriz. 

------En sakin memleket ispanyadır. IGünün haberı;i!l 
ispanyalılar eğleniyorlar, Madrlt imar 
ediliyor. General Frank" nasıl adamdır? 

Zabıta haberleri 
Şehirde bir ay içinde hiç bir zab ij 

vak'ası kaydedilmemiştir. Her mınta • 
kada bulunan bir tek polis te bu ,aıı· 
yet karşısında fazla görüldüğünden b\J' 
tün İstanbul şehrinde bir tek polis b • 
rakılmasına karar verilmiştir. 

Kadrodan çıkarılacak olanlaı n ç 
yüzer lira tekaüt maaşı baelanacakt r • .. 

45000 basılan kitaplar var 
İstanbul kitapçılar cemiyeti taraf 11• 

dan neşredilen bir istatistiğe göre 9 ° 
senesinin başındanberi: 

Telif olarak 2524 ve tercüme oıar:ılC 
ta 4632 kitap neşredilmiştir. Bu kitBP' 
lardan en az nüsha basılanı 2000 dit· 
Ve en fazlası 45,000 dir. Bütün bu ~ 
taplar satılmıştır. Şimdi kitapçılar ye 
niden taıbetmiye başlamıslardır. 

• 
lemba sularmda hile yoldur. 
Dün belediye memurları İstanbuld' 

su satan bütün sucuları dolaşmış ge ' 
rek fıçıdaki ve gerekse kapalı şişe su ' 
lan muayene etmiştir. Suların hiç bi' 
rinde hile .görülmemiştir. Şişe ve fl' 
çtlardaki suların hfilis memba suyu ol• 
duğu bir kere daha anlaşılmıştır. .. 

Maaş yoklaması 
İspanyanın en ne~eli insanı Franko sevgilisile birlikte. Yetimlerle dul kadınların maaş yo't.' 
İspanya dünyanın belki en şirin, en bir etmişti. Tatlı tatlı anlattığı bu hi - lama işleri bir kat daha kolaylaştırıl • 

hoş bir yeridir. İspanyalılar fevkalade ka.yelerin özü dalına dostluk ve iyilikti, mıştır. Bundan böyle alakadar me ' 
kanı sıcak ve sakin insanlar. Üç aydır 

1 

~n~~nları bu hikay~ler'le. birbirlerine murlar böylelerin evlerine giderek ıt 
buradayım, henüz bir tek kavgaya ıyılık yapmıya teşvik edıyordu. Fena- zım gelen tahkikatı yapacaklardır. 
rastlamadım. İspanyalılar kat'iyyen 

1 
lık.tan korkuyordu. Bu suretle yetim1er ve dulllar nıı ' 

k tan. 1 B ·ıı t" n bariz Ikinci mektubumda İspanya hakkın- hiyeye gelmek zahmetinden korunınuf 
avga e ıyor ar. u mı e ın e . · da daha fazla izahat veririm. olacaklardır. 

husu~yeti hl~irlerik ~i g~inrnclı - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dir. Bunu o kadar ileri götürmüşler -
dir ki her vakit şehirlerden şehirlere 
halk kitleleri akın akın gider ve bay
ramlar yaparlar. Bu bayramlarda t>n 
küçük bir münakaşa bile çıktığı duyul-

maz. 

Biraz da İspanyalı kadınlardan bah

sedeyim .. Bir kere İspanya kadınları 
fevkalade güzeldirler. Merhametli ol
makla tanınmışlardır. Hiç bir kadının 
eline silah aldığını gören olmamıştır. 
Esasen İspanyada erkekler bile silah 
kullanmazlar. Erkekler bile o kadar 
merhametlidir1er ki, İspanyada tavuk 
kesen erkekler parmakla gösterilir. Ye 

herkes bunlardan nefret eder. 

İspanyada imar faaliyetine büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Madri.d 
şehri yeni ba~tan imara başlanmıştır. 
Yeni yeni binalar yapılmakta, güzel o
lan şehir bir kat daha güze11e.ştirilmek

tedir. 

Politika gürültüleri İspanyada hiç 
görülmemiştir. Halk yeknesak bir gö
rüş ve düşünüş sahibidir. Halk hük(t -
mete mutlak bir itaatle bağlıdır. Hü -
kumetin arzusuna muhalif hareket e
den bir fert bile görülmez. 

Refah ve sükunet içinde yaşıyan İs
panyalılar eğlenceye çok d~ündür -
ler. Gürültüden, patırtıdan hoşlanmı

yan halk her akşam barlara ve sair eğ
lence yerlerine dolarlar vakitlerini ga
le eğlene geçirirler. 

Bu eğlence yerlerinde sık sık göı-ü -
nen sevimli bir insan var: 

General Frank.. Franko hayatını 
daima gülmek ve insanları güldürmek
le geçiren bir kimse bütün İspanyolıar 
Frankoya bayılıyorlar. Kendisini bir 
kere de ben gördüm. Arabada otur -
muştu. Etrafında bir alay insan top -
lanmıştı. Neşeli neşeli hikayeler an -
!atıyor, hikayelerine kulak verdim. O 
kadar tatlı anlatıyordu ki beni de te:,-

Alacağını alamıyan adam 
Mahkeme alacaklıyı alacagını almıya mahkum etti. 
Davacı kırk yaşlarında kadar var -

dı, gene kendi.sile ayni yaşta birini da
va ediyordu. 

Mahn<.eme davacıya davasını sordu, 
davacı izah etti: 

ziyeti anlatayım. Davacı bundan iki g.f 
evvel benden elli lira ödünç aımıştJ. 
Geçenlerde bana geldi, elli lirayı ge." 
tirdi. Halbuki bu elli lirayı başka bit 
eksiği için sarfedebilirdi. Ben kendi ' 
sine aceleye lüzum olmadığını, ne vat 
kit islerse o vakit verebileceğini söY ' 
ledün. 

- Bu zattan ben elli lira ödünç al -
mıştım, şimdi kendisine jade ediyo -
rum kabul etmiyor. 

Hakim dava edilene sordu: 
- Doğru mu? 
- Evet, fakat müsaade ederseniz va_ 

Mahkeme her iki tarafı dinledikteJI 
sonra davacının verdiği parayı ala ' 
caklının almasına hüküm vermiştir. 

Kastamonu köylerinde 
Mektep bollugu 

Kastamonu köylerinden birinde 

oturan bir okuyucumuz yazıyor: 
Köyümüzde üç tane mektep var

dır. Üç mektep olması çocuklarımı

zı okutmak cihetinden bize çok ko -
!aylıklar temin etmiştir. Bu husu -
su gazetenize yazmanızı rica ederim. 

* istanbu1da Fatihte, filan sc~ak -
taki bir kariimiz yazıyor: 

Asfalt yapılan sokağımız bu ke -
re de elektrikle aydınlanmıştır. Ne 
kışın sokakta bir dirhem çamur gö
rülüyor, ne de yazın bir dirhem toz. 

Bu yüzden bütün mahalleli mem -
nuniyet içindeyiz. Bu memnuniyc -
timizi gazete ile füm ediyoruz. 

* Hile ve ihtikir ne demektir 

Bir kariimizin isteği: 

Dün bir higat kitabını kanştırı ' 
yordum, iki kelime gözüme mştf. 
Hile ve ihtikar manasını bilmedi'riıO 
ve ifade ettikleri hadiseleri görnte -

diğim bu manasız kelimelerin ıugtt' 
lerden çıkarılması temin edileme' 

mi? 

Akay vapurlannın sür'ati 

" Büyükadada oturan bir okuyu 
cumuzdan aldığımız mektubu ayzıell 
yazıyoruz: 

«Ben senelerden beri Bü) iıkad " 

' da oturmakta ve Akay 'apurla 
her gün gidip gelmekteyim. vaput• 

lar o kadar sür'atli ki on be dak1 -

kada Büyükadadan köprüye gel -

mektedirler. Bu yüzden denizi "' 
etrafı iyi seyredememekteyiz. ffuf " 
tada bir gün Akayın daha az sür"a ' , 
1i vapurlarla tenezzühler tertip c 
dip, etrafı seyretmemize imkan bl • 

rakmasını istiyorum. 



[ iKTiSADİ BAHİSLER 

İstanbulun süt derdi 
nasıl halledilebilir? 

~wrupada bu davayı en mükemmel şekilde netice
lendiren belediyelerden biri de Roma belediyesidir. 

Bu belediyenin usullerini gözden geçirelim 
Anketi yapan: Oaman Tutrul 

b· İs~nbulun : zeli dertl~ri?den biri de 
ıç şuphesiz sut meselesıdır . 
. Acaba şehrimizde ctam mana~ile h~

lıs, süt bulmak kabil midir? .. Işte bır 
Suaı ki cevabı kolay kolay verilemez. 

Süt meselesinin halli için zaman za
tn.an verilen kararlardan da şimdiye ka 
Uar rnüsbet bir netice alınamadığı mu
bakkatır. 

Süt meselesi, Avrupa belediyelerinin 
~~fazla titiz davrandıkl~rı; her gün ta

ıı:ı ettikleri bir meseledir. 
Avrupa büyük şehirlerinin içinde süt 

ll1eselesini en cezri ve en mükemmel 
h.:r surette halletmiş olan belediyele
tın başında Roma belediyesi gelmekte
dir. 

lt.orna belediyesinin süt meselesinin 
~lli için yaptığı şeyleri bu makale-
ltı.ı7ıde karilerimize bildireceğiz. İstanbul sütçülerinden biri 
. l'torna belediyesi, evvelemirde büyük 

bır •süt santralı> tesis eylemiştir. Bu Diğeri: Stassanizasyon, yani süratli 
tsUt santralı> gayet ciddi bir kontrol pastörizasyon ameliyesine mahsus. 
altında bulunmakta ve pek büyük bir Tamamile otomatik bir surette işle-
tandırnan vermektedir. yen bu iki -en.stallasyon, saatte 16,000 

Süt santralının tesisinden maksat; litre süt temin ediyorlar. 
bir taraftan halka tam manasile saf ve t Bu makineler, neft ile teshin edilen 
aze süt temin eylemek; diğer taraf- üç büyük kazan sayesinde işlemektedir 

tan ise süt ihtikarına mani olmaktır. ler. Kazanlar saatte 5000 kilogram bu
Bugün Roma belediyesi her iki ga- har temin eylemektedirler. 

:'fesine e~ismis bulunmaktadır. k l" 
1-Ialkın sili.h~ti ile en yakından alaka- Santralın kimya ve bakterioloji a-

d boratuvarları santrala tabi değildirler. 
ar bulunan csüt santralı> gibi bir mli b ı d" ess Bunlar doğ.rodan doğruya e e ıyenın 

k esenin ticari gayelerle hus~si b~ şi.~·- sıhhat dairesine merbut bulunmakta-
?.t tarafından idare edilr· ndekı bu-

y ı... dırlar. 

h~ ... Ve mühim mahzurla •• • :tyikı veç-
ile idrak eden Roma belediyesi; bu işi Sütü ihtiva edecek olan şişeler en 

do· son sistem bir makine ile kapanmak-grudan doğruya üzerine almıştır. 
!torna şehrinin senelik süt sarfiyatı tadır. Bu makine henüz hiç bir mem

takriben 47,000,000 litredir. Bu mik- lekette bulunmamaktadır. Bu makine 
dar 681 çiftlik tarafından temin edil- sayesinde her türlü sahtekarlığın önü
~ktedir. Bu çiftlikler dahi hükiıme- ne geçilmiş bulunmaktadır. 
lin çok sıkı bir kontrolü altında bu- Şehre süt 600 seyyar süthane ara-
lttnduklarından en sıhhi vasıtalarla en bası tarafından dağıtılmaktadır. 
f1azıa randınıan temin eylemektedir - , Dikkate değer mühim bir nokta: t-
er. neklerden sağı1masından itibaren .sü-

Çiffükler Roma etrafında 20 kilo - tün müstehliklere teslimi ancak dört 
tnetreHk bir daire dahilinde bulunmak- saat sürmektedir. 
tadırlar. Süt'leri toplayan ve dağıtan 80 oto-
.. Sırf bu iş için yapılmı~ 80 otomobil .mobil günde 7,000 kilometreden fazla 

gunde iki defa bu çütlikleri dolaşırlar yol kateylemektedirler. 
Ve sütleri topladıktan sonra şehre, süt Süt santralinde çalışmakta olan ame-
santralına götürürler. lelerin sayısı 400 dür. Bunlardan 250 

Sütün toplanması tam dört saat sür- si kadındır. İşe başlamaı.clan evvel her 
llı~ktedir. amele muhakkak yıkanmış ve temiz ve 

inekler, otomobillerin gelecekleri sa .hususi elbiselerini giymiş bulunmakta
ate göre sağılmaktadır. Bu suretle csan ,dır. Bu şartlara son derecede dikkat e
t~aha çok taze ve sıcak si.i.t gelmekte- ,dilmektedir. 
dır. Bütün bunlardan maada santral ida
l Santralın tesisatı hususi mühendis - ;resi çiftliklerde beslenmekte olan inek 
er ve· mütehassıslar tarafından yapıl- leri ve diğer hayvanları sık sık nıua-
lllıştır. cSantral> o kadar büyüktür ki yene ettirmektedir. 
flinde 250,000 litre süt pek büyük bir Hayvanlar haftada bir muayeneye ta 
Olaylıkla işlenmek'tedir. J:>idirler. En ufak bir hastalık arazı gös-
Santralın mesahai sathiyesi 6.500 ,teren hayvan derhal hususi bir hayvan 

