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• Bakan 'Antant1 ·her zamandan kuVvetli 
Balkan Konseyi dün üç saat "Son Posta, nın Suriye Mektupları 

Müstemlekeciler çevirme 
hareketine giriştiler 

· müzakerelerde bulundu 
" Balkan Antantı bütün dünya 

tarafından en büyük bir 
itimada Iliyık bulunmakladır , 

Harici ye V ekili gazetecilere: "Büyük Şefi m Cumhur Reisinin Elen Kralı Ma jesteye 
gönderdiği samimi selamı ile lsmet lnönünün dostu Yunan· hükumetinin Reisi 

Metaksasa gönderdiği samimi hissiyah barnil bulunuyorum., dedi 
Atina, 1 S (Husu

&1) - Türkiye, Yu· 
~oslavya ve Roman 
)'a Hariciye nazırın
tile Balkan Antantı 
nevietleri matbuat 
znurahhaslarını geti 
ren hususi tren bu 
Bıtbah saat 10,30 da 
Atınanın Larisa :is
ta vonuna alkışlar a 

Britanya oteline git 
mişlerdir. Biraz son 

... ra Ba§vekil Metak
sas, refakatinde Ha· 
riciye m ü s t e ş e • 
rı Mavruclls bulun
duğu halde otele ge 
lerek misa!ir Harici 
ye nazırıarını ziya· 
ret etmiştir. 
Yarım saat sonra 

taS'ında girmiştir. Tevfik Ruş" tü Aras, 
M~~afirleri istas -

:Ypnda Başvekil Me· Stoyadinoviç ve An 
taksas ile vekil!er, tonesko Hariciye ve 
siyac;i ve askeri yük kAletine giderek Ge 
sek zcvat, Balkan an neral Metalesası zi -
tantı devletleri elçi.. yaret etmişlerdir. 
let i, konsolosları ve Konaey içtimaına riyaset eden Yugoslavya Başvekili ile ·At 1 n a sokaklan 
çok kalabalık bir Tevfik Rü,tft Aras ve General Metakaas bir arada baştan başa Türkiye 
halk kitlesi karşılamışlardır. Efzun ala-ılavya, Romanya ve Yunan marşlarını ı Yugoslavya ve Romanya öayraklaı:ı He 
~·~a mensup askerl kıt'a selam resmi- çalmıştı.r. Pek samimi olan istikbal me- donanmıştır. 
nı ıfa etmiş ve muzika, Türkiye, Yugog· rasimi bittikten sonra misafirler Büyük (Devamı 3 UncU sayfada) 

Sancak tak i me m ur lar 1 Ş u Ş n i g 
gene tahrikila başladılar istifa ml ediyor? 
M alıalli hükumet memurları bir hadise çıkarmak için 

lıer çareye başvurugorlar. lntihabatta istifa eden 
müntehibi sani/erden 1(){}() liradan /azla para cezası alındı 

Ra 1ep, 15 (Husu- r
si) - Sancakta ma· 
halli hükumet me. 
:tnurları her ne baba 
sına olursa olsun bu 
nfemlekette bir hadi 
es çıkarmak ar.t...ı. 

sundadırlar. Türk 
ler öteden beri tı... 
tuk:cı.rı yoldan şaş 
nıamakta ve sükı1 -
rteti bozacak tahri -

----~ kata alet olmaktan 
kaçmmaktadırlar. Sancakta bitaraf mlifahitler tetklkatta bulunurlarken 

Humus, 15 (Hususi) - Sancakta ya 1 ıan fazla münteh~bi saniden a.şa~ı yu-
Prlan intihabatta istifa etmiş olan kırk- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Avusturya Başvekilinin 
nutku Almanyada iyi 

karşıianma dı 

M. Şu~nig 
, Londra, 15 (Husust) - Viyanadan 

Deyli Ekspres gazetesine bildiriliyor: 
)yi haber alan mahafilde cereyan eden 

(Devamı 10 uncu sayfada) ............. ·-············-··· .... ······ .... ····---
GUzel lstanbulu 
fena tamtmıyahm 

Belediyenin son 10 yıllık 
icraabna bir bakı§ 

Bu şayauıl dlkkat yazı serisinin fldnol 
parçası bug11n 6 noı sayfamızdadır. 

Mahalli memurlar Suriye ile bizim aramızt açmak 
siyasetini kabil olduğu kadar ileri götürmektedirler 
Fransızlar: "/şin içinden sıgrılalım, Türklerle Arapları 

ve Milletler Cemiyetini başbaşa bırakalım, diyorlar 
Şam, ll (Hususi muhabirimiz ynı.. 

yor) -Size bu mektupları yazmaya 
başladığım zaman söylem~ olduğum 
bir bahis üzerine tekrar ieleceğim: Bu
radaki müstemlekeciler elile idare edi· 
len gayet geniş mikyasta bir çevirme 
hareketi karşısında bulunduğumuza, 
bence, artık hiç ~üphe kalmamıştır. Pa 
ris ve Cenevreye giden heyet Fraıua
dan isteyecek, Fransa ebu iş benim e· 
limden çıkmıştır. Milletler Cemiyetine 
geçmiştir.» diyerek heyeti Milletler Ce 
miyetine gönderecek, Fransa aradan çe 
kilip bizimle Milletler Cemiyeti Suriye 
heyetini kar~ı karşıya koyacaktır. Bun 
dan ne çıkar? 

Bundan Suriye lehine müsbet birşey 
çıkmaz, fakat, Fransız müstemlekecile 
ri bütün bu fırsatları kullanıp Suriye 
ile bizim --aranuzı açmak syiasetini ~ 
bil olduğu kadar ileri götürecektir. Bu. 
nu, buradaki matbuatm günden güne 
artan gürültüsünden anladığun g;bi, 
bu siyaseti uzaktan seyredlp bize dost 

(Devamı 10 uncu sayfada) Amman şehrinden bir görlinlif 

İlk kalemde 3000 kişiyi 
aç bırakacak hayırlı 

bir teşebbüs! 
Dütünlerle cenazelere çiçek göndenne adeli çıktıktan 
sonra 1 stanbuldaki çiçek bahçelerinin sayısısekiz yüze 

yükseldi, bunların zavallı sahip ve işçileri şimdi 
gersi~ bir telaş içinde çırpınıyorlar 

Bundan so~ra bir ahbabınızı düğüne Evet. .. Böyle yapılınalı imiş. Çünkü 
çağırırken, gondereceğiniz davetiyen:n 

1
körpe çiçek f.dan.arma balta sallayıı~ 

bir köşesine şu cümleyi yazmalı imiş- lara bakılırsa, İ::;tanbullular, cenaze!&· 
siniz: . . re, düğünleıe bır senede tam iki yılz 

cSakın bıze hedıye olarak buket, çe- pin liralık çiçek, çelenk gönderirler • 
lenk göndermeyiniz. Göndereceğinizıçi ,miş. Yani İstanbullular, senede iki yüz 
çekierin parasını, filanca hayir kuru- ,bin lirayı sokağa atıyorlarmış. Ve bu 
muna yatırmız!» (De\·amı 10 uncu sayfada) 

Mütareke 
Mudanya mütarekesinin imzalandığı ev müze ha'ine 

kondu, ayın 19 unda merasimle açılacak 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiii\iiiii~ Tarihi reslın: Müdanya mütarekes1n1 Imzalayan Türk ve İnglliz generallan blr arada 
(Soldan sıra ile J'ransız generali Şarpl, İngtUz gcnralı Harlngt-on ve garp orduları 

TÖ8K INBILABI 
nda Terakki Hamleleri 

17 Mily•• Tirldi• ılnoetl w ••.tmiJ•· 
.... ltlyllk mllfr film. Edimedeki aon feyezana aid bir intıba ı F ey~da IMmea hemen aular al-

tmda katını. olan Saraçhane köpriltü ile E.clm.eDh. llıea.u .Dahallelerl ~---------"' 
-;. ' 

kumandanı General İsmet İnönü) 

Lozan muahedeaine temel o'lan ı tamir edilmiş ve bir müze haline ko
Mudanya m11tarekeainin imzalandığı nulmu~tur. 
e~ Müdanydı. Ha)'Ti İpv tarafından (Devama 3 üncü sayfada) 



