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Suriyede nümayişler aldi yürüdü 
Vatanİler Türkçe konuşanlara Balkan Konseyi 
hakaret ve tecavüz ediyorlar İlk toplantı bugün 

Fesatçıların faaliyetleri arttı Atinada yapılıyor 
Haricige Vekili ve Tilrk gazetecileri Sellinikten 

geçerken Atatilrkiln doğduğu evi ziyaret 
ettiler. Büyük Ondere lazim telgrafı gönderildi 

Suriyenin her tarafında sık, sık dökkanlar kapanmakta 
mitingler yapılmaktadır. Söylenen nutuklarda Suriye<.len 
bir karış toprağın terk edilmiyeceği ilan edilmektedir. 

Türk diline karşı cephe alındı 
.............................................. _. __ _ 

Uyanan Arap 
na syona lizml 
ve Türkiye . Son Belgrad toplantısına ald bir in tlba: Tev.Gk Rüştü aras, General 

Metaksas ve Yugoslavya Batvekili bir arada görüşürlcrken 
(Sureti ınabsusada &iden arkada • yetimiz Yunan topraklarında parla.Ji 

tmıız E. Talu'dan) tezahüratla karşılanmıştır. Heyetf.mizt 
SelAnik, 14 - Balyan Antantı ko~ .hfunil olan tren sabah dört buçukta hu 

,seyine iştirak için Atinaya giden he - (Devamı 3 üncü sayfada) 

M1s1r1n Milletler cemiyetine 

Arap Nasyonalizmine bir neY'i 
emperyalizm çeşnisi ilAve edilerek 
fikirler bize doğru tehyiç ve tah· 
rik ediliyor. Bu vaziyet Arap
larta Türkler arasındaki mnna
ae~Uerin geleceği bakımındaıı 
gayet tehlikelidir. Buna klll'fl 

tedbirli olmak lazımdır. Bu~erde hemen her ıttn bir mltinı yapılan Şamdan bir ıörüııii§ girmesi mesele oldu 
Halep, 14 (Husu•i) - Milletler tubeleri propaganda ve neşriyat büro-

Cemiyeti koneeyi kararından sonra ~ ları ve e.naf t~e.kkülle.ri geeeli gün- Irak hükümetinin, bir n ota ile, Mısın Milletler Cemiyetine 
Yazan: Mchittin Bir~en riyede nümaylf,•r gitiide daha ehom· diizHi faatiyete sevkolunmuttur. Mü· girrneğe davet etmesi Cenevrede hayret uyandırdı ·S on Postanın .Şam muhabiri, ga- miyedi bjr hal almaia liatlamıflır. He- temadiyen mı:tuklar verilmekte ve bu 

t ühim. . bir 1 ü rine men 26 kanunusaniden beri sık sık nu'tuklarda Suriyeden bir karıt topra-
ye m mese e ze d ,_,_ 1ar ı_ • • 1 _ _l!l · :u 1 1 

bizim dikkatimizi celbediyor. Diler üar..ır.ln ~apanmakta, mıtıng er ya- ğın terkeaı emıyece.sa gazete er e ve 
larafta göreceğiniz mektubunda kısa ~ pılmaltta. eokaklar dola,ılmaktadır. telaiı telpflarla etrafa bi1.dirilmekte
.O.. hülasa etmiş oldu~ vaziyete g8 - Bunların yeniden mazbata toplamak, dir. 
&, Türklerle Arabların aralannı aç - prot~ tellil'aflan çelc.tirınekte ohem- Resmi t-bliğler 
tıla.k isteyen bulanık su balıkçılan, bu miyotl bir mevki a1makta.dır. Hergün her Surlye şehrinda vatan! 
\'aziyetten istifade ederek, bütün kuv- Koneey kararı aleyhinde olmak ü- klübüne Şamdan btr resmi tebliğ gel· 
~etlerini bizuya ve~lerdir. zere hafta llken<lerun müdafaa cemi- mekte ve bu remıt tebliğlerde Sanca• 

(Devamı 2 nci sayfada) yeti obna.k üzere tekmil vatani kitlesi (Devamı 2 llıci sayfada) 
--~-------·-.. _, ___ _ 

"Son Posta, nın Suriye mektupları Yeni İtalyan 

Türk matbuatı tarafından konsoıosu geldi 

Viyeno 1 No. lu Türk 
düşmanı ilin edilmiş 

Muhabirimiz bir noktaya temas ediyor: "Sancak meselesi 
henüz hallolunup bitmiş detildir. Belki de Türk- Arap 

münasebetleri bakımından yeni başlamıştır, diyor 
Şam, 1 O (Husust Muhabirimiz Ya -

zıyor:) - Burada bugünkü Türki -
Ye · Suriye münasebetlerini karıştı -
ran bir kısım sözde nasyonalistlerden 
bah-sederken size, ekseriya, ctatlı su 
na~yonalistlerb, ckuru sıkı nasyona -
listier» gibi tabirler kullar.ıyorum. Fa
kat, zannedilmemelidir ki Suriyede ve 
bütün Arab aleminde kuvvetli bir nas· 
Yonaiizm yoktur. ingiltereye Mısır, I
tak \'e Filistinde, Fransaya Suriyede 
ku\'vctle mukavemet ederek bu Q.ev :. 
letıere siyaset değiştinnek lüzumunu 
Zorla anlatmış olan hakikl bir Arab • 
nasyonalizmi de vardır ve pek )tuv -
Vetıidir. Mısırda, Suriyede halk küt - · 
lelerini müstemlekeci süngülerine kar- -....~--~i~~~ .. ,;;) 
tı, göğüsleri açık olarak yürüme~e 
levketmiş olduğunu zaman zaman gör
clüğümüz bu nasyonalizın hareketi ol • 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Mareşal Badoglio'nun oğlu M. Mario 

İtalya hükfuneti tarafından İstanbul 
Ceneral KonsolosluAuna tAyin olunan 
Marepl Badoglio'nun o~lu M. Mario 
dün aabah saat 8 de İtalyan bandıralı 
Eceo vapurlle vebrimize gelmlJtir. M. 
Mar.iD konloloaluk memurlan tarafın
dan karfı1anmıf w otomoblUle 4ojTu
ca koDJGl.cNıbaııeJt attmfttlı\ 

Irak Ba.tv5ili Hikmet Süleyman _ Mwr Batvekili Nahhu Pap 
Cenevre, t 4 (AA.) - Mısır hüld\ - Çünkü cemiyet Azasınclan bir devletlıl 

,metin! Milletler Cemiyetine girmeA-e Aza olmıyan bir devlete alenen Ceneflı! 
,davet eden Irak büktimetinin samimi reye namzedliğini vaz etmeğe davet el:ıt 
notası, burada hayretle karşılanmıştır. (Devanu 2 jnci sayfada) 

Fener Anailoluyu 10-0, G. Saray 
lstanbulsopru 3- O gendi 

Fenerbahçe ,. Anadolu maçından hcye~anlı bir görilnU§ 
Düıı ele lik maçlarma devarn edilm i§tir. Bütün maçlarm tatsilAtı U. kır 

kotusuna aid yazıyı (6) ıncı sayfamızda bulacaksınız 



Hergün 
·-Uyanan Arap 

' Nasgonalizmi ve Türkiye 

, ___ Yazan; Muhittin Birg-e.n -

(Uaştarafı 1 inci sayfada) 

Muhabırın dedikleri hakfkaten doğ -
rudur: Arab aleminde kuvvetli bir 
nasyonalizm hareketi vardır. Suriye -
nın bugünkü resmi temsilıni yapanla · 
nn büyük bir kısmı, Fransa müstem· 
lekecilerı tarafından kurulmuş nasvo
nalistler olduğu muhakkak bulunmak
la beraber, Suriyede, sade orada değil, 
her tarafta temiz bir Arab ve İslam 
nasyonalizmi uyanmış bulunduğu da 
aşikardır. 

Biz uyanıştan yalnız memnun ola -
biliriz. Arab milleti ile bizim aramız · 
daki manevi bağlar, Türk devletinin 
laik olmasına rağmen, halk kiitleleri 
arasında çok kuvvetlidir. Maddi bağ • 
lara gelince, memleketlerimiz, biri diğe. 
rinin parçası denebilecek kadar bir -
bırlerine bağlıdır. İklimierindeki fark
lar, mahsullerindeki farklar, dağ ve 
nehirlerindeki aliıkalar, demiryolları ve 
cıhan hareket yollan bakımından da bu 
memleketler arasmda sıkı bir iktısadi 
aliıka şebekesi mevcuddur. Siyasi aliı
kalara gelince, onlar da, biz de düne 
kadar istila tehlikesi altmda yaşamış 
milletleriz. Onlar bu istiliıyı bizden da
ha acı tattılar. Bu bakımdan da ara -
rnızda müşterek menfaaller vardır. Şu 
halde, Arablar ne kadar uyanırlar, mil
U varlıklarına ne kadar sahib olurlar
sa biz de o kadar rahat eder v mem -
nun ounız. 

Resimli Makale: 

Bazıları.ınız sabahlan uykudan u
yandıklan zaman acaba bugün ne 
yapmalıyım? cdiye düşüroiye koyu
lurlar· uzun uzadıya kafa yorarlar. 

Yapılacak iş taayyün edinciye ka
dar vakit öğleyi, tatbik sahasına ko· 
nuluncıya kadar da vakıt akşamı bu
lur .. 

-

. 
Gününiizü boşuboşuna 

istemezseniz, tatbik edilecek progra
mı gece yatarken yapınız. Sabahle -
yin kalkınca derhal işe başlayınız. 

zl..ıa't 1 "l 

Yozı Çok Olduğu için 

Bugün Konarnatlı 

Suriyede nümayişier 
Aldı yürüdü 

(~tarafı ı inci sayfada) 
ğın son vaziyeti ve hükumetin rr.u

karreratı bildirilmektedir. 
Türk diline kartı 

Hama, 14 (Hususi) - Suriyede 
Türk diline karşı vataniler tarafından 
adeta bir cephe alınmıştır. Türkçe k~ 
nuşanlar hakarete uğramaktadır!ar.' 
Sokaklarda Türkçe konuşanlar, şapka 
giyenler gibi tecavüzlere maruz ka] .. 

F esatçaların içtimaları 
) 

maktadırlar. 

-..:~!!~~!!~..!!!!~~--!!=~._!;:..~~=:::~.:!~!!~,!:!..,2~~!..!~~~!:~~-,) Hum us, I 4 (Husus i) - Antakya· 
da Adalı Hacı Mehmet oğlu Rasim, 

"Kemanım yemek 
Yemez Ili zigafette 
Yanıma alayım., 

STE 

Mahzuz oldum 

lNAN iSTER 

Yürümesini bilnligen 
Fakat çok iyi 
Uçan genç kız 

-

bdediye reisi Etem Civelek, Kusey:r} 
Salahattin, Kuseyri doktor Mithat, er• 
meni meb·u Muses Derkalosyan, avu .. 
kat İzmirliyan, meb·us Sadık, Maruf, 
malmüdürü Sadık, kaymakam Esved, -G · .:f: jandarma kumandanı yüzbaşı Münir,. 

~ ı komiser Karabet, Radi, Azmi, Salih, 
-~ ·Ali. llmi Sancak maliye reisi Hüsnü 

lceb'bare, maliye müfettişi Fuat, Usbe..r 
tülamelül kavmi cemiyeti reisi Zeki1 

Ersurni, Nuri lskif, müddeiumumi Şa• 
mil Emin caferi, Şamlı Salahnttin, 
Huybuncu Memduh, Selim anılannda 
sık sık içtimalar yapmaktadırlar. 

Bu içtimalarda Sancakta Arap te• 
Amerikada Betti Swe} isim!i bir zinin müdafaası ve Türk tezinin iptal' 

genç kız vardır ki üç yaşında hacakları için tertibat almak mese1a protesto 
tutmaz olmuş o zamandanberi hiç yü- telgrafları çekmek, mazbatalar topla· 
rümemi~tir. Fakat aon rıünlerde bu mak gibi usullere ve konsey kararını 
kız tayyarecı1iğe merak sarmış, çalış- acayip tefsirlere tabi tutarak halk ara
m~ uçmayı öğrenmi'.,tir. Şimdi elinde sın<la Suriye lehinde yapılacak propa
bir p!lot şahadetnamesi vardır. Ve gandaların esasları hazırlanmaktadır. 
yürümeyi beceremediği halde uçmayı 
çok. iyi becerir. 

Norveçteki oteller/e 
Ostendedaki otelierin farkı 

İNA MA! · 

Mısırın Milletler 
Cemiyetine girmesi 
Mesele oldu 

(Baş tarafı 1 inci yfada) 
mesi ilk defa olaralt vuku bulmakta • 
dır. 

Irak'ın bu daveti yakın Şark Arab 
devletlerinin bir tesanüd eseri olarak 
teliıkki edilmektedir. 

Bu münasebetle İtalya'nın Cenev • 
re'ye iltihakı, daha doğı::usu Habeşis ~ 
tan murahhaslannın Milletler Cemiye 
tınden uzak1nştınlması meselesMin 
Mısır'ı kabul etmek için toplannca . 
heyeti umumiyede mevzuu bahsolaca· 
ğı hatırlatılmaktadır. Çünkü bu top · 
lantıclan evvel fevkaHide olarak topla 
nacak olan heyeti umumiye, murah • 
hasların salahiyetlerini tetkik edecek1 

tir. 
Zannedildiğine göre, Habeşista.nın 

ınurahhasla.rt uzaklaşbn]acakbr. Biı 
rivayete göre de bütün hükumetler İ· 
talya'nın Habeşistandaki hakimiyeti r 

ni tanımış olduklan için Negüs Ce • 
nevreye muı·a'hhas göndermiyecekfiil". 
İtalyan - Habeş ihtililfı dolayısJ!e or • 
taya çıkan müşkülatın gelecek mayıs 
ayında tamamile zail obnası da ihti .. 
malden uzak değildir. 

lısır'm cev bı 
Kahire, l4 (A.A.) - Mısır hükt"i • 

meti, MflleUer Cemiyetine kabulünü 
taleb etmesi zımnında Irak bükiimen 
tarafından kendisine yapılan davete 
rnüsbet cevab vermiştir. 

Biliyor musunuz ? 
ı - Bizim Fas dediğırniz memleke '\ 

tin beynclmilel ismi nedir? 
ı - Eski Galilee eyaleti nerede icli 

ve hangi şehirlerden ibaretti? 
3 - Budda dinine kaç milyon insan 

saliktir? 
(Ccvaplan Yarm) 

* Dünl...-ü Suallerin Ccvaılları: 

Geeenierde Beyazıt semtinde bir dostun evini anyor- mamış olan bu yeni isimlerini değiştirecek, yerlerine 
duk, oturduğu mahallenin adı ile sonnadığımız kimse , büsbütün yenilerinikoyacak'"tır. Fakat bize öyle geliyor ki 
kalmadı. Bu adda bir mahallenin olduğunu bilen yoktu. halk bu mahalleleri gene elli, yüz sene evvelki en eski 
O zaman haurı.mıza mahallenin eski adı ile sormak gel- adlarilc anıp gitmekte devam edecektir. B~enaleyh biz 
di ve mahalleyi hemencecik, elimizle koymuş gibi bulu - isim de~tirmenin derbal tesir yapacağına inanmıyoruz, 
verdik. Şimdi belediye bazı mahallelerin henüz alışıla - fakat ey okuyucu sen: 

1 - Meşhur Norveçb yazıcı İbsen 
78 yaşında ölmüştür. En meşhur eser
leri Bebeklerin adı, Yabani Ördek ve 
Hedda Gabberdir. 

2 - Mantıne şehri çok eskiden Ar· 
kadiyanın bir ~hri idL Ispartalıların 
burada Yunanlılara karşı kazandıkları 
~fer ile şehir büyük bir nam kazan -
m~ tır. ISTER lNAN ISTER INANMAt 3 - Fiyoni adası Danimarkadadır. 
Adada 327,000 insan ya.,.c;ar? 



Balkan 
Konseyi 

Malagada sivil 
katliam ediliyormuş 

Ingiliz, Fransız ve Amerikan gazeleci/eri kal/itimm 
önüne geçilmesi için M. B/uma müracaat ettiler 

halk 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

,hudu geçti. Yunan topraklarına girdık. 
Burada heyet reisi Dr. Tevfik Rüştü 
Aras ve gazeteciler Yunan hariciye ve 
matbuat mümessilleri tarafınciall sa -
mami btr surette karşılanmı~lardır. 

Hududu geçtikten sonra dost Yunan 

Küçük itilô.fa karşı 
Yapılan taarruzlar 

E 

Yazan: Selim Ra gıp 

hükümetıtıin heye6imize tahsis etliği ç ekoslovakyanın Bükreş sefiri ta 
trenle yolumuza devam ettik. Her geç· rafından yazılan ve mukadde 

, Madrid, 14 (A.A.) - Milli Müdafaa 
meclisinin öğleyin neşrettiği bir tebliw 
ğine göre, asiler Madrid - Valencia VO· 

lunu müdafa eden hükumet hatla;ını 
Yarınağa bir kere daha teşebbüs et -
lllişlerse de muvaffak olamamışlar · 
dır. 

Hükfunet kuvvetleri, muvaffakiyet~ 
le yapılan bir hücum neticesinde U · 
sera ve Carabanchel'deki mevzilerini 
islah etmişlerdir. 

Gazetecilerin bir teşebbiisü 
Madrid, 14 (A.A.) - Madrid'de bu

lunan ecnebi gazetecileri M. Leon 
~lurn'a bir tel~raf çekerek, başvekili 
lnsaniyet narnma Malaga'da yeni kur
banlar verilmesine mani olmağa davet 
!\ıni<;lerd(r. Bu şehirde sivil halkın 
katıedilmekte olduğu söylenmektedir. 
'l'~Igraf, üç İngiliz, iki Amerikan ve 
bir dE:- Fransız gazetecisi tarafından im
ı. ed lm~tir. 

11ndrid, 14 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Tayyarelerimiz, üç düşman nvcı 

tayyaresi:ni d~ürmüşlerdir. Bunlar ~ 
<lan biri, alevler içinde hatlartınıza 
®.şrnüştür. İtalyan olan pilotu, esir 
!!d ilmiştir. 

lliikiiınet merkezini nıüdafaa için 
Madrid, 14 (A.A.) - Milli iş konfe· 

derasyonunun n aşiri efkan ·olan gazete 

diyor ki: 
cİspanyanın hükfunet merkezini mü 

dafaa etmek lüzumu başlı başına umu
mi bir sefer'herlik ilan edilmesi için 
kafidir. Hükumet, bu hususta derhal 
bir karar ittihaz etmelidir. Biz, mil • 
cadele etmek, galib olmak istiyoruz.• 
İspanya Hariciye Nazınnın nutku 
Valencia, f 4 (A.A.) -Radyo vasıta

sile bütün İspanya'ya yayılan nutkun
da hariciye nazırı M. Delvayo, ezcürıı
le demiştir ki: 

cBana soruyorlar: (Ademi müdaha
le paktile samimi olarak alakadar o · 
lan devletler, vuku bulan tecavüzlere 
daha uzun müddet göz yumacakar 
mı?) 

