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Yazı ltleri telefonu Idare itleri telefonu : 2a203 

1937 Biilçesi dün Suriye hey' eti Cenevrede 
Meclise verildi ne yapmak istiyor? 

Hiçbir verginin tezyit 
veya yeniden ihdası 
mevzuubahis değil 

[Yazısı li iaoi aayfamızda] 

......................................................... --
Mütekait, dul ve 
yetim maaşlan 
Bu maaşların vergit erin 

birinden istisnası 
düşünülüyor 

Ankara, 1 (Husust) - Miill Müca· 
deleye lftirak.- ederek orduda ve mill
Id hizmetlerde bulunduktan aonra es 
ki tekaüt kanunu hükümleri dairesın 
de tekaüt olmuş olanların tekaüt ma
aşlannı yeni tekaüt kanunu esas1arı 
dahilinde almalan için bir kanun tek 
lüi hazırlanmaktadır. Büyük Millet 
Meclisinin Mart toplantısında Mecli
se tevdi edilecek olan bu teklifi maA
duriyetc: d~çar olan bu sınıf vatanclq 
lan sevındırecek mahiyettedir. Diğer 
taraftan öğrendiğime göre eski müte
kait, dul ve yetinı maaşlannın vergi
lerden birinden istisnası d; d~ünül· 
mektedir. · 

Başvekili n 
Belgrad ve Londra 

seyahatleri 
lsmet lnönü 18 Mayısta 

Londrada bulunacak 

Hala o garip ve 
gülünç terane ! 

Arahistanı ele geçirmek için 
Almanyanın müstemleke 
almasını bekliyormuşuz! 

Sancak anlaşmasını 
/ilen hükümsüz 

bırakma teşebbüsleri 
Hey'et Sancak valisinin Şamdan tayinini, Sancaktan 
~uriye meclisine meb'us yollanmasını talep ediyor 

Berut muhabirimizin tahminleri tahakkuk etti, 
Cenevredeki konuşmalar, Suriye hey' eti dogru yolu 

görmedigi müddetçe çetin safha/ar arzedecek 

Suriye Hey' etinin İstanbuldan geçerken ahnmıJ bir re.ml 
Suriye muhabirimiz Suriyeden laşmasını fi'len hükiimııiiz bırakma• 

Fransa ya ve Jsviçreye yollanmıt olan ya çalışmak'> talimatını aldığını haber 
hey" etin giderken: «Türk·F ransız an- vermişti. (Devamı 12 inci sayfada) 

di~i söylendi Fakat a
lınan bir telgraftan an 
lıyoruz ki, başka sebep
ler altında olsa bile ge
ne İngiltere bu kuv
vetlerını çekmek kara-
nnı vermiştir. Bu ka
rar gerglnllğl az:ıl tacak 
mı? Bclld, fakat diğer 
taraftan İtalyan pro
pa.gnnda bakanlığı ta
rafından söylenen bazı 

Fransızca Mlroir du Monde m ec- sözler vardır ki, nsa bi-
lk

• " 1 . yetin devam ettiğin! 
muasının evve ı gun ge en niishasın- göstermektedir .• 
datAlmanyanın milsternleke talebleri L d 1 (CJ M al • · In · • 
h

-''-k d bi d p· on ra, .-~u- anevr ara lftirak edecek gılız gemllerinden 
aK ın a uzun r yazı var ır. ıerre R d ,. • • 

F T 
. im _.,_ I bat) - Ana vatan o ney m gövertesınde bir geçit resmi 

no aın• zuını tqıyan maKa enin Akd :_ f'l 1 Akd · .. · (Devum ı 1 iııcl aaıfacla) ve en u; ı o arının enizd~ ya· ı gın bır kararı mucibince Okyanua~ 
pacaklan mUtterek manevra. Amırallı- (Devamı 10 uncu sayfada). 



• 

2 Sayfa 

"'\ 
Hergün 

lslanbulda nakliye 
Masrafları çok yüksektir. 

- Yazan: Muhittin Birgen 

M emleketimizde nakliye masrafla • 

rının umumi surette yüksekliğin 
den bahsetmi,tim. Mesele derinlettirmeğe 

değer mahiyettedit. 
Mesela, lstanbulu ele alalım. Bu şehir, 

T urkiyenin en büyük ithalat, ihracöt ve 
tranait merkezidir. Burada hakim olan 
nakliye ücretleri. Türkiyenin iktisadi ha
yatı üzerinde mühim bir tesir yapabılecek 
mahiyettedir. Rıhtımlan '\'ardır: limanı sa
kindir. Her tarafta iskdeleri bulunur. Bu
tun ticaret ve sanayi hareketleri aahille • 
rinde toplanmıştır. Ayni zamanda i~ üc -
reti lsıanbulda çok ucuzdur. Ihtisasa ta • 
alluk etmiyen ağır i~ler için lstanulda en iyi 
yevmiye 60-70 kuru~ arasındadır. Bu 
tartiara göre Jatanbulda nakliyenin de u
cuz olması lazımdır. Hiç değilse, insan 
dütündüğü zaman bunun böyle olması icap 
edtteğine hükmedcr. 

Halbulci i1 böyle değildir ve bunun bir 
çok aebepleri vardır. 

lstanbulda liman vardır, aakindir, her 
tarafında rıhtım ve j,.kele vardır, amm , 
rıhtımda makinesi )'o'ktur. Bütün tahmil 
ve tahliye işlerinde makinenin tesiri as -
garidir. F..o·a. doğrudan doğruya rıhtım

dan vııpura, vapurdan rıhtıma geçmez. a
raya mavnalar karıoır. Zaten, memleke • 
timizin bütün limanlarında iş bu auretle 
aörülür. 

İltinci derecede İstanbulda e ya, ya he
nÜz insan sırtında, yahut ta, ekseriya, ara· 
ba üatünde nakledilir. Bunlar da bizatihi 
bir pahalılık unsurudur. Araba yerine 
kamyon kullanılsa ve benzin de. vadedıl
diği gibi ucuzJatılsa, çok daha ehven ne
ticeler elde edilir. 

Üçüncü derecede araba ve harnal ta· 
rifderi gelir, bilhassa harnal tarifelen çok 
yü'k1ektir. Mesdl. lstanbulda bir deniz 
vasıtaııından, karada en yakın bir yere, 
kırk metre mesafeye, bir ton kömür 43 
kurup çıkar. Halbuki bu bir ton kömürü 
ltıtanbulun ııerbeat io ücretine göre bu me
aale:•e en çok on beş kuruşa nakletmek ka
bildir Kömür en hakir, en ucuz bir me -

SON POSTA 

Resimli Makale: ll iki asır arasındaki fark 

18.3 7 yılında modern hayatın kurulmasına yeni baş • 
larumştı, insan ilim, fen ve makine kuvvetinden mah • 
rum, yalnız bileğinin kuvvetine güvenerek vahşi tabiati 
kendisine esir yapmıya, yeni bir muhit bazırlamıya ça - · 
lışıyordu. 

1937 yılında muhit hazır, muvaffakiyet kapısı açıktır, 
her cistiyen• eşiği athyabilir. Ey genç duıma, durursan 
yalnız kalırsın, kalabahğın arasına karış. Hayata lAz..ım 
olan muvaffakiyeti edin, muvaffakiyet seni bek

(söz 
Alp/erin 
Zirvesine ilk 
Çıkan hadın 

Ilk defa Alp dağının 
kan kadın bir F ransızdır. 

zırvesıne çı

Madmazel 

liyor. -
AI~Af:i 

1. HERGUN _IDR FlKRA 
Karadakl, denizdeki 

Hava rüzgarlı idi. Kayık ikide 
bil' sallanıyordu. Kayıkçı, bir salla
nan kayığa; bir de müşterisine bak
tı: 

- Bilir misiniz? dedi_ Bizim ha
yatımız işte böyledir. Şu sımdalm 
altmdnki bir parmak kalır.tığtn • 
da tahtayı göriiyorsunuz ya! Ö • 
Jümle aramızda yalnız o vardır. 

.Müşteri kayıkçıya cevap verdi: 
- Bu karada yaşıyanlarda o da 

yok ya! 

·---------------------------· Bunlar nedir? 

DA 
100 bin senelik 
Taş kesilmiş 
Bir insan beyni 

) 

tadır. Fier daha kıymetli mallara bakacak Anjervil 1843 senesinde bu zaferi ka
olursak, Istanbul beledıyesinin tertip etti - 1 zanmıştır. Zirveye çıktığı zaman kla
~ı bir tarifeye göre muayyen bir mes•fe vuzuna: 
dahilinde bir ton mal için yedi buçuk li - ı 
raya kadar nakil ücreti vardır. Bir toı\ •. ~ Bundan daha yükseğe çıkmak 
malda yedi buçuk lira nakliye ücretıl Bu ımkanı yok mudur~ 
inanılmaz bir geydir, fakat, lııtnnbulda bu Diye sormuştur. 
ücret vardır. Klavuz: 

* Ben dünyanın hiç bir tarafında bu ka
dar yüksek ücret görmedim. Fakat, bu, 
l!tanbulda görülür. Sebebini eorarsanız şu
dur : 

lstanbulda Abdülhamit zamanında bü
tün bu nıı.kliye i1leri feodal bir teşkil4t ha
linde idare edilirdi. Deniz vasılalan ayı:, 
kara vasıtaları ayn birer feoclıılite teşkil e
derlerdi ve bunların başlan olan ldihyalar 
da saray tarafından azi ve nasbedilirler • 
di. Saray, bu 1ınıf ioçi kuvvetinden kork
tuğu için onların bu tarzda bir teşkilat ha
linde çalı$11lalannı tercih ederdi. Me,nı • 
tiyet inkilabı bu feodal tekli bo:r.du; fakıııt, 

bunun yerine memleketin ihtiyaçlanna uy
gun bir teıkiliit tekli getiremedi. Cumhu
riyet devri bu iti ıslah etmekle beraber, 
henüz ıhtiyaça en uygun şekil bulunmuo 
değildir. Limanların tanzimi işi ele alındığı 
eündenberi bu zamana kadar liman te~ • 
~1atlan tamamen deği~mio ve i~ devletin 
eline geçmi~ olduğu halde dahi liman me
•aiai ruyonel tekiini henüz bulamamıştır. 
Limanın karıtmadığı iskele nakliyelerinde 
ise hamalların ve arahacıların te~kilatlau, 
işin makul tekilde halledilmesine mimi ol
muotur. 

* 

İngdterede oturan Bayan Tayler isminde bir kadın 1 
Londra gazetelenni okurken Amerikanın Sanfransisko 

şehrinde bir köprü kazası olduğunu ve 9 arnelenin öl~ü
ğünü öğrenmiş, kadının kardeşi de o şehrin köprüsünde 
çalışıyormuş. Kadın endişe He hemen Londranın bir ga - 1 

zetesine telefon ederek: 1 

İ~~ ANMA! 
-Acaba karde~im öldü mii? diye sormuş. Londra ga

zetesi derhal Nevyork muhabirine telefon etmiş muha
bir gene telefonla Sanfransıskoda tahkikata g' iri mi 
·· saat sonr n r · ·· · ş ş, uç a e ıccyı ogrenmiş gazetesine söylemiş ga-
zetesi de kadını bularak: ' ' 

-Hayır_ bayan, kardeşiniz kaza olduğu sırada çalışmı
yormuş sagdır, cevabını vermiş. 

ISTER INAN lS TER İNANMAl 

Sözün Kısa sı 

İlkbahar 

·------ lsmel Hqlasl 
Tc:ttlı bir ses işitildi : 
- Çık dışarı. 
Nezleli bir ses cevap verdi: 
- Çıkmam. 
- Çık! sıra benim gireceğim. 
- Çıkmam. 
- Niye çıkmazsın?. 
- Daha görülecek işlerim var. so; 

ğuk tadını henüz adamakıllı tattır~; 
değilim. Birkaç kişiyi dondurup ze\ 
almadım. Benim için hazırladıkları ~ 
dunlan henüz bitirmiş değillerdir. '' 
nihayet hastalık .rnikroplarıım tastıı 
mam saçamadım. Onun için çıkmartı 

- Çık ben gireceğim. 
-Ney~ gireceksin. 
- Ben epey yüklü geldim. , 
Arkamda büyük bir kcrvan, ke~ 

nundaki develer yüklü, onları boşnlt~' 
cağım. 

-Sanki yiliderin ne? 
- Birinci devemde güneş var, l~:) 

var. İkinci devemin yükü sade ç:çtl" 
tir. Üçüncü kelebcklcrle dolu. pör 
düncüde meyvalann envamı bulrtı~ 
mümkün. Beşineide neş'e, altıncıd' 
kahkaha, yedincidc sağlık var. Sen Ç~ 
ben gireceğim. 

Nezleli ses sordu: 
- Adın ne senin? 
- Benim adım bahar 
Tatlı ses sordu: 

- Ya senin adın ? 
- Benim adım da kışl 
- Kış; sen çık, ben gireceğim. _

1 
- Nasıl girersin buna hakkın \'Jl 

mı? 
-Var ya; bugün martın biri. 
- Bu bir şey ifade etmez. 
- Peki öyleyse, insanlara, hay\·aıı~ 

lara, nebatlara soralım .. hangimizi jS' 

tıyor lar. 
-Kabul; ., r' N ezleli sesle; tatlı ses birden bagı 

dılar: 
1 

- İnsan!ar, hayvanlar, nebatlar .. b~ 
rimizin adı Bahar, ötekimizin adı ltı~ 
hangimizi istersiniz? 

Verilen cevap malum değil... fa. 
kat bu kış'ı pek fazla kızdımuş oımııll 
ki ortalığı kasıp kavurdu. 

cMart kapıdan baktınr, kazma ~il· 
rek yaktırır• sözü o zamandan kalma• 
dır. Bu hadisenin tekerrürüne gene §ıı
hit olacak mıyız? Bu kömür ve odun11 

bitenlerin dualarının kuvvetine bakıır~ 
İsmet l:lulfısi ~ .............. -......................................... . 

Biliyor musunuz ? 
1 - Zug gölü nerededir? 
2 - Türlanenler Asyanın han~ 

mıntakalarında yaşıyan Türklerdir1 
Ve hangi mmtakaiara dağılmış buıuo· 
mak ta dırlar? 

3 - Agnes Sorel kimdir, nesile n1eŞ' 
burdur? (Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: t 
1 - Sü veyş kanalı üzerindeki pot 

Sait şehrinin nüfusu 91 bindir. 
2 __: Sargon veya Sarrukin eski de"' 

!etlerden Asurilerin hü-kümdarıdır. ~ 
hükümdarıo Sargonidler olarak teS~ 
ettiği saltanat uzun müddet Mısırda 0, 
hakim olmuş, Geldanilere karşı za 1' 
ferler temin etmiştir. Sargon mmıttıı., 
evvel 705 den 722 ye kadar hüküt11 
darlık yapmıştır. , 

3 - Eski Alınaniann harp iiA}l: 
Thordur. İlahiardan Odinin oğlu te ' 

H~~L~~~:~!:~ir. ·-- -~- _ ... / 
Amerikada işaret menıurlll 

rının sandalyeleri 
İstanbul şehrinin kalabalık sokaldıı.~ 

rından bir kaçında seyrüsefer me~l.ld~ 
var, tıpkı bütün dünya merkezlerı11 , 
olduğu gibi caddenin ortasında, ze 't 
mindeD on on beş santim yüksek blş 
beton kıdemenin üzerinde saatler' 
nöbet bekleyip gelip geçmeyi idare ~ 
derler. Yorulup yorulmadıklarını ~~. 
düşündün üz mü} Amerikalılar diişotle 
müşler ki nöbet bekliyen polise bir tıı;ıJ 
portatif sandalye dağıtmışlardır. d tl 

ı sandalye kapandığı zaman bir ktıdı 
f . eı 

şemsiye~i kadar küçülür, hafi ur eıt:ıl 
hele takılır, açıldığı zaman arzuya t e 
olarak üzerine oturulacak bir sandah.,: 

b' sv yahut da kenarına dayanılacak ır ıİ-' 
turı-haline gelir. Alominyomdan yııP 

"---·-----------:---------------------------..Jlmıştır. 



N azil/ide Örnek 
Bir ceza evi 
Yap tırılıyar 

IF aşist Mecr si dün akşami Si!!.asi 
Muteşarların 

• Kudüs müftüsü, Avrupa 
matbuatı ve Filistin 
hadiseleri Romada toplandı Ilanı bekleniyor Yazan: Selim Ra gıp 

Nazilli (Hususi) - NazilUde asri 
lbir ceza evi yapılmaktadır. 44 bin liraya 
yaptırılacak olan bu ceza evinin 25 şu• 
batta temelatma töreni yapılmıştır. 
Bu ceza evi yeni tip ceza evleri örneği
dir. Cezalı yurtdaşlar burada birer işle 
meşgul edilecek, ahlaki bakımdan ıslah • 

Kont Ciano Milinoda Tevfik Rüştü Arasla yaptığı 
mülakat hakkında uzun boylu izethat verdi 

Meclis, ltalganın askeri kuvvetleri ile silahlarının 
tezyidi meselesini de ehemmiyetle görüştü 

edilerek cemiyete faydalı bir unsur ha· Paris 1 (Hususi) - ltalyan Faşist Yüksek meclis, içtimal ve iktısadi 
line getirileceklerdir. yüksek meclisi bu akşam Musalininin bazı meselelerio tetkikinden sonra, İ-

Ceza evi beş ay zarfında ikmal edil- riyaseti altında toplanmıştır. talyanın askeri teşkilatının genişletil-
miş olacaktır. lleride ceza evinin yanın- Hariciye Nazırı Kont Ciano, bey- mesi hakkında çok mühim müzakerat-

da ayrıca bir de adiiye binası yapıla • nelmilel siyasi vaziyet hakkında mu- ta bulunmuştur. 
caktır. Bazı haberlere göre, yakında, ftal· 

fassal bir rapor okumuş ve bu meyan• 
Nazillide kırk odalı büyük tipte bir yan kabinesinde mühim değişiklikler 

da Balkan Antantı mumessili sıfatile 1 
hükumet konağı yaptınlmasına hüku- yapı ması muhtemeldir. 
metçe karar verilmiş ve bu sene için hareket eden Türkiye Hariciye Vekili Matbuat, müstemlekat ve korporas-
bütçeye 30 bin liralık tahsisat konmuş- Rijştü Arasla yaptığı mülakat hakkın· yon nazırlarının değişeceği söylen· 
tur. Ceza evi, adiiye binası, hükumet da izahat vermiştir. mektedir. 

konağı Nazilli kasabasının Bozdoğan ----~----.----------
caddesi kenarındaki geniş ve boş ar- Yüksek 1 ! spanyada 
sada kurulmaktadır. 

Taggare ve 
1aggarecilerimiz 

Askeri Şura Son vaziget 
Ankara, l (Hususi) -Yüksek Aske Madrid 1 (A.A.) - Asiler di.in, 

Lehistandan en son sistem 
tayyareler aldığımız haber 

ri ŞUra toplantılarına başlamıştır. Bu }arama ınıntakasında Maranesa'ya bir 
toplantıda orduyu alakadar eden bazı kaç kere taarruz etmişlerse de hüku
kanun projeleri de_gö_:u_·· şü~ec:_ektir. metçileri mevzilerinden tardetmeğe 

• veriliyor 

Ankara 1 - Harbiye mektebinde ha
vacılığa ayrılmış olan gençler uçuş 
derslerine ba~lamışlardır. 

Cumartesi günü Ankara sahasında 
plimöıler uçacak ve paraşütle atlama 
tecrubeleri yapılacaktır. Meınlekette 
havacılığa karşı büyük bir aliika ve 
heve vardır. Yakında memleket 1000 
tayyare ve 1 S bin tayyareci kazanacak. 
tır. 

Güreşçilerimiz 
galip 

42 maçtan 27 sini 
kazandık 

Boreden bildirildiğine göre Türk gü
rc~çileri Fiplandiya turnesini muvaffa. 
kiyetle bitirmi§lerdir. Yapılan 42 ma~
tan 2 7 sini kazanmışlardır. Çoban 
Mehmet ile Büyük Mustafa hiç mağ
lup olmamı~lardır. Güreşçilcrimiz İs
veçe hareket etmişlerdir. 

muv.?fak olamamışlardır. 
Asiler, kasabayı jhata eden hüku

met hattını yarınağa muvaffak olama
man bir kaç saat süren bir muharebe
den sonra ric'at etmeğe mecbur ol· 
muşlardır. 

Madrid l - Hariciye Nazırı Del
vaya, dün öğleden sonra general Mia· 
ja'yı ziyaret etmiştir. Nazır salı günü 
Valt:nsiyaya hareket edecektir. Delva-
yo, dün bUyük bir halk kitlesinin ö
nünde söylediği nutukta, Faşist dev!et
lerin Avrupaya tahakküm etmek için 
baş vurdukları manevralardan bahset

Belgralta çıkan Verme gazetesi §U Amasyada tararn ve üretim miştir. 
haberı vermektedir. 

o: Lehıstanın P. z. L. tayyarc fabri- kooperatifi Pariste sağ ve sollar arasında 
kası Türkiye hesabına son sistem avcı Amasya (Hususi) - Iki yıldanberi 
tan·areleri yapmaktadır. Bu tayyareler şehrimiz hudutları içinde Ziraat Ve - kavga 
c:24. A-Motör Gnom K, 14ıı modelın - kaletinin yaptırdığı pamuk ekimi de- Paris 1 (A.A.) - Albay La Rocquc-
dedir. nemeleri ümidin fevkinde iyi neticeler un Fransız sosyal partisi aza ı d:in 
B~ ta~·y~relcr iki .~afif top, iki .. a~ıkr vermiştir. Memlekette şimdiye kadar Vrigne'de bir miting yaparken koımi

makınelı tufek ve yuzer tane kuçu ihmal edilmiş olan pamuk, kendir, ay nist ve Sol cenaha mensup yüz kişilik 
bomba taşımaktadır lar. Ayrıca gece . w. • "b' i nebat t k. bir grup un taarruzuna uğramışlardır. 
uçuşJan ve muhabere için son sistem çı~e~ı ve saıre gı 1 sı.na d 8 ın e ı- Bir aza ölmüş ve ll aza yaralanmış-
telsiz tertibatları vardrr. ~ını yapmak ve

1 
aydnı hzadmd~l~ ~k~u.nlbarı tır. Yaralananlar arasında üç idareci 

ıç ve dı~ piyasa ar a a ı ayı ını u- vardır . 
.. Tayy~rclerin sür'atlcriı ~250 met~o lan fiatlarla satarak mutavassıtların te-

yukseklıkte, saatte 4 ı 7 kılometredır. . ed w. k'" .. t h ·n k 
A b d k

.k ,.0 · de 5000 mın ecegı arı musa sı ere azan-
yrıca. eş a ı a, "' sanıye "b' b' k t bb"' 1 

metre irtifaa yükselebilirler. Türkiyeve dırmak gı ı ır ta ım . eşe us er ya-
şimd.ye kadar bu tip tayyarelerden be'j pılmıştır. Şehrimi..le bı: .«Tarı~, Üre-
tane gönderilmiştir. retim ve satış kooperatıfm namıle elli 

T .. k k fı•JOSU dört rençberden müteşekkil bir koope-
Ur UŞU ratif kurulmuş ve ana mukavelelerile 

I
• • diğer evrak hazırlandıktan sonra lktı· 
ZIDlrde sat Vekaletinin tasdikine arzedilmiştir. 
--- Bu kooperatİf teşekkülüne yegane ön 

F·ı r· 1 · d b.: .. k ayak olan. şehrimiz ticaret ve sanayi 
ı o şere ı ne zmır e uyu d b k'" ·b· N · Arıka ı d o ası aş atı ı urı n ı ır . 
ha va şenl:kleri y ~ pılac ... k . . k .. 1 k Denazyo lara ta au anunu 
İzmir 1 (Hususi) _ Bu sabah sa- Ankara 1 (Hususi) - Denizyolla-

at dokuz sularında Bursadan hareket rı, Akay, Havuzlar ve fabrikalar i da
eden Türk kuşu filosu saat on bir bu-l releri memurlarının tekaüt ve terfile
çukta şehrimize gelmiştir. Şehir üze-

1 
ri hakkındaki :kanun resmi gazetede 

rinde bir tur yapan filo tayyare mey· bur;iin çıkmıştır. 
danında lzmirliler tarafından sevgi ile Meteoroloji umum müdürl g i 

Altıncı Core'un 
Taç giyme merasim 
Ve Habeşistan 

Londra 1 (Hususi) - Habeş sefa· 
reti tarafından ne~redilen bir tebliğe 

göre Habeş vcliahtı Prens Makonen, 
Kral altıncı Core'un taç giyme merasi
minde babasını temsil edecektir. 

Ava m Kcımarasının bugünkü ceıse
~inde Habeşistana yapılan bu davet 
hakKında sorulan bir sua:e cevap ve
ren Eden demiştır ki: 

- cHabeşistana yapılan bu davet 
emsale ve hukukan mevcut bir vazi)e· 
te uygundur. 

Tamamen normal bir usul meselec;i 
olarak, bundan siyasi bir mana çıkar
mak kat'iyen doğru değildir.• 

kar~ılanmıştır. • Ankara 1 (Hususi) - Yeni ihdas 
Tiirk kuşu filosu rahat bir seyahat edilen Meteoroloji umum müdürlügü Hariciyerle tayinler 

yapmıştır. Yalnız, filo bir aralık Akhi- Yenic:ehirde yeni kiraladığı bir binada Ankara 1 (Hususi) - Halep kon· 
sar istikametinde rüzgar ve fartınaya faaliyete başlamıştır. solosluğuna merkezden Faik, Milano 
tutulmuştur. Ankarada morler ;ı b:r dog"' um evi Kançılarlığına merkezden Ali Riza, 

B ı b a.be 
Odesa konsolosluğuna Berlin konsa. 

unun a er r program aksa· Ankara, ı (Hur;usi) _ Sehrimizde ~ losu Ali Rıza, Berlin konsolos1uğuna 
mamış filo zevkli bir mücadeleden son yüz yataklı, her türlü tesisatı muhtevi S Odesa konsolosu elim tayin edilmiş-
ra, gene tam zamanında Gazi Emir modern bir doğum evı in._ası kararı<~ -

lerdir. 
meydanına inmiştir. mıştır. Doğum evi için bdediyenin S h 

C b "d h Halep muavin konsolosu Hikmet 
Filo on bir parçadan mürekkeptir. hat Vekilietine ~ ecı 2 amam önün 

b t h · • · k ı merkeze nakledilmiş ve Suudi Arap 
Bunlardan ikisi motörlüdür. Pazar gü- de ir arsa a s.s e~mesı arar aşmış-

tır. Yeni doğum evinde ücretli hastalar hükumeti nezdinde maslahatgüzar Mu 
nü şehrimizde biiyük hava şenlikleri için hususi daire'er bu'unacaktlr. hi"in R'lş;t Yemen hükumeti nezdin -
Yapılacaktır. Bu şenliklerde, filo ile Edirne is daire:eı·inde tetfdkat de hükumetımizi temsile memur edil-
gelen paraşütçi.i bayanlar, atılış tecrü- • · · 
h ı l 

Edirne, 1 (Hususi) - İktısat Vek,i- ını tır. 
e eri yapacaklardır. Filo zmirden 

Ankara, 1 (Hususi) - Siyast müste 
,şarlar önümüzdeki günlerde ilan edil
miş olacaktır. Nafi Atufun Maarif Ve
kıileti müsteşarlığı ile Sırn Dayın Na
fia Vekaleti müsteşarlığı muhakknk 
addolunmaktadır. 

{3azı vekaletlere ve bu arada İkusat 
ve Maliye vekaletlerine siyasi müste
şar tayin edilmemesi ihtimali mevcut
tur. Hariciye Vekaletine tayin edile
cek siyasi müsteşar etrafındaki tah -
minler hakikatten uzaktır. Bu vekal~t 
umumi katibi Nurnan Rif:at Menemen
cioğlunun mebus seçilerek kabineye 
devlet vekili olarak gireceği söylenmck 
tedir. Propaganda ve Hava vekaletleri 
haberleri bugün için mevsimsizdir. 

Küçük Antant 
---

ltalyan lar Çekoslovakyayı 
ihtilaf sebebi addediyorlar 

Prag, ı (Mart) - Alman fırkası re· 
isi bir nutuk söyliyerek Çckoslovakytt
da yaşayan üç milyon Alman için muh 
tariyet talep etmiştir. 

Roma, 1 (A.A.) - Popola di Roma 
gazetesi Küçük Antant devletleri ata
sındaki bulıranın müşterek menfantle 
ı·in azalmasından ve görüş ihlilfıfları
nın artmasından ileri geldiğini yazmak 
ta ve buna da başlıca sebebin sulh mu 
ahedelerinin bu en büyük mantıksız. 
lıklarmdan olan Çekoslovakya bünye· 
sindeki hata olduğunu ilave etmektedir 
ler. 

Ingilterade görülmemiş 
kar ftrtmaları 

Londra 1 - Son günlerde Ingilte
re adalarında pek. şiddetli kar fırtına· 
ları hüküm sürmektedir. Avrupa kıt'a· 
sile olan münakalat kısmen durmuş· 

tur. 
Elli senedenberi lskoçyada bu se

neki kadar çok kar yağdığı görülme· 
miştir. Douvres'de bir toprak kayma· 
sı olmuş ve bir fabrika çökmüştür. 

Kars pamuk sat1ş teşkilati 
Ankara, 1 (Hususi) - Kars vilayeti 

dahilinde Iğdır romtakası pamuk mah
sulü için yapılacak satış te~kilatı işinde 
çalışmak üzere İktısat Vekaletince 
Trakya umumi müfettişliği İktısat mü 
şaviri Şükrü Kasapoğlu memur edU -
miştir. Şükrü Kasapoğlu bu sabah şeh 
rimizc gelmiştir. Birkaç güne kadar 
Karsa hareket edecektir. 

Eti Bankta bir tayin 
Ankara, 1 (Hususi) - Ziraat Ban

kası umum müdür muavini Suphinin 
Eti Bank iştirakler müdürlüğüne tayi
ni mevzuu bahistir. 

lifSabahtan Sabah~ 

B ir kıs1m Avrupa matbuatma ba. 

• karsanız Filistin hadiseleri, 
muhteris bir adamın tertip ettiği tah
rikatın bir netıcesinden başka birş~y 
değildir. Bu adam da, bugünku Filistin 
müftüsü Hacı Eminülhüscyindir. Um\1 
mi harpte. Osmanlı ordusunda topçu 
sınıfında hizmet gören Hacı Emin Efen 
di, harpten sonra memuriyete intisnp 
etmiş, ı•'ilistin hadiselerinde çok faal 
bir rol almış. bu yüzden müebbet ha
pis cezasına çarpılmıştır. Yedi ay lı::a
dar hapiste kalan Hacı Hüseyin Efen
di, Araplarla Musevilerin arnsını bul
mak hayali karnma kapılan o zamanki 
yüksek komiser Sir Herbert Samuei'in 
bir kararile hapisten çıkmış, cezasının 
bakiyesi de affedilrniştir. Yıl 1922 dir. 
O sırada Kudüs müftülüğü için seçim 
yapılmak lazım geliyordu. Muhtelif 
namzetler arasında bu işe talip çıkan. 
lardan biri de Hacı Emin Efendi olmuş 
ve rey tasnifinde ancak beşinci gelebil4 

miştir. Yüksek komiserin hakkı, rey 
ihbarile en fazla alan ilk dört kişiden 
birini intihap etmekti. Vaziyet o şekil
de idare edildi ki, Kudüs müftülüğüne 
Hacı Emin Efendi seçildi. Ve böylece 
Filistin istiklal partisine müvazi oıarak 
Kudüs müftülüğü de, Kudüs istiktaii u 
ğurunda teşkilat yapılan bir kaynak ha 
line geldi. Birçok Avrupalıların Filis. 
tin hadiselerinden şahsen mes'ul ad· 
dettiğı müftü Hacı Emin Efendi, işte 

böyle bir adamdır. Ona, bu iyilikleri 
yapanlar sandılar ki, Kudüs müftüsü 
kendisine bu şekilde muamele yapan
lara mutlak olarak bağlı kalacaktır. Fa 
kat bunlar, hadisatın seyrini takip et
tniyenler ve milli menfaatlerin şnhısln 
kaim olabileceğini sanacak kadar saf
lıktan ayrılarnıyan kısa görüşlülcrdir. 
Hacı Emin ve onun gıbıler bir davamn 
neferleridirler. Adsız kalmaJan lanıli 
gelirken arasıra isimleri anılıyorsn, bu
nun sebebi, bazı hfidbeleri, bazı insan. 
lara mal etmek istemenin biz insanlar
da kökleşmiş bir itiyat halinde mevcut 
bulunmasmdandır. O kadar. 