SON POSTA 

Hergün ' ~--------------------------------------------------------~~-----kesim/i Makale: 
- .. -

Türk köyünü 
Şen/endirrnek için 
Alınan tedbir 

·---Yazan: Muhittin Birıt-nT ürk köyünü şenlendir~ek mak· 

sadile hükfunetin geniş mıkyas 
ta bir takım tedbir almakta ve bir ta· 
kım.lannı da hazırlamakta olduğu gö· 
rülüyor. Ziraat Vekaletinin hazıriadığı 
tedbirlerin esasları hakkında şand.ye 
kadar gazetelerde bir hayli malümat 
çıktı. Bu malüroata bakılınca, hazırla. 
nan şeyin büyük ehemmiyetı olduğu 
m ydana çıkıyor. Yeni toprak kanunu. 
nun toprak mülkiyeti üzerinde inkılap 
denecek mahiyeti haiz müdahale pren· 
sıpleri, köylüye toprak vermeğı ıem~n 
edecek, köylü ayni zamanda bu topra· 
ğı işieyecek vasıtaları kolaylıkla teda· 
rik edebilecek ve nihayet istihsal arta. 
cak, köy kazanıp şenlenecek ve mem. 
lekette hareket ve mübadele artacak, 
artacak ... Bize bütün bu iyi şe) leri va
deden yeni tedbirlerin iyi fikirler ve 
iyi pliınılar olduğu muhalrkaktır. Fa· 
kat, bunların istenilen neticeleri ver
rneler.i bakunmdan en ziyade mühım 
olan nokta, bu fikirlerin tatbikata ge. 
çitiliş tarzıdır. İyilik te, fenalık ta bu 
tatbikata <bağlıdır. 

* 

Kadın yaratıhşı icabı her vakit er
keğin gözünü çekmek merakında -
dır. Bunu bir mecburiyet telakki e
der, maksadına varmak için zama -
nma, mevkiine ve kabiliyetine gö • 
re muhtelif çarelere müracaatte bu. 
lun ur. 

a Süslü kadın, siissüz kaduı 

Bazı kadınlar göze çarpmak için 
fazla boyanırlar, fazla süslenirler, 
eksantrik harekette bulunurlar. Ba. 
zıları ise boyanışlannda, giyinişle • 
rinde konuşuşlarında sadeli~e aza • 

' ' mi derecede rıayet ederler. 

Fazla süslü kadın da göze çarpar, 
fazla sade kadın da göze çarpar, iki
sinin arasındaki fark, b~rincisinin 

müstehzi bir tebessüm, ikincisinin 
takdir uyandırışıdir. Sadelikten, ta· 
bülikten ayrılmıyalım. 

~ 3zün _(ı~ı :. 

Hep lustnı akrabagız! 

'------ 1 m.,l Hu11-; 1 

- İnoçan bu İstanbulda hiç bir 7..ıman 
akrabasız kaımaz. 

Dedim, ınısafiri bulunduğu ..• evin 
yaşlı sahıb., bayanı ve genç kı..:ı .uhat 
tuhaf yı.izume baktı ıar: 

-Ne dem~k istıyuısunuz? 
- Ga.) et ba~it! Farzedelim ki: is tan. 

bulda ne akrabanız, ne hısunını.l var. 
Şöyle bır sokağa çıkın, kendinize akra• 
ha da bulursunuz, hısım da! 

Merak etmişlerdi. Kendilerint ertesi 
günü tatının edeceğimi söyliyerek yan
lanndan ayrıldım. Ertesi gün sözleştil 
ğimiz saatte gene evlerine gittim. Yaşlı 
erkek, yaşlı karısı ve genç kızları ha
zırlanmış, beni bekliyorJardı. 

_, :=:~:::::::::;;::=:::.;;::=::;:;;:;-~~=====:::::::;;;;;;;:::=:~::;.;::;:~::=========:\ - Buyurun çıkalım. 1 ( · s . - J Dördümuz beraber bir tramvnya bin 

Z D dik. Kondüktör geldi: 
- Ba) baba bilel! 
-Size söylüyorlar, dedim, bakın ili 

1100 Ingiliz lirasına 
Mal olan 
11 öpücük 

* • 
HERGUN BiR FlKRA 1 

Unutmuşum 
1\'laarifte işi olan birisi bu işin ya. 

pılmnsı için EmruiJah Efendiye ri -
ca etmişti. Emnıllah Efencli: 

- Hay hay işinizi yaparun . 
Dedi. Bir müddet geçti. Emrullah 

Efendi bu iş sahibine tesadüf etti: 
- Affedin, dedi, siz bana bir ~ 

söyJeın.i§tiniz, ben de yapacağıım 
vadetmiştim. Dalgınlığıma geldi 

· unutuverdiın. 
- Aman efendi hazretleri; unu • 

tuverdim, ne demek, vadettiğiniz 
işi siz yaptınız. 

- Ya, demek yaptım ha; dalguı • 
bğıma bakın .. Meğer ben Ip yap • 
maya değil, işi yaptığımı uuutnıu • 
şum. 

«------------------------· Greta Garbo 
Kimin/e evleni11or? 

Viyana da 
/dama mahkünı 
Edilen hırsız 

Viyanadan yazılıyay: 

Viyana. aazeteleri Avusturya ceza 
mahkemeleYinden birinin verdiği bir 
idam .kararından bahaetmektedirler. 
Bu kararı bazı gazeteler alkışlamakta 
iseler de, diğeTleri ((adalet namına böy
le bir kararın verilmeşi faciadım de
mektedirler. 

Hadise şudur: 

Mahkeme böyie azgını toprak palc
lar diye kendisini idama mahkum et· 
mi tir. 

Dünyanın en pahalı köpeli 
e/endi deJiştirdi 

Dünyanın en pahalı köpeği tüyden 

Boğaziçine mümkün olduğu kadar fazla alakn celbet- ğilse 40, SO tane asıi köşkü, gazin~ sineması ve tiyaı. 
rnek için çall§Illakta devam eden Şirketi Hayriye bu de- rosu ile mükemmel bir mahalle vücuda getirmedikçe, 
fa da Sarıyerde mükemmel bir lokanta yaptırtmıya karar hele nakil vasıtalarını çoğaltıp biraz daha ucuılatma . 
verdi. Şirketin yorulmadan, bikmadan ç.;ılışmakta devam dıkça biz Boğaza tam bir alaka celbedilebilecejine inan. 
etmesini alkışlamamak mümkün değildir. Fakat hiç de· mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INA N IS TER IN ANMA! 

ağızda kendinı.le bır evlad buldun~. 
Hem de yetişmiş bir evlad. 

Bir kadın, genç kızın yanında dUI"tt 
du. 

- Ben senin teyzenim, şöyle biraz 
sıkı§ ta ben ilişip rahatlanayım. 

_.:... İşte küçük bayan, size de bır te;r.ıo 
ze. 

Trarnvaydan .inerken vatman yn~lı 
kadına söyledi: 

- Valde biraz acele et!. 
- Bu da bayan; sizin mahdumları-

dan biri. ~ 
Traınvaydan inmiştik. Ağzında sö • 

nük ıbir cigara ne yanımızdan geçeu 
bir genç beni görünce durdu: 
-Ağabey, oigaranı ver de cigaraım 

yakayun. 
Cigaramla, cignrasını yaktun. 
-Yabancı değil! Bu da benim küçtl~ 

erkek kardeşim oluyor. 
Bahçekapıdan Mahmutpa~aya doğru 

yürü d ük. 
- Bay birader istediğin elbise bizde 

var! ı 

Yaşlı dostuma haber verdim: ~ 
- Size söylüyorlar; ch yaşça a~a~ 

yukarı size çok yakın bir kardeşiniz-. 
Yaşlı kadını bir dükkanın önünde 

duran delikanlı yakaladı. 
- Teyze bizim mağazaya gel! 
- Ben birşey alacak değilim ki! 
- Gel teyze zarar yok, birşey alma 

istersen. Otur, bir ç.;ıyımı içersin! Sen 
benim teyzemsin ! 

- İşte, Bayan! Yeğeniniz karşınızda, 
Hem de cömert bir yeğen; hemen çaY.J 
ısmarlamaya hnzır. 