Londra komitesi'nde mümessilleri 
bulunan devletler tarafından imza e • 
dilmiş olan itilafname mucibince, İs -
panya topraklarının Alman ve İtalyan· 
lar tarafından işgali hakkında hukuki 
bir karar ittihaz etmek için bu devlet
ler acaba Burgos hükılrnetinin Alman 
erkanıharbiyesince taleb edilen son 
Alman ve İtalyan kıt'nlarının da ihra
cını mı bekliyorlar~» 

Asilere adam tedarik etmek lazım -
dı. Asileri hizmetten kurtarmak için 
bir kaç Alman ve İtalyan fırkasının 
yardırnma ihtiyaç o1duğunu düşünen 

tığımiz istasyonda Yunan halkının ve· 
k ilimize karşı gösterdiğı candan teza. mesi, . Hariciye Nazırı daha yük -
h ı ı k . sek bı r devlet adamı tarafındaq 

ı u~ erh e lk arşlılaştık . Ekser ıstasyon - ' kaleme alınan Kitabın Lehıstan ·e 
ar a a po ıs kordanlarını yarıp tre. 1 - • 

ne vaklaşıvor D R "" t ·· A k Romanyada uyandırdıgı şıddetlı ı . ~ , r. uş u rası ya ın- , b. k . 1 b .. , 
General Gacring, 80.000 kişinin İs · dan alkışlıyordu. fıaldcn ır aç gun ~vve u su.~ 
panyaya gönderilmesini istedi. Yeni Harici'-'e Vekili S ı: .k k 1 . larda gene bahsetmıştım. Bu mese. 

h 
J , e anı onso osu . . .k r·k · 1 d b k 

kontrol a karnı imza edlimcden evvel muz tarafından Ser . t , d nın, gun geçtı çe ı ·ır er ~ ıra· ..!t 
• <!Z ıs as.) onun d d . . . b. K'" ·k It ı · f b 

icab eden kıt'alar halihazırda Ispan . karşılanmıştır. erın tesırın, ı zzat uçu ı a ın n· 
yaya ihraç edilmektedir. Atatürk'iin evinde yesi üzerınde de aksülamel doğurac Jt 

Papalık ve Burgos hiikumeti Heyetimiz Selanig" e va , anlaşılıyor. Her ne kadar gerek bu n.:ş· 
rır \ armaz . h h . b' beb" 

Vatican, 14 - Osservatore Romano vekil ve gazeteciler Büyük Önder A .

1 

r~~a~_ın , .g~:ek er angı _ır se ın 
gazetesi, Burgos hükumeti nezdinde tatürk'ün dog~ dugwu evi ziyarete 'tt"k Kuçuk ltılafı sarsacak mahıyette ol -

b gı ı . d w b ·ı t ı w • 

mümessil ulunduımıyan papalık ma· Bu ziyaret esnasında duyduğumuz bü- ma ıgı . eya~ı. e or a ıgı saran şayıa .. 
karnı ile bolşevızme karşı mücadele et- yük sevinci tazimlcrimızle birlikte lar tekzıp edılıyorsa da, bunu.n, sadece 
miyen katolik kilisesini tankid eden Atatürk'e arzettik. zcvahirı kurtarmıya matuf bır karşı · 
Dr. Goebbels'e itiraz etmektedir. Selanik Türkleri Hariciye Vekili lık olduğ1:1_nu kabul etmemek mümkün 

Bu gazete, papalık tarafından neş • Tevfik Rüştü Arası ziyaret ettiler, Ha- değildir. Oyle ya! Bir sefi.r kı Çckos~o
redilen yıllıktan da anlaşılacağı veç - tay muvaffakiyetinden vekih tebrik vakyayı Romanya nezdınde temsıle 
hile Vatican ile Burgos hükfımeti ara· ettiler. mcmurdut, Bu sefir, bir gün bir kitap 
sında münasebet tesis edilmiş olduğu· Yugoslavya ve Romanya ht'yeti yazıyor ve Çekoslovakya ile SO\-')~et 
nu ilave eylemektedir. Yugoslavya Başvekılı M. Stoyadino- Rusyan_ın hemhudut olı:ıaların?an ha · 

Valansiya yolu kapatıldı mı? viç ve Roman Hariciye Vekili M. sıl olabılecek faydaları ızah edıyor: Bll 
b ı , Ya k ı· ·r d · d · Ra at, " (A.A) - Dün gece Car- Antonesko Vekile Selanikle mülaki ol- onuş~a?ın ame ı ı _a esı şu ur. 

doba radyosu, Franko kuvvetlerinin dular. Beraberce Atinaya hareket edil- Her ıkı memleketın hudutl~rını ayı· 
V alencia yolu üzerinde kuin Arangoyu di. Dost ve .. tt fk d let adamlarile ran toprak parçalarının ya bır tarafa 

mu e ı ev ve .. b.. t f 'lh k S t R 
ele geçirdiklerini ve bu suretle Va - Hariciyc Vekilimizin kar ılaşması son y~ o ur ara a ı a ı . ovye . us 
lencia yolunun tamamile kapatılmiŞ derec . • 1 t ş ya ıle Çekoslovakya hudutlarını bır -

e samımı o muş ur. b. · · · R 
olduğunu bildirmiştir. y (b .. ) b kt f da ırınden ayıran arazı Lehıst.anla o 

M d ·d ı arın_ . ugun on uç u. 8 a ma - manyaya aı' t bulundugw u için, bittabi 
a rı , 4 (A.A.) - Jandarma vız S ı- k t 1 t t 1 t 

J • e anı gaze e erı a ıne op an ısı b k ' t b"' .. k f t b · ır; 
ınıntakasında muharebe devam etmek hakkında hararetli makaleler neşret - ı:e~;::~tt e~ uyu 

0 
ır ~~ayı t• u Aı·~1 tcdir. Asiler mütcmadi surette hiicum mekt , . K · t' k • e oparıy r ve ınne ıce, • e \e. « onsey ıç ıma ı yarısı uv K .. ··k irr f tk k ı 

eylemekle fakat nehrin sol kıyısına vetlendirecek» demektedirler. . ma~ya~a, uçu ı a ar . ı a mamış· 
mevzi almış bulunan cumhuriyeteBer E. Talu ~ır, ıddıasını yaptıracak b tr vaziyet do 
ise, bir adım geri çekilmeden muka • Atiııada guruyor. 
vernet göstermektedir ler. Atina, f 4 (Hususi) _ Balkan An - Eğer bu eseri yalnız bir elçi yazmı§ 

:rez============================================= t.antı konseyine iştirak için buraya olsaydı, nihayet bu adamın fikirleri 

F• I • t• J • y B •r f • f d gelmekte olan Yugoslavya Başvekili tas\'ip edilmez, kendisi aziolunur ve } IS ın mese esıne emen l zya rO Q ile Türk, Rumen hariciye nazırları hadise böylece kapatılmı~ olurdu. Hal-7 00 V.• • başvekil .Metaksas tarafından Larisa buki bu kitaba, Çekoslovakyanın siya· • d k 1\..lŞ l istasyonunda .islikbal edi~mişlerdir. seti üzerinde müessir bulunan bir a ~ 
ımaını a arıştı Vandz Konseyin bu defaki toplantısına hu - damın mukaciderne yazmasıdır ki işin 

.I ~ susi bir ehemmiyet atfedilmektedir. rengini değiştiriyor. 

Yernen ima mı Araplık-Yahuelilik meselesini bey~elmileJ 
siyaset sahasına koymak ve Arap dünyasında 

bir bir-ik vücude getirmek istenıektedir 

F _B~rut 14 (A.A.) -Yemen imamı,l kralları ile teşriki mesai etmek arzusu
d Hıs~~~ Arap yüksek kornitesine gön- nu güttüğünü ilave eylemektedir. 
erdıgı bir mektupta, Yemenin Filis-

:ın~e birlik olduğunu bildirmekle ve Fi- Sanıldığı na g~~e, Yemen. 1 ~am ı, 
l~tın ihtilafının halli için bir sureti tes- Araplık - Yahudılık meselesını bey

Viye teklif eylemek ve Ingiltere kralı nelmilel siyaset sahasına koymak ve 

bezdinde tavassutta bulunmak üzere Arap dünyasında bir birlik vücuda ge-
u rnesele hakkında Arabistan ve Irak tirnıek istemektedir. 

------------------···-----------------~--
Amerikanın 
bi taraflı ğı 

Kongre azaları kanunun 
kat'i olmasını i~tiyorlar 

ı· yaşington, ı4 (AA .) - Ayan Mec-
ısı hariciye encümeni, dün yeni bita -
raflık kanunu projesini tedkik etmiştir. 
~ariciye müsteşarı M. Moore, hükfıme· 
tı.n tezini izah ederek demiştir ki: 

«Ben, gerek Avrupa ve gerekse As· 
~·~a bir karı~ıklık çıktığı zaman va-

Yıe karşı rlurabilmesi için Reisieuro 
hura vasi salahiyet verilriı.esi tarafda
l'lyıın.:ı. 

I Kongre azaları ise bilakis ekseriyet
~ r.eni bitaraflık kanunu ne kadar 

1 
.. t ı olursa, memleketin o kadar güç· 
;kı~ harbe gireceği kanaatindedirl•:!r. 

u ıkı nokt.ai nazar, gelecek hafta a· 
Çıl.~ası mukarrer bulunan kongrenin 
llluzakercleri esnasında çarpışacaktır. 

Dük dö Vindsorun 
misafirleri döndüler 

Viyana, 14 (A.A.) - Kont ve Kon· 
tes Of Harewood, Londra'ya hareket 
etnıişlerdir. Vındsor dükü ile İngiliz 
~efirı ve zevcesi kendilerini istasyona 

adar teşyi etmişlerdir. 
. --------------------

Danimarka Kralı Pariste 
Ci Paris, ı4 (A.A.) - Riviera salıilin • 

en gelen Danimarka kral ve kraliçe
st,. saat 9.50 de buraya muvasalat et -
hlışlcrdir. 

Yanan çamur 

F elemenkte feyezandan 
sonra araz yı 

kömür tab~~ası kaplamış 
Amsterdam. ı4 (A.A.) - Rurmond'

da sularuı çekılınesi üzerine halk feye· 
zana uğrıyan araziyı çamur halinde 
kalın bir kömür tabakasının kaplamış 
olduğunu hayretle görmüştür. Bu mın 
taka halkı mükemmel bir surette ya _ 
nan bu çamuru kalıp haline getirerek 
çok karlı bir ticarete başlamıştır. 

Fasta asker 
kaçalıçılığış~bekesi 

Fas, 14 (A.A.)- Jandarma kuman
danlığı burada bir asker kaçakçılı~ı 
şebekesi mc) dana çıkarmıı:tır. Bu 

şebeke,. a .. kcr kaçaKlarını İspanyol ara
zisine sevkederek orada asi:er hesabı
na gönüllü kaydetmekte idi. l''as'ın bir 
çok tanınmış şahsiyet.erınin bu isd~ 
medhaldar oldukları z.ınnedilmekted.ir. ---- ---

İtalya - Romanya 
ticaret anl . ~rr ası 

Roma ll (A.A.) -İtalya ilc Ro
manya arasındaki ticari ve mali mÜ· 

badele anlaşması, cumartesi günii bu
rada, Romanya hariciye nazırı namına 
Roma büyük elçisi Lugesianu ile hal
ya hariciye nazırı Kont Ciano arasın
da imza1anmıthr. 

Londra 1 i (A.A.) - Mançukovda 
Antung şehrinden bildirildiğine göre 
bir Mançukov tiyatrosunda vukua ge· 
len yangın noticesinde 7()0 kişiden faz
la kimse ölmüştür. 

Şimdiye kadar H.)(} ceset buiun
muş ve vahim surette yaralanmı:,; o
lan :l~ kişi de hastaneye kaldırılmış-
tır. 

Yangın, tiyatro civarında :m eve 
de sirayet etmiş \'e hala büyiimekte 
bulunmuştur. .....:_ ______ _ 

Alman· Leh ticaret 
anlc.şması 

Varsova 1 ı (A.A.) - lH:J;) tarih
li Alma.nya - Polanya ticaret anlaşma· 
sını iki sene daha uzatan bir anlaşma 
dün burada iki hükumet mümessilleri 
tarafından parnfe edilmiştir. ---
Polis 
Nezarethanesi11den 
Bir hır.~tz kaçtı 

İlk toplantı bugün yapılacak, akşam Küçük İtilaf, belki bu imtihandan da 
Metaksas tarafından parlak bir ziyafet parçalanmadan çıkabilecektir. Fakat 
verilecektir. muhakkak ki maneviyatı sarsılmış bu-

Matbuat kon:resi !unacak ve orta Avrupada muvaffaki -
Atina, ı4 (Hususi) - Yarın (bugün) ~ . taarruzi hareketler yapan Alman 
öğleye doğru matbuat kongresi Atina dıp.omasisi, elbette ki bu hadiseden 
Ticaret Odası salonlarında resmen a • istifade etmesini bilecektir. 
çıldıktan sonra hazır bulunan murah- Selim Ragıp 
haslar ~erefine Koski Iokantasında bir 
öğle ziyafeti verilecektir. Akşama doğ
ru kongre mesaisine başlıyacaktır. 

Salı günii kongrede encümenlcr ça
lışacak ve murahhaslar öğle yemeğini 
Akropol Palas otelinde yiyecekler ve 
akşam Büyük Britanya otelinde mat -
bua t müsteşarı tarafından şereflerine 
bir ziyafet verilecektir. Bu ziyafeti 
bütün burada bulunan ecnebi muha -
birierin davet edildiği bir balo takib 
edecektir. 

Küçük itilaf 
Marttabir 
içtima akdediyor 

Bükreş I ı (A.A.) - Havas ajan• 
sı bildiriyor: 

Küçük Antant daimi konseyiniıı 
mart bidayetinde fevkaliıde bir içtima 
akdetmesi muhtemeldir. Çekoslovakya· 
nın teşebbüsü ile toplanacak olan b~: 
konferansta, Küçük Antant devletleri 
zimamdarları, son hadiseler karşısında 

Çarşamba günü kongrenin heyeti u· 
mumiyesi tekrar toplanarak encümen
lerden çıkan karai'ları tasvib edecek -
tir. Akşamieyin murahhaslar şerefine 
Atinanın muharrirler cemiyeti tara 
fından bir ziyafet verilecektir. - umumi siyasi vaziyeti tetkik eyleye 

Yunan gazetelerinin mütaleaları 
Atina, 14 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, Balkan antantı konseyi 

toplantısına ve ayni zamanda Balkan 
antantı matbuat konferansına iştirak 
için gelen ve bu akşam Selanikten 
geçmekte olan delegderi hararetle se
lam lamaktadırlar. 

cektir. Yarı resmi mahafil, bu toplan 
tıdan Kiiçük Antantın yeni ve parlak 
bir teyidini beklemektedir. 

fzm=rde Kızılay balosu 

Emniyet müdürlüğü nezarethanesin
deki hırsızlardan bıri dün akşam ka<' • 
m1ş, bir komıserin idaresinde bir ı~o
törlü polis müfrezesi hırsızı takibe bac;· 
Iamıştır. Hırsızın ÇuQaloğlunda bakkal 
Ahmedin evine g rdiği tesbit edilmiş. 
bu ev aranırken hırsızın bitişik eve geç
tiği anlaşılmış. ::.okak kordon alt1ı1a 
ahnmıs. biti~ik ev de aranmış. orada da 
ancak ~ırsızın yeleği ve ~apkası bulun- Katimerini gazetesi ezcümle diyor 

İzmir 1 l (A.A.) - Kızılay tara• 
fından bu akşam hükumet salonların· 
da bir balo verilmiştir. Balo neş'eli bir 
hava içinde sabaha kadar devam et-
miştir. 

mu!ilur. Hırsız bulunamamıştır. Aran- ki: 
maktadır. 

Mercanda bir tabanca kazası 
Mcrcanda Kehruharcı hanında bec: 

nurnarada oturan Abdu'hıh tabanca::;i!e 
oynarkcn kazaen tabanca ateş almı~ ya. 
nında bulunan arkadaşı Durr;un sol rrı ~ 
me~i altından ağır surette yaralanmıc: 
tır. Dursun Cerrahpaşa har;tanesirl~ 
ka'd;rı lmılitır. Abdullah yakalanar ·k 
tahl-: .kata başlanmıştır. 

J(ahveci Ihrahim ö'dii 
Yıldız otelinde bir kırathanede ev

velki gece bir hadi:se olmuş. İbrahhr. 
isminde bir genç kıralhanenin müstc . 
ciri İbrahimi tabanca kur~unu ile vur 
muştu. Müsteciı· İbrahim ölmüştür 
Vuran İbrahim de te,rkif edilmiştir. 

Balkan antantı, hayatının dördün
cü sent>sine girmektedir. Bu Antant, 
hayatının dördüncü senesine kadar 
Antantı te~kil eden devletler arasında 
kardeşçe tesanüt samimi teşriki mesai 
hususlarında bir misal gibi nlınacak 
'lir pakt olduğunu isbat eylenıiştir. 

Balkan Antantı memleketlerinin bu 

!ört sene içindeki kazançları, çok bü
rüktür. 

Sarsılmaz surette birbirlerine bağlı 
>larak diplomatik sahaya çıkan bu 
lört memleket, ayni zamanda daha 
umumi sulhada yardım eyle"'·ktedir. 

Gazeteler. Stoyadinoviç, Rüştü A
ras, Antonesko ve Badulescoyu se-

................................ - ---
lamlamakta ve iki Romanya devlet a
damının Yunani~tanı re<>men ilk defa 
olarak ziyaret ettiklerini tebariiz elt"r
tikten sonra hf'r dört devlet adamının 
faaliyetlerini tebarüz ettirerek hakla
rında sitayİşlerde bulunmı:ıktadırlar. 

Atntürk'ün doğc.1uğa ev 
G azeteler, ayni za m mdd, Ti.irk 

milletinin biiylik şefin=., Selanik te 'do
dur u evi At •t iirk'e hediye ed"n Sel.l
nik belediyesini rı bu hareket'ni d~ hu 
vesile ile bilh<'ssa kaydeylemı>ktedir
ler. 

Gazeteler. Balkan Antantı nıathu· 
at bir1iğinin kuruluşu tarihçesini yap
makta ve bu eserin ehemmiyetini de 
tebarüz ettirmektedirler. 