Selim Ragıı, 

Bir Fransaz vapuru torpile çarpti 
Londra 1 (Hususi) - Fasa gitmek 

Üzere Şarki Ispanya sularından geç
mekte olan bir Fransız gemisi, bugün, 
bir maytı·a çarpmıştır. 

Cemi hasara uğramışsa da insan 
zayiatı yoktur. Geçen hafta, ayni şe
kilde bir Ingiliz gemisi de · mayn·a 
çarpmış ve büyük hasara uğramıştı. 
.. İspanyol asileri tarafından kara BU· 

larında yerleştirilmiş olan bu maynler 
hakkında, Avam Karnarasında bir sü
a\e cevap veren Eden, bu sularda seya
hat eden İngiliz gemilerinin vaziyetten 
haberdar edildiğini bildirmiştir. 

Vatandaş! 
1 

Dahiliye Vekaleti İstanbulda türkçeden başka dil konuşanlara karşı 
alınacak ciddi tedbir hakkında viiayetin mütaleasını sormuştur. Öyle 
görünüyor ki gazete neşriyatının, konferansların, umumi yerlere asılan 
levhaların pek dostane kalan telkin \·e tavsiyelerine kulak asmıyanlar 
resmi makamların tayin edeceği zecri tedbirle doğup büyüdükleri mem
leketin diline avdet ettirileceklerdir. Karar yerindedir. 
Adları ne olursa olsun Tüıkiye hudutları içinde Türk vatandaşı olarak 

yaşıyanların türkçe konuşmaları her şeyden evvel tuz, ekmek hakkı gibi 
bir nimet borcudur. Anıı dilleri ve yahut yabancı dillerden birile ko -
nuşmıya alışmış vatandaşlar pek iyi bilirler kı Avrupada ve Amerikada 
memleket dilinden başka dilin yeri ve kıymeti yoktur. İngilizce bılmi • 
yen Nevyorka ayak basan bir adam dilsizdir. Almanyada derdini fran
sızca ifade etmiye çalışan dünyanın en gülünç adamı olur. 

sonra Istanbul, Edirne ve Adanaya da leti fş dai_re~i ıei~i Eni~ Beh~ç Şl!h: :. Istanbul Slhhiye mUdürU 
mize gelmıştır. Enıs Behıç bu ı.abah u- • 

gidecektir. mumi müfettisllk başmü~adri Sabri vi Ankara 1 (Hususı) - İstanbul ll 
Seyahatte 2000 kilometre katedil- ziyaret etmiş ~e.şchirdeki fab!.ka ;e S~~lı.iye ~-ü~.ür~y~li Rız~ biri~ci. ~ınıf 

ıniş olacaktır. müessesatı gezmıştir. b.uı •• ıe mudurlugune terfı etmı~tır. 

Hiç bir milli tcşekkül hudutları içinde lisanına hürmetsizlik gösterıl
mesine müsaade edemez. Yıllardauberi vatandaşlarımızı türkçe konuş -
mıya alıştırmak için yaptığımız samimi neşriyatın neticesiz kalmış ol -
masına müteessüiz. Biz bunu her şeyden evveı bir nezaket kaidesi telak
ki etmiş, vatandaşlarımızın ~erdlo rini koruyarak adeta edebiyat san'a -
tının nükte, kinaye, telmilı p,ıbi milli davalarda yeri olmıyan okşayıcı 
imalarla aniatmağa çalışmıştık. Çaldığımız sazın tatlı musikisine ku -
!ak larını tıkıyanlar için otoriteleri n sert ve müsbet hareketlerine boyun 
eğmek zarureti vardır. Ne yapalım ki sadeec Karakulak suyu içip path· 
can uolması yiyen vatandaşlar değil, bizim gibi konuşan ve bizim gibi 
düşünen vatandaşiara ihtiyacımız var. 

Dürhan Cahit 
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i'...e\·nı hnlmnz bOyOk bir vcsika ... 
Bir ııcslin yilksek feduki\ı-Jı~ı bahasıııa bir tnziın .. 

Şehir Meclisinin müddeti 
15 gün uzatıldı 

Sobayakmak 
ZAFER YO 

• F'REDERIC MARCH 
Için LIONEL BAR • YIIORE • WARNER BAXTER 

Cami gıkmışlar 
gibi rollerinin bUyUklll~Onll takdir eden arlısller tır. ı ında calihı 

dikkat bir surette yaratılan emsilisiz film. 
Feci dakikalar .... GlllUııçln vak'alar .... 1-'evkaH\de tablolar ... 

Hastanelerde ayakta tedavi edilenlerden 20 kuruş 
ücret alınacak, permanant makineleri damgalanacak Bali Süleymanağa camiini 

tahrip edenler araştınhyor 

Mükemmel resimler ... Bir genç ve sar aşk 
Bu Fransızca sözlU şaheser yarın akşamdan itibaren 

Istanbul umumi meclisi dünkü top-ı Hastanelerde polikliniklerde yapı-
lantısında vefat eden İsmail Hakkı lan tedavilere, yatınlan hastalar kadar Silivrikapıda Bai: Süleyman ağa 
( Sarıyer) yerine yedek azadan asliye masraf gitmekte olduğundan bu şe- camii hünkar mahfelinin tahrip edildi
alınan Ali meclise takdim edilmiştir. kilde tedavi gören ve vaziyetleri rpü- ği ve gayet san'atkarane işlenilmiş 

SÜMER Sinemasında 
Cankurtaran otomobillerinin mü- sait olanlardan da 20 kuruş ücret alın- taşlarının aşırıldığı hakkındaki neşri

bayaası faslma 2000 liranın alınması ması, fakirierin istisnası ve bir tarife yatımız üzerine polis ikinci şube mü
hakkında hesap işleri müdürlüğü ka- tanzimi hakkında makamdan gelen di.irlüğü harekete geçmiş, hadise ma
ğıdı Bütçe Encümenine gönderilmiş- kağıt sıhhiye ve bütçe encümenlerine halline memur gönderilerek tahkikat SON CASUSLA 
tir. gönderilmiştir. yapılmıştır. 

Saç kıvırmaya mahsus elektrikli Sürp A.gop mezarlığı Yapılan tetkikat camiin ahşap kıs-
İki dUşman arasında kalan Polonyanın lstikldl harbinde geçen 

mOdhiş ve heyecanlı bir macera 

permanant makineleri hakkında yapı- Belediye lehine neticelenen Sürp ınının evvelce bu camide yatıp kalkan 
lan talimatnamenin üçüncü maddesini Agop mezarlığı davalarının sulh yoli- Abdullah isminde bir adam tarafın
tesbit eden mülkiye ve sıhhiye encü- le halledilmesi hakkında evvelce veri- dan yakılıp ısınılmak maksadile tahrip 
menlerinin müşterek mazbatası oku- len hrarın tatbiki için' Ermeni patri- edildiğini meydana koymuştur. Hün
narak kabul edilmiştir. kanesi tarafından Dahiliye Vekaletine kar mahfelinin de bu adam tarafından 

ZENGiN - NEFiS ve MUAZZAM SAHNELER 

Yakında yine iPEK sinemasında 

Buna göre: Talimatnamenin tatbi- verilen istida üzerine mesele Belediye tahrip edilip edilmediği tah k ik edil
kinde herberierin kullanmakta olduk- Meclisine intikal etmişti. Kavanin en- mekte ve Abdullah aranmaktadır. 
ları bütün aletler belediye fen hey'e- cümeni bu hususu tetkik etmiş ve tan- ~ 
tince muayene edilecek ve muayenede zim eylediği mazbata meclis tarafın- ı/kmekfep/er 
muvafık görülenler bu hey'et tarafın- dan kabul edilmiştir. r V 1 L D 1 Z Sinemasinda 

ROSE MARiE 
'l JEANETlE MAC DONALD- NELSON EDDY dan damgalanacaktır. Buna göre: 56,603 metre murabba- Ve eşyaları 

!J:J7 senesi haziranından itibaren ından ibaret olan Sürp Agop mezarlı- s • • .. Büyük operet 

KOçOk Haberler herher dükkaniarında ve güzellik mü- ğının üzerinde bulunan binalarla nata- ıgorta edılecek 
esseselerile buna mürnasil yerlerde mam bina arsasından müteşekkil 59!10 1 Şeh . . d b I b"· .. . 

ı ı_ p "k rımız e u unan utun ılk rnek saç kıvırmağa mahsus damgasız alet metre murabba ı~ yer atrı aneye bı-
bulundurulmaaı ve bunların 1-ullanıl- rakılacak ve 50,!)!)0 metre murabba- . . ..- " tep bina ve eşyaları tamamen sı"gorta inıiliz seriri .... hrimize ı•ldi. J rinden doktor Mümtaz Tarhan tarafm-

~ tt 1 k · H k k d Bir müddettenberi Ankarada bulunan İn- dan <ruhlyatta şekil nazarfyesl) hakkında 
k ı k h bel d . k ) k ' e ırı ece tır. er aza mınta asın a 

ması yasa tır. ı sa a tamamen e ıyeye a a.ca - . . glliz büyük elçisi Sir Percy Loraln ~ehr1mize bir konferans verilmiştir. 
0')7 1 1 1 şımdıye kadar sigorta ettirilmemiş ilk gelmiştir. 1\fart ayhtı Yerildl <M haziranından sonra her· tır k 11 • 

b d kk" 1 • A · k 1 · o u ar Maarif memurluklarınca te~- Şehremini Halkevinde konferans Dün muvazzaf memurinno mart, ücretU 
er Ü an arı, güzellik müesseseleri Azadan vnı, mu ave enin tanzı- b" d 1 1 Şehremini Halkevlnden: Şehremını Hal- memurların şubat aylıklan verllmlştir. 

b ·· ·ı . _ı b 1 d" h kl d h ıt e i miştir. Bun arın kıymetleri Na- - ·· ...... ve una muması yerlerde saç kıvır- mı sırasınca e e ıye a arının a a r· .. . . kevinde mart ayı Içinde ŞU konferanslar ve- TA 1.: v' ··M·-
• • _ı·ı • • • ıa muhendıslerınce takdir edilecek ve n maya mahsus damgasız alet bulundu- fazlasıle ternın eaı mesını temennı et- ~ A d l . . k .

1 
.. ı· . rilecektir. 

ruıdugw u ve kullanıldıgw ı takdirde bu n- · . na o u sıgorta ı;tır etı e ta ı acentelık ö~retmen M. Kemal Sun: İstanbulun tari-
mıştır. k 1 · · · 1 1 B 1 d·. hi ve sanayi eserlerı 4 mart perşembe saat 

lar belediyece menedilecek ve bir da- Yeniden iki bin Iimha 1 m~ ave esını ımza am~ş 0 ~n e e ı- be.,te. ö~retmen MalJk Sayar: JeoloJl 9 saıı 
ha kullandırılmıyacaktır. Şehrin muhtelif yerlerine yeniden yekelrd bankası vasıtasıle sıgortalana- saat beşte. öıtretmen İ. İlhaml Cebecl: Mem-

k ı ı ca ar ır leketimizde iktısadi kalkınma 16 salı saat FaaJilar aratmda müna a e er konacak olan iki bin lamba hakkında/ · ·· 
B d b .. ·· b 1 d' beşte. og-retmen Cemll: Muslkl 19 cuma saat C h h · · f ··d·· ı··w•· d 1 k"w tN f" un an sonra, utun e e ıye ve erra paşa astanesı memurın ve en mu ur ugun en ge en agı a ıa "d . h . beşte. ögretmen Ekrem Koçu: Memleket 

müstahdimin ücretleri maddesinden ve bütçe encümenlerine gönderilmiş- ~ areı ususıye mallarının sigortaları çocukları 23 salı saat beşte. Ö~retmen Nu-
] 080 liranın tekaüt ikramiyesi mad- tir. Bunun için 1 GO,OOO lira sarfı lazım a seneden seneye yenileTJecektir. rullah Ataç: Okumak 27 cumartesi saat ~-

• tc. Öğretmen İhsan Konger: Cem1yette ül-
desine münakalesinin muvafık görül- gelmektedir. Vali ve Belediye Reisi, Şehir i,fi!./eri: küler ve mürebblnin rolü sı saat be.şte. 
düğü hakkında bütçe encümeni maz- bunun çabuk çıkarilmasını istemiştir. '! Nüfu<~ Uınum ~lüdfırü 
b t k b J d 'J · · 0 ı.._. • d' Ekmek narhı degwişmed! Nüfus Umum Müdürü Muhtnr, dün Vali 

a ası a u e ı mıştır. n &19" gün tem ıt ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağı ziyaret 
Şilede köylü tarafından tamir edi- Vali ve Belediye Reisi Muhittin Belediye İktısat Miidürlüğünce Ti- ederek nüfus işleri hakkında gorüşmüşler-

lecek mekteplerle tamiri lazımgelen Üstündağın, bütçeyi çıkarmak üzere, caret ve Zahire borsasından alınan buğ dir. Muhtar, bugün Ankaraya gidecektir. 

şehir mektepleri için bütçenin taalluk mecli;in :l marttan itibaren on beş day fiatları tetkik ve mukayese edil- İspençiyari muallimliii 
ettiği fasıllarında mevcut tahsisat ka- gün temdit edildiği hakkındaki tezke- 1 miştir. Neticede fiatlarda esaslı bir de- Erkek muallim m~ktebi muallimlerinden 
f . J d•w• d d"- f ll d ·· · . . w• "k]"' ····ı d·w• d k" k ıBayanSara,FenFakultesifennlispenç~yarl ı ge me ıgın en ı ger ~-sı .. ar .. an .. mu- resı okunmuştur. Bu suretle içtıma gışı ı..,. _goru me ıgın en es ı e rnek mualllmll~ine tayin edilmiştir. 
nnkale icrası muvafık gorulmuştur. devresi uzatılmıştır. narhı, bır hafta müddetle ipka olun- Halkevinde konferans 

._. muştur. Dün akşam Eminönü Halkevinde Edebl-
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2 

Arabt ~erıe 
laô3 lii..ı..ı - -ŞUBAT Resmi sene Kııı:;ı,ıı 

17 HU7 115 
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tiAHAII ı Zilhicce 
ht:::. .At{ 

b. u. .:>. ı'· 
12 3~ 18 l() ,t) 

6 33 4 .ı .ı 
1--:-c-- ~-ö ,ıd lkındı Akşam )lt 

r· s. lJ. u. .,), 

6 25 9 S4 - ! .() .. 
HJ ' lı ~6 1 fı 34 8 01 1 Po/iste: 

--sir kumarhane kapalıldı 
r Ku••/tür i~. leri: Şehrı·n yat Fakültesi pedagoji enstitüsü muaııımıe- ı 

·z mahrulcat ihtiyacı ·.;;.,;.;,;;;~~~,;;;;======================== 
İıkmektepler muallim kadrosu Belediye, kış mevsiminde odun ve 

T epebnşında bir pastanenin üst ka
tında kumar aynatıldığı haber alın
mış, burası arandığı zaman iki Alman 
kumar aynarken cürmü meşhud halin
de yakalanmıştır. Pastane kapatılmış, 
sahibi ve kumar oynayanlar mahke~e
ye verilmiştir. 

lstanbulda 15 gündür yankesicilik 

olmuyor 

İstanbul zabıtası ~imdiye kadar ls
tanbulda görülmemiş bir muvaffaki
yet kaydetmiştir. İstanbulda 15 gün
denberi hiç bir yankesicilik vak'ası 
kaydedilmemiştir. 

Bunda cürmü meshud mahkemele
rinin verdikleri seri kararların ve polis 
memurlarının yankesicilik vak'aları 
yapılabilecek yerleri daimi kontrol al
tında bulundurmuş olmalarının tesiri 
vardır. 

Polis nezaretinden kaçıp bir mü
ezzinin 50 lirasını dolandıran sabıkalı 

Seyfi de yakalanmı~. müddeiumumi
liğe verilmiştir. 

iki kaza 

Şoför Suphinin idaresindeki 1530 
numaralı otomobil Ayazpaşadan ge
çerken HayruHah isminde bir adama 
çarparak başından ağır surette yarala
mış, yaralı ifade veremiyecek bir hal
de Beyoğlu Zükur hastanesine kaldı
rılmıştır. 

tamamlandı ı kömür fiatlarında ihtikfmn önüne geç-
. . . .. rnek için senelik ihtiyacı ve fiatları o-

Şehrımız ılk okullarında munhnl dun kesim 1 • d · "b .. .. .. _ . zamanı o an nıııan an ıtı a-

Esnaf işleri: 
Esnaf Cemiyetleri intihaplan 
Mart ayı içinde bazı esnaf şubele-

bul u nan butun ogı-etmenlıkler tama- ren tesbit d k · B · · b"" .. k 
men doldurulmuştur. Bu l!Uretle ilk 0 • d h" el e~e tır. unun ıçın lu yu Lokantacılar intihabı ayın 1:) inde, 

rinin idare hey'etleri yenilenecektir. 

epo sa ıp erınden beyanname a aca.k, b b 1 · 16 d f 1 17 · kullarda talebe fazlalığından dolayı t F k .. .. .. .. k l er er erın sın a, ırıncı arın ın-
ır. a at maden kornurunun ya ı ma- d k 1 18 · d akkabıcıla mevcudu çok olan sınıfların subelere d w Id w . l . e, apıcı arın ın e, ay -

ı b ·ı .., sı a çoga ıgından eskı sene ere nıs- 21 . d d" 
ayrı a ı meleri temin edilmil!tİr. betle odun 1 f l "ht"k" k lk rın ın e ır. 

, cu ar az a ı ı ara a a- KU ük san' atlar hakkında tetkikat 
Btiyükçekmece köy mektebinde mamaktadırlar. l~tısat Vekaleti Küçük San'atlar 

ziraat tatbikatı ,.. .YAruN:~;AT.lNİ.i'ERDI<:N·-··- Müdürü, dün sabah Istanbuldaki kü-

B k k k k lTIBAREN çu""k •an'at erbabını çagw ırarak Ticaret üyü çe mecedeki yatı öy me • "' 
tebi talebelerinin zirai sahada da bilgi- A L K AzAR Odasında bir toplantı yapmıştır. Bu 
lerini aTttırabilmeleri .için bu mektep toplantıda küçük san'at erbabının di-

civarında bulunan vasi ar~zinin Maarif alne~nas1nda ı lekleri dinlenmiştir. Küçük san 'atlar ! 
Me~hur Amerikan komigi l müdürünün bu husustak i tetkikleri de çe satın alınmasına karar verilmiştir. EDD 1 

lE CANTOR ·un vanı edecektir. 
Bu arazide ziraat tatbikatı yapıla

cak, Büyükçekmece yatı ilk okulu da 
nümune mektebi ittihaz olunacaktır. 

Orta mekteplerin sınıf mevcudu 

45 i geçmiyecek 

Orta mekteplerle muallim mektep
leri hakkında tetkikler yapan Maarif 
Vekaleti orta tedrisat müdürü Avni ve 

beden terbiyesi müdürü Kemal dün 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Gelecek ders senesinde orta mek
teplerde beher sınıfta 45 den fazla ta
lebe bulundurulmaması ve ona göre 
tedbirler alınması kararlaştırılmıştır. .............................................................. 

EN son ve en yeni filmi 
zAFER G O N O Giimrük işleri : 
filmi !stanbulda ilk defa olarak Gümrükler umum müdürü gitti 

gösterilecek. Ayrıert zengin Gümrükler Umum Müdürü Mah~ 
teferruat •••••, mut Nedim Istanbuldaki tetkiklerini 

llllll•ul lfltfıııtst 

ıcıur1Y~atrosu 
Şehir . ıy.tlrosu 

Te_vebnşı 

draın lu~ nında 
2. 3- 937 

akşam saat 20.30 da 

0 M iT 
Fransız tiyatro:..ıil 

Operet kısmında 
akşam saat 21 de 

Naşit hmıfından 

bitirerek dün akşam Ankaraya dön
müştür. Şehirde teftiş ve tetkikler ya
pan teftiş hey'eti reisi Muammer de 
bir iki güne kadar gidecektir. 

Müleferrik: 
Türk ku~unuo yeni dairesi 

* Cibalide oturan 17 yaşında Hü- jimnastik yaparken düşerek sol hacağı 
seyin Yeşiltulumba idrnan yurdunda kırılmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

K 1 L 1 B 1 K komedi 1 perde 
Aym:a Şehir Tiyatrosu art;~ııeri 

tarafından DELI DOLU 

Türk kuşuna tahsis edilen T ayya~ 
re Cemiyetindeki daire, Türk kuşunun 
faaliyetine dar geldiğinden bunun baş· 
ka yere nakli tekarrür etmiştir. Türk 
kuşunun Güneş klübünün ikinci katı· 
na taşınması düşünülmektedir. 

Deniz işleri : 
Haliç havuzlarında yeni bir 

mo tör yr. pıldı 

lktısat Vekaleti havuzlarında ya· 
pılmakta olan Deniz Ticaret Müdürlü
ğüne ait bir motör dün ikmal ed;lerek 
denize indirilmiştir. Bu motörü 1 bü
tün aksarnı havuzlarda imal ed · lmi~

tir. Motör denize indirildiği sırad'l De· 
niz Ticaret Müdürü Müfit Necd t de 
hazır bulunmuştur. Ayni kızakta bir 
~ motör inşasına başlanılmışt ı r. ................................................................ -, 
Okuyucular1m1zd~n 

bir rica 

Muhtelif mevzulara dair 
hergün bir çok mektupl~ı· al
maktayız. Bunların çoğu. lıu

•usi mahiyette cevap verilme
sini istemekte ve bu iıteklere 
taralımızdan memnuniyetle 
riayet olunmaktadır. Ca:ıc -
temizin okuyucu !Ütunun -
da değil de hususi mektup -
la cevap verilmesini isti -
yen okuyucu!arımızın, mt>k -
tuplarına on kurutlak pul iliır.•c 
etmelerin.! bilhassa rica ede
riz. Bu ricamıza riayet edi! -
mediği takdirde bir çok mü
racaatların cevapsız kalacağı 

zaruri ve tabiidir. 

• 
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• 
MEMLEKET HABERLERI Bulanıkta yeni bir 

köprü kurulacak 

Adana a su tesisati Harpten sonra ıssız bir hale gelen kasaba gelen 
göçmenlerle kısa zamanda şenlendi. 

iyeler bankasından 367 bin lira istikraz ediliyor. Büyük 
deposunun yanında bir de çam orman~!-~~~~~--~~!~!~.~~-~ 

Demir fabrikası 
~ 
'tabükte inşaat 15 Martta 
~ başlamış o!acak 

biitG~ranbolu (Hususi) - Karabükte 
tt~~ demir ve çelik fabrikalarını ku· 
~1\ olan Brassert müessesesinin tek
b~ktllli.idürü mühendis Robin:: Kara • 
t~ e tatlcikat yapmış ve Ankaraya 

1 
1Şt ir 1\1 ~ . 

llı~ll l.ı~endis inşaatın 1 j mart ta tama
aşinmış olacağını söylemiştir. 

Kahta da gizli ayin 
yapan yirmi kişi 

yakalandi 

Nevşehir Halkevi töreninde bulunanlar 
Nevşehir (Hususi) _ Halkevleri~~n ·yıldönümü m~a~ mektebi muallimi Mustafa A~kın birer nutuk 

sebelile Halkevimizde parlak tezahurat yapılmış, İstiklal söyh~"-1.şler. 
marşı ile başlıyan töre~de _ _ b~şkan A~ Kemal Şener Nutuklardan sonra da müzik kolu tarafından güzel par· 
Halkevinin bir yıllık faalıyetını ızah etmuı, bundan sonra ça!ar çalmarak geç vakte kadar eğlenilmiş, muhtelif fo • 
orta mektep müdürü Sabri Güzel ile Cumhuriyet toğraflar çekilerek törene nihayet verilmiştir. 

- Küçük balık bulunınuyormuş. - Herhalde sebebi malfun, büyük 
balıklar küçük balıldarı yutuyorlar. 

Hasan Bey- Dünya siyasetıııden 

mi bahsediyorsun dostıım ? 

Iki kişi kar 
altında kaldı 

Bunlardan biri dört saat 
sonra kurtarıldı Fakat 

diğeri öldü 

Gazeteleri~~ 
Okurken 

KURUN - Açlık. 
- On beş gün oldu. Bakalım da· 

ha ne kadar tahammül edebilecek· 
s in? 

KURUN- Otokrıtik 

- Yani münekkidin otomob ili ma 
nasına mı gelir ? 

IIABF.R - Hatayda para ile nü
mayiş hazırlıyorlar. 

- Nasrctlin Hoca dcvrınde deği. 
liz. Her parayı verene düdüğü çaldır 
mazlar. 

HABER - SekNde ihtikar. 
- İhtikaı ın · da tatlı tarafı olac3· 

ğım h iç aklıma p,etirmcmiştim. 
AKŞAM- Dört sene dağda ot yi· 

yeıck ya-;nvan bir adam. 
- Jlerh· 'd~· şeh de at etı y!verek 

ydst\and •1 b .. h• \·a•dır. 
AÇIKSÖZ - Beş bin yem"'1{ ta. 

kımlı b:r müıc. 
- Bol \ emck.er ·n tar 1 e '· 1:- ~t.

ğın::ı bir dc'.:d ı. 
AÇIKSÖZ - BJ:. .. a vapuru ka

rdya oturdu 
- Alışıktır. merak etme! 
CUMHURİYET - Bir maha le 

bekcbı bir eve taaıruz e:t.ğinden 
hapse mahkCun oldu. 

- K urda kuzuyu emanet etmı~ler 
miş ha! 



-

6 Sayfa 

Çar Nikolanın kızı 
Paris te tevkif edildi 

Çann kızı olduğunu söyliyen Lehli kontes Aleksandra 
Visoska, dolandırmadlk kimse bırakmadıktan sonra 

nihayet yakalandı 
Paris, Mart - Lehli Kontes Alek~ 

sandra Visoska, üç günden beri !<'ran~ 
sız hükumeti tarafından tevkif edilmiş 
bulunuyor. Bu güzel kadının tevkıf e· 
dilmesi Fransız kibar mahafilinde bü~ 
yük bir alaka uyandırmıştır. Bütün ga 
zeteler, kadının hayatını anıatmakla 
meşguldürler. Aleksandra Visoska u ~ 
zun zaman kendisini Rus Çarı Nıkola 
nın kızı olarak tanıtmış •. İkater!nen· 
burgdaki katlifunda Hanedan mensuy~ 
larından yalnız kendisinin kurtuldugu 
nu söylüyordu. Bu balonlar muhitinde 
hayli tesırler yaptı ve bir gün Berutun 
zengin a\ ukatlarından bıri bu s::ıhte 
Çar kızına bir mılyon franklık kredi 
açtı. Paralan alan Aleksandra Surıye~ 
den kaçarak Parise geldi ve bu komed 
yanın son perdeleri de Pariste oynan~ 
dı. 

Dava çok heyecanlı oldu .. Dolandırı 
lan avukat nasıl aldatıldığını acı acı 
anlatırken Aleksandra Visoska birden 
bire hücuma geçti, ve şu garip iddta
da bulundu: 

- Ben evvelahır Aleksandra v:so:;~ 
kayım. Kendimi hiç bir zaman Çarın 
kızı olarak tanıtmadım. Esasen tanıt -
mağa da lüzum yok ki.. Çünkü aileın 
revkalade zengindi ve bu avukat yaptı 
ğı sahtekarlıklar neticesinde sen·etı ~ 
mize konmu~tu. Bizim servetimi::-in ü~ 
terine oturan bir adam, benim haki
(l hüviyetimle ortaya çıkmaklığımı ta 
>ii surette istemez, beni hakkımdan 
mahrum etmek içi'n bu masalları kendi 
si uydurmuştur. 

Bu iddialar tabıi hiç kimseyi ikna e· 
dememiş. bununla beraber kadının aYu 
katın paralarını yediği de resmen s<:bit 
olmadığı için, tevkif edilmemişti. 

Aleksandra Visoska fevkalade lüks 
bir hayat yaşıyor ve elindeki avucun
dalkileri üğütüyordu. Nihayet bu i'jin 
sonu gelecektl 

Böyle bir kadın bu vaziyette ne ya~ 
pabilirdi? Baş vuracağı tabıi tek ça
re şu idi: 

- Güzelliğinden istifade ederek ev-
lenmek. · • 

O da bu usule başvurdu ve zengin 
bir tüccarla evlendi. Hayli parasını çe~ 
kip adamcağızı iflasa sürükledikten 
sonra onu da terketti. 

Evli bulunduğu sıralarda ismi zabı~ 
ta dosyalarında gözükmez olmuştu. 

:F'akat sonralan kocasından boşanın
ca gene isim değiştirerek dolandmcı~ 
lığa başladı. Bu sefer, Mısırlı çiftlik sa~ 
h ibi zengin bir kadın rolü yaptı ve ken 
dısıne de Stibor Morhoka ismini taktı. 

Aleksandra Visoska 

edip dururlarken, diğer taraftan o mü 
temadiyen yer değiştiriyor, ve bütün 
takiplerden kurtuluyordu. Nihayet 
Fransız hükumeti, ıbu maceraperest ka 
dınla başa çıkamıyacağmı anladı, ve 
kendisini hudut harici etmeğe karar 
vererek bu kararı da tebliğ etti. 

Aleksandra Visoska Par ~ten çıkın -
ca, sudan çıkmış balığa dönec<:ğinı ;d
rak ettiği içm karara muhalefet etti, 
asil bir aileden gelme olduğunu ve 
kendısine bu yolda muamele yapılaını 
yacağını söyliyerek ayak dıredi. 

Fransız zabıtası artık onun uçurd~ı 
ğu balonlara ehemmiyet verecek hal~ 
de de~ildı. Hudut harici kararına mü
tavaat etmedıği için tevkif etti. 
Şımdi Çar Nikolanın kızı hapic;hane 

de çile doldurmaktadır. 

Silivri köylerinde 
937 de IJapılac ai işler 

Silivri (Hususi) - Kaza dahilinde 
her köy bütçesini tanzim etmiş ve ya
pacağı işlerin en mühimlerini Lu yıl 
programına almıştır. En mühim işler
den biri köyleri ağaçlandırmadır. Ve~ 
rilen karara göre nüfus başına bir fj. 
dan dikilecektir. Bir çok köyler İstan
buldaki Büyükderedeki fidanlıktan fi~ 

dan getirtmi~lerdir. 
Bundan başka köylerin iptidai şe

kilde bulunan ·mezarlıkları asrileştiri~ 

lecek, ağaçsıi bulunan mezarlıklar a
ğaçlanacaktır. Her köyde damızlık 
hayvan yetiştirilecek ve köy boğaları
na mahsus fenni ahırlar yapılacaktır. 

Birkaç otele borç bırakıp birkaç ku 
mar salonunda da iskarnbil hırsız~!ğı 

yaptığı anlaşılınca, bu sefer büyük sos 
yetenin kapılan burnuna kapandı. 

Köy yollan yaptınlacaktır. Geçit 
vermeyen aulara köprüler kurulacak
tır. 

Köylerdeki Cumhuriyet alanlarına 
Atatürk anıtları konacaktır. Bu mey
danlar park haline sokulacaktır . Alacaklılar bir taraftan kadını tak;p 

-CÖNÜL iSLEı<iW 
Altı suale 
Altı cevap 
Bandırmada oturan okuyucum 

cE. Ö. • ye sevdiği genç kız 6 tane 
sual sormuş. O da suatleri bir kAğı
da kopya ettiği gibi bana yollamış. 
Galiba bu yaştan sonra beni beyaz 
saçlarunla imtihan masasına oturt .. 
mak niyetinde .• Sualleri şunlar: 

1 - Sevmek nedir? 
2 - Aşk nedir? 
3 - Aşık olmak ister misiniz? 
4 - Sevmek hususunda müşkül " 

pesent misiniz? 
S- Musiki sever misiniz? 
6 - Anket nedir? 

* Düşündüm, sevmek nedir? Bir 
kimseye veya bir «nesne• ye karşı 
muhabbet, bağlılık, istek, aşk bes . 
lemek, bir şeyden zevk duymak olsa 
gerek, dedim. Bir insan bir genç kızı 
da, bir anneyi de, bir musiki beste · 
sini de, bir otomobili de sevebilir. 

Aşk ise bir kalbi çok hoşuna gi -
den, ele geçirmesini istediği ~ey~ 
karşı sürükliyen his, tabii kanunla • 
nn idare ettiği bir meyildir: Kadm 
aşkı, anne aşkı, evHit aşkı, vatan aş· 
kı denilebilir, mutlaka cinsi cazibe
yi istihdaf etmez. 