Bir kürkçü dükkanından fırlayan kt4 

vırcık saçlı, cılız adam genç kıza müt. 
tefit bir çehre ile seslendi: 

- Vay hemşire siz misiniz? Buyu;e 
run kardeşim.. \ 
-Nasıl küçük Bnyan? Bay birade• 

rlnizi gördünüz mü? 
- Ağabey, bizim dükkfinıı. gelmeli 

yok mu? 
- Bu da, benim bir başka ka ı deşlın. 
Dönüşte konuşuyorduk: 

- Hem bu hısım, akraba, dedim, (l.ı 
teki hısım akrabadan bir nebze dalis 
iyidirler. Hiç olmazsa bun1ar pnra!W" 
zı alır, iyi kötü bir mal verirler. Öte~ 
kilerin içinde, paramızı aldıklan hald.Q 
mukabilinde yüzümüzc gülrnek külfe. 
tine bile katlanmıyantar çoktur. 

İsınet Hulusi : 
...... ._ ....... _ ........................ -............. ..._ 

Biliyor mu.flıınuz ? 
1 - Galiyen kimdir? 
2 - Meşhur İngiliz şairi Byron kag 

ya§ında nerede ölmüştür? 
3 - Çekler hangi yılda istikialleri • 

ni ilin ederek müst.akil bir Çekoslo • 
vakya devletini kurmuşlardır? 

({;e\-aplan Y rm) 

* 
Dünkii Suallerin ee,-apbw: 

1 - Bizun Fas dediğimiz memleke .. 
tin beynelmilel ismı Marocdur. 

2 - Eski Galilee eyaleti l''iıistınde 
idi. Kama, Betule, Kafarnaün, Naza • 
ret, Ptolennays, Seforis şehirlerinden 

1 
ibarettir. ı 

3 - Budda dinine -470 milyou insaa 
saliktir. 



Valansiya 
• 

Bir Italyan gemisi 
şehrini bombardıman • e ttı 

rJalear adaları önünde bulunan iki Ingiliz harp gemisi de 
bir asi taggare tarafından bombardıman edilmiştir 

Londra 15 (Hususi) -Ademi mü
dahale komitesinin tali komisyonun
da, ecnebi gönüllülerinin lspanyaya 
gitmesini menetmek hususunda bir an
laşmaya varılmıştır. 

su ile Ingilterenin halen Ande'de bu
lunan elçisi, bu hadiseyi Burgos hüku
meti nezdinde protesto etmişlerdir. 

ateş açmışlar ve fakat şehir bataryala
rı tarafından taTdedilmişlerdir. 

Ahali arasında müteaddit ölü var
dır. Muayene edilen obüsler, taarru· 
zun Frankoya yardım eden İtalyan va· 
purlarının işi olduğunu gö~termekte· 
dir. 

Bu prensip anlafmasının teferrüatı 
henüz malum değildir. 

Diğer taraftan, asi tayyarelerinin 
Barselondan F ransaya giden demiryo· 
lunu tahrip ettikleri haber verilmekte
dir. 

Ingiliz gemilerine bomba 
Londra 15 (Hususi) - lspanyol 

asilerine ait olduğu anlaşılan bir tay
yare, bugün, Balear adaları önünde 
bulunan bir Ingiliz harp gemisini bom
bardıman ettikten sonra kaçmıştır. 

Barseiondaki makamlar bu haberi 
tekziple, demiryolunun kesilmemiş ol
duğunu söy1emektedirl~r. 

Not şu suretle bitmektedir: 
«Nefret, infial ve ıstırap içinde o

lan Barselon ve Katalanya beynelmilel 
hukuka yapılan bu cinai tecavüzü dün 
ya efkan umumiyesinin takdirine ar
zeder. Barselon, menfur faşizmi tard 
için mukaddes birlik, feragat. inzibat 
ve cesaret k.ararını teyit eder.>> 

Gemilerde hasarat yoktur. 

V alansiyanın bombardımanı 
Barselon, 15 {A.A.) - Emniyet 

müdürlüğü dün matbuata aşağıdaki 
notu vermiştir: 

Balear adasındaki Ingiliz konsolo- «Korsan vapurlar dün Barselon'a 

Japonyan m 
Harici siyaseti 

r- Meclis tatil ""ı Ro ma n yaya 
kararı verdi mukabeleibilmisil 

., Rusyanın , japonyanın 
Şarktaki vaziyetini takdir 

etmesi lazımdır, diyor 
Tokyo, 15 (Hususi) - Ş:ariciye Na

arı M. Hayashi bugün imparatorluk 
Diyet meclisinde Japonyanın harici si
yasetini anlatan uzun bir nutuk söyle
m.iştir. Nazır nutkunda hükumetin mil 
li bir siyaset takip edeceğini beyan et 
tıkten sonra kısaca demiştir ki: 

- Mançuko ile münasebetlerimizi 
arttıracağımız gibi, Çin ve Sovyet Rus 
Ya ilc araımıdaki münasebetlerin de 
inkişafına çalışacağız. 

Çin hükumeti mazıde sarfettiği
miz bütün gayretiere rağmen şarkta 
lllüstakar bir siyaset takip etmek iste· 
diğımizi henüz tamamiyle anlamamL~
tır. Buna rağmen suitefehhümler bir 
an evvel izale edilmelidir. Sovyet Rus 
ya ile ahenktar bir siyaset takip etme
miz için Sovyet Rusyanın Japonyanın 
şarktaki vaziyetini takdir etmesi arada 
rnuallakta bulunan meselelm dostluk 
çerçevesi dallllinde bizimle beraber hal 
letmeğe gayret etmesi azımdır. 

Japonya, Almanya ile Komintern'in 
faaliyetini durdurmak maksadile bir 
analsına yapmıştır. Bu anlaşma Kornin 
tern'in Şarki Asyada nüfuzunu arttır
dığı sıralarda çok isabetli ve yerınde 
olmuştur. Japonyanın Amerika ve İn· 
giltere ile idame etmek istediği dostluk 
çok d'ızıh ve sarihtir. 

Sancakta ki 
Memurlar gene 
Tahrikata başladılar 

(Baş t:mıfı 1 inri say(a(la) 
karı alınan nakdi ceza mikdarı 1 000 
Suriye lirasını geçmektedir. Bu Hatay 
vatandaşlarından alınan cezaları hala 
tahsildarların müracaatları takip et
mektedir. 

J..,fızkiye, 15 (Hususi) - Hatay için 
konsey tarafından kabul edilen esasla
ra bilhassa Hatayda yerleşmek emelin
de olan ve memuriyetleri dalayısile bü 
yük servetler yapan mahalli hükümet 
memurları ve yabancılar tarafından 
mukavemet gösterilmektedir. Bir kolo 
ni gibi idare ettikleri Sancakta haki
miyetlerinin nihayet bulmasını istemi· 
yenler iş birliği yapmak için toplantıla 
rına devam etmektedirler. 

Sa n ca ga gi tm e k i st e y e n 
Türktera neden vize verilmiyor? 

Fransız konsoloshanesi Hataya git
rnek isliyen Türklere vize vermemek· 
tedir. Hataya gitrnek.istiyen Türk ıer 
bu hususta Hariciye Vekfılelimize mü
racaat etmişlerdir. Fransız sefirı M. 
Ponso ıle rcfıkası dün akşam Parise git· 

Ankara, ıs. (Hususi) - Millet Mec 
lisi 22 Martta tekrar toplanmak üze- Ankara, 1 > (Husus!) -Romanya hü 
re bugün tatil kararı vermiştir. kfunetine mukabelei hilmisil tedbirı ol 

Dün kabul edilen kanunlar mak üzere Romanya lle Türkiyeye mal 
Ankara, 15 (Hususi) - Devlet me taşıyan Rumen ve ecnebi bandıralı va

murları rnaşlarının tcvhid ve teadüliı purlara nakliye dövizi verilmemesi ve 
hakkındaki kanunun J 8 inci ve zabi· navlunun alilkah kumpanyalar narnma 
tan ve askeri memurlar maaşatının Merkez Bankasında bloke ettirilmesi 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanu- kararlaştırılmıştır. 
nun 1 O uncu maddelerine birer fıkra 
eklenmesine B. M. Meclisi azasının 
tahsisat ve harcırahiarına aid kanu
nun bazı hükümlerinin değiştirilme -
sine ait kanun layihaları müzakere ve 
kabul edilrn~tir. 