~2dir. Binal~ın ~~gal e!ledikl~ri sa- pastanesine sev'kedilmektedir. Hast.:1 -

a 3,200 m2 dır. Sutler bınamn ılk ka- ,neye sevkedilen hayvan çok defa geri 
~~~?a teslim. alınmakt~?ır. _Süt güğ_?~- alınmamakta, yerine tamüssıhha hay
.. ı, otomatik yollar uzerınden yunı- vanlar verilmektedir. 
tuıe , J kim da' · ·· d ·ım k- · tect · ı e c ya . ıresıne g~n en e Velhasıl süt işi Roma belediyesi ta-

.. ır. Orada dakıkası dakikasına her f da mükemmel bir surette basa -gu ~ ·· . iı d kı b. ,ra ın n . 
gurn kımyagerler tara n an sı ır lmış bulunmaktadır Darısı İstanbul 

l'tı.uayeneden geçirilmektedir. Matluba ~ ıed· ın·n basına!· 
l'tı.uvafık çıkan sütler zemin katında e _ı_y_es __ ı __ ~ ______ _ 
bulunan filitre dairesine yollanmakta-
dır. Samsunda yol faaliyeti 

F'ilitre dairesi fennin en son terakki- Samsun ( Husust ) - Son bir yıl 
~~tına. göre yapıln:ı~ .. bir şaheserdir. içinde Sam~unda i~ar. i!lerine büyük 
Utlerı boşaltılan gugumler gene oto- bir ehemmıyet verılm41tır. Vilayetin 

~atik bir surette sterilizasyon daJ'e- bütün yolları esaslı surette tamir etti
sıne gönderilir ve orada temizlendik - rilmiş, Ladik, Erbaa yolları yeniden 
ten sonra gene ayni vasıta ile yükle- yaptınlııuştır. Vezirköprüsü • Boyabat 
~e mahalline iade edilir ve otomobil- yolu vilayet hududuna kadar uzatılmış, 
~re konulur. b T 1 .. · d B .. .. . . Çarşam a - erme yo u uzerın e de ye-

uyük kazanların ıçme boşaltılmış id n bir ahşap köprü yaptırılmıştır 
0~an sütler; hariçle hiç temas görmek- n Ş~ d' d B f Al l .. · 
Sızin d - d d - t·· . ım ı e a ra - açanı yo u uze -

ogru an ogruya pas orızasyon d k' 2 5 l'k ,_.. .. ·· b 
?nahalline sevkedilir. Bu ameliye husu- rin e '. . metre ı ıwprunun eton 
si te .. t'b t · d "t·· f olarak ınşasına başlanılmış ve Samsun-• a sayesın e, su un evsa ına zer .. . . .. .. 
l'e kadar halel gelmeksizin yapılır. Ba~a y~lu .~e.rı~dekı Kurtun ve De-

Santralda iki ne-ı:i: pastörizasyon s ıekoy koprulerının de betonarme ola-
taUasyonu vardır. en 1 rak İnşası ikmal edil~iştir. . Terme -

Biri: Alçak hararetli yavaş yapılacak Ünye arasında da yenıden hır yol açıl-
arneliyelere mahsus. mıştır. 
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BİZİ NASIL GÜLDÜRUYORLAR ? 
• 

Hazım 
Anlatıyor 

Bedia Ferdi sağlık verdi: 
- Fransız tiyatrosunun arka kapı -

sını biliyor musunuz?. 
- Hayır: 

- Ben size tarif edeyim beyefendi -
cim .. Tiyatroya gitmeden evvelki so -
kaga saparsıruz, yürür, yürürsünüz, 
sağda ufacık bir kapı var .. Vurun ka -
pıyı.. Hemen açarlar. Bazımı istiyo -
rum, dediniz mi gelir .. 
Sokağa saptım, yürüdüm, yürüdüm; 

ufacık kapıyı vurdum.. Kapı ufacıcık 
açıldı: 

- Hazımı göreceğim .. 
- Kim geldi diyeyim?. 
Kart dö vizitimi verdim. Bir dakika 

geçti, geçmedi.. Hazım karşımda .. 
- Hangi Hazım! 
Diye soraıbilirsiniz.. Evet bir çok 

Hazımlar var: «Bir kavuk devrildi» de 
cuk oturtan sadrb.am Hazım, «Ayna
roz kadısında» meselesine tevfik eden 
Aynaroz kadısı Hazım. cÜç Saatte .. : 

- Gelginem, Gitginem! diye bağı
ran Tebrizli Hazım. 
Hazımları daha sayayım mı? Sarı 

Zeybekte: 
Estambul Tecaret borsası azasın -

dan Debreli Hasan Hazım. Lüküs Y:ı
yatta lüküs olan Hazim, Deli Doluda 
Müsü Sövalye Hazım .. 

Artık saymıyacağım .. Bu Hazım işre 
bunlardan başka Hazımdı. Basbayağı 
bir Hazım . 

- Sizin~ bir mülakat yapacaktını. 
- Hay hay, fakat şimdi oyununıuz 

var. Başka bir vakit teşrif edersiniz; 
siz bana sorarsınız, ben size söylerim.. 
Başka bir vakit, yani bir gün soma 

gene ayni ufacık kapının önündeyim, 
ufacık kapı ufacıcık açıldı. 

- Hazunı görecektim ... Ah pardon. 
(Sesimi biraz, biraz, biraz daha tat

lılaştırdım.) 

- Acaba Hazım burada mı bayan? .. 
Bu sefer kapıyı bir gece evvelki ka

pıcı değil, şık bir bayan açmıştı. 
- Henüz gelmedi bay. 
Henüz gelmemişti. Henüz geldi,ği 

saatte buldum. Fransız tiyatrosunun ho 
li.indc o bir h::ı-· .. 1-rıJt uğa oturdu, ben 
bir hasır koltu~a oturdum. 
·- Şimdi sorun bakalım! 
- Nasıl güldürürsünüz? 
- Kendimi mi methedeyim? Yapa-

mam, hayır. elimden gelmez .. 
- Hayır öyle bir şey istemedim. 
- Siz güldürmüyor musunuz? 
- Ben mi? 
- Yok ben! Tabii siz .. 
- E güldürüyoruz, ne olacak? 
_ Yani nasıl güldürdüğünüzü söy-

liyeceksiniz. 
- O Eskişehir taşı mı? 
- Amma iyisi.. 
Hayır, yazıda mürettip hatası yok.. 

Yalnız hariçten gazel okundu. Yanı -
mızda oturan Behzat, Hnzıma elindeki 
tesbihi sordu. O da cevap verdi. 

Ben sualimi tekrarladım. 
- Yani nasıl güldürdüğünüzü ı;öy

liyeceksiniz. 
Hazım bir bana, bir de Behzada bak

tı.. Gözlerini şöyle fıldır fıldır döndür
dü. 

- Her .şeyin dedi. bir püf tarafı var
dır. Bu işin de elbette bir püf tarafı 
var. O püf tarafı bir kere yakaladık mı 

Yazan: iMSET 
iş tamamdır. Artık ne yapsak güler -
ler. 

Behzat söze karıştı. 
- Muharrir, güldürmek için sahi -

felerle yazı yazar, güldüremez, fakat .. 
- Fakat? 
- Fakat aktör, punduna getirip pat 

diye ortaya bir şey attı mı; var kah -
kabayı seyret! 
Hazıma döndüm: 
- Siz güldürmenin zararını gor -

dünüz mü? 
- Tabii gördüm. Bu yüzden ken • 

diin gülemez oldum, ciddi bir şey söy
lesem de gene gülüyorlar. 

- Mesela? 
- Meselası çok. MeselA paltom, şap-

kam çalınıyor. Karakola gidiyorum. 
«Bay komiser benim paltomla şap -

kamı çaldılar> diyorum. Komiser lıa -
sıyor kahkahayı. Canım bu da gülüne
cek şey mi? Ben paltom çalındı dedi -
ğim zaman: «Palton mu çalındı? Kım 
çaldı? Nerede çaldı? Ne vakit çaldı? 

Neden çaldı? Nasıl çaldı?> diyeceğine 
gülüyor, habre gülüyor. 

- Siz tiyatro haricinde de güldü -
rür müsünüz? 

Bu sualime de Behzat cevap verdi: 
- Biz kendi aramızda o kadar çok 

güldürür, o kadar çok güleriz ki sah
nede güldürdüğümüz bunun beşte biri 
etmez. 
Hazım atıldı: 

- Hoppala bunu da yazıyor. 
- Yazmıyayım mı? Öyle ya işin:.Ze 

gelmez, demek oluyor ki beş misli faz.. 
la güldürmek kabiliyetiniz var, bizi de 
bes misli fazla güldürün, diyeceğimu
den korkarsınız. 

Hah aklıma geldi, acaba beni de şim-
di güldürebilir misiniz? 
Hazım gözlerini yana kaydırdı: 
- Gıdıklarım gülersin! 
Ce\·aba güldüm. 

- G 'ıklamadan da gülüyormuş 
sun! 

- Kaç taklit yaparsın? 
Behzadı gösterdi: 
- Musluk taklidile, telefon taklidi· 

ni Behzat iyi yapar. 
- Masa taklidi de yapabilir mi? 
- Onu da yapar .. 
- Şu telefon, musluk taklidini ya .. 

pıverseniz. 

- Olmaz! 
-Neye? 
- Hususi. 
- Desenize hususiyetlik iş. 
- Öyle .. 
- Behzat musluk taklidi yapar. 

Görmedik amma, öğrendik, ya zatıau. 
niz? ~ 

- Şöyle bir kaç taklit, biraz ben 
zetiyoruz işte oluyor .. 

- Bu kadar basit mi? 
- Ya ne olacak? 
-Ya! ... 
- Yaaaaa .. 
- Bu san'ate merakınız nereden 

geldi? 
- Babam sarayda Solfej hocasıydı. 

Babamın babası Sultan Azizin oyun -
CUBU imiş .. 

Daha fazla sormadım, sorsaydım 

belki Aynaroz Kadısındaki, papa:ı 

Gregoryos gibL 
- Babamın babasının babası, baba· 

nun babasının babasının babası, baba· 
mm babasının babasının babasının ba· 
bası. 

Diye yedi göbek ecdadını sayacakh 
Hazım: 

- Prova vakti ger.ii, dedi, Allaha ıs· 

marladık. 

- Güle güle! 
Dedim amma yanlış söylediğimın 

farkına varıp derhal tashih ettim. 
- Güldüre güldüre. 

İMSET 

Uğraması lazım 
Gelen iskelelere 
Uğramıgan vapurlar 

sele ile alakadar olmasını, tekerrü • 
rüne meydan vermemek üzere ted -
bir almasını bekliyoruz. 

$ A. 
Doktorumuzun sorgulara 

cerJapları 

Somada il T. H.: . 

Kurucaşilede oturan Nazmi isim
li bir okuyucumuz bizzat idareha • 
nemize gel~k dert yandı: 

«- Bu ayın on dördünde Bartın 
hattına işliyen Bursa vapuru, tari -
fesinde azimet ve avdc-tinde Kuru -
caşileye uğraması kaydı olduğu hal
de geçip g'itti. İskelede bekleşen yol
culara kaptan, havanın fenalığın -
dan uğrıyamadığını bildirm~, Ku -
rucaşileye ve Cideye çıkmak istı -
yen yolcular da bu yüzden çıkama
mışlar. perişan ve sefil olmuş1ar .. 
Hatta İstanbuldan gelen Kurucaşi
le ve Cide yolcıiları, ayni şekilde 

geri dönmüşler.> 
Okuyucumuzun şikayetine bir şey 

ilave etmek istemiyoruz. Ancak dev
let deniz.yolları müdürlüğü bu me -

- Mali vaziyetiniz müsait ise der
hal evlenmeniz lazımdır. Bu hastn -
lığın çaresi evlenmekti r. Evlen in • 
ciye kadar uyku gelmeden yatma -
malısınız. Yatak serince olmalıd ı r. 

Yemekten üç saat sonra yatmalısı -
nız. Gündüzleri ılık duş ta iyidir. 
Çok et yemek doğru değildir. Seb . 
zeler tercih edilmelidir. Gece ya . 
tarken idrar edip mesaneyi boşalt -
malıdır. 

(Ayrıca doktorumuzun okuyucu· 
muza bazı visayası vardır. 1 O ku -
ruşluk posta pulu gönderildiği tak· 
dirde bu visaye kendisine irsal otu • 
nacaktır.) 
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Felek Burhanın tenkitleri münasebetile: 

Dört aylık bir hesap 
sorulmadan evvel on bir 

yıllık hesap verilsin! 

Zonguldaktan Ankaraya 
gelen ilk kömür katarı 

-4l * * ------------
Sporun taalisi için tenkidi isteyenlerdeniz, fakat 
sporu anarşiye sürükleyen, idarecilere karşı 

hürmetsizlik tevlit eden, yazılara da taraftar değiliz 
Yazan : Çavu,ollu 

Felek birkaç ayda~beri sistematik 1 kez heyetinde .~ay Bürhan Felek te bir 
bir tarzda spor teşkilatının hemen he- federasyon reısı olarak bulunuyordu. 
men bütün şubelerine çatmaktadır. · Şayet bu hasta arkadaş, Allah sak-

Te.c:kilatın kuruluşundan beri son z~- lasın, aramızdan ayrılsaydı, bugün Gü
manl~ra kadar mühim ve nafiz bir u- reş federasyonuna isnat edilen mes'u
zuv olarak işin başında olan Feleğm, liyet dünkü heyete de ayni kuvvetle is
vazıfeden ayrılır ayrılmaz tenkit saha- nat edilecek miydi? 

·····················································--· ... . 

sına geçerek muhtelif mevzuları ehne İnsanın düşündükçe aklına geliyor. 
dolaması ihtimal ki çürük noktaları Galatasarayın Fethi namında uzun ko
meydana çıkarmak bakımından rnem- şan bir sporcusu vardı. Bu genç her 
leket sporuna faydalı bir hareket ola- koşudan sonra hastalanmış, kan kus
bilirdi. Yalnız Felek tenkitlerini çoktan muştur. Dr. Emin Şükrü de kendısini 
beri lakırdı söylemeğe müstait bir ha- spor yapmaktan menetmiştir. 
tip gibi sözlerini nokta ve virgül koyma Federasyon reisi Bürhan Felek aca-
dan sıralıyor. ba bu genci bir sanatoryoma yerleştir 

Sporun taalisini isteyen herkes gi- miş midir? .. 
bi yanlışların ortaya çıkmasını ve ale-
ni olarak tenkit edilmesini isteyenler~ Bürhan Felek Basketbol federasyo -

nuna durgunluk gösteriyor diye tariz 
deniz. 

Maymunlar· 
• 
insanların 
Bir nevi imiş 
Torunu ile maymununu bir arada 
büyüten bir İngiliz misi dört 
yaşındaki bir maymunun bir ya
şındaki bir çocuğa zihnen mua-

dil olduğunu söylemektedir 

Leydi T weeddale zengin bir kadın
dır. Muhitinde cömertliğile de methur 
olan Leydi, bütün vaktini seyahatlerde 
geçırır. 

1 

Bilhassa Son Postada birçok mevzu
larda bunu isbat etmiş, kıymetli arka
daşımız Besim teşkilattan çıkarılma
sına kadar ileri bile gitmişti. 

Bu kararı veren heyet içerisinde ma
alesef Bay Bürhan Felek te dahildi. 

etti. Kendisine ayni şey sorulduğu za
man, (ben hesabımı ancak kongreden 
kongreye veririm, orada da bana kim
se birşey sormadı) cevabını verdi. O 
halde neye istical gösteriyor? Belki de 
bugünkü federasyon reisleri umumi 
merkez başkanı onun yolunu takip ede~ 
rek hesabını kongrede vereceklerdir. Vaktile Ahmet İhsanın küçük bir tel 

mihinden muğber olap Bürhan Felek 
ne çabuk dünkü arkadaşlarını unuttu, Şu vaziyete nazaran kendisine deni-
ye çok uzaktan geliyormuş gibi ye.ni bir lebilir ki: Bizi al:ı.ştırdığın şekilde sen 

l de beklemeğe alış. Basketbol ve tenis 
çehreye bürünerek tenkit ve anz yo- hakkında kendi zamanına ait icraatın 

Leydinin çok garip bir merakı var- , 
dır. Gezdiği, dolaştığı yerlerde rastla· 
dığı yüzlerce garip hayvanları alır, bes· 
ler, ehlileştirir, ve Üzerlerinde tetkik
lerde bulunur. Madamın hayvanlar a
rasında en çok meşgul olduğu, may
munlardır. 

luna döküldü. Acaba, Güreş federasyo- h b 
1
.lh .. 

1 
T f'k k . lskoçyadaki evinde sayısını bile bilme 

"d d' or' esa mı amı ı e ev ı verece mış. d"v• k d k"' ki . 1 M d k nunu ba.Şkaları mı ı are e ıy · .. . ıgı a ar ope erı o an a am, e-
Hamdi Emin futbolün, Fuat Balkan Ne guzel bır buluş. O halde .son umu- dilerinin de kaç tane olduğunu daha 

eskirimin başından ayrıldılar mı? v 1 mi kon~eye Tev;rik Taşçı ile !~haminin bugüne kadar sayamamıştır. 
Y ks Bu .. rhan Feleg-in dahil oldugu davet edılmemesıne hayret edıyorum. M l k . b' o. a o·· 1 . . . ay:mun ara arşı garıp ır sempa-

h tt bu arkadac:lar doğru dürüst y e ıse şımdıden sonra Federasyon . b l k l L d" l I eye e '"' . 1 . . b tı es eme te o an ey ı şun arı an at-
çalışıyorlardı da bu ayrıllktan sonra ~eıs ~.rı ış a~ına geçer. geçr:ıez der~al maktadır: 
mı yollarını değiştirdiler? uç. dort komıs~o~ teşkıl etsınler. Boy- «- Maymunlar' hayvanların en ho-

Bizim anladığımız şudur: Tariz ı:~- lelıkle de rnes wıyetten kurtulsunlar. 
kilfıtı idare edenlerin şahıslarına degıı, Hesap eonnak lazımgeliyorsa dört şu, ve en n:ıe~~~ v~r.ecek ol~nıdır. Bun
doğrudan doğruya spor işl~rmedir. Bir aylık bir hesap sorulmadan evvel on lar zannedıldıgı gıbı zencı ırkının tc
az işlere vakıf olmak suretıle her 1ede- bir senelik bir hesap verilmelidir. r~~i, tefessüh etmiş cinsi değildir, be~-

haf"f noktalarını bulmak bil- T' k' h k .. .. t t . ed"l kı ınsanların şeytanlaşmamış, saf hır rasyonun ı . _ . a ı er es gorsun ve a mm ı - nevidir. 
bassa Bürhan Fele~ şıbı on bır sen_e 1 sin. Yoksa hergün hesap isteriz, hesap 
0 teşkilat içinde eskımı~ a~la~a~ ve go-ı soruyoruz, gibi cümleler, sporu, ve bil- Benim bir torunum var. inanır mı
ren bir zat için çok basıt bır ıştır. 

1 
hassa sporcuyu anarşiye sürükler, ida- sınız, torunumu - insan olduğundan 

Hadisatı gözönünde bulundururımk recilere karşı, teşkilata karşı saygısız- mıdır nedir~ - maymunlardan daha 
üç aydan beri Bürhan Felek her hadı- lığa, hürmetsizliğe yol açar. az seviyorum. Geçenlerde, çocuğun 
ıenin mutlaka menfi tarafını ele ala- Burhan Felekten dünkü arkadaşları- bazı hareketlerine dikkat edince, may
rak büyük ısrarlarla yaz~-~azmaktadır: na bir parça daha fazla bağlılık, ve sev- munlarla arasındaki bazı müşabehetle-

Acaba; kalemine verdıg~ b~ serbestı gi lbekleriz. ri sezer gibi oldum, ve hemen karar 
teşkilattan ayrılmasile m~ vucut, b~l- Çavuşoğlu verdim: Bir maymun yavrusunu ayı-
muştur. Yoksa ötedenhbk:rı ya7..mt a;kıs- racak, ve torunumla bir arada büyüte-
tevip te nizamname a amma ev ı an Bu haftakı" program 1 k · 1 k 1 

J • ed"l kt · korkmuştur? ce , ve ne netıce a aca tım. nanınız 
boykot ı me en mı . 1 L'k . b 1 b" d b"· .. 

Hatalar bugün mevcut ise bunlar, ~u 1 şampıyonası ana:. torunuma ır ara a uyuy~_n, 
·· ·· değil dünün tabii seyrini takıp TAKSİMDE: neşvunema bulan maymunların gos· 

gunun d"V · h il d v • "kl"k h tden işlerinde aranmalıdır. ter ıgı a er ve egışı ı şayanı ay-
Bürhan Felek ne için dün içinde bu- Galatasaray • Hilal rettir. 

• l Hakem: Adil Giray k d" 
lunduğu bu teşkilatı doğru yo a sev- Bir yaşındaki çocu ört yaşındaki 
ketmedi? Muvaffak olamadı ise ne için Eyüp • Güneş maymuna muadildir. Bir maymun 

b k ld b. Hakem: Şazi 