Okuyucum bana caşık olmak js -
ter misiniz?• sualini de yollamış, bu 
kendisine sorulmuş bir ~ydir, ce • 
vabını o, tayin edecektir, sevmek 
hususunda müşkülpesentlik suali de 
ayni mahiyettedir, musiki bahsinde 
olduğu gibi. Ankete gelince: Bu me~ 
selenin hakiki mahiyetini an1amak 
için yapılan inceleme, cümlesi ile 
ifade edebilir. 

Bazı sualler tamamen şahsid;r, 

demiştim ya, gene söy'liyeyim: Sev
miyen kalb yaşıyan taş, musikiden 
anlamıyan insan hissiz bir vücut -
tur. Mü.şkülpesentliğe gelinçe: Her 
geçtiği bahçeden bir çiçek tophyan
lar da vardır, çiçeği seçenler de, ben 
ikinci kısım tara!tarıyım. TEYZE 

Bir imla hatası 
Bir tarihte Yenikapıda Millet rnek -

tebinde muallimdim. Bir gece derste 
benden epey YB.§lı bir talehe avağa 
kalktı. 

- Size bir şey 50racaiırcı. 
Dedi. 
- Sorunuz! 
Dedim, sordu. 
- Siz demiştiniz ki, dedi, türkçe 

harflerle türkçe, nasıl konuşuyorsak 
öyle yazılır. 

-Evet! 
- Peki amma biz malim diyoruz. 
-E sonra. 
- Malim yazılmıyor, muallim ya ~ 

zılıyor. 

Millet mektebinde talebeyle aram ~ 
da geçen bu konuşmayı evvelki gün 
Tünelde hatırladım! 

Karşıma gelen pencereye gelişi gü~ 
zel asıiı_nış reklam kağıtlarını ~uyor~ 
dum. Bır tanesi nazarı dikkatimi eel -
betti. Firmaya yeni baştan reklAm 
yapmamak için reklam kağıdındaki 
yazıların hepsini tekrarlamıyorunı. 
Yalnız, şu iki kelimeyi orada yazıldığı 
şekilde yazıyorum: 

«Biçaği kulanıyoruz• 
Düşündüm ve kendi kendime: 
- Bu reklamı yazan gayri müslim 

vatandaş, benim Millet mektebindeld 
talebem gibi düşünih·or olmalı ... de • 
dim. Yahut ta kendi bozuk şivesini 
düzeltmiye üşeniyor. herkesi kendi 
bozuk şivesile konuşturmıya mecbur 
etmek istiyor. Kim bilir belki de tak
liili oyunlara çıkan komedi aktörlerı -
ne d::-rs vermek arzusundadır. 

İMSET 

h'rarput esti 
E,heınnıiyelini 

Atinada bir hafta : 

Eski ve yeni Atina 
"' )If. • 

Atinanın yabancı üzerinde bırakbğı intibo şu suretle bulass 
edilebilir: Yunanistanın payitahtı yirmi beş asırlık bir medeniye
ün muhafızlığını hakkile ifa eden modem ve temiz bir şehirdir 

Y a.aaıı : Ercumend Ekrem Talii 

Kaybelli izi Atfnaya Balkan Basın Birliği\ Akropol~e değil, ~dım .. başı_nda dui~~ 
.. toplanWanna götüren tren Gar nız. Şehır, geniş bır muzedır. Kad 

I ~arput {Hususı) - Harputa ehem- b T k M ked he . rih bilginizi tazeliyerek dolaşacak 0 
. . . . . . ı ra yanın ve a onyanın nuz . s· 

mıyetın_ı. tam~mıie kaybetmış nazarıle .kışın tesiri altında bulunan toprakla~ sanı~ her taş, her hara~e, ~eı: isı~ıı 
bakılabıl~r. Bır za~anlar şarkı~ .. en k.a~ 1 rından geçiriyorken, Yunan Matbuat z~ngın Yunan medenıyetının 
lahalık bır merkezı olan bu tarıhı şehır, Nezaretinin bizleri karşılamak için hu bır safhasını hatırlatır. 
Eliizizin teşekkülü üzerine eski ehem~ ,duda gönderdiği mihmandarımız Bay * 
miyetini kaybetmiştir. ,Minotto: _ _ . . . c9 

Dünün muazzam ehrinde bu ün - Göreceksiniz .. diyordu. Atinada · ~ugunku medcmyetın ıcapları.' ıt 
· · ş ·· g b h .. ı k ı k .Atınanın manzarasına ve hususı\ et ancak harap yedı sekız yuz evle bu ev~ a arla ve guneş e arşı aşaca sımz. . . . . Ge1l 

M [ . d"f b k ' kb' rıne kat'ıyyen halel getırmemış. lerde oturan beş bin nüfustan başka aalcse , tesa u , u pe nı ın za . . . g~nı': 
· k 1 A . . .. tın idd asını tamamiyle teyit eyleme- .tertemız, kalabalık, ıkı tarafı ma {f. 
ınsan a mamıştır. Hakım bır tepe u- . • . . .. lar ve modern binalarla dolu sc; 

· d k ı 1 k b dı. Dost Yunanıstanın payıtahtına :;un~ · 1'1 
zerın e uru u o an ·asa anın havası b .. 1.. d . b' h d k caddelerin birleştikleri noktada b3 

. . ElA . . . u ı ve oı uı<ça serın ır ava a aya ' c 
ve :::uyu gayet nefıstır. azızı su ıh~ ba ık L'"k' b F leg··ın b' . 1. yorsunuz, Bizans devrinden kalnıll• . st . a ın u, e ır muzıp ı 
tıyacını buradaki Yarım çavuş memba- -,. d n başka birşey değildi. Zira Ati~ yuncak gibi, mini mini bir kilise .. 
ı~~an tedarik eder. Nahiye merkezinde ~~~~ iklimi öteden beri itidali, v~ se ~ Yahu_t ki: tramvayların,. oto~üs ı 
yuz kadar dükkan, Halkevi ve beledi- m" m \•ı·ı-,.· ı·ıe meşhurdur otomobıllerın vızır vızır ışledıkler 

uS ı a ı gı · • l b· b · • 2 5 00 
ye vardır. Seyyahlar buraya ekseriya ilkbahar- gaç. ı ı: ulvarın nıhayetınde 

Harputa bağlı olan köylerin sayısı da gelmeyi itiyat etmişlerdir. Halbuki, nelık b~r ~emer.. . . .. . 
(:i8~ dir. Nahiye merkezinin etrafı bağ Atinada her mevsimin kenc;Hne mahsus Yırr;:ıncı asırla, 1~ıla~tan oneekı 
ve bahçelerle çevrilidir. Halk, yaz mev- .güzelliği vardır. Ben bunu bu def::ıld ~em . açıncı asrın 1.ı:"tıza~ını, 
simini bu bağ ve bahçelerde geçirir. kısacık seyahatimde değil, sencJeıce nı gelıp te burada gormelı. 1 

N d b. C\'vele ait uzunca ikametim esnasında Bütün Atinada tek bir kübik binıı> ahiye merkezin e ır de kösele ...ıt 
.denr>miştim de ondan biliyorum: Güne te. k_ bir çirkin ya~ı.ya tes. adüf edcı•· fabrikası vardır. Mamulatını lstanbula - d 
,şın güzelliği, şehameti, her yerden zi~ sınız. Sade bu degıl: Atı~a bcle 

kadar gönderen fabrika on arnele ile vade Atinada anlaşılır. Onun neşrettiği ana caddeleric bunlara cıvar sok 
çalışır. bütün renkleri burada görebilirsıniz. da kasap, muhallebici, börekçi, 

Harput belediyesinin bütçesi 1 O~ 1!) Doğunun ve Batının tekmil tonları, Tan beci, manav dükkaniarı açılmasına. ~ 
liradır. Belediye Halkevi ve belediyn .rının günü bu şehri bir ressam paleti~ vermez. Hiç bir lokantanın camel<~Jli) 

1 
binalar.ını, bunun itti~~lind~ki çocuk ne benzetir. • da, teşhir edilmiş yemek görmeıs~, 
bahçesınİ yaptırmış, guzel brr park te- Bu mevsimde, Atina bizi nergis, sün Orada lokantanın lokanta olduğu 9 

5 ;8 ederek methale Atatürkün biistünii bül, menekşe, gül ve leylaklarla !<aıjı~ cak tabelasındnn anlaşılır. k er; 
dikmiş, kasabayı yirmi yedi Uımba ve ladı. Hava açar açmaz, Kifissia bahçe~ t · At sfka~lt cadddelGe~. ':~ sohkakhlar ~ c:ıtl~ 

· k' lerı'nden konup, rüzgarla gelen ~'İçek 

1 

ı eş L e er. unun er angı • .. "" bir lüküsle tenvir etmıs, es ı ankazı ;; ~ o?11 

kokularından fıdeta mest olduk. de geçscniz. yerde bir tek kibrit ç 
kaldırtmış, çarşıyı intizeıma sokmuş, d h ' ı 

Bir sabah, Akropola çıktım. Daima ne a ı rast amazsınız. d 
dahili kaldırım, su ve lağım yollarını ı ll" 

''e daima me~hi ~~iti!:n ~erşey gibi, ma A:nlaşıl!~or ki şeh.ir bakımlıdır: 
5 

ıı· 
yapmış, yıkılan ev arsalarını düzelt - 0 din kendi benım uzerımde pek [azla ledıye reısı Bay Kocıyas nazır pa'.e ~ 
miştir. te~ir yapmadı. Bununla beraber, derin dedir. Kendisini ziyaret edip gö_rı;Ş·1ı 

Ineboluda bir paUo harsızhga 
Inebolu (Hususi) - Halkevi ban

dosu öğretmeni Mehmet Alinin pal
tosunu Bafra mahkemesi eski başkati
bi Behcet oğlu Mustafa çalmıştır. Bu 
adam kendisine vazife dolayısile tes • 
lim edilen e~yayı cürmiyeyi satınaktan 
mahkum ve vazifeden mntrut bir kim
sedir. Paltoyu limanımıza gelen Kara
deniz vapurunda satmış~r. 

bir heyecan duydum. Çünkü 25 asırlık sini pek arzu ettim. Lakin Halkıse ıı' 
tarihin canlı bir şahidi huzuı unda idi m miş bulunduğu için bu isteğimi yerıcl' 
Şüphesiz, en yiıksek bir san'atin en getiremedim. Yoksa, pek mahdll~ 9,-ı 

giizel bir eseri olan Part~.on ihtişam ve duğu söylenilcn bir bütçe ile .Atıfl el' 
azarnet itibarile emsaline ender tesa~ bu derece temiz tutmağa ve inıar tl' 
düf olunur bir harikadır. Lakin, ben rneğe nasıl muvaffak olduğunu öf1e 
onun önünde, hayalen canlandırdığım meyi pek isterdim. el 
2500 yıllık maziyi daha muhteşem ve Memleketin. gıpta ettiğim busu~) ı· 
daha azametli. buldum. . . . lerinden b·,. de zenginlerinin cörfiet 1 

Ne yazık kı, bu defa At ::ıa zıvaretı ı··· .... d. R ....,i ,·c) 
1 d Z. · h ıgı \'e \'a :ınperverııgı ır. es... ıı 

miz mehtaba rastlama ı. ...ıı·a, mc tap • b , d k' · \•ııJlıı . rı resmı ata arın on a se ızı 
la Akropol gerçekten emsalsız bır he- . . .. .. 'd' \~ 

• d' zeng~nleı ın c erı muruvveiı ır ,( Hakkında cürmiimeşhut kanunu yccan kaynagı (l!ur. Ayın. mermer ı~ d" . z . . . b' k' p 
k · ·· d d 1 d - lA . t cmı, • pı.) on sergı •nnsı, me , tatbik edilerek :üç ay hapsine ve üç ay ,e lerm uzerın e pey a a ıgı ac~ver .. · 

1
, 1_ 

• · · · 1 ııkisler se~c;iz dehliz!erin arasından sü bakanııJ. .. a. ın bazıla:-ı, hasta ı da emnıyetı umumıye nt'zaretı a tın- ' . h b ı ... d ı · u ı. j 
.. .. . . zülen mavi ışıklar, tepenın a) ak ucun~ ep u sur(' ~o e \ucu e ge mış ı.ıı~ 

da bulundurulmasına hukum verılmıs- d t .h. h . l'k m At naılın \'abanc t"ızerı'nde bır<t ,, · a uzanan arı ı şe rın gece ı an- ı , . • ı ) 
tir. zarası insanı bu alemden alıp bnmbaş- intiba şu suretle hü!asa edileb · • 

Emniyet komiseri Muhittin ile emni ka bir [ı!eme götürür .. Tarihin koynu- nanisianın p:ıyitahtı yirmi beş ~ 
yet memurları pek kısa bir zamanda na sürükler .. Müteha1if duygularla baş bir medeniyelin muhafızlığını .h ~ 11 
elde bir ipucu yok iken hırsızı meyda- baı;a bırakır. le ifa eden modern ve temiz bil' .. 
na çıkarınağa muvaffak olmu~lardır. Esasen, Alinada bu heyecanı yalnız dir. 
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Ilim dünyasının insanlara 

haber verdiği büyük tehlike 
Dimağımız medeniyelin bu derece 
inkişafına tahammül edebilecek mi? 

lahrta amirlerinin Imza larını 
taklit eden sahte memur 

Kendi tanzim ettiği evrak ile kendini Beykoz mer
kezine tayin eden açıkgöz şimdi mahkemede bu ..... 

bi büyümüş, tansiyonu yük 'miş,devranıdem ve sinir bozuklukianna uğram11 
an beşer vücudü limonl,ıklarda yetiştirilen çiçeklere döndü; her şey sun'i l 

c ür' etinin hesabıni' veriyor 
Sahte evrak tanzim ve r.abıta Amir-ı 

,lerinin imzalannı taklit etmekten suç 
,lu sivil polis memuru All Pamuko~lu· 
,nun muhakemesine dün ağır ce1.ada 
,başlanmıştır. Suçlu, mahkemedeki mu
tat formalite bittikten sonra : 

ı B ugün insanlar eaatte 150 mil 
sür"atla göklerde uçmakta ve bir 

fitek sür'atile atlantiği ıeçmeği düşün • 
!neltte, sun'[ oksijen teneffüaü yaparak 
)'Üksek stratosfere yükselmekte sıcak 

aular fışkıran derin maden ocaklanndan 
altın, kömür ve snir madenler çıkarmakta 
\'e ateşten mayiler altıtan fabrikalarda ça· 

lı~rnaktadırlar. 
Taş ve ~lik kümelerinden müteşekkil 

tekirlerde, bir kaç b in sene evvel yaşa • 
dıkları iptidai devirlerde iken hiç bilme
dilderi, binleı\ce rrlikı:4oplann bücumuna 
lnaruz bir halde dolaşıp duruyorlar. Göz • 
lerine görünen manzaralar, kulaklanna ge· 
len sesler mütemadiyen sinirlerini boz -
tnakta devam ediyor. 

Insanlar, kendileri için aun"l bir muhit 
Yal'atmışlardır. Bu mubit içerisinde sun'! 
hir ömür geçiriyorlar. Giyinme tarzlan, ev• 
leri, evlerindeki tenvirat. kalorifar terti • 
hatı. yemekler, battl bazı oteller ve (le

tnllerde teneffüs ettikleri hava bile eun'i • 
Gir. Insanlar serlerde gayri tabi' aurette 
:Yetişen meyvalara benzediler. 

On bin sene kadar evvel hayvanlan ka
Panlarla, balıklan zıpktnlarla avlamak su
retile vücudu ve Tuhu bemahenk olarak 
ra,ıyan insanlar, vimdi kendilerinin vücu
'C!a getirdikleri bu makine dünyasının zor
luklarına karşı sinirlerini bozulmaktan na • 
•ıl koruyabilecekler. Datvinin zamanından
beri fiziyolojistler, anatomistler buna mÜS• 
het cevap verememi~lerdir. Bu cevap son 
tamanlar için daha menfi bir şekil almı§
hr. 

A merika tıp kolejinin senelik kongre· 
sinde Amerik"n hastaneler cemiyeti eski 
reisi doktor Buerki yüksek tansiyonun, bü
YÜmüş knlbin. deveranıdem fmzalannın, 
•irür bozukluklannın velhaınl bir anda bir 
çok işi birden yapmağı mümkün kılan ve 
biU buna icbar eden son ibtiralann fena 
tesirlerinin kurbanı olan asri adamın bir 
krolci.sini ne güzel çizmiştir. 

Nobel mükafatını kazanan doktor 
Barkroft, Amerikada Yale üniversitesinde 
lci hir konferansında vücut ile dimağ aras:n 
daki müvazenetin ne kadar naz.il olduğunu 
"e tabii şekilde vücudun neşvünemasına 
ltıani olan şeraitin az da olsa deği~mesile di 
ltıağın ne kadar çabuk müteessir olacağını 
i~ah etmiştir. Fennin terakkiyatma hiidim 
Britanya müessesesi ismindeki fenni te • 
ltltkültın son toplantısında meJ}ıur pa • 
leontolojist profesör Hovkins insanlan 
{(en abcs bir mahlukn cümlesile tavaif et· 
nti~r. Harvardın üç yüzüncü senei dev • 
:fYesinde llil\İr hastalıklan müteha!sı!lan 
ltıakine aleminin terakki hatvelerinin. in -
•an uzviyetinin yetişemiyeceği bir derecei 
a·· • 
ın atte olduğunu meydana çıkamuşlar • 

dır. 

- Urun müddet açıkta kaldım, ailem 
ve çocuklarım var. Bir işe girebilmek 
için bu ~i yaptım. Bir zaman Dördün
cü şubede çal.ışmıştım. Elimde damga
lı kağıtlar vardı. O zaman hastalanm~, 
bir müddet vaziferne gelernemi§tmı. 
Bu esnada beni terlti vazife etmij ad· 
,dederek işten el çektirdiler. Tekrar po 
lise girebilmek için de bu işi yapmak 
zaruretinde kald.Jm. demiştir. 

Şahit olan üçüncü şube müdürü Meh 
met çağırılm~, şöyle şahadet etmış
tir: 

ı - 20 Kanunusani günü şubeye A1i 
isminde açıkta bulunan bir memurun 
sahte evrak tanzim ederek kend~ni 
Beykoz merkezine tayin ettirmeğe te· 
şebbüs ettiğini ihbar ettiler. Derhal te
lefonla Beykoz merkezine : 

- Ali isminde yeni bir memur gel
di m i? diye sordum. 

Birinci komiser Muzaffer : 
-İki saat evvel Ali isminde b ir po

lis Beykoz kaymakamlığından havale 
ile getirdiği evrak ile işe başladı. dedi. 

Suçlu hakim huzurunda 
na bir istida verınlj, verdiği istidanın 
tarih ve numarasını tahrit ettiğinden 
dolayı işten el çektirilınişti. 
Beykoz merkezine tayin olunduğundan 
3 saat sonra Aliyi evrakiyle b ir l ikte 
yanıma verdiler, Emniyet Müdürlüğü.. 

ne götürüp teslim ettim. dedi. Muhake 
me 4 üncü istintak dairesindeki tahrif 
tahkikatının da sorulmasına, diğer şa· 
hitlerin dinlenmesine karar vererek 
başka güne bırakıldı. 

Getirdiği evrak ile Alinin bir korni- HirSlZ Sükrü mahkOm oldu 
serin nezareti altında getirilmesini söy • 
ledirn. Dosyasını tetkik ettim. Ben ü _ G alatada Aleksandranın evinden ki-
çüncü şube müdürlüğüne gelmeden e v lit kırarak eşya çalmaktan suçlu Şük. 
vel bir istidanm tarih ve numarasını rünün ve Şükrünün çaldı~ı eşyaları c· 
tahrif ettiğinden dolayı sahtekarlık su vinde saklamaktan suçlu Uranyanın İs 

, çiyle işten el çeldirilmiş eski bir me· tanbul Asliye dördüncü ceza h akyer!n 
mur olduğunu gördüm. Bu hfıd isede d: y~pılan duruşı:nal?rı .. dü~. bitmi~, 
4 üncü rnüstantik tarafından tetkik e- Şukru dokuz ay, yırmı dort gun hap.s 

, dilmektedir. Kendisini isticvap et tım. ,c~zası yemiş, ve Uranya beraet etmiş
Bana ilk verdiği üadeye göre iş bulmak ,tır. 

.üzere Ankaraya gitmiş, trende gelir • Cumhuriyet • Aç1k Söz davasi 
ken iki Maliye memuru konuşurken· .. . . 

On bin sene evvelki insanla bu günkil arasındaki fark her . - Açıkta k alan bir memur, vilay~- cAç.ı~soz» gaze~~~le uCumhurıyel» 
düşünebilen kafaya deh§et veriyor ,ti dahilinde herhangi bir kazaya sahte ~azetesı arasmta 1 b a~ş~~~ı da~a~.ar~ 

bize tunlan söylüyolar: k&mül etme keyfiyeti henüz nihayet bul • ,evrak ile kendini tayin eder, vılfıyet uru~~sın~, d st~~ ud s ıyed .~ç~ncu 
Kemikler neler anlanyor? mamıttır. Bundan ba;ıka bu tekamül mut- ,farkına varmıyarak senelerce or&da ka ceza a yerın e un e~am c 1 mıştir. 

uMevcudiyetimizi idame için düıman· tarit ve yeknesak bir ameliyeden de .:.'-aret labilir. diye konııc:uldugwunu işittiğ ini w ~ak:şı~ alrnıyan neşrıyatta bul~ndu 
'"

0 
' b . . . . . -ı . . .. 1 ,gu ıddıasıle açılan bu davaların dunkü 

lanmızla mücadele edebilmek üzere §U ve· değildir. Bazan uzuvlardan biri, bazan da ye unu ışıtır ışıtmez kendısıne boy.e cclse · d A k .. k"l' M h t, 
d'k B b" f"k" ıd··· . b" .. B k sın c, c çı soz» ve ı ı a mu ya bu uzuvlarımızı inldşaf ettir ı · akı • ,bir diğeri fırlayıp neşvünema bulmuştur. ır ı ır ge ıgını ve ır gun ey OZ suç olu 1 d • l l k .. 

nız bazı1arımız ne kadar sür'atlerini arttır- Resinde dimağ bulunan &sap manzumesi polis merkezinde otururken, polis mü zctede ~ı:n m~ ıg.~ a~.a~ı ma ~ze~e ~:ı 
dı. Bir kısmımız daha kuvvetli ve büyük h d ı k ·ı I · t" L "" dür muavinliğine vekAlet eden Necati n arı a urun resım nrı er ııey en ayrı ara kı erbemı~ '.r. 1 uzu - ·ı b . . I ha . ~. le beraber ehli vukufun tetkikine ha-
olmıya mecbur oldu. Ve gene bir diğer mundan fazla ihtisas es etmıgtır. §te bu , ı e emm ımza arımı avi bır taym em valc edilmcsinı· ı"stem· C h • • 

d · · ö d"··· ·· ış, c um urıve.» 
kısmımız muhitine kendisini uy urmak ü- keyfiyettir ki kendisini en sonunda zevale , rım g r. ugun~, ve ayni şekilde bir t a vekili Semih, bu isteğe T t. : 
zere baoka hayvanlan taklit etti. Bunların mahkum etmektedir. ,Yi n emrı tanzım ettiğini söyledi. Be • rnüddeiumumi Feridun Bagıa ıraz hel~.ş, 
h. b" · · b" · d r·r b" h · "mzarn yu"zd 90 be t"l · na, e 1 vu ıç ırısı ır ı§e yarama ı, oı er ırer e • ,nım : . e . nze 1 m!Ştir. krufa havaleyi muvafık rrörerek · mah· 

,_ Rus aliminin dütünceleri H tt· (M) d b ' pimiz göçüp gittiııo.» . a a ın yanın a çızgi biraz daha kemenin takdir hakkı ehli vukuf rap(). 
Bu kemikler lfze bir takım korkunç Kritik bir nazarla insanı tetkik eden ,kıvrık o~aydı ~n bile kendim imzala rundan sonra da bakidir» demiştir. 

sualler sormaktadır: cı Denizden sürüne sü- Pastör enstitüsünden profesör Meçnikof mış olduguma "m"aı:ırdım. Arkadaşım i- Necip Nadir Hüseyin ve Tahirle ku 
rüne çıkan ilk mahluklar nerededir~ ıı <<U- insanda Hamietin elinde tutup felsefe yü- ,k~~ ci şube muduru Necatinin imzası ;rulan heyet ehli Vll!tUf teşkilini karar-
çan mahluklann en cesimi olan ptero • . rüttüğü kafa tasından baoka bir vey giir • yuzdc SO derecede benzetllmişt:ir ve ' . • . 
d ıl d B. 1 kted" R Al"mı" soruyo ., S (M) k"" .. k t lrn şt laştırmıştır. Telkıkata azadan T alu r acty ar nerede ir~», « ır zaman ar meme ır. us a ı r r << açın , uçu a ı ı ır. . . . . 

d . ı ı · · d" ., Sad b" ·k ü .. .. b ··d·· •. Naıp seçılrnıştır. Duruşmanın de\·amı, naralarile yerleri titreten ınosaur ar ne uzumu ne ır r » ec e ır mı rop yuva· çuncu şu e mu uru Mehmetten l 
ı · ı ı 1 · • d k" b" · · d ' ·· t f "k k . . S n tı Mart sabahına bırakılmıştır. oldu), cıMaymun ann ve ınsan arın müo- sı .. c;ımız e ı maynıunun ır ızın en, e - ,sonra mu e errı a arnıserı abri d in • 

terelt ecdadı nerelerdedir) )).. cıCavanın, ,•erinden başka bir teY değildir. Şu a"vere .Ienmi.ş, kendisine tanzim edilen sahte Masi ak kazasım n mu hakemeSI 
Çinin, Rodezyanm. iptidai insanlan, bir ve kalın barsağa bakınız. Tamamile lü • ,evrak gösterilmiş, Maslak yolundaki bir otobüs knza -

Inaanın c:hmağı milyon 1ene evvel hüküm süren yarı may- zumsuz bir ~ey ... Sadece bir takım mü • - Kaymakamlık bu işi anlamadan sının duruşmasına, İstanbul Ağıt ceza 
J .munlara ne olduh, cAncak daha 50.000 zehrafat çukurundan ibaret. Meçinikof bu- atlayabilir. Fakat Beykoz merkezi ev - hakyerinde d ün devarn edılmiştir. 
nsanların pn ve terdini arttıran ve 11 1 K · , 1ene evvelki Ncanderta ı ar, romanyon· .nun kesilip atılmasını tavsıye ediyor. Ve rakı gördüğü zaman ikinci şube m üdü Harp Akademisinden Yarbay İbra. 

Yni zamanda kendisini idbar ve felakete b ff k" 1 
•iirü•-ı· k di d" •

1 
d l d" lar nerededirh u ameliyat muva a ıyet e yapılıp neti- rü Necatinin imzasının sahte olduğunu him Etemin ölümü ve başka bazı kim-

.. ıyen en unag an ır. nsan, ı • l . . . d 1 • . d h 1 1 ı· d d · · nı, .. , . d b"" " b 
1 

E Bütün bun ann açerısın e yaşıyan, n~- ,ce enmışıır. er a an arnası azım 1 emıştı r. selerin yaralanmasile neticelenen bu 
g sayesın e utun ayvan ara te e• • ' . . . b" 11 · ·~ •1 .. k Ji • • h B k ·· ·· ·· k · · "ulc k d" • . '-' h'- }ini idame eden basıt uzvıyet, yanı ır höc· , .,. ı e gt. ,.. . . n u ~ınme yetını mu a - ey oz uçuncu omıserı Safcr de feci kazanın dünkü duruşmasında, şa-

etme te Ve ımagın actz ı::nr ma ıı;(i• ı ı • d"L• _'L•f f • J id" b Jk" b " J' d" 1 ilm" ntu h 1• 1 
k d" .. ~_ .. 1..- . 

1
.. reli uzviyettir. naan ar flm ııu Zıc.ıı;a annı , aza etmı§ o sa ı. e 1 unun ıma ın • ın en ış : hit olarak Sarıyer jandarma kumanda 

a ıne ge me te ır: çunıı;u ..... ;,nı u - •L ı .. .. d L" • "L h h .. b"l" d''- c·· Al" ı b" d ı d h ~um J f 
1 

. k" f . f 
1 

"h .i.:tisap etmezden eYYe surunen, çamurda , e .. ı o tıpıı~ atayı oş ııore ı ır ı.... o- - ı evve ce ız e ça ışır ı, asta ,nı Hilmi dinlenilmiş ve duruşmanın 
Un{ an az a ın ı a etmıo ve az a ı • · . .. d 1 · ·h · . 1 ·· · · liaas ._ b . . 

0
. .. . 

1 
d ya,ıyan, tüylü hayatlardan geçmışlerdir. ,zun 4 S ya§ında a se e rı 1 byarlamış gıt • andı ve rapor gondermedı. Pendıkte o .devamı, başka şahitlerin dinlenilmesi-

1 t;;es etmı~tır. ımag ın1an ara, a a· ·ı k"" k b I w k · · A '- ·· · d d"k. ·· ·· k k • d • • · · d k d • • trıi h" . . .. d "" ı_· L l stiridye, beşpençe, ope a ıgı. aplan, ,mıştır. ya .. uzerın e ı Yurume , am· LUr ugu ıçın Jan arma uman an,ıgı - ne kalmıştır. 
n ~metırugor u~n ma .. ı~uyoru· . 1 .. bl w ·d· c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ntu. h l l inek ve maymun devır erını atlatmışlardır. ur ugu, ve devn aım manzumesinde 

v. assa arını tamam ıyan ve arttıran · .. b" h . k ···· k }"eni • I l . . . Her yukanya dogru ır atv e, mühım ,gayri m antı i tevezzuu, araciğere kan 
a et er ıcat ettırmekte ve ınsanı ce • b" b d • b dd""l ·ı d" .. ·ı .. dolmasını ve daha yüzlerce ciamani ku • 

ntt iYet içerisinde yeni ve çok karıtık bir ırd e denhı ~~ "eb" uahı e ~~e ıma~k~ e vu ." ' 
"' d cu un a a ıyı ır en..- ve t~•n ı mesaı surları intaç etmiştir. lçtimai bir hayvan 
.. rl a yaşamağa mecbur etmektedir. . . .. . . 1 1 -. • • ' sı ıle temayuz etmıttır. nsan ann a~as;ı ta· olarak insanın tashih ve ıslah edilmesi kap 

i .Zavallı vücut, aklın vücuda getirdiii bakadan en yakın akrabası olan §impan - eder. Operatörler bir şey yapamıyorlar. 
~•rnai ve fenni tebeddüllerin a,döndüıü· zenin ayağı ve eli gerek yapı ve gerekse Rus aliminin fikrince bu, tabiate karşı te· 

eu •ür" atine kolayca kendisini uydurama- fıüyat itibarile büsbütün başkadır. Çene! er, kiimülün lüzumundan fazla sür" ati e yapıl • 
ltııı.ktadır. Kali ve adnleleri hayvani züm- kaş ve dişler de yapı itibarile muhteliftir. ması ı'letic~idir. Bu ısiahat yapılmadıkça 
t~Ye ve dimnğı ise kendi yarattığı muhite Kendisini kaim bir vaziyete getirmek, insan kendi aklının ve hareketinin kurba· 
aıt Ve tubi kalmaktadır. Hakkında tabiatİn dört ayak yerine iki ayakla yürümek yo· nı olacaktır. 
"erece w•i hüküm bu zor altında insanın aciz lunu öğrenmek. eli kavrıyan ve yakalıyan Asabımız üzerine tesir eden bu zor, e· 
"e 2':ebun kalmasından başka bir tey ola- bir illet haline getirmek gibi bütün fiil ve .ğer mühendisler ve mucitler bugünkü 
~~ Bir zamanlar dünyaya hakim ve sa· hareketler dünyanın en muğlak bir cihazı sür'atle ilerlemekte devam ederlerse çok 

1 •1~ olıın ve buuün geçip gitmiş olan mah- olan dimağın tekamülü ile beraber olmuş- .artacaktır. Utopiensler profe!Ör Müller 
h~ lara nit kemiklerin anlattığı hikayel~ri tur. .gibi bir gün hepimizin dünyada hemen 
\>ır dinlıyelim. Bu kemikler tarihin en kuv· Tekimül nihayet bulmamı)tır J:ıerkesle doğrudan doğruya alaka ve irti • 
etli kahinierinden daha emin bir tavırla Görünüşe göre istiridyeden yükselip te· J>at temin edeceğimize kanidirler. Ne5limiz 

buna dayanabilir mi~ Sür"atin daha. ziya
de artma ı keyfiyeti, Barkroft gibi fiziyo· 
lojistleri de~şete düşürrnektedir. «Profe· 

,•ör: (( Rekor kırmak için tayyaredierin 
maruz kaldığı bu kazalar nedir) Bu mÜ· 

cadelede mağlup olan be~erdir. Beşerin 

.vücudu değil, dimağıdırn diyor. 
, Mçinikof mütaleasında yalnız değildir. 