4 ::sayta 

Yuı.anlılar (26 senelik Yuııaııisıan filmini .) aptılar. 
Sovyetler (100 Gnn) fi mini yıtptıJar. 
ltruyanlar (Kara GOmleldıler) fılmini yaptılar. 
Almanlar (Azmin zaferı) tlhlini yaptılur. 

B iZ D E 
Bulgarlar (Yetmiş senelik Bulgarı!':tnn) filmi"li yaptılar. 

y 

ş 

En ucuz 
Yıl: 1927 
Buna mukabil en pahalı 

senede 1936 dır 

1 n27 - 19:i6 yılına kadar toptan eş
ya fiatianna ait pahalılık istatistiği neş
redilıniştir. Buna göre 1 ~J~7 senesinden 
1936 senesine kadar olan müddet zar
fında en ucuz sene 19:~0 dur. En paha
lı sene ise ı n:u; senesidir. ] n27 senesi 
pahalılık vasatisi 100 itibar edildiğine 
göre ı fJ:30 senesinde bu miktar yüzde 
76.6. 19:W senesinde ise yüzde ı ı 1.2-
dir. 

19:t1 senesine nisbetle ı 93G sene
sinde umumi ithalatta yüzde yarım, 
umumi ihracatta yüzde yirmi, dahili 
mallarda yüzde iki ve toptan e ya H
atlarında yüzde sekiz pahalılık olmuş
tur. 

1 H27 senesinde pahalılık vasatisi 
yüz itibar edildiğine göre 1 !J28 de yüz
de 1 O:J. ı. 1 9~J da yüzde 1 O J.:ı. l n: m
da yüzde 75.6, 1931 de yüzde SG.2, 
19:l2 de yüzde 85.7, 19:33 de yüzde 
88, 1 9:-l4 de yüzde 104, 193!"> de yüz
de Hl9.4, 19~ da ise yüzde 111.2 dir. 

Şoför rekabeti 
Yarışı kaybeden şoför 
arkadaşını döğmüş, 

şimdi muhakeme ediliyor~ar 

A 
Çivi buhranı 

Çivi fiatlarının yeniden 
tesbit edilecegi söyleniyor 

Demir fiatlannı tetkik etmek üzere 
İstanbula gönderilen İktısad Veka!eti 
Sanayi Bırliği tetkik dairesi memurla
rından Hikmet dün akşam Ankaraya 
dönmüştür. 

Piyasadaki çi\·i buhranı devam et -
mektedir. İktısad Vekaleti çivmin ki ,. 
losuna 13,5 kuruş nark koymucştur. 

Fabrikalar bu fiatı az bulmaktadır. 
Yapılan tetkikat sonunda fabrıka arın 
çivinin kilosunu 15 kuruştan aşağı mal 
edemedıkleri ve bu yüzden stoklarını 
tüccarlara vermedikleri anlaşılmıştır. 

Piyasada tetkikatını ikmal eden Hik
metin raporu Vekaletçe tetkik edildik
ten sonra bu hususta yeni bir çivi nar
kı konması mevzuu bahistir. 

Bugün piyasada çivi bulmak imkanı 
kalmamıştır. Çivinin kilosu 16 kuruşa 
kadar satılmaktadır. 

Demir fiatlan hakkında da 
bir rapor hazırlandı 

Şehrimizde demir fiyatlarımn yük
selmesi üzerine İktısat VekCcti tara
fından keyfiyeti tetkik etmek üzere 
istanbula gönderilen Sanayı Birl'ği tet 
kik dairesi memurlannd'ltı Hikmet, bu 
husustaki tetkiklerini bitJrerek bir ra
por hazırlamıştır. Hikıne~ hazırlamış ol 
duğu raporla beraber bugün Ankaraya 
gidecektir. 

Vapurlar bir yılda 
24 Bin yolcu taşıdı Taksim - Yenimahalle arasında o

to büs işleten şoför Isınail ve Hasan a- İstanbul şehir hududunda işleyen 
msında şiddetli bir rekabet varmış. deniz vasıta1arile taşınan yolcular hak
Her ikisi de k.endi~nin en iyi şoför ol- kında bir istatistik vücuda getırilmiş
duğunu iddia etmekte im işler. Ekseri- tir. 931 senesinde Akay vapurlarile 
ya Maslak yolunda da yarış yapmakta, 1 0,8S2,S06 ve !J:J.) yılında 1 1 .m~:l, 1 ~() 
ve olanca hızlarile birbirlerini geçme- yolcu taşınmıştır. Yolcuların sayısı es-
ğe çalışmakta imişler. ki yıllara göre artmıştır. 

Bir gün gene İsmail, otobüsüne yol · Şirketi Hayriye vapurları 9:J4 de 
cu do.Jdurarak Taksimden hareket ct- !1,0!)8,620 ve 933 yılında 9,026,263 

Maari/te 
Değişiklikler 

İlk tedrisat müfettişleri 
hakkında 

yeni kararlar verildi 

nda terakki ha m le
leri Yakında Tür 

sinemasında 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyet 

ihracatçılarımız Almanyaya sattıhlaı·ı malların 
paralarını almakta zorluklarla harşllaşıgorlar 
Ekonomi vOO başka mallar mübayaada bulunma~ 

Jik tedrisat müfetti~leri, 9:0 mali Ötedenberi ihracatımızın büyük bir istemişlerse de Türkiyenin alacaklı va~ 
yı1ı bütçesile vilayetler hususi idarele- kısmı Almanyaya yapılmaktadır. Son ziyette bulunması şimdilik Almanlarm 
rinden umumi müva.zeneye geçecek- haftalar içinde ihracatçılarımız. Al - mübayaacı vaziyetinde bulunmasına. 
lerdir. manyaya sattıkları malların pal'aları - mani olmaktadır. Maamafih bütün bu 

Bunların yerlerine müvazenei u- nı almakta bir takım zorluklar çektik- işsizliğe rağmen fiatlar eski sağlam . 
mumiye<:k bulunan Mamif müdürleri- lerinden bu memlekete :karşı yapılan durumunu muhafaza etmektedir. 
le maarif memurları l-ıususi müvaze- ihracat durmuştur. Her ne kadar Al - Hafta sonunda borsa kapanacağı sı .. 
neye nak1edileceklerdir. manyada-ki permi dairesi Türki:reden rada Almanyadan kontenjan harici 

Ilk tedrisat müfettişleri, hususi i- ınal ithal etmek için müsaade vermek- mal ithaline müsaade edildiğine dair 
darede iken maaşlarından başka ayda te ise de klering müşkülatından bu bazı şayialar da çıkmıştır.: 
(30) lira da makammaaşı alıTlar. müsaadelerden hakkile istifade edile - YAPAGI: Almanlar yalnız soruş • 

Bunlar, umumi müvazeneye geç- mc.mektedir. turmalarda bulunmuşlar, buna muka• 
tikten sonra (30) lira. makam maaşı BUGDAY: Durum sakin gitmek - bil Sovyet alıcıları 66! kuruştan 150Q 
alamıyacaklardır. Kendilerinin asli ma ted~r: Gündel;k gelişat 10 vagon ka - balye Anadolu malı yapağı satın al • 
aşiarı (25) liradan ba lıyacaktır. Fn- dar olmasına rağmen fiatlarda hafif mışlardır. Fransızlar da Mersinden 
kat makam maaşı kesile("eğinden 'hazı-1 bir dü;;üklük vardır. 60-62 kuruştan 1500 balye, Çekoslo • 
larının eline bugiinkü aidıkları para- Son günlerde Marmara limanlarile va.klar Mersin ve Sivas mallarından 
dan az para geçecektir. Karadeniz !imanlarına un sevkiyatı !)()() balye yapağı satın a!mı~lardır. 

, Ayni zamanda teftiş ınıntakaları yapılmamıştır. Değirmenciler ev'9elce Bundan maada yerli fabrikalar da 
da ihda.s edilerek muhtelif yerlere gön ellerinde bulunan fazla buğdayları sat- yapağı mübayaa etmekte oldukların .. 
derilecekJerdir. Bazı ilk ted.risat mü- mağa uğraştrklarından mübayaatta dan piyasa faal bir vaziyettedir. Güz 
fettişlerinin yeni vaz.iye:tten sonra Kül- bulunmadıkları için piyasa gevşek geç- yünü satışları ağır gitmekle beraber 
tür memuru vazifesine talip olacakla- mi;itir. her hafta az miktarda satılmaktadır. 
rı söylenmektedir. Sert buğdayiara talip vardır. Ve Geçen hafta içinde 90-91 kuruştan 250 

yumuşak buğdaylardan daha iyi fiat- balye güz yünü satılmıştır. 
kin larla satılmaktadır. Birinci sertler: AV DERiLERI: Piyasa kuvvetlen~ 

• 7-7,10, ikinciler 6,20, Polatlı ekstra miştir. Son günlerde sansar ve bilhas-. 
cı na ye t yumuşaklar 6,35-7' be~ altı çavdar lı- sa zerdeva derilerine istek fazlalaşmış

lar (;,2.>. yirmi çavdarlı yumuşaklar tır. Üç beş gi.in evvelisinekadar çifti 52 
Evlenmeden evvel karısını 1 (i. ı.> paradan satılmıştır. liraya kadar satılan zerdeva derilerine 

Eski bir 
yüzünden 

kaçırnuş olan bir genci ARPA: İhracat az olmakla beraber dış m"'·'n'f'ketlerden fazla istek geldi • 
öldüren köylÜ muhakemede fiatlar sabittir. Arpa piyasasının atisi ! ğinr" · liraya kadar yükselmiştir. 

Bundan bir müddet evvel Şilede kuvvetli görüldüğünden fiatların düş- Sansarın da çifti 40-43 liraya kadar 
Şevki o~u Ali, Gülsüm namında bir mesinden endişe edilmemekttdir. fırlamıştır. Tavşan derilerinde cüz'i 
kızı kaçırm~tı. Yapılan muhakemesd Bu sene gerek .memleketimiz dahi- bir yükseliş görülmüştür. Hafta içinde 
sonunda da Ali heracı e'tmişti. Giil- linde ve gerek Avrupada fazla kış ol- adedi 26 kuruşakadar satışlar yapıl • 
süm bilahare Eyüp oğlu Ali namında duğundan yemlik arpalar fazla mik - mıştır. T. G. 
birile ev}enm'iştir. tarda istih]fıık edildiğinden yeni Teko}- ---- • • • • -· -~-·-- ~ 

Gülsümün kocası, karısını kızken te yetişinciye kadar fiatların ~imdiki hı~rıouı Btltdrıım Şehl~e;;!b:~~osu 
miş, çok geçmeden arkasından Hasan yoicu taşımıştır. 
da arabasını doldurup yola çıkmıştır. Haliç vapurlan da n:-m 
Hasan lsmai1in arkasından yetişmiş, :160~. 190 yolcu taşı.mıştır. 
Zincirlikuyu'dan sonra gene yarışa Netice: 93:) yılı içinde Akay, Haliç. 
başlamışlardır. Kah lsmailin arabası, Şirketi Hayriye v;pur1arı ::!4,047,87.-) 
kah Hasanın otobüsü önde olmak i.ize- yolcu taşımışlardır. 

kaçırmış olmasından dolayı Aliye kar-l seviyeyi muhafaza edeceği tahmin o- $ehir1i"yırfı.osu drarn kısmın la 

yılında şı beslediği kin yüzünden Hasan, Ne-l lunmaktadır. oyuıı yoktur. 
cati ve Davut adlı üç arkadaşı ile bir-I Fiatlar: •1.~~:>-3 kuruş a_rasıdır. Çu -
leşmiş, Alinin yolu iizerine pusu kur- vallı Trakya malları da (.),10) paraya 

re lstinye virajlarını bin bir tehlike i
çinde geçmişler, nihayet Hasanın oto
mobili diğerini geçerek Yenimahalleye 
vasıl olmuştur. 

Hasan yolcularını boşalttıktan son
ra otomobilinin radyatörüne su duldur
mak üzere su teneke&ıini alarak çeşme
ye gitmiş bu sırada Yenimahalleye 
vasıl olan İsmail de yolcularını indirir 
indirmez Hasandan hıncını almak iç:n 
çcşme ba~ına koşmuştur. lsmailirı elın
deki demirle Hasanın eline ve muhte
lif yerlerine vurmağa başlamış, Hasan 
da lsmaili dudağından yaralamış ve bir 

dişini kırmıştır. Etraftan yeti~en ler 
kavgayı ayırmışlar ve her iki şoförü 
polise teslim etmişlerdir. 

Ikinci asliye ceza mahkemesinde bu 
iki ş.oförün muhakemesi yapılmıştır. 
Her iki suçlu da diğeri tarafından te
cavüze uğradığını iddia etmiştir. Ra
pora nazaran Hasan ı 9 gün hasta yat
mı tır. 

Şahit Kirkor, lsmailin çeşmeye doğ
ru koştuğunu söylemiştir. Diğer ahit 
Muht~şcm ademi malumat beyan et-
miştir. .• 

Duruşma gelmeyen şahitlerin ilızarı 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

Köprüde düşüp ölen 
hamatm hüviyeti 

Evvelki gün Köprü üzerindeki de
mirlerden dubaların üzerine düşerek 
ölen hamalın Galatada Karaoğlan so
kağında 27 nurnarada oturan Malat
yalı Recep olduğu anlaşılmışur. 

O:durmek teşebbusu 

muş ve Aliyi öldürmü~ür. kadar satılmaktadır. 
Suçlular hadiseyi müteakıp yakn- MISIR: Karadeniz Hma~larına sev-

lanmıc;lıır ve Istanbul ağır ceza mah- kedilen küçi.ik bir iki partıden maada 
keme~ine sevkedilmişlerdir. satışlar olmamı~tır. Bugünlerde mısır 

Dün bu cinayetin muhakemesine 'satışlarının ehemmiyet . kesbetmesi 
başlanılmıştır. Maktul Alinin karde~i beklenmektedir. Henüz ıhracata b~ş-· 
lstanbulda askerliğini yapan Hasan, lanmamıştır. Trakya malı çuvallı 4,.lJ 
şahsi davacısı olarak avukatı Cemi! i- paradan az miktarda satışlar yapıl -
le birlikte duruşmada hazır bulunmuş- mıştır. 
tur. Çavdar satışları nisbeten sağlam 

fransız tiyıilro:ııı 

Operot kısmıolla 

akşıırn saat 20.30 da 

AŞK MEKTEBI 

16-2-!>37 Sblı nkşnmı Aşk mektl bi 
oparetinden ayrıca 

Bir defaya mahsus 
Na;;it tarafından bir perde komedi 

Aksarayda kahveeilik yapan Göri
celi Ragıp bir bostan meselesinden do
layı aralarında çıkan bir münazaa ne
ticesinde Kosti oğlu Yaniyi öldürrneğe 
teşebbüs etmiş ve bu suçundan dolayı 
ağır ceza mahkemesinde 5 sene ağır 
hapse mahkum edilmiştir. Maznunlar suçlarını inkar etmek geçme'ktedir. Hafta sonu satışlan G 

istem~lerdir. kuruştandır. akşam saat 21 de 
Dinleneo şahitler suçlulardan lsma- T1IT1K: Hafta içinde Almanlar Zozo Dal mas•• n Otomobil kazasi il ve Aliyi hadiseden yarım saat evvel ınübayaatta bulunmadıklarından sa 

Şoför Medeninin idaresindeki 2:ti0 vıak'a mahallinin civarında gördiikle- tışlar durgun geçımiştir. Sovyetler yal

numarah otomobil Maçkadan geçerken rin ·. kız kiçırmak hadisesinden dolayı! nız tetkikatt~ ~ul~n~~şl~rdır. ~1.
Galatada oturan Mehmede çarparak Eyüp oğ)q Ali, ölen Şevki oğlu Ali a- ~anya permı daıresı T ur~~~eden tıftık 
ağır urette yaralamış, yaralı hastane- rasında bir husumet olduğunu söyle- ıthali için müsaade verdıgınden Al -

iştirakile 

Eski Hamam 
Eski Ta 

bilyUk operet 3 perde 
Yarın akşam AZA K DA 

LEELEBICI HORHOR ye kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. mişlerdir. man ithalatçıları her ne kadar tiftik ve 

---··- · · · · · · ·~· · · · · · ·• ·• · · ~ahkemediier şahitlerin cdbi için ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Müsabaka ile ~:~.~~-!~~~:.~~:~.~~.1.'??.1 •• ~~:: •••••••••••••••••••••• ! 3 büyük Fransız yılôzı 

1 
v en ı Neşriyat lı. Büyük bir denizcilik filminde 

Memur alınacak 1 

O manlı Baıılmsından: Osmanlı han· l\taca kı.ı:ı - Daha geçenlerde, biıyUk Rus HARRY AUR 
ş:ı.lri Aleksandr Puşklnln oıumü dolayısite 

kasınca bu kere yeniden h;::mıctc alına· Puşkln hakkında yazdığı çok ente:esan bir 

MARCELLE CHANT AL cak Tiirk memurların intihahı için ya- !ı:IL.'lpla kendisini tanıt.an Hasan All, şimdi 
kında bir miisabaka açılac;.ıktır. de Milli kütüphanemlze Pıışkinln ölmez eser-

Yaşı otuzdan aşağı olup hu ıni.isaba- lerinden birini - Maça kızını ht•dlyc edlyor. 1 Maça kızı, Puşkinln en kuvvetU romanın
kaya ginnck isteyenler narm:ctJildcrİ· rıodan en cazlp eserlerinden biridir. 

ve LiEORGES RIGAUD 
ni k.aydettir:rtlek ve kabtt1 şartlaruıı ••••••••• ~ .................................................. .. 

öğrenmek üzere şubat ayı zarfnıdn bcr 
hafta salı ve cuma ~ünleri saat 9 ilc 10 
arasında O nıanlı Banknsııun Galnta -
tlaki merke7Jndc Kişi işleri Scr\'isine 
müracaat edebilirler. 

'l'alipler hiiviyctlcrini müsiJit cuak 

ile beraber lahsil tasdikınmc yahut şa 
hadetıuımeleriııi ve şayet bir vaz.ifcde 

istihdam edilmiş iseler, hizmet şahadet 
tımnelerini birlikte cetirıuclidirler. 

V 

DAD B B 
BUtUn Şark memleketlerinde mJiyo~larca halkin 

' sayrettiği bir film. 
Ba§dad aarayları, l'.lfk, lhttras ve IlAhi bir 

MÜNiRE MEHDI YE - AHMED 

• 
alk1şla 

ses 

A LA 
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MEMLEKET HABERLERI 

- Belediyede bir komisyon daha 
t~ekkül etmiş Hasan Bey. 