içlerinde senelerce bera er a ı, ır KADIKÖYDE: dört yaşına geldi mi, artık zekası sahit-
liamle yapıp çekilmedi? . !tir. Ondan fazla artmaz. 

Biz öyle zannediyoruz ki Bürhan F~- Anadolu • Süleymaniye 1 Maymunların hakiki zeka ve ta-
lek teşkilatta kalabilseydi gene kalemı- Hakem: Saim TurKut 

1 
hassüs kabiliyetleri olmadığını söyle· 

ni susturacak, nizamname ahkamına y efa - Topkapı yenler, yanılıyorlar. Ben daima dikkat 
uyacaktı. Hakem: Sabih · ·· d"" k" l d k" Koç Ömer bir hastane köşesinde göz ettım ve gor um ı, maymun ar a ı 
!erini dünyaya kapam:ı.ştır. Bundan her ŞEREF SAHASINDA: his, heyecan hassası her vakit, bir in-
kes cemiyetin bir uzvu olmak itibarile Fener bahçe • Beşiktaş sanın orta heyecanı kadar bcırizdir. 
müteessirdir. Koç Ömer ölümile arka- Hakenı: ~adi Maymunlar, derin bir aşkla severler, 
sındaki insanları da sefalete mahkum Beykoz _ lstanbulspor lnefret ederler, gösteriş yaparlar ve de· 
etmiştir. Bizde sporcıınun bir yardım Hakem: Ahmet Adem 1 licesine kıskançtırlar. 
sandığı bile yoktur. il L°k · 1 Maymunların kendilerine mahsus 

Teşkilat sporcuya yardımı prensip i- 1 şampıyonası bir lisanları vardır. Ve her zaman, ar-
tibarile kabul etmemiştir. TAKSiMDE: zularını, zevklerini, korkularını ve i{i-

Bundan iki sene ev\ el bir klübün Kasım paşa_ Anadoluhisar razlarını anlatmak için ayni sadayı çı-
yaptığı bır maçta avağı kırılan bir ıd- t k l kl"" Hakem: Kadı·i Celil arır ar ... 
mancıya yardım edilmişken, ayni u- KADIKÖYDE Ben şu kanaate varıyorum ki, bazı 
bün hazırlık k, mpında ha talanan bir : 

maymunlar hakikaten insan şubesinin 
idmancı ına yardım 'ap lamamış, vaki Beylerbeyi - Davutpaşa 
olan müracaat redd dfm"şti. Teşkilat Hakem: Bıirhaıı Aııak pek uzak bir koludurlar. Bunu meyda

na çıkarmak için de pek yakında bir la-
bu g b h, sta ıklara kampta dahi olsa ŞEREF SAHASINDA· 

' boratuar açacak ve tecrübelerimi derin-
bir yardım yapılmasını kabul edemiyE>-
cegwmi sarahatle bildirmışti. Ne garip Karagümrük - Ortaköy leştirerek nazariyemi bir hakikat haline 

Hakem: Emin Fuad k v 1 v 

tesadoftı.ir ki, o zamanki umumi mer- •--------------- oymaga ça ıfacagım.» 

Zonguldak valisi Ankara istasyonunda nutkunu söylüyor 

L.Onguldak kömürünü ilk defa Aııkaraya aetiren lokomotif 

lktısadi hayatımızın can damarlarında n biri: Maden kömürümüz Ankara is· 
tasyonunda 
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RESiMLER: 
e Solda: 

Danielle Darrieux ile Moris Es
kand Yeşil Domino filminde 

e Yukarıda: 
Klerk Gebl ile Franşo Tone Kor
ku.~uz Kaptan filminin heye
canlı bir sahnesinde 

e Sağda: 
Aşk Giincşi filminde Liili von 
Hohenberg ile Jan Kiepura 

--------~--------...J 

Sayfa 9 

J 

1 ._ _e___;:_:H:.,::_A::...::...F_T_A_N_l_N_F_i_L_M __ L_E_R~i _e_I 
"Melek,, ve "İpek,, sinemaları: "Sakarya,, sineması: "Türkn sineması: 

Yeşil domino ••• Korkusuz kaptan 
Fransızca sözlü filim ] Fransızca sözlü filim 

-- . ' Oynayanlar: Şarl Lauton, Klerk 
Oynayanlar: Danielle Darrıeux, Şarl G oı..l F T ,, eu , ra~o on. 

v an el, Mor is Eskand. . 
.. .. .. . I Mevzuu: Vaka 1787 senesınde cere-

Mcvzuu : Helen; henuz çok kuçuk ı- J yan etmektedir. Bounty gemisi kaptan 
ken oksüz kaldı. Serseri bir hayat süren ı Bl gh ikinci kaptan Fleşer kuman-
Zamisti adında bir adam ile nişanlan- d 

1

1 velt da büyük bir sefere çıkt".X"lr 
t G.. .. b' . d • a arı a ın .; ~ 

mış ı. unun ırın e noter kızı çagır- d G 'dilecek mahal Tahiti adaları iJi. 
d . fı d b' u. ı 

ı ve annesı .t~ra n a~ yazıl~ış :r Tayfalar daha gemi limanda iken sü-
mektubu kendısıne tevdı eyledı. variliğe Bligh'in tayin edildiğinden do-

Bu mektubu okuduktan sonra He - layı hoşnutsuzluklarını izhar eyliyor
len: Rişmon'un kızı olmadığını ve ha- lardı. Hoşnutsuzluk adeta isyan man
kiki pederinin katil yüzünden hapse zarası almak istidadım gösteriyordu. 
ınahkfun biri olduğunu öğrendi. Buna sebep süvari Bilgh'in İngilterede 

çok sert, çok gaddar tanınmasıdır. B•:mn 
ty'nin ikinci süvarisi Fleşer çok iyi 
kalpli, fakat disiplint? son derece ı ir.
yetkar bir adam idi. 

1914 senesinde muharrir Bruginer, 
zevcesi Lilynin ahlaksızlığından usana 
rak ayrılınağa karar veriyor. Lily der
hal ayrılarak Nebel isminde bir hey
keıtraşla teşriki hayat ediyor. Bir müd 
det sonra bundan da ayrılıyor. 

Muharrir Bruginer kendi hizmetleri
ne bakan Maryan adında bir kadın i1e 
sevişmektedir. Bir gün ansızın Lily ge
liyor. Mahkeme kararı olmaması yüzün 
den henüz karıkoca sayılıyorlar. Koca
sını bu kızla görünce bunu boşanmak i
çin kafi bir sebep telakki eylemek isti
yor. Nebel bu arada karı kocanın ba-
rıştığını zannediyor. 

Bruginer Marianne'a müracaatla b;r 
maskeli baloda buluşmağı teklif ediyor. 
Maryan yeşil bir domino giyecektir. 

Lily de baloda bulunmaktadır. Mar
yan'ın bir aralık çıkarmış olduğu Ye
şil dominoyu alır ve kızdan evvel ko
casının evine gelir. Kocası eve dönün
ce Lilyyi katledilmiş görüyor. 

Bruginer bundan dolayı 25 sene hap 
se mahkfun ediliyor. Bu sıralarda da 
Maryan doğmak üzeredir. 

Rişmon çocuğu kurtarmak için Mar 
yan ile evlenir. 

Halbuki Helen babasının mücrimi
yetine inanmamaktadır. Davanın veni
den görülmesi için müracaatta b;lunu 
yor. Nihayet hakiki katil bulunuyor ve 
Maryan da sevgilisi Nebel ile evleniyor .............................................................. 

RESiMLER: 
e Sağda: 1\Iarinella filminin iki se

vimli san'atkan Tino Rossi ilc 
ivct Loban 

esolda: Dilediğim gibi yaşımm fil. 
mini çeviren Con Kravford 

Bounty gemisinde; Dian adında bir 
asılzade dahi bulunuyordu. Kumanda 
heyetine iltihak etmiş olan bu adam 
edebiyattan; şiirden hoşlanıyordu ve 
boş vakitlerini bu eğlenceleri ile geçi
riyordu. 

Gemide bir de ihtiyar doktor vardı. 
Sefere çıkıldıktan sonra süvari gaddar 
lığını son haddine vardırıyordu. Adeta 
i§kence icat eyliyordu . . 

Dilediğim gibi 
yaşarım ..• 

Fransızca sözlü filim 

".Saray,, sineması: 

Aşk güneşi ..• 
Almanca müzikli film 

Oynayanlar: Hakiki Prenses: Lüli 
Von Hohenberg ile meşhur san'atkar 
ve tenor: Kiepura. 

Baş rol: Con Kra\·ford Mevzuu: Şoför Toni, Mizzi adında fa_ 
Me"·zuu: Çok zengin ve çok güzel bir kir bir kızı sevmektedir. İki genç para 

kız olan Kler'in nişanlısı Jak; nişanlısı kazanıp evlenmeği düşünüyorlar. İki 
ile bulunmadan ise bir briç partisi yap gencin dostu olan gazete satıcısı Heini 
mağı tercih ediyor. güzel sesi sayesinde günün birinde bir 

Kler Korfu adasında yapmış olduğu büyük tenor olacağına kanidir. Halbu
bir ge;inti sırasında Tierri adında genç ki Toninin sesi onunkinden çok daha 
bir arkeolog ile tanışıyor. Delikanlıdan güzeldir. Toni bir gece bir müsabakaya 
hüviyetini saklıyor ve pederinin kati- giriyor ve büyü:k mükafatı kazanıyor. 
besi Morrison diye kendisini tanıtıyor. Herkes Toniden bahsediyor. Vaziyetten 

istifadeyi dilijünen Heini, kendine To
İki genç Korfu adasında! Naksos ada- ninin meneceri süsünü veriyor ve onu 
sında bir hayli geziyorlar. Klerin ada- Opera müdürüne takdim ediyor. Mü-
dan ayrılacağı akşam birer puse teati- dür Toniyi beğenmekle beraber daha 
si ile vedalaşırlar. çalışmasını tavsiye ediyor. Bir gün To-

"Sümer,, sineması: 

Marinella 
Fransız komedisi 

Oynayanlar: cTino Rossi:e, ._.ivet 
Löbon• 

l'tlevzuu: Pariste büyük bir barın 
müdürü müessesesinin resmi küşadını 
yapıyor. Kalabalık son dereceyi bulu
yor. Müdür halka gayet güzel bir sese 
malik olan bir ressamı takdim ediyor. 
Ressamın sesi halkın ziyadesile hoşuna 
gidiyor. Tino adında bulunan bu res
sam radyoda dahi teganni eylemeğe 
başlıyor. Günün birinde Tinoya bir ra
kip çıkıyor. Bu rakip maskeli bir şan
tözdür. Şantöz Tinoya aşık oluyor. Hal
buki T:inonun aklı, fikri hep sevme:kte 
olduğu bir daktilodadır. Liz adında o
lan bu güzel daktilo maskeli şantözün 
ta kendisidir. Sevgilisini denemek ar
zusundadır. Nihayet barda buluşu) or
lar ve birlikte şarkı söylemeğe başlı
yorlar. 
UH••••••ee•1•11eıeeeee811e1111•1a1•111111•1111111•111111e1• 

Fakat bu ayrılık Tierri'ye çok tesir ni bir köy kahvesinde şarkı söylerken 
ediyor. Daima onunla meşguldür. Her Karin adında genç bir kadınla tanışı
zaman Kler'ini düşünüyor. Geçen za- yor. Kadın opera tenorünün karısıdır. 
man Tierri'nin kalbindeki aşkı söndür- Kadın Toni'ye sevdiğini söylüyor. Fa- lıyı kandırıYQr. Her ikisi ihtişamlı bir 
mez, bilakis daha ziyade alevlend:rir. kat Toni; Mizziyi sevdiği için Korin'ın hayat sürmektedirler. Bir sene sonra 
Adamakıllı {ışık olan Tierri bu ayr!- teklifini reddediyor. Fakat Karin yeni- Toni opera sahnesine çıkıyor ve mu-

lığa da) anamaz ve Dır kaç ay sonra Nev den teşebbüste bulunuyor ve delikan- vaffak oluyor. 
yorka kızı aramağa gider. ,~~~~~~~-=-~------~~---=~---------------------~----=-~~~---~~---~~~ 

Orada nihayet buluşur
lar. 
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Monoö L M A K A L E M 1 11 • ! RESİMLİ HİKAYE ı •ı 
S izin dolma kaleminiz var mı? .. Ne

ye m i soruyorum? Soruyorum işte ce
vap \'erin .. Benim yok, yani yok değil
di, vardı amma yok oldu. Amma o yok 
olunc.;ıya kadar benim de başıma gel
medik şey kalmadı. 

Hani bu sene mektebin açıldığı za -
·mandı.. Babam bana bir dolma kalem 
getirdi. Çıkarın bakalım dolma kalem
lerinizi, hangisi gibi olduğunu gösLe
receğim, bay siz çıkarsanıza bakayım ... 
Aah onun gibi değil.. Sizin yok mu? O
lur ya herkeste muhakkak bir dol -
ma kalem bulunacak değil ya! Ya si -
zin bay .. Bakayım.. Daha yakından 
gösterin, ta kendisi, işte benim dolma 
kalemim de tıpkı tıpk. bunun eşiydi. 

Bay elinizi biraz daha kaldırın da her
kes görsün; merak etmeyin kapmazlar. 

Gördünüz ya, işte benim dolına ka • 
!eminin eşi.. Şimdi 
bakın babam bu 
dolma kalemle bera
ber bir ş~e de yem -
yeşil mürekkep ge -
tirdi. Bana da öğ -
retti: 

Kalemin üzerin -
deki girintili, çıkın -
tılı yeri sağa doğru 
çeYirdim mi kale -
me mürekkep do!a -
cak. 

Kalemi mürekkebi 
alınca salona koş -

masanın örtüsü ne olsa kirlendi, de -
dirn, hiç olma~a onunla şu duvarı te
mizliyeyim .. Aldım örtüyü sürdüm du
vara ... Hay aksi şeytan hay, bu sefer 
P.e duvardaki damlalar genişledi. Keş
ki hiç bunu yapmasaydım. Keşki ol -
duğu gibi kalsaydı. 

Tam bu sırada annem odaya girdı: 
- Ne var Erhan, ne yapıyorsun? 
Masanın örtüsünü arkama sakladım. 
- Hiç anne .. 
- Neye ayaktasın? 
- Hiç şey oturacağım, masanın er -

tüsünü ona göstermeden koltuğun ü -
zerine koyup ben de üstüne oturdum. 

- O pantalonundaki ne? 
- Şey anne, hiç su döküldü de .. 
- Nasıl su bakayım, kalk ayağa .. 
Ayağa kalktlılll. 

- O ne o yeşil şey .. 
- Şey.. Mürek -

kep .. 
Annem yürüdü. 

· - Kaldır o bezi. 
Bezi kaldırdım. 

Eyvah eyvah bez -
deki boya koltuğa 

da geçmişti. Gör -
dünüz mü ~imdı ışi 

annem bir bana 

baktı, bir etrafa göz 
gezdirdi. Bana b1k
ması bir şey değil, 

etrafa göz gezd:r -

tum. Kimseler y0k - mesi fenaydı.. Du -
tu .. Mürekkebi aç - varı gördü. 
tım, kalemi batır - - Ha bu duv:ır:n 
dı.m. O girintili, çı - hali ne? 
kıntılı yeri sağa çevirdim. Çevirdim/ Uf aramızda, annemin hem hakkı 
amma kalem mürekkep aldı mı, alma- var, hem de yoktu. Duvar pek te fena 
dı mı işte iş orada idi. Acaba nasıl an- olmamıştı. Yeşil lekeler adeta kübik 
lıyacaktım. Sağa çevırınce mürekkep bir süs olmuştu. Amma kime anlatır -
alıyor1 sola çevirince de bırakacak de- sın.~. Sonunda ne oldu söyliyeyim mi? 
mekti. Şöyle bir parçacık sola çevıri - Haydi söyliyeyim.. 

verdim. üç gün yemiş yok; yok. o kadar kork-
Çcviriverdim anuna koskocaman bir mayın, size değil bana .. 

mürekkep damlası da pantalonuma dü-
Bundan başka bir ceza daha .. Dolma 

şüverdi.. Şimdi ne yapacaktım, annem kalem bir daha elime verilmemek ü _ 
görürse işim fena. Masanın ortüsile 
şöyle bir sileyim, dedim. Sildim de .. 
Am~n işe yaramadıktan başka iş bu 
yüzden büsbütün sarpa sardı. Panta -
lonumdaki leke büyüdü. Üstelik ma -
sanın beyaz örtüsü de muradına er -
miş gibi yemyeşil oluverdi. Kızdım 
amma, ı;ıe kızdım. Düşünemezsiniz.. O 
kızgınlıkla elimdeki kalemi şöyle bir 
silktim. Ben kalemi silker silkrnez mü
rekkep damlaları kalemden fırlayıp ta 
karşıki duvara yapışmasınlar mı? Ar
tık dnyak yiyeceğim muhakkaktı. Bari 

zere alındı.. 

Hiç bir şeye acımam. dolma kalem -
ciğimle bir satu' yazı bile yazamamış
tun. Arkadaşlarıma bir kere bile: 

- Bakın: benim güzel bir dolma ka
lemim var diye:ı:tı.eı:niştim. 

Benden size nasihat dolma kalem -
lerinizi doldururken çok dikkatli dav
ranın, yoksa siz de benim gibi hem ye 
mişsizlik cezasına uğrarsınız, hem de 
elinizden dolma kalemenizi alırlar. 

ERHAN 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
BİR FOTOGRAF MAKİNESİ 

İstanbul Bölge sanat mektebi ihza
ri 1 den 550 İsmaıl Gültekin. 

MUHTIRA DEFTERİ 
Kırkağaç, Ziya Gökalp ilk.mektebin

de 3 de 45 7 Zek:~ 
---~~------

ye, Nallıhan Or. 

haınet, İstanbul 45 inci me~tep 2 den 
394 Nihal, İstanbul 2 7 inci ilk.mektep 
3/B den 174 Fahri, Ankara Demiryol
ları Umum Müdürlüğünde 3 üncü ha
sılat memuru Sıtkı yeğeni Mithat, Ka
dıköy orta mektebinde Cevat kızı Me
lahat, Ankara erkek lisesi 5/c de 228 
Tekin Alp, Zile İstiklfil mektebinde 164 
Nihat, Konya ağır ceza reisi kızı Hay-
riye. 

TARAK 

Kolsuz olduğu halde 
Bu adamın kollan yoktur, böyle ol-

masına 

kendi 
rağmen 

kendine 
ttaş olur. Otomo· 
bilini kendi kul -
lanır, yazı yazar, 
resım yapar. 

Bütün dünya
ca şayanı hayret 
bir İnsan telakki 
edilen bu adam 
bir resim müsabakasında 
kazanmıştır. 

birinciliği 

* Fena adam 
Zağrebde bir yankesici yakalanmış 

ve mahkeme yan
kesiciyi hapis ce -
zasına mahkıim 

etmiştır. Yanke -
sici hap:shanede 
yatmış, cezasını 

çekmiştir. Fakat 
çıkacağı gün ha

pishane kapısı önünde garcl.:!.yarılarla 
vedalaşırken eski adetini hatır:am·ş ve 
elini gardiyanlardan birinin cebine so
kup saatini aşırmcytır. Saati aşırılan 
gardiyan işin farkına varınca yankesi
ciyi yeniden yakalamıştır. Adam ha -
pishaneden çıktıktan yarım saat son
ra tekrar hapishaneye girmiştir. Fena 
adamlar iyi adam oluncıya kadar ken
dilerini cezadan kurtaramazlar. 

• Hindistan cevizini nasıl 
kırıyorlar 

Hindistan cc -
vizini bilir mi~i -
niz. A~'UUakıllı 

serttir ve kolay 
kolay kırılmaz. 

Bu sert -iCyl 
Küba yerlileri 
başlarına vurara;c 
kırarlar. 

- Öf ne pis kokuyor, bu hiz -
metçi de çok alık, hep gider, re
çelin bozulmuşunu alır.. Şimdi 
ne yapalım? 

- Dışarıda bir gürültü var, acaba 
ne oluyor? Tuhaf hiç bir şey anlı
yamadım. Pencereden sarkıp bir 
baksam fena olmıyacak! 

Kapının arkasına yaslanırım.. 
Fena vuruyor. Kapı kırıldı, kırı -
lacak, kırarsa berbat, adam kuv
vetliye de benziyor, yumruğu yer
sem mahvoldum demektir. 

2 

- Sanki ne yapılır, reçeli olduğu 
gibi kaldırır pencereden dışarı· a
tar kurtulurum. Bir daha da ken
dim gider, kendim alırım. 

- Eyvah reçel kutusu bir adamın 
başına düşmüş kapıyı yumruklu -
yor, nerede ise kıracak. Gördün mü 
başıma geleni, şimdi ne yaparım. 

Kapıyı kıran - Kapının arkasın
da idi, acaba nereye saklandı.. Bir 
elline geçirseydim hali yamandı. 
Ne ise gene talihi varmış, kapıyı 
kırdım, hırsım geçti, artık aramam. 

~ 
Çahşkan mektepli Yeni Bilmecemiz 

Daha giinef doğmadan, 
Arzı nura boğmadan. 