Anatomistler, fiziyolojistler, paleontolo • 
' jistler de kendisile hemfikirdir. Serartör 
Ketbi dinleyiniz: 11Hiç şüphe yoktur ki 
medeniyet vücudu beşeri viisi ve tehlıkeli 

tccrübelere tabi tutmaktadır. Medeniyet, 
insan vücudundaki bazı zayıf noktaları 

meydana çıkatmıı ise de bu zayıFlıklan 
tevlit eden esbap ve ııerait tabiatin emir 
_ve telkini ile değil, insanların kendi ar.ı:u· 

larile meydana gelmi~tir. n 

Profesör Hovkinse bakarsanız: 
«Bütün bu terakki ve inki~afların temi -

n ini ve muvaffakiyetteki sür" at i mümkün 
kılan yüksek dimıığ ihtisası gösteriyor ki 
in an nesli şayanı hayret ve temaşa bir 
yükselme ve düııme manzarası arzeden bir 
nevi mahluktur. ıı 

Şimdi fiziyolojistlerin anlattı~ını ve 
vahşet devrine alışmış bir vücudun ifa -
delerinı nazarı mütaleaya alınız. Ve bir an 
için bu mü t:ılea nızı sadece kana hasredi -
niz. Ve kanın fiziki ve kimyevi müvaze • 
neti cüz'i ihlal edildiği halde d imağın a· 
lacağt hali düşününüz.. 

(Nevyork Times) 
(Arkası var) 



8 Sayfa 

Tarihi Tethikler: 

Eski İsta I Limanları ... 
----------------* ~ lstanbulun modem limanı Yenikapı kıyılarında yapılacak. Eski-

den de burada tamam beş tane liman vardı. Bu limanlara birçok 
gCJmiler girip çıkar ve lstanbulun ticaret hayatını canlandınrdı 

Yazan : Turan Can 

Yenikapı sahilleri 

İstanbulda bugünün ihtiyaçlarını ,Yalnız donarunamız, sefere çıkacağı sı 
karşılayan bir liman bul~nmadığı ~u- rada, y~.hut dön~üğü ~~an Hal~ce gir 
hakkaktır. Bunu isbat içın uzun soze meden once Beşiktaş önune demır atar 
ihtiyaç yoktur. Başka memleketterin dı. Burada son teftiş yapıldıktan sonra 
modern !imanlarını, oralarda makine- ,Akdenize yahut Karadenize hareket e
nın gördi.iğü hizmetlerle gösterdiği ko- derdi. (Barbar?s) ların (Piyale) lerln, 
laylıkları görenlerin şahadetine de lü. , (Kılıç A~) le.rın kumandasındaki 1 SO
zum görmüyoruz. Yalnız bundan bir 300 gemıden ıbaret donanmalar hemen 
iki yıl önce yapılan tetldkler neticesin- hemen her defasında burada .birkaç 
de göze çarpan bir noktayı tekrar ede· ,gün kaldık~n sonra yelkenlerıni aç· 
ceğiz: .mıŞlar, en~e .. aç~~~r. (Barbat-

Bir ton malın limandaki vapurdan ros) un kendi turbesını Be~ıkta§ta ve de 
depoya ta~ınması masrafı ayni malın piz kıyısında yaptırmasının sebebi de 
mesela Tiryesteden İstanbula kadar o- budur. ... 
lan vapur navlunundan a§ağı değildir. * 

Uzun tetkiklerdcn sonra İstanbul 1i· Sarayburnu ile Yedikule arasındaki 
manının Marmara kıyılarında ve Yeni- ~imanlar bugün mevcut değildir. Esa
kapıda yapıimasına karar verildiğinı, sen bunların varlığı da eskidir. 
bunun yedi milyona mal olacağını öğre Şimdiki Demirkapının yerinde bir 
nıyoruz. Eskiden de Marmara kı.ylıa ,tersane vardı. Ahırkapıyı geçtikten son 
rında ve Yedikule ile Sarayburnu ara- ,ra Samatyaya kadar olan sahilde beş 
sında limanlar vardı. İstanbulun eski liman bulunuyordu. Bunların birıncisi 
limanları hakkında muhtelif tarihlerde olan Bukoleon limanı deniz tarafma 
okuduklarımızı burada kısaca yazarken ,dalgakıran yapmak suretile elde adil -
Marmara tarafındaki limanlardan da mişti. Ayni isimdeki saraya mahsuslu. 
bahsolunacaktır. ;Bizans imparatorları deniz seferlerine * ,veya gezintilerine giderken buradan 

. . . gemlle re binerlerdi. (Buko) Bo-
İstanbul un tabıi lımanı, hıç ~uphesız ~a (Leon) da aslan demektir. Bu li-

Haliçtir. Burası yedi buçuk kılometre ma~m rıhtımı üzerinde biribirile boğu 
nl ğundadır En genio: yeri 750 met w 

uzu u · -s şan boğa ve aslan heykelleri oldugun· 
redir Sarayburnu ile Galata nhtımı· . . . . 

· k daki uzaklık 900 ,dan bu ısım verilmışt1. (969) senesınde 
nın son no tası arasın ı o K~ İ · 
metreye varır. Şarktan şimali garbıye 'T t anunuev~~l. ~~c:) ~pa~a!or~çe 
doğru uzanmış olan bir boynuzu and:- .. eo beano,bsevgı ısı~ ad yı ar a ;ş a-

• • Bız' anslılar zamanmd ,nle ra er bu ıman an saraya atmış, 
rır Bunun ıçın an b k d' .. 
b ·. (Alt bo nuz) diye anılır Alib ,kocasını uyurken as ın ver ırerek ol-
erı ın Y • ey dü t .. tü 

ve KAğıthane dereleri buraya toprak • r muş · 
getirir. Bu yüzden gittikçe dolnıakta - , Diğer limanlar, kıyıların içeriye doğ 
dır. Halicin ağzında'ki derinlik 3S met- ,ru oyulması suretile yapılmıştı. Buko
reyi bulur. Bu itibarla en bilyük gemf- leon limanının biraz ilerisinde Safi 1i
lerin bile girmesi mümkündür. 1stan- manı vardı. 
bulda en çok esen poyraz w lodos riiz Bu 1iman ~imd.iki Kumkapıdaydı. 
garlarından maada diğer biitün riiz - ,Bir asır öneeye kadar kadirga limanı 
garlara karşı kendi kendine muhafaza ,adiyle mevcut olup kadirgaların tamir 
lıdır. Zaten bunun içindir ki İstanbu- ,ve havuzlanması için kullanılırdı. 
lun kuruluşundan beri liman olarak . Onun biraz ilerisindeki !imanın adı 
kullanılmıştır. Konteskalyondu. Daha ötede ve Langa 

• w • ,kapısının Sarayburnu tarafında Kesar-
Vaktiyle ıstanEula ugrayan gemıler 1. y dik 1 t f d d Elef . yos ımanı e u e ara ın a a 

Ha1içte demır atarlar; mallarını buraya t 
1
. ' d 

'd lik 1 ki eros ımam var ı. çıkarırlar ve yenı en y a aca arsa 
buradan alırlardı. Bununla beraber Ha 
licin her iki atrafında yeşil bahçeli ve 
aeaçlı )·nlılar ve saraylar da pek çok
tu. 

Bu son liman en büyüğüydü. Yenika 
pıdan Davutp~a kapısına kndar uzar 
ve bugün Langa bostanı denilen büyü'!( 
praziyi işgal ederdi. Derinliği Cerrah 
,paşa camiine yaklaşırdı. Limanın deniz 

Buraya her gün birçok kürekli ve tarafı boydan boya bir duvarla kapa-
yelkenli gemiler girerdi. Halicin iki ta tılmıştı. Yalnız bugün Yenikapı istas
rafı, yelkenler direkiere sanlmış olan yonunun bulunduğu yerde iki tarafın
binlerce gemi ile, ve dalları budanmış pa Iki kuvvetli kule bulunan bir kapı 
koca bir ormanı andınyordu. ):nrakılmıştı. Böylelikle limandaki ge-

Fakat Halicin günden güne dolması, pıiler dışarıdan gelecek olan en yaman 
gemilerin gittikçe büyi.imesi, hele Ga. pücumlardan bile muhafaza edilmiş bu 
]ata ile İstanbul arasmda köprüler ya- )unurdu. 
pılması buranın liman olarak kullaml Bu limanlar bugün yoktur. Yerleri 
masına engel olmuştur. Zaten gen~liği ıopra'kla dolmuş, bostan veya arsa ha
de dört yUz yıl içinde her iki taraftan ~ine gelmiş, yahut üzerine evler yapı]. 
(20 - 50) metre kadar azalmıştır. Es- pu.ştır. Eski İstanbulda bu limanlar ge
kiden Halicin ağzına ve Galatada şim )ip geçici ticaret gemlieri için Haliçten 
diki Yerebatan camiinin bulunduğu daha elverişli idiler. Bunun için çok iş· 
nokta ıle Sarayburnu arasına kalm ve )ekti. Bugün İstanbulun modern liman 
demirden bir zincir germek suretıyle ~htiyacı tetkik edildiği zaman gene bu 
limandaki gemilerin muhafazası imk8· )tıyıların en uygun yer olduğu kabul 
nı da büyük bir nimetti. ~dilmiş oluyor. Asırlarca gemilere ve 

* Sarayburnu, Kızkulesi ve B~şiktnş 
arasındaki kısım da rüzgarlardan mah
fuzdur. Fakat burası evvelce liman o
larak kullanılmazdı. Esasen şehirde bu 
derece ~n·şlemiş ve yayılmış değ:Idi. 

ticaret hayatına karşı belki de hasret 
çeken bu kıyılar yeniden şenlenecek de 
mekllr. 
, Bu vaziyt karşısında (tarih tekerrür· 
dür) sözünü bir defa daha tekrar et
pıekten kendimizi alamıyoruz. 

'!'uran Can 

SON Mart 2 

"Son Posta, nın resimli zabıta hika .. qeleri ı 
•• •• • 

u ren 1r g 

ı Poll• memuru Peabody, gece 
• 1 aat 10 1ularnıda devriye tc· 

zeriten telltlı bir adamla lcartılqtı 
Bu adam evde karı11nın ham yahut 
da ölü olarak yatbfını aöyledilr:ten 
10nra lcapıaın aoahtanıaı evde unut· 
tutu;u -.e bund~o dolayı Içeri ılre• 
meditioi lllve ettı. 

2 Polis memuru, kendisini Davis Me
• yer diye tanıtan adamla birlikte 

evine dotru yollandı. Meyer, yolda aey
yar komiayoncu olduQunu ve tıç akfADl
danberi evinde bulunmadıgını sOyledi. 
Meyerin evi, otomobilini ııaklad~ı huaust 
bir aarajın tısttıode bulunuyordu. 

s Polia memuru kopıyı açm"alc iııted i, 
,... Kilitli Idi, Anahtar delitinden b:ılıt., 

da bir koridoruo lı:orşınndıı ıoıkları yaıınıış 
bir oda görünüyordu. Memur açık olan odıı 
Itapılının ctiQ-iode serilmiş bir kadın cesedi 
alrdü. Kapıya dayandı ve bir hamlede a~tı. 

4 _ Memıır Içeri firdi. Meyer ondan evvel dawaıımıt vo 
derhal yenfo yatan karıaılllD ii:ı:erlne etf~ml . Ce· 

ııedin yaıunda bir morfia tırınıruı vo bir de ao mut bir 
muzun kabuldan duruyordu. Muıuı.uı ilat6nde t oloıa vardı 

5 Memur tcılefoııla polia müdllriyetiı:ıi 
• buldu. Müfııttit Holt'UD ,._ bir 

muavloln derbal yola vıkacaldarı lceıa· 
dl•lno bildirildi. Evde lcalaralı: biçbir ••r• dobıoulmamuına dlllit etn:ıeal 
tıeııblb edildi. 

6 Memur, Meycrin kıaaca ifadesini 
• !)dı Ad 11m seyahattan eve dönünce 

aııabtann yanında olmndıA'Jnı görmüş, 
kapıyı vunnuştu. Birkoç defa vurduktan 
1oora cevap alamadıtından anahtor de· 
IIQ-indcn balctıAını!ve kanaını yerde serili 
olaralc: sıördiiitiinü söylüyordu. 

7 Biraz sonra mtıtttio Holt ve ikJ muavini hadise 
• mahallne geldiler. mtı1etti~, sokak kapısını kapadı 

ve bir mntehassıs rozn lle sahneye baktı. Meydanda 
hiçbir kanşıklik yoktu. 

8 Bunu mtıteakib, ~ınngayı tetkik etti. Şınngada, 
• anoak iki damla mayi kalmıştı. Yerdeki vazi· 

yetine nrzaren, kadının elinden dtıştD~ü anlaşılıyordu. 

9 Müfettiş, Masanın üstünde bul· 
• du4'u morfini ihtiva eden küçük 

bir şi~e He şırıngayı parmak Izi mü· 
tehassısına verdi. Bu sırada araştır
malara başlıımış 6 1an muavin, kapıda 
bir emiırak oldu~unu sOyledi. 

} O Diğer taraftan, mü~ettif 
. .. de apartımanda serı şe-

1 ı Zabıta doktoru, öl6mlln marfin enj~lı 
- aiyonu notieoııl oldutunu ve bı•nun 

kilde tabaniyat yapmışbr. Icendi kendine yapılabilece~ini bildirdi. Hiidiıı 
16-18 aaat evvel vuku bulmuıtu. 

ı 2 Meyer, •v'lclre polis memuruno verdiQ-1 ifadeyi telc
• rarladı. Parmak iri mütehasaıaı, tişede ve tırıngada 

yalnız ölen kadının parmak i:ı:lorlnlo mevcut oldututunu aöyledi, 

M üfettiş, polis memuru ile kısa bir müzakered~ 
bulundu. Memur, Meyer'in tavr ve harekatini 

tamamen samimi gördüğünü anlattı. Müfettiş gülüın'" 
seyerek cevap verdi. 

- Mamafib, Meyer yalan söylüyor. Onu müdü
riyete fTiltürün ve hakikntı kendisin en anlayın., 

Bütün deliller meydandadır. Holt niçin Meyercen 
_şüphelendi ? Bunu siz de bulalıilirsin ,z. Bulamaz.ı.anıZ 

1 ı inci sayfaya bakınız. 

- * 



~- Yüz tuvaleti J 

Gözlerin güzelliği 
Yüze bütün cazibe<:ini veren göz -

lerdir. Aksine en çok çalışan, yoru -
lan ve bu yüzden canlılığını erkenden 
kaybeden uzvumuz da gözlerim:zdl!". 
D"ha pek küçük ~ aşiarda yormıya ve 
lüzumundan fazla işletıniye başladığı
nız bu cazibe kaynaklarını korumak 
iç n ne yapıyorsunuz. HemE'11 hıç b!r 
Ş(:ly değil mi? Halbuki gözün ası. gü -
Zel.iği içinden gelen ışıkta, göz kapak
larının düzgünluğünde, kirpıklerınin 
bolluğunda, yani gözün sağlığındadır. 
Butün bunlara sahip olmaksa tama -
lllen elinizdedir. Kirpiklerinizi çoğa! • 
tabılir, göz kapaklannızı düzgünle§ti· 
l'ebilir, gözlerini parlatabilirsiniz. Hem 
de en tabii bir şekilde ve en kolay yol
lardan giderek. 

Göz adaJelerinin gevşememesi, genç 
Ve taze kalabilmeleri için cgöz jim • 
.nastiği• yapınız. Bu, pek basittir. Sa
bahları, az ışıklı bir yerde gözlerin;zi 
mümkün olduğu kadar yukarıya, aşa
ğıya, sağa, sola çeviriniz. Bir gözü ka
Pıyarak yalnız tek gözle ve en az eS» 
kere. 

Jimna.;tikten sonra gözlerinizi avuç
larınızla kapıyarak karanlıkta on da -
kıka dinlendiriniz. 

Yüzünüz, ellerinız gibi gözlerinizi de 
Sabah ve a~m temizleyiniz. Bir cö -
Yer. içinde, kaynatılıp soğutulmuş ı
lık ve asitborikli suyla, ayni suya bir 
Parça pamuğu batınp göz kapakları · 
nın üzerinde bir kaç dakika tutmak ta 
gözü dinlendirir. Bilhassa sinema, ti
Yatrodan döndüğünüz, bir kaç saat üst
Üste okuduğunuz zamanlar bu .. kom
,Pres» i yapmayı asla unutmayınız. 

Göz kapaklarının düzgün kalabil -
l'n~>s.i ve düzgünleşmesi için geceleri 
Yatmadan evvel yağlı bir krem sür • 
lne isiniz. Unutmayınız ki göz kapak
lannın derisi yüzün her hangi bır ta
rafından daha naziktir. Çabucak buru
§ur ve yüzü ihtiyar gösterir. 

Gözün altındaki ada1e gevşeyip ya
llakıa göz arasında ~luk yapmasın 
diye gözün etrabna masaj yapmalısı .. 
nız. Yağlı kremi sürdükten aonra bur
nun yanından ba~lıyarak gözün üs -
tilnden dolaşarak gene burna kadar 
bütün gözaltını parmağınızia hafifçe 
aıvayınız. Amma pek hafifçe. ......... 

eyaz örgü bluz 

t \ 
' 

ırEvlerimizi nasıl 
Döşemelig iz? 

Kendine uymayan bir renkle döşcnen 
oda, elbisenin rengi yüzüne ynkışmıy:m 
bir insan gibi, göze çirkin göriınür. Bir 
evi doşemek için renklerin psikolojik te
slrlerlnl bUmek ldzımdır. Bunları bilmc
den iyi bir cv döşemck Imkansızdır. 

Bazı renkler ınsanın içine sukiın ve 
rahatiık verir. Bazılan aksine taşkın bir 
ncş'e ve hareket kaynağıdır. Kimisi ay
dınlatır, kimisi karartır .. 

Odn.larımızın da b:ı.zıları süki':~ ve ra
hatıığımız lçln ayırırız. Mcscll\: Yatak o
damızı.. 'qazısında ncş'e ve canlılık ara
rız. Mis<. :.Ionlarımızda oldu~u gibi... 
Bazısını fa.. karanlık bulur aydınlat
mak isteriz. Bllflkls bazan da fazla ay
dınlık gözlerimlzl yorar hafif bir loşlu

ğun ho.sretlnl duyarız. 
İşte yerinde seçilen renkler bu Istek 

ve ıhtıyaçlarunızı yerıne getirir ve dö
şendlklerl odaları güzellcştlrlr. Bunun 
Için her §eyden evvel her rengin teslrlnı 
bllmeıı. 

Mavı ferahlık, gri sülrlin ve rahatlık 
verir. YeıJll serin ve dinlendlricidir. Koyu 
penbe bllfikls sıcaktır. Parlak Jarmızı 
gösterişli bir renktir. Fazla lhtlmo.mla 
kullanılmo.zsn göze batar. Bu rengi, da
ha ziyade, soluk bir renge ean vermek ı
çin kullanmalıdır. Sarı - bilhassa altın 
sarısı - aydınlatır. İç açıcıdu·. Portakal 
rengi fazla göze ~arpar. Kırmızı glbl onu 
da çok kullanmaktan sakınmahdır. Mor, 
gölge tesiri yapar. Hem dinlendirir hem 
biraz karartır. Karanlık odalarda kulla
nılmamahdır. 

Senenin 
Şapka modası 
Mevsim değ~ek üzere. Yakında 

fötr ve kadüe şapkalara bütün bütün 
veda edeceğiz. Daha hafif şapkalara 
kavu~acağız. Onlarla beraber yeni se
nenin yeni modasına da ... 

Bu modanın esas çizgilerini timdi • 
den tahmin etmek mümkün.. Büyük 
şapka müesseselerinde yeni m1:?vsim 
için hazırlanan şapkalann çoğunda 

gene kuş tüylerinden garnitürler gö -
Kullanılan örgüler - Jerse örgüsü 1 ch santimetre olunca örgüyü ikiye rülüyor. Fakat bunlardan çok göz ~h-

ve fantezi Histik örgü. Jerse yani düz bölünüz. Düğmelerin dikileceği tarafa cı renkler de çiçekler görülmekte. Bu 
örgü. Bir sıra ters - bir sıra yüZ' örü • «ı 0.- ilmik ilave ediniz. Ortadan c34. sene yalnız şapkalarda değil rob ve 
lür. Fantezi lastik örgü: «ı» inci sıra ilmiğin üzerine fantezi lastik örgüye tnyyörlerde de çiçek kullanılacaktır. 
2 ters _ 2 yüz, nihayete kadar. ch nci başlayınız. Geri kalan ilmikieri jerse Denilebilir ki yeni sene bir cçiçek se
sıra 2 yüz - 2 ters. İkinci ters ilmiği örgücü örersiniz. İki yanlarda aıa~ıra •nesi• olacak. 
birinciden evvel örünüb. Sonra ikinci arttırınız. c33» üncü santimetrede jer· Bu bahar, garnitürler gibi şapkala -
ters ilmiği örünüz. Sonra 2 tane yüz se örgüsü olan ilmikierin sayısı c50. rın biçimi de geçen yıllardan daha 
ilmiği örünüz. Böylece devam ediniz. olmalıdır. O zaman 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, fantezi olacak. Asker şapkalarından 

Ön - c ı30. ilmikle bildiğiniz 2 ve ı ilmik kesiniz. Geri 28 jerse ilmik ilham alan yüksek kalotlu fötrlerle 
ters - 2 yüz lastik örgüye başlayınız. kalır. Yakaya kadar dümdüz örünüz. mektepli şapkalarını andıran küçük 

Sayfa 9 

Saç Tuvalafleri 

Saçlar oldukça kabarık bırakılmış -
tır. Tepe düz taranmış, dalga yapılma
mıştır. Yanlardan itibaren başlıy::ın 

bukleler ense de epeyce aşağıya do ğı u 
inmektedir. 

Bütün başı çerçeveliyen bir rıra u • 
fak bukle. Bu çerçeve içinde kalan kı • 
sımlar dümdüz ve sıkı taranmış. Sağ • 
da çok kısa bir cyiv». 

Şık çamaşır modelleri 
c-47. santimetre olunca 8, 4, 4, 2, 2, 2, berelerden sonra moda büyük bir ye-
2, ı, 1, ı, ı kesin iz: .3~ ilmik kalır. Bu- niliğe, tam kadınlığa geçiyor. Bu yılın 
nun 28 i jerse ilmigıd~r. ~u sefer 5 de- şapkaları tam bir kadın eşyası gibi 
fa « 7. il mik kesiniz. Ilmık yerleri: İlk süslü ve zarif olacak. 

~olda: Açık pembe ipekliden gecelik 
l\ Sa-Yda: Arnpir biçimini andıran bir ev kıyafeti. İpekli siyah kadifedendir. 

t> lar ve bütün arka siyah ipek dan telden yapılmıştır. 

ilik bluzun kcnarında!:l c2_. santimet- Basık şapkalar arasında yükseklere 
ıe yukarıda olmalıdır. Otekı c6• tane • de rastlıyacağız. Fakat bunlar büsbü -
nin arasında ch santimetrelik aralık tün yeni bir §ekildedir. Tayyörler ü -
bulunacaktır. (Arka - En altta ya - zerinden giyilecek şapkalar her zaman 
zılmıştır.) gibi sadedir. Kenarları geriye kıvrık 

Kollar _ 80 le başiayınız. 3 santi • yuvarlak şapkalar pek moda. Öğleden 
metre fantezi lastik örgü. Sonra jerse sonra elbiseleriyle kordeladan yapıl -
örgüsü yanlardan sık sık arttınnız. mış vualetle süslü şapkalar kullanıla
« ı ·ıh santimetrede cl 12» ilmik olma • cak. Bunlara süs olarak konulan çi -
lıdır. çekler adeta saçların arasına yerleşti

rilmiş hissini verecektir. Pompon, kor
dela, çiçek şapka modasının en başın
da gelmekte. Spor ve erkek tarzına ve
da. 

Saçları önden ayırarak yaniara dog
ru dümdüz ve sımsıkı taramak, uçla • 
rını başın üzerinden - örmeden - bir 
hale şeklinde geçirmek yüze safıyet 
verir. Bu kuvafüre Avrupanın i imal 
memleketlerinde çok rastlanmak~adır. 
Altı aylık ondüle yaptırmak istemiyen 
bayanlar için pek uygundur. Tabıi, 
saçları uzun bırakmak şarttır. 

Kolun yukarısı - Öne gelen kısını
dan 4, arkaya gelen taraftan «ı. tane 
kesiniz. Sonra her sıradan iki baştan 
c ı :ı> er tane « ı6. santimetreye gelince 
hepsini birden kesiniz. Bütün kol bo
yu .26 .. santimetre olacaktır. 

Yaka kıravat şeklinde&ir. Fantezi 
lastik örgüdür. 

Mevsimin nıodasına uygun bir şapka 

« 12. ilmikle başlayınız. c ı» yandan 
«ı» er tane arttırınız. Öbür yandan 
«ı.. er tane eltsıltiniz. Boyu cH. san
tim olacaktır. c4·h santimetrede bir 
ilik yeri açınız. Buradan yakanın öbür 

ucu geçecektir. 

Hafifçe ütüleyip bluzu dikiniz, ku -
sursuzdur. Bu ölçü «42. beden içindir . 
.. 44. beden için c ı o .. ilmik ilave etmek 
lnzınıdır. 

Arka - 120 ilmikle başlayınız. Ön
ce ikili lastik, sonra jerse örgüsiL A
rasıra arttırınız. Kol altında boyu c32.. 
santimetre ve ilmik sayısı « 1 36.- ola -
caktır. O zaman .5, 4, .3, 2, ı , ilmik ke

siniz. Ve dümdü:z örmiye devam edi -
niz. Önce 5 defa « 7.. şer tane, sonra ge
ri kalan kısmi bep birden kesiniz. 

.. 
Bu şapkayı vualetle ve vualetsiz kullanabilirsiniz. Siyah fötrdend ir. Ke

narına pikür geçirilmiş tir. « Vualet» in kenarlarma da ipekle ayni .şekilde 
pikür yapılmıştır. Bu ince tülün kenarlarını a~ağıya çekecek şekilde ni!'tr -

1 laştırml§tır. 
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Çivi narhı mese e o d 
Ticaret Odası lıazırla ı§1 raporu tam lk.bsa V ekilef ne 
göndereceği sırada çivi fabrikatörleri tesbit edilen 

narha itiraz ettiler 

ao POSTA 

lngUI% /1103 , 
Manel!ra 
Sa asını değ tirdi 

tarafı 1 inci aayfada) 

eşkilih Esasiye Kanunu 
·ııet Meclisinde kanunun bazı maddelerinin tadili 

etrafında yapılan müzakereleri aynen neşrediyoruz 
yapılacaktır. Ba kanmn sebeOi 1 n-
yol ihtilali mü scbetile harekat saha- - 3 - [•] 
sında aıane at yapıhna.masmı temin- ~~KANİ - Söz 8adr1 Maksudi Analın'dır. en esaslı blr lnkıl~p taraftarı,.ım. vesalU 11-

.._.,R MAKSilDİ .4RSAL (Giresun) - tlhsallyeyt klınilelı komüıılze ederek De• .. 
den ibarettir. Bazı şeyler •raeaktım lU nerime eevap al- lettn eııne veriyorum. Btnaenaleyh beni ni· 

H 
dım. dn muhakem.e ediyor nuz? o zaman ne o-

Roma, 1 ( ususi) - Ecnebi kay- BAŞKAN - Söz Hakkı Kılıç'ındır. lacaktır? (Komtlıı1atl1k ıstemfyorıız sesrerı> 
naklarından çıkan bir h berde. geçen Evvelki ta.ııunlara. rey vermlyen var mı · ltAGIP ÖZDEMİIWÖLU (ZOnauldall.) -

Ç. . Rey toplama mua.meıesı bltıniGtlr -
ıvı meselesi yeniden sarpa sarmış- rikatör ve tüecarlar keyfiyetten İktısat gün esir edilen 2000 liden HAJD:a ımJ:QOÖLU <Mtış) _ & _ o. beyneimDelclllk olur. 

tır. Ticaret odası sanayi §Ubesi çivi tüc :VekiT~ini de haberdar etmiştir. t~ 1 na d.iZill:liği öylen- cfa.2Iarım: mıı Onderln. Atııtürtüı:ı ~ ~- HALtL MENTEŞ• (Devamla) - Bu~ 
c:arlan ile fabrikatörterin tikAyeti üze- tanbulda bulunan ve bu iş! e meşgul fr m~ · Pr nezareti be- magmdan alan 1mıet İnönllna bu Tel- batıra gelebtlen mtnlhazalarttır. Benim zftl 
rine Avrupa çivi piyasalarını gözden. lan Vek.A.let.in hlr .merııu.ru eniden ff-. . .tştı. . · d . - .. ldlAtı Esa.sb'e ltammunnn bazı maddelerin- Dim1 t:urcaladıtı ıribl blr ~k v~ 

.. • w Y rın, .w myetfe uy urulın~ bir auru de ~Hk J11.Pılmnırına dair teklltlo da hatıruıdan eeçebllecek m teıehhQıalier· 
geçirmiş ve çivicilerin narbın yüksel- yatları JOıZ~ geç~ b~lam~~l%- hayali baberi cümlesinden olCI - u sa 1kincf mad'dedrrtn d.etlşmes1 dola~?:~: dir. İn.,aallah bnnları sUecek cen.plarla tat· 
tilmesi bakkındaki müracaatlannın ye Nar k m~elen henuz halledılmedığın.. Jaihe b"le c:l ~ • ~. • _ le:- mn: Tür.t. cam1aın n.amına kendlsl tik piaşırım. Ne bende ne de ba.gkalarıncla b11 
.rlnde olduğunu tesbit etmişti. Bu mü- den fabrikalar tüccarlara çivi venne _ ve te . 1

• eg~ı~guıı_ soy. ra.n1amm uzedertm.. İklnd. mndcleninn~etil: sul tetehhümler kalmaz. Bu hususlardali 
nasebetle evvelce muteber olan mark: mektedlr. Yalruz inşaat i§inde kullaru- mekteclli. Ve il v: e_difcüiiııe ug- tirU.ı:nes1 haldJtaten hür flklrlerftı uzım za- müllhazalanm a.,atı, l'Ukan budur. 

y-erine yeni bir flat hazırlanmıştı. Ye· lacak çivileri ~t sahipleri elierin ra~lacak c:laha mu~m eleler Tar· :n::: hasretıe b~ btr teYtUr. Çiftçinin YaZİJ8İİ 
ni fiat eski narktan bir iki kurıış fazlaı ki! ruhsa~ameleri göstererek fabrika - dır: h.aly~ •. mahafilınde de ':f~ıstan bilyük temel ~u::~=~r~ fstımWt meselesine cellnce.; ben zann.et-
ldi. Hazırlanan bu rapor tamı lardan dogrudan doğruya temin etmek da: koyun yakılıp yıkıldıgı ~ ya- tık hiç bir zelzele onu sars:ı.~ ne cb.hllt mlyorum ki Dn.h111yt VeklUnin dedltl gil)l 
Ticaret Odası idare heyetinden geçip tedir. Piyasada perakende olarak ~ivf- hut bütün dünya sömürgelerinde yer• n: ~cl De~n dJter maddeler hnldand~ biZde maazzam bir «Questlon nATain oısutı• 
Vekti.lete gönderileceği .sırada dün bir nin kilosu 16 ku~a kadar ~tır. li k.ıyamlarının nasıl hastmldığı ve Şükrü ~ arkada~ söyledlklerine ta- yani ~lttçlnln % 80 1 baştamnın ~bın• 
d b " bir A ıkmı t • . • - . . . . m:ımlle ~ ederim. Bunlar haklkaten çaıı.,mtş buhmsun. Bu .azlyet çok J.ı:ım edl-

en ıre mani ç ş ır. Yem çorap nUmuneler• bastırılmakta oldugu ile .ıştıgal edılme- bugünkü ihtiiııçıarc~an d($nuş ve yerinde ml4tlr. Ben çuıçı,.ım ve zıraı ıutyatın rç~ıı-
Dün sabah çivi fabrikatörleri ile çıvi mektedir. yapılmış değlşikllkierdlr. sızı fnzla ""'""'"-ak deyim. Bi113'orum.. Evvel~ şwuı söylemek ll"' 

t .. I T" t -ı-- · b · Ticaret odası sanayi şubesi fabrika - .r-~ uccar an tcare o~ı sanayı; şu esı- M~ Grazyani iyı"l-i~ 1.ç1n. sözümü uzatmıyacatım. Yalnız kendi ka- terim k1 ben çiftçiye, alelıtıfı.k her vatandıı.fl. 
ne gelerek demişlerdir ki: lardan getirttiği çorap nümuneieri ci ün -r .J- na.atımca, bll.hnssa lklnd mnddeye bfr az yuva sahibi yapınanın ve çalışma Için vesıdt 

c- Çivi vaziyetim tetkik ederek ye İktısat Veka~etine göndennişti. Bu ço • Roma, 1 (Hususi) _ Habe, sui- yan ~n hııt~ ka.!a tutan blr teşekkül ..ar. sahibi yapmanın tamamlle tarattanyım .,. 
ni :ı:,·r nark nümunesi hazıxladınız. Fa raplara fabrıkalann firmalan yapış_tı • kastında yaralanan Maı:eşal Crazyani- Dlyanet Işleri (Gülmeler) Ben bu teşekkiilün bunun lktısadl ve lçttmal faydala.rını cm ta· 
kat Avrupa pı·yasası bugün birdenbire nldıktan sonra mühürlenmiştir. aleyhinde de~lm. Dlnlerln ve dindarların marnlle müdrlklm. Tabii blUrslnlz. Ntte]dlıl 