... Bu komisyon, sokaklanmıza ve 
caddelerimize yeni birer isim bulmı· 
1& çalıtlJOCffillt-

Karamanda Cumhuriyet meydanı ve bUkdmet binall 

Karaman fırıncıları iki 
gün ekmek çıkarmadılar 
Noksan ekmek çıkaranların cezalandınlması üzerine 
fınncılar işlerini bırakblar. Icabeden tedbirler alındı 

... Aoa.ba. sokaklarıımza neden 
bafka isimler verilecek? 

Bursa (Hususi} - Halkevi orkes· 
trasına mensup Şefika Halkevi salo -
nunda arzu edenlere keman dersleri 
verrneğe b~lamtftır. 

Hapisanede bulunan mahpuslardan 
marangozluk bilenlere masalar yaptı

nlmaktadır. 

Hasan Bey- Şehireilik mütehas
sısı, onl..tra csokak» denilemiyeceği· 
ni söyle~ te ondan, aziziroL 

Gazeteleri~ 
~~Okurken 

TAN - İstanbulda dilenciler ni -
çin çoğalıyor. 

- KArlı iş te ondan! 
AÇIK SÖZ - Çarşı tehlikeli bil 

geçit oldu. 
- Eskidenberi öyledir. Hele ka .. 

rınla, kızınla birlikte bir geç te gö· 
reyim; cebinde ne kadar paran varsa 
orada bırakırsın. 

KURUN - Belediyenin eski ala • 
cakları. 

- Züğürtledi mi, dersin, eski def· 
terleri yokluyor. 

TAN - At eti satarken yakalandı. 
- Umman.dan bir damla eksilmi.J 
CUMHURIYET - Karaya otura~ 

vapurun vaziyeti. 
- Her halde şapa oturan insanın 

vaziyetinden iyidir. 
AKŞMI - İdeal kadın. 
- Buldunsa ne diye gazetede ilAn 

edersin, git talip ol evlen! 



6 Sayfa 

Feııni bahisler: 

Erkeklerde birgün ·kadınlar gibi 
sakals1z ve b1y1ks1z kalacaklarmiş 

Maymun1ar insanlara nazaran çok 
daha kıllıdırlar. Vücuttaki kılların hik
meti, insanı soğuktan himaye etmesi
dir. Insanların artık kılların himayesi
ne ihtiyaçları kalmadığı için vücutta· -........ 
ki kıllar da g.itgide azalmaktadır. -

Bu hususta bir tetkik yzpan Doktor 1-;-
H. Schultz bu mesele etrafındaki fi- / 
kirlerini şu yolda izah etmiştir: / 

- Insan terakki ettikçe zekasının 
inki.afı nisbetinde de vücudundaki 
kıl1arı azalmaktadır. Kafa1arından zi
yade ihtiraslari1e hareket eden insan-
lur, soğukkanlılara nazaran daha kıl
h olurlar. Insanın kafa tasında her san
timetre murabbaı bir yerde :n2 adet 
kıl vardır. Hali vahşette yaşayan in
s nlarda bu miktar 325 e kadar çıkar, 
Anthropoide maymunlaTda santimet· 
re murabbaında 375 kıl vardır. Şebek
lerde ayni mesahada 2033 tane kıla 
tesadüf edilir. 

ana ve babanın bütün arzusuna rağ
men onlara kendi arzusunu hakim kı
lardı. 

Bundan başka, beyaz ve müterak
ki ırkın saçları, geri ırkiara ve may-
mun1ara nazaran daha kalın ve daha Eğer ebeveyn istedikleri çeşit ço-

cuk dünyaya getirtmek imkanına ma
ağırdır. Her kı:l parçruıının ağır oluşu, 
olgun bir vücudda ankişaf etmiş oldu- lik olsalardı, aile müessesesi de yıkılır 
ğuna delalet eder. ve evlilik hayatı da olmazdı. Neden mi? 

Fen, ilim yürüdükçe erkekler bir Çünkü bu sefer, karı ve koca, biri er
gün kadınlar gibi sakalsız bıyıksız ve k ek diğeri kız çocuk istediler mi? Me
kılsız kalacaklardır. sele karışır, ve dünya hünsalarla dolar-

Şurada mühim bir noktaya daha te- dı. • • 
mas etmek istiyorum kad \ t'' Dogacak çocugun erkek veya kız 

• ın arın uy- • • b'l . . 
süz olmaları zekalarma kat'i en dela- dogacagını ı memek her şeyden ıyı-
fet etmez. Onlarda vücut o~anizma- dir. T abi~t bunu böyle istemiştir. Ve 
sı zayıf ve kudretsiz olduğu için bu böyle olmalıdır. 
kıllan yapmaz. . Buna rağmen irs ve hücreler üze-* rınde çalı~an bazı profesörler, hücre-

Doiacak çocuk erkek mi olacak lerin tetkikile doğacak çocuğun cinsi-
kız mı? ni tayin etmek imkanına malik olduk-

Doktorların ~lışmalarına rağmen larını söylemişlerdir. 
doğacaic çocuğun kız mı, erkek mi do- Bunlar kadın ve erkek Chromoso-
ğacağı anlaşılamamıştı. Elimize dün nieleri arasında bazı farldar görmüşler
gelen tıbbi bir mecmuada bu müşkü- dir. Bu farkiara istinaden şimdi ço
lün de haHedildiğini okumuş bulunu- culdarın cinsini tayin edebilecek~er-
yoruz .. Makalenin karilere alaka ve- mış. 
recek cihetlerini aynen tercüme ediyo-
ruz: 

((Tabiatın yaptığı her şey ölçülü
dür. Her hadisenin (neden) i ve (çün
kü) sü hadiselerin içinde vardır. 

Insan doğacak çocuğun, kız mı er
kek mi olacağını niçin bi !.m ez} 

Çamhca· Erkek Muallim 
rnektabindaki yangın 

Dün sabah Çamhca erkek mual-.. 
lim mektebinin binası müştemalatından 
ahçı ve hademelerin yattığı ahşap bi
nada yangın çıktığını yazmıştık. Bina· 
nın iki katını yaktıktan sonra söndü
rülen ateşin hademe1e.rin yatak odası· 
na koydukları rnangaldan sıçrayan bir 
kıvılcımla çıktığı ve yatakları tutuştu
rarak büyüdüğü an~a~ılmıştır. 

Çünkü eğer bilmif olsaydı, daha 
doğrusu doğacak olan çocuğu istediği 
şekilde dünyaya getirtseydi müvazene 
olmaz, dünyada dehşetli bir karışıklık 
olurdu. Zaman zaman, ya kadınlar 
birdenbire faila ürer yahut erkekler 
karısız kalacak kadar ~oğalırclı. Mangalda infiiAk 

Eğer insanlar istedikleri cins çocu· Evvelki gece Hüdavendigar caddesin 
ğu doğurmak imkanına malik bulun- de oturan 48 yaşında Ihrahim kızı Ce
salardı, dünyada demokrasi ve hürri- mile manga] yakmakta iken mangalın 
yeti tefekkür de kalmazdı. içinde bulunan ve henüz mahiyeti an-

. Mesela bir harbe hazırlanan zorba laşılamıyan bir cisim birdenbire patla,. 
bır hükumet bütün çocukların erkek mış, Cemile ehemmiyetlice yanmış, 
olarak dünyaya geLnelerini arzu eder, hastaneye kaldırılmıştır. 

~ CÖNÜL iSLERi 
Okuyucularıma 

Cevap/arım 
Sultanahınette (A. G. Z) e: 
Tanımadığı bir erkeğe müracaat 

eden, sevdiğini söyleyen genç laz, 
kelimenin en hafif mfınasile hiç de
ğilse şımanktır. Bir aile kadını ola
maz. 

Fakat her kaidenin bir istisnası 
vardır, netekim ben bahsettiğiniz ha
dısede genç kızı saf ve samimi görü
yorum. Kararı vermek size düşer, 
fakat her ~eyden evvel dü~üneceği
niz nokta kuracağınız yuvayı idare 
edecek vaziyette olup olmadığınızdır. 

* 
İzmirde (Y. T. N) e: 
Aıleniz haklıdır. Lh:eden henüz 

çıkmış, daha doğrusu çıkmaya yak -
laşmış bir genç tahsilini bitirmiş sa
yılmaz, yarısına bile gelmiş değildir. 
Önünde daha dört yıllık bir üniver
site devresi, sonra da sitaj müddeti 
vardır. Küçük bir hesap yapalım: 
Mahdut istikballi bir işe derhal atıl
madığı takdirde önünde para kazan
mak ıçin en aşağı 6 yıllık bir zaman 
olduğu muhakkaktır. 

Bir gencin babasından aldığı para 
ile ev geçindinnesi kadar izzeti nefis 
kırıcı bir şey tasavvur edemem. Farz 
edelim, kadın bir çüt çorap istedi. 

- Babama sorayım da alırım mı 
diyeceksiniz. Sizin hesabımza benim 
yüzüm kızarır. 
Çocuğum vaz geç bu sevdadan! 

TEYZE 
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Binalan n renkleri 
Belediye meclisindeki kadın azadan 

biri o gün gri robunu, gri şapkasını ve 
gri mantosunu giymişti. Evinden çık • 
tı. Gri bir otomobile bindi. Belediye -
ye geldi. 

Gene belediye meclisindeki kadın a
zadan bir başkası da o gün kahve rengi 
robunu, kahve rengi şapkasını ve kah
ve rengi mantosunu giymişti. Evinden 
çıktı. Kahve rengi bir otomobile bindi. 
Belediyeye geldi 

Meclis açıldı, ruznamede binaların 
renkleri meselesi vardı. 

- Şehirdeki binalar hep ayni renk 
olmalıdır. 

- Olmalıdır. 

- Fakat hangi rengi intihap etme-
li? .. 
Kuruçeşmede oturan ayağa kalktı. 
- Bir teklifim var. 
- Buyrun. 
- Binaların renkleri siyah olmalı-

dır. 
Kireçburnunda oturan itiraz etti: 
-Siyah olmaz, en münasip renk be

yazdır. 
Bir doktor da fikrin. söyledi: 
-Sarı renk daha münasiptir. 
Bir kumaş tüccarı atıldı. 
- En son moda renk mordur. Mor 

rengi teklü edıyorum. 
Gri roplu, gri şapkalı, gri mantolu 

kadın aza söz aldı: 

Şubat l S 

Lik maçları sona yall'aşll --
Fener Anadoluyu 10-

G .Saray İ. Sporu 3-0 
mağliip etti 

o 

Fenerbahçe-Andolu maçında hakem Flkreti 
sert oyunundan dolayı dışarı çıkardı 

- Ne o, ne bu .. Şehrin bütün bina - Galatasaray • Jstanbu]spor maçından bir intıbn 
ları griye boyanmalıdır. Haftanın mühirn maçlarından olan Angelidis, Reşad, Naci, Esad, Ali Rı-

Kahve rengi roplu, kahve n•ngi şap· Galatasaray ile İstanbulspor dün Tak - .za, Bülend, Fikret ~eklinde idi. 
k:ı 1 ı. kahve rengi mantolu kadın f.7.n . :w 

1 
._ . b aenmedi sım stadyomunda karşılaştılar ve ne- Hakem: Şazi Tezcan, (Güneş). 

1 
- ·::ı eb olamaz. K h . d 1 ticeyi sıfıra karşı üç gol ile Galatasaray Alaeddin Şahinbaş 

- . ı .ayır, .. a ve rengın en k d 
başkasını kabul etmem .. Binalar kah- azan ı. Ikinci küme karşılaşmalan 
ve rengi olacaktır. Oyuna Ga.lat~sara~ın akını ~e b~ş -

_ Hayır gri olacaktır. 1andı ve beşın~ı dakıkada Haşım guzel İstanbul şaın:Aiydnası !kinci kiline 
_ Hayır kahve rengi olacaktır. bir kafa vuruşıle gol yaptı. Bu golden maçlarından olan Karagümrük -~ 
- Hayır gri. .biraz sonra Bülend am bir çevirişle i- lerbeyi arasında il 

- Hayır kahve rengi. kinci golü yaptıktan sonra oyun dur - K. GUmrUk • ki müsabaka Şe "' 
ı Beyler .. eyl 1 ref stadında ya -

- Hayır!.. gun aştı. ld 
- Ha~ır!.. . . . İstanbulspor müda:faasıı iyi ça1ı~ - . Müsabaka haftımın p~n ıgüzel oyun " 
- Elbısemın rengı fena mı? Bına - yor, fakat santrhafın fazlaca aksaması larından biri oldu 

ların. rengi, niye elbisemin rengi gibi , takımın ah engin i bozuyordu. : Neticede 2-1 Ka~~ gümrük takımı ga• 
olmasın.. B' . . d b I G 1 lib ld' 

Y be 
· k' B . ık' ırıncı evre u suret e a atasara- ge ı. 

- a nım ı.. enın ı fena mı? 'k' f l'b' t'l b'tt' 
Niye binalarm rengi benim elbisemin yın ı 1 sı ır ga ı ıye 1...,~. 1

• ıd. ed İ Beşiktaş ikinci devrede 
. . . l.ınncı evr e s-

rengı gıbı olmasın. G. Saray 3 t b 1 h" Id _ G ·ı an u sporun a- açı ı 

Hrı. kah .
1 

1. Spor o kirniyeti altında Lı·k - ayır ve rengı. . F k . şampiyonasında son maçı ya -
R . .. k . k"f' .. d" geçtı. a at Is - B 'kt tak d'' Ş f t dı ..... eıs muza ereyı a ı gor u. t b ls h . 1 . . b rik pan eşı aş ımı un ere s a ur 

•.11.. k . k" r· .. .. G . an u por mu acım erınm ece - d H·ı~ı .1 k 
- ı~ uza ereyı a ı goruyorum. n . l'kl . . ... d b' çok gol f t a ı " ı e ar • 

ve kahve renginden bas~a renkler tck- slız ı kerı dyulzun en ır ırsa - Betlkt•t 8 şılaştı. 
lü d ı k 

. . d· d' arı açır ı ar . e en er te lıflerın e ısrar e ıyor .. d _ Hlli l 1 Oyun 1 - 1 be· 
lar mı? Bu devrenin sonlarına ogru Haşim rabere iken Be,. 

- Hayır etmiyoruz. ~.a~d~ aldı_?ı bir pa~ı plfıse bir şutla şiktaş penaltıdan bir ~ayı yaparak dev .. 
- Öyle ise gri ve kahve renkl-erini uçuncu golu kaydettı. reyi 2-1 bitirdi. 

reye koyuyorum. Bundan sonra İstanbulsporlular son İkinci devrede daha canlı oynıyan 
Reyler toplandı. Azanın yarısı kahve bir gayretle Galatasaray kalesine bir Beşiktaş takımı üstüste 6 sayı yapa .. 

rengiyi, yarısı griyi istemişti. çok tehlikeli akınlar yapmışlarsa da rak maçı 6-1 kazandı. 
- Reyler müsavi geldi. ,gol çıkaramamışlardır. Maç bu şekn - İkinci devrede Hilal oldukca yava§ 
- Bir teklifirn var. pe devam ederek bitmiştir. ve durgun oynadı. 
- Buyrun! ı J 

k h 
Takımlar sahaya şu surct e çıkmış· ki takım da müsavi 

- Şehrin yansı gri, yarısı a ve ,lardı: 
rengi olsun.. b ir oyun yaptı 

-Kabul kabul! Galatasaray: Avni, Reşad, Salim, 
Kabul edildi. Gri roplu, gri şapka- Suavi, Lutiü, Ekrem, Necdet, Şevket, 

lı, gri mantolu kadın azanın oturduğu Haşim, Bülend, Danyal idi. 
semtteki binaliır griye; kahve rengi İstanbulspor: Hikmet, Samih, Ha -
roplu, kahve rengi şapkalı, kahve ren- san, Aziz, Fahri, Nevzad, Kemal, Or
gi manto~u kadın azanın oturduğu han, idi. Hakem: Ahmet Ekrem (Hi -
semtteki binalar da kahve rengine bo- lal). 
yanacakh. 

İMSET Fenerbahçe haftanın 
-----------------

1 
gol rekorunu yaptı 

ki küçük hirSlZ Galatasaray- İstanbulspor maçından 
Birıi 15, diğeri 16 yaşında Abdullah evvel oynanan Fenerbahçe Anadolu 

ve Ömer isminde iki küçük Kumbaracı takımları arasın 
yokuşundaki 38 numaralı bakkal Ya- Feaer 10 ı daki maç Fener -
ni'nin dükkanına pencereyi kırarak Anadolu O bahç-enin hakim 
girmişler, çekmecede bulunan 38 lira bir oyunundan 
ile bazı eşyayı çaldıktan sonra. kaçmıt- ,sonra haftanın gol rekorunu yapar~k 
lardır. Polis bir müddet sonra bu iki .sıfıra karşı on golle Fenerbahçe galıb 
küçük hırsızı yakahyarak müddeiumu- ,gelmiştir. 
miliğe göndermiş.tir. , Oyuna Anadolu on kişi ile başlamış

~ır. Oyun başlar başlamaz Fenerbah -
,çe hakimiyeti ele almış ve birinci dev-Yangın başlangiçiari 

Kurtuluşta Hacı Ahmet mahalle- re dört gol atmıştır. İkinci devre baş
sinde Yedinci asıT sokağında Dimitri- la dığı zaman Fenerbahçeliler Anada -

1 k ı · · k şt 1 ve bec:inci nin evinde yakılan ma.ngaldan sıçra- u a esını sı ı ırmış ar -ı 
yan kıvılcımdan döşeme tahtaları tu- golü yapmışlardır. Bu sırada hakem 
tuşmuş gelen itfaiye tarafından odanın .sol açık Fikreti sert oyn~dığı ve hasım 
b

. k ' d k ·· d'' ") oyuncusuna tekme attığı için oyundan 
ır ısmı yan ı tan sonra eon uru - ık t H iki' ta f 'IY; .. • k ç armış ır. er ra on ~ı a -

müştür. lınca Fenerbahçe gol serisine devam * Pangaltrda Hidayet sokağında etmiş ve beş gol daha atarak oyunu sı-
17 numaralı Köseyan'a a.ft evde soba fıra ka~ı on gol gibi kahir bir galibi . 
bacası tutuşmuş, itfaiye tarafından si- yetle bitirmiştir. 
rayetine meydan verilmeden aöndürül- Fenerbahçe takımı: 
müştür. Hüsameddin, Yaşar, l"azıl, Cevad, 

Lik şaml)iyonasında son maçlannı 
yapan Süleymaniye, Beykoz maçı da 

hayli heyecanlı · 

ISUier•••lye 21 ve güzel oldu. 
BelfkOZ 2 Lik vaziyetleri 

için oldukca gay .. 
ret eden takımlar ilk devrede 1-1 be
rabere kaldılar. İkinci devrede iki ta .. 
kım da bu vaziyeti deiiştirmek için 
çok gayret etti. 

Her iki takım da bu devrede birer 
sayı daha yaparak gene 2-2 berabere 
oldular. 