1 İki kişiye: BİRER AYLIK ABONE 1 
Ressama, bir şık, 

KalkCZTım ben pek erken.. bir de eski elbiseli 
Hep horozlar öterken! adam resmi yapma-

Su •ıcak, oda •ıcalı, 
sını söylemiştik, 

ressam resimleri ya-
Giyinirim çabacak.. pıp getirdi. Yalnız 
Bakarım biraz derse, dalgınlığına gelm:Ş, 

her iki resimde bi -Annem, yemeğe, derse: 
rer hafa yapmış, 

Kahvalhmı, ederim, resmi yaparken bir 
Sonra Jer•e, giderim.. aralık şaşırmış, eski 

Bakmam •ağa, hiç .ola.. püskü elbiseliye el -
Sıra değil kCZTyola. bisesile uymıyan b ·r 

şey ilave etmiş, ~ık 
Verir dersi öğretmen. giyinmişe de gene 
Ôğrenirim ben hemen! elbisesile uymıyan 
Okul benim hayatım, bir şey... ~\W)l1 
Hem varlığım, hem canım. Bu şeyler neler - ~~;1::;:::;..-

man muhafaza 
memuru Remzi 
kızı • S. Ekrem, 
Mersin ithalat 
gümrüğünde mu
hasebe birinci ka 
tibi Esat kızı Su· 
na, İstanbul Er • 
kek lisesinde F / 4 
de 412 Bülent, Es 
k~ehi r Millizaier 

ı d dir; dikkatle bakar-Fatih Zeyrek Yeniokul sokak e Çok severim onu ben, 

ilk mektep 5 de iş Bankası Jmmbaruım 
1 79 Mahmut, İs- 1ı:u11J1.an Cemil Ô:ı:kol 

tanbul E.."'ı·kek lisesi 803 Nihat Özcan, 
İstanbul Yeni Nesil mektıebfnde Metın, 
Van Kiızım~a ilkmektebinde Sala
haddin Öner, Galatasaray lisesi idare 
memuru Nurettin oğlu İhsan. İstanbul 
Erkek lisesi 828 Yusuf. 

ALBÜM 
ü.,ı.-ı dar 22 inci ilkmektep 5 de Fa-

MA_ı. C ~ ~ sanız görürsünüz, resimleri kesip bul-ı İki kişiye bir ay bedava gazete gön· a..t.:..Uar, agaloglunda: Neşe apartrma- Kaçmam bir gün mekt~plen. 
nında İhsan Öztorga, Kumkapı orta Rıfkı Osman duğunuz hatalara her iki resimde işa- dereceğiz, diğer yüz kişiye de ayrı ayrı 
mektebinde 2/5 de 601 Mazhar Tan, :;;;:::;:;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;::;:;;.~r:,:e~t;;k:;o~yu~p:=:b:ire~g:,on;,:·· :;d;:er:::in=:iz.:,.====:::!:~g,:ü:;ze~l,,,;h:;:e~d:iy;e;:;l:e~r~v:;:e~rece:;:~ğı~·z~.====== 
Beyoğlu 44 üncü ilkmektep B/3 de 127 
Melda, İstanbul erkek lisesinde Ercü
ment Celal, 

DİŞ MACUNU 
İstanbul 44 üncü mektep 5 / A <lan 

567 Mazhar Levent, Cihangirde Kum
rulu apartunanda 3 de A. Güler, Balat 
Mürselpaşa Eskici sokak 2 de Fikret, 
Adapazarı ortamektep 350 N. Şimşek, 
Adapazarı orta mektep B/3 de 499 Ke
mal, Zonguldak könıür tesellüm heye
ti reisi Halit kızı Rüveyde, Heybelia
da ilkmektep 5 den 9 Gültilen Alpagor. 

(Arkası yann) 

. - . 

Denize atlamadan denize atlama ıampiyonluğunu. kazananın hikaye•İ 
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ÇAM Kokulu EREN 
SON POSTA Sayfa 11 

Kolonyası Kalp ve ciğerlere ferahhk veren sıhhi yeni icat fevkalade mükemmel bir kolonyadır. Beş gram 
EREN kolonyası banyonuzu çam ve kır çiçekleri kolrularile ilkbahara çevirir Cildinize taze ha-

yat verir, ve mis gibi kokutur, isim ve markasına dikkat ediniz. Tanınmı' eczane, itriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. Deposu Evliya Zade Nureddin ticarethanesi, İstanbul. 
~~ ............................................................................................................................... .._, ....................................... .... 

Donanmamız Maltada 
alkı~ _..trla karşılandı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Türk filosunun istikbali çok parlak ve samimi olmuş tur. 
Ada halkı Türk donanma. ve bahriyelilerini büyük tezahüratla karşıla

Jnışlardır. 

Malta açıklarında istikbal 
Malta 20 - .Anadolu ajansının sureti mahsusada gönderdiği muhabi

tiııden: . 
Yavuz ve Filotilla, tayin edilen noktada denizaltı filosuna iltihak ettikten 

•onra donanmamız tam bir intizam altında yoluna devam ederek bu sabah 
~t 8 de Maltanın merkezi olan Va1etta açıklarında ziyaretine gitmekte 
olduğu dost memleket filosuna men~up beş rnuhrib tarafından karşılan
llııştır. İna-iliz muharibleri Yavuzun her iki baş omuzluğunda yer aldılar. 

Top sesleri arasında Malta limanına g·r;ş 
Böylece yoluna devam eden donanmamız Valetta limanından iki mil me

tafede bir an durarak refakatindeki İngiliz muhriblerinden klavuz ve irtibat 
•iibaylarını almış ve bayrağımızı dalgalandırarak heybetle ve ağır ağır Valetta 
liınanına girmiştir. Limana yaklaşırken hava kuvvetleri de donanmamızı 
karşılamıştır. Yavuz Mendreği geçerken 21 parça topla dost memleket top

raldacını ve sahil bataryalarının ayni suretle mukabelesi akabinde de 17 
topla İngiliz Amiralini selamlamış, ve 17 topla kendisine mukabele edil
ınittir. 

Yavuz selam-toplarını atarken her iki defasında da İngiliz beyaz harb 
hayrağını çekmiştir. 

GörüJmeğe · değer göğüs kabartıcı bir manzara 
Valetta, 20 - Anadolu ~jansının sureti mahsusada gönderdiği muhabirin

den: Cumhuriyet Türkiyesi donanrnac;ı nın Valetta limanına girişi cidden gö
lillmeye değer bir manzara arzediyord u. B~ta Amiral Şükrü Okan olduğu 
halde. biltiln denizcilerimizin göğüsleri, donanmamıza dost İngiltere tarafın
dan yapılan muazzam 'bahri merasim ve gösterilen ihtiram karşısında Türke 
~n şerefli mevkii veren Ulu Önder Ata türk'e minnet ve şükranla kabarıyor
du. Kaleden atılan selam toplarının uğultuları, limanda demirli İngiliz gemi
lerinin her birinden ayrı ayrı gelen selam sesleri ve boruları ve çalınan İs
tikıaı marşımız arasından süzülerek geçen donanmamız, İngiliz hava kuvvet
leri merasim uçuşları yaparken, iç limanda Kuin Elizabet ve Barham zırhlı
larının arasında şamandıralara bağlandı. 

iki amiral arasmda dostane mülakat 
'tavuza ilk ziyareti Türk konsoiosu yaptı. Sonra Amiral Şükrü Okan, ya

llında harp ve denizaltı filoları kumandanları, Kurmay Başkanı ve yaveri 
o1ıduğu halde ve büyük üniformalarla İngiliz Amirali Sir Dudlet'yi Kuin Eli
sa.bette ziyaret etti. Fevkalade merasimle karşılandı ve bir müfrezeyi teftiş 
etti. Ayrılırken 1.5 topla selamlandı. İn giliz Amirali ayni suretle bu ziyareti 
iade etti ve büyük merasimle istikbal ve teşyi edilerek topla selamland1. 

İki Amiral arasındaki bu ilk temasla r çok dostane ve samimi oldu. 

Amiral ŞUkrü Okamn Maltaya çıkışı 
Bundan sonra Amiralimiz limand:tki bütün gemilerin selam boruları ve ha

'Valan arasında Malta vali ve komutam Amiral French'i ziyaret etmek üzere 
karaya indi. Dost memleket topraklar ına ayak basışı da 1; topla kaleden se-
1'rnıandı. Amiral Şükrü Okan burada askeri merasimle karşılandı ve resmi 
ıeıtm ila eden 'bir kara kıt'asını teftiş ettikten sonra, maiyetleriyle birlikte 
ttomobillere binerek Vali sarayına git ti. 

Çılgınca alkışlar ve hurra sesleri 
Bütün güzergahı kesif bir halk kitle.si kap1amıştı. Halkın heyecan ve teza

hüratını tasvir imkansızdır. Otomobill.er mütemadiyen el çırpan ve şapkala
rını churraıı> avazeleriyle havaya atan binlerce kişin in arasından ağır ağır yü
rüdü. Halk birçok defalar Amiralin oto_mobilini durdurdu ve onun tahsında 
ınensup olduğu milleti çılgınca alkışladı. Amiral müteheyyiç, bu tezahürata 
fevkalade mültefitane mukabele ediyor ve eli ile halkı sellmlıyordu. 

Malta şövalyelerinin mermer saraymda 
Malta Valisi Amiralimizi beş yüz se neılik eski Malta fÖvalyelerinin mer

nıer sarayının dış kapısında ve çok sa mimi ve dostane bir tarzda karşıladı.. 
Amiralimiz bir müddet istirahatten sonra ayni merasim ve tezahüratla Ya

\TUza avdet etti ve Valinin iadei ziyaretini kabul etti. 
Amiral daha bu ilk temaslarında resmi mahafilde ve halk üzerinde derin 

bir sempati uyandırmış ve hürmet tel kin eylemiştir. 
Amiral öğle yemeğini Yavuzda yemiş ve Malta fahri Türk konsolosunu ye

ıneğe alıkoymuştur. 
----~----------................... ------~---

Hayatı nasıl Ucuzlatmalı ? 

Yugoslavyalı bir 
Muhteşem Süleyman ) • 

KiTAPLAR ARASINDA 

y.,.~.:::·.:..D;::~ gazetecinin görüş erı 
Ali Kemali, Erzincan hakkındaki bil- Belgradda çıkan Vreme gazetesi- için çok hoş ve kıymetli olmuştur. Dok

tor Stoyadıno\'İÇ. fikirleri salinı ,.e ken
dilerini dinlemek bir zevk olan devlet 

yük tarihi \'e tercemeye dair kitabile nin diplomatik muharriri, Svetovski, 
tanıdığımız bu eski vali bize yeni bir gazetesinde «Türkiye Başvekilinin 
eser ' 'erdi: Muhteşem Süleyman. Nezdinde» başlığı altında yazdığı ma- adamları sınıfına dahildir. B. Stoyadi-
Muhteşem Süleyman, bizim Kanuni no,·ı·ç Y go ı B lkan kt "' kalede, Türkiye Başvekilinin yalnız • u s a\'yanın a pa · ın .,.. 

lakabiyle yadeylediğimiz onuncu Os- T Ye bilhassa Türkiyeye karşı olan sam: .. 
manlı padişahının mafassal, mükem- ürkiycde değil, bütün Avrupada da miliğini ispat etmiştir.ıı> 
mel bir tarihidir. Müellifi, Fairfax rekor vücuda getirdiğini bildiriyor ve İsmet lnönü, iki memleketin bugÜ• 
Dov.rney, pek zengin bir bibliografya diyor ki: . b ı ı - nün aş ıca siyasa meseleleri hakkın· 
ile isbat ettig-i veçhile, eski ve yeni bir ((Filhakika, ismet İnönü on üç se- daki noktai nazarlarmdaki tıpkılıi:rı ha1 çok k itaplara müracaat ederek, derle- nedir, Kamal Atatürk'ün en yakın ~ 

tırlattıktan ve B. Stoyadinoviç'in Tü .. 
diği malumatı parlak bir üslUp ile iş- mesai arkadaşı olarak hükumetin ba-

kiyede kısa ikametinden bu memlek .. 
lemiş ve tarihin dikkate değer bir par- şında bulunmaktadır. 

·1 l' bed k b ·· tin hakiki çehresini naklettiği ümic -çasını ı ~ e _ . yaşataca ir eser vu- Kendisinde şayanı dikkat devlet a-
d g t t ni izhar ettikten sonra, bu ziyareti r ı cu e e ırmış ır. damı vasıfları ve realite fikri mevcut-
Bir Avrupalının düşünüşünü ve gö- 8 .. ..k k .k .. sözlerle hülasa edebileceğini ıöyledi : 

rüşünü bütün manasile aksettiren ve tur. u~~ .. e ~-nomı ronesans prog- «Rabıtalanmıza ve sözlerimize i• -
k· ·ı·· ha . . . k dd ramını duşunmuş ve bunu basarmıştır. d k l . . d"l . u up nemlZe gırmesı, mu a eme- · ma uvvet enmış ve tarsın e ı mışt ı c. 

de söylediği gibi, mühim bir noksanı- Politikada. tıp~ı ~u~osla:' Başbakanı Bizzat doktor Stoyadinoviç, karakterj 
mızı telafi demek olan bu eserin ter- B. Stoyadınovıç gıbı realıst olan ismet ile, insanları ve ulusları itimada tesvik 
cümesile büyük bir hizmet görmüş o- İnönü Türkiye Milli ekonomi!inin etmektedir.» ' 
lan Ali Kemali, tercemeye de pek zi- muhtelif meselelerine uygun hal su- Türk siyasası bahsında, İsmet fn~ 
yade ihtimam eylemiş görünüyor. retleri tatbik etmektedir. Muvaffakı- önü, bunun, Türkiyenin iç ve komtu 

_TaArihi ~upkuru ~ir_ lisan.la nakl_etmek yetinin hikmeti, ulusla daimi temas memleketlerle dı~ siyasalannda teza~ 
mı la_zım, yoksa ~Jselerın. şek~ıne ."!e halinde olmasındadır. Filhakika, Baş-
suretı cereyanına gore tahkıyenın sus- k'l fi .1 . . .. k ll fi hür etmekte olan barış siyasası o1du4 

. ve 1 nans vergı erının mu e e er ~ b"ld' · · 
lenıp bezenmesi mi muvafıktır? Bu iki . . '~ ~ .. .. .. . gunu ı ırrnıştır. 
şıkkın lehinde de, aleyhinde de bulu- ıçın agır oldugunu ~orur gor~ez, mıl- <eTürkiyenin barışa ihtiyacı vardır 
nanlar var. yonları cesaretle butçeden sılmekte - ve hiç bir arazi hedefi yoktur. Bunun4 

Ben ikinci şıkka taraftarım ve onun dir. Çünkü 0 • bu milyonların vatan - la beraber, Milli emniyet meselesinde 
içindir ki Ali Kemalinin bu terceme- daşların mübayaa kabiliyetinin çoğcıl- çok hassastır ve küçük veya büyü~ 
sini _büyük bir hüsnü intihap sayarım. ması sayesinde geri geleceğini biliyor. her ulusa büyük dünya camiasında i-
. Kılabın mevzuunu kısaca tahlile ge- Türkiye Başvekili, yorulmaz bir su- za olarak hürmet edilmesini istemekte• 

çıyorwn: .. . .. .. rette çalışır. Memurlan hafta sonu dir. Bunun içindir ki, Türkiye sadı~ 
Yavuzun olmesı ve Suleymanm cu- ·1· d · "f d "kl · h ld ı_ • d b 1 d - M" 

1
• t f d .. tatı ın en ıstı a e ettı erı a e, a.en· azasın an u un ugu ılletler Cemi4 
usu e ra ın a guzel sahnelerle başla- _]• .. · b ·ı d - ·ıd· · · k il · 

b ·t b" . . f ld S 1 cısı ıçın u tatı mevcut egı ır.>> yetının o ektıf emniyet siyasasm~ 
yıp ı en ırıncı ası an sonra u - . .. . .. · 
tan Süleymanın H . r lık al . Muharrır, Turkıye Başvekılının ça- sadık bir surette merbuttur ve gele .. 

ıns ıyan emme hsma odasında hüküm aüren latii at- kt d b k 1 k 1 
nasıl meydan okudu~ anlatılıyor ve ·. B ce e e mer ut a aca tır.» 

• mosferi tasvir ettikten sonra, aşve - l · 
bu esnada Osmanlı askerı teşkilatı k · ı · y lav efkarı umumisi içinken- Makalenin muharriri, emet Inönü• : 
h kk d d k l A t · ı· ı ın ugos ·· T' k" d k k ·ıd·-· • a • ın a a ço ma uma ven ıyor. . . • kl di nun ur ıye e pe ço sevı ıgm.li 
Sadrazam Cevat Pın:a merhumun cTari dısıne yaptıgı beyanatı na e yor. k d 'k k ı · · 

-ı B ek'l ı · d baş:bakan ay ettı ten sonra ma a esını: 
hi askeri> sini okumuş olsaydı - hiç aşv ı evve emır e 1 1 .. .. · . 
·· h · · · • · B Stoyadinoviç'i Ankarada kabul et- « smet nonu artık hır Başvekı1 de-
şup esız - Alı Kemah bulacagım dıye · - ·ı · K ı· d" · · ·ık 'd · 

k k • t ~ ı l t ı. : 1 • · mekten mütevellid büyük memnuni - gı , yenı ema ızm ınının ı ı arec~ pe ço ugraş ıgı an aşı an e.şl.\.l at ı- ·d· 
simlerinin tam mukabillerini eld<! et- yetini bildirmiş ve ~emiştir ki: . l sı ır.~~ . . . . 
miş ve üzüntüden kurtu1muş olurdu. «Kendisiyle yaptıgını temas benı°!.... Soz1erıyle bıtırmektedir. 
Maamafih yaptığı gene bir himmettir. 

Erenkög 
Cinayeti 

Kendileri de 
• 

itiraf ediyorlar 

Dawney, sonra, Rados muhasarasını 
ve Macaristanm -zaptını yazıyor: Evvel
kinde olduğu gibi ikincisinde de Türk 
kahramanlığını, Türk alicenaplığını, 
Türk şehamet ve mürüvvetini büyük (Baştarafı 1 inci sayfada) (B~· tarafı 1 inci sayfada) 
bir vuzuh ve kat'iyetle isbat ediyor ve 1ber veren bizzat Seyfettindir. Bü- müntehipten 630, Bilanda ] 600 
o~şkun bir eda ile Hurrem bahsine ge- ,tün bir geceyi vazifesi başında ge- müntehipten 203, Reyhaniye• 
çiyor: «Küçük vı cazibeli vücudü ile ,çirmiş olan Seyfettin sabahleyin de 2500 müntehipten 230 kişi seçime 
hak1ki güzellikten uzak, lfıkin sehhar eve döndüğü zaman, karısını tas- iştirak etmiştir. İştirak nisbetleri şöy
bir hayatiyeti haiz olan Hurrem,· uzun lıkta başı göğsünden ayrılmış bir vazi-

k ledir: kirpiklerinin gö1geıiinde saklanan iri yette görünce çılgına dönmüş, koşa o-
kara gözlerile Türk hakanını yıllarc~ şa jandarma karakoluna gitmiş, cina- Antak.yada yüzde dört buçuk, Rey• 
esir edecek olan Rus papasının esir lazı yeti haber vermiştir. haniyede yüzcle dokuz, Bilanda yüzde 
Hurrem.> Gülsum evine ve kcx:asına sadık b ir 12, Kırık handa yüzde 21, ist:rak e-

Bunu Viyana muhasarası, Viyanc1. dö kadın oldu.ğu iç~~. cinay~tiln ~sızlık denlerin hemen hepsi ya me~m, ya 
nüşü, Bağdadın fethi, Barbaros takip maksadile ışlen~~gı tahlnın edılmekte- T asnak, yahut da Türkiye firarileri
ediyor ve gene Hürrem, mestü muzaf- dir. Katiller _h_enuz bulunamamışlardır. dir :. 
fer, ortaya çıkıyor. Şimdilik 3 kışı zan altına alınmış bulun . .. . . . .. 
Osmanlı tarihinin en çirkin safhası, maktadırlar. . Son seçımde muntehıbı. s~nı goste~ 

hiç şüphesiz, evlat ve akrabayı öldür- Gülsurnun cesedi sokak kapısına ya- rılen zatlardan bazılarının ıst!faya baş-
mek keyfiyeti idi. Hurremin entrikala- kın bir yerde bulunmuştur. Biçare pek ladıkları haber alınmıştır. 
rile Mustafa sultanın ölümüne dair o- vahşiyane bir tarzda öldürülmüştür. Şapka Giyenler 
lan on ikinci fasıl, - ıkendi hesabıma söy Yapılan tahminlere göre Gülsum hır lskenderun, 20 (A.A.) _Adalı a· 