Havuzlar memur ve gemi adamla
rının tckaüdiyeliklerine ait kanun ik 
Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Urnurn Müdürlüğü ı 936 yılt 
bütçesinin muhtelif !asıllarına bir 
milyon 665 bin liranın munzam tah -
sisat olarak konulmasına ait kanun 
layiliası da Meclisin bugünkü toplan 
tısında kabul edilmiştir. 

Anadolu 
Demirgolları 
Şirketi_ 

Mübayaa mukavelelerinde 
yapılan tadilat tasvip edildi 

Ankara 15 (A.A.) -Anadolu De
miryollan ve Haydarpaşa Liman şir
ketleri mübayaa mukavelelerinin bazı 
maddelerinin tadili hakkında hükümet 
murahfhaslarile şirket mümessilleri ara
sında teati edilmiş olan iki mukavele
nin tasdikine ve bu şirketler esham, 
tahvil ve mümessil senetlerinin Si-

vas • Erzurum ve Ergani tahvillerile 
mübadelesi hususunda maliye veknle
tine müsaade veren kanun layihaları· 
nın bugün Kamutay tarafından kabu
lünü rnüteakıp, Anadolu demiryollan 
ve H-=- darpaşa Liman şirketleri hey
eti umumiyeleri saat 18 de Ziraat ban
kası merkezinde fevkalade bir toplan
tı yaparak mübayaa mukavelelerinde 
yapılmış olan tadilatı müzakere ve tas-

vip etmiş!::?.!~: ................................. --
i);"{;~··d~~rusu bu vaziyet münha.:>ıran 
Fransız mandası altında bu\unan mem
leketlere aittir. Hatta Fransaya gitrnek 
için alınan vizeler bile Suriye için mu· 
teber değildir. Esasen bugünlerde San
cağa gidilmesi için kimseye vize veril· 
miyor.» 

heyetimiz 

İtalyan filosunun 
manevralarl 

Roma, 15 (A.A.) - Musalininin 
Trablus garbi ziyareti dolayısne Trab
lus ile Tobruk arasında yapılacak olan 
ve 1 O dan 1 2 marta kadar devam ede-
cek olan manevralara birinci ve ikinci 
fıl.olara mensup altmış kadar harp ge· 
rnisi iştirak ooecektir. ---·-- --·---·---·- . . . ·-·-~ ·---

Gurabf Efendi 
Avrupada 

Yeni romaaıa tiplerinden piyanı:o bayil 
Yud Gümüşgöz Canevreye gidecek 

Ankaradan bildirildiğine göre Mil • Ercümend Ekrem T alu 
lellerCemiye tinin 25 liubat topland::.ma n u n 

Hatay ana yasa projesini götü;ccr''' n. Ell ~.en .. en nüze1., en meraklı 
lan Nurnan Rifat MenC'mencio~lıın\ın !J 

Sarfa 3 

Balkan Konseyi dün 
müzakerelerde bulundu 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
Konsey öğleden sonra saat on yedıde 

yeni reis M. Stoyadinoviçin riyasetin
de toplanarak saat yinniye kadar mü
zakerelerde bulunmuştur. Konsey mii
zakereleri perşembeye kadar devam 
edecektir. 

dar bağlı olduklarını düşünüyorsanız 
Atatürk'e karşı göstermiş olduğunuz 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
Atina, 15 (A.A.) -Türkiye Dış Ba

kanı Rüştü Aras, Matbuat rnümessil· 
lerine şu beyanatta bulunmuştur: 

eBugün her zamankinden kuvvetli 
olan Balkan Antantı yalnız Balkan pak 
tını imza etmiş olan devletler tarafın
dan değil, bütün dünya tarafından da 
en büyük bir itimada layik bulunmak
tadır. Antant Balkanlar bölgesinde ve 
Balkanları ihata eden denizde barışın 
en istikrarlı unsurlarından birini teşkil 
ediyor. 

Türk milletinin Balkan ideolojisine 
ve barışa olan merbutiyetini, Büyük 
Şefim Türkiye Cumhurbaşkanının E· 
len Kralı Majestey~ gönd~rdiği samımi 
selamı ile Başvekil Ismet Inönünün dos 
tu Yunan hükumetinin reisi Metaksasa 
gönderdiği samimi hissiyatı hamıl bu
lunuyorum. 

Sözlerimi bitinneden evvel, biribir
lerine sayısız psikolojik rabıta ve müş
terek menfaatlerle bağlı olan Türk;ye. 
Yunanistan arasındaki pek ziyade sa· 
mim'i münasebetleri kaydetmek ihliya
cnu hissediyorum.» 

Selinilden geçerken 
Atina, 15 (AA.) -Atina Ajansı bil· 

diriyor: Balkan murahhas heyetlerinin 
Seliinikten geçişleri esnasında, Dr. 'l'cv 
fik Rüştü Aras, gazetecilere beyanatta 
bulunarak Atatürkün doğduğu evin Se 
lanik belediyesi tarafından Türkiye)'e 
hediye edilmesinden dolayı milletinin 
Elen milletine .şükran h~sleri duymak
ta olduğunu bildirmiş ve bu jest, iki 
millet ile bu iki miletin müstakbel ne
silleri arasındaki dostluk bağlannı bir 
kat daha takviye edecektir.• demiştir. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, beynelm:lel 
siyaset hakkında da, chiidiseler Slrsıl· 
maz nikbinliğime hak verecektir.• de
miştir. 

Selanikte şerefine verilen bir ziyafet 
esnasında söylediği nutukta Dr. Aras, 
Elen Başvekili Metaksastan hayran~ık· 
la bahsetmiş ve kendisini Avrupanın 
en büyük adamlarından birisi olarak te 
lakki eylediğini bildirmiştir. 

Yugoslav Başvekilinin sözleri 
Balkan Antantı konseyinin yeni rei. 

s i Stoyadinoviç de şu beyanatta bulun 
muştur: 

Dört dost nazırın kıymetli t~riki me 
saisinin, Balkan sulhü eserini bir kat 
daha takv•iye edeceğinden şüphem yok 
tur. 

Atatürkün doğduğu ev 
Selanik 15 - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 

hareketten ne derece mütehassis ola .. 
caklarını takdir buyurursunuz. Bu ha· 
reket yalnız bu nesli değil atideki ne
sillerini de ayni teşekkür hissile sizlere 
bağlamıştır. Memleketim narnma 
tekrar teşekkür ederim.ıı 

Roma 15 (Hususi) - Balkan An
tantı konseyine iştirak eden Türkiye 
Yugoslavya ve Romanya Hariciye Na
zırları bugün Atinaya vası{ olmuş...t 
coşkun tenhüratla karşılanmışlardır. 

Geçenlerde, Milanoda, !talyan ha· 
riciye nazırı Kont Ciano ile Türkiyeye 
ve Balkan Antantını temsilen müla
katta bulunan Rüştü Aras, bu müla
kat hakkındA konsey azalarına izahat 
verecektir. 

Salahiyettar mahafile nazaran, Bal
kan Antantı konseyi, diğer meseleler 
arasında. Habeşistanın işgalinden son· 
ra husule gelen vaziyeti ve İtalya ile 
teşriki mesai meselesini de görüşecek
tir. 

Atina 15 (Hususi) - Balkan An· 
tantı devletleri matbuat kongresi bu
gün öğle üzeri Atina Akademisi sa
lonlarında açılmıştır. Kongrede Başve
kil Metaksas ile Balkan Antantı dev• 
letleri elçileri bulunmuşlardır. 

Yunan matbuat ve turizm müste· 
şan Nikoludis söylediği bir nutukla 
kongreyi açmış müteakıben Türkiye, 
Yugoslavya ve Romanya baş rnurah
hasları da nutuklar söylemişlerdir. 

Mütareke • ev ı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Kurtuluşumuzun en canlı hatırala
rından biri olan bu müzenin açılma 
töreni ayın 10 unda yapılacaktır. Ha
zırlanan proğrama göre o gün Mudan• 
yadaki bütün binalar süslenecek, her 
taraf bayraklarımızia donablacak, Hai
kevi bandosu mütareke evinin önünde 
çalacaktır. Açılma törenine saat 1 O da 
bütün Müdanya halkının iştirakile ve 
istiklal marşile başlanacaktır. lstiklal 
marşından sonra Bursa Valisi Şefik 
Soyer bir nutukla müzeyi açacaktır. 