Frans1z- Ingiliz ordularmin 
futbol maç• 

Londra, 14 (A.A.) - Fransız ve İn-
giliz ordularının futbol takımları araı
sında yapılan maçta Fransızlar sıfıra 
karşı 6 gol ile İngilizlere galib gemişw 
lerdir. ~ f, 
Dünya sırık athıma rekoru 

Nevyork, 14 (A.A.) - Amerikalı ta· 
lebe Gregoire Varloff, 4 metre 39,4 at-
lamak suretile dünya sırık atlama re
korunu kırmıştır. Eski rekor, 4 metre 
34 idi. 

Su sporian antrenörü 
memleketine dönüyor 

Susporlan antrenörü Aleksandrın 
teşkilatla olan alakası kesilmi~tir. An· 
trenör yakında memleketine dönecek· 
tir. 
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Hoş S(özler ------- J 
K&r-rhk 

Piyango biletı a!ı) ordu: 

- Bır buçuk lira yerine üç lira ve -
teceğim, bana birinci ikramiyeyı ka -
Uınacak numarayı ver. 

Bayi cevap verdi: 
- Ben size üç bin lira vereyim de 

0 nurnarayı siz bana verin! 

* 
Bir gtlade 

Bir günde bütün İstanbuhm sayfi -
Yelerini nasıl gezdiniz?. 
,...:-- Gayet kolay, ben adalara gittim. 
~~nın boğaza gitti. Kızım Pendiğe ka
dar yollandı, oğlum da Floryaya gidip 
geldi. 
-. ......................................................... .. 

Bozacı-Doktora clanldın nu? 

- Nişan hediyesi olarak sana oto
mobil aldığımı babana söyledin mi? 
- Söyledim amma, halıeri vanmş. 
Faturası bana geldi.. dedi. ............................................... --...-.....-

Açık glz 
Açıkgöz anlattı: 

- Ben bir palto alırım. Bir sene yil -
zünü giyerirn. 

- Ya ertesi sene? 
- Ertesi sene de tersini çevirtir gi • 

yerim. 
-Ya öbür sene? 
- Öbür sene de bir lokantaya gıder, 

paltoyu orada değiştiriveririm. 

* 
Acıaacall şey 

- Kocanızın koluna bıçak saplamış
lar, çok müteessir oldum. 

SON POST~ 

Güzel Fıkralar 
~--

Bo,aaa sevlDç 
Kayınvalde kapıyı çaldı. Damat açtı. 
- Gelmerole gitmem bir olacak da -

ma dım. 
Damadın yüzü güldü: 
-Biraz ~im var. Bir iki saat içinde 

onu yaptıktan sonra geleceğim. Bir kaç 
gece kalırım. 

* Ne vakit giyerler 
Meraklı sordu: 