lüyorum _ bu faciayı hiç bir kitapta te- sızlan görmüş, tammış, hırsızlar bunun .1 . f d h k" ·ı k . ·· · ·· ··ıa·· ·· 1 dir Ka ı esı e ra ı emen amı en sap a gıy· 
sadüf edilmiyen bir tarzda, açık ve t'!t- uzerıne Gulsumu o urmuş er . - . 1 halk! b b h 'k 
raflı anlatıyor. dıncağız bunların elinden kurtulmak m~ş er, . a era er are ete geç· 

Kitap Kanunlıtln son seferile bitiyor. için kaçmak istemiş, sokak kapısına ka- mışlerdır. 
Sigetvar fatihi, arhk gözlerini kapa _ dar gitmiş, · fakat orada kendisine Miting yapllmıyacak 
mış, koca Sokullunun dahiyane gayret yetişerek yakalamışlar ve yere yatırıp .. . . . . . 
l . . s·-,-uttan ku tul başını bacakları arasına alarak bag-ır- Unıversıte gençlerının hır beyanna• erme ragmen ı.a r amıya - d k · ·· ·· b" · 

k 1 . asını sarhoş Seı· b• k masına mani olduktan sonra koyun bo- ,me neşre ere cumartesı gunu ır mı-
ca o an mır ıme .ra - · h 1 d kl b · ı · · 
mıs idi. ğazlar gibi gırtlağını keserek öldürmüş tmg . azı~ ~ 1 arını, ve. ~- .~1 ıı~g;n 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
haıılığı hakkında açmış olduğu anket 
beni de yakından alakadar etti. Fikir
lerimi aşağıya yazıyorum: 

Mütercim, kitaba birçok notlar ilave !erdir. mesulıyetını de Talebe Bırlıgının uze-
aş veya iki liradan az yevmiye alan]ar etmiş ve eser bunlarla daha zenginlei- Vak'a derhal Üsküdar Müddeiumumi r~ne ~1mış . olduğunu yazmıştık. Böyle 
gelir ki bu gibiler için de hayat paha- miştir. liğine ihbar edilmiş, Nöbetçi müddei- ,bır numayışten fayda melhuz olmıya· 

Bence memleketimiz, bilhassa dahil
de istihsal ettiğimiz gıda ve giyim mad 
de)eri bakımından pahalıdır. Buniar e
hemmiyetli surette ucuzlatılabilir. 

Evvela memleketimizdeki kazanç se
'liyesini şu suretle tasnif edebiliriz: 

Nüfusu.muzun büyük bir ekseriyetini 
teşkil eden köylü, maa~esef tamamen 
hliistahsil olmadığı için müstehlik de 
değildir. Kendi aleminde kendi yağiyle 
kavrulur. 

Bunun için memleketimizde hayat 
J>ahalılığı dolayısile en fazla sıkmt~ çe
ken tabaka yevmi 'kazancı 50 - 100 ku
l'Uş arasında olan işçiılerdir. 

Bunlardan sonra elli liradan az ma-

lıdır. Ali Kemaliyi bu gayretinden dolayı umumisi Orhan d~rhal vak'a mahalli- cağı düşünüldüğü için vazgeçilmesi da4 

İki liradan üç liraya kadar yevmiye- tebrik eder, kitabı, tarihi sevenlere tav ne giderek tahkikata başlamı.ştır. ha muvafık bulunmuştur. 
si olanlar için hayat normaldir. Esbabı k k · ı d bul d - d ziye ederim. Şimdili üç işı zan a tın a un u- . Dün Milli Türk Talebe Birligin en 
servet için de tabi! pahalılık diye bir Yusuf Sadun rulmaktadır. Bunlar cinayeti inkar et- .aldığımız bir tezkerede de mitingte Ta-
vakıa yoktur. --·--···,----------- mekte iseler de mevcut bazı deliller lebe Birliğinin rolü olmadığı söylen 

En sonra, çalı~abilecek kudreti olup temin etmek için büyük &ayretler sar- kendilerini suçlu vaziyette göstermek- ,mektedir. Tezkereyi aynen yazıyoruı.: 
ta iş bulamıyanlar, bü~bütüiı İf6iZ o- folun.maktadır. tedir. Cinayet faiHerinin bugün mey- 21ıııt36 cumartesi günü yapılaca.~1 dün· 

!anlar vardır ki bunlar için hayat bir Gene Büyük Atatürkün son nutuk!a- dana çıkacağı umulmaktadır. kü gazetelerle ilan edilen Beyazıttaki mitin. 
cehennemdir. d · · t b d -··· ----- · ·-··--··· · •· ·- • •~* gir1 idaı·e ve mesullyetinln talebe birlPiııe rın a emır v• ışare uyur ukları gibi r; 

Bu tasnifi yaptıktan sonra hemen ila topra'k ve arazisi olmayanlara arazi da- yen topraıklar işleneck, köylümüz ta- verilmesi hususunda vilayete müracaat edil-
ve edeyim: Ulu Önderimiz ve Büyük mamen müstahsi vaziyete geçecek, is- mişti. Müsaade alınamadığından bu teşeb-
BaŞbakanımızın daima ~aret buyur - iıtmak, bu araziyi son sistem traktör tihsal çoğaldığı için herşey ucuzlaya- büsten v~eçildiği bildirilir. 

dukları gi.'bi memleketin endüs1ri bakı- ve makinelerle kooperatif ve kollektif cak ve köylü ile işçi, iyi kazandıkları ·-·····----··---···· .................. .... 
mından inkişafı bir kı.sım ipizlere iş bir şekilde işlemek ve bu araziyi köylü için bol harcayacak olurlarsa hayatın tihsal kıtlığı vardır. Tam ücret Ye taı 
temin edebileceği eibi, bir lwıın az ka- nün satmasına mani olm~ hayatımı- ~im<likinden çok daha ucuz olmamasına iş yoktur. 
zançlı ~çilerimizin, kazanç mikdarları- zın ucuzlatılması yolunda iyi neticeler hiç bir sebep yoktur. Bu cevap fikirlerimin ana hatları 
nın da iş verenlerin hüsnü niyeti ile l verebilecek çarelerdendir. Hülasa olarak şunu söyliyeceğim: anlatmakta olduğundan tafsilata ,.e m' 
yükseltilmesi kabildir. Ve zaten bunu Bu suretle .senelerden beri işlenm]- Memleketimizde hayat pahalıdır. İs - saller göstermeğe lüzum görmedim.> 
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• 
Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur 
olmaz diş macunlanuı ağzınıza sokma· 
yınız. Çünkü her mikrop ağızdan 

alınır. Ağız mikroplarını öldürecek 
kıymetli maddeyi haiz yalnız : 

KOZMIN 
Diş macunudur. 

Fiatı her yerde 

15 kuruştur. 

Kızını bıçakla yaraJıyan 
anne mahkiim oldu 

Kız mahkemede kendisini annesinin yaraladığını inkar 
ediyordu, fakat annesi dışarı çıkarılınca her şeyi söyledi 

Birinci sulh ceza mahkemesinde 13 mı düştün? demiştir. 

SON POSTA 

Güzelliğile mağrur olan bir kadının 

dişleri de güzel olmalıdır. 

Fevkalade güzel ve parlak dişlere 

malik olmak isterseniz: 

KOZMİN 
diş macunile günde iki defa dişlerinizi 

yıkayınız. O zaman siz de böyle güzel 

birer dizi inciye malik olursunuz. 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden : 

1 - Orkestra için seçme &ınaviyle fU Mümisiyenler alınacakbr. 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, ·• 

C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir üçüncü Trombon çal.an, 

E - Bir obuva «Korangle» çalan, 
2 - Seçme &mavlan lkincitctrinin 23 - 2.'f inci «Pazartesi, Salı, 

Çarf8mba, Cuma» günleri saat 10 da Galatasaray Liaeainde yapı· 
lacaktır. (2736) 

yaşındaki kızı Bahtiyarı başından hı- Bahtiyar, başını önüne indirerek diye, dedi. 

I 
eddin isminde bir adamın casusluk 

maddesinden muhakemesine başlan-çakla yaralı yan Bedriye isminde bir saffetle: Hakim Bedri yeye: 
kadının muhakemesi bitmiş ve hakkın- - Beni korkuttular, onun için ya- - Ne buyurulur? diye sordu. 
da karar tefhim olunmuştur. lan söyledim. Beni annem evde et ye- Bedriye tekrar inkar etti: 

Hadise şu şekilde cereyan etmiştir: dim diye ekmek bıçağile başıma vur- - Yalan t 
Kocasından ayrılmış olan Bedriye du, yaraladı, demiştir. Hakim suçluya en son sözü verdik-

kızı Bahtiyarla beraber oturmakta i- Küçük kızın gözleri yaşla dolmuş- ten sonra muhakemenin bittiğini bil-

mıştır. Muhakeme gizli cereyan etmiş-

tir. Şahit olarak emniyet müdürü Sa
lih Kılıç ve İbrahim, Adviye, Ayşe, 

Nelli, Adolf, Abranaviç, Aziz Hüdai 

miş. Çok sert ve asabi bir kadın oldu- tu. Ağlıyordu. Dinleyiciler büyük bir dirdi. celbedilmişler ve dinlenmişlerdir. 
ğu için bir gün kızını başından ekmek merhametle çocuğa bakıyorlardı. Raporların münderecatına, şahit 
bıçağile yaralamış ve derhal hastaneye Hakim dışarı çıkarılmış olan suçlu Fatmanın ifadelerine, çocuğun ikrarı- Beş yaşmda çocuğa tecavüz 
sevkedilen Bahtiyar 20 gün hastanede anayı çağırttı: na binaen suç sabit görüldüğünden 

5 yaşında Kornelya isminde bir kız yatmıştır. Bahtiyar polist~ alınan ifa- - Bak çocuk hakikatı itiraf ediyor, Bedriyenin 1 ay 5 gün hapsine karar 

d 'ld' H"k' k arı teblı'g• ettı'kten çocugv una bir adam tecavüz etmiş ve esinde annes'inin kendisini yaraladı- çocuğu sen yaralamışsm, dedi. ven 1• a ım ar 
ğını söylemişse de muhakeme celsele- Kadın: - Hayır.. ben yaralama- sonra, Bedriye: 
rinde ağaçtan düştüğünü: başının bu dım, diye inkar etti. - Canın sağ olsun Bay Hakim. 35 
suretle yarıldığını ileri sürmüştür. Hakim çocuğa: - Bir daha söyle, gün yatarım. Ne çıkar diye mahkeme 

çocuğun ailesi müddeiumumiliğe mü

racaat etmiştir. Müddeiumumilik hadi

seyi takip etmektedir. Çocuğun mua-
Son celsede hakim suçlu Bedriye- seni kim yaraladı?. salonunu terketti. Çocuğu orada bu-

l b b 1 "t" du" yenesi yapılrnış ve iddianın doğru ol-yi dışarı çıkartmış ve Bahtiyara : Deyince, çocuk bir, iki yutkundu. unan a ası a ıp go ur · 
- Kızım, korkmadan hakikatı söy- Ve sonra: Bir casusluk davası duğu anlaşılmıştır. Fail yakalanmak Ü· 

lo. Seni yaraladılar mı yoksa ağaçtan - Beni annem yaraladı. Et yedim Dün ağır ceza mahkemesinde Ala- zeredir. 
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1YARİH1EN 
SAYFALAR 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 
İskele meydanının en civch·li zıı • 

manı üç ayda bir ulfıfe almak üzer~.ge· 
len Sipahilerin vürudile başlardı. Us • 
küdardaki bütün hanlar onlarla dolar· 
dı. 
Üsküdarın en büyük hususiyeti, hal· 

kının, saf ve temiz Anad2lu Türkle .. 
rinden ibaret olmasıdır. 

Evliya Çelebi diyor ki: 
cBu halkın ekserisi Anadoludan gel· 

me ve lisanları Türktür. İçlerinde ehli 
dil, fasih ve beliğ ve ülema ve şüarası 
vardır.» 
Üsküdarın İskele meydanı bir çok 

tarihi vak'alara sahne olmuştur. Ka -
nuni öloükten sonra Sipahiler ve Ye· 
niçerilcr büyük bir velvele ile Ü'skü -
dara geimişler, Selimin yerine başka 
bir şehzadenin tahta çıkarılmasının ö· 
nüne geçmek üzere İskele meydanın -
dan kadirgalarla İstanbula geçmişler
di. 

Yavuz Selim zamanında İrandan ge
len elçi Kulihan Üsküdara inmiş, mey
danda büyük şenlikler yapılmıştL Halk 
sahilleri kaplamış, kadirgalar, kayık -
lar denizi doldurmuştu. 
İran elçisi Üsküdardan İstanpulun 

güzelliğini görünce: 
c- Ruyü zeminde ve ziri felekte el

hak meınaliki dünyanın ab ve ruyi cen
nctiısa yeri ancak budur! .. • demişti. 

.,; 

Elçi iskelede, Cebecibaşı ağanın mü-
zeyyen ve mükemmel bin askerile kar
şılanmıştı. Kadirgalar zaten hazırdı. 

Kulihanın ka.dirgası hareket edince top 
lar atılmağa, b~ladı. Osmanlı donanma 
sı gösteriş t>lmak üzre elçinin kadiı'gası 
önünden geçiyor, kürekçiler, korsanlar 
bin türlü harp oyunları gösteriyor, gök 
yüzü top ve fişek tarrakelerinden in .. 
liyordu. 

Kadirga içinde bulunan elçinin mai
yeti, dskeleden gözlerini ayıramıyorlar: 

- Ya Ali medet!. İmdi ki deniz bizi 
yaman eylemiştir! Gaziler bize bir ça
re yetürün·! Önümüz bilelim hey me
det!. diye bağrışıyorlardı. 

Dünkü ve bugünkü Üsküdar ara • 
sındaki ayrılığın en canlı bir misali de 
tekkelerdir. Yüzlerce tekteni:ı, chey 
hey, chuuuu. huuuu!• sesleri ile çın • 
lıyan odaları bugün o Alemden alAka
sını keserek dünyevilere mesken ol -
muştur. Buğulu, tütsülü, selvili ve 
hüvelbakili eski Üsküdar maziye ka-
rışmıştır. 

--·· ................. .... 
Meşhur ve mergup cTAN• saatleri

nin 16 taş üzerinde işler 937 modeli 
gelmiştir. 

ccTAN» saatlerinin satış hakkı her 
şehir ve kasaba için yalnız bir bayie 
verilmektedir. 
Arzu edenlerin Türk Saat Şirketine, İs
tanbul Yeni Türkiye han 7-8No. ya mü 
racaatta acele etmeleri tavsiye olunur. 

hele ayrılığın ilk günlerinde göz önün- gelen bu ses hususi mükalemeleri bir- severim. Fakat öyle olmasa bile dün
den uzaklaştırmak o kadar güç bir şey- denbire durdurdu. Herkeain gözleri yada belki onun kadar güzel bir veya 
dir ki, buna muvaffak olmak için in - Muallaya baktı. bir kaç şehir bulunabilir, ondan daha 
&anın büyük bir kuvvet sarfetmesi la- Genç kız bu suali hiç beklemiyordu. güzeli hayır. 
zım geliyor. Bir saniye düşünüyormuş gibi gözleri- Alman Madam Bay Taylana dön .. 

Erdoğanın sesinde derin bir memle - ni kapadı ve belir&iz bir heyecanla tit- müştü : . 
ket hasreti inliyor gibiydi. riyen sesile cevab verdi: - Gelecek defaki siparif1erinize aid 

- Siz çoktanberi mi İstanbulu gör- - Bence Budapeşteye ilk defa ge- mukaveleyi İstanbulda imzalamak ka• 
Yazan s Muazzez Ta hain Berkand mediniz? lenler ancak Tunanın güzelliğinin te- bil olursa kocama gene refakat edece -

Bu yabancı memlekette, bu yaban- bir orkestranın dalgaları arasında kay- - İki sene... Ne uzun değil mi? siri altında kalıyorlar Madam. Mesela ğimi ümid ederim. Bu vesile ile de 
cı insanların yanında gördüğü adam, boluyor ve Mualla hakikati, gözle gö- Ben de bu kadar vakit buna nasıl da- ben iki üç gündenberi bir çok yerleri Madmazelin bu kadar atef1e babeettiği 
senelerce evvel gene böyle üstünde rülen, elle tutulan acı hakikati görü - yandığıma şaşıyorum. gördüm: Margrit adası, Kral sarayı, güzel memleketinizi görmÜf oluruz. 
binbir ışık y{lnan bir suyun karşısınd" yordu. Balıkcılar kulesi, güzel san'atlar ve zi- Bu son sözler umumi bir tehalük ve 
kendisine tatlı ve sıcak bir sesle bü - İşte o zaman silkinerek etrafına ha- - Size bir parça daha şu tavuktan raat müzeleri, parlamento ve bir çok neş'e ile karşılanmıştı. Herkee gitmek 
tün bir aşk destanı söyliyen Ekrem kıyor ve yanındakilerle meşgul ola - vereyim mi Madmazel? Hayır mı? Pek meşhur sıcak ve soğuk su banyoları ... üzere ayağa kalkınca Madmazel Sil .. 
miydi? cak kuvveti bulmak için içmeğe ve yazık. Birazdan dansedecek kuvveti - Bütün bunlarda beni en çok alakadar ven Muallaya yaklaştı ve Macar genci-

Bir saniye oluyordu ki Muallanın neşelenmeğe çalışıyordu. niz kalmıyacak. Neyse bu akşam sizi eden şey, emin olunuz ki, bu yerler - nin onu götürmesine sıra bırakmadan: 
gözü önündeki bütün insanlar, bir si- En çok korktuğu şey, Ekremin o - bir saniye dinlenmeğe bırakmıyacağım. den T unanın ve Budapeştenin görü • - Eğer böyle bir seyahat yapılırsa 
hirbazın değneği altında gibi kaybolup nun harekatında bir gayri tabiilik so- ı Macar genci, Muallanın önündeki nüşü oldu. ne kadar mes'ud olacağımı bilemczsi-
&iliniverlyorlar,1 yalnız ikisi haşhaşa zebilmesi idi. Fakat o yanındakilerle olbardağı doldururken konuşuyordu. Medeni Avrupanın her köşesinde niz. Sizi kendi muhitinizdc görmek is-
kalıyorlardı. kadar meşgul görünüyordu ki, Mualla Genç kız gülerek ona baktı: böyle büyük.binalara ve abidelere rast- ti yorum. dedi .. 

O zaman Ekremin uzaklardan ge - bu ihtimali bir saniye düşündüğü hal - - Ben daha dansetmeden evvel yo- lanabilir; fakat hiç bir yerde «Tuna» - Ben de Bayan Dalmenin sahici 
len sesi onun kulağına fısıldıyordu: de hemen atma~a mecbur oldu. ruldum. Rica ederim bu fikrinizden ve onun yarattığı bu güzellikler bulıı- bir Türk olup olmadığını yakından tet· 

- Mualla, sevgili, b.ütün o yabancı- - Ne iyi! Artık o beni Mualla gi- vazgeçiniz! namaz. kik için gideceğim. İstanbulda onun gi-
lar yok oldu. Yalnız biz varız şimdi .. bi değil, Bayan Dalmen gibi görme- - Vazgeçmek mi.? Belki de iki gün - lstanbuldan başka nerede yaşa - bi güzel genç kızlara rastlarsam ancak 
Her zaman biz vardık zaten .. O ge -

1 
ğe alıştı. ilk günkü üzüntüsü, şaşkın- sonra gideceğinizi düşünürken ve si- mak istersiniz? o zaman onun sözüne inanacağım. 

çen uzun ve acı seneler kabuslu bir 1 Iığının getirdiği rahatsızlıktan başka zin bu akşamki harikulade güzelliğini- Diye birisi soracak olsa, hiç tereddüt Bu şakaya hepsi kahkahalarla güle· 
rüyadan başka bir şey değildi ve biz bir şey değilmiş... ze bakarken benden sakın böyle bü - etmeden: rek otomobillere doğru yollandılar. 
hiç ayrılmadık .. hep beraber yaşadık. - Pek dalgınsınız Bayan Dalmen. yük bir fedakarlık beklemeyiniz. - Tuna kıyılarında ... 