Y 
nin hayatı tehlikede olcfuğu hakkında hasmı da deaııım. Ancak bütün dlnl ~ert kendt arazlmden 4000 dönümUnU yıı.nl yıı-

değışmiş bulunmaktadır. Siz tetki.kat arın açılacak tütün piyasatali verilen haber yanlıştır. Yaral~anlli.r vtcdanıara: bıraktıktan sonra b1r devıetır1 mını btıgÜn kendı ortakcıtnnma devretnrlf 
ya_p~p fiyatı te: bit ~ ttiğiniz sıra~~ ~- Hendek. Düzce ve İzmit tütün p ·ya-' iyile~mektedirier. resmi bütçesinde, bilhassa teşkUdtı esn.slye- bulUnuyorum. Bmaeımleyh Topr k Kantrnll· 
mırın. b. eynelmıl.el fıat_ı 7, ı 5 İngil. ız lı- s::tları ~,.mdan itibaren açıl"'caktı:r. Du mizin bu yenl1k1nc1 maddesi tn.rşmnda yeri nıı herkesten evvel tatbik etmiş bul~ 

J'-· " S-Lı~ L.-.:ı:_ Basv · i aimıyaca~ knnaatındeytm.. rum. Bu lşcle tamamile ç.Utçtn1n toprak aal1l· 
rası ıdı. Halbukı ?u ~yat yerınde dur- romtakanın tütünl~ne başlıca tal•p aum urguu. • t BASİH KAPLA..~ <Antalya) -Seni orayaı bl olmasını, Kerek 1ktıSadl ve Kerek tç~t 
mamış, 8,20 İnglız lirasına lırlamıştır. Avusturya ve Amerikahlardır. Marmaı Londra, l (H .) Mi .. refs y:ıpa.llıru bakımdan, çok fay<falı görüyorum. ~· 
Ve bize son gelen haberlere göre bu va: ra mın.takasında bugüne kadar sa W an. ıuwıı .- s~er Lütfi - <hd CK:lrşeblr) _ Bunu büt arzettı~lm gl bl, bizde dl~er memleketlerd' 
ziyet te sabit değildir. I>aha yükseimek tütünle:rrin kil()SU 45 - 80, kul'n<: ar.ast~ Makdonald b" nutkunda Milletb ~ çede söy.Icrsbı:. oldulu ~ hukuku m.edentıe harieinde ın· 
te d ed ekt" 0 · · "d -- miyetine olan itimadinıı teyit ederek Bıl.kltı ız(~) -Bfitçede a.yr:ıısöy sanlar yoktw:. Ve ötedenberi yoktur. Kfulll• 

~vam ec ı:· nun ~çın !enı en: dadır. Yeni talipler karşısında yenı · d . . L!. ıertm. sırası gcllnce yine söylerimı. Ölünci _ manlık mffiklyetl bir kaldel dlniye oıaraı 
tkikat yapıp fiyat tesbıti lazımdır~ yasa ile fiatların yükseleceği umulmak eınıştır. ıu. y:e kad'ar hen vakit söylerim. kabul etti~ içln bizde ve bütün mfismınan 

Aksi halde bugünkü formül tatbik edi- tadır _ Milletler U:miyeti haricinde ka- <Kü.tahyu) _ Eı.fiz İbra- memieketlerfnde hertes mülk sahD:ı1 olabl· 
lirse gene mü:şkülat ortadan kalkmış on . bfın. hasta. Ur- ve alıp satablllr. ~ Rusyadaki ınif 
maz.» İSTANBUL lan devletler şurasım l)jlnıelidir IH cE- KmiCOtLu CMuş) _Belki bn ildJ usulü glbl bir usul bizde yoktur. Orada IJlJl• 

Oda, piyasayı yeniden gözden geçir-
mek üzere raporu alakoymuştur. Fab-

Istanbul Borsası kapanış 
fiatları 1 - 3 - 1937 

PARALAR 

ı Slerlln 
Alış 
6lS. 

1 Dolar 1.23, 
20 Fransız Fr. 114. 
20 Llret 120, 
20 Belçika Fr. so. 
%0 Drahm.l 18. 
20 İs\ Içre Fr. S6S. 
20 Leva 20. 
ı Filorin 63. 

%0 Çek kuronu 70. 
ı A vust\lf'l'a sı. 20.00 

I M.J.rk 25. 

ı zıou 20. 

1 Pengil 21, 

20 Lev ll, 
20 Diror 48. 

:uble 
11.3 ç kuronu .!0. 
ı T .,.k altını 1037. 
1 B:ı. knot Os. B. 247, 

,_ 
ÇE I:. ER 

Açılış 
Loncl:-a 617,00 
Ncv-Yor.k 0.7920 

Paris 17.04 
Miluno 1S,047G 

Bruk. 4.:20.'38. 

AUıu 88.~737 

Cenevre S,472S 

Sofya 64.3435 

AnıstPrdıım Vt463i 

~ 22.7Q 

vısa.na 4.2334 
Madrld 11.37S7 

Berrtn 1.9692 
varsovG 4.181$ 
Budapc~te 4.376(} 

B"~ 108.4275 
Bel rad M..5218 
Yokoruuna 'l..1il 
Moskrı\'a 24.94 

Stok.:.alln 3.1434 

ES BAM 

Anadolu l1lL ~ cro 
peşin 

A. Şm. % 66 V<tdell 
BomonU - Nektar 
Aslan çimento 

oo.ao 
oıı.OO 
o,ou 

14.SS 

Sntış 
620. 
126, 
117. 
125. 
&L 
22. 

575. 
23. 
66, 
7S. 

23.00 
28. 
22. 
23. 
14. 
sı. 

n 
10 
248. 

Kapanış 
617 .fl? 

0.7926 
17 03S 
15,04 
4.70~ 

88.5737 
~.4732 

6'4.343S 
1:.!14&& 

2Z.7u 
4.2534 

11.3857 
lS692 
4 181$ 
4 

W8.4m 
!K.5a.ı8 
2.7.786 

24.94 
:J.l434 

OOO'J 
Qtl.OO 
o. 

Ticaret e Zahire Borsası ğe:r milletierin toprakfu.nnı istila eden- şekll. telif eden formül vnrdır. Ben bu for - · azzam bfr ktıtle mülk sahibi olmaktan, aliP 
1 b d hiç bir &at Id d miild2n malüıruıttar de~. Ya Şlikrü Ka- satınaktan mahrumdm. Bizde halk nz çal 

Bu~day yumuşak 

Bulday sert 
Çavdar 
Mısır san 
Yapa~ı Aruıd.ol 
İç fmdık 
Peynfr beyaz 
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e~ un an • men e e e- ya arkaclrupm. yahut teşklldU Esasiye Encü- mal n:ıü1k sa.hlbldlr. Şllndl çiftçiyi toprat ııa· 
mıyeceklerd.ir.)> men! bana. ve herkese kana::tt verecek suret- hibi yapmak istiyoruz. Çlftç_i, bUirsiDiz tl. 

1937 Bütçesi ün 
Meclise ver· di 

te bfr ani~a formülü söylerlerse meseleı esbabı muclbecle de yazıld~ı ;1b1, çift ııe 
kalmaz. Tekrar ediyorum. Devlet te,şldlll.tı meşgul olan halka derler. Çift sürer, kendi 
içinde. Teşklll\.tı Esasiye Kanunu knrşısm _ nrazlst yoktur, baı,kasımn arazisinde ortal' 
da bunların yeri olmaması ıazım gelir. Evet orarak çal~ır. Yahut d'ıı az arazlst vnrctır 
mabedlerimJz vardır. onlara hizmet edenler Zannediyorum ki!. maksat bu nevi çtftçnetl 
vardır. Bunlara b:ıkılmasın clernlyorum. Fa- toprak sahibi: yapmaktır. Zannetmiyonım Id 
kat doğrudan do~ruya nyn blr frunl olarak bunlardan başka kimseleri de ve çlftçt aıne-

(Baştanıfı 1 inci yfn ) Evk::ı.:f Kanunund:ı bunlar !çin hfikfimler Iesfni de toprak sııhtbf yapmak meselesi me'Y· 
de tahsisatın karşılığını te!lkil eden gösterllebUlr. zuu barüs olsun. Böyle olursa o zaman haJ· 
borçların ödenmesi içın bütçede mev - Arkadaşlar; bunu yalnız ben söylemiyo _ vafinını. alftt edeva.tmı evfill, tohumunu; 

92 37 . • • . rum. Bugüne knclnr dışa.rdıın da: d m tedavll sermayesini de vermek lftzımge 
cut tahsısata ıl.iıveten tah ıs o unmuş- dl 1 dl L ..... 1 a.ynı ava- cektir wereceğlz sesleri) Müsaade buyut.ll-

s~ .. . · yı n e m. ....... z. diyorsunuz. amma hald · • ın 
!6'.10 1 tur. Muteba.kı 4,300,000 lirası daı mem miiftülertniz var dlyorlnr. Arzettlğlm gibi nuz, zannediyorum ki bunn blç bir ~evlet 
1000 jleketin her sahadaki inkisa.fiyle: müte- dftşünccle.rlmfn: bu mesere hnkKındakt hu _ hazinesi taharnmill edemez ve bu, clunyanıtl 

2& . • • . . la<~as11 bun"-- lb~l .ı........_1 ... hiç blr yerinde böY1e halledUmiş ~dtr. 
nasıben genısiernekte olan mzmetıerın <UUJ.; ... to .. " r . .ısı;.ex: m ..... beni ten- _ ... , 

GELEN • • •. • : • • • . v:lr etsinler. ben de rn.ha.t edeyim, siz de ra.- Fahrlkaya arnele lAzım: olıluiu gibi. topr-
daha ıyı gorulmesım ternın ıçın muhte- hat edesiniz. <Güzel ıüzeı scsleı:U tşleme~e de arnele lAzımdır. Bllha.ssn ame· 

Bu~dıı.y 

Çavdar 
Arpa 
Un 
Fasulye 
Tltt.lk 

420 Tou lif dairelere tefrik olunmuştur. H"'•:ı M . . leyt topr~a çtvllemek ve onu toprakta tut-
• . . . ~ • CUI 8 teşenı Sua en malı:: ~k zor bir meseledfr. Onun için beli"' 

31S • Bu sene hıç bır vcrgmın tezyıdı veya . . ce, bu verilse bile, dediğim ıtbl, onu to~ 136 "" ih~sı. mevzuu bahıs _değildir. Ku vv.::~- T::.k.lliir; ı:~~: ~zm~; ~~~~ıı~anm: ba~Iaınak çok aot olacaktır_ ve gene~ zaıına-
119 • le umıt ede. ki Tiırk vatanının her mevzwı ba.h 1 Bl. Uietln ha ugün cilyorum k1 aradan seneler geçince gene bıJ 

33 c • so uyor. r m Yatında -Id -·ka ll d l'u kt Bl a-
13 • vatanda~a in<...L.ah veren iktısa.di ink·- bu gibl esaslı tedbirler o.t.ııurken halk ı lnd ""*"... ar ,..,.., e ero evro naca ır. n 

. -..: .. ~ e enaleyh halledilmesi ıa:zım gelen mesele, lJıl 
Yapaj!ı 123 c şafı önümüzdeki senede. de_ bu yılekı ol bir takım sul tefehhumlere meydan knlma- gün elinde- sapanı olan ....-. sftr b ııı-
Mı&ır 28 d w • • • ··d·· · • mak için mesele tamamile sarahaUe mlll t ' ..... ~ en ve aş 
Keten tohumu U : ı ugll gıbı varıdatın tezayu .u ırnka.""ltnl kürsüsünde lza:b edilmek ı.o.'zımgellr_ Ben ;_ sının yanmda ort.akçılık yapan veyahut ara· 

-=~~·-- =====-=-=1: verece~ der vatanda~ vergılerini seve- zedeeeğim bazı müliihuzalıtr.lh: tahrik d z1sr a~ ıusmen vıır. ba$nsırun :r:uınıda or· 
-~-"ı seve ve. kolaylıkla ödenıek suretıle zevk1 ~im cevaplar vasıtasııe bu gibi sul teteeh~~~ ;ı~ık yapac:lçırtgyfl~~n~saH~r(i rm:ar;; 
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DIŞ Fi~ATJ,AR 

Buğday,ı: U:v:erpull 
Buğday: Şlka.go 

Bu~daı: Vinlpek 
Arpa : Anvers 
Mısır :Londra 
Keten T. : Londra 
F'ındılrG. :Hamburg 
Fuı.d.ık L. : Hamburg 
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Antep hasJanesinin 
Bir yıllık mesaisi 

Antep (Hususi) -Antep memle

ket hastanesinde son bir yıl içinde 
14!)31 poliklinik muayene ve G78 a

meliyat yapı:hnış, 1264 hasta yatmış, 
38-t:J laboratuvar muayenesi olmuş, 
420 sıhhi ve 411 adli muayene yapıl
mış ve 21 ku8uz tedavi görmüştür. 

duyacaktır leri kamllen hertaraf cdebtllrsem çok bah _ ır. ud tmesi~ e 
1 1

umi tul dyed d uk met n,.:. 
· .. i zanne E'r m, zm r n s r a ın nn sourıı v 

Ankara, L (A.A.) - Bugun Kamtlta t Y.a; ~~ C. lL ParUslnln umdelerlnint rarard:a"'blan ınetl:ftJt o.r.ıziii mub:tü.çJiırJ 
ya tevdi edi ı,..,...;.,. bulunan 19 3 7 ma i yı Teşkilatı ES:ıslyeye geÇ.ebUm.esi 1~ göste - dafltmtısmdi:ı.n b:ışllıı:: Diğer tu:artan zır.aııt 

....... ~ A rllen esbn.bı mucibeyi ben v:ı.rit gprmüyo - ın 
lı bütçesi, masarifatı vekaletler ve d~ rum. Çünltii esbabı muclbadc clenillyor ki. Bnnkıısı da: çi!tçlvl arnzi sahllii yapmak 1t n 

iı·eter a.rasında şu suretle inkısam ct - Teşltil:u-ı Es:ısfYede Devletin tam slY:tSet ve =~= ı:::mz!s~eş:ır~e 
mektedır: ldn.resıne n!d esas biikümleı: dercedilınek ıa- de ~-'"cak 1 buı .. _ .. ,,. .. AM!- .. :ı-

3 59 zımgelir 3~ o :ın ~"""'&er şeye, .ır 
B, M. Meclisi , 0,200 T Wt he rasını peşfiı vermek clhetfuclen bir tadllli ıs-
Riyaseticumhur 40 1 ,540 niz e:ı: h~~~~n:;::~ Z:!ız!1ı:!; tllzam edecek kadar büyuk bfr m:seıe clelfl(ı 
Divanı Muhaseba.t 6.02,550 1 ve Devlet otorttelert ansındllld milnasebet- dir. Bil.ll.a3sa şlındl yapıllın tadllutta b~-
u ...... ek~ l 30 ı 9&0 ı rl de, :yaptlıı.cak kanunda tesbit edllec~ine av 

1 u~V al~ , , e tesbit eder_ Ve 1imme ~ukuku denilen rer: re, r.ı.tandaşlnra de~ b:ıhası vcrilmtyeı:e~' 
Şurayi Devlet 236,140 din. hukukunu v~ buna mütenlllk prensipiert demektir. 
İstatistik U. M.üdürlüğü 312,920 tesbit ettikten sonra onlan Tc kll4tı ES:ıs1- Mtıazzam bir meselı! kar ısında lsek ııaı~ 

608 ye Kanununun teminat ve t~ke!fülü altına. . r. ' ' rde 
Diyanet iş.,teri ,350 kor. Hükiimetftı. tarzıt sl~t ve ld!:ıresl: Teş- I.edilmesi Uizı.m gelen !is, ~ memleketle e 
l\faliye V ekiileti 19' 7 40,0 78 kiUitl Esasiye Kanununda tt'Sb! ed1lln oldu gibt muazzruru Iili: kutreyl birde~-

- • 53 3'26 ı 00 b ce, arazi. s:ıliibf .rupacıık Ise&:. o v:Lkit her tedl 
Duyunu Umumlye , , en hatırıma gelen b:ızı sul hftiiınü tc~- rf atılım A:mm:ı: b bö le bir' vazı t1 gij!• 
Tapu ve Kadastro U. Mü. 1.361,806 lld edebilecek olan miilllhn.z:ılan: arzetmek ıııedlğUn:. ~lıı ~f Yemnlyetını:e ıntdıf't 
Gümrük ve İnhisariar Ve. 5.3Z4.(l tO lsti~orum. etmesiı çpk lfuınn: otı.n btL memlekette eınıst· 
D hT Vek~l t" 4.880,032 ŞlmcU yapacağımız taıtıntıa Cumliw:iye-~ v:e lStikr ıziık tevlit edecek ySIIII· 

a ı LY,e a e ı .. ı--- 136 -:ıcıo tin; dev!etç~ nıll.llyetq,f. ~ m lffihfr1:. •. r,et:ıe:ı:i: diişjlıunek ve: ıneztlmyı da elden.,.. 
Matbuat ~mum Müd.~r ugu. •"' ol ~nu tesbit fill ~IZ;. rakma:n-ı:k nzımdır onun 1ç1n bir ta.r.afta" 
Emniyet Işleri U. Mu.. .. -·· 5·009 ·914 Devletçlllk. me.sei devletili çeklll ~- hiikü.ınet keııd1! cephesinden, mesel 20 ~~ 
Jan.d.a~ 'Ummn Müdüı:lugu 9.3-]Z',)OO na giriyor_ Ş1m.dl ekonomicle liberal: tar.:ıttan: de: ödenmek üzere u!ak raızıı blr ruıztne bO~ 
ltl1aı:iciye Vekalet± 3.340.1Bq ferdi;vetçi bir vatnnsa.l} ortaya çıkar ~ nosuı çıkarmak: surc lle, dl~r taraftım Zlı:Jiill~ 
Sıhhaü Vek.a.J.et.i 6ı4a7.5 38 pac;ında.yaı ba:tf,iı.rs:ı:. Bankası büy.ilk t.--ıt sahlpl rlle köylÜ atı' 
Adli ~ Vclcl.leti 9.212.612 RASİR KA.PLA1 CAntal;y.:ı;) - Öbür- dün- sındiı mut:ı..vas -i.ünü ıapmnk suretil~ 

Y. • 2 5 7 ya;r.t gitsin derlz: llu ~ ~ tW.m glbi terakki JO 
Maarıf Vekaletl · 0.690 IIALİL CDemnılM _Şekil dev:- liınd.a..luzlı ~ .. mecbur ol:ı.n bir ınıuıı; 
!fafıa Vekaletf 5.003.3'12 letı: tebdll cüı:mflne t:ısadd1 etmt.o dlie aca- tız. Ttısarr:ufı ve m.ülkly tte em.nlyetsizllk f-

Merkez ballltiı.n Sıhhiye Vekaleti başhekimi NuJi 
Aktaneri iki: derece. ciabiliye mütebas

---------.,..-------l sıst ve eczacıyt d'a:. Oirer derece terfi. et-

Iktısat Vekaleti 5.68'3.060 ba onu polis ;ııaRaiıı;yıp cm m:ıhkemeye vere- is:tl.krar.sızl verebilecek Işlerden tev kld ~ 
Zixaat.. 'Vekaleti 6.098550 cekmlcllr? mek llzımclı.t. Zira bu emniyet her terıı : 
Milli Müdafaa Ve. kara 46.733.22.0 Sonra esbabı mncihetfe denlllyar ki: nıilll- ~bem: ~ hem temelidir zannın~ 

7 823 755 ye~ Devletin ı;ıekll' nıey:ınına. torarıreıı 
Milli Müdafaa Ve. hava · · H.. ·ı 1.ı:.ı. 1 f"1 
Miflt r-..Iüdafaa Ve. denfz 6.06 ı .780 bey;nelmUel cereyanlam karşı R!ildlmetln eli llS apÇJOm mÜ tuıaza 8 

• 
• 

tirilmiştir. 

Her cepheden muvaffak oir müesse

se olan Gaziantep memleket hastanesi 
bu halile büe ihtiyaca cevap vererne -

A~·~ Kapan 
Anadolu I ~ S9.20 59 2J ~ mektetir. Teşkilat ve k.adro noksan, 

, I vadeli 00.00 00.00 y,atak sayıs.t azdır. 75 yataklı olan bu 
• II pe. 39.20 39.2J hastaneyi nümune hastanesi şekline 
• II va. 00 00 00 ı» 

AnndOlu mü. pe~i 4~30 4Z.3) ı;ifrağ- etmek behemehallazımdtr. Kaza 
••••••ı•n•••••••wlmerlt-ezinin nüfusu yüz otuz bin kü • 

ne bir sllfill vermiıt oluyoruz. Ş1nıdl bir ko- nii ıota--ı CM""n") _ Bendeniz d' 
Askeri fabrikalar .3".865.990 mühist, komünizm prap ancl3.81 ynp•Yor ve .. , - tl .., ra...ı"' ... hlikümferlnl oı...· .. arak edlndl~irn Ib • Harita. U. Müdür. ı45.890 komünizm propngandrun y p~n dolayı .ı......, .0.1.43 "' ~~ 
Meteoı::oloii U. Mü. 532, ı :3; tfıbfi Devletin şekl1n.1 tcbdll. ediyor diYe y:ı. _ sa.sı yüksek hu..orurunuzda nrzetmek nzere tt-
--·-~·-·-··-·-... --·-·-- kallıyıp mahkemeye Tl'rlldlkten sarıra M _ toyonım. Kıs:ıca aızedcce im. kıymetli valt 

d Bu "'"d ··1ıc k h b kim huzurunda bu komfinJst derse kf• beni lerlnlZi suiistimtıl etmiyece~im. t1 
sur u:r. mtK. ar mu na i'it ta esa a niçin buraya ~etlrdlnlz v.: niçin buracıa' ınaz- İklncl maddeye UAvc edilen vıısınar !~ 
katılusa üç yüz bini tecavüz eder. Çok nun s:ındalyesinde otnruyorum? İnkillipçı _ demektır ki mcvkll iktidarı elinde bulund 11• 

.__ 'abıılık L • l k · d 1' lık Devi t kil d hi! di ran C. H P. ~m diye kad r prolframındil u ır~ 
Kal oir vi ay:et mer ezın e ancaK e şe ne a r. Ben en geniş ve de olarak, esas olıı.rnk kabul ettl~l bu vıısı 
yetmiŞ. beş yataklı b tt hastanenin her ( *) Baştaraflan 26, 26 şubat tarihli ı.a.n millete ~ edi 
talehL karşılaya \YacağJ. muhak.kaktır. niishalarımızda (Arkası var) 
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Günlerinin 12 saatini 
sinemada geçirenler 

Avusfurgada... 
Krallık 
Suya düştü 

1 Yazan: Osman Cemal Kaygılı 1 ltalya " şimdilik münasip 
değil " diyor 

~o ı o o 
ô o o 

Wlo : o,, .... 
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1 
Paris, 1 (Mart) - Fransız gazete

leri Alınan Hariciye Nazın Von Neu
;rath'ın Viyana seyahatinde takip etti
ği gaye hakkında icyıatta bulunmakta
dırlar. 

1 
Söylediklerine göre Alman Nazırı 

iki maksat takip ediyordu. Birincisi 
Almanya, Avusturya, Macaristan ve 
!talya arasında karşılıklı bir yardım 
muahedesinin akdi idi. İkincisi de A
vusturyada krallığın iadesi tasavvurla. 
rının kat'i şekilde bir kenara bırakıl-

Sinemacıların yeni bir şikayetini ga 1 I uğundan ve gece yarılarııla kadar sü ı 
zetelerde gördünüz belki: ren uykusuzluktan sonra, hiç insanda 

Gündiızleri saat ·arımda sinemaya takat mi kalır ki blr de sab,llha karşı 
· glrerılerin çoğu, ancak gece yarısı ora

dan çıkıyorlarmiş ! 
Yağmurlu, çamurlu, fırtınalı, tipili 

havalarda bu usul pek te fena bi:-şey 

değil hani! Öyle günlerde, vakit geçir
mek için altı kuru, üstü kuru, içi sıca
cık bir yerde iki h'Clfadar yanyana bi
rer koltuğa, yahut sandalyeye kuruldu 
lar mıydı, ooh! Artık gel keyfim gel ! 
Vakit geçinnek için bundan ala yeri, 
dı.şanda, nerede bulacaklar sanki? Üs
telik perdede görecekleri manzaralar
la dinleyeceklerı müzik te caba ! 

- Ya karanlık? diyeceksiniz ... Gı.in 
düzün saat yanınından gecenin on iki
sine kadar insan o kadar uzun karan
lıkta oturmaya nasıl dayanır? 

Adam si.ı de, on, on iki saat kadiır 
karanlıkta kalmaktan ne çıkar sanki? 
Dünyanın üç ayı gündüz, üç ayı gece, 
yahut altı ayı gündüz, altı ayı gece 
içinde geçen yerlerde yaşayanlarm 
canları yok mu; onlar o kadar uzun ka
ranlığa nasıl dayanıyorlar? 

Şakayı bırakalım ama, sincmala!'a 
gündüzün saat yarımda girip oradan 
ancak gece yarısı çıkanlar, bari oraya 
giderken yanlarınde birer küçük ya· 
tak, yorgan filan da götürseler de gece 
yarısından sonra uykularını da orada 
çıekseler iş, daha pratik ve portatif ol
maz mı? Hele cumartesi~ günü, öğle 

paydosundan sonra sinemaya girip pa 
zar gecesi saat on ikide oradan çıkan
lar için bu usul en yerinde, en uygun 
bir usUldür. Çünkü, cumartesi gunü 
öğleden biraz sonra sinemaya girip an 
cak pazar gecesi saat yanmda oradan 
çıkanlar muhakkak ki ertesi pazar gü
nü öğle vakti gene oraya damlayıp pa 
zartesi gecesi saat on ikiye kadar ge
ne orada kalacaklardır. Onun için, böy 
lelcri, cumartesi günü girecekleri sine
maya birer küçük yatak yorganla git
tiler miydi, hem pazar gecesi, gece ya
rısından sonra uyumak için ta uzak
lardaki evlerine, barklarına gitmek 
zahmetinden kurtulmuş, hem de kırk 
saat deliksiz sinema seyretmiş olurlar. 

Hatta, böyleleri tıpkı halıarda Kah
taneye, yazın sulara, Alemdağına f;ı{m 
gider gibi evlerinde anne1erile, teyze
Jerine, hizmetçilerine, aşçılarına cumar 
tesi sabahından mevsimine göre sö.~i.iş, 
kavurma, kuru boğaça, gözleme, dot
ma, lop yumurtş, helva gibi kuru şey
ler yaptınp bunları da birer sepete yer 
leşUrere.k yatak yorganlarUte biı-likte 
gittiklt•ri sinemalara götürseler mcsele 
o zaman daha dört başı bayındır kaçar. 

Bizim yazıcı arkadaşların bir~oğu 
ne vakittir dillerine persenk edinmiş· 
ler. boyuna söylenip duruyorlar: 

- Bizde gazete, kitap niçin okunmu 
yor acaba ? 

.. Sinemalnrdaki bu durum karşısında 1 
ışın acabası, Recepağası sorulur mu ar
tık? Düşünün bir kere, gündüzün, öğ
le vakti, aydınlıktan kaçar gibi sin(>
malara dalıp gece yarısı, ancak saat on 
ikiye kadar vakitlerini o karanlıkta ge 
çiren insanlar gazeteyi, kitabı neredec, 
nasıl okusunlar? 

-Sabaha karşı mı okusunJar! 
Diyeceksiniz. Yağma yok, on, 0:1 iki 

saatlik göz, kafa, kulak, sinir yorgun 

evde gazete, kitap okusun! 
Peki ama, gidilen herhangi bir sine· 

madaki film pek güzel olur, ınsanın 
pek h2şuna gider, kendisini Adeta mest 
eder de onu bir defa seyretmekle doya 
maz; alıcı göziyle haydi bir daha sey
reder. Fakat ayni film, cennet bahçe 
lerinde hurilerle meleklerin kına gece 
,lerini bile göstermiş olsa onu üçüncü 
,defa seyretmek, mutlaka insana kabak 
,tadı verir. Halbuki gündüzün yanmın 
dan gecenin on ikisine kadar sinema
da kalanlar o filmi üst üste üç değil, 
dört defa seyretmeğe nasıl dayanabi
.liyorlar acaba ? 

Ben, vaktiyle, yani bundan birkaç 
yıl önce, bir gece, sinemalarm birinde 
p meşhur Atlantit filmini seyrederken ' 
bir aralık, 9Crde arasında, baktım si· ' 

Avusturya tahtının varisi 
Arşidük Otto 

,nema hademelerinden biri gelın~, tam masını temin etmekti. Avusturya baş 
yanıbaşımdaki kıranta bir adamcağızı vekili gayet nazik davranınakla bcrn
,dürtüklemişti: her birinci tekiifte meselenin tetkik e-

- Hey, efendi, kalk yeter artık! Bak, dileceği, ikinci tekiifte ise meselenin 
üçüncü filmin de sonu geldi, sen hala münhasıran Avusturyaya taalluk eden 
buradasın; halbuki biz, yeni gelenlere .bir iş olduğu cevabını vermiştir. 

yer bulamıyoruz! Londra, ı (A.A.) - Deyli Telgraf 
Bunun üzerine heriki gözünü açmtş, gazetesinin aldığı bir habere göre, t-

ona şu cevabı vermi~ti: talya hükumeti Avusturyaya verdiği 
-Ben daha hiç birşey seyretmed!m 

ki yahu! 
- Tabii seyredemezsin! Çünkü sen 

buraya akşam saat altı buçukta fitil 
.gibi geldin, sızdın, hala ayılamadm! 

Böylesine tabii, can kurban değil 
mi? 

Sinemacıların şimdi kendilerinden 
şikayet ettikleri koltuk çürüten, yahut 
aydınlıklan kaçan müşteriler de yoksa 
hep o ç~itten kimseler mi? Hiç sanmı 
yorum ... Eğer öyle olsaydı, sinemalar 
da rakı kokusundan oturulmazdı. O be 
nim dediğim binde birdir; o da belki 
o geceyi sinemayı bir başka meyhane 
,sanarak bir iki tane daha tezgah başı 
yapmak için içeriye dalmış, fakat ara 
dığını bulamayınca: 

-Hele şöyle şuracıkta bir nefes ala 
,Yı m! 

Diye sandalyeye çöküp sıza kalmtş
tır. 

-, 
Resimli zabıta 

hikayesinin 
hal şekli 

Soyulmuş Muz kabulu müfettltln ,ıd
detıe nazan diltkatlnl celbetmı.u. (4,7,8 
numaralı resimler.) Kabutun görünü~ün
den, ancak 1-2 saat evvel soyulmuf olma 
sı lfızım geliyordu. Halbuki, zabıta dokto 
ru kadının 16-18 saat e\'veı öldülünü söy
lemişti. 

E~er Muz kadın taraCından soyulmu~ 
olsaydı, aradan uzun bir zaman reçUtl
ne nazaran, kabuklar kararacak ve bü
zülecekt.l. 

Bundan ba.,ka kocası, gerek poll& me
muruna, gerek müfettışe verdili ifadede 
.kapıya vurdugundan. bahsetmt4t1. 