Numara : ll 

Sayfa 7 

Rusların Büuük Şairi 
~~~:::::: 

Aleksandr Puşk· 
--= 

'\ aLBA ; ri, 

Puşkin düelloda ağır 
surette yaralandı 

Karısının aşıkı ölmemişti. Biraz sonra hendine 
gelen Puşkin sordu: "Onu öldürdünı mü?, 

- Kadınlar kürkü soğuk 
sonra mı giyerler. 

Muayyen saatte kendi şahıdi olan ı 
Danza~ ile bul~ştu. Bir kızağa bindi -
ler .. duello yerıne hareket ettiler. Düş· 

çıktıktan manlarile aynı zamanda gelmiştiler.l 
Ortalık karla örtülü idi. Karı temizle· 
diler. Düe1lo için müsaid bir saha vü· 
cuda getirdiler. Ayı kürkünden yapıl·ı 
mış kocaman bir mantoya bürünen 
Puşkin, sabırsızlıkla bu işin bitmesinil 

Aklı b~ında cevap verdi: 
- Hayır, karı koca arasında soğuk· 

luk çıktıktan sonra giy{?rlcr. 
............................................................. beklıyordu. Şahidier mesafey_i ölçtü 

ler. Kendı kürklerini, hasımlar ara 
sındaki hududu tayin eden birer ma
nia olarak koydular. Tabancalan kur
du.ar. Puşkin'in sabrı tükenmişti Du-
ramadı, sordu: 1 

- Daha bitmed ı mi? 
Her şey hazırdı. Hasımlar, kendilt 

rine gösterilen yerleri aldılar. Ellerine 
tabaneöları verildi. Daİızas, şapkasını 
salıaınak suretile işaret verdi. 
Puşkin seri adımlarla konulan mani· 

aya kadar ilerledi. Orada durdu. Ta • 
hancasıle nışan almağa başladı. Halbu· 
ki Dantes, maniaya bir adım kala ta· 
hancasını patlattı. Puşkın, mania va· 

- Hakikaten acınacak şey, ceketinin 
)feyhanecl - Evet danldım, en Iyi yırtılan yerini ördürmek için tam bir 

- Ben knnnu kıravatım gihi ida
re etmek isterim. Sokağa çıkma -
dan bağlamalı~,ın. I~ve dönünce de 

zife&.nı gören ki.ırklü manto üzerıne Puşkin düelloda yaralandıktan 
kapandı. Vuru.muştu. Yüzü yere doğ-
ru, hareketsiz yatıyordu. Dantes ve •onra evine getirilirken 

_ tnüıterime içkiyi yasak etti. lira verdirr. 
===== ==-"'"" 

ı·:;znw li yi ın! şahidier ona doğı·u seğirttiler. Puşkin, hiç bir kababati yokken üzülüyor!ı~ diye 
kendıni biraz toplar gibi oldu. Başını yanıp yakılıyordu. Bizzat karısına da 

Anlaşanlar 
Hakim 

&ordu: 
erkeğe 

- Kannızdan ay· 
~'ılınak istiyor mu -
lUn uz? 

-'Evet, 

Kadına sordu: 
-Ya iz? 

-Ben de .. 
lraJtinı düşiicliü: 

- Ne iyi anlaş .. 

:ı§Sınız. Birbirile 
u kadar iyi anla -

~an karı kocayı bir
b· . 
. ~nden ayınnıya 

Bilm:ycrum 
- Bir yerde b:: 

iUin gördüm .. ilim· 
da: 

cRcsminizi gön • 
derin huvunuzu 
söy !iyelim. ı~ 

kaldırdı, ve: şunla:_ı söylemişti: 
- Bekleyiniz, dedı, ateş edebilmek - Olümümden dolayı kendini kaba. 

lç.n kendimde kati derecede bir kuv • hatlı görme! Bu doğrudan doğruya be· 
vet duyuyorum. nim kendi ~imdır. 

• Dantes yerine döndü. Biraz yan dur· Son zamanlarda Puşkin'de görülen 
du. Elile göğsünü siper etti. Puşkin hiddet ve gazabclan eser bıle kalma • 
yarı yatar bir vaziyette dizlerı üzerin- mı§tı. O, şimdi ı;akin ve herkese dost· 
de doğruldu. Uzun uzun nişan aldı. Ni- tur. Puşkin'in bazı dostlarında şöyle 
hayet tabancasını ateş1edi. Dantes ye· bir intibn hasıl olmuştu: Puşkin için· 

Deniliyordu. Ni- re dı..iştü. Puşkin elinden tabaneayı fır- den çıkılmaz vaziyetıne bir son ver -
şan1ımın resmini Jattı ve bağırdı: rnek için ölümden başka çare görmi • 
gönderdim. 1 - Bravoo!.. yor, bundan dolayı da ölı..imü gözlü • 

Fakat tekrar hissız olarak karların yor. 
- Huyu için ne Uzerine yuvarlandı Dantes ölmemişti Puşkin karnından yaralı idi. Iztı .. 

d nild. ı . e ı. ı Onu yere yıkan sademe, kolunun ade- rabları tahammül edilmez bir hal al -
Bilmiyorum. !atma rastlayan bir kurşundu. Kurşun nııştı. Şairin bakışları vahşileşmiş, göz-

Resimden insanın kolunu deldikten sonra pantolonunun leri büyümüş, çukurlarından fırlıya -
düğmelerinden birine dayanmış kal - cak bır hal almıştı.. Puşkin'in yüzü 

huyunu anlıyan a • mıştı. Dantes'i kurtaran bu düğme ol- sapsarı idi. Soğuk soğuk ter döküyor -
dam derhal talip ol- du. du. Kendini tutmak için sarfettiği Lü-

go:nlüın razı olmı .. 
Yacak 

- Acaba hiç bir erkeğe yüz venniyo r ınu? du. Onunla evlen - Biraz kendine gelen Puşkin Dan • tün gayretlere rağmen acı acı bağır • 
diler. tes'in şahıdine sordu: maktan kendini bir türlü alamıyordu. -..,. - Göz attığını gördüm anuna, yiiz verip vermediğini bilmem! . 

- Müessesernde münhal daktilo -
luk yok. Fakat evimileki münhal 
bir zevcelik var, ona talip olursa • 

-.,!lı. .. 

Zarar oımas1a 
~Yin satıyordu. Kadın kapıyı açıp 

Çagırdı: 

- Beyinci beyinci. 
Beyinci kapıya gitti: 
- ~ocam için alacağım. 

b·- Öyleyse ~;ize fazla zarar olmasın, 
ı:az ucuzunu vereyim. Ucuzu pek 

3Cglam d ğil. d. d e ır e .. 

* Otel de 
Otel kapısına gitti: 
- Tahtakurularına karşı iyi bir ilfrç 

\'ar .. 

Otelci güldü: 

b·- Ne işime yarar' benim otelimde 
ır tek tahtakurusu yok. 
- İşte ben de bunu anlamak isti • 

Yordum. Öyleyse bana bir oda veriniz 
otelinizde ka!acağım. 

Karı koca aynlıyorlardı. Mahkeme· 
de, hakim çocuklarına sordu: 

- Annenin yanında mı kalmak is - · 
tersin, yoksa babanın yanında mı? 

- Otomobilimiz hangisinde kalacak
sa ben de onun yanında kalmayı iste -
rim. 

* 
Niye 

- Size demindenberi Bay Ali, Bay 
Ali diye bağırıyorum, duymuyor mu· 
sun uz? 

- Duyuyorum. 

-

- Öyleyse niye cevap vermiyorsu • _ ı;11 çocuğa ne oldu'! 
nuz? -Kuvvet şurubunu şişesilc yanı. 

- Cevap vermiyorum; çünkü Bay na koymuştum. Hepsini birden iç -
Ali ben değilim! miş. 

~~-~~~=-~=-~~ 

- Gençlerin kalbini almak kolay
dır. 

- İhtiyarların da kolaydır amma 
parasını alınayı düşünmekten kal -
bini hiç aklınıza getirmiyorsunuz 
da ..• 

Ne mtmasebet 
Sokakta birinden bir tokat yemiş, e

vine ~elmi.şti; saklamadı: 
- Birinden bir tokat yedim. 
Dedi, sordular: 
- Tokadı iade ettin mi? 
-Ne münasebet, ben tokadı iade et

seydim, o bir tane daha atacaktı. Onu 
da iade edince gene bir tane daha. To
katlaşmanın ardı arkası kesi1miyecekti. 
İyisi mi iade etmedim ve iş çabucak 
bitiverdi. 

* Teselli 
- Kocam çok iyi insandır. 
- Sahi mi? 
- Sahi ya, aroa sıra beni ağıattığını 

bilir de onun için hemen her ay bir dü· 
zine mendil alıp getirir. 

- Onu öldüı·düm mü? Şairin yürekleri parçalıyan feryatları 
- Hayır, onu yaraladınız! herkesi dehşet içinde bırakmıştı. Puş-
- Acaip, ben ise onu öldürmek bah- ' kin bu ıztıraplarBan kurtulmak için 

Uyarlığına eriştiğimi sanıyordum. Ma· kendini öldürrneğe kalktı. Fakat mese
amafih iyileşir iyileşmez gene vuru - lenin farkına varan Danzas buna mani 
şuruz. · oldu. 

Şahitlerin miişterek yardımile Puş- Sabahleyin, ağrılar biraz dinmiııti. 
kin'i kızağa bindirdiler. İleride Ho - Puşkin yine kendine hakım olmağa baş
landa sefirinin, her ihtimale karşı, ladı. Artık o1ümüne kadar ~t.ırabmı 
gbnderdiği bir araba buldular. Dan • meydana vuracak ne bir şikayelte bu· 
tes'le şahidi, arabadan istifade etmesi· !undu, ne de bir ses çıkardı. 
ni Puşkin'in şahidinden rica ettiler. O Çar'ın Gizli Mektubu 
da bunu kabul etti. Arabanın kime ait Puşkin ölüm döşeğınde iken Çardan 
olduğunu söylemeksizin Puşkin'i ara • bir tezkere almıştı. Çar bu tezkeresin· 
baya nakletiler .. beraberce şehre ha - de: chıristiyanca öldüğü takdirde aile· 
reket ettiler. sinin istikbali temin:~~ edileceğini Puş· 

Natalya mutad gezintisinden dö • kine yazıyordu. 
neli çok olmamıştı. Ablasile beraber Tezkereyi. getiren sarayın ba§
Puşkin'i yemeğe bekliyorlardı. Geldi· doktoru Arendta idi. Doktorun va -
ğini haber bile vermeden ansızın Dan· zifesi tezkereyi Puşkine okutmak ve 
zas odaya girdi. Sakin görünrneğe ça • hemen gerisin geriye saraya götiirmek
lışarak, Puşkin'in Dantes'le vuruştu - ti. Acaba Çar böyle bir gizlilığe neden 
ğunu, yaralandığını, maamafih yara • lüzum görmüştü? Her halde mektubun 
sının pek hafif olduğunu bir çırpıda muhteviyatı pek te söylendiği gib ol
söyledi. Natalya hemen dış kapıya a· masa g"rekti. Vakıa Çar Puşkının hı -
tıldı. O sırada Puşkin'i kucaklamı§ içe· ristiyan an'anelerine ve adetlerine gö· 
riye getiriyorlardı. Na talya bu manza- re ölmesini isterdi. Nitekim 191 O yı • 
ra karşısında düştü ve ·bayıldı. Puş - h r.da Tolstoy öldüğü zaman da saray 
kin'i, odasındaki şczlonga yatırdılar. ayni telaşı göstermÜlti. Çarın bu dcfaki 
Ba,Y.gınlığı geçen Natalya Puşkin'in ya- uğra~ması boşuna gitmedı: Son nefe -
nma girmek istedi. Fakat Puşkin yük· sinde bir papas getirilmesi ıçin Pu~ki
sek sesle cgirme!• dıye haykırdı. Puş- ni. zorlukla kandırahilmişler. Fakat 
kin kansının yarayı görmesini istemi - Çarın tczkeresinde, her halde, daha b.ış· 

yordu. Ancak soyunduktan ve yatağı- ka şeyler de olsa gerekti. Çarın korku
na girdikten sonra Natalya'yı çağırdı. su yers z de"ıldi. Ömrünun son dnki -

Doktorların biri gidiyor, diğeri geli - kalarında kendini s~rayın tesiri dı~ın
yordu. Bütün ev Puşkin'in dostlarıle da duyan şair, sarayı lekeliyecek bazı 
dolmuştu. Jokofski, Plctnef, Viyazems- şeyler söyliyebi1ir ve yazabilirdi. Bun· 
ki,.!\: ~?'e~:ref hep ora~a idıler. dan gocunan imparator «şairin hatı

Olum doşegınde : Puşkın çok muzta • ra::.ını lekeliyebilccekn bütün mahzur· 
ripti. Fakat l:iu ızlırabının arasında bi-ı lu şeylerin yok edilmesini Juk fo;;kiye 
le karısını unutamıyordu. eZavaliının havale e~itL (Arkası var) 
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8 Sayh. 

"Son Posta, nın Suriye mektupları 

Tü k matbuatı tarafında 
o 1 o. lu Tü • 

ı 
e A • 

şmanı ı an e ış 
(Baş tarafı ı inci sayfada) bozm.nktır. Mösyö Vieno, haH1 bütün 

masaydı ne Mısır - İngiltere, ne de bu davanın kahramanı olmak mevkiini 
Fransa - Suriye muahedeleri meydana muhafaza ediyor ve ondan dolayı da 
çıkardı. Bütün bunlar kuvvetli bir A- Türk matbuatının Mösyö Vienoyu 
rab ve bir Arab _ Müslüman nasyona - BİR NUl\fARALI TÜRK DÜŞMANI 
lizminin eserleridir. olarak ilan ettikleri hakkında burada 

Bu nasyonalizm kuvveti hünncte lA- propagandalar yapıldığı görülüyor. Bu, 
yıldır. Biz Türkler, bu kuvvete ve bu Mister İden (Eden) in Suriyeli ha -
kütleye hürmetle mükellefiz. Hürmet nınılar tarafından ilti numaralı Arab 
etmeliyiz ve eminim ki Türkiyede bu dü.şmanı olarak ilAn edilmesinin öteki 
hürmet candan yapılacak bir vazife o- tarafıdır! 

O.arak telakki edilir. Kısaca ifade ettiğim bu vaziyet, ge-
Bu kuvvetli nasyonalizmin bir mer- niş çevreli ve uzak hedefli bir siyase • 

kezi Mısırdır. Bugünkü Kahire, yav~ tin mevzuudur: Fransa bakımından da, 
yavaş, dünkü İstanbulun rolünü 81mıya Türkiye bakımından da, Fransa, Su -
çalışmakta, kendisini Arab - İslam kur riye müstemlekesine ne şekil verirse 
luluşunun merkezi ve bu hareketin versin, Fransanın başındaki yeni in -
nazımı olarak tanımaktadır. Sancak sanlar, bu meseleler karşısında ne dü -
meselesinde Mısır matbuatının Suri - şünürlerse düşünsünler, Fransa .Suriye 
y.eye müteınayil neşriyatı, kısmen bun müsteınlekesinden kolaylıkla vazgeçe
dan ileri gelir. Fransızlar tarafından mez. Bu, hem Fransız karakterine uy -
Suriyeden nefyedilnıiş, yahud bizzat maz, hem de Rutin müstemlekecilerinin 
Suriyeden kaçmış olan nüfuz sahibi huylan iktizasıdır. Huyun ne zaman çı
bir hayli Suriyeli vardır ki Mısırda o- kacağım bilirsiniz. 
'tururlar. Bugünlerde af ve Suriyeye Binaenaleyh, Sancak meselesi, Türki
avcietlerine müsaade edilmelerinden yenin karşısına. aynı zamanda daha 
bahsolunmalda bulunan bu Suriyeli - mühim bir mesale ç.ı&amıı.ş oluyor: 
lerin bir lasmı politika tüccarlan ol - Türk - Suriyeli ve Türk - Arab, Türk 
malda beraber bir kısmı da hakikaten - İslAm münasebetleri meseleleri. Biz, 
:nasyondisttir. Gerek bu ikinci kısım bu meseleler üzerinde etraflı surette 
Suriye menfilerinin bir kısmı, gerek işiemeliyiz ve bakiki Arab - İsam nas
bizzat Mısırlılar son zamanlarda Suri- yonalizmi karşısındaki candan dost 
yeye fütuhat siyaseti atıf ve isnad eden rolümüzü bütün kuvveti ile gösterme
neşriyatın tesirinde kalmaktan kurtul- liyiz. 
muş değillerdir. Bugünlerde Pariste ve arkasından 

Bu bahsettiğim unsura, bir de Ame- Cenevrede yapılacak temaslar ve bu 
rikada da bulunan k"Uvvetli bir Arab temaslan müteakıb matbuatta görü -
- İslam kolonisinin kuvveti ilave edil- lecek neşriyat, mühim bir meseleyi 
rnek icab eder. Her sınıf ve meslekten meydana koyacaktır ki onu da size, 
ve muhtelif Arab memleketlerine en doğru olarak, §Öyle ifade edebili -
mensub mühim bir koloni vücuda ge- rim: Sancak meselesi henüz bitmemiş-
tiren bu Arablar içinde memleketleri- tir, belki de ge~ ve yuknrki bakını • 
nin €'<'nebi müstemlekesi olmasından 
dolayı müteessir bulunan hayli kuv _ dan manası itibarile, daha yeni ba§lı· 
vetli bir cereyan vardır. Bunlar da bil yor. 
tün kuvvetlerile ve bilhassa iktısadf Bunu göz önünde tutarak ona göre 
kuvvetlerile bu nasyonalizmi tutmak - vaziyet almalıyız. 

SON POSTA 

Uyanan Arap 
Nasgonalizmi 
Ve Türk_iye 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 
ayrıca Türkiye ha vadislerini daha 
fazla yaymak için bu n~riyat zaman -
larını uzatmak lazımdır. 

Bunlar da kafi değildir. Arab ve Tür
kü alakadar eden muhtelif meseleler 
hakkında bazan radyo ile türkce ve a
rabca konferanslar verdirmek de çok 
faydalı olur. Arab nasyonalistlerinin 
çoğu türkce bilirler. 

Daha sonra, ilim ve fikir adamlan -
mızın aramızdaki müşterek mesele -
lerle • her nevi kültür meselelerinden 
her nevi günlük meselelere kadar -
meşgul olmalan ve eserler yazmaları 
lawndır. 

Fakat, bütün bunlann bir tek gayesi 
olmalıdır: Küçük Asyada, Arabistan 
yarımadasında, ve yakın Şarkta, mil -
liyet esaslarına ve milli hududlara ri
ayet şartına bağlanarak siyasi, iktiSa
di, kültürel bir .sulh, bir dostluk tesis 
etmek. 

ı 

Eskiden onlarla aramızda orta ta -
rih devrine mahsus bir bağ, bir din ba
ğı varciL Taassuba dayanan ve bu iti -
barla asri ve medeni olmıyan bu bağ 
ortadan kalkmalı ve yerine medeni bir 
bağ gelmelidir: 
Aramızda, medeni, milli ve her mil

letin kendi işlerini bildiği gibi idare 
etmesi esaslarına riayet eden bir kül -
türe! bağ ve aynı zamanda komşuluk 
münasebetlerinde dostluk prensibi hiı.
kim olmalıdır. 
Mısır ve İrak İngiltere ile, Suriye 

Fransa ile ittifak etmişler. Bu, bizi a
lakadar etmez. Biz herkesle dostuz, 
her milli harekete tarafdarız, çünkü 
biz de bizzat bir mill! hareketiz. Biz 
herkesle sulh, dostluk ve anlaşma is -
teriz. Bunun da herkesin birbirinin 
hakkına riayet etmesile temin edilebi
leceğini biliriz. 

İşte bütün bunları, bu esaslar dahi
linde düşjinen Türkiyenin daha bir 
çok düşünce ve ftkirlerini Arablara an 
la tmıya çalışmalıyız. 

Bütün bunlardan daha evvel de rad
yomuzu kuvvetlendirmeği unutrnıya -
lım. O, Türkiyenin sesidir. Türkiyenin 
sesi artık kuvvetli çıkmalıdır! 

Muhittin Birgen 

Şubat ıs 

. 

Dördüncü kır koşusu 
muvaffakiyelle yapı dı 

Koşu da Kocaelinden gelen Ak yeşil takımı 12 pua nla 
ikinci oldu. Koşu muntazam oldu 

Dünkü koşuya işti dk eden koşucular 
İstanbul atletizın ajanlığı. tarafından yolile Kalamışa kadar giderek ay!IS 

tertib edilen kır koşularının dördüncü- yoldan dönmüşler ve gene stadyoında 
sü d~ Kadıköyde yapıldı. Fenerbahçe bir tur yaparak müsabaltayı bittımiş
stadı ile Kalamış yolu arasında yapı - lerdir. 
lan bu müsabakaya Kocaelinin Akye- Akyeşil klUbünden Galib 18.43 da -
§il Jdiibü de iştirak etti. kika ile birinci, Beyoğlu Halkevinden 
Beş kilometrelik müsabakanın yanı Artin ikinci ve Halkevinden İbrahinı 

yolu üzerinde tamamile yabancı olan üçüncü olmuştur. 
Akyeşil atletleri fJayanı hayret bir ta- Beyoğlu Halkevi 1 O puanla birind, 
hammill göstererek bilmediklerr bir Akyeşil takımı ı 2 puanla ikinci 27 
yol üzerinde fstanbulun en kuvvetli puanla Halkevi takımı üçüncü ~eldt 
atletlerini geride bırakmak suretne Müsabakalara Galatasaray iki, Be 
müsabakayı kazandılar. yoğlu Halkevi dört, Likspor iki, Genç• 

Müsabaka Fener stadında bir tur ya- lerbirliği bir, İzmit Akyeşil klübü bir 
parak başlamı.ş, atletler Kızıltoprak takımla iştirak etmiştir. 

·c.----~------~----
Meşhud cUrUm vak'alan azaldı 

Dün İstanbul adliyesine me~hud 
suç vak'ası olarak geç vakit bir tek 
vak'a sevkedilmiştir. Bu da göstermek

tedir ki ilk zamanlara nisbetle meşhud 
suç vak'aları fevkalade azalmıştır. 

Beyazıtta bir kahvede Halil ve 
Şükrü isminde iki arkadaşın iskam
bil kağıtlarile kumar oynadıkları ha

ber alınmış ve zabıta memurları tara
fından cürmü meşhud halinde yakala-

nan suçlular cürmü meşhud müddeiu
mumiliğine sevkedilmişlerdir . 

Palamutlar standardize edilecek 
Palamutlarımızın stancıardizasyonu 

etrafında tetkikler yapılmaktadır. Ka
lite itibarile diğer ürünlerden daha 
yüksek olan palamutlarımızın daha fat 
la sürülınesi için tedbirler düşünül -
mektedir. 

-----,··---~~·------

TAK VI 

ŞUBAT 

Rumt sene 
15 Arabt sene 

1863 1865 - -ŞUBAT Resmisene Kasım -------
tadırlar. C h t kif d'ld' Yaltalanan hirsızlar 

Bugu"n Suriyede perde arkasında o - am arsızı BY e 1 1 1 Q S hkO 1 
yun oynıyan mandacılar, bu kuvveti Dün Luka isminde bir adam Bü- eneye ma m O an Kadıköyünde Söğütlüçeşme herher 

2 li:IJ7 100 

de hec.-aba alıyorlar ve ctavşana kaç, yükadada Yat Jdübün arkasında boş bir katil Ferruhun dükkanını soyan Şerif çaldı-
tazıya tu b siyaseti lle Türk - Suriye- bir evden 13 pencere cam ı sökmüş ve Kebapçı hanında oturan ve tathcı- ğı eşyalarla beraber yakalanmıştır. 
li ve Türk· Arab münasebetlerfni boz- oradan savuşup giderken polis tara· lık eden Ahmedi odadaki eşyayı dışa- * Arnavutköyünde, Ayazma cad

:ı~an!~~~ıy:~;İesi~~~~ın~ye;~= fından yakalanıuıştır. rı çıkarmak yüzünden aralarında çı- desinde Rum kilisesi hey·eti tarafından 