Tatlı gözlerinle gözlerime bak, ba- -- Tunaya bakıyorµm efendim. Bi- Cevabını vereceğim. 
na bak Mualla .. Ş::ıkaklarımda beyaz - zim gibi deniz kenarında büyüyen in- -Madmazel Dalmen, içimizde Peşte- -lstanbuldan sonra diyorsunuz. ls-
laşmış saçlarımla, etrafına ince çizgi-, sanlar, gördükleri her suyu bila ihtiyar yi ilk defa gören bir sizsiniz ... Bugü • tan bul kendi memleketiniz olduğu için 
ler serpilmiş gözlerimle beni ~evmiyor kendi memleketinin denizine benzet- ne kadar gezdiğiniz yerlerden en çok ~i. yoksa Peşteden daha güzel oldu -
musun? Söyle Mualla, bu yeni yüzüm- ınek hevesine düşerler. Ben de karşım- neresini beğendiğinizi söyler misiniz) ğu için mi? 
den hoşlanmıyor musun? lda lstanbulu görüyorum sandım. Bunu Alman murahhasının karısı - ikisi de ... Hiç şüphesiz ki lstanbulu 

v 
Sonra bu sıcak ses. uzaktan sıelenl - Hakkınız var; sev2ili İtanbulu, sormuştu. Sofranın ta öteki ucundan evvela kendi memleketim olduğu için 

Orkestra Straus'un «Mavi Tuna» -
sını çalıyordu. Milli Macar kıyafetin· 

de bir esmer kemancı masaların etTa .. 
fında dolaşarak eğiliyor ve kemanının 
sesi bulutlara kadar yakıcı bir ahenk 
yükseltiyordu. 

(Arbll var) 
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CİHAN HARBİNE NASIL GİRDİK? 
Yazan : Muazzez Tahsin Bcrkand 

Odasına girdiği ~akit Sedat al~Ja~_ele 1 man bir top ça~?m:_ş~~ ... B~ gibi ~·:~ • 
ceketini çıkardı, bır sandalye ustune !erde gayet tabu gorulen bır teklıısız
fırlattı, mendilile alnının terini sildi. lilde topu karşıdaki grupun orta:; 1na 

Yazan : Esk i Tani n Başmuharriri Muhittin Birgen - Ooof... fırlatacağı sırada yılan gibi süzüierek 
Bütün günün yorgunluğunu dinlen- gelen b ir genç kız hemen topa sarıi -

R b• d b• b• d •• • dirmek için koltuğuna uzandı. Fakat mıştı. 
usyanın Jr en ıre ıze onmesı içinin telaşı onu rahat bırakmıyordu. - Top sizin mi efendim? 

Gene kalktı .. Kapıdan pencereye, pen- - Evet. 

k b• h b d ı A 1 t d• d cereden kapıya doğru koşar adımlarla - Buyurunuz öyle ise. 

Ya in 1.... ar e e a e e ıyor U yürümeğe başladı. Bir sigara yaktı, - Mersi. 
. A - hemen söndürdü. . Ve gene ayni yılan süzülüşile yü -

d.. .. t t r . d. B - Tütünün tadı yok. zerek gidiş. 
Yaltaya giderken ağır ve düşünceli olan Tala t Bey onuş e gaye neşe ı ı ı. ana Bir kahve ısmarladı, şekeri az diyt Sedadın anlıyan ve çabuk gören er-

ihtisaslanmı sordu şu cevabı verdim: '1Avrupada h.a.rp hazırlanıyor!,, içmedi, ikinci defa gelen kahveyi de kek gözleri derhal bu kadın güzelliğini 
ı k 1 d k d. M beg· enmiş, seçmiş ve benimsemişti. Ni-Otekilerin, Talat beyle zzet paııa- fazla şe er i iyere geri çevir ı. a-

Yaltada bulunduğumuz üç gün için- ""{: T tekim, biraz sonra kum üstünde Zer· 
d nm Rus dostluguv üzerinde ne suretle sasının üstü tozlu olduğu için hizmet-
e ben havada büyük bir değişme, . tt rini tekrar gördüğü vakit ilk görüşün-

ikna1arma çalııııldıgv ını bilmiyorum. çıye ça ı: l'tıüthiş bir kar fırtınasından sonra gü- T bak l 'k' de yanılmadığını anlamıştı: O cid<len 
ı:ı. ı l l b. Yalnız 11unu biliyorum ki TalAt paııa da - Şuraya ! Bu ne pis ı · gu··zel bı'r kızdı. 

Z !ı içine girrni11 oldug-u hava hakkında - Bu sabah her tarafın tozunu al- Modalı arkadaşlarından birinin var -
eş i bir lodosun ı ıttığı tat ı ır yumu· 1 T T 

~aına bulunduğunu görüyordum. a - -~ T .J 

t ~ hayretten hayrete dfüıüyordu. Arada mıştım vallah... dımile Zerrine takdim edilmesi güç bjr en bu hal, daha yolda iken kendisini T 

h mevzuu bahsolan irili ufaklı bir takım - Akşam bir daha al, işin ne? H:ı - şey olmadı ve ondan sonraki rande -issettiriyordu: Galiba, benim gibi o ·b· d bahta k k d 
d meselelerin halli için Sason of, Talat nım gı 1 ev e sa n a şama a ar vular da iki genci çok derin bir sev • a talimat alını" olan T ohulka, seya - ı· t h T beye her nevi vaadlerde bulunmakta yan ge ıp 0 uruyorsun. giyle birbirlerine bağladı. 
at esnasında, fırsat buldukca bana tereddüt etmemisti. Hatta, veda eder- Hizmetçinin arkasından kapıyı hid- Bir sene sonra evlenmişlerdi. 

l>topaganda yapmıya çalışmıştı. Selefi • detle itti. Teıkrar kafeste hapsedilen bir Sedat o günü hatırlarken kalbinin 
~endelstam•a nisbetle çok daha az ze- ken ° sırada gene bir münakaşa mev - hayvan g1bi beş aşağı, beş yukarı do - üstünde sevinç ve acıyla karışık bir ız-
k.i, hatta biraz da bön olan bu adamın zuu olmuş bulunan nevahii şarkıye laşmağa başladı. tırap duydu. Beyaz duvağını sürüyerek 
heni çocuk ve iptidai bir şarklı yerine meselesinin bizim arzumuza muvafık Aksi gi'bi bugün her şey ters gidiyor- kendisine koşan tül bulutları içerisin -
to;rarcası~ öyle budalaca sözlerle bir şekilde hareket edilmesi için Tiflisteki du. Bu sefer de Sedadın gözü perdeye deki Zerrin ne güzel, ne munisti. 
1 

d ı dı ki Çar naibine lazım gelen talimatın ve - gı·tmı·c::ti. Anlac::ılan hizmetçi kız sitoru - Bundan sonra hayatımız hep be .. ~an ırmaya ça ışışı var ne zaman 'j 'j 

h 1 k k d' · rilmiş olduğunu kendisine benim gö- yukarı ka1dırırken dikkat etmeden kor- raber geçecek Sedat.. Buna ne kadar atırlasam gü me ten en ımı mene-
d M 1 - · d k. b'l· k' ı'n ~ zümün önünde söylüyordu. donu eğri çekmiş ve muşamba perde- seviniyorum bilsen! eınem. es egm e ım ı ır ım 
h' . · '# Çarın Roma k 1 . et"ı nin üstünde buruşUkluklar yapmıştı. - Seni her zaman mes'ut edeceği -
f ltnl ayesile ilerle~iş olan .bu basit kar- >< • • '~ . • ,. . • . nya ra tnl zıyar Esasen titiz olan Sedat için bu çok me yemin ediyorum Zerrin. 
a ı adam, mesela, bana dıyordu : · Rua gazet ·1 · ·1 k t - b d ' D v b layı seyahatlerı· Haf . . .1 .·· ·· ., ecı erı ı e onuş ugum sı- büyük ir şey ı. erhal pencereye e sonra a ··· -

b· - Sizin ~dişahınız cfendımız 1 
e ralarda onlardan bir haber almıştım : koştu, perdeyi çekti·, tekrar yukarı bı - talarca süren tren, vapur, otomobil yol-

ilim padi'8hımız efendimiz ço~ dost Yaltaya gidei murahhaslarımızdan Bizim heyetin avdetin.i miiteakıb Çat raktı: Ayni buruşukluklar bu sefer da- culuğu; dağlarda, sularda haşhaşa ya-
o tnalıdırla.r. Çünkü her ikisi de dında1'- zzet Paşa d niz rı K.. .d k R ha karma karışık kıvrımlarla perdenin pılan gezintiler, bunların sonunda da 
dtrlar. Müslümanlıkta sünnilik ne is., lavof hükumeti ise bizzat };t:iydutlar- e yokı el os~enceyedgı ekr~ 

0 
.. 0 

- küçük apartımanları. 
tı . _. . l_ı , manya ra mı zıyaret e ece tı. nce bütün yukarı kısmını kaplamıştı. Kor-
l'lıristiyanlık.ta da ortodoksluk odur. dan başka hır şey degıldır. ~ey ete b h b k . s·· .. donu bir daha. bir daha, bir daha çek- - Bu büyük odayı yatak odası ya • 
b . . v. . b' k d u a ere pe ınanmamıştırn. utun , Sed t .. t fta . . . r· o u.nun için aralarında dince benzeyış verdıgı zıyafetten sonra ır saat a ar R l Ça d h d.. R ti ve bıraktı, fakat her defasında daha parız a , on ara ıç ıçe mısa ır ve 

. . k .. d " « usya arın» rının, a a un us- yemek sal ı d k ' · çalıc:: \tardır. lnşaallarruhman siyasetlerın- benı yanında tutara mutema ıyen d .
1 

.. . k·· .. k sinirli hareketler yaptığı için muşam- on arı, yan a ı senın "'-
d B 1 ı l h. d .. l yanın yar ımı ı e teessus etmı11 uçu . 1 ~ı. d d h ok ma odan c::u ku·· çük' te hı' znıetçiYe e de benzeyiş olur 1 Almanlarla tı. gar ar a ey ın e soy e- R k l . T • • banın U.stü düze ectm. yer e a a ~ ' 'j ~ • 

. . . . lk . "f k omanyanın ra mı zıyarete gıtmesı b d So d f ekerken stor Bı'r oda daha kalıyor onu da sim-Beni budala bir şark müteassıbı ye- dı. Aleyhımızdekı Ba a~ ıtb. a mı . . ..h. b bl b. l 
1
.. uruşuyor u. n e a ç - ' " 

tine koyarak o havadan bir propagan- hazırlamış olanlar Bulgarlardı. Nasıl !Çını· dn:1uHımlbsek' eh er u. u.nm~~ı .. a.:ım tahtasından büsbütün kurtularak yere dilik boş bırakırız amma bir müddet 
d .. . b 1 1 b.lh ge ır ı. a u ı unun ıçın gorunur - düştü. sonra orası yavrumuzun olur emi kı:ı-

a havası çalan bu dört köşe kafalı oluyor da Turkıye un ara, ı assa d b. b b k F k b. . G rıcıg"ım?. 
,..._ ... h d d R d 1 f h .. k.. . ·ı e ır se e yo tu. a at, ızım os- Ge ç adam o'·fkey'le haykırmamak ~t Çinovnik gene «evet• çok dogru şu ay u a os avo u umetı ı e eli T h lk , n . 
•öyJüyorsunuz ama fU Ermeni mese- dostluk yapıyordu. Gerek Almanların, po n 5· o. u a Yd~ :ah f . . . için yumruklarını sıkarak odadan dı - - Evet amma, daha bir kaç sene 
1 · ' _: k l "l l · l B l 1 - ızın pa ıs mız e endımızın şan fırladı, yataık odasına geçti ve el - sonra. 
esı olmasah> dedigım zaman da: gere on arın a et en o an u gar arın R d.i ah' f' d' . . . k ·b ık k t - Bir kaç sene çoktur şekerim, bir 

Ca f d' b. d v ·ı .. d" .. d"kl . T .. k' ·ı omanya pa ş ı e ın ımızı zıyarete biselerini oparır gı i ç arara ya a-
- nım, e en ım. o ır şey egı , yegane uşun u erı şey, ur ıye 1 e . 'd v. . . . . d - d ) g-ına girdi, gözlerini sıkı sıkı kapadı. sene sonra bir çocuğumuz olsun ... b k mili 1 b k _ ,_ E .1 R b akt B d gı ecegmı ışıttım; ogru mu ur 

aş a et ere a arW1. « rmenı er» usyanın arasını ozm ı. en e 0 . d f d' Başının iki tarafında iki çekiç dur- - Hayır, hayır, üç sene sonra, ev-. · · · . . . l f ıye sorup a «evet, e en ım.» ce- , 
tımarmışlardır. Bızım de <cErmenılerı - gazetecı sıfatıle bunları yazma ı ve e - h 1 b 1... . k madan şakaklarını dövüyor ve her çe- veıa biraz gençliğimizi bilelim. · · · · ... · . l l .d. va mı a ınca una evve a ınanma , . .. 
tnıw olup onların hısııyatı milliyelerı- karı umumıyexı aydın atma ı ı ıml d b. b b k l" l kiç darbe.sile tepesinin üstündeki ağ - Uç sene sonra işte ayrılıyorlardı. 
... . l ld . d b d K k' b' k"' ·ı 1 .. 1 . sonra a ır se e arama azım ge - d . 1 k b '· t ·· b Nı· çı·n ayrılıyorlardı? ••c rıayet hım ııe iğm en iz e on- es ın ır ze a ı e par ıyan goz erı- . . S h . .. .. .. v d' rıyan yer enn eşere u un aşını . 
la b. . . . .. .. .. . h"'I"' .. .. 'b· ld v S f. mıştı. eya atın son gunu ogren ı • k 1 d K d' . km . d Sedat bun du··ş·· .. k k f d ra ıraz yardım eder ilbı gorunuruz. nı a a gorur gı ı o ugum asono un v• b h d' d k b . d.ikk ap ıyor u. omo ının çe esın en u unur en a asm a 
Amma ve lak.in bu mesele bizim padi- beni bu suretle bir çocuk kandırır gibi ~1~ u a;a. ıs .e ankca enım. a: b!r kaşe alarak yuttu ve sinirlerine ha- büyük bir boşluk buluyordu. EYet, ni-

' d l 'b b. d" tımı çekmıııtı: Bıze ar~ı Rus sıyasetı k' lmak · · ·· d t k · ı ı dı? E le d 'kl · · b tahlarımız efendilerimiz arasında dost- kan ırmıya ça ışması garı ır şey ı. . T • •• •• T • ... • ım o ıçın vucu unu gevşe ere çın ayrı ıyor av . v n ı ermın ı -
lu:ı::. ... . l B k k. R l b ..• nasıl bırdenbıre donmuş, gayrı tabu hır kendisini bıraktı. rinci senesinde karı koca çok mes'ut ısa manı 0 aınazl unu anca ,o zaman ı us arın u d ... . b"' .. k Ç k .. "k 

Y ld bö. l .. 1.. b. d b ·· A ı l 'b' b' · · ti egışme yapmışsa uyu arın uçu Bugün Zerrinle, üç sene beraber ya- yaşamışlardı; aralarından su sızını • 
0 a y c gu unç ır tarz a aş- tun vrupa ı ar gıı ı, ızı umqmıye e R k 1 b. d b" . _ . ,. . . b k . 

l . . .. . . . 1 l omanya ra ını ır en ıre zıyarete şadıgı karısıle, hfiltinıın karşısında bu- yordu. Haftada ir iki gece çı ıyorıar, 
•Yan propaganda Yaltaya varır var - çok ıptıdaı zıhnıyette ınsan ar sayma a- k Ik d . t b ... 'd· B" .. b 1 1 b:..A.: 1 . d ı1 k brı·ç ve poker partı·ıerı'ne, balolaı·a, ıı·. ' . . . .. .. d.. k a ması a gayrı a ıı ı ı. utun u uşmuş ar ve .u. u.ır en.n en ayr ma 
lnaz kesafet kesbettı. Çarın Yaltada rıle ızah etmek mumkun ur. Yo sa · b ... h"d. l · t b... ah d ıs· tedı'klerini söylemı.ş· !erdi Zerrin·n yatro vesinemalara gı·diyorlar, geriye , . .. ... . . b h . . gayrı ta ıı a ıse er, gayrı a ıı, y u . 1 

"erdiği ziyafeti tak:ib eden Sasonof un bır hukumet gazetesının aşmu arrırı- f k l"d b' h 1 l" t' 'd' B f sesi kulaklarında hala çınlıyordu. kalan akşamlarda kah misafir kabul e• 
· · · · · h .. k... · · · 1 h. ev a a e ır a a ame ı ı ı. u ev- . 

l'e Karadeniz filosu am.ıralının zıya - nı u umetın sıyasetı a ey ıne yazı , kal"'d 1. _. b b' l b't· d"\ R _ Uç sene tahammül ettim. Fakat diyorlar, bazan da başbaşa verip ko -
f ·k k k .. b. ı a e ıgın se e ı ne o a ı ır ı,. us • . 
etleri Yaltaya Çarla beraber bahar yazmıya teşvı etme ço manasız ır d p 1 . l . k d b. artık dayanamıyacağım, ben de mes'ut nuşuyorlar, okuyorlar, rad!Yo dinli -
.. ' . . d. ya a ans avıst erın en u urmuş ır ·-· . . . . .. b 

i ormeg"' e <Yel-iıı kesif bır Rus arıstok - şey ı. 1 • d b l d kl .. d k olmak, gençlıgımı bilmek ıstıyorum. yorlardı. Hatta azı keyifli gecelerin -• ~u., . aevır e u un u arına gore eme o- . . .. d .. 
l'&aiıinin bütün işvekir güzelliğini bır -... .•. - ........ --·~-... ........ ,- .. .. 00

• ·- l d k' R b' h b h 1 Şımdı ateşler ıçın e yanan vucudu- de Zerrin piyanoya geçiyor, saatlerce 
. . . uyor u ı usya ır ar e azır anı- . b' bul ·· ·diı k d. - · ı ct · nı 

h aki b k d yordu. O tarıhe a ar vrupanın u- lağında bir taraftan bır tarafa döner - tiyordu. 
•:raya toplıyan garden partıler, hızım H A s A N . k d A b .. na serın ır yer uz:ım unu e ya • ocasının sev ıgı parça an ona ı e• 

l'e~:tebne~~ alacak .1v b ' ~.kır\:r1~ ı. tün devletleri ikiye ayrılmış bir halde ken Sedat bugünü deği~, eskiyi düşü - İkisi de bundan çok memnundular. 

da t1t ey ızzet paşa 1 e mı te ır .aç ı'dı'. l•kandı'na;:uva hükumetleri müstes- nu··yordu. o 
f k 1 B y "' K K • ~ · · J yaz CaddebOEitanda, deniz kena • 

"t,,e. ~ S~onof ıile . onuftu.a~. . enım agSIZ 3f remi na, ispanya hariç, geride yerleri taay- Zerrini ilk defa denizde görmüştü; rında güzel bir ev kiralamışlardı. nd-
on~ştu~ın:ı;ı muhıtte •. harıoıye~m şark Ya}•ız acrbad•m ,, yün etmemiş olarak bir Romanya ve fakat deniz eğlencesinde, yüzme y~rış- si de sporu

1 
hele deniz sporlarını çok 

ı.ıerı daıreaınin şeflerı, hususı kalem Y•Ah acıbadem bir de biz vardık. Sırbistan ile Yuna - larında filan değil, tam manasile de - sevdikleri için tatil günlerini suda ge-
lkıüdürieri, kltiıbleri,. g~et~iler ara. - Yar1m yaQh gece :: nistan itilafı müselles elinde, Bulgaris- nizde, yani suyun içinde. çiriyorlard1. Ufacık bir kotraları var • 
tında - ne kadar ııarıpbr ki - artık hıç YaGll Kremleri tan bu iki devletin aleyhinde olmak iti- Dört sene evvel temmuzun sıca'k bir dı. Kendilerinden başka daha iki üç kl-
E:rmeni sözü geçmiyordu. Bütün söz b .1 .. t t f mu··temayı'l ve b' d pazar günü bir kaç arkadaşiJe biı·lik- ı;ıj sığabildiği halde karı koca kotrala .. . arı e o e ara a ız e . . . . . . 'll 

«Almanya» etrafında cereyan edıyor- B 1 l l b. d b' d t "d·k B l te Modada denıze gınnışlerdL Denızın rında yalnız kalmayı tercih ediyorlar ... 
d u gar ara ır en ıre os ı ı . u - .. .. ı...co .b. 'd' .. 1 

u. Hariciyenin bizim işlerle mesgul l k _ 1_ R . . .. .. ustu mau._er gı ı ıı ı o gun ... Al ı, ye - dı. 
. gar arı azanm~ usya ıçın guçtu. ·u· ili' sar 1 k dm 1 . B ' .k. d f Z . k d tu.besinin müdürü olan bunak bir ihti- "' . . R . şı ı, mav , ı ı a mayo arı, sı - ır ı ı e a errın ar a aşlarını 

l'ar kontun sabit bir fikir haline gel - Ş~. 1 hald.e ;ı~ım d ve ohmanranın ~lde yahlı, lacivertli erkek mayolarile ka - kocalarile birlikte davet edecek oldu, 