Halbuki kapıda çıngırak nrdı . Blna
enaleyh vurmaya lüzum yoktu. (3 numa
ralı resim> 

İşte bu deliller üzerıne müfetu, kadı
nın kocasını tevkif ettirdi ~e tııhakilı:a 
onun katil olduRu meydana çıktı. 

-• 

Arşidük Otto'nun bugün Belçikada 
otunnakta olduğu p to 

cevapta Habsburg ailesinin tekrar tah
ta çıkarılmasının bugünkü şartlar ıçin
de mevsimsiz olduğunu bildirmiştir. 

Viyana 1 (Mart) - Başvekilin Ro
.ma seyahatini tacil ettiği rivayeti yan
lıştır. Başvekil İtalyaya nisandan ev· 

ı 
\'cl gidcmiyecektir. Şimdiden seyaha
tin tarihini tesbit etmeye imkan yok

ı tur. 

* Belgrad 1 - İtalyan gazetelerinin 
yaptıkları m enfi neşriyat üzerine, A 
vusturya H absburglar meselesinde 1. 
talyadan ümidini kesmiş ve büyük bir 
ehemmiyetle takip ettiği bu gayenin 
tahakkuk u için gözlerini Fransa ve 

1 
Çekoslovakyaya çevirmiştir. 
.............................................................. 
GedikpRşa Azakda 

Halk Oparali 
Hıı akşnm snnt 2 de 

meşhu r tenör 
'1'omakosla 

K1rk Yilda Bir 
perde ımılırıııda 

Toıııakos lıırHfıııdan 

Türkçe v~ Ruınca şarkılar 

Milli küme maçları başlıyor 
)#. ~ * 

1
14 Martta Galatasaray Güneşle, Fenerbahçe de Beşikta§la kar-

şılaşıyor. Bu maçiara İzmir ve Ankaradan ikişer klüp i-'t.rak 
edecektir. Maçlar, Ankara İzmir ve lst.anbulda yapılacağına göre 

yol parası olarak tahsis edilen beş bin liranın kifayet etmiyeceği 
anlaşıldığından bu paranın 8000 liraya iblağı utendi 

İstanbul lik müsabakalarının bir dev\ Fina! maçı olduğundan, berabere kalın 
re üzerinden yapılan maçlan nihayet- dığı takdirde yarım saat temdit vardır. 

ıcnF~~·tboı f d f d t Bir vusturya takımı geliyor 
~u e erasyonu tara ın an an - . 

· ed"l ·ıı· k"" 1 d FenerbahJe ve Beşıklaş takımlarının zun ı en mı ı ume maç an a on A . . . 
do .. t tt b 1 kt nkara ve zmır scyahatlerıne tesadüf r mar a aş ayaca ır. ., . 

M 1 k t' · d b' . . d f 1 1 eden -0 ve 21 Mart tarihlerınde Gala em e e ımız e ınncı e a o ara c t 1 c·· kı·· 1 • b' 
ı ille k"" ekl' lA "k 1 asaray a, une.ş up erı ır Avustur 

yapı~ m ı ume ş ı ayı ıy e an- . • . 
laşılamamış ve klüplerimiz bugün ha Ya. takı~ıyle maç yapmaga teşebbus et 
k 'ld . tl . . 1.. d . . d mı.şlerdır. 

ı vazıyc erını usu u aıresın e tes .. 
bit edememişlerdir. İstanbul lik maç- Yap~lan muhabcrat musbet bir net~ 
larında ba~tan sıra ile derece alan dört ce __ verırse bu iki takım Avusturyaıı bir 
klüp yakında başlayacak olan mil!i kü kluple ayn ayrı maç yapacaklardır. 
me oyunlarına iştirak etmek suretıyle r , 
şampiyona maçlarını yapmış olacak - Milli küme fikstürü 
lar, bu suretle 3 Temmuzda sona ere- İstanbul 
cek olan maçlardan sonra şampiyon ta Fener No. ı 
kım belU olacaktır. Be~lktaş 
, İstanbul, Ankara, İzmir takımları a- Güneş 

No. 2 
No. 3 

İzmir 15 - ff 
Ankara 7- 8 

rasında yapılacak milli küme maçlan °· Saray 
,Için klüp murahhaslan dün bir toplan 14 Mart 
,tı yapmışlardır. 

~No. 4 
istanbal 

1 - 2 
imıır 
5 - 6 

Ankar 
7- 8 

Oyun tarihlerini tesbit edecek numa 
ralar için kur'a çekilmiş, bir numara 
Fenerbahçeye, ik~ numara Beş~taşa, 
üç numara Güneşe, dört numara da 
Galatasaraya isabet etmiştir. 

Klüpler bu kur'ada aldıklan numa
ralarla mllt küme maçlarını yapacak
lardır. 

l.f Martta başlayacak olan milli kü
me oyunlarında ilk maç Galatasarayla, 
Gün~, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasın
da olacaktır. Milli küme maçları için 
klüplerin yol masrafları karşılığı ola -
rak kabul edilen 5000 liranın hiç değil 
.se 6000 liraya çıkanlması için Türk 
Spor kurumu nezdinde teşebbüsat ya
pılacaktır. 

GUenş- Beşiktaş [nal ma~1 

20 Mart 
21 Mart 
27 Mart 
28 Mart 
3 Nisan 
4 Nisan 

10 Nisan 
ll Nisan 
17 Nisan 
18 Nisan 
24 Nisan 
25 Nisan 

1 Mayıs 

2 Mayıs 
8 Mayıs 
9 Mayıs 

ıs Mayıs 

22 Mayıs 
16 Mayıs 

23 Mayıs 

29 Mayıs 

30 Mayıs 

5 Haziran 
S Haziran 

2.f Şubat 1937 Çarşamba günü ya
pılması lazım gelirken havanın fenalıAı 

1 
dolayısile tehir edilen dostluk kupası 12 Haziran 
fina} maçı 7 Mart 937 Pazar günü Gü- 13 Haziran 
n~ ve Beşiktaş arasında yapılacaktır.! 2o Haziran 

1) Maç Taksim stadyomunda oyna-
nacaktır. 27 Haziran 

2) Maç hakemi Fenerbahçe antrenö
rü Bay Eliott'dur. 3 Temmuz 

3) Maça saat 15,00 te başlanacaktır. 

'3 - 4 

5 - ı 
6 - 2 
7 - 3 
7 - 2 

ı - 4 

2 - 3 
8 - ı 
8 - 2 
6 - 2 

6 - ı 

2 - 4 
5 - 4 
3 - ~ 

ı - 3 

7 - ı 
'1 - 4 
8 - 3 
8 - 4 
8 - 3 
8 - 4 

( 3 - 'Z 
( 4ı - ı 

1 - 2 
3 - 4 
2- 4 
ı - 3 

2-5 
2 - 6 

8 - 6 
8- 5 
s - 5 
8 - 6 
• - 6 ,_5 
'1 - s 
7 - 6 

ı - 6 
1 - 6 

s - 6 

İstanbulda nakliye masrafları 
çok yüksektir 

1 - '1 
ı - 8 
e - a 
e - ., 

2 - ., 
2 - 8 

5 - ., 

5- 8 
3 - 8 
3 - 7 

7 -

(Baş tarafa 2 inci sayfada) 1 dar bu İstanbuldaki nakliye tarifelen ve 
iki nilili olmak lAzımdır. ı bu tarifelerio dayandığı tetkilnt ta aırt ha-

Alaeağımız izahın eaaııı budur; bu na- mallığı kadar cayri medeni, gayri iktisadi 
zariyeye ne dereceye kadar hak vermek ve binaenaleyh memleket hayau bakımın• 
icap ettjği meselesi aynca tetkike değer dan muzırdır. 
bir bahis olmakla beraber bugün muhak- Buna mutlaka çare bulmalıyız. 
kalr. olan şudur lr:i bir iskelede mevcut o- Muhittin Bireen 
lan vaaati it hacmine mukabil orada :ki 
miııildan çok ruıa i, veya teşkilat kuvveti Hala o garip 
vardır. Ben ne zaman hamallarla bu l§i Ve gülünç ter anel 
kon•tmuş veya münakap etmitııem, on - (Baştarafı ı inci sayfada) 
ların da bu halden, itten fazla iKi bulun-

satırları arasında şu garip fikir de yer 
masından ve alınan Ücretierin pay edildiği 
zaman kendilerine 40 kuruştan fazla bir almış bulunmaktadır. 
yevmiye isabet etrnem~inden tiklyet ettik- ((Eğer Alman devletinin istekleri• 
lerini görmüşümdür. Halbuki, bu miktar ne muvafakat edecek olursak, Suriye
i, hacmi için ödenen para 60-70 lı.uru,luk yi, Hicazı, lrakı, Filistini, Şarki Erdu• 
bir yevmiyenin göreceği iıte nazaran, va • nü, eline geçirmek için Almanların ha
ııati olarak, hiç olmazsa dört mislidir. E- reketini bekleyen Türkiyeyi de dinle
ğer alakadarları benim bu aözüme inan-nı· mek lazımdır. Türkiye bu araziyi sulh 
yorlarııa her iskelenin bir haftalı'k işini sıkı muahedelerile kaybetmişti.>> 
bir puvantajla kontrol edebilirler. Ozanııın Bu sözler yeni değildir. Bazı mÜs· 
bugünkü tetkilatın ve elde tatbik edilip t 1 k ·ı · A .. 1 • ' J h' ' . . . em e ecı erın rap a emını a ey ımı• 
gul«"n tarıf~nın ne kadar aykırı bir ıetkı - k k k .. · t tt'kl · ·· • . • ze ış ırtma uzere ıca e ı erı gu• 
lat ve tarıfe oldugunu görerek bu ~ ba,kıt ı·· ı d b' "d' 11.1 h' · k 
b. k'ld ı · k 1• 1 unç oyun ar an ın ır. " a ıyetı ço -
ır te ı e nası tanzım etme azım g.• e- .... 

C~nı" t 11~·k ı · tan anlaşıldığı halde hala tazeıenip tu· -e· e .- ı e ve çare en aranmaya batlırı- . 
zelenip öne sürülmektedir. n ır. * Devlet adamlarımız söylediler, rad-

Türlciyede pahalılık yapan teylerdı-n yolarımız ve gazetelerimiz günlerce 
biri de i§te bu nakliye ücretleri ve bu ara- neşrettiler: 
da Türkiye münakalatının dörtte üçiinü H Türkiye Arap alemine karşı dost
kontrol eden Istanbultın nakliye reiimı -jlukt~n v~ iy~ komşuluk hislerinden baş 
dir. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir l ka h ıç bır hısle mütehassis değildir, 
pahalılık görülmüş değildir. Bu işi ~im - komşularından hiç birine karşı fena b:r 
diye kadar olduğundan baııka bir tarz.da niyeti yoktur.>> 
ıeRkilAtlandırmıya ihtiyaç \'ardır. Bu sözler yeni olmadığı gibi gizli 

Ollhiliye Vekili Şükrü Kaya, gayri in • k tl · d k } · J • • . ma sa ar peşın e oşan arın ıs erıne 
sanı bır şey olan sırt hamallığının kaldırıl· 1 1 · · · · · 1 · 1 ' 1 

R 
ge en şey erı ışıtıp ış erıne ge meyen e-maaını istemekle çok isabet etmi~tir. u 
ri duymamaları da yeni değildir. sırt hamallığı hem gayri ioaani, hı:m gayri 

J Ne div•lim, Hi' eı. layan beri gel-medeni, hem de gayri iktısadi olduğu ka-
. ; " 1 



12 Sayfa 

Herkes İstanbullu vatandaşın yalnız 
Türkçe konuşmasını istiyor 

SON POSTA 

1 
Suri!le heg'eti Cenevrede 

. Ne yapmak istiyor ? 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 

Mart 2 

Müstemleke • • 
ıstiyoruz, bundan 

• 
vazgeçmıyoruz , 

Gene Suriye muhabirimizin yazdı-
Yurdumuzun her k.ö~esinde yalnız öz 

1

. ima bütün yüreğinizle çalışmak s~zin ğına göre Suriye hükumeti : (Baştarafı 1 inci sayfada) 1 iadesi meselesinin halliyle. 
Clilımız konuşulduğu halde İstanbulcia için mukaddes bir vaziledir.• _ ~<Sancağa tayin edilecek umumi Büyük elçi ezc~le de_mlştir ~: 2 _ A~man milletinin bizzat kendJ 
b:ız: vatandaşların bilhassa umumi yer Ve bu Ayeti samiine izah ederek de· valinin Suriyeli olmasını, Sancaktan,. «Almanya, kendısıne dikte edılen ba kuvvetlerıyle. 
lerde türkçeden başka bir lisanla konuş dim ki: cTilrkiyenin saadet va selameti S . 1. . meb"us yolla m xış muahedesi veeibelerini yapabUmekı Hatip, Versay muahedesinin haksıZ.. 
malarının iyi bı.r gözle görülmemiş ol- için türkçenin ana dilimiz gibi yayılına urhıyke meckısınel Şam nt ası~ı, içini ihracatını çoğalttığı nisbette bü- Iıklarını tebarüz ettirdikten sonra, Al· 
du.!:unu ve bunun menedilmesi i~"in sı lAzımdır.» ma erne arar arının emyız yük B ·ı · t 1 ğu G" rük .. t ml k h kk i t dt;-.t.,.f - ~ hk . asdik ed'l . . . n anya ımpara or u , um ;manyanın mus e e e a ı s e 6ı.uo 
muhtelif yollardan tetkikler yapılmak· Bundan sonra türkçenin güzelliğm. ma e.mesınce t ı mesı!'m ıste- .himaye sistemi tatbik suretiyle kendi- ,ve bu hakkı cerhetmek için ileri sürii· 
ta bulunduğunu dünkü sayımızda yaz- den ve şirin bir dil oluşundan bahset- yecekti. ,lerini tecrit ettiler. Temelinden sars.ı. - )en deUll€ri kat'i ol!arak reddettl,ğıru 
m~tık. tim. Önümüzdeki Hamursuz bayramın Muhabirimizin bir kaç hafta evvel lan Alman ekonomisi, ancak Nasyonal bildirmiştir. Almanya ne emperyalist 
T.ırk vatandaşlarının umumi yerler- da Halıarn tarafından türkçenin tnam- yolladığı bu malumat bugün tamamen Sosyalizm tarafından orta Avrupada bir müstemleke siyaseti takip etmE'k1 

de mutlaka türkçe konuşmalan lazun mümü için bir nutuk söylenecektir. Bu tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Filha- ;bir sükfın, nizarn ve emniyet bloku te- ne de müstemlekelerirıi sevküloeY§ Us· 
g.eld ğt hakkındaki cereyan çok ilerile- suretle anlatmak istiyorum ki bu yol· kika lskenderun ve Antakya iş ini Ce- sii edildikten sonra ihya edilebilir. ,leri haline getirmek niyetinde de~ildir. 
ın·~ r. da çalışmaya biz esasen başlamış bulu- nevrede yakından takip etmiş olan Dört senelik ekonomi planının tatlıi İngiliz. Alman deniz anlaşması, Alman 

Bu mesele, dün toplanan Şehir Mec- nuyoruz. Fransızca journal'ın siyasi rnuharriri ,kına Almanyayı mecbur edenler gene yanın böyle maksatlar gütmediğini kA 
lı:,. 1utarı arasında da korı'dorlarda hu S · t _ B 1• 1 tarafından bu me 1 ,yabancı memleketlerdir. Başlangıcında fi derecede is bat etmektedir. Almanya 

İ Orta zamanlarda Avrupa şehirlerin· ahın' d~l ce t 1 b' l 'k se ekye ,plfmla alay ettiler. Bugün ögr· eniyoruz nın müstemlekeye ihtiyacı vardır. Zi 
su.,ı <.ekilde münakaşa edilmış· tir. stan t en •u sa ır arı ır ı te "~ de Yahudi mahallelerinin etrafı duvar a sıs e 1 

T 
0 u- ki, Almanya ile ancak bu plandan sar- ra ham madde membalarını kendi ser· 

bui. vılayetini ve halkını temsil eden a- lar la çevri~ bir halde idi. Bunlara yalım: . . .• . . . fınazar ettiği takdirde müzakere edile mayesi ile işleteceği sahalara malik of 
zalJr, Türk tebaasının umumi yerlerde Ghetto = Geto derlerdi. Türkiyede ka - «Uluslararası ış ~ırlıgının yenı bilirmiş. Almanya mutlak bir otar§ı pe mak ihtiyacı karşısındadır. Gerçi Al • 
tuı ı<çe konuşmalarının zaruri olduğu bul edilen Museviler böyle mahsur bir metodu Cenevrede henuz başlayan de- şinde değildir. manyay·ı ham maddeleri yabancı mem 
hlkk!nda müttefiktirler. Kendilerile kl b mahalle içine yerleştirilmediler ama is nemeden daha mera ı ir denemeye Almanya dünya ti~"aretine muhalif 1eketlerden satın almaktan hiç bir §eY 
go ... . en muharririmize demişlerdir ki A · ·· b ~ lam ahalinin arasına da serpiştı.rı.me- çok seyrek olarak ta i tutulmuştur. ,bir ekonomi siyasetı giltmemektedir. menetmemektedir. Endüstri mamulAtı 

c- Ecnebiler kendi dillerini konu~-ur dikleri için gene bir Getoda yaşar gibi Ortada Uluslar Kurumuna girecek olan ,Avrupa, herhangi bir memleketin ta - ,için mahreç ve Alman teşebbüsüne fa 
lar. Buna kimse müdahale edemez. l''a kendi alemlerinde yaşadılar. Bundan Suriye devletinin kadrosu dahilinde ,mamen ve kat'i olarak kabuğuna çeki- aliyet sahası olmak itibariyle de miis 
kJt Türk teb:ıası olan Yatandaşların başka Museviler, ticarelle meşguldülcr. Sancağın nihai statüsünü te bit et- Jemiyeceği derecede dardır. Dört yıllık .temlekeye ihtiyacı vardır. Birkaç sentr 
urounu yerlerde mılli hissiyatı rencide Türkler ise ekseriya ticarete heves et· k 'b' "h' bı'r vaz'ıf d B pUm, Almanyayı ham maddeler saha- inkişaftan sonra, Almanyanın bu miis 
d k kild t .. k d b k rsan me g, ı mu ım e var ır. u d b • . h 1 

e ece şe e ur çe en aş a 1 • mezlerdi. Sonra 0 zaman Museviler as . f : .. . 1 k . .. sm a ya ancı esaretinden kurtararak temlekeler vasıtasıyle ham madde J t1 
lar:a konuşmalarına taraftar olmak kere alinmazdı. Binaenaleyh Türklerle vazı eyı uzerıne a 8~ • ornıs.yon . go~e sermayeyi kurtaracak ve bu sermaye, 'yacını harpten evvelkinden çok daha 
m.ımkün değildit·. Bunun önüne geÇ'- temas gayet az olduğu için Museviler ç~rpa~k ~ere.ce~c ıyı teşktl edılmış· bu suretle yeni b ir hamle alacak olan büyük nisbette temin edece~tD.de hlç 
rnek zamanı gelmiş \'e hatta geçmiştir.• türkçeyi öğrenememişti. Halbuki şim- tır. Çunku Hındıst~nda yapılacak teş- ,beynelmilel ekonomi ve tecim kanalma /lÜphe yoktur. Ümit edelim Id, aklwe-

di vazı'yet bö'yle değildir. Daima her sa rii islahat işini tetkıke memur hey'ette .akabilecektir. lim ve mantık bu meseleye hakkan!yef 
Az;.~dan sabık Hukuk fakültesi umu- 1 ı· · F 1 hada bir arada ya~ıyoruz Ve tüı·kçc· bulunmuş bir ngi ızı, e emenk Hin- Fon Ribbentrop, müteakıben, müs - )e bir tarzı hal bulsun. Almanya bugün. 

mi katibi Dr. Etem Akif demiştir kı: d d h"'k' ı ·k · b' F ı ı k ı · k h k tı ~- .... nin öğrenilmesi ve konu§ulması bu su- İstanın a a ım ı etmış ır e e· tem e e mese esme geçere demiştir ki: ,beynelmilel avanın a sure~~ ya • .., 
«- Bu hususta çok müsamaha edıl- retle bir zaruret oluyor.• menkliyi, meşhur bir Belçika hukuk- c Versay muahedesi milletleri zengin ,ması için fevkalade ehemmlyetl hAiz o-

m:.şt.r. Artık buna tahammül edilmerne _ - --·· çusunu, Türk hariciyesinin genel sek- ve fakir iki zümreye ayırdı. Buna bina Iabilecek bir hareket beklemektedir. 
lıdıı Belediye ~Ieclisi, diğer bazı bcle· _ _..~'!'"----~~---:----. r.eterini, şark işlerinde çok tanınmış J'!n, dikte edilen .• bu barış bir taraftan Paris, 1 -Le J~r gazetesi, Von Rib 
diye'eı· gibi bu hususta br karar alma- SOD POSta bir Fransız müteha ssısını ihtiva etmek- hoşnutsuzluk, dıger taraftan da itimat bP..ntropun seyah~tı hakkında diyor_ ldı 
!ıdır. • d' sızlık uyandırdı. Muasır dünyamızda cAlman sefirinın Londradaki vazife· 

A adan Bay Harndi d~yor ki: 

«- Fransada, umumi bir yerde ba· 
ğırJ, çağıra Almanca konuşan bir Al
ınan. tahkir ederler.» 

B ~ka bir aza da demiştir k1: 
«- İstanbulun hususiyeti dolayısite 

bu nokta üzerınde bir karar vermeden 
en·e~ kararın tatbik şeklini iyi teslıit 
etnwk lfızımdır. Bittabi bu karar ecne
bı,. ~funil olmıyacaktır. Fakat veri
le <'; kararın mutlaka tatbik kabiliyeti 
olm dır. Bu sebeple mesele mühimdir 
\ 'e e • Jflı tetkık edilmelidir.• 

D n bir muharririmiz, Hahambaşı -
lık B1şkatibi Bay Samuel Altabev ile 
de t :..ı ·kçenin y yılması hakkında görüş 
ıni.ı ~ ur. Bay Samuel Altaber, güzel b1r 
türkce ile demiştır ki: 

«- Dün Ortaköy Musevt Hamhane
sinde bır müsamere verildi. Orada da
vet o!arak bulundum. Çocukların yap 
tığı oyunlar, söylenen nutuklar kamt. 
len türkçe idi. Misafirler çok fazla 
m. mun oldular. Ve bu vesile ile lıtın· 
de-ı! bırkaç söz istediler. Memnuniyetle 
k b· ı' ettim. Ye ilk söz olarak Tevrat
tan ~u ayeti okudum: 

• \ . .:ı tanın saadetine ve elimetine da 

Yevml, Siyası. HavndJB ve Halk gazetcsı te ır._ . . . ,bazı memleketler sadece mevcudiyetle ~i, tam bir akamete uğramlitır. İngi1. 
Eger sade teknık bır 1 me~zuu bah- rini teminden aciz iken diğerlerinin bol tere Hariciye Nezareti, kendisinin umu 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. solsaydı netice şimdiden elde sayılırdı. luk içinde yaşamaları imkansız hale ;ni bir görüşme yapılması hakkındaki 
tS TA N B U L Fakat ikincikanun sonunda son derece gelmiştir. • ,Pavetini kabul etmemiştir. Von Ribbcıı 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TfiRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
----ı---
1400 760 400 150 
2340 1220 710 270 
270o 1004 soo soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
' ·de~i~tirmek %5 kuruştur. 

Gelen evralr geri ırJerilme:ı. 
Ilanlardem me•'aliyet alınma~ 

elastiki bir tarzı halle ~a~larımış olan Bu müvazene ancak iki sahada başa tropun memnuniycte şayan bir cevabı 
Suriye vahdeti meselesının tekrar or· rılabilir : harnil olmaksızın Londraya dönmesi ih 
taya çıktığını görmek tehlıkesi yok 1 - Eski Alman müstemlekelerinin timali yoktur. 
mudur? -·· ., ...... •ıut • ,,.lll ••• •, • . ......... --~----

Uluslar Kurumunun 27 ikincika· linde halledilmesi için Türkler çok ıs- Çünkü bir federasyon olduğu takdirde 
nun kararı Sancağa dahili işlerinin tam rarda bulunmuşlardı. Tekliflerine gö- istiklalini tehlikeye düşürecek, Suriye
ıdaresi hakkını vadetmiş. fakat hukuk re Suriye, Lübnan ve lskenderunu ih· liler Trablusa el attıkları takdirde de 
hakimiyeti, dış işlerin idare ini, güm- tiva eden bir federasyon teşkil edile- en iyi limanını kaybedecektir. Ben ta• 
rük ve meskiikat meselelerini Suriye- cekti. Şimdi Suriyeliler bu fikri çok raftan ise Lübnan Suriye iİc her ne ba· 
ye bırakmıştır. Büyük zorlukların gö- farklı bir şekilde diriitmeyi düşünmü- hasına olursa olsun herhangi bir mÜ• 

rünmesine bu bile kafi id ı Fazla ola- yorlar mı? nasebette bulunmanın adını bile itit• 
rak Suriyeliler Sancak üzerindeki ha· Türkler müsavi devletler federas- rnek istememektedir. 
tırniyetlerini Sanca.ğa bir vali tayin et- yonu istiyorlardı, halbuki Suriyeliler Eğer Cenevre korniteşi bütiln bu 
rnek Suriye meclisinde Sancaktan 280 bin nüfusluk Sancak ile, 900,000 bombaları söndürebilirae iyi çalıft&, de· 
meb:us bulundurmak suretile teyide nüfusluk Lübnanı yutacak üç milyon- nebilir.>> 
azimkardırlar. luk büyük bir Suriye hevesindedirler. * 

İşte ufukta tercssüm eden yeni mü- İşin en garip noktası, Suri~elilerin Saint ~ Bdce'in bu yazısını naklet· 
Cevap için mektupla ra 1 O kuruJluk zakere zeminleri, dil me'selesi üzeri n- Şam T rablusu denilen Lübnan lımanın ı tikten sonra Suriye muhabirimizin dü· 

Pul ilavesi llzımdır. de ~ı\acak olanlan da fazlası . İskenderunun yerine kaim olmak üze- şüncesını tekrarlıyaralt diyelim Id, 

P011ta kutusu: 741 İstanbul 
TeJ.ıraf :·Son Posta 
Telefon : 20203 

Fakat diğer taraftan da daha ciddi re Suriye kontrolü altına almak için Sancak meselesi şimdi ikinci eafb.um
kavgaların çıkması ihtimalini de göz ö- gizli bir düşünce beslemektc olmaları- dadır, bu ikinci safha birinelti kadar 
nünde bulundu~ayalım mı~ dır. Fakat pazarlığın masrafı kimin ke- mühim ol~cak v.:~ur!ye hük(lm~ dol 

Hatıriarda olduğu üzere Şark dev- sesinden çıkacak) ru yolu gormedıgı müddetçe çetin nf· ---------------1! Jetleri işinin federal bir manzume şek- Pusalayı ödeyecek olan Lübnandır. halar arzedecektir . 

Genç kadın bu dü~üncelerin tesirin- görünce sustu. Ve devam etmesini elini uzatıp onun devam etmesine ml· 
de kalarak bir aralık Sezaya yaklaştı: bekledi. Genç kadın gittikçe hafifleyen ni olarak: 

- Senin bugünkü kadar kötü ha re- bir sesle devam etti: - Bütün bu saçma telakkilcr yü • 
ketini hiç görmemiştım, dedi. E...,•ine - Eğer sözümü kesmese idi. Ona zünden mi şimdi bu olanlar dedi. Sana 
gelen bir adamı nasıl kovabildın? gelmesinin niçin doğru olmadığını gittikçe şaşıyorum. Öyle garip bir ka-

Seza birdenbire ayağını bir taşa çarp- izah edecektim. Halbuki o birdenbire dm oldun ki, insan bu saçma:ihtimBIIer 
mış gibi durdu. Dikkatle arkadaşına köpürerek bana Sırrı Nihadı sevdiğim yüzünden şöyle hareket ederacrn, böyle 

:\Iuhendis Şefik birdenbire bir şey ı için için kendi kendi He konuştuğu, baktı. Sonra gen~ ağır ağır yür.ümesine için bunu söylediğimi, kendisini onun derler, şunu yaparsam bu olur diye. bu 
hatıriamış gibi telaşh bir hal alarak sor- durup dururken gözlerini k.ırparak bir devam ederek cevap verdi : için istemediğimi 'Söyleyince bütün ka-- kadar çılgınca hareket eder mi) 
du: şey hatulamıt gibi ailkiniırindcn, sık 0 b lA 'k · nım beynime çıktı . O ne hal aldığımı Şefik Bey Güleni otomobile yerl~ıt· 

Yazana Perlde CelAl 

Pe.k 
T. - una ayı tı... -y 

- i biz ne yapacağız, annem eık elini başına götürerek parmakları H' d d -·ı görmiyerek durmadan söyledi, durdu. tirrni~. Çabuk olmaları için onlara i--- ıç e egı .. . T ro 

bekler şimdi.. ile iz bırakacak kadar alnını aıkmasın- Seza gözlerinde garip bir pırıltı ya- Beni bu sözleri ile çıldırttığının farkın- ret ediyordu. F er ide yavaşça mınldan-
F eride: dan belü idi. nıp sö n erek yumruklarını sıktı. Her da değildi. Artık varlığı benim için U· dı: « Zavallı Selim Naci .. >) aonra Se· 
- Ne yapalım dedi, bakatım vazi- Fakat ne dü,ünüyor, niçin üzülü- ~eyi söylerneye karar vermiş bir hali zak bir hatıradan başka bir fe)' olma - zaya dönerek ilave etti: 

yet ne olacak. Herhalde akşama sıide- yordu> Ağzını açıp bir tcktey söyle - vardı. Sert bir sesle: yan bir adamdan bahsederek hem hak- « Senden çok ona acıyorum. Seni 
riz biz d-e... miyordu. Yalnız Ferido tunu iyi anlı- _ Bana ne dedi, bi.liyor musun) sızlık ediyor hem de bu adamı ayrılma- öyle seviyordu kil..)) 