Yeni sene bütçesi 
Bayramertesi hazır 
Ankara, 15 (Hususi) - Maliye Ve· 

lcileti 19 3 7 varidat bütçesi hazırlığına 

((Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik 
Rüştü Aras buraya muvasalatında be· 
raberinde ma.tbuat hey'etile birlikte, 
son günlerde Selanik belediyesi tarafın. 
dan istimlak muamelesi bitiriimiş olan 
Atatürk'ün evine gittiler. Tevfik Rüş
tü Aras burada umum valiye ve bele
diye reisine şu beyanatta bulundular: 

<!Türklerin büyük ~eflerine ne ka-

devam etmektedir. Diğer taraftan bü • 
tün vekaJ.etler masraf bütçeleri h1.zır
larnakla meşguldürler. 1937 bütçe pro· 
jesi bayramertesi tamamen hazırlan -
mı~ olarak Başvekfılete verilmiş bu:u
jl}acaktır. 
~ -----------------------

Ziraat Umum Müdürü 
Suriye ve Lübnana gir-iyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Çekirge mü 
cadelesi etrafında tetkikatta bulunmak 
üzere Ziraat Umum Müdürü Abidin bu 
günlerde Suriye ve Lübnana gidecek-
tir. 

Kıgmasın bize 
-

• 

Dostum Selim Sırn Tarcanın çi. 
çekleri ne kadar sevdiğini bilmesey· 
dim, onlara karşı açtığı mücadeleye 
şaşmıyacaktım. Fakat üstadın kuru· 
muş bir menekşcye bile ibadete ben .. 
zer bir gönül cizbesi ile bağlanıp knl 
dığını yakından bildiğim için hay# 
ret ettim. 

Muhakkak ki suya başvermiş nilü
ferlerden, aya göz kırpan yaseminie
re kadar arzın bütün çiçekleri ma· 
tem içindedir. Gelinierin omuz baş· 
larında bekaret rnelikesi gibi duı·a. 

Diyor ki; düğünlerimize çiçek gö· 
türmiyelim, mezarları çiçeklerıe do
nalmıyalım. Paramıza yazık! 

marlıkları veyahut ebedi uykula
rına bırakılan sevgitilerin gözyaşla· 
rile ıslanmış topraklarına birer ka-
nat gibi aÇılamadıkları için değil, kt· 
rık bir saksının soluk karanfilİnı bi· 
le bir yarım mabut aşkı ile seven 
Selim Sırrı Tarcanın tek inkarına u~ 
radıkları için ! 

miştir. Martı!l ilk günlerinde avdet e
dece 1ini, ve seyahatinin hiç bir fe\·ka
ladelik arzetmiyeceğini söyliyC'n sefir 
Hatay için vize verilmemesi bah5.ınde 
de: 

c - Evet böyle bir vaz•yet vardır. 

riycsetindck i heyet cuma günii İ .:h"- l eseri olacaktir. 
bula. hareket eriecektir. O zamanı k~ ·ı Bir kaç güne kader batlıyoruz 
dar İstanbulda kalacak olan şefle!'ım•z· -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•••••;;. 
den direktif aldıktan sonra da Cenev· nn=:s-
reye gidecektir. 

Şefakatli dosturnun hislerinde ,~e 
düşüncelerinde büyük bir değışıkiik 
başlamış. Hazin bir levha önünde tit 
reyen kalbi katıla~mış, güzel eserl'?'r 
karşısında gıcıklanan takdiri de gali
ba biraz kalınlaşmış! O şefakat \'e 
fazilet kaynağı olan Selim Sırrı Tar
canın ~efakat, fazilet ve bekarct tıM
sali o1 ::m çiçcklere ka~ı mücadele 
açmasına başka nasıl sebep aranabi
lir? 

Köy kızlarının ellerinden yudum 
yudum su içen mor zambaklardan 
kış bahçelerijnde salon hanımlannın 
ilt ifatını bekliyen frezyalara kadar 
bütün çiçekler ve çiçekleri sevenler 
bir olup üstada varalım ve ona yal. 
varalım. Kıymasın bl'ze ! 

Bürhan Cahit 
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BogOnOn ve yarının 

TOrk nesli için yapı
Jan ve Tnrk ekra
nında görOlacek en 

bOyOk film 

nd:1 
terakki 

hamle eri 

Son :w seııel k t ır ı hımızi 
hak.l<i fiJm \'CSıknlımle 

cıtıılunuı ra cak tır. 

Türkçe sözlü ve sesli 

TO K sinemasında 
19 ! ubat Cuma ak,amu~dan 
Itibaren. ProdUkslyon TUrk 

film studyosu • 
......................................... , .......................................................................... ~ ................................... .. , 

• • 
lB AB BL RI 

Krop fabrikasile 
mukavele 

Bugün Denizyollan mü
dürlüğünde İktıs~t Vekili 
tarafından imza lanacak 

Almanyadaki Krop vapur tezgah
ıarına ısmarlanacak Deniz yoUanna a
it gemilerin mukavelesi bugün saat on
da Deniz yolları Uumum Müdürlü

ğünde imza edilecektir. 
Mukaveleyi şehrimizde bulunan lk

tısat Vekili Celal Bayar'la Krop tez
gahlarının mümessilleri imzalayacak
tır. Bu münasebetle mukavelenin esas
ları dün Denizyolları Umum Müdür
lüğünde biri Türkçe diğeri Almanca 
olmak üzere ikişer nüsha olarak im
zalanmıştır. 

İmza işini bitirdikten sonra mü
messiller derhal memleketlerine döne
celderdir. Hemen inşaata b~lanacak 

ve ilk vapur önümüzdeki on ay içinde 
ikmal edilecektir. Diğer vapurların ne 
kadar zaman zarfında bitirileceği mu
kavelede tasrih edilmiştir. Tezgahlar 
gemilerimizi mukavelede yazılı müd
detten evvel ikmal edebilirse de geç 
yapamıyacaklardır. 

Bir kaç sene içinde ikmal edilerek 
getirilecek bu yeni gemiler sefere çıka
rıldıkça eski gemiler ya çürüğe çıka
rılacak veya satılacaktır. Bu gemiler a
rasında Akayın da iki vapuru vardır. 
Bu iki Akay vapuru getirildikten son
ra Akay iskelelerinde bilhassa Anado
lu yakasında bulunanlar da ehemmi
ye tli surette değişiklik yapılacaktır. 

Bir düzeltme 

İktısat Vekilinin 
tetkikleri 

Celal Bayar dün Limanda, 
Türkofis de ve Iş 

Bankasında meşgul oldu 

Şehrimizde bulunan İktısat Vekili 
Celal Bayar dün de tetkiklerine de-

J 

Şehir Meclisinde 
düni<Ü kararlar 

Rami nahiye olacak, aile 
mez .. rlarından ücret 

alınacak 

Şehir Meclisi dünkü toplantısında 
Bakırköy bina vergisi tadilat komisyo-

v~m e:mıştır. .. nuna bir aza seçilmesi hakkında gelen 
Celal Bayar dun sabah saat 1 1 de ka ~ ıt divan riyasetine 8 ·· d · ı · t' . . .. S d ll 1 

1 

g on erı mış ır. 
beraberınde Denız Musteşarı a u eıı Bütçede bazı münakalele } 

ı U M " d " 1" r yapı ması 
o d uğu halde Liman mu m u u r u- ı için hesap işleri müdi.irlu -.. .. kA~ _ 

U M "d" .. 