ibiş büyük bir derdi vardı: Şu Alman
ların yaptıkları Bağdad hattının Rus 
hududunu tehdit edişi l Bağdat hattı 
ile Rus hududu arasında bir münasebet 
olmadığı hakkında yarım saatten fazla 
bir münakaşa yaptık, bir türlü anlata -
inadım. Bu adam ya müstakbel Rus 
hududunu Ba~ada kadiu yaklaştır,ı
l'or, yahud da Bağdadı Rus hududuna 
Yakın zannedecek kadar coarafya bil
Risinden mahrum bulunuyordu. Ken
disinin laak.al yarı yaşında olan güzel 
Ve işvekar kontesin o sırada yanımıza 
Relip kocasının malumatile alay edişi
ne ve bana da «nasıl, benim bunağı be
ğendin mi)» der gibi bakışlarına göre 
ikinci ihtimal c;laha doğru idi 1 

Sason of un derdi ise bir değil, iki i
di: Almanlar ve Bulgarlar. Beni sure
ti kat"iyede ikna etmek istiyordu ki 
Bulgarlar haydud bir millettir . Rados-

e ı mesı a ıyor u ve azır anan ar- rışıyor, kahkahalar ve çığlıklar vapur fakat Sedat karısının sabahtan akşa • 
bin son serbest kuvvetleri olan bu ik\ düdüklerini alt ediyordu. ma kadar başka erkeklerin yanında 
memleketi kazanmak için Panslavist~ Suda neler yoktu o gün: Başı, kuy - mayo ile kalmasını istemediği için bun
ler gayrete geçmişler demek oluyor - ruğu belirsiz turuncu bahklar, baca- dan vaz geçti. 
du. Bilhassa bize karşı olan siyasette- ğından şişirilmiş renga renk kazlar, - Koca kıskanç seni, artık eskidiıt, 
ki nagihani tebeddül çok manalı idi. martiler, insanların yarattığı alel§.ca- daha mı ilk evlendiğimiz günlerde ol .. 
İşde müstaceliyet var, demek oluyor- yip ve isimsiz kuşlar, lastik tayyareler, duğu gibi beni başka erkeklerden kıs-
du. lşde müstaceliyet olması ise harbin yast.ıklar, ~ilteler ve saire... kanıyorsun? 
yakında bulunduğunu gösteriyordu Bırdenbıre Sedadın omuzuna koca- Sonu yarın 

Ben kendimce kararımı vermi~, kana- Ertuğrul Yalta limanından çıktık - beraber kendisine fikrimi söyledim: 
atimi yapmıştım. tan sonra beni karşısına aldı ve konuş-

A Yakın bir ha b . . - Ben bu nagihan- degv i~me için an-vrupa r e gınyor' maya başladık. T 

Rusya da bu harbi hazırlıyordu . cak bir tek sebeb tasavvur edebiliyo .. 
Hasan markalı kremler dünyada Memnun olarak dönerkeu Neler gördüğümü, neler anladığımı rum: A vrupada harb hazırlanıyor 1 

mevcut :kremlerin en mükemmel ve soruyordu. Ben kendisine gördüğüm, 
~ nefisi~ir. ~~nı:~ /~n ki;ald~l ol~n ve Talat bey bütün orada gördüğ şey- konuştuğum, dinlediğim, münakaşa O zaman Avrupada bir harb olaca· 

t
. ~l anya ka:1 luylu e la arHıa aar ka gc- lerden memnundu. O kadar memnun- ettiğim seyleri birer birer anlattım . ğmı gösterecek ortada hiç bir alamet 
ırı en ma ıne ere yapı an s n _rem ' kt V"'k 'k' h bl k 1 

leri ayarında hiçbir krem mevzuu bah- du ki yolda poker oynamak üzere ka - Sonra, bu esaslı değişmenin manasını yo u. a ıa 1 ı asım o a ayrı mış 
solamaz. Çirkinleri güzelleştirir ve ih- ğıt tedarik etmemi bana sıkı sıkı ten- sordu. Ben de bu nokta üzerinde pek olan devletler arasında büyük bir reka
tiyarları gençleştirir. Çil, leke, sivilce, bih ediyordu. G elirken o kadar d ü - çok dü~ünmü~ ve nihayet, o zaman i- bet ve husumet göze çarpmıyor, dip • 
ergenlik ve kirleri izale eder. Hasan şünceli ve ağır görünen Tall t bey, dö· çin ilk bakııtta çok manasız görüne - lomasi gayet sıkı bir faaliyet göstermi-
deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. nerken gayet neŞeli ve hafifti. bilecek bir karara varmıştım. Bunun1a yor değildi. (Arkası var ) 
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CAl<l/K fJLKfflNDE 
CJitı TDfll( ZARiTi 

C...U'ift Alubetıi 

A. R. 

Prenses Enln1a acı bir kahkaha attı: "Azizim Cemil 
Bey, dedi, Rusyadaki asalet taçlannın hemen hemen 

ekserisi, albn yaldızlı adi tenekeden ibarettir" 
Cemil, afallamıştı. Prenses Emma· ve gıdamızdır. Biz, bunlarla yaşarız. 

nın vüzüne bakakalmıştı. Ve .. bu hay- Biz, bunlarla haşmet ve azamet sa
reti zail olduktan sonra da, dudakla • tarız... Çarlık saltanatından; kırbacı, 
rııu bi.ikerek, şöylece mırıldanmıştı: zındanı, darağacını, Sibiryayı kaldın-

Yazan: H•gla Auatin lngilizceden çeviren : Hasnrı.n Uıalrlıgil 

Ceset Üzerindeki tahribat 
M. Merrit:- Bu vaziyette Arnoldu nasıl öldürebilirim? 

- Siz .. Prenses, Emma .. ve hem - nız; 0 dakikada biz de yok oluruz. Kent, sustu. Diğer maznunları birer nold'u nasıl öldürebilirdim? Adamları· - Sizin banyo dairenizin kaP111 
tıreniz. prenses Olga .. yani, Rus Çar- Cemil, uğultusuna dayarulmaz biıı birer sadet haricine çıkardıktan sonra nazdan birinin gözü altında bulunmu· sahanlığa açılıyor. Polis memuru g•r 
lığının iki asılzadesi.. siz, bu komite· rüzgar karşısında duruyormuş gibi sözüne kat'i bir netice vermeyi fayda- yor mu idim? bubetinizin farkına varsaydı ona baO' 

Polisin göz hapsinde bulunmuyor muyum? 

ye dahil misiniz? sersemliyor, başı dönüyordu. Gözleri- sız telakki ediyordu. - Göz !hapsi altında bulunduğu - yoya çıkacağınızı söyleyeb'itirdiniz. 
Emma, metanetle cevap vermişti: nı, karşısındaki genç kızın gözlerinden * nuzu nereden biliyorsunuz? Merrit tekrar protesto etti : 
- Evet, Cemil Bey .. ben, ve hem- ayıramıyordu. Fakat artık bu kız, ilk defa olarak Mösyö Merrifin sesi - Kendim gördüm. - Fakat ben buradan hiç ayrılııl" 

şirem .. biz, bu komiteye dahiliz. Prenses Emmaya benzemiyordu.·· berrak çıktı: - Emin misiniz? dım, dedi. . 
- Lakin nasıl olur, prenses Em - Prenses Emma, yavaş yavaş silinmişti. - Sadece bir don ve bir mayo ile fyter;it bağırarak: Bunu söylerken durdu ve birdeobi' 

maL Sizin, servetiniz, mevkiiniz. ya- O; şen, şuh, çapkın ve füsunkar kızın giyinmiş olan ben, koca bir bahçıvan - inkar mı edeceksiniz) dedi. re ilave etti: 
şayışınız; ve hatta hayatınız; Çarlığın yerine; mitralyöz gibi müessir ateş makasını üzerimde nasıl saklayabilir- Bir parmağı ile Tonni'nin balkonda - Esasen memurunuz benim akt&" 
varlığına bağlı. Çünkü, asılzadesiniz. püsküren, ve püskürdüğü ateşin her dim~ diye sordu. Polis, siz gelinceye i~al etmif olduğu sandalyeyi gösteri· dığımı da işitmif olacaktır. 

Prenses Emma, acı bir kahkaha at· kıvılcımını ,karfısındakinin kalbine kadar bizj evin dışında, balkonda top- yordu. - Ne dediniz} Ne dediniz} 

tı: yerleştiren, etten ve kemikten yapıl - lamamıs mı idi} Merrifin kolu aşağıya düştü, Kent Merrit emin bir aesle : 
- Asılzade, öyle miL Azizim Ce- mış bir makine haline gelmişti .•. Bu Kent' soğuk kanlılıkla: devam ediyordu: ~ 

- Şimdi hatırlıyorum, Memuru mil Bey, Rusyadaki asalet taçlarmın makine, bütün hassasiyeti1e işliyor; - Pardon, dedi. On dakikahk gay- - Milano filhakika gösterdiğiniz nuz sandalyeye oturduktan bir kit 
hemen hemen ekserisi; üzerine altın koca bir mille İn çektiği eza ve ıztırah- bubetiniz esnasında sizi hir kimse gör- sandalyede oturuyordu, fakat 1...-- da· .d 

~ ~ eaniye sonra ben şiddetle aksır11llr yaldız sürülmüş birer adi tenekeden ları, en saf, en sade ve en riyasız bir memistir. Siz evi ve muhiti kafi dere- kika müddetle arkasına dönmedi ve başla!l'ıştım. Bir buhran gelmifti, ilt 
barettir. lisanla teşrih. ediyordu. cede i~i biliyorsunuz, çimenlikte olan- yerinden ancak Madmazel Patton·un dört dakika sürdü. 

- Ne söylüyorsunuz, prenses .. be- Emmanın iÖzleri parlıyordu. Ya - lar tarafından görülmeden içeriye gi· sesini itittiği zaman kalkb. 
ni, hayrette bırakıyorsunuz. nakları, en tatlı gül renklerile harele- rebilirdiniz? E b b 

1 
d 

1 
...... 

b . k d d c· . ._ b. h . . şarp anyonun oşa ma e ıgını - Şu halde, hayretinizi ır at a- nıyor u. ıttııtce coşan ır eyecan - Mösyö Merrıt .iğbirann titrettiği hır L-- ·L~ .l-L·kada t . 
h k. ı ~· ı · d . . tı~ıştı .su ııu ~ı a•tı, gerıye ha arttıracak daha kuvvetli bir a ı - a soy enıyor u: aesle cevab :verdı. Polis amiri, ckserıya . . b' . . kat k k l k 

M 1.. h E. d .. ·· ·· Bö" l ı·· d b sızın ırıncı a çı ıp, ma ası a ara katten bahsedeyim... ese a; aş - - uşunun. Ye; zu um en, maznunun suçsuzJuğunu gösteren u A ld' ··ıd·· . I L} 
d L h d bd ·· l da mo u o urmenız ve rnus u~ arı aç-metlu Çar Nikola hazretlerinin a • .Ka ır an, ıztıra an, goz yaş arın n sesi p~ iyi tamrdı, dikkatle dinledi.. . . .. d k"k k l M·· . 

f) ı_ 1 U ·· · _ı h · b" .. .. . manız ıçın uç a ı a a ıyor. osyo marlarında, bir damla bile (Romano ııturu an teme er 'Uzennoc, angı ına Mosyo Merrıt: M . ba .
1 

d I k . . 
1
. 

H b 1 · el . errıt, nyo su ı e o ar en sızın e ı· kanı mevcut değildir. )'Clfar}... ar o U)'OI' •• yer, yerın en - On dak~a mı? diye söylenıyor· . . L .. • • . • .k. 
H ·· Alm __ ı. · d . nızı yı~ayıp aşagıya mmenız ıçın ı ı _ .•• , • • oynuyor.. er gun an c~ıesm e, du. Bahçeye gıtmek, karımla kavga et· dakiL d-'ı_ d V b d 

· K f d b" l b" . . ~a ana var ır. e u zaman a _ Ve, mesela ... Benim ve hemşi- Galıçyada, arpat ar a m erce ve ın- mek, onu öldürmek, Allah bılır c1aha b I b I .k .. f.d" 
d 1 d d b. l . 1 -ı·· F k t .• > _ı.. . I . f _ı o o a ı ır. remin .. bizim amar arımız a a ırer erce ınsan ar o uyor... a a , mçın · ·· neler yapm~ rımen igw m etra mı oo-

3' Merrit: damla bile (F eodorovna) kanı bula- Bu suale, Rusyada, milyon,arca insan latmak, eve girmek, makası ısaklamak, 

• ••• 
(Arkası var} 

.-;t' 

Posta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
20.11 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Ura IAı9 

mazsınız. arasında doğruca ccvab verecek adrdi'l teltrac bahçeye dönmek .. ve bütün bun-
- ... pek. azdır ... Evet, harb oluyor .. Al - ları on dakikada yapmak, öyle mi? 

" 7,5 T. a I 24, 15 % 5 Hazine B. ""·"' 
- Bu, mecnunane bir hareket o - ,_ 7,5 T. B. II 22,575 Dahlll 1st1kru 99, of 

- Benim babam, son derecede gü- manlarla, Avusturyalılarla, Türklerle Kent mülayemetle cevab verdi : 
lurdu, diye itiraz etti. Ya polis memu- 3 7,5 T. B. m oo,oo ~ 
ru arkasına dönüp de baksaydı? 1--------....:;_ ______ _.I 

Zel ı.ı·r oda uı:ıngwıdır. Hcm~iremin ba • harb oluyor. SebebL (lslav ittihadı) Ad" d l 
3 

.
11

.k 
"' T- • k A ad l 1 •w · - ı a ım a saatte , mı ı mesa-

Kent mukabele etti: Dnlet Demlryollan Bo~ 
basına gelince; onun da, gayet yakı - yapma .. n o u ve ram çıgneyıp . w - · · · "'' · ·--· . ·-· •. ·-.. -

ek R d "ı_d · b" ı_ fe kateder bır adam oldugunuzu farze- j 
fıklı ve gürbüz bir Husar onbaşısı ol- geçerk l uayba 

1
an ~8~

1~~ ır :ıı;atpı delim. Koşar adımla bu mesafenin iki 1 R A IDIYıO 
duöunu rivayet ediyorlar. açma .. stan u u ve ogauarı za,p e- . . . d b·ı· . . b k'ld k N ~ 0 

d '- (Del" p ) · .:~ · t t mıslını kate e ı ırsınız; u şe ı e a- LI ere&. ı etro nun va.sıye ....... ı u - • k . . 
- · • • k ·· 1 · > Yala d t meriyeden eve bır buçu dakıkada gı· 
- Azizim Cemil Bey ... Biz; talih ma ; oy e mı.... n os uın, ya· d b·ı w• •• fa t e1ct .. b l"'w - . 

lan .. bunların hepsi ya\an .. hepsi de, : ı ec~n~zı T1JeLm ke md~. ~ a~ ug·u·nku·· Program ve tesadüfün, nasılsa yüksek mevki - r;.tu 01 msanm ~oşar en uşunup 
'"'dı· ve -fı'l birer bahane .. . Sizi temin yo r. r . 

0 
.. k·· cı·· E .aere çıkardıgw ı birer sahtekar, birer dü- a "'"' h '-ı d · k' R 'll t" h" ._. ·1 mu aKeme etmesı e mum un ur. -b b d 1 d d b k b. e erım t • us mı e ı, ıç ~ımse ı e . . . 

Ura ura 
Ergani 97,00 \!Anadolu Inll.U,f/J 
Sina Bmınım 96, 75 Anadolu M 46, ıo 

---
Sosyeteler Eshamı 

Ura 

ta. B. Mil. 81.00 tst. Tramvay 

• • Hl. ıo.oo Bomontl 

• • Name 10,00 rrerkoa 
Merkez B. D. 88,50 

22.JO 
9,4S 

14,7j 

15,7S zen az, irer o an ırıcı an aş a ır b . ' y l (Ç l k) . (R • vin üst katma çıkmak ıçın de bır da -
d w•ı· B·· .. b l ...:ı •• har etmıyor. anız, arı • u.. . l _ _ı.. k .. d şey egı ız... ulun un araan mu - .11 .) .1 h b a· Ç h".k"' kıka, sonra ~a ılıga 'OOnme ıçın e Öfte ne~atı: rwnn ER 
]l l ı f ._, · · mı etı ı e ar e ıyor. arın u u -

1 
h b ~.,_,_, ~ ...... ...., 

teve it zarar ar, yanız ne ııııerımıze . 1.. . t"bd d d ett.ır gene bir da:kika koya·nm, avuz a • 12,SO: Plakla Türk nıu.......u, 12,50: Bava. Kl'f. 

!1 Üdneiteşrin 136 
tsTANBUL A. Çimento 

....... 

mün asır Ka sa, ı o a ar e em • k . . .11 . 1 k ba la l şmdan kamerıyeye 1 ı a ı a an az ır dls, 13,0 : ~ ,_..... • • • ~lln 613,00 
1 
Dolar ı.. T. L. --

0,19tll 
h L l belk' k d h mf'tı, zu um ve ısı a ı evam - . .k. d k"k d b" 5 Pl""·•~ hafif mn-11. 1325· lıluh it--.-~ lı 

. I F L-t b" t' · me ıçın; mı etı zora, ır Ç r a, . . -· . .. k tellf •A•· n"~J.yatı. ı.o Fran 
17 1525 

IT•-t mıyeti o amaz. a1Y1 ız; sene ımı • k lar l ·ro·w. .tr l .. 1 zamanda gıdebılecegınıze gore arı - Pua.a. ...... ır • il • a..u-c 

zi, mevkiimizi, yaşayışımızı ve nih.:ı - ar 8 ına byer ~t~ ılgı mı ~. ~~:uer~e nızla kavga edip onu öidünnek için Akşam neşriyatı: ı-------N-AKİ--T------ı 
Yet, hayatımızı; başkalarının felaketi cebTen har meyoan arına suruyor · · • . L... d k "k k l 18.30: PlWa dans musikls.1, 19,30: Dlyaloğ: 

Deniz dalgalan gibi birbirinin arka "' gerıye ~'i a 1 a a ıyor. Bedia ve Vasfi Rıza tarafından, 20: Cemal 

ıs.ıssa 

pahasına temin ediyoruz... Çarlık, bir ından sürülen Rus alayları; topların, Memt: .. • 1 b k Kamu ve arkadaşları tarafından Türk mu - 20 'F. Frangı 
cenderedir. Yüz altmış milyon halk, hu s . 1_,.h. - fakat ben bu sur ate u adar 

1 
lk kıl . 

20 30
. M- e ı Dolar 

tüfeklerin, mitratyözlerın ~a ır ateş - •. ' . ., slklsl ve ta şar aıı, , . uzeyyen v 
cenderenin çarkları arasında ezilmek- . 1 d . . . k M ._ uzun mudaet koşamazdım, dıye bagır- arkndqları tarafından Türk muslklsl ve ı isterıln 

d B 1 ·ı h lk lerı a tın a CTım erım -erır en. OSKo-
te ir. u, yüz a tmı!ll mı yon a ın d halk kılar "'1 Orke ta 22· P.llkla solo- 20 Liret 

T 1 d h tl .. Çar haz t ı. şar ı. .&. : s r • · 1 w "ld'k d · l k va saray ann a, a,me u re - d 
var ıgı ezı ı çe, o cen erenın o u • . . Ça l k .1 ad l • . ıl Kent sor u: ıar, 22,30: Havadis, 
1arından kan ve göz yaşları akar. Bo lerının ve r ı,., ası z . e ~~ı~ın ç gın - Geri dönünce suya atıldınız de- Bmmq 

Xrş. 

110,00 J 1 Mark 
125,00 20 Drahmi 
613,00 20 Leva 
U(),00 20 Ley 

kan ve göz yaşları, bizim servetimir; v.e sa:~o' raks alemlen, butun Çarlık ;o.;ı mil M: Askerl bando. 16.45: Orkestra. 17.15: 
ık .::.· Kredi Fonsl1• ... . • . . . • . . . , . -·- """ -· ,._ u esını sarsıy~~· . . Biçki motörünün töf-töfü ile ara ıı- Hafif müzlk. :UU5: Caz. 20.45: Haberler. 

Borsa Dlflllda 
L. K. 

Mübadil Bon. 
> 

J[rfo 

26,00 
25,00 
20,IS 
14.0I' 

L. Jt. 
oo.ao 
o,ooa -- Emmanın gözlen, daha fazla parl.- . 1_ _ L..:! '"k b' ük" .. BUDAPEŞD 1880 senesi 

b .. .. k b. h ra mıutaa ugnyan :K..uçu ır ıı unu 
1903 Bl·r Doktorun yor .. olgun göğsü, daha uyu ır e· •. "'k b M . 18: şarkılar. ıı: Macar halt şarkıları. 19. > .... 

mutea ı errıt: 1911 • -
Gunlu .. k yecanla kabarıyordu. • Be . 1 l 11... • • 45: Tiyatro. 20.30: Bad•pewte orke&ra kon- , 

982 
00,00 Gayri • 

103,00 Altın 

'17 ,eo Mecidiye 
Cumartesi .. Em - nım suya atı marna, ou ışın ne 

3 
pı·k 

1 
.__ _. 

Cemil bir an bile gözlennı ma - . w d seri. 22.20: Dana havaları. 2 : a neşr yatı. ~==·-:::::::=:=:::::::::::::=:=::::::::-_, ' ...]• alakası var? dıye bagır ı. • Notl•rından (*) nm göilcrinden ayırmadan onu oın - _ • nAG 