\ 'e karı koca başka b8fka şeyler yordu. Onların aralarında muhakkak. dedi. ma rağmen sevdiğimi söyliyerek ka- Biraz sonra otomobil arkasından btr 
düşünerek dalgın, küçük Cillenin ya· pek kalb kırıcı feyler gcçmlfti. Halbuki _ Ne dedi~ dınlıll gururumla oynuyordu... yığın toz bul u tu havaya kaldırarak Iz· 
nma gitmek için bahçe kapısına do~ru Ferlde neler düşünmüştü. Sabah Se • _Sırrı Nihadı her şeye rağmen bir Feride Şefik Beyin Gülenini kuca- mite doğru hareket etti. Seza yorgun 
yürüdüler. • lim Naci~ kocasının yaıunda gBrünce çılgın gibi sevdiğimi söyledi 1 cağından i ndirerek kendilerine döndü- bir hareketle bir müddet onların arka· * nasıl sevınmiş, onların hemen anla , _ Ne yapsın zavallı .. kimbilir onu ğünü görünce onun sözünü kt$erek sından mendil salladı. Sonra adımları· 

Hava yeni kararnuya başlıyordu. şacaklarını, her şeyi unutup birbirleri- bu şüpheye sevkedecek nelçr söyledin) sordu: m sürükleye sürükleyc küçük patika· 
Mühendis Şefik kızı Gülen kucağında, ni görünce mes'ut olup sevineceklerl- - Buraya gelmesi doğru olmadığı- - Peki netice, niçin adama gelme- ya doğru yürüdü. 
arkada Seza ve Feride yanyana şoaeye ni sanmıştı. nı söyledim. sinin doğru olmadığını söyledin} * 
kı .. •rı ' .ı kıvrıla inen patikada yitrüyor- BOf hayal.. genç kadın patikadan _ Bak haklı imişim. Ne münase - -Çünkü doğru değildi de ondan. Gece, ay koyu ııefti bir renk içinde 
lard ı. aşağı doğru inerken, i~te hep bunları betsiz söz bu ı. Bir kere herkes bu hadiseyi haber al - muhteşem bir yelpaze gibi gö~c 4oğru 

\ ağıda onları lzmite götiirecek o- diişüniiyor ve için için Sezaya kızdığı- -Evet, ama .. saydı. ne diyeceklerdi? « Bak koca - açılmış çarnların tepelerini ufak ya1dtz 
lan otomobil duruyordu. nı hiss~lyordu. Kimbilir zavallı Selim _Sus, sus. Senin asabın benim bil- sından bunun için ayrılmış, hem de ha- zerreleri ile sanki oyalıyor .. yıldızlar 

St>za karı kocanın inmemesi 'için Naciye neler söylemişti ve onu muhak- diğimden beter bozulmuş artık nasıl basının ölümünün üzerinden bir ay bir elin acele çaktığı pırlanta çivı1er 
yaptıkları bütün ısrarlara rağmen fO· kak za ce k'ovmaktan çek.inmiyecek konuşacağını da unutuyorsun.. bile geçmeden bunu yaptı, no vicdan- gibi ora.ya buraya se~pilmi~ler. Her ta• 
seye kadar onları indirmek istemi,ti. kadar balık etmifti. Ah bu Scza ba- Yolun sonuna gelmişlerdi. Seza o· sız kadın diye, söyleneceklerdi. Koca- raf sessız .. Seza yatagında, açık pence
Cenç kadın sabahtan beri hiç konuş- • kafali, inatçı bir kadın olu· nun kolundan tutup durdurarak gayet sının arkadaşına göz koymuş kimbilir resinin ti:illerini hafif. bir meltem tişl· 
mu} ordu Öğle yemeğine hep beraber yardu. J-la:lbuld FeılJıdı, onun Selim hafif bir sesle: ne zamandanberi onun mctresi idi di- riyor ve genç kadı.n üzerindeki iDC8 ~r· 
oturnıuşlar, fakat o yemek yememişti. N clye hiç e.l&k.ayit olmadı~ını pckl- - Ben haklı idim dedi.. yeceklerdi.» Sırrı Nihat da kimbilir ne tüye sarılmış ellerı başının altında göz• 
Pek dalgın bir hali vardı. Kendi ken • ll bi}iyordır.--Pek.i bu no demektH Ni- Feride onun biiyUk siyah gözlerin- düvUnecekti. Hatta sen bile.. le.ri tavan_da düsünüyor .. 
dme pek çok teyler düşündüği.i, adeta çin ona böyle yapRUftl~. deki ateşi, dudaklarmdak:i titremoyl Ferlde yüzü hayret içinde birdenbire (Arkasa nd 1 

. . "' .. 
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Hikaye/er, ... 
ittihad ve Terakkide on sene ~---------: 

- On ikinci kısım No. 22 -

CiHAN HARBi iN SON PERDESi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen J 

Alman demokratları "Türkiye kendi 
başının çaresine bakmalıdır., diyerek 

bizi yalnız bırakmak istiyorlardı 
~~~~anlanmızın yaptıkları propagandJya inan.ın Erçberger Ermeni meselesini 
lltun izahlarıma rağmen bir müttefik gibi değil, b~r düşman gibi görmek istiyordu 

~ Nazik bir bahis üzerinde olduğunu Bunu söylerken şunu da ilave ede- Erçbergerle konuştuğumuz tarihte 
~ ttıdisi de hissediyordu. Onun o daki- yim ki ben de o dakikada · bu akibeti henüz garp cephesinde Alman taarru
t <~daki tavrını hiç unutmam. Sözü bu- ben de görüyor değildim. Zaten öyle zu devam ediyordu. Marn nehrini geç
~a kadar getirdikten sonra tekrar bir zamnlarcia insanlar, doğruyu ve iyiyi mişıer, kendilerine ileriye doğru yol 
tO~ düşündü. Ağır, mühim bir söz göremiyecek ruhi bir vaziyete düşerler. açmaya, dü~man cephesini yarmaya 
}'lıYeceğini bilerek, yavaş yavaş : tErçberger, çekile çekile duvara dayan- çalışıyorlardı. Berlin sokaklarında nü· 

L........,~uııu unutmayınız ki Alman milleti mış olan Almanyanın kurtuluşunu, mayişlerin deva m etmesine, siyasi de-

Ş AL KA 
Yazan: Efim Zozuli Rusçadan ,.,.1iren: Alaz 

tn~ıkadar fedakarlıklardan sonra. yaşa• itilaf devletlerinin yaptıkları propagan- dikodunun gittikçe artmasına rağmen 1 '~ 
~ rn b · · ded' 0 d k 1 · k b 1 Alman erkanıharbı'yes·ı, elı'nde mevcut Bu soguk gecede, yahut. s.abahın b_ u le dinler ve lıavlamağa başlardı. Her ltı ec urıyetın ır. nun yaşa - aya apı ıp gıtme te u uyor ve ne 
aıı... · ed k bi lh T " k' R · ı· · T .. k' ·ı Al k tler.,e son h 1 . . ı ayazında Salka bilhassa bızım eve nı - gelene havlardı. Bunu yapmakla, va -"'· .• ı ternın ece r au e ur ıye usva mısa ını, ne ur ıye ı e man- uvve ·ı am esını yapıvor • 

1 k " . ~ .J : ı çin gelmişti?. Doğrusu bunu ben de zilesini bildiğini, bo§una ekmek ye • ı.tı ii rnani oldug~u zaman bu yükü sır- ya arasındaki dört senelik silah arka- cepheyı yarmava ugracııyordu Aynı 
'~ • T • • •• • pek anlıyamadım. Evimiz hiç te ca • mediğini gösterrneğe çalışırdı. 
~ tnı~dan atmakta tereddüt edemeyiz. daşlığının zaruri vefakarlık larını ve za~a~da ş~rk ta .ta.mam:n 1stıla edıl· zip değildi. Avlu kapısı da, iç kapılar Havalar soğuk gittiği müddetçe av-
t Un.un için Türkiye kendi başının ça-ı nihayet, ne de sürüden ayrılanlan mış bır vazıy~tte ıdı. Lehıstan, Roman- da sımsıkı kapalı idi. HattA tamir yü- luya pek iltifat etmezdi. Çıktığı za -
tsıııe bakmalıdır 1 kurtların daha kolaylıkla kapabilecek- ya, Kafkasya miittefiklerin işğalleri al- zünden bir methal büsbütün kaldırıl - manlarda, kulakları kısılmış bir hn lde 

t O gün, henüz hadiselerin biraz son-ılerini düşünrneğe lüzum görmüyordu. tında idi. Yalnız Irak cephesinde, Su· mı§ cöbür taraftan dolaşm!» diye bir pek çabuk geri döner ve bir ayağııu 
b~ alacağı inkişaf cereyanından uzak- Zannediyordu - Ve o tarihte onunla riyede vaziyet berbat idi. de ilan asılmıştı. Şalka - öbür taraftan kaldırmak suretile bir kaç dakika i.iç 
t kve bunları tahmin bile edemezdik. beraber Almanyada milyonlarca insan Bilhassa Suriyede kuvvetlerimiz gev- mı, bu taraftan mı, hangi taraftan do· ayağı üzerinde dururdu. Maamafıh 
da at, görüyordum ki Almanyanın zannediyorlardı _ ki Almanya. demok- şemiş, hatta çözülmüs bulunuyordu. laştığı pek te belli değil - evin dış ka- avlu onu çekmiyor değildi. Ha\ alar 

bellıokrasi koalisyonuna feflik yapan ratları Kayseri inkar derler, onu taht- Almanyanın sağ cenah ve bilhassa as- pısından girmiş, dar merdivenlerden ısınır ısınmaz, bazan resmen, bazan da 
ll ad ker·ı mahafı'l'ı ı'se aDıl A t d ,..ıkmıc::, ik inci kata kadar yüks' elmişti. gizlice avluya fırlardı. Avluda bütün ...ı- amın harbin neticesi için tasavvur tan indirirler ve Ermeni tehciri dola- ~ vus urya an ve ~ -.: 

"J 1 ' V · b k ı b d t b ' · köşeleri, bütün deliği deşiği dolaş.r, 
Ld1 en 'artlarla vakıalar arasında ne yısile medeniyet için leke teskil etmis, bilhassa Bulgarist~ndan korkuyorlardı d a.zıye~e. ~- ı .~rsda bu.ra a, 

1 
am ızım 

G. T • aıremızın onun e, ıraz o sun ısın - hepsin in önünde ayrı ayrı d uru,·, her 
~ ar büyük farklar olduğunu hadise- olan Türkleri müttefiklikten tardeder- (Arkası var) mak düşüncesile, dördüncü ayağını şeyi koklardı. Onu en fazla alakadar e-
f~· bize, bir müddet sonra pek güzel lerse Almanyayı kurtaracaklardır. Al- - - kaldırarak üç ayağı üzerinde saatlerce den çöp tenekeleri id i. Sık sık sJkağa 
1~.1trdi. O ve Almanyada onun manyı ve Alman demokrasisini kur- IR A [()~0 duımuştu. Koridorun zemini taştı ve kadar uza!ldığı da vakidi. Otomob;lleri, 
dılı dü~ünenler müthiş surette aldan- tarmak nam ve hesabına, ne manevi U '8, buz gibi soğuktu. Kenarda köşede ne tramvayları hiç sevmezdi. Oniarın 
d <ır. Fakat, mevcut fenalık kar~ısın- vazifelerini düşünüyorlar, ne de tut - bir minder, ne de bir sandık vardı. Se- geçtiğini gördükçe üzerleri ne atılı r, 
~<ı. başka bir düşünce tarzı ile hareket tukları yolun siyaset bakımından fay- 8 · ~ - ne 1922 idi. Şalka zayıf ve kimsesizd ı. yoru luncıya kadar onları kova lar, h -
togram k d'l . . b d ı . ı b·ı· b' ı ı I ugunk u Program Bedbahtlıg~ı sonsuzdu. kanıncı\'a kadar havlardı. Bu, hiı; şüp· h· ı yapmaya en ı erını mec ur a ı netıce er vere ı ır ır yo o up o - ~ 
188ed Al d k ı k 2 l\lart 937 - Sah Ninuçka, sabahle"·in kapıvı açıp ta he yok, köylü tabiatinin icap e tt.. dıği k en man emo rat arının or- madığını iyi hesap edebiliyorlardı . iSTA~BUL " .J 

r.~nç bir gidiş içinde bulunduklarını 0 gün bu Alman demokratı ile kar- Öğle ne-ıri)atı: üç ayağı üzerinde duran ve gözlerı aç- bir nevi muhafazakarlıktı. Şalk.\, otrı~ 
.. or ..... k 12.30 pJAkl T · k ikis' 12 50 H d1 lıgv ın klasik ifadesini alan bedbaht Şal- mo bill ere, tramva.vlara saldırı rken t- "•e · müşkü) değildi. Bunun için şı karşıya iki saat yaptığımız hasbihal : " a ur mus ı . · : ava s. 
t;.tçb 13.05 : Muhtelif plak neşriyatı. kayı görünce, dayanam~, onu içeri köpeklerce kabul edilen b ütün hücum 
~ı erger ile bütün bu meselelf'r üze- ve daha doğrusu münakaşadan sonra Akşam neşriratı: almıştı. kaidelerine r iayet ederdi: Evvela o -
tıı tı~e herhangi bir münakaşaya gırış· muhatabımın bana söylediği iOn söz, 18,30: Plfıkla dans musiklsl, 19,30: Eminö- Şalka hem açtı, hem donmuştu. Ni • nun peşinden koşar, sonra ona yetı · 

ege lüzum görmedim. Konu;;mamı- l t . nü Halkevi neşrlyat kolu narnma Bay Nus- d . d h d 0 ~ın al ' .şu o muş u. . ret Sefa <Yenı çıkan kitaplar>, 20: Cemal nuçka onu hem ısıtmış, hem oyur - şır, onu geçer , en sonra a cep e <'n . 
lıa ttarafı Ermeni meselesine mün- - Biz, ne de olsa mutlaka hükume- KAmli ve arkadaşları tarafından Türk mu- muştu. Bu vazifesini yaptıktan sonr a n a saldırmağa başla rdı. Bu sald ı~la-

sır kaldı. ti ele geçireceğiz. Onu ele geçirdikten l slk!s! ve halk şark.~ları, 20,30: ömer Rıza ta- beni kaldırdı. Adeta emreder gib!: rında bazan :mü vaz• nesmi ka) b~der, 
kor~~l" meselenin Türkiye tarafından sonra da Almanyayı kurtarmak için ~~~::~~a:;af;:af~~~=:· 2~!!~ v:ı~i~k~sı:-a ~= - Baba, bu köpeği alalım dedi. sırtüstü ) uvarlandı . Bu vaziye• erde 

"u ki ' ·b d · h · ı · d ı. ı b d b' - Hangi köpeg~i? tekerleklerin muka ,il hücunltırıdan du· Ş şe ını u eser e ıza etmış o - !>izi te a etmer. azım gelirse un a ır halk şarkıları, S:ı.at ay~n , 21,15: Şehir tl _ 
~t ~U tn esaslar dahilinde kendisine izah dak i ka bile tereddüt etmiyeceğiz ... Ba- yatrosu operet kısmı <Uç Saat> 3 üncü per- - İşte bu köpeği... kendini güçlükle ko ı uyabilirdi. 

tıttı B h .. d . ı · l b ' f ' . b k l des!, 22,15 : Ajans ve borsa haberlerı 22 so· Oda kapısını açtı. Köpeği ben de Bir sabah Ninuçka ağlıyara k ber11l 
~>.·.d. u a ıse erın nası ır ne :;s şını:zın çare~ıne a ın :z! . Pl .. kla sololar o era ve operet parça'ıarı' . I d d ··ıı.ı f ii P gördüm. Bu, 1922 modeli köy er e ya- uyan ıı·d ığı zaman hiç te şaşmad:m: 
d ... a aası zaruretinden ileri gelmis. ol - · · · · · · · · · · · · · · · · · ' ' · ' · · ' · · · - ' BUKh:El' · 

"1!: h şar b ir nevi fino idi. Tüyleri karma ka- - Baba, Şalkayı çiğnemişler .. Ça -
~l.ı u . akkında kendisine vermi~ oldu- 18,20: Gl~:ı.r hava~arı . 18.55: Mo~artan şar- rıc:ıktı. llayalını kazanmak için köyün buk koş. Çabuk, çabuk.. 
• fl1 ı:~ah t d ' 1 d' F k t .. 1 · kılar. 19,30. Senfonı konser. 21,10 . Orkestra ')" 
ltıatıı-rı d a 1 ın e ı. a a • soz erıme 21 ,45 : Haberler. · birinden şehre göç ettiği muhakkaktı. Giyinrneğe bile vakit bulamadan Ni-
~trı . 8 ı . Nezaket icabı olarak zahi- BUDAPEŞTE Demek ki köydeki yaşayış şehirden nuçkanın peşinden ben de sokağa fır . 
kik ınanmış gibi göründü, fakat, ha- 17,25: Pliik neşriyatı. 19.5: Macar halk daha kötü idi. ]adım . Manzara korkunçtu: Şalk::., kal-
bit atte hiç birine değilse bile mühim ~a~kı\arı. 21•15: Ninon operetı. 23•15: Çlgan Ninuçkanın teklifi h iç te hoşuma dırımiarın üzerine boylu boyunca u -
ı~t' kısmına. inanmadı. Ben hikaye - r es raS1. PRAG gitmedi: Çünkü biricik odamız, aile - zanmış, yatıyordu. Etrafında ıslak bır 
~/tni anlattıktan sonra kendisine şun- 17,30: Dans havaları. (Beethoven'den, miz efradını arttırınağa pek te müsait kırmızılık vardı. Maamafih başı kal -

1 Soy)edim: . Mozarttan parçaları. 18,10 : Almanyadan na- değildi. Bu yeni misafiri defetmek tec- kıktı. Çehresinin ifadesi, ilk tanıştı . 
-.....B kil. 19,10: Plnk neşrtyatı . 19.30: Brno'dan na "b · · tm· V .. k" ' f desin ' andırıvordu A ~c:.<) u bahiste bı'z Tu"rkler kendı'mı'7.ı' ru esını yap ı · gımız gun ·u ı a ı . : r-

·ı k!l. 29,30: Komedi . 22.20: Kuartet. 22,45 : d d w 

an h B h Brno'dan 11akll. - At c::u mendeburu dedim. tık ona kimsenin yar ım e emiyecegı· ~tı en güna sız tanırız. en şa - -.: 
rok k 1 1 b k YİYASA Fakat kızıının ahlakı daha sekiz ya- ne inanmış bir hali vardı. t~t :r uvvet i ve iman ı ir demo -
()ldu.. · · k d' 17,25 : Bach'dan, Hayden'den, Moıart'tan, §ından itibaren kendini gösterrneğe ı.~akat Şalka yanılmıştı. Hayata ınan-

\-it:d gum ıçın uzun zaman en 1 Beethoven'den, Schubert, Schuman'dan par- 1 · 
<ıtı başlamıştı: mamak dünyanın en kötü göri.iş crın-lııi b IJhı bu bahse dair isticvap et- çalar. 19,10: Oda musikisL d b ' 'd ' B ' k k.. kl . 

t ul 1 k f ki v·R~O,'A _ Baba, rı· ca ederim... en ırı ır. ır ço ope erın zannı ~Or tınuyorum. şin in -i~a şe - ine n ~ 
e 15,15: Orkestra. 16,30: Şarkılar. 17,15 : Be- Bu cümle çok kat'i söylenmiş ve bu hilafına insanlar o kadar fena değil -

d,.h' bize düşen günah hissesini h Pl"k 1 d ' "·• b et oven•ın sonatıarı. 17,35: .. neşrlyatı. kat'iyete yaraşan bir jestle kuvvetlen- er ı r. 
''·,. Unları kendi hesaplarına kanlı 20,15: Senfonl konser. 22,30: Kısa temsıı. Açıkç s" le k ı· ı· ş 1 y" diri lmişti. a oy. me azım ge ı rse a -

tıturıe k t · 1 d b .. 22,45 den 23,30 a kadar dans musiklsi. k k ı k · · b" ·· k b ' tırıı re sev e m ış o up a ugun Köpeg~ i kovamıyacai!ıma iyice aklı m ·ayı ur~arma ıçın uyu. ır arzu 
<~rı Yarınki program ~ b I 

tı,tı •. trıüdafaa eden itilaf devletleri~ 3 _ :\lart _ 937 _Çar amba yattıktan sonra kızıma sordum: es emiyordum. Vakıa ben de ona a -
~a~ &unah ve mes'uliyet hisselerine iST.\.VBUL _ Peki bunun i~mi ne olacak?. c:unıyor değildim. Hatta onu, ellernn in 
lııı."ran çak hafif ve ehemmiyetsiz bu- Öllf' n .. ııriyatı: _Bunu sonra düşünürüz. iizerinde evin içine kadar götürmü~ -
ı .roru 1 12,30 : PIAkla Türk musikisi, 12,50: Hava- tu" m Fakat bu on b' · ·ı·k k rıı.rl m. sterdim ki, bizimle birli!,te Bu hadı'seden iki gün sonra Şalka · • a ır ıyı ı yapma -"ve dls, 13,05: Muhtelif pH\k neşriyatı, t · d k " "k N ' k k 
'<d tnıiş bir milletin ferdi sıfatile , G R 

1
• 

1
• N Ak am nt- riyatı: yüzünden ilk rezalet koptu. Oda kom· an zıya e uçu ınuç ıya yaranma 

.._ e b I f d b d 17: İnkılap derslr.rl : Hikmet Bayur tara- şumuz Lukeı·ya İvanovna karanlık ko- içindi. ··~~}, ll ınese e etra ın a ugün üş- - ş d 
" .. r ki fınd:ın üniversitE'den naklen, 18,30: Plakla ridorda Şalkanın üzerine basmış ve alkanın yaraları öldürücü değıl i. 
~'ll"'ı ın yaptı arı propagandaya ka- K f ns· Dokto A k kl d b' · · ı · b ··•' 1 dans muslktsı. 19.30: on era · r AU korkarak mi.ithiş bir feryat koparmtş- r ·a aya · arın an ırı ezı mış, ~r ya-
tıl"'.d .. 0 ınayasınız. Fakat, isin öyle Sog~uk algınlı<Tına , ha<~ n ezlesine Şükrü lçocuk hn~tnlıkları hakkında) .20: nı sakatlaı1mıştı '''ct T 

0 
Y tı. Lukerya İvanovna hem feryat edi - · J:' ıgını esefle görmekteyim. ve di uer n ezlelere, g ripe, kırık- Sadl ve arkadaşları tarafından Türk musi- Maamafih hayat durmadan yürüyor, 

' akat 6 kisi ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tara- yor, hem de köpeği «şalava:. sözile ko-
tbıldi E: • ne söylense fayda edecek de- lığa, üşütmekten mütev ellid fından Arapça söylev. 20,45 : Türk musikis! valıyordu. Bu kelime, ömrünün sonu- günler bir biri ardınca geçiyordu. Can-
lı!,.' rçbergerin fikri tesekkül etmis,' bu'' tü'n ıstırablara karcı hey'et!. saat Ayarı. 21,15: Orkestra. 22,15: h lı mahllıkun her §eye adapte olmak ka-

"tı T Y na kadar, bir beddua gibi ayvanın ya-
ttirıu U.Yordu. Onu hiç bir suretle du- bilhassa m üessirdir. AJans ve borsa haberleri. 22.30: Plft.kla so~ kasına yapı~tı. Bu tabir, ağlebi ihtimal biliyeli Şalkada da vardı. Şalka, h iç 

ıırı~' \'e görüş tarzından çevirmeğe G R ~· p 1• N ~o~ar .. ~~c~~.:_~e ~~~e.r~t ~~r:~~~~ı: . ·- . ·- bir köy tabiri idi. cSürtmek• masta - bir şey olmamış gibi öteye beriye ko~-
~ıı 11b. Yoktu. ((Başınızın çaresine ha- J rından geliyordu. cSürgün» manasma mağa başladı. Fakat artık üç ayağile 

'

' ~~~ IZden medet ummayın ı)) deyip K ur b::t.n deri eri gelebilirdi. Bu kelimeyi işiten Nin uç- koşuyor, fıdeta zıphyordu. Hepimiz de 
"'-,:rdu. Almanyanın mukadder olan T . k H K 0 .. ş l . kanın gözleri parladı. Geniş b ir te - buna alıştı k .. Hatta onun sık sık dışarı 
<··ı E n ciddetli baJ ve diş ağrılarını ür ava urumu uzce u )(~sın- çıkış larına, üç ayağı üzerinde 7ıplı~·a -

ıetinin tahakkukuna vasıtalık yap- or d bessümle: 
d o a d erhal d in dirir en : _ Baba, ded i, ne enfes isim!. Biz kö- rak ve bir yanını eğerek diğer kör.Jk-
~~ n ve bundan dolayı da bir müd- Bu seneki kurban dcrileri mun l.nzam ler le arkadaşlık ediş ine b ne alışt:k. Ba 

t 80tır b ' R .
1 

•
1 
N pcğe Şalka adını taksak nası l olur? .. lıııiı .. a ır nasyonalist Alman kur- tuzlat!ırılmış ,.e temizlenmiştir. Sı~ır zan pencereden çok enteresan n1~mza-

lh e Id' Bu suretle köpeği n ismi Şalka kaldı . <l.h 0 ürülmüş olan bu ada,ın, Al- dcrileri kilo h<•sahilc-, koytın ve ke~i ralar bile seyrett lk .. 
t. ., d Şalka hakkında ne scivliyebilirim?. 
"'rtı emokrasisini müdafaa ederken dcr~lcri tuzlu ve knrutulı.~uş t~~.ıı!! he· Köpek, bütı..in hemcinsleri gibı bir Şalka: -:-·.a\·aş ya\~aş komşular~a da 
"~ık,ı~~Yayı, tıpkı bir buruic sene ev- Bel, sınır, romatiz:na ağ!ılannda J sa h ıle 26/ 2 / 937 de 20 gıın muclclc tlc 1 1 k ' 'd ' S ·k t .. t d ahbaplı!:{ı ılerletmege başlad ı . S:cak • 
t 1\ ~ l . d·ı 1 d .. 1 k 1 t B .. ri 1 t 1av ı ze ı ı ı . .. ad. ı , mu evazı 1. 1 ~ "lduu .. syanın vaziyetine su"ru"klemek- hararet e tavsıye e ı me.\:te ir ınıızavN eye , onu mu , tıı·. u mu (ı· '"" ı· . d ' k 1 . d d ı kanlı idi. Bilhassa Nlnuçkava ço'· bağ-" r .ı .. ki c• 7 r.: 1 .vı.eı c ı\ en.e en a) a ses erı uy u - ~ 

Dun f rk · d · 1 d n ı 8 k 1 b'l' zar mun pey sureec cr o ,., a .~ . 
~ u a etmıyor u. ıca nn a g m e nşe a ıııa ı ır. .

1 
k ü , ı gu zaman kulaklarını kabartır, dıkkat- (Lutfen sayfayı çcviriniz) 

rı c urumumuza ın ra~aauarı. ' 



14 Sayfa 

" Son Poste 

15 n:waral1 · şehi 
(Ertuğrul faciasına kanŞan aşk macerası) 

Yazan t 4 R. 

E ıtelicens Servis merkeze verdiği bir raporda 
şöyle söylüyordu : " Ertuğrul demir alsa bile 
Haliçin köhne köprülerini geçerek Marmara deni-

zine çıkmıya muktedir değildir. , 

Sonra .. İngilizler, (Ertugrul)u~ bul - :s<>yle olursa: ert i gün hava gü
sefere çıkacağına pek o kadar emın de zel mı olur, efendim? ••• 

Yazan : Celal Cengiz 

Sama Prensesin sillesine ugramıştı o 
arhk Gudeanın· kızını sevmlyordu 

ğillerdi. Hatta o derecede ki ı tam ha- - Eh.. yüzde yetmiş, güzel olur. 0 gece başbaşa kaldığı yeni doatla- ne zaman}.. Gudea Samanın zenci hizmetÇI~ 
reket anında, evhamiı padifahın bu Eğer, aksi havalar zuhur etmezse... rından hiç birisi onu rahatsız etmemiş· Bunu keatiremiyordu. söylediği sözleri hatırladıkça onu rı' 
seferden vazgeçeceğine büyük bir ka- -Abi havalar, ne demektir, efen· ti. Aradan bir kaç saat geçmişti. Bir- butlardan birine kurban vermeyi 11 

naat beslemektelerdi ••• Ayni zamanda, dimL Karıncaların mideleri şişkindi ve bir denbire bodrum kapısının açılması, Sa- bu suretle vücudünü ortadan kaldırırı" 
bu uzun ve tehlikeli seferin mee'uliye- .-.- ~uhalif rüzgarlar de~ektir ••• köşede küme halinde yatıyorlardı. manın kurtuluf ümidini arttırmıştı. yı bile düşünüyordu. fakat, ne ~a~ 
tini yüklenecek bir Türk kaptam mev· Gozleqınden aniıyorum. Ga:fiba, onu Sama, bodrumun bir kenarına 0 • Kapnun önünde karğılı bir nöbetçi ki, ortada gözle görülemeyen bır t~ , 
cut olduğuna bir türlü kanaat getire • da soracaksın .. Fakat; onu anlatmak: turdu. Kahraman delikanlı ogüne ka· duruyordu . . Sama kapıya atıldı: like vardı: Tanzerin yeğeni Elam cııı 
memekte1erdi. uzun kaçar. Bır boş zamanımda bem dar hiç kimseye bir fenalık yapmamış, - Biraz ışık görebilir miyim} leri gibi ortada dolaşıyor ve önüne' 

Sonraları gizli::e şayi olduğuna göre bul da sana ~nlata->:ım. . hiç kimsenin gönlünü kırmamıştı. Nöbetçi karğısını uzattı: leni rahatsız ediyordu. Cudeanın 
Entelicens servisin Istanbulcia bulunan - Teşekkur edenm, efendım... _ Bana bu iş'kenceyi neden yapı- - Yasak.. endişesi vardı: 
ajanları, Londraya gönderdikleri son Genç m~lazim, ellerini pantalonu- yorlar~ Sama boğuk bir sesle sordu: _YaSama da Tanzerin yeğeni; 
bir raporda: nun ceplerıne aokmuş, uzaklaşmaya Diye düşünürken hacağının arasın· -Burada ne zamana kadar kalaca- bi, göze görünmez bir hale gelirse) .. 

[Müsterih olun uz. Ertuğrul fırka - başlamıştı. Suat, derin nazarlarla ar- dan bir karıncanın geçtiğini sezdi.. ğım} T anzerin yeğeni de sarayın zıı:l~ 
teyni; demir alsa bile, Haliçin iki köh- kasında n bakmıştı. dini uzattı. karıncanın sivri boynuz- - Bilmiyorum. nından göze görünmez bir hale 
ne köprüsünil geçerek Marmara deni- - Ah, ne olurdu} .. Keşke, ben d: ları parmağına takıldı .. ürktü .. ayak • -Kral beni hala affetmedi mi} rek kaçmamış mıydı? 
zine çıkmağa bile muktedir değildir.] erkek olsaydım.:. İşte, tıpkı bunun gı- larını topladı. Burada bir gece bile geçirmeyen a- Sama da onun gibi .. cinler gibi, 

Demişlerdi. bi güzel bir zabıt olurdum. - Bu mahluklarla acaba ne kadar damın af beklernesi gülünç olmaz mı} ze görünmez bir halde, 
Fakat (Ertugrul), bu iddianın ak- Diye _mırıldanmıştı. . .. . .. zaman başbaşa kalacağım} -O halde ne<len ge1din buraya} bedrumdan çıkacak olursa, Gudea 

sini ispat etmişti. Evvela Haliç köprü- Ertefl sabah, - uzaktan bır zumrut Diye mırıldandı. - Sana yiyecek getirdim.. bir daha nasıl ele geçir<~cekti} 
lerini, sonra Marmara denizini, ve da· kitlesi gibi görü?en - Radoe adasının Bu, belliydi ki karnı doyma.mış ka- - Bana su getirseydin, daha çok ıJl 
ha sonra da Çanakkale boğazını mu - dağ~arını ~a gerıde bırakmışlar; artlk rıncafardan biri idi. Ve böyle midesini hoşuma gidecekti. Sama üstelik kralı cinlerle de te 
ıraffakiyetle geçmiş .. doğruca (Mar - engın ~enızlere d~mı~lardı. şi~irmeden köşede bucakta kalan ka- Nöbetçi bir desti uzattı: ediyordu. 

maris) Hmanına gelerek demirlemifti. Gemıde:. :epyen~ bır hayat ha,Ia • rıncaların sayısı gittikçe artıyordu. - Onu da getirdim. Fakat, destiyi Gudea sihirbazlan 8araya topl,;' 
Orada da kırk sekiz saat zarfında kö- mıştl •.. But~n zabıtan ve efrat ara • Işte bir tane daha.. ka.rınca,aıidan ko:ruyabı1ece'k miıAtı? _ Sama bodrumdan kaçacak ol.,r 
mür alarak bu noksanını da ikmal et· sında umumı ahenk devam etmekle Samanın ensesini ısırmağa başlayan - lık Önce içimi serinleteyim .. ar- sa, onu yakalayabilir misiniz? 
tikten sonra, Akdenizin cenup sahille- ber~ber, dostlar ve arkadaşlar ayrı ay- bir diğer karıncanın boynuzları bu suç- tarsa karıncalara da ikram e<İerim. Diye sordu: 
ri ne doğru ilerlemişti ..• Işte; bunun rı bır. takı~ .guruplar yapmışlardı. • suz delikaniının ral.atını kaçırmıştı. NÇ>betçi güldü: ,) 
içindir ki, Londradaki Entel.icena servia Mıde1ennı ço~ &evenler, ( ~Şincı Sama, uyumak şöyle dursun, yerde - Burada bile şakataşmak fırsatını Sihirbazlar Tanzerin yeğeninirJ 
b ı d · k 1 k lag T hanelı T ev b 1 ' geçiremedikleri için, Cudea.yı aevi üro arın a da bir tela, başgöstermı'· aptan- so 0 ası, op • bile oturamıyordu. u uyorsun r 

ti. fik kaptaı:ı)ın etrafında !oplanmışlar- Omuzundaki karıncayı yere attı.. _ Henüz ölmedim .. mademki ya· recek bir cevap veremediler. 

* .. dı ... Tevfık k~pt~.' -~~o~ına) (~) mn bir başkası hacaklarına sarılmıştı. 0 ar· şıyorum. Gülmeme bir mani var mı? - Böyle bir asianı affetseniz ~ 
Cemi;· M~ma.risin zümrüt gıbı ve ahçıların dıkt~toru ıdı. _Vatdıy~dan tık karınca silkmeğe ve hücumlarını - Işkenceden de yılmıyorsun ga • jyi olur.! 

yemyeşil sahıllerıne ved.a ederken, çıkar çıkmaz dogruca kuzınaya gıder, arttıran bu tehlikeli mahluklarla mü- liba) D d'l G d .. .. .. b' tıit' (s d) k ]b. · · · d 'd' · ki · t tk"k eder z t b''t"' .. .. . k . e ı er. u ea uzagı gorur ır ua ın a ı eevınç ıçın_ e ı ı. pışen yeme erı ayrı a. .. yrı e ı . ~ cadele etmeğe başlamıştı. - a en u un omrum ış ence ı • .,ı4 
Ç k 1 d L ~ • k d - d a· ç k d b b z t . d t• F k b k ı d . kümdardı .. kızına uyarak Samaya ün ·ü; sene er enoen o u ugu e - ı. o zaman a, ocagın aş:n~ ız a Sama mücadeleden, kavgadan yıl • çın e geç ı. a a, u arınca ar a Jn- ... . ff . 
nizcilik hikayelerinde, türlü şekillerde geçerdi. En büyük maharetını, ba~ı~ maz bir muharipti. Fakat, bu, ne harp- sanı çok rahatsız ediyorlar. Kral keşki dıgı cezayı a ettı: (Arkası ~ 
tasvir edilen açık denizleri görecekti. kızartmakta gösterirdi... Altın gıbı te dövüşe benziyordu; ne <le pehlivan- benim kollarımı bağlatıp bir ağaca a.s· .... ---··---------

Temmuzun 9 zuncu günü akşamı, kızarmış olan balıkları, uzun kayık ta· larla boğuşmaya.. tırsaydı. Şimdi vücudümde bir acı de-
güneş grup ederken Marmaristen ha- bakların içine dizdiği zaman, bunlara S "~- 1 l k , ğil, kafarom içinde bir ızt11·ap duyuyo· 

. . - "ld" ama .Karın ca ar a çarpışma , onıara 
reket etmişlerdi. O akşam Suat, gemı· imrenmemek mümkiın degı ı. "1" 1 k · · b 1 k t ' rum. 

mag up o mama ıçın u a ça avanu 
nin güpeştesine kollarını dayamış .. Er- Tevfik kaptanın gurupuna, bir gu- bodrumda ne yapabilirdi} - Vücudünüzde acı duyacak za -f ,_. 

ak f kı d - - -' · · B 1 d k d -'Id' K 1 k ·Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar ' genin s in u u arın a agır agır 'fO. rup daha iltihak etmıştı. un ar a, ge- S d .... d.. . h. . man uza egı ır. arınca ar acı ma· ı 
. .. ..1 k l ·· · · • . uçunu uşun u .. zencı ızmetçıye I istanbul clhctindckiler: nıze gomu en ızı gune~ı eeyretmıf • min in (incesaz takımı) ıdı .. Bu takı· ·· 1 d.kle · · h t 1 d V · ğa baş arsa.. ı Aksa-yda: (S~rım), BeyazıLta: (~ . ·. eoy e ı rı nı a ır a ı. e prense81n •.. ıl' 

tı ha h z bı.tlennden {sol ll · 1 le Sama nöbetçinin sözünü kesti: mill, Fenerde: (Vltalll, Şehreınının .: · . .. . . mın şına, çar çı a si esıne uğradığını an ama ta geçik • • .. 
Omuz başmda bır ses yukselmıştı. _ Ş k. f d.) . · . k _ Ne olacak} Beni yiyecekler mi (Nazım>, Karagümrükte: <Arın, sıırıı (t. 

C . . b tt y h kolagası • Hacı ev ı e en ı geçmıJtı. medı. O artık Gudea.nın ızını aevmi- ı yada: (Teofilos>. Şehzadebıı~ında: 1' 
.- üne~, temız a ı. arın ava, Hacı Şevki Efendi, iyi bir {kanun) yordu. saıuyorsun? . Hallll, Eyüpte: <Hikmet Atlamazl.' , 

giızel olaca · . . Faka k . . . . -Herhalde hepsi bırden aaldıracak- mlnönünde: <Mehmet Kazım>. KüÇıült~ 
Suat, başını çevir~şt2... Cöz1eti; üstadı ıdı. _t, anunu gemıye_ ~e- - Bu kadar tehlıkelı bır kızla ben lar ı zarda: (Hikmet Cemm • Alemdarda: (,., 

·· ş"n son ışıklarile g··ı . l h" tirilirken kursagını patiattıkları ıçın, evlenemem. Yarın kıza.rsa, benim ka- ··· M k 
1 

O I b . k l ref Neş'etı, Bakırköyünde: (Merkez). gune ı u rengı a an ır b" ... b I _ era etme n ar enı o ayi 
Çehre üzerinde temer.lc.. t . f V bunun ır yenısını u up yapıncaya nımı da mabutlara n~retmekte te • k I . ı s b. k b. Botulçl ve At1alarda: 

uz e mış l. e, k d Ş k" f d" b' h r ıkıntı dd·· . k o ay yıyemez er. en ır uzunun ır Is. tikllıl caddesinde: (Dellasuda), ~ 
birdenbire kalbindeR dog· an konu,ma a ar.' . ev 

1 
e en 1 ır ay ı ' re ut etmıyece · deveyi yuttug-unu duydu n mu hiç}... """ 

'ht. ' ] ·· · · . . çekmıştı. Dı·y d . d . latada.: (Hüseyin Hüsnü>, Ta~eet· 
J ıyacı e soze gırışmı~tı: •w ... . r or u. -Bir ku%unun bır eveyı yuttuğu- (Llmonclyan), Pangaltıda: (Na~to .. 

- Güneş temiz hattı, ne demektir Saz takımının dıger erkanma ge ın· Sama bu vaziyet. karşısında, bu iş- nu duymadım ama, bir küçük çıyanın yanl, Beşlkta~ta: <Nail Hıı.lld). 
efendim?.. ce: kenceden kurtulan b_ıle artık Gudeanın ko•kocaman bir su aygırını zehirleyip Boöulçl Ye Adalarda: edi: Y .. ha L"tf• Ef d. Keman . 1 L ~ u'sküdarda·. csellmlyel, Sa.nye d' Karşısındaki genç mülazİm, gü le • uz şı u ı en 

1 
- • gözünden de düşmuş 0 acaıı:tı. ı öldürdüğünü gözümle gördüm. (A.saf), Büyükadada: (Şinasi Rızaı, ıJcı1 k Müzika zabiti mülazim lernail Efen· O, bu işkenceden kurtulacag-ından S gu··tdu''. 

re ce\'ap vermişti. d' F"l . . ama acı acı . ~~be~H~d~e~: ~(H~al~k~l-~=~;::=:;::~~~11 - Ooo!.. Galiba, denizciliğe çok 
1 

-
1 

üt. Ah E emindi. Eğer Cudea ken~_ıstni idama _ Bu karıncalar beni burada öldü- ;. 
meral·lısın, sübyanL Genç mühendislerden met - mahkum etmiş olsaydı, (Olüm kuyu- .. le Ela"mın bütün cinleri de Gu-

f d' U dd.. b.l rur rse, 
-Evet, efendim. en ı - t. su) na atmakta tere ut ı e etmezdi. deanın beynini oyarlar. Haydi git, ona 
- Güneşin temiz batması demek.. Makine zn bitlerinden yüzbaşı Cemal Sa ma kuıncalar yuvasına atılanlaw h be ver. beni bu gece buradan çıkar-

güneş denize batarken etrafında hiç Efendi - Hanende. (Arkası var) rın kısa işkence görd.?kt~.n ~onra kur- :~. 
0 

'da yatağında rahat yatamı • 
bir bulut parçası bulunmamaSl demek- tuldukfarını gözile gormuştu. yacaktır. Biraz sonra Suz ~ehrinin bü-
tir. ( 1) 1\futfak. Sama kurtulacaktı. Fakat nasıl ve tü n cinlerini buraya çağıracağı m! 

~Fakat bu bağlılık, onun diğer ah- güçleşmişti. bir keyfiyettir. Nöbetçi cinlerden çok korktuğu için, 
baplar, diğer dostlar bulmasına bir Biz başka bir eve t~ınınca Şalka • Şalkanın ölümü pek hazin oldu. bu sözleri duyar duymaz bodrumun 
mani teşkil etmiyordu. Onun karnını nın hayatı büsbütün müre~kepleşti. Bir gün işimden eve dönüyordum. kapısını kapadı ve sür'atle sarayın 
doyururlar, okşarlar, peşledne takıp Onu yeni evimizde hapsetmek gayri Daha merdivenlerde. iken b!r. a~tama üstkatma çıktı. 
şuraya buraya götürürlerdi. Vazifeleri mümkün bir hale gelmi~ti. Ninuçkayı duydum. Ağlıyan Nmuçka ıdı. Adeta Sumer Türkleri orta Asyadan Dicle
gittikçe çoğalmağa başlamıştı. Sabah - mektebine kadar geçirdikten, benı de meraklandım. Daiı'€rnize. girdiğim za - Firat kı yılarına yerleşti k leri günden 
ları Ninuçkayı mektebine kadar gölü-~ dairerne bıraktıktan sonra eskisinden man, ağlıyanın yalnız Nınuçka olma _ beri cin ve peri hikayelerini yalnız E
rürdü. Oradan koşa koşa geri döner, fazla bir sür'atle eski evimize koşar, dığını gördüm. Büt~n ~vdekı~er de <: \- Himlardan duymuşlardı. Son günlerde 
beni işime kadar geçirmeğe hazırlanır- i§ine gitmek için hazırlanan kom~ı;mu- 1 d B dan yL.rmı dakıka kadar ı h b M 

ıyor u. un . w . T anzerin yeğeninin - si ir az ayanın dı. Beni bıraktıktan sonra gene nefes za, işine kadar refnkat ederdi. :>radan ~vvel bir tramvay Şalkayı çıgnemış ve yaptım bir sihirle _ göze görünmez bir 
nefesc eve döner ona cŞalava• ismini tekrar eski evimize döner , Lukcrya o· 

takan komşuyu ·pazara kadar götü • İvanovna ile pazara kadar giderd.. öldürmüştü. hale gelmesi yalnız Cudeayı değil, bü-
rürdü. Şalka, akşamlan, pek geç ve bitkin Şalkayı, arka kapının yanındaki. ar · tün saray ve şehir halkını da telaşa dü-

saya gömdük. Mezarın yanında btr ele Gündüzleri de sütninelerin hava al- bir halde yeni evimize gelirdi. Ninuç-
d ağaç vardı. mağa çıkardıkları küçük çocuklara nv· ka onu paylar ı: Şimdi oralarda ne toprak var, ne de 

luda bekçilik yapardı. Arada da fır • - Seni edepsiz seni... Bütün gün f lt 
agw aç.. Oralara döşenen as a , değil sat bu ldukça, tramvaylara, otomol il - nerelerde sürtersin ?. Kim bilir kim • yolnız Şalkanın mezarını, fakat ora 

Iere saldınr, çöp tenekelerini de ziya- lerle gidiyorsun? .. Allahın belası se • lardaki 
0 

eski toprağı bile örtmüştü. 
ret elmeği unulmazdı. ni!. 

Bütun bunlan hakkfle yapabilrnek Şalka kulaklarını diker, kuyruğunu 
oldukça yorgunlu~a bağlı idi. Bılhassa sallardı. Çünkü ona hitap ediliyordu. Varmki nushamızda : 
Baba da gebe kaldıktan sonra bu işler Halbuki Şalka, ne şekilde olursa ol -

şürmüştü. 

Samanın yanından ayrılan nöbetçi 
Gudeaya koşarak: 

- Samayı affetmezseniz, biraz son
ra sarayı cinler saracakmış.l 

Dedi ve Samanın sözlerini birer bi
rer lerala anlattı. 

Cudeanın hiddeti henüz geçmemiş-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarandan 

Salt~ 

(*) 

Su çiçeği 
Bu hafta içinde iki üç tane su çiçti 

gördük. ~ 
oerçl bazan pek ehemmlyetslz 0 t1' 

ceryan eden bir ha.st.alıkt.ır. Birde~, 
az blr ateşle başlar ve vücudun her d'' 
tını hattA. saçlarının arasına kada! tJJf' 
nelerle dolar. Bu daneler kırmızı ta til' ' 
tıınr ~eklinde bll§lar ve akabinde pJ' 
rinde blr su knbıı.rc~ı gönilür. Adet•~ 
cl danesi glbl pnrlar. Blr iki gün 1~ ,
e.smer kırmızı bir kabuk peyda olur~ 
müddet sonra o da düşer ve hasta~
l}ir. Su çlçe~l çok bulaşık tır. Qerçl f f' 
rıda söyledi~lmlz glbl ekserlyetle z~ 
çen blr hastııhktır. Fakat baz:ın fP~' 
ce ateş yapar. Ve büyük sıkıntıınrfie~ 
ruz bırakır. Su çlçeı;ı blldl~mlz çi~ 
büsbUtUn bıı~kn bir hastnlıktıT. "':1 
iz bırnkmaz. Ho.lbukl ho.klki çtçek 

1 lığı hayatın sonuna kadar izlerlll 
kır. vtsl ~-

Su çlçe~n1n hususl blr tedıı de .r_ 

ona daha ağır gelrneğe başladt. Eski sun 'kendisine hitap edilmesinden pek 
cevik1iiTini kaybetmişti. Bunun için, hoşlanırdı. Hatta bir konuşma esnasın
;.amanında herkese gitmek, zamanın • da kendi ismi geçse, gene kuyruğunu 

Çeviren: Faik Beremen 

ldamsn•lsteyen adam 

tur. On beş gün kadar hastayı evtıa~ 
n blr yerde tecrit etmelidir. İlk ~ 
çocu~a et ve salamurn glbl şeyler rıı. ı' 
memelldlr. Kabuklar düşttikten 50~zl, 
zel bir banyo yapılır eşyası teın 

ti. ve çocuk serbest kalır. 
Gudea Samanın prensese karşı ala- 1-:.:..<.:..:>~B-u_n_o~U~ıı""'rı-:k:':"es:'::ı~p-sa::':':k:':':ıa:":y:':ı ;';~ 

da işinrini bitinnek, zamanında her • satlamağa b~lardı. Egoizmin yalnız 
kesin yemeği:ne yetişrnek hakikatcn insanlara münhasır olmadığı nıalum L---------------listemiştil 

kasızlığını gördükçe hiddetleniyordu. bir albüme yapL~tırıp kolieksiyon 
Onun kızını ne krallar ve kral oğulları Sıkıntı r.ama.nanııda bu notlar bit 

l'!ib\ imdadınıza \·etlıJebUir. 



2 Mart 

Türk Hava Kurumunun 
Motörlü Tayyare Mektebi 

1 - Ankarada Türk Hava Kurumunun Merkez binasının arkasında 
yaptanlacak motörlüğü Tayyare mektebinin intuı kapalı zarf usulile ek
ailtmeye konuhnuttur. 

2- F.luiltme 9/Mart/1937 aalı iÜnü nat on altıda Ankarada Hava 
Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 

3 - Kqif bedeli (ı 49,808) liradır. 

4 - Muvakkat teminat (8740) lira (40) kuruttur. 
S - Münakasa farlnameai, intaat tartları, plinlar (25) lira verilerek 

Hava Kurumu Merkez binasından alınacaktır. (1018) 

Belediyeler Banka~ından: 
Ankarada Hukuk Fakültesi yamnda int• edilmekte bulunan Belediye

ler bankası için yaptınlacak mobilya, mefrupt ve dekoruyon itleri, ata· 

iıdaki tartlar altında ve kapalı zarf uaulile ve on bet gün müddetle ebilt
ıneye konulrnuttur. 

1 - Itin muhammen bedeli 33.000 Türk liruıdır. 
2 - Eksiltıneye konulan mobilya, tefript ve dekoruyon itlerinin ne• 

lerden ibaret olduğu eksiitme ..,.ınamesile, mukavelename projesinde ve 
bunlara bağlı plin, reaim ve projelerde göaterilmittir. 

Istekliler bu evrak ve resimleri bankanın latanbulda Galatada Bahtiyar 

hanında bulunan kontrol miman Bay Seyfettinin bürosunda yirmi lira 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Ekailtme: 8/Mart/937 pa.zarteai günü saat tS de Ankarada Be
lediyeler Bankası Idare ınediai huzurunda yapılacaktır. 

4 - İateklilerde bulunması tart olan vasıflar: 
A - Eksittmeye konulan mobilya itini yapabilecek kudret ve kabiliye

ti haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalithane sahibi olmak. 

B - Son üç sene içinde bir defada liakal 30.000 liralık bir mobilya itİ· 
.ni nizuız ve ihtili.faız olarak muvaffakiyelle batarmıt olmak. 

C - Aıgari 30.000 liralık itibarı malisi bulunmak. 

D- Muhammen bedelin% 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat ver
mek. 

S - İstekliler teklif mektuplannı ve tartnarnede yazılı diğec vesikaları 
azami 8/Mart/937 pazartesi günü saat 12 ye kadar Ankarada Belediyeler 

Bankuma göndermit olmaları ve eksiitme taatinde bizzat veya vekilieri-
nin eksiltınede bulunmalan lazımdır. H381 >) cc973n --
İstanbul Liman İşletme idaresinden: 

1 - Galata Rıhbmının 150 metrelilr kısmınm terfi ameliyesinin 
açık pazarlı ğı 3 Mart Çarşamba günü saat 1 O da Şefler Encümeninde 
yapılmak üzere tehir edilmiştir. 

2 - Hu ameliyenin bitme müddeti 937 Eylul nihayetine temdit 
edilmi.Jtir. 

3 - lqtenildiği takirde Rıhhmda inşaat mahallinde kullanılmak üzere 
Prizman gündeliği20ve yarım gündeliği 1 O liradanidarece kiralanacakhr. 

4 - Her türlü izahat Merkez Rıhtım Hanında Rıhtım Tamirat 
Bürosundan alınacaktır. "1C98, 

Maliye V ekiletinden 

-· -----------------------------------istanbıa.l Dirclunciı icra memurhıfunclan: istanbul Asliye Birihcl Hukuk Mabkeme-
Tamanuoa (C7GO> lira luymet takdir olu- ı;lnden: 

Alaıa Tata'Yiada Punççu Hirbto mabaUeslhln 
'l'ataTia cadde.iDde eski 39 yeni !li nomara- Beyollıı, Taksim Majill sinema 'h film 
b Iki tarah mukaddema Kallyopi elyeYJD T. A. tirketinJn Be1otıa, isükw caddesi 
JJikola Galanee n Kı~patra haneleri eliler 1 Fransu tl troeuncla apartunanmcla 

11111 &ararı Vlnlne n Ehalınl menzUI ve bahçesi ya kim 
&ararı rabll tariki im ne mabdu& kayden Bay Nlkolaki Me&auates dauaetin -
llbUıtarı t:lrai rayri muharrer •e maılıallen de Zt/4/935 taribil nıu~amenaıne 1-
'Unam mesabası lOt metre morabbaında rö- le kira bedelinden bakıy~. alacatı o
~n n IZ metre murabbaı mahallin binayı lan %800 Uranın &a~sıli emrinde 
Ist tarafı bahçeyi &efkil eden bölme n be· 936!1822 N. ile açtılı dan uzerine lilbderl
tl~a dnarları klrıfr enan mababçe bir bap ten davetiye arkasındaki m~nıhattan müd
b~ıe dalremi:ule açık arttırma De atılacak- deialeyhln lkıunetrahı meçhul oldulu an
tır. P.Tsarı: Demir kapısından i,.ui -'rildik-
~ .. ır;• ta ılarak blli teblil reri reldiğinden iliinen 

Ilaermer antre, bir koridor Ü"ıerinde iki o-
•- bir tebl"ğat icrasına karar Terfimiş olmakla mah - kiler, kreslnıin bir teras. Bodnım kat: 
tlınento bir koridor üurinde merdiven altı kem!" dh-anhanesine asılan dava arzuhaline 

•Öıniirtük, bir oda, reminl çimento aıarran- JO rün zarfında cenp Tt:rmesi Te nınhake
Cıa oeaklı bir motfak. memıer muslukJu iki 
)alat, ç:ım&4ır kazanı, helii. bir kiler. Birin- me rünü ol:ın 14/4/937 ça"amba ri"Aıü saat 
tl kat: Bir koridor üzerinde Iki oda (birinde 14 de Yenipostane binasında Yaki maJıke
balkon birinde çıkma Tardır). 7.emini kre<>i - memlzde hazır bulunması nya bir vekil ıon 
:in termosifonlu ba\ıyo. ikinci kat: Birinci dermesi tüzumu ve aksi takdirde rıyaben 
8~n ayni olup banyo yerinde mutfak ve a-l . 

la, "'"' h 1.. "ki t Baıh d . muhakeme irra edileeeta trbllf makamına • a e a. ı eras. çe e meyva a- l . _ . 
hçları ve müşter«'k bir kuyusu, zemini çi- , kaırn olmak u~ere Ilan olunur. (108) 
.._ento 1 tl h il' d El i • •••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••··--···· .. ·-·· .. ·-rez n ma a ı var ır. t'ktr k su ve 1 
~a.-a razı mevcuttur. 1\lezkür ıayri menku- ikinci arttırma neticesinde en çok arttıra
tıı. tamamı açık arttırmaya vaz'edilmlşdir. ~m üstün~e bırakılacaktır. 2004 numaralı 
Arttırma pe nıdlr. Arttırmaya i~tirik ede- ırra. ve lfla.<ı kanununun . 12G. cı maddesine 

tel( mü!fterllerln kıvnıeti muhammenenln tevfıkan hakları tapu sıcı~lerıle sabit olmı
,.o 7,5 ni ~tinde pey akçe.•ıl veya milli bir ya'' lpotekli alacaktarla dığer alikadaranın 
bllnkatım teminat mt'ktubunu birnil olma- ve irtitalt hakkı sa.hlplerfnln bu haklarını 
laıı lcap eder. Müternklm ver~l tanrlrat ve hu'>u ile faiz ve masarıre dair olan lddl
tenvlrfye, ve vakıf boN'Iarı bor;hıya ai•tı; al:ırmı il:'iıı tarihinden Itibaren %0 rlin Ear· 

Arttırma artnanıeı;i iliin tarihinden itiba~ l fnıda evrakı nıüsbltelcrlle birlikte dairemh;e 
~n dalrt>de mahalli m:ıhsusun:ı t:ıllk edile- bilcllrnıelı-ri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
ttktır. Ririnrl arttırması 514 937 ta ili' tapu "ilcillerile sabit olmıyanlar sabıt bedeli-
ltı"" r nıe d h i kal U<ıadif p:ı.urtt' ı günü dairemirde aat nin payla ma ın an arç ırlar. Mütcra-
:4 df'n lG ya kBdar fcra edlleC'ek, birinci art- kim vergi, tenvlriye ve tanzlffyeden Ibaret 
ırnıada bl'df'l, kn7tıPti mnhammf'nenln o/. olan belcdi) e rus u mu ~e ~:ıkıf icaresJ Ye yir

:: lııl bnhlutu tnkdirdl' üste bırakılır. Aks~ mi se:~ıelik evkaf tavizi bedeli nıüzayededen 
kdirclr ~on arttırman~ taahhüd~ b ki tenzn olunur. Daha fula maU1mat almak 

:a!mak üzere arttırma 15 ~n daha utem~it! iste) emierin 935/3125 numaralı dosyada mev
dıler('k 20 4 937 tarihine müsadif salı ıünü 1 ctıt evrak ve nıa"hallen lhaclz n taktfri ~uy. 

"at Jt den lG ya kadar d:ılrede yapılacak 1 met raporunu rorftp anlayacalrlan Din o
lunur. (30541) 

SON POSTA 

BOGAZiÇi 
Mecmuasi 
Mart Sayısı çıktı 

Memleketimizin en yüksek 
kalem sahipleri HÜSEYİN 
CAHID YALÇIN, AHMED 
EMİN Y ALMAN ABiDlN , 
DA VER , BURHAN CA -
HID ve Dr. GALIP ATA'nın 
en cazip mevzular üzerine en 
nefis yazılarını. 

Yüksek ~airlerimiz:MITHA T 
CEMAL ve FARUK N AF iZ 
ÇAMLIBEL'in edebiyatımıza 
şeref veren man.zumelerini okiı
yacaksınız. Bu nüshada dün
yanın cenneti olan Boğaziçinin 
fevkalide güzel tablo ve re
simlerine hayran kalacaksınız. 
Mecmuayı; Şirketi Hayriyenin 
iskele gişelerinde ve bütün 
müvezzilerde arayınız. 

SELANJK BANKASI 
resis tarihi 1688 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata' 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata Yenicami); 
İzmir, Mersin. 

1 

Adana bürosu 
Yananialandaki fubeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

ıdralık kasalar 

Sayf" ıs 

/ İstanbul Limanı 
Merkezi Eksiitme 

Sahil Sıhhiye 
Komisyonundan : 

1 - Anadolukavağında aabık Sahil Sılılıiye Merkezi binalarının 
tamirilaçık eksittmeye konulmuştur. Keşif bedeli1667lira 60 kuruştur. 

2 Bu i~e ait tartname tonlardır : 
A Idari tartname 
B F enni şartname 
J Istekliler bu tartnameleri Sekiz kuruş mukabilinde Istanbul 

Limani Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4 - EksiJtme 2/Mart/937 Salı günü 1aat 14 de Galatada Kara Mus

tafapaJa sokağındamezkQr merkez uhnalma komiJyonunda yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye peceklerin 1~ lira 10 kurUf muvakkat tembıat 

parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler yaphklanna dair bir eh1iyet 
vesikuı göstermesi prttır. tı937, ,... 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

s. cl ketlde 11/ Mart /1937 d edir. 

BUyük ik ramiye: 5 O • O O O liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mfikAfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Mart 1 937 günü ak§amına 

biletini değittirmil bulunmalıdır. 
kadar 

Bu tarihten sonra bilet Ozerindeki hakkı •akit olur ... 

l __ lnhisarlar u. Müdürlüğünden: ı - 5000 Kilo lS/45 
12500 )) ı5/50 

8000 )) 16/60 
10000 )) 17/70 

35500 
I - Nev'i ve mıktan yukanda yazılı 35500 kilo çivi f8rinamesi muci • 

bince pazarlıkla satın almacaktır. 
U - Pazarlık 12/IU/937 tarihine raat1ayan cuma günü aaat lS de Ka. 

balafda levazım ve mübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacak • 
br. 

U1 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen tubeden almabilir. 
IV- lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 güven

me paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. <el 035>) 

oksuranlere: BATRAN BABKI BKBBM 

KUMSARA 
o 

BIRE, 
ıooo· 

TARLADIR 
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KA ZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
Londra, Paris ve Nev - York, Berlin' de güzellik enstitülerinden takdirname 
ile taltif edilmiş olup beynelmilel sergilerin alhn madalyelerini haizdir. 

L~nıer, sanşın, kumral, her tip içiP muvafıktır. GUıellik ve cazibeyi nrtbrır. 
Buruşuklukları, çil ve lekeleri knt'Jyyen izale eder. Memleketimizin en kibar 
mahfillerinin kullandıklan Balsarnin kremleridir. 

4 Nev'i vardtr. 
ı · Krem Balaamin yajsız beyaz glndlz lçla 
2 • Krem Balaamin yaftlı pembe gece Için 
3 • Krem alsamin Acı Badem gfln flz Için 
4 • Krem Balsamla Acı Badem gece Için 
Boisamin krcmindeki hassa hiçbir kremde yoktur. Balsarnin maddesi me

s ımeleri kapatan, cildi gençleştirerek beyaz, yumuşak, mat ve nermin kılan 
lıe leyicl bır cevherdir. 

( 

INGILiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOÖLU - lST ANBUL 

•• m ur ergisi) 
Klmlr yakaa vasalt ve teshlll 
aletıeri beyaeımııel sergisi 

1937 Martının 26 ıncı 
Cuma günü Ankara' da 

Sergievi ve sahasır,da açılıyor 
~--~_. ........................ .. 
'erglJe Iştirak edenlere oldata glbl1 

Berglyl ziyarete geleceklere de azami 
kolaylıklar temin edilmiştir. 

Her türlü malümat ve fazla izahat için 
§U adreslere mütacaat edilmelidir i 

İstanbul : Karaköyde Yatak h Vagonlar 
. Şirketinde Sergi memuru i 

Ankara : Ser~ Komiserliği. 

EmlAk ve Eytam Bankasi ilinlari 

iLA N 
Mütekaidin eytam ve eramil maatatının i.skontosuna Martın 

albslnda bqlanacağı ilAn olunur. [464] 

\ 

Kaç yaşmda 
görünüyorsunuz? 

l
10 kadın 

arasında 7 si 
·, y, yaşlarından 

daha ihttyar 
görünOyorlar. 

'Yalnız 1 kadın 
"" / daha genç 

~ _ g6r0n0yor. • 
~~~ SeW,bini okuyunuz : 