1 

gunun ngı 
ğüne gitmiş, Liman mum u uru dı bütçe encümenine hav 1 d ' l · -·· ı· lAh a e e ı mış Raufi Manyas'lıgil ın ımanın ısa ı et- t' 

kk 
ır. 

rafında hazırlanan proje ha ında ver- Mecidiye köyünün tekarrür eden 
imar şekillerine göre yapılm ış olan 
haritasının tasdikine dair Mülkiye En
cümeni mazbatası okunarak kabul e
dilmiştir. 

miş olduğu izahatı dinlemiş, jcap eden 

direktifleri vermiştir. 
Öğleden sonra bir müddet Iş ban

kasında meşgul olan Celal Bayar ya
nında lktısat Vekaleti Müşaviri Sami 
olduğu halde Türkofise gitmiş, Türko
fis Müdürü Suphi Ziya ile Tir;aret Oda
sı Umumi katibi Cevat Nizarninin ver
dikleri izahatı dinlemiştir. İktısat Ve
kili bilahare uyuşturucu maddeler in-

Buna göre İpek f\lm şimalİndeki 
mahallerin tanzimi Beyoğlunun umu
mi imar planile alakadar görüldüğün
den bu at iye bırakılmış; fakat burada, 
her ne suretle olursa olsun, bina inşa 
ettirilmemesine karar verilmiştir. 

hisar idaresine uğramıştır. M "d" k" ·· .. · · · 'b · 
k

'kl . d ecı ıye oyunun vazıvetı ıtı arı-
Celal Bayarın tet ı erı evam et- ı_ •• k"l · . k .-

ıe musta ı en tanzımı abıl olacağı 
mektedir. h kk d k' · d P f d •. ·~ . • . . . . . . • - . . • • - . ·- a ın a ı proje e rost tara ın an 

l kabul edilmiştir. 
urban Bayramı ı .. Rami nahiye~oluyor ..... 

· _ Evup kazasına baglı Ramı koyun-
I Şubat 1937 pazar günü 135, d - , . R · 1 k.. b' .. . e, me"'"{"7! arnı o ma uzere ır na-

Zilhiccesinin dokuzuna musadıf ol- h' k'l' 1.. Id ~ h kk 
kla CA f ) t . gu·· .. 0 .., ıye te<> ı ne uzum o ugu a ında 

ma re e , pazar esı nu " .. . .. . . 
(Kurban Bayramı) olduğu ilfın o- Mulkıye Encumenının mazbatası ka-
lunur. bul edilmiştir. Rami, nahiye olmuştur. 

İstanbul Müftüsü 1 Şahıs ve aile makheresi yapmak is-
F. Ülyener 1 teyenierden bir defaya mahııus olarak 

Bayram namazi alınacak Ücrete i air Miilkiye encüme-

s. D. l ni~i~ ma.~atası okunarak kabul edil
mıştır. Dort buçuk metre mu ... abbaı bir 

Büyükderede Cırcır suyunda bir yangın Zevali saat 22 kişiJ.ik mezar an•ası için W lira ve on 
olduğunu ya~ıştık. Fakat bu mürettlp seh- Ezani saat 32 iki metre murabbaı üç kişilik mezar 
v1 olarak Çırçır suyu diye çıkmıştır. Çırçır ~~~-~~---~----:---:-' ')O 
suyu sahibi de bir mektup göndererek habe- soyledlf;lmiz gibi yangın Cırcır suyunda ol- arsası için " lira alınacaktır. 
rln yanlış oldu~unu ynzınıştır. Yukanda da muştur. Düzeltlrlz. Beııberlerin ondüle için kullandık
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ları makinelere dair t~il edil~n ta!~ 

Yeni ce piyangosu dün çekildi 
Otomobil Beşiktaşta oturan bir gence, radyo da 

bir gazeteciye çıktı 

Piyango çekilirken 
Yenice sigaralan ikramiye keşide- Birer Revü saati kazanan numara-

si dün yapılmıştır. Keşide esnasında lar: 
inhisarlar umum müdür. muavini Mü- 24260, 32G80, 32498, 67928, 23859, 
fit Hüsrev, satış işleri mütehassısı, 41781, 55527, 11510, 14966,7048. 

matname gör~ülmüş ve daha vazıh 
yazılması için r.nazbata, Enci.imene ia
de edilmiştir. 

Meclis, perşembe günü toplanacak
tır. 

Hayvaniara eziyet yasak 
Sokaklarda sebze satan esnaf ile ba

zı arabaetiarın merkep ve beyt;ir1erini 
sevk ve idare için kullandıkları yuların 
burun ve çene altından geçen kısmı 
zincirli olduğundan hayvanların eziyet 
çektiği ve yaralandıkları görü!miiştür. 

Belediye makamı, belediye zabıta
sının bunları sıkı kontrol ederek tali
matnamenin gösterdiği şekildeki yular
ları kullanmıyarak hayvanların :ynra
lanmasına sebebiyet veren esnaf ve a
rabacıların cezalandırılmasını tamim 
etmiştir. 

hlln&uı Btıtdıqnı 

$ehir Tiyatrosu 
Şehı r . V ı .ro3J 

1eJ' b t'jt 

d ra ·ı ı ı" ııı h 
16-2-B ~7 

akşaııı suat 20.30 da 
BAHAR 

TEMiZLIÖI 

Bu Perşembe 
akşam1 SARAY Sinemasmda 

1 

Sinemanın en bOyOk ve dehakAr artistieri 
Harry Baur Marc:elle Ch•ntal 
Ivan Mosjouklne V8 Geor•e• Rleaud 

taratından revkalAde bir surettP. yaratılan 
Gark O~fl!U~ bir denizaltı. gem! sinin ttnkaz.ı nr~sında . . iki erkegin bir kadın 

kaJbı ıçın mOcadelelerı... Fransız babrıyesı muhıtınde cereyan etmiş 
bOyOk bir aşk romanını tasvir eden 

ç E V O N • 
1 

L ( DENIZALTI KAHRAMANLARI) 
His, heyeeuıı, a~k ve ihtiras filmini t.ıkdinı ediyor. -