mat: t:ntında görülen gürülttı ile bu • Luka derhal cürmü meşhud mal~" kan biT münazaa sonunda 7 yerinden yapılmakta olan mel;tehin bir müddet 
rndaki müstcmleke memurlan ekabl • kemesine sevkedilmiş ve muhakemede yaralamak suretile öldüren Bursanın evvel demir parmaklıklannı sökerek 
riniıı Suriyeyi müdafaa yolunda gös • suçu sabit olduğundan 1 ay 5 gün Bilav Yunus köyünden rençber Hüse- çalan Vasil çaldığı demirleri bir demir· 
tc~ikl?r~ gnyrctin asıl hedefi, Sancağı hapse mahkum o1muştur. Mahkeme yin ağır ceza mahkemesince 10 sene ciye satarken yakalanmış, müddeiu-
vcsılc ıttıhaz cderck,.bu miinasebetleri suçlunun tevkifine karar vermiştir. ağır hapse mahkum edilmiştir. mumi'liğe gönderilmiştir. 
~======~========~==================================== 
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"S 1 man bunun küçük kahve rengi ince bir Birdenbire ir'.kilerek yüzüme baktı dime geçirip okuyacaktım.. Son ümio
defter olduğunu görmüştüm. Sırrı Ni- ve ben ona işaret ettiğim tarafın ak - dim onda idi. Ancak o bana Sırrı Nt
hat beni görünce bu defteri acele ve sine kendi odama ilerleyince. büsbütün hadın son dakikada o kadınla arasında 
telaşta hemen çekmeceye atıp kilitle- Ş<ıfrrdı. ne geçtiğini, niçin her şeyi benden 
mişti. Birdenbire vücudumdan bir tit- ((Allah rahatlık versin}» demek gizlediğini anlatabilecekti. 
reme geçti. Yoksa Sırrı Nihat hayatına için başımı döndüğüm zaman onun Kararımı değittirmiş değilim Feri • 
ait şeyleri o deftere mi geçiriyordu. Ni- hala olduğu yerde taş gibi durarak, de. Muhakkak o küçük defteri nere • 

- Yoksa babana mı üzülüyorsun.,lince pek seyrek girdiğim bu loşça ge- çin o kadar telaşla onu hemen çekme- yüzü sararmış efa gözleri hiddet ve de olursa olsun bulup, kocamın ben • 
Fakat sen ne zaman istersen gidebile- n iş odaya bu sefer garip bir merakla sine kilitlemişti} Gayri ihtiyari elim hayretle büyümüş, yüzüme baktığını den gizlediği ve kendi eli ile yazdı~ 
ceğimizi söylememiş miydim). girdim ve aank.i yeni görüyormuşuro yazıhanenin çekmelerine gitti, hepsi- gördüm. Hiç aesimi çıkarmadan ya - şeyleri okuyacağım ve onu okuduk ., 
.- Babamdan mektup aldım. « Bir gibi dikkatle etrafuna bakmdım. Bir ni yokladım, dördü de sıkı sıkı kilit - vaşça odama girip kapımı kapadım. tan sonra gene sana yazacağım. Şim .. 

Jki aya kadar ben geleceğimn diyor. iki maruken koltuk, geniş bir yazıha- lenmişti. Soyunup ta yatağıma girdiğim za- dilik gözlerinden öperim yavrum. 
Hem hiç bir üzüntüm yok diyorum da ne ve duvarlan kaplıyan düz küçük Akşam doktor erken geldi. Yemek- man geniş bir nefes aldım. Bu gece o- Sezadaıı Ferideye mektup: 
hala gene. ısrar ediyorsun.. raflarda bir çok kitap.. Yazıhanenin ten sonra biraz oturduk .. O_ gazetesini nun başını omuzumun dibinde gör - Babamın rahatsız olduğunu yazı .. 

- Pekı .. fakat... başına oturdum ve bir müddet düşün- bitirince ben de yün işlerımı topladım. rnekten lrurtulmuştum. Artık derin yor, fazla heyecana düşmememi Icen-
Devam edecekken birdenbire susup düm .. Kaç gündür çektiğim ıztırap pek Emine Ayşeyi yatırmak için yukan çı- nefeslerle uyuyan yüzüne bakarak dime hakim. olmarnı tavsiye ediyor • 

pencereye doğru yürüdü ve artık ko- müthişti. Sırrı Nihadın yüzüne baka- karken biz de beraber yiirüdül.. Yuka- kendimi yemiyeeek.: (~Niçin niçin her sun. Dün babamın aıhhatini acele bil
nuşmadık. ~Lyor~um ve o gözlerime bakınca ai - rı_ çıkınca evvela Ayşenin odasın~ gir- şeyi benden gizledin, kızını, ve kol - dirmesi için bir telgraf çektim. Cevap 

Bir kaç gün sonra idi. Evde büyük nırlenıyordum. Peki bu halim ne ola- dık. Ayşe sevinçle etrafımız.cla donü - larmda ölen sevdiğin kadınıu diye, ız- bekliyorum. Ona göre hareket edece-
bir temizlik yaptırıyordum. Aklıma caktı} Bu gayri tabiilik ne zamana yor, doktor gülümsüyordu. Köyden tırap çekmiyecektim. Fakat odaları - w• z t b k 1 A b b ha 

ld
. M d d · d' w' • f 1 k d d .J ___ ,_ .... d" d- h l d w k l gım. a en ozu o an asa ım u -ge ı. o a an ın ıgımız zaman aza a ar evam e~tır oner onmez azır a ıgım aryo a - mız ayrılmakla biitün ıztıraptan kur- b . I b" b'. .. f Id A 

be 
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N'h d k d Id w 'b' b d k' k.t l k t "- b' d b' b'l k . 1'--- b dayı k d" .. d··-.. - b. 1 d uzerınde gıbıyım. Acaba babam pek ı a ın yata o asını o ugu gı ı ı- e ı ı ap an arış mrx;en ır en ıre ı e açı mavı oıan u o ocam uşun ugurnu rraz sonra an a ımı. . • d b d ki 
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tem~letip tanzim ettim. Karar vermiş- Selim Nadnin geldiğini haber vermek mak için soyarken o memnun mem • Her geeeki gibi azapla kıvranarak dü~ Sukunet ~~vsıye edıyorsun. Fak.ai: 
tim. Eskiden olduğu gibi gene karşılık- için gelmiştiıu. Hatta o gece baloya nun etrafına bakıyordu. İ:çin için gül • şünüyordum. Acaba son dakikalarda bu elimde mı} Hayatım karma karışık 
lı ayr odalarda yatacaktık. Bu suretle gidiyorduk. Selim Naciyi kapu:la kar- düm, kızına gösterdiğim a'laka her Gül Fatma ile kocamın arasında neler bir şey oldu. Tıpkı kanşık bir yumak 
biraz rahat edecek doktora geçirdiğim şLlayışım, onun iri kahve rengi gözle- halele onu pek Bevindiriyordu. geçmi~ti} Bir zamanlar çılgın gibi gibi.. Bu birbirine geçmiş ilmikieri na
buhr\'nı belli etmemek için daima ihti- rini açarak hafif bir şaşkınlıkla yüzü- Çocuğun odasından çıkınca bizim oda- sevdiği kadına kar~ı Sım Nihat nasıl sıl aynacağıını şaşırmış bir vaziyette
yatta bulunmaktan kurtulacaktım. me bakışı aklıma geldi ve birdenbire la ra doğru ilerledi k. Yataık odalan mı • hareket etmişti} Birdenbire kahve ren- yim. Allah bana sabır ve kuvvet ver
Hiç olmazsa geceleri kendi kendime bir şey daha hatırladım. Selim Naci _ zın karşı karŞlya bulunduğu küçük gi defteri dü~ündüm. Acaba o defterin sin. 
düşünce!erimle yalnız kalmak müm - nin geldiğini haber vennek için oda- koridora geldiğimiz zaman gülümsr • içinde Sırrı Nihadın söylemediği şey- Bizim küçük Ayşe bir hafta evvel 
kün olacaktı. ya girdiğim zaman Sırrı Nihat arkası yere k onun odasını işaret: ettim; ler var mıydı~ Saatter ilerledi ve kar- şiddetli bir soğukalgınlığından ya ttı. 

Temizilk bittikten sonra bir kere bana dönük yazıhanenin başında du _ - Ne zamandanberi kapalt darv - yolamda oradan oraya dönüp durur - Atet yülc.teldiği için babası zatürree • 
nasıl yapıldığını kontrol etmek için o-lruyor, ve yavaş yavaş bir şeyle ya _ yoıda. doktor. Gir de bU:. bugün oda- ken. k.ıeaıdi kmclixıe kat'i bir karar ver- den pek korktu. Bir kaç gece nöbetle-
-taları dolaştun. Sıra yazl odasına ge- z;ıhaneye vuruyordu. Döndüğü za _ nı ne ~zel temizletip yerlqtirdim.. dim. O küçük defteri ne oluru. .ı..m terek hastayı bekledik.. (Arkas. var) 
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Türk Hava Kurumu 

BUYüK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5. cl ke,lde 11/ Mart 1 1937 dadir. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ..• 

NERV • 
1 N 

Sinir ağriiari, asabi öksürük~er, asabt 
zay1fltk, uykusuzluk, baş ve yar1m baş 
ağrasa, bat dönmesi, bayganhk, çarp1nt1, 
ve sinirden Ileri gelen bütün rahatsizlik-

lari giderir. 
Günde 2 - 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınız. 

LABORATUARI T.A.Ş. SARK i~PENÇiYARI 
• 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yazan , A. R. 

Suat bir kahkaba atarak annesine sordu: -Ben erkek 
olsaydım da, bu gemi ile beni göndermiş olsalardı 

ne yapardı n anne? 
-Ne zahmet, ağabey .•• Yorgun ·ı -Tanırım. Fakat, bu zat, sivildir. 

~und.ur. Yemek de hazır. Hiç yukarı - Sivil, mi vii... Kumandan Os • 
~ıkmıyahm. Burada buyur. man Bey, onu sivil olarak ta götürmi-

Yemek odaana girm\şlerd). . Hilmi ye razı oklu. Fakat, F u at Bey, hasta -

Yazan : Celal Cengiz 

Sama mabuda k ur ban olarak 
gönderilen Marayı çok sevmişti 

!Jey de gelmişti . Şimdi, tekrar karma lığını bahane etmiş .. sıhhatim, muhte· Harpten dönen cengaverler yorgun yor, yüreği çarprnağa başlıyordu. 1 din~ Suçlu insanlar başını yuhriy• 
ICarışık bir muhavere baş göstermiş - lif iklimler değiştirmeye müsait değil, oldukları için uzun müddet bir iş ya- Marcı, onu sevmekle ölümden kur- kaldırabilir mi hiç .. ~ Tepemizdeki m~· 
~i : diye; ~u vazifeyi kabul etmemiş... pamazlar, sefalete düşerler ve mabet- tulacağını düşünmemişti. (Şiddet ma- vi kubbeye anca'k temiz alınlı ve gü • 

-Yolculuk sahi mi, Mustafa Bey. - ÖtekiL lere koşarakmabuda yalvarırlardı: budu) onu mutlaka öldürecek ve ka- nahsız insanlar bakabilir. 
- Evet, bey enişte.. - Öteıki de, gene Bahriye matbaa· « Senin lutfunla düşmanlarımızı nını dökecekti. Mara Nipura kadar bu Katuma bu temiz yürekli kızı, gü .. 
- Salkın bu da laf olmasın. sında çalışap, kolağası Fethi Kaptan .. . mağlup ettik ve hazinelerini yağma e- inanışla gitmişti . nah işlediğine inandırmakta güçlük 
-Yok .. artık lafı, mafı kalmadı ... Bu da, kurnaz davranmış .. galiba, bu derek aırtlarımızda getirdik. Ambar - Mara b ir gün sihirbaz Katuroaya çekmem işti. Fakat, ihtiyar aihirbaz, 

Bugün, zevalden tam bir saat sonra, uzun yolculuktan hoşlanmadığı ıçın, larını ganaimle doldurduk. Cenkten sordu: Maranın içinde yerleşen korku bir tür-
hazırlık emri, resmen tebliğ edildi. bir kolayını bularak, o da ayni şekilde yorgun düştük .. Sen bize merhamet et, - Sama beni yolda gelirken Öptü.. lü silip atamıyordu . 
~ arından itibaren, kömür ile koman ya bir rapor almış. ey mabut 1 Şimdi işsiz ve yiyeceksiz bu, bir günah sayı1ır mı} Sama bir gün sihirbaza gizlice fUD'" 
~lmıya başhyacağız. - E .. şimdi, fotoğrafçısız mı, gide· kaldık. Çocuklarımız ve genç karıları- Katuma gü ldü: ları söylemişti: 
-E hareket, ne zaman?.. ceksinizL mız aç ve perişandır. Sen bize acı .. Bi- -Elbette yavrum .. bir erkeğin, ta· -Ben yarın Ur'a dönüyorum, Ka· 
- O, daha belli değil. - Galiba, öyle olacak.. zim halimizi gör .. Çalışınağa takatimiz nımadığı ve kendisine ait olmadığı bir turnal Marayı sana emanet ediyorum.· 
- Son zamanlarda, en çok dediko- - Dayıl... yok. Sen bizi doyur. Midelerimiz ku • kadını öpmesi günahtır. O, dünyaya henüz yeni doğmuf b~ 

Ci u lar kazanlarla kalafat meselesi et • - A, canım}., rudu .. Damarlarımız kan s ız kaldı. Aç- - Ya başını göğsüme da yar sa .. ? çocuk gibi saf ve temizdir. Ben Ur -. 
raf·nda dönüp dolaşıyordu. Bari, onla- -Ne olurL Fotoğrafçılığa beni al- lıktan renklerimiz soldu. Çocuklarımız - O , tam manasile günah sayılır. dan gelinciye kadar, sen o günahı, ı.z-
11 bi r şeye benzetehildiler mi?.. sanıza.. . zenginlerin şişkin midelerini gorup Çünkü b ir kadının göğsüne, ancak ko- tırabı, güneşi, karanlığı tanıtınağa çaı-

- Kalafat ile boya, pek rnükem - Siraderinden ayrılık acısı şimdiden ağlıyorlar. Her gün bu acıklı manzara- cası başını koyabilir. lışt Beni sevdiği kadar, hayatı da, Bt-
m el oldu. Şöyle uzaktan gemiye bak- kalbine çöken Hacır Hanım, sanki, yı görrneğe tahammülümüz kalmadı. - O halde ben iki kere günahkar tım da, şarabı da sevsin. Ona bu sev ... 
mıyor musun? .. Pırıl pırıl. Yeni gelin içinde ıztırabın acısını çıkarmak isti - Sen bizi sefafetten kurtar, ey mabutl>ı oldum .. . Ulu mabut (Enhil) in gaza· gileri aşılamaktan çekinmet Çünk.\f 
g'ibi ... Kazanlara gelince .. her halde; yormuf gibi, sinirli sinirli, başını sal • "' • "' bına uğrıyacağımdan korkuyorum. ben onunla evlenmeğe karar verc:lim.e 
pizi . japonyaya kadar götürüp geti - ladı: Sihiıbaz Katuma'nın Nipur mabe· - O kadar korkak olma yavrurol Hayata, altına ve şaraba karşı ihtir~ 
.receğine eminiz. - Hahl.. Bir, sen eksiktin. dinde. Mısır hakkında verdiği malu - Mabutlar ~saretsiz ve korkak kulJa- duymıyan bir kadınla ben ya,ıyamam.,... 

- Canım 1.. Dedikoduların çoğu, Diye, Suadı azarladı. mat (Sama) da da garip bir merak u- rını daha çok ezer ler. Böyle gidersen, Beni sevsin .. fakat, bunları da tanılı• 
laftan 'b t Gem' I I d h e · k bel · yandırmıstı ıztıraptan, işkenceden kurtulamazsınl istiyorum. ~ ı are . . . ı yapı a ı a a n Suat, annesme mu a eye hazır • · · 
·:kadar oldu?. . Bu sene ile, tam otuz lanmıştı . Fakat buna vakit bulamadı. Sa ma bir gün sihirbaza sordu: - Peki amma, ben madem ki bir Katuma yalnız kalınca, Samanın arıc 
dört sene ... E, otuz dört senede artık Araya, Hilmi Beyin sözü karıştı: - Nil boylarına bir daha gitmek günahkar sayılı yorum .. ıztırapsız, iş - kasından başını sallıyarak: 
bu dt-mirler de, tenok.e gibi çürümez- _ Durunuz. Ben size fotoğrafçı arzusu taşıyor musun, Katuma? kencesiz nasıl yaşıyabilirim} -Sen de çok tecrübesiz bir aren~ c, 

Jer a .. . Bahusus, iki aene evvel de ol· bu le! um. Sihirbaz hayret le delikanlının yüzü- - Başını yukarı kaldır 1 İçindeki Ü· .sin, yavru m 1 - demişti - Sen de hen~ 
pukça tamir görmüş... K' ne baktı : züntüleri söküp at ı Ve hiç bir şey dü- altını ve şarabı tanımamış, sevmemit"' 

- ım~.. O E - Laf, efendim. laf B' . b n_ l b l - Niçin soruyorsun~ Yoksa sen de şünme ı zaman ıztırapsız yaşıyabi • sin! ğer onları tanımış, sevmit ol _. · " - ızım, u sene çıKan ta e e er - , 
- Pekala .. ba~ka noksanlarınızL d .. 1A • H d Ef d' (3) Mısıra gitmek niyetinde misin? lirsin! ısaydın , her şeyden önce bu iki teY • 

ı d 'l . en .. mu azım, ay ar en ı... • Ba k d f d d l - Hepsi ikma e ı dı ... Hele elek - - Eğer Mısıra gitseydin, seninle - şımı y u arı kaldırmak mı de- en ne ret e er in 1 (Arkası var, 
trik tertibatımız, çok mükemmel... - Haa .. anladım ... Ameliyat gör - birlikte ben de giderdim o (esrar belde-
Dün gece, ben de gemide idim. Bir mek için bize verilen on üç efendi, a- si) ne .. oradaki hayat beni o kadar 
prova yaptım. L8mba1arın hepsini rasında... kendine çekiyor ki . .. Mısırı mutlaka 
birden yaktık. Doğrusu, ağzımızın su- _ Ta, kendisi... Ben, evvelki gün görmeliyim, Katuma. 
yu aktı. Sintine (1) de bile yere bir iğ· ona tesadüf ettim. Elimi öptü. «Beni, * * • 
Re düşse, insan gözlerini kapayıp bu- Ertuğrula verdiler. japonyaya gidiyo- Sama'mn öptügü ilk kadln . .l 
lacak. rum. Ve gittiğime çok sevınıyorum. Sama cumartesi günü Nipurdan ay-

1 Beyoğlu Vakıflır Dire:dör:u jJ IlA ılırı 1 1 
Pangaltı Elmadağ Caddesi ı No:lu ev 

(( (( (( 3 (( (( 

(( (( (( 25 (( (( 

(( (( (( 45 
<< Cumhuriyet caddesi 65 « Dükkin 

Surpagop vakfı akaratmdan yukarda yazılı emlikin arttırma Te uable 
- Bravo. · · Bu genç ya.şımda, devlet, millet aaye- rılacaktı. Sevgı1lis.i Marayı sihirbaz 
- Yalnız bir noksanımız var. Ba - aı'nde, du"nyayı gezeceüı'm)> dı'ye bı'r • Katumanın evinde bırakmağa ve bir 

~alım, onu ne yapacaklar} takım ~eyler aöyledi. kaç ay sonra bir bahane ile tekrar Ni-
- Nedir, 0 noban}.. pura gelip sevgilisini almağa söz ver-
- Efendim f.. Fotoğrafçı yok. - Orta boylu.. kumral.. yakışıklı 
- A .. bu, fena ... Böyle uzun bir bir genç değil miL 

~ferde, fotoğrafçı mutlaka tazım... - Evet .. evet. .. 

E, koca bahriyede, bir fotoğrafçı bu- - Dün, evraklnı divanhaneden ge· 
lunmuyor mu}.. tirmİfti. Kendi elimle, geminin defte· 

- Var ... İki kişi, buldular ... Biri, rine •kaydettim... Demek ki, o fo • 
,Palniye matbaasının müdürü, Fuat toğrafçılıktan anlar. 
Bey (2) · - Hem de mükemmel. .• 

mişti. 

Yedi gündenberi Nipurda bulunan 
Sama, mabuda kurban olarak gönderi
len bu kızı çok sevmişti. 

Mara o güne kadar en ufak bir gü
nah işlemeden yaşarken, Sama onu 
Nipura vardıkları ilk gece şehir kapı
sında konakladıklaı:ı zaman nasıl da 

(ı ) Geminin, en alt kısmı. 
(2) (Knragöz) gazetesinin 

bi, :Fuat Bey merhum. 

- Hay Allah razı olsun, bey eniş- öpmüştü! Ye bu, Samanın bütün Örn· 

ilk sahi· te .. . Yarın gemiye gider gitmez, ku - ründe öptüğü ilk kadındı. 
1 mandan Osman Beye haber vereyim... Sama Nipurda kaldığı müddetçe 

ır-------------·---·----- Her halde, buna pek memnun olacak ... Marayı çok sevmişti. Ur'lu Mara ııevil-r 1 , ı Bize en lazım olan şey, burnumuzun miyecek bir kız değildi. Onun, gökle-
E ir Dok torun 

1

ucunda duruyormuş ta, haberimiz rin kızı gibi, o kadar saf ve masum bir 
Günlük Pazartesi yokmuş... bakış ı, o kadar tatlı gülüşü vardı ki .. 

• ""tla r lndan (*) ı k 1 Maranın bu cazibesi bile Samayı çile-1' ; Y ernek, böylece konuşulara yeni-
· · · .. d f den çıkarınağa yeterdi. 1-------- ------- m ıs; geçmıştı. Ve bu mud et zar ın - M . d .. .. d 'lk J (J l m eyve · .. .. ı · Id araya gelınce, o a omrun e ı 

. da da Suat, dalgın ve duşunce ı 0 u- d f b' k kl b b a dizd'ız 1 
} r • ~ . . . . k . . e a ır er e e aş aş , e ge • "'.l'lniz! gu ıçın, söze pek az ıştıra etmıştı. . . S h U 'd .. .. d 

'1 mıştı . arnayı da a r a gorunce a-
11 men hiç bir hastalık yoktur ki mey

va yeme~e manl olsun. Meyvalar yalnız 
gıu.ıı kıymeti dolayısile ehemmiyetl ha
iz r diyen eyız. Meyva kabuklarında 
ır.!'vcut vitaminlerden manda lçlndekl 
sellilozlarındnn dolayı barsaltlarımız ü
zerinde !evkaH\de müsait tesirler yapar. 
Knraclğerin lirazatını nrttırır ve bu su
retle Insanı yavaş yavaş zehlrleyen, çök-

Y emekten .sonra, kahveler içilirken, marlarını kaynaştığını duymuştu. Yol
Suat ortad:ı.n kay!boluverrnişti. ~raz da Samanın yüzüne bakamıyordu .. 
sonra, bilmem niçin lazım olmuş; an- bakınca vücudünde bir ürperme duyu-
nesi ona seslenmişti: 

- Suatl.. 
-Efendim! .. 
- Neredesin, sen? .. 
- Yukarıdayım. 
- Ne yapıyorsun , yukarıda?.. 
- Dayımın yatağını yapıyorum. 

1\öbetcl 
t :czaneler 

Bu gece nöbetci olan eczaneler fjunlar
dır : 

İs to. n bul clhetindekUcr: 