lhtiyadamakda yaş meselesi 
mevzuubahis değildir. Belki 
cildiniz-:leki "Biocel.. tabir edi
len tabii ve sıhhatli cevherin 
mevcuciyeti rol oynar. Cildieri 
Biocel cevherile zengin olan 
kadınlar 6') yaşlannda olsa 
bile yine genç görünürler. Cil
eliniz, Biocel cevberini t<aybet
meğe başladığı vakit 25 yaşın-
da olsanız bile ibtiyarlarnış gö
rünürsünüz. Kederler ve dü
şünceler Biocel'i kurutur. Bu .. 
nun için cilciinizi, genç hay
vanlarda gizlenmiş cilt hücey
ratı merkezindeıı istihsal edilen 
taze ve saf BiocE'l ile besleyi
niz. Bu cevher, cildinizi kuv
vetlendirrnek ve gençleştirmek 
bassasma maliktir. Tabıi BioceJ 
ihtiyatınızı uyandıracak ve cil
diniz - buruşukluklar, çizgiler 
siyah benler gibi - ihtiyarlık 
alametlerinden kendi kendine 
kurtaracak ve bakiki devamlı 
bir gençlik temin • lecektir. 
H•lihazırda Biocel cevheri haiz 
yegine bir cild unsuru vardır. 
O da penbe rengindeki T okalon 
kremidir. Hemen bu akşam 
yatmazdan evvel tatbik ediniz. 
Sabah da beyaı: rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. 
Şayanı hayret bir netice ile 
ile karşılaşacaksınız. 72 yaşın .. 
dJki kadınlarda buruşukluklar 
zııil olacak 50 yaşındaki ka
dınlar ancak 32 yaşında g(). 
rü. e :ek ve genç kızlar ise hiç 
görmedikleri cazip güzellikr.le 
bir tene malik olacaklardır. 
Muvaffakıyet muhakkak ve te
minatlıdır. T ecübe ediniz. Mem
nun kalaaıksınız. -------
KAYlP- Fatiha kerlik subesinden 

aldığım terhis kağıdıını l.aybcttim. Ye· 
nisini çıkaracağımdan eski inin hiik • 
nü olmadığını ilan derim. 809 

ihtiyat eczacı Mustafa Nail ....................................................... __ _ 
Son Posta Matbaa•• 
N%'riyat Müdürü : Selim Hagıp EMEÇ 

(
A. Ekrem UŞAKLlGlL 

SAHIPLERia s. Ragıp EMEÇ 

Sigara da • • 
ıçsenız 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima 
temiz,· daima beyaz, daima sağlam 

kalacağına emin olabilirsiniz. 

• 

• 

macunlart
m n en tesirli 
va en netisidir. 

Daima Radyolin! 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 Ila 600 metro •••k veren 

D • 
1 

fenerleri gelmiştir. 
Iyi Pf1~4: almak Için yalnaz 

DA İM O N Pilleri 
ile 

• DA 1 M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat edininz . 

• 

tstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satı~ınd•m: 241t.O kilo manyezit kalsioe, 124001 cllo IliMI 

%iraiye. 2803 kilo pamuk çanta ve fişeklik, 1025 kilo matbaa hurufatı, 
970 kilo mantar tapa, 70 kilo ipek ipliği, 15 kilo ipek kordelı, 
7.050 kilo telli ipek mensucat, 7 kilo ipekli elbise. Transit. 29951dlo 
pamuk çanta ve fişeklik, 3158•kilo burda evrak dolabı, 1365 kUo 
sun'i ipek mensucat, 1450 kilo binek otomobili, 163 kilo dn (içki), 
144 kilo videla deri,l 6.400 kilo ipek masa ve yatak 6rtiistbı0ıı 
Münakasa gazetesinin 19 1 2/937 günkü nüshasile ilan edildiğini ve 
ihale günlerinde ayrıca küçük satışlarda olduğu ilin olunur. (966) 

~ Operatör • Urolog ~ 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollara 

hastalıkları mntehassısı. KOprl\başı 

EminönU han Tel: 2HH..ı 

Dresdncr Bnıık Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki §Ubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü * H eT türlü banka i1i * 

"' - NE t<AOA.R CU •• 

- T A.si. c. POKER.PLAY .. TRAŞ aa~• 
lLl TRA.i OLDU ... \. 