~-•••ıl!la•... Bugnıı T C .• K Sinemasında 

4NC0 AŞK J 
KAY FRANCIS - RfCARDO KORTEZ 

Her Icadının nıer .. lcla ve hor erketin zevkle ııördü!l'ü fılm. 

~~~~~~·~I~I!A!v!e!te~n~a~E=k~le~r~!d~U~n~y~•~!h~a~b~~~r!le~r~l~~~~~~ 

Küçük Haberler 
.. Ünive~sitede .. dil imtibanıarı. 1 Askerlik hizmetini bitirmiyen mem ,ırların 
Unıversitenın butun fakültelerinde ya- Staj müddetleri 

bancı dil kurlarına devam eden talebeden Hizmeti filıyel askeriyesini yapm nctan me-
devam ettikleri kurdan daha yüksek bir ku- muriyete alınan lise ve bu derect~ id rnek
ra geçmek isteyenlerin dün saat 14 de üni- tep mezunları ~çin namzetılk mudaetinin üç 
versite konferans salonunda Somestr terfi sene oldugu Baş Veknlett en vllAye'C' blldlril-
imtlhanları yapılmıştır. miştir. • 

İmtıhaniara muhtelif fakültelerden 300 Suçluların i im ve adresler 
talebe girmiştir. Dünkü imt.lhan tahrlri ol- Para cezaları sahipleri taro.fınd 1 öden-
muştur. Bu imtihanı kazananlar şlfaht bir medi~i takdirde müdde.u:numili~e ,ônderl-
imtihana tabi tutulacaklnrdır. len ceza kağıtlarında suçlunun l t< ınetgahı 

Kevif verici zehirler hakkında konferans ile isminin vaz•h ynzılmasını İstnı · ı müd-
İstanbul Üniversitesinin halk ve talebe i- dclumumiliği. belediyPye blldirml"' 

çin tertip etmiş oldu~u serbest konferanslar Bir adamın ba.,ın:ı o;ako;ı rı : 

serisine ilaveten keyif verici zehirlerin yap- Kuşdilinde oturan Nusret, Ku~ cadde-
tığı tahribat hakkında üç kon~crans verlle- sinden geçerken 18 numııralı evl ı>nccrc-
cektlr. sinden başınrt saksı d ·ı erek agıı te ya-

Bu konferansların birincısı 18 şubat per- ralanmıştır. 

şembc günü Mazhar Osman Uzman tarafın- Bir aıneleye v:ıı:oıı çarptı 
dan, lklnclsi 3 martta Akil 1\·luhtnr Ordan, arnele 

Bakırkoy <'imento fnbriknsıı 
üçiincüsü 29 martta M. Hakkı Diker tarafın- Mel-ımet oğlu İsmail fnt>rika.nın t ocakla-
dan verilecclttlr. n nda çalısırken yuk va~onlarındt ı iri çar-

Konferanslar 18,10 geçe üniversite konfc- parnk ağır surette yara! ımUJ, İsr i tedn-
ro.ns salonunda \'erilccektır. Ve herkes için . kaldı-vi icin Yed!kule Errrıı• ı hastane 
serbesttır. rı ımıştır. 

Bu gece N~it Şehir Tiyatrosunda Bir otomobil iiç '{;şlyi yar:ı· ıı 
oynuyor Ferlköytınde oturan P('tro ile rlde ıs-

Yusuf Ziyanın A•k mektebl operetlnde 
1 
m Inde. bir kııdın ve kı · ı c:vrh:~ ~angaltı 

rol alan Nac:ıt, bu aksam bir defnva mahsus cadocsınden gererierken ııofor y.. "ının i
olmnk üıere s:ı. h neye çıknca k, plye<;te talebe dnr~ ettiği 850 nu m ıra lı otomolıll .ırparak 
rolünü yapacaktır. her ü<·unü rlr- yaralamıııtır. ------------------..... 
Bir genç Baloya davet 
B ...... [d İstanbul Basın Kurumundan Kuru-

ogu u ı mumuzun, 23 Şubat 937 salı g mii al{Şa 
Dün Akayın Bu~gaz vapuru Köp-~ mı saat 22de vereceği baloya b iin a:.ca 

rüye yanaşacağı es~ada bir hadise ol- sı refikalarile birlikte dnvetlid' !cr.Kcn 

muş, 17 yaşında bır çocuk vapurun dileri ev sahibi yerinde oldnk'nrı için 
arka tarafından nasılsa denize düşmüş- ayrıca drwetiye göndcrilmcnıcldcdir. 
tür. Çocuk denize düşer düşmez fer- Şimdiden balo güniinii luıtır'ntınakla 
yad ve istimdada başlamış, vapur tay- ikti{a ve arkada~lanmızdan cemiyet 
falarından Hakkı koşmuş, knptana va~ h 1 1 ı 1 h 1 iiviyet ciizt an arını yan arım 'l u uıı 
Purun durdurulması için işaret ettik~ 

durnı~Jarını rica ediyoruz. 
ten sonra gencin kurtarılması için ça- _ ..•.....•..•....... ·~ ..... ·~ ·-
lışmaya ba~lamıştır. Etraftan yetişen 

Gedikpa~a Aznkda 

Halk Opareti sandalların da yardımı ile ~enç kurta
rılmış, fakat pervaneler arasında kal
dığı için ağır surette yaralandığı gö- ak~am suat 21 de 

rülmi~tür. Zozo Dalmas 
Çocuk hastaneye nakledilirken öl

müş, fakat henüz hiiviyeti tesbit edi

lememiştir. 

ve teııor 
Tomakoa'l• 
LEBLEBiCI 
tiORHOR 

Solörler intihabl başladi Yarın ak:;;am Saray<ht 
• LEBLEBICI HORHOR 

frsmsıt tiyutro.ı~u Şoförler Cemiyeti idare hey'etinin • hey'eti teftişiye reisi Rahmi, müfettiş- Birer likör takımı kazanan nurna-

ler ve neşriyat şubesi müdür ve me· ra lar: 
-

Operet kısmıııda yenilenmesine dün başlanmıştır. Dün muştur. Bugün Kadıköy, Üsküdar ve 

akşam saat 21 de rey sandığı öğleden evvel Cemiyet Taksim nahiyesinde bulundurulacak, 

k k A Ş K M E K T E B 
1 

merkezinde, öğleden sonra Eminönü 

1 

yarın .tekrar cemiyet merkezine getiri· 

murları ile gazeteciler hazır bulun- :38154, 1117, 60:577, 1858-ı, 62207, 
40929, 3!J826,:J0471, 11760. 

muştur. 

Keşideye Istanbuldan 30 bin, Ana
doludan 20 bin olmak üzere 50 bin nu
mara iştirak etmiştir. Birinci ikramiye. 
bir otomobil idi. Bu otomobil 23319 
numaralı kupon hamili oian Beşiktaş
ta Vişne zade sokağında 1 O numaralı 
evde oturan Ümran Nazife isabet et-
miştir. 

Diğer kazanan numaraları sırasile 

n e ediyoruz: 

Birer şarap ta ımı azanan numa- San'atkar Naşit tarafından ayrıca 

ralar: ....... b~i~r~p~e:r~d~e~:k~om~e~d~ı ......... b·e·l·ed;ı.·y·e~m!u~·d;u;·r~l;ü;ğ;ü~n;,d.e .. ~b~u•l•u•n•d•u•r•u~l-~le•c•e•k•tı•r• ..... ~ ................. ~ 
38923. 23485. ıgoı6. 4ıoo:>. 594:Jo. , B u·· L B u·· L u·· 

Birer çatal bıçak, kaşık takımı ka- B A Ö . D A D 
zanan numaralar: Şarkın efsaneler diyarı Bugdad'da g~çen_ bir a~k macerası, , ş_urkın ruhnı~az 
32230, 658:Jfi, 38790, :l902, 39055, şarkıları ve en kıvnık hnvalnrmı ses kralıçesı MUnare Mehdly4t nııı ugzından dın-

683;:;.4 5465 r:4'>36 '>R6V'J 4'>74 ıevecek ve l>u rı·ımde taha'-'\.'Ul edilen saııdeti görerek atanıltın sevgiyi ruhunuzrta > • v , , ~ " , '" o-, - . , " 
Bol takımı kazanan n u maralar: yaşatacak~ımz. 

MÜNiRE MEHDIYE • AHMED ö!>D24. 
Radyolardan birisi Kurun foto mu

habiri Aliye çıkmıştır. 

ALLAM- RUHIYE HALID 

~inemas1ı1da 
ve izmir'de 

R'rer Bl ununkt radyosu kazanan ı Keside bittikten sonra keşidede ha-

"1 ' ~ .. 1 r · zır bu1unanlar büfede ağırlanmışlar-

Pek yckmda 
Beyoğlunda TA YARB 

sıneın·ısıııd ı 

:l!J8j9, 330] ~. 1 3!13 1, 2öjj4, 17:i84 1 dır. 
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r MEMLEKET HABERLERİ 

Erzurumda imar faaliyetil 
devam ediyor 

Bu yıl mühim binalardan bir kısmı ikmal edilecek. 
Kışın şiddetine rağmen yollar açılıyor, istimlik edilen 
binalar yıkbnlıyor, hummalı bir çahşma göze çarpıyor 

Erzunımda tesis edile cek devlet mahallesi 
Erzurum (Hususi) - Kı§ın şiddeti- sedilmektedir. 

tı~ rağmen imar sahasındaki çalı~ma Belediye reisi askerlikten mütekait, 
Clurmaını.ş, bilakis hızlanmıştır. Bir fakat, enerjisini kaybetmemiş, çalış -
Çok binalar, dükkanlar, mağazalar is- kan ve azimkar bir zattır. Yeni Erzu -
tiınlak edilmekte, caddeler açılmak ta , rum valisi Haşim ile belediye reisi Sa
Şehre yepyeni bir çchre verilmesine lim elele vermiş, başlanılan işleri ;k -