ture•l, clldln1 buruşturnn, karartan lnkı
baıın onüne geçer. Meyva mide Için ve 
karnciğer için oldu~u kadar kan için de 
çok nafidlr. Ekserl meyvalar mudr1rdir. 
Ve '>undan dolayı kanın tasfiyesine ya
ra Lır. Meyva yiyenlerin renkleri pembe 
olu· Yemekten sonra şişkinllk meyva yi
ye 1 rde goruhnez. 

- Ne bitmez yatak yapma, ayol... · 
Aksarayda: (Pertevı, Btytızıtta : (Bel

kıs l, Fenerde: (VItam . Şehremlnlnde : 
(Nazım ı , KaragümrUkte: (Kemnll, Sa

mat) ı rta : (Tev!ilos>, Şehzndebaşında : 

Çocuklarda ne.şvünemayı kolaylaştırır. 
MP \'nların terkibiilde ayrıca bol bol em
ı . ıı madeniye vardır ki kemikler ve diş
ler fızerlne son derece müsait tesir yapar. 

(Arkası var) 

(3) Bu zat, (Ertuğrul facia) sından 
kurtulan kahramanlar arasındadır. Bu
gün, berhayattır. Yetmiş dört yaşında
dır. Türk denizciliğinin milli şerefe ta· 
alllık eden bu kadar mühim bir hadi • 

Pastalar ve neden yapıldı~ını bllmedt
t";lniz şeylere para vermeylnlz. Gece gün
duz. vo.ldtll va kitsiz meyva yeylnlz. Kork-
m yınız. sesinden kıymetli bir yadigar kaldığı 

halde, maalesef pek sıkıntılı bir hayat 
c') Ba notlan kesip aaklayuuz, yahat yaşamakta .. ve hatta, kalabalık aile • 

bi r atbüme yap..ıınp koUeut,.n yapuua. sini yaşatmak için, bu yaşında, ağır iş• 
8.,ınt• :r.amanınızcla lta notlar lttr doktor lerle çalaşmalda, ıü~e yqamakta· 
Cl. hi lmdadtm:ıa ~Dir. 1..1·-
~~-------' uaır. 

(İ. Hnkkı ı, Eyüpte: (Arif Beşir) , Emln
önunde: CHuseyln Hüsnü), Küçükpazar
dn: (Huliısn, Alemdarda ; (Esat> Bakır
köyünde: <Merkez)., 

BeyoClu clhetindekller: 
Tünclbaşında : (Matkoviçl. Yüksekkal

dırımda: (Vlngopulol , Oalatada: (Mer
kez), Taksimde: (Kemal - Rcbul>, Şişll
de: (Şark merkez) . Beşlktaşta : (Nall 
Halltl . 

Bogaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: (İttihat>, Sarıyerde: (A -

san, Büyükadada: (Halk), Heybeltde: 
(Tanat>. 

muına istekli ç~ olduğundan pazarlığa bırakılmıttır. 31/mayıa eo
nuna kadar kiraya verilecek olan bu akarab kiralanuya istekli olaıılar ı.. 
gÜn Beyoğlu valoflar direktörlüğü mülbak kalemine müracaat edeYP-

ı~. (~9~)-------------------------------



SDN POSXA 

haftaki IRADYO 
e kazananlar Bugilnkü Prograrn 

e,e 
• z 

IsTANBUL 
Bir me ktep çantaSI Gazi Osmanpaşa erkek orta mektebi Ötle netrl,atı: 

Istanbul 44 üncü mektep 3/A IJC den Hüsnü Erkmen, İstanbul kız 12.80: PlWa Türk muslktsl. ıuo: Ba'Ya• 
clan 504 Mazhar. orta mektep 550 Saime Günenç, Ni . dls. 13.0~ MUhteııı plt.t ne§rlyatl. 
G şantaşı Hacımansur sokak 80 de Ay- Akşam neşriyaıı: 
azetamizin bir ayhk abonesi bars, Nuruosrnaniye Şeref sokak 32 de 18,30: Plfı.kln dana muslkLsi. 19,SO: çocuk-

Bursa Ziraat mektcbi 377 R. Orhan Dede. lnra masal: İ. Oa.llp Arcan. 20: Rlfat ve ar-
kanat. BOYA KALEMİ kndaşları taratından Türk mus1k1s1 Te halk 

Halıcıoğlu 2 nci mektep 4 de Zey - şnrlolnn. 20,30: Ömer Rıza taratından arapça 
MUHTIRA DEFTERi nep Özgil, Nuruosmaniye Mengene so· söylev. 20,45: Safiye ve artadaf)an tarafın-

1'\~S~rayköy belediye ebesi kızı Nihal dan Türk musiklsi ve halk prtıı.an: Saat 
V\!Ilızli, İstanbul 48 inci mektep 164 kak 6 da Süreyya, Beyoğlu Suriye a · ayarı. 21,15 Şehir tiyatrosu dram tısnı ta-
Zed kı, Adana 5 kanunusani mektebi 4/E partımanı 18 de Attila Can, Nizip nü - rafından Ln Bohem. 22.10: Ajans n borsa 
en H fus memuru oğlu İsmet Akdoğan, Ay- haberleri ve ertesi günün programı. 22,30: 
h~- alide, 49 uncu rnektep 32 Sü • valık Gazi mektebi 4 den 16 Beyhan Plli.kla sololıı.r, Opera ve operet parçaları. 23: 
;;~.YI~, Fevzipaşa .istasyoı;unda devlet Ge 1 Ssn. 
E!lniryolları şube 5 1 şefi Adil kızı Şük· nce · 

Yarınlll Prorraıu 

16 Şubat 937 Salı ra · k t k 1 
1 

n, Istanbul 48 ınci mektep 4/ A dan ar azanan ar ISTANBUL 71 Sıtkı, Denizli orta mektep 1343 Süleymaniye 7 nci rnek. 5 den 223 11rı · 
7

2 Ötle n~rlyııtı: 
zeyyen, Istanpul kız lisesi 2 E- İbrahim, İst. Erkek Lis. 11 A dan ll 00 12.s0: Plflkla Türlt musiklsi. 12.50: Ha\'adls. 

ttıine Ziya, Antalya lısesi 9 dan Sa • Salahaddin, Pertevnıyal lis. 4/C den 13.05 Muhtcıu plAk neşriyatı. 
~P, İstanbul 5 inci mektep 89 İbrahim 127 Sermed, Nuruosmaniye Selvili Akşam n~riyatı: 

ta}. Mescid 5 nurnarada Nihad Özcan, An- 17: Üniversiteden naklen inkıUıp dersleri, 
. ALBÜM kara Erkek lis. 5 /B den 183 Ahmet, Yusuf Kemn.l Ten~lrşenk, 18,30: Plakla dans 
l...t"-b 44 ·· · k ı 64 H"k muslklsl, 19.30: Konferans: Emlnöny Halkevi 
"ı.utı uı uncu mc tep 1 - Ankara Atıf bey mahallesi 193 numa· tn t + _. _ __ ne..<~rlyat kolu namına Nusret Sefa, 20: Cemal 

e' ısıanbul ticaret lisesi 1166 Nu - rada Bayan Süheyla, Bursa Setbaşı Kamil ve arkadaşları tarafından Türk musl
l'eddin, Zile İstiklal mcktebi 20 '1\ır · Namazgfıh cad. 70 Yaman Aslan, Zon- klsi ve hnlk şarkılan. 20.30 ömer Rıza tnra
ID!t, Çanakkale Scddilbah"r ilk rnek - guldak Grup imar memuru Galıp kı· fından arnpça soylev, 20,45 Vedlıı. Rıza ve 

4
tep Sulıran Gür. Pertevniyal lisesi zı Nafia, İst. ArrWfikan KoleJ"i İnci Fu- arkadaşları tarafından Türk musiklsi ve htılk 
/C d 127 Ser z· · k · şarkılnn: Saat ayan, 21,15· şehir tiyatrosu 

en met, ıle Biıyü camı ad, Çorlu Cumhuriyet rnek. 2 nci sı -m ı,._, operet kısmı tarafından .üç saat., 22,10: 
a,ldllesi No. 5 de Süzan, Fatih Tez • nıfta Nedıme, Şehzadebaşı Balahanağa AJans ve borsa haberleri, 22,30 Plftkla sololar 

tatıçılar sokak 45 de Zehra Özadalı, mah. Feti bey cad. 73 nurnarada Le - Opera ve operet parçaları. 
rfa Vatan ilk mektebi 109 Mustafa. man, Ankara Yenişehir Demirtepe 4 -·~ •• ,..... ·~ •.• ·--~ -~~ -·-· 

· TARAK ;numarada Metin Necmi, Eskişehır ,--
a İstanbul ~rk~k lisesi T. A., S~lta~ - Cumhuriyet ilk~ek. 561 Hikmet Ak • 
hınçt 51 Lutfı Dernek, Vefa erkek lı · bas Tophane Ortmealtı 1 nurnarada 

Sesi 2 . . - ·' ı . lA dan 445 Cerrul Özkul, Cagal- Feriha Tcrnizsoy, Ankara Defterdar • 
oglu Güzel San'atlar sokak 5 de Ne - .lık muhasebesinde Muhsin Karaçay 
~at, İstanbul ticaret lisesi 1144 Ce· oğlu Kemal, İzmir .Asarı atika müzesi 
tnaleddin. pepo memuru Nuri oğlu Orhan, Kadı· 

DİŞ MACUNU köy Yoğurtcu park karşısında numara 
s~Sultandhmet Yerebatan cad. Hacı 22 Şükrü, Uşak ortamek. 2/B den 155 
~~ apar. 43 ı:ayreddin Beyol, ~li Olcay, Konya tüccardan Sandıkcı
ı . ı Aydın caddesı Altıntaş maha1- oğlu Mehmet kızı Senned, İst. Ti · 
()~1 29 da Bülent Yahya oğlu, Isparta caret lls. 1166 Nureddin, İst. Erkek l!s. 
~ ınektep 3/A dan 32 Yaşar Altl, 2/E den 97 Hicri, Ankara 2 nci orta -
Mu lerbeyi Küplüce caddesi 1 76 da ,rnek. 2(F den 1 78 Mes'ud, Karagümrük 
}( zaf:fer, 'fo~pebaşı ca~desi 3/2 de Y. Karabaş Melek hoca cad. 43 nurnarada 

448Du~u, ~ul~burgaz ilk mektep 2 de Fahri, Amavudköy birinci cad. 90 nu-
Hüseym nhan. marada Şakc, Adapazan Büyük Gazi 

DİŞ FlRÇASI mek. 161 Leman. Ankara Adliye Veka· 
M~nguldak manifaturacı Yalo oğlu Ieti merkez bürosu M. Hıfzı Metin, Kü· 

1~~· Kny~ri lisesi 3/B den 1159.Ha· ,tahya Foto Halk Ayten, Beyoğlu Rum 
zan .a;utoglu, Adana Ali Nasuhi ec - ~lkmek. 3 üncü Sınıf Anna, Cağalo~lu 

722e~ ~etGör~ün, İstanbul kız lisesi Yanıksaraylar cad. 19/1 Nihad, An -
ı 73 İ· Türkay, Istanbul 6 ncı mektep gara Gazi Us. 2/A dan 1105 MuammP.r, 

S t
. · Şener, Kadıköy kız orta mektep !st Erkek lis 4/ C den 945 Cemal İc;t. 

a ıa . ' · Yeni Nesil rnek. 37 Mustafa Tarhan, 
PARA ÇANTASI ·~üleymaniye 6 Ekrem, Uşak ortamek. 

~eyazıt Ca.mcıali M. 13 de Emine İl- .2/A dan 131 M. Kemal, İst. Erkek Hs. 
:M • ~.sta~bul kız lisesi 4/ G den 1237 ,85 Tevfik Aybars, Konya ortarnek 
d· Gunguler, Arnavutköy birinci cad· ,2/A dan 346 Nuri Yılmazgil, Kurnka • 

1 ~ 90 da Şake, !stanbul erkek lisesi pı ortamek. 1/l den 234 Mchmed, 
18 Ali Erhan, Süleymaniye Kirezli- ,Mardin ortamek. ı /A dan Saltthaddin 

ll'lescit 17 .. de Nuriye Evren . .Orcan, Uşak ortamek. 2/ A dan 87 Rcy-
1\IUREKKEPLİ KALEM han, Adapazarı Işık elektn"k mağaza -

İstanbul 27 inci mektep 174 Sabiha, sında Rahime Bartur. 
~-===~~--==----~--

Çin Türkistanmda yenilikler 
Müstakil hükumet reisi muntelif sahada ısiahat yapıyor 
İznur 14 (Hususi) - Çin Türkista -

nından kalkan kadınlı erkekli yüz yir· 
:rn.i kadar Türk bu ak~am İzrnire gel -
~lerd.ir. Yann hacca gitmek üzere 
i Ztnirden aynlacaklarclır. Basmahane 
kt~onunda trenden indikleri sırada 

elldilerile görüşmek istedim. Lisan -
ları, telfıffuz itibarile bizden epeyce 
~Yrılıyor. İçlerinden İsmail adında o -
.... ~~-Yaşlarında bir genç, Hinclistanda ve 
••!JSlrda bulunmuş .. Çok iyi konuşuyor. 
~en.disile kolayca anlaşabildik. Bana: 

- Biz de Türküz, sizdeniz; dedi. 
lı.ieınleketleri hakkında sorduğum 

SUale a§ağıdaki malumatı verdi: 

çiniyoruz. Hatta Çine karşı bile düş • 
manlığınuz yoktur. 

Bizde din taassubu fazladır. Ziraat-
le uğraşıyoruz. İşler yolunda gidiyor. 
Üç ay evvel Kaşgır çivannda bir zel • 
zele oldu. Bir köy yerle yeksan oldu. 
Yüz kişi kadar çöküntüde mahvoldu. 
Bir kişi bile kurtulamadı. Bu yıl biraz 
yağınur yaptı. 

İçimizde münevver insanlar da var
dır. Muallimlik yapıyorlar. Mektep • 
lerde yeni kitaplar okutuluyor. 

Bizim elimiz silah tutar. Başımızda· 
kiler iyi idare ederlerse her işi yapa -
nz. Askerlik mecburi değildir. 

1\uvvetli vurlıklar en bU· 
yOk hıdırını kendi iç cev
herl rinllen ahrlar. Varlı· 
gıııı iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzE.>ıniye çn· 

lışan mOstt\hzarlann daima 

fevkinde kalmıştır. Bunun 

da sebebi, başknsını takli-
de ozenmemesinde ve ya

raıtıttı kıymetin sahibi ka· 
labilnıesindt>dir. 

DiKkat ediniz ki: 'f AKLlT 
dnimtı (benıer) i dir hiçbir 
vakit asıl ohırnaı. 

Dr. SUPHI ŞENSES 
Orolog operatör 

ldrar ~ollan hastalikiara 
mUteh•••••• 

BeyoQ-Iu Yıldız aiiPmuı karııaında Leldergd" 
Apt. muayoııe 4 den aonra. 

~ Cumarteai fakiriere paruız Tel. 43924 

- Çin Türkistanından Hacca kadar 

Yol masrafı, yemek bize ait olmakü - Şl.rketl• Hayrl·yeden •• 
ıere Türk parasile 158 liradır. Yol u· 

~~dur. Rusya tarikile İstanbula gel- . Mu·· hl·m l·la· n 
ık, Hacca Mısır tarildle gideceğiz. 
Biz istıklalimizi aldık. Hükumet rei· sırniz Hoca Niyaz iSminde biridir. Boğaziçinde Sanyer iskelesi yanında Şirketin ınalı olan :yUzU ve 

Meın]ek~timiz de refonna yapmağa ça- derinliği yirmi beferden altı yüz yirmi bet metrelik bir kıt'a arsa 

~~ı~or. Bır çok şeyler değişti. Evvclcc üzerinde kiin gazino binuı geçende Y&DJDif olduğundan timdi 

1 
:zun taraflarda çapulculuk fazla idi. Şirketi Hayriye, Boğaza mahsus en latif babklan taze taze ve hat-
fetrtada bir hükfunet değişirdi. Çin bo· ta diri olarak pİfirip mütterilerine lUnmak için orada Avrupada 
r~~d~ruğu altında idik. ş·rndi istikHi • ( Prunier ) naıw verilen balık tokantalarma benzer bir lokanta binası 
ınıızı kazandık Muntazam askerleri • int- etmek ve bir de ayni mahalde balıklan diri olarak muhafazaya 
~i~ var .. Jandarmamız var. Bekçi i~ • mahıua bir ( Livar ) yaptırmak karwındadır. Bu lokantayı İfldmeie 
e rı ne ehemmi~ et veriyoruz. talip olanlara denneyan edecekleri teıraite göre Şirketçe tesbilit ve 

Bizim ecnebi memleketlcrin tesiri muavenette de bulunulacaktır. 
allında olduğumuz söyleniyor. Japon• Bu gibi P,lerde iktidar ve ihtisaaı olanlarm aöriifülmek üzere tarih-
Yanın biz~ yardım ettigwi yalandır. Rus- .. 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATIZMA 
LUM8AGO 

SIYAnK 
Sinir ve soğuk 

alg1nhğından ileri 
gelen tiddetli 
ağriları teskin 
ve izale eder. 

Sayfa I 1 

arayamz. 

IŞt~A TAHVfL OlUNMlVAN 
GERYAN ICIN 

PARA 
VERMEYINIZ 

-::::::ııt 

PHILIPS AMPULLARI 
Türkiye Umumi Mümessilliği: Bl L 1 O S Mtlessesatı, 

lştanbul • Galata, Voyvoda Cad. No. 124- 126- 128 

(Yeni bl11asanda) 

Kimyager alınacakbr. 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
.Aııkarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. As~erliğini 

yapJDif isteklilerin istida ve vesikalaıile Umum Müdürlüğe müracaatları. 
«692n ---

MAZON MEYVA TUZU 
İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞİLİK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 
Şeker hastahğı olanlar bile a1abilil"ler. MinE ve BAR
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçibnesi lntif, tesiri kolay 
ve mü1ayimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tu· 

tamaz. MAZON isim HOROZ ma.Masına dikkat 

1 lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cibali Fabrikanıızda mevcut ve çıktıkça verilmek ,artiyle 1500 adet bot 

bobin un~ıklan 16/2/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat lO da pazarhk-

la uhlacaktır. İstekliterin mallan aörmek üzere her gün Cibali Fabrikamıza 
ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabal&fl& lnbiaarlar Levazım ve Mübayaat .Şubesi Müdürlüğünde-
ki Salıf Komisyonuna mürac:aatlan. «519)) 

200 Kilo Litapon 
900 n Alçı 

* * 
900 >> Reçina • 
I - Yukanda cins ve mıktan yazılı 3 kalem malzeme ~artnamesi mu-

cibince pazariılda utın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 16/2/937 taribine rastlıyan salı günü saat 15 de Kaba· 

tqda levazım ve mübayaat ,ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - Şartnameler parasız olarak hergÜn SÖZÜ geçen fUbe<Jen alınabilir. 
IV - İstekl"lerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven m• 

y ten itibaren on bet gGn zarfında ldarei Umumiyeye muracaat 
ıt ile hiç bir düşmanlığımız yoktur. .., etmeleri. .._•••••••••llilrl 

u ya komşumuzdur. Herkesle iyi ge- - .,.. 

par&lari1e birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunw. ((690)) 



. 
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IFRANSIZ KADlNLARlNlN 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

Kullanmaktır 

Radyolin 

Dişleri, 
dişler çehreyl 

gUzellettJrlr. 

Radyolin ' 

'Dişi eri, · • 

dişler mideyi ' 

aal)lamıa,t•r•r -

ı RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır. 
mikropları yüzde güz öldürür, diş etlerini 
besligerek hasta/anmalarına mani olur. 

Ağız kokusunu keser. 

.-~------~~--~--------------------, ÖKSÜRENLERE: 
. . Z K 
~ KSUROK ŞURUBU 
Göğüs nezlelerile had ve müzmin 

kasabat iltihablannda, zatürree, 
zatülcenb ve boğmaca öksürükle
rinde çok faydalı bir ilaçtır. Gö
ğüsleri zayıf olanlara aynca tav
siye olunur. Bir çok profesörlerin 
takdirine mazhar olmu~tur. Kaızuk 
Öksürük şurubu maruf eczane
lerde bulunur. 

Umumi deposu: · • 
iNGlılz KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU • ISTANBUL 

-- Madeni kutularda 

t 
l 
" 

LG O p 

Bütün dünyada meşhur 

GüZELLiKLERiNiN 
SlRRI 

Parisli tık kadınlar, "Makyaj , 
sanatında bütün dünyanın en bü
yük eksperleridir. En son güzellik 
sırlan, havalandırılm.ış bir pud· 
ranın istimalindedir. - Müthiş bir 
hava tazyikı tahtında dönen bir 
tulumbanın sür' atle ezilen- hususi 
usul ile istihzar edilen ve mümkün 
olmadığı zannedilen on defa daha 
ince bir pudradır. Bu usul saye
ainde pudrayı o derece inceltir ki 
- yüze bir makyaj manzarasını 
veren modası geçmiş adi ve ağır 
pudralardan büsbütün ba~ka bir 
tesir bırakarak- cildde gayri mer'i 
bir güzellik tabakası halinde mun
tazam ve yeknasak olarak yapı~r 
ve tene tabii bir tekil verir. Bu 
yeni havalandırma usulü Tokalon 
pudrasının istihzarında kullanıl
maktadır. Tokalon pudrası, aynı 
zamanda terkibinde taze krema 
mevcut olduğundan bütün gün 
sabit kalır ve ne yağmur, ne rüz
gar, ne de ter tenin "fini mat, 
güzelliğini tağyir etmez. Siz de 
Fransız kadınlarının güzellik sırrı 
olan " Havalandınlmış , Tokalon 
pudrasını kullanınız. 

PiPO PAZARI 
Sultanhamam Kebabcı karşısında 

DiKKAT 
Galatada Mahmudiye Caddesinde 

79 Numaralı ma~azayı terk ederek 

ayni caddede 15 Numaralı nın~a
zada yeni teşk~lltıa ntılbur!yeye ait 
inşaat malzemesı ve mademyat tica-
retile meşgul oımalt.a devam etmekte 
olduttumu illln ederını. 

Adres• Luka KeçecloGiu 
Galata Mahmudiye caddesi 

No. 15 Telefon 49407 --........................................ -........ __ 
&on Posta Matbaa•• 

Neşriyat MOdOrO : Selim Ragıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞAKLIG lL 

&AHIPLERia s. Ragıp EMEÇ 

romatlzma, ba9 ve di' aGrllarana emsal siz IIAçtır. Eczanalerden 

~ - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - ~ 
E TUrk Tokatli Idaresinde yeni açilan l 
1 E G E E 
E G 

~ Lokaata we Birabanesi E 

1 Çok temiz ve nefl• alaturka. alafransa yemekler ve mQtena mezeler. Birinci a1n1f 1 
E aervls, çok mUsalt flatlar. bir tecrübe klfldlr. Adra•• Bahçekap1, Arpaç• Han Içinde ~ 

~ - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - E 

Kendi işçilerimizle meydana getirdiğimiz yerli mab 

EMIR Ş ak ar1m1 • 
saygı değer vatandaşlarımıza halisane tavsiye ederiz. 
Çünkü; piyasada bulunan ecnebi tıraş bıçaklanndan 
kat kat üstün olmakla beraber fiyatı dahi ucuzdur. 
Iki güzellik bir yerde olduğundan saygı değer vatan
daşlarımızın arhk ecnebi bıçaklan kullanmalanna 
asla ihtiyaç kalmamıştır. Yerli malı kullanmak vatan 
borcudur. Zira paramız dışarı gitmemiş ve hem de 
beyhude yere para sarfetmemiş olursunuz. Tasarrufa 
riayet edin ve paranızı sokağa atmayın. Her yerde 
10 tanesi on beş kuruşa sablmaktadır. Arayın, soruır 
ve alıp güle güle kullanın. 

~ ALAN·YATAGA· DÖŞME~ 
~ 

fTeiWieat eeçeksi No.10 
Bozulan gözler düzelrnez· 

ler. Bundan dolayı gözleri 

Osram lmJ nin güzel ziyası 

ile muhafaza etnıek lazun· 

d1r. Osrarn (~Inin aydınlığı 
ucuzdur ve a::; sarfiyatı Vat 

ile teminat altzna alınmıştır. 

Okıauak için çifte ispirallı 

ve 125 (DLnı) li Osram 

1~1 ampıılu /l·ullanılnıalzdtr. 