·--- r rd v d" ledikce, bu genç kıza Tegmen. . . . 16.35: Tiyatn. 19.15: Mubtellf havalar. 19. NIJbetci 
Vücutta ton/anan ıyo u. .e ınb '-- k b" !L" - Şüphesiz terlemıştınız, nefes ne- 45: Müzik dersl: Halk p.rkıları. 20.5: Orkes- Ecıl9'.oneıer 

r' kallı kalbınde arnoaş a ır nıs uya- I k h ..,.. 
Taşlar ' nıyordu Artık Cemilin nazannda, fes,.ydiniz, 'lluya. ~~ı m~ .. eyec~~nızı tra. 20.45 : Brno•dan nUll. 22.16: P1lk neş- Bu gece nöbetcl olan eczaneler ıuntar .. 
Yediğimiz vemekler vilcudda tamamlle •. . • d . . k "kl . başkala.rından gız~me ıçm mu cm- riyatı. 23.30: Kualt orWtıaa ılır : 

oJ Emmanın eh, erısı, emı erı, 0 ne- ı" bi t yd d di VİYAN& 
yamunadığı zamanlar ötede beride kwn . . . . • l h" '1 h 1 me r vası l!l ı, e · istan1nll elbeliMeldler : 

fıs cıldıaın reng. ı, çı_ g.ın . 's.ııe_r ve_ u •. - * u.s5: Pl~k neşrlptl. 11: Viyana şarkıları. 
ve taş tekllnde teraküm etmete başlaı·. r l h b Aksarayda : (Şeref>. Alemdarda ~ (.&Jt" 
vucudumuzun lliylkile ihtlrakat yapma- yalar veren göz erırun sı ırı; utun Yeniden bir ıükUt büküm aürdü. 19.15: Chopen'cleiı, Liszt'den, Çayokovskl'den dwtadlr). Balarköyünde : <~· 

bunlar silinm~şti. Arbk E:mma: betK!ri Merrit bu defa bu sük.Utu bozmı~ ça· parçalar. 20.10: Viyana ~eri. 22.20: Şar- , Beyuıdda : (ı\lador Vabram). EmoDÖ • masına sebeb bizzat kendlmlm. Bol yl
yip hiç hareket yapmazsak elbette Jd bu 
korkulan vaziyet hfısıl olur. Nitekim ek
se. lyetlc safra t:ışları yağlı ve fllman 
klmseleıde görillmcktedir. İnsanlar esa
sen bazı Jdmses;Jz fakirlerden sartınuar 

• • 
edilirse, umumlyetle çok yemek yemek -

tedlrler. Bu şerfıit tahtında hareket ve 
spor da yapmazsak türlü türlü fı.nzaların 
meydana. gelmesine sebeb oluyorm de -

mektlr. Mf.ltedll ycylnlz, çok yağlı ye -
mekler yemeyiniz. Yemekten sonra ve 
boş zamanlarınızda nçık havada yürü -
yuniız. 

Yurumek herkes için, her Yat için çok 

hialer.i ve sakin şehvetlerı. kırbaçlıyan, ihşmadı. Hcndriks ile Milano gayri fU· kılar. 23.15: Dans muSlkisl. nünde : <A. Mlnasyan). Fenerde : (SÜ" 

ınaanın kalbinde çılgın ihtuUlar uyan- uri bir hareketle ona doğru birer adım V&RŞOVA - sarneddin). Xaragümrükte : (KelnalJ· 
dıran o şakr~ o fettan, o çaı>km kız ilerlediler 1'7: Muhtelif havalar. 19.30: Ha~k. Küçükpazarda : (Necati). Samatya go-
d w "idi O yuvasma ve yavrularına · · D: Benfonl orkestra. 23·30: Dam P camustafanııı•ada : (Rıdvan>. Şeıırecıi. egı • • • • .. . . . Kent -devam etti: ~ 
tecavüz -eden dü~ana ka~ı ,dışlennı ~ • r 1 nk 1 P r 0 s r a • nlnde : CA. Hamdl>. Şehzadcbaşında · 
ve tımaklannı göstenniye 'baflıyan za- - Bize bu cinayette başlu\ bir amil bu 22 lkinciteşrin 9• maım. 
rif bir (ejder) haline gelmişti. luaabileceği fikrini telkin ettiniz, bu isTANBUL Beyoıto cibetln4ekiler : 

Fak . . . Öll• 11.ı:rata : :ı. .. -...t1t· Cemil; derin bir takdir ve hayret1o amit menfaattir. at cı~a~ete ~ntı - : Pl.Wa. Türk muaWai. 12.50: Hava- Galatada : (HÜSPyin Husnu). Has .. o, .. -· 
onu dinlerken, kalbinde bir üzüntü hiı- kam hissinin amil olması ıhtı~, het d.U~~: PlWa hafif milzlk. 13.2S: Muhte- (Nlstm Aseo). Kas.mpaşada : (Müe1 , 

aetmi~ti. Emmanm pek müfrit hissi· iki cesed üzerinde d~ aynı tah·n·b.atın llt ~tA1r nf31'1Yat.ı. yed). Merkez nahiyede : CI>tlla sudJ• 
T ıaca- dah ah ııu- KinyolO. Şişlide : <Nargileciyan). Tak ' Yata kapılarak hakikatı tamamilc gö ~ neden yapılmıt. ~o gını .• ıyı ız. . .&qaın aepiyab : 

- ftan h ik simde: (Llmonciyan.) rcrnediğinc hükmeylemişt.i. Onun için, etmektedir. Dıger tara aız e.r ı ıuo: rukla dans mu.slJdal 19.30: Konfe- Üsküdar - Kacbköv •• A4alardaldler : 

Emmanın sözünü kesmişti: cinayeti de y~lmek .imklnına mi. ı'8.ns: Suat Dervif tarafından. .20: Belma ve Büyükadada : lŞlnasil. Heybelide : (Ta· 
elverisll guzel bir spordur. - Pardon, Prenaes Emma ... Bütün lik .idiniz· artadlMjlan iaratmdan Türk musildal ve halk naf). Kndıköv Muvnkklthanede : csaa; 
--~--~--=~:--~-:-----1 Rus azilzadelerine hücum etmekle mii- Möıyö Merrit: fll"kıları. ~.30: Sad! ve .arka.da§ları tarafın- det). Ka.dıkoy 3o.'.lıtluç~mede : (HulO ( *) Bu Mtlan kesip ealdayınız, ya • ]-~ -1! F kıl .ıı o ~ 

hut bir albüme Y"Plfhrıp kollekaiyoa himce bir hataya kapıldığınızı zanncdi- - imkanına mı~ diye .söy ~. a- dan Türk muslJdal ve halk şar arı. : r- Osman). Usküdar İskelebaşmda ().!et· 

kat ben bu zemin :katındaıı hiç .ayrıl - kea&rL 22: PlWa sololar . .22.SO: AJawı ve '--). .... • yap•nız. Sdunh zamanınızda ba notlar yorum. ..._ __. 
bir doktor 11öi imdadmıza yetitebilir. _Neden~... . (Arkası var) ma~ıttım. Bu vaziy~to Mösyö Ar .. borsa baberlerL 



SON POS"f A 

MEMUR ARANIYOR ,f ~ K A N z u K 
Anadoluda Demiryolu güzergahında bir Viliyet merkezinde elek- Oksürilk Şurubu 

trik Şirkefnin muhaberatıoı ve dosya muamelihnı mtiatakilen idare 1 

edecek ve daktilo ile seri yazı yazacak bir memurla, muhasebesinde 1 

Çabıacak bir muhuebe memuruna ihtiyaç vardır. 
Taliplerin tahsil dercelerile ıimdiye kadar nerelerde çahfbklannı 

•e talep edecekleri maq mıktarile, tercümeiballerini bildirir ve• 
Iİlıalannm bir kıt'a fotograflarile birlikte (K. E.) ipretile l.tubul 
176 numaralı posa kutusu adersine göndermeleri 

[ -------------------------- inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Adet Cinai ----69& İspanyol Muamelatı 
590 )) )) 
83 D. W. M. markalı 

1 7,65 Dreyze marka 
2 6,35 V alter » ---1372 

7 ,65 Brovnig sistemi 
6.35 » )) 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

1350 
2581,25 

726,25 
6,25 

15,25 

7679, 

1 - Yukanda mıktar cins ve muhammen bedelleri yazılı (1372) adet 
'-banca f8rlnamesi mucibince kapalı zarfla toptan arttırmaya konulmuşt~ır. 

U - .l.rttırma JO/Xll/1936 tarihine ruthyan Pertembe günü saat 
1 t de K&batatta Levazım ve mübayaat tubeaincle mütetekkil aabf komis
)onunda yapılacaktır. 

lll - Arttırma Emniyet Müdürlüğünden silah aatıtına müsaade almıt 
Iİlib tacirleri aruında yapılacaktır. 

iV - Bedelsiz tarlnameler ve silah nümuneleri sözü ıeçen Allf komis
hnunda mevcut olup her gün ahmp görülebilir. 

V - Muvakkat ıüvenme paraaı (576) liradır. 

vı - isteklilerin arttırmaya ıirehilmeleri için kanunen ibrazı l&zım
lelen vesaikle (111) üncü maddedeki vesikayı ve fiyat teklif mektuplan-
.. •e güvenme parasının yatınldığını mübeyyin makbuzu havi kapalı 
t.:lrflannı arttırma için tayin olunan saatten bir saat evvel makbuz muka
Lilinde komisyon reisine vermİf olmalan lizımdtr. (3106) 

• • 
15.000 Kilo toz sigara makine kolası. 
12.ooo » » » paket kolası. 
l - Yubnda cinı ve miktarları yazıh ilci kalem malzeme ~i 

'lllllcibince pazarlıkla aabn ahnacakbr. 
.il - Pazarlık 10/XD/1936 tarihine ruthyan Pertembe günü saat 15 de 

lafla Levazım ve Mübayaat tubesindeki Alım komisyonunda yapıla-
~. 

llL - ~- parwz olarak her gün sözü ıeçen tubeclen abnabilir. 
iV. - Lteldil.in puarhk için tayin olunan sün ve eaatte % 7,5 süven

lbe para)ariyle birlikte adı geçen Komisyona ıelmeleri ilin olunm. (3104) 

KUMBARA 

.. 

En muannit ö~stırllklerle bro:ışit, 
astın ve boğmnca öksllrUğflıılln 
kan ılAcıdır.GöğOsleri zayıf olan
lııra vikaye edici tesiri şayanı 
dlkkttttir. 

Blltnn eczanelerde vardır. 
1NGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu, lstanbul 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşrne sokak, 25. 

İSTANBUL 

ban flatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tun un iki satın bir (santim) 
sa) ılır. 

2 - Sahıfesine göre bir santtm ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : ı - tll Unat 
• 1-111 • . ·-- . • •-111 • 

Dıter yerler : il • 
&on sahife : - M • 

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

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

o 

BIRE, 
1000 

.TARLADIR 

, -.. -
ı-

-- , 
/ 

-·~ 

' ,.J!, - \ 
- -- . ~.ıa... . 

Sayfa 15 

Aslpin Kenan 
&izi •oluk •lgınıııınden, ••zleclen, plpte11, .,., 
ve dl • nl•ı:.,•• llOl'llpCllll en ~I 1.. budur. 

ine dikkat huyurulması 

Urfa Belediye Riyasetinden: 
25 lira ali me•tlı Belediyemiz muhuipliii münluıldir. Şeraiti kanuni

yeyi haiz olan taliplerin Urfa helediye rei.lijine müncaatlan. ( 3096) 
··-·-·•ı-.ı - --- ---------------·--~ 

Deieri Pey uçesi Metro murabbaı Harita Nr:sı 

Lira K. Lira K. 

10277 50 771 62' 
\ 

552,S 19 

HocapafB' da Hobyar mahallesinde Y enipostahane arkasında Atir efencl 
kütüphanesi sokağında eaki-2Ş yeni-15, 17 emlik 19 harita Nr ))ı 552,S 

metre terbiinde bulunmn elyevm Sandıkçı'nm itgalinde bulunan vakfa ait 
arsa 14/11/936-tarihinclen itibaren 15-gün müddetle ve kapab zarf usulile 
arttırmaya çıkarılmlfbr. 

ihalesi 30/11 /93«Harihine müaadif Pazartesi günü saat 15-te İstanbul 
vakıflar başmüdürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin artırma 
ve eksiltme kanunu ahkimı dairesin"de % yedi buçuk niabetinde pey akçe
lerile teklif mektuplannı muhtevi zarfları muayyen saatten evvel komiayo
na vermeleri, haritasını görmek, arttırma tartlannı öğrenmek isteyenlerin 
her gün mahliilit kalemine gelmeleri. (2906) 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Urfa Memleket hastanesi için alınacak ilaçlar ),.kkında Cumhuriyet ve 

Son Posta gazetelerinde 11, 12, 13, 14/11/1936 tarihinde çıkan ilanın 
eksiltme müddeti 27 /11 /1936 tarihine uzatıldıjı ilin olunur. (3101) 

Kolaylık-$ıklık 
Her t•rd•" .., •• ı kılır I• ,,.. 

yırı ıpor mı,.111111 hr••lor. ııolı• 
iç il JIP '"'. .ı .............. . 
lotlırı ı rı ........ o te•ı. of• 
mit elurlar ... ...,. ı..Hlr VI• 
IMllM" tı ........ .ıllseİt r Hı• 
fld 11 ha,. .. ,..,. Mil kal'lnH .., .... 

... ,... 7 ' 1 ........ il ....... 

aatıt r••• ralnıa ı 

Aydın Asliye Hukuk Mahkeme
sinden: 

Milli Aydın Bankası Müdürü Akil 
yanında Mehmet kızı Ahter tarafın· 
dan kocası hali tagayyüpte bulunan 

Akşamlan 
Hoş vakit geçirmek isterseniz 
kibar ailelerin nezih salonu olan 

Beyoğ,unda 

TOKATLI 
Paatallane ve Lokantasına 

gidiniz, her akşam 

BALALAIKA 
ORKESTRASI 

Doktor 

lbra:1im Zati Öget 
Beledıye karşısında, Pıyt:I. ti 
caddesinde 21 numarada hercrlln 

" öğleden sonra hastalarım k ıbul 

~--••• eder. 

kocası Aydının Hisar mahallqiQden , 5 _ .. 

kunduracı Mustafa Hilmi aleyhine a- De n iz y o 11 ar l 
çılan bofanma daYumm mahkeme-
sinde; Müddeialeyhin ibmetgihı meç 1 Ş L E T M E S 1 
h 1 bul d - d ilin... ebm:. • Acentelen: Karaköy Köprübqa 

u un ugun. an. en t ... at ıc- Tel 42352 - Sirkeci Mübürdarzade 
ruma karar verilmit ve bu husu.U He. Tel 22740 
muayyen olan mahkeme gününde ~ 
mahkemeye ıelmesi için p.zete ile ili
nen teblijat yapıldıp halde selmedi
iinden mahkelm 23/12/1936 1a ta
lik lulmarak haJdnnda llJap bnn ve-
·ı-:....:.. n .. ...,. .... 

Muhakeme sününde mabkeme1e 
aelmeai veya kanuni bir mümessil 
aGadeauıai almi takdirde muhalceme-
nin 11,abmda devamına karar v•ilc
eeil 111ap kanrmm teWfi ~ ıeç
mek az.. ilinm teWij olunur (3087) 

1st. Alllye Blrlnc1 Hukuk llahtemMhıden: 
Dancı AWya Ditrif llrbU tarafmdan 

müddeialeyh Saraç Zade 8am1 aleyhine açı
lan 8371 rransız frangının tahsiline mtlteda
ır alacak daftSlllm llJaben cari m11Mteme-
1lnde dancı veldll vesalld subutlyeslnl teda

rikten llbanadzle miiddelalefhe Jemtn telt
llt eylemeli tberlne lld tn'a emre muharrer 
aenetıe mtlddel firkete 8371 Jl'ranaız frangı 

borcu olmadtlma dalr mahbme,e ceJlp ,e
min eylemesine gelmedlll takdirde davaya 
sabit nazarlle balcılacalımn ihtarına Te bu 
baptald mahkemenin 13 lclnunusanl m ta
rlhlne mtlladlf ~rtamba günü saat 14 de 
bnkılmuma tarar nrllmlf olduiundan 
ıevm ... atU meüdrda mahkemeye gelme

.. hakkındaki lşbu ihtarname mahkeme dl
ftllhanellne talllc edllmlt oklulu ihtar ma
kamına lcalDı olma.it bere Uln olunur. 

17 11/ 36 

---------------
Doktor Hafla C:...al 

o.wıı,. -~ 
PuardaD maada beıgQn 8 - 8 
Divaayolu(UM) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 88 - Beylerbeyi 6i 

Trabzon Postaları 
Pazar 16 da Salı, Çar
pmba, Cuma 12 de 

lzmlr sUr'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diller postalar 

bmit 

lluduya 

- Cumartesi, çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, aab, per-

pmbe 9,30 da 
- Pazar, Salı, Per-

felllbe. Cuma 
8,30 da 

Bandırma - Pazarteai, Salı, 
Çarpmba, Per
ıembe, Cumar
teai 20 de 

Karabip - Salı, Cuma 19 da 

Ayyalık - Salı, Cuma 19 da 
"Salı postası gi
diş ve dönüşte 
Lapseki ve lm-
roza da uğrar. 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalk11 ıünleri yük alınmaz.,, 

(3125) 
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1 
193't·J5 ... 

193~·34 

.,.,. 

Bir radyonun çok satılmasa üstünlüğünün kabul edilmiş 
olmasından ileri gelir. 

l)- Bu son 42 gün içinde satılan 1937 model MARCONİ 
radyolarının sayısı geçen sene aynı müddet zarfında 
satılan miktarın BEŞ MİSLİ olduğunu 

2) - Zaten geçen sene aynı zaman içinde MARKONİ nin 
sahş rekorunu kırmış olduğunu 
söylersek, ehli vukufun tasdik ettiği gibi 

d 1 
. _ M A. . . .N. ~ 

ra yo arıpın. VUKSt:K MUSiKi KABiLiYETLi ve f EVKt:LADf 
OOSTt:RIŞLI olduğunu siz de kabul ve itiraf edeceksiniz 

r • 

Veresiye Satış: SAHİBİNİN SESİ ve Acentalarıoda 

·--· 

~LJY 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Chısi Azı Çoğu Fiatı ilk teminata Tarihi ıaat tekil 
Elbise 210 225 ıs 253.12 23/11/936 15 Açık 
Kundura 21 O ~25 5 84.37 » » » » » 

1 - Edime Erkek Lisesi ile Öğretmen okulu için yukarıda yazılı iki 
kalem giyecek efyayı 6/11/936 tarihinden itibaren ayn ayn açık eksilt • 
meye konulmu~tur. 

2 - İhaleleri 23/11 /936 pazartesi günü saat 15 de Edime İlbaylık 
konağında Kültür Direktörlüğü odasında toplanacak komisyon önünde ya
pılacaktır. 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarından başka 

bir ııey değildir. Krem Pertevin 

terkibine {gayriııaf) hiçbiı; 

3 - isteklilerin 2490 numaralı ekıiltme ve arttırma kanununda yazılı 
belgeler ve daha evvelden mal sandığına yatıracaklan teminatlann mak
buzu ile beraber yukarda yazıh günlerde komisyona gelmeleri gerektir. 

4 - Eksiltme f&rlnameleri ve nümuneleri Eciro.e Kiiltiir Dinktörlü· 
iüne bat vurulank ıöriilebilir. «2885-.t 

madde ıiremea. 

--.. ·--··· .................. .-. ... ..__,_ 
Son Posta •tb•a• 
Netrlyat Md. : Selim R411p EMEÇ 
8AlllPUR11( A.. Ekreıa UŞilLI<JIL 

&.a..,. IMBO 

• 
HASAN 

RiY TiNLE • 
1 

Saçları parlatan, kıvırcıklaştıran, düzgünleştiren, ince kokulu 
yağlı ve yağsız adragana ve likid nevilerile gençlerin ve 
kadınların hayat arkadaşı. Hasan Briyantinleri 35 - 40 - 50 
kuruşa. Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyollu • 

.. .. :,. . , ~ 4;'41i ~ .... rl:·~.~·. -. .. . .. ~. 11~ , r -:. ~ ~. -.. : ... -. • • . • .. 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
~ Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten mütevellid 
bütün ıshrablara karşı yegane müessir tedbiı 

bir kaşe 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz J 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.ci ke,ıde 11 I Birinci kanun I 936 ded1r. 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 / Birinci kanun / 936 günü akşamına kadar 

biletini değiıtirmiı bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 