Çahş1lmaktadır. İlkbaharda bu faaliyet mal etmek ve yeni işlere başlamak ·ç;n 
son haddine enniş bulunacak, müfet- durmadan, dinlenrpeden çalışmakta -
tlşi umumiliğe ait yeni binalar bir hay- dırlar. 
ii yükselmiş ve hatta ikmal edilmiş o- Burada şiddetli bir kı~ hüküm sür -
lacaktır. mektedir. O kadar ki sokaklarda gel~, 

Burada biri iplik, diğeri deri fabri - gidiş bile Zanga denilen kızaklada ya
kası olmak üzere iki fabrika yapılaca • pılmaktadır. Erzurum - Trabzon yol · 
!ı da söylenmektedir. Bir de et kon • ları ıkarla kapanmıştır. Postalar arka 
senresi fabrikası kurulacağınaan bab - ile taşınmaktadır. 

-------------------··· 
Muş ta 
Grip salgını 
l\luş (Husuei) - lkincikanun so-

1\una kadar şehrimizde yağan karların 
irtifaı «163>ı santimi bulmuştur. rak
ltamın bu :kadar yüksekliğine ve bu ~1!
nenin umumi kış yapmasına göre bu 
kadar kar çok sayılmıyor. Bugün yer
deki karın yüksekliği «70)) santimdir. 
Yalnız zaman zaman görülen soğuk 
dalgalan ortalığı buzlara bürümüş çay
lar nehirler üzerindeki buz tabakaları 
Üzerinden a.tlar arabalar geçmiye baş
lamıştır. 

Şehirde odun buhranı vardır. So -
iukların şiddetile grip başlamıştır. Bir 
but_uk aylık ölüm vukuatı yüz eliiyi 
buhnuştur. 

Vilayet sıhhiye teşkilatının bütün 
R"ayret ve mücadelelerine rağmen her 
t\in yedi sekiz cenaze olmaktadır. 

Edirneiiierde su saati 
kullanacaklar 

Edirne ( Hususi Muhabirimiz 
den) - Edirnede bulunan ev ve mü
esseselerde su saatı yoktur. Belediye 
aon toplantısında su sahiplerinin birer 
saat takmasını mecburi kılarak mayıs 
sonuna kadar h~rkesin birer saat tak
masını bildirmiştir. 
~ 

Trakyada 
Zirai telkikler 

Edirne (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
Draygarfik istasyonu şefi Nurnan ve 
dördüncü seksiyon şefi Selim ile yirmi 
gündür Ankarada bulunmakta olan 
Trakya umumi müfettişliği ziraat :nü
şaviri Zihni şehrim~'.!e gelmişler ve ı:. • 
mumi müfettiş General Kazım Diriği 
ziyaret ederek Trakyanın zirai işleri et
rafında görüşmüşlerdir. 

Nurnan ve Selım köy bürosunda zi -
rai yayım işlerindeki müsbet çalışma 

tarzını beğenmiş!erdir. 

Selim ve Nurnan Kırklareline gitm·ş

leı·dır, oradan Alpulluya geçerek bii -
kurnet tarafından istımlak edilen dev
let çiftliğıne gidecekler, tetkikatta bu
lunacaklardır. 

Erzincan defterdarliği ve 
Nevşehir malmüdürlüğü 

Nevşehir (Hususi) - Malmüdürü 
Vehbi Akova Erzincan defterdarlığına. 
Akhisar malmüdürü Süruri de Nev
şehir malmüdürlüğüne tayin edilmiş

lerdir. 

Kaza ile bir kadın öldürüldü 
Sındırgı (Hususi) - Çıkrıkçı kö

yünden Mustafa. karısı Gülsüm ayni 
köyden Mustafa kızı Gülizarı çifte i
le kazaen öldürmüştür. Işe adliye el 
koymuştur. 

"" 

KAPI AÇMAK DERDiNDEN 
kurtulun uz 

Taşköpı ii de 
iki vak'a 

Bir genç bir kasa bı öldürdü, 
16 yaşında bir çocuk da 

arkadaşını yaraJadı 

Taşköprüden yaşılıyor: 
Kunduracı Hayri ustanın yanmda 

çalışan 1 G yaşında Hüseyin ve Tayyip 
isminde iki çocuk birbirlerile kavga et
mi~lerdir. Bu kavga sonunda Tayyip 
kunduracı f>ıçağı ile Hüseyini sol ha. -
cağından tehlikeli surette yaralaınıştır. 
Yaralı Kastamonu memleket hastane
sine nakledilm iş, T ayyip yakalanmış, 
hakkında takibata başlanmıştır. * Yağhane mahallesinden kasap ls
mail de sarhoş bir halde mahalle kah
vesinde kahveeinin oğlu Reşitle kavga 
etmi11, bu kavga esnasında Reşit lama
ili 3 yerinden yaralamıştır. Reşit ya• 
kal~nmış, larnail hastaneye nakledilir
ken ölmü~tür. Kavganın sebebi lema
ilin kahveye hücum etmiş olmasıdır. 
Belediye kahve ve berber dükkaniarın
dan talimatnameye muvafık olmayan 
ve sıhhi fartlara riayet etmiyenleri ka
patmaktadır. 

Çay nahiyesinde 
bir cinayet 

Afyondan yazıldığına göre Çay na • 
hiyesinde bir cinayet olmuştur. Körpe 
oğlu Ali isminde biri gece bir kadının 
evine gitmi.~, kendisini takip eden Mev. 
lut ta kadının karde~lerine gidip: 

- Ali kız kardc.cıinizin evine gitti, 
diye haber vermiştir. Bu haber kadı -
nın kardeşlerinin unuruna dokunmıı~. 
Mevlutla beraber eve girm işler, Aliyı 
evde bulunca dÖ\'müşler, :';aralamışlar 
ve öldürm~lerdir. Jandarmalar vak'a 
failierini yakalamışlardır. 

Bir tavzih 
Gazetentz1n 10. şubat. 937 tarih ve 2346 

sayılı çarşamba gününe alt niıshasının be
şinci sayfasının birinci sütununda <Oeyvede 
bir mahkemeı (tevkif edilen belediye reisi 
Adapazarı ıı~r ceza mahkemesi tararile 
tahliye edUdil başlı~ı altında bir maksadı 

mahsus tahtmda bura muhablrllğinlzt yapan 
kô.tlbe dikte edilen ve tetklk edilmeden gaze
teye dereedUmiş olan yazı hllafı hakitat ve 
erkarda şüphe ve tereddüdü muhtevt oldu~u 
gibi davanın tararımdan göruldügü ve tevkı
ftn (garaz ve husumet neticesi) tarafıından 
verUdi~i minasını işaret ettli!l için Matbuat 

(Devamı 12 inci sayfada) 

l Malazgirdde yapılacak işler 
program·la tesbit edildi 

Kaymakamın himmetile belediye büdçesi 450 
liradan 3500 liraya çıkanldı ve kısa zamanda 

bir çok işler başarıldı 

Malazgird kaymakann Sıtkı 

Malazgird (Hususi) - Üç yıldanberi 
burada bulunan kaymakarn Sıtkı kaza. 
nın imarı yolunda büyük bir gayretle 
çalışmaktadır. Son yıllarda kazada bir 
çocuk parkı, bir belediye bahçes~ u • 
mumi bir duş yeri, belalar, 1200 met
re murabba kaldırım, üç kilometrelik 
bir şose ve Cumhuriyet meydanı vücu
da getirilmiştir. Kaymakam Sıtkı na -
hiyelere ve kaza dahilinde bir telefon 
tesisatı yaptırmıştır. Bunlardan başka 
nahiyelerde koruma evleri yaptırılınış, 
Cumhuriyet meydanının Bliıkaji, ve 
belediye, jandarma dahrelerinin ya -
pısı ik.mal edilmiştir. Cumhuriyet 
meydanının ortasında bir park vücuda 
getirilecek ve Atatürkün heykeli ko • 
nacaktır. 

Kazanın beş yıllık imar programına 

göre önümüzdeki senelerde bı.rrada bir 
mezbaha, bir belediye fırını, iki bele -
diye dükkanı, pazar yerinin istimlaki 
yapılacak. İçme suyu yolları esaslı su
retle ıslah edılecektir. Resmi inşa::.ıt 
Cumhuriyet meydanı etrafında kuru -
lacaktır. İn~aatın 'tck katlı olması e -
sası kabul edilmiştir. İleride kasabanın 
harita ve planı da yapılacaktır. Kasa -
baya üç kilometre uzaklıktaki büyük 
bir suyun ~ehve akıtılması için de ça
lışılmaktadır. Peçe ve çarşaflar kaldı
rılmış, belediye için bir kütüphane te
sisine başlarunıştır. Kaymakam bele -
diyeye de son yıllarda ehemmiyetli ge
lir temin etmiştir. 933 yılında 450 lira 
olan belediye bütçesi bugün 3500 lira
ya çıkarılmıştır. Kaza merkezinde beş 
sınıflı bir ilk mektep vardır. Nahiyc -
lerde de birer köy mektebi açılmasına 
çalı§ılmaktadır. 
Kazanın bir çok köylerinde köy ka -

nunu tatbik edilmektedir. Köylerde a-

• 

ve Malazgirdden bir görüniij 

ğaç diktirilmiş, yollar tesviye edi~, 
su getirilmiş ve muhtar odaları yapıl .. 
~tır. Ahır, samanlık ve gübrellldere 
şekiller verilmiştir. 

Kazada nüfus1 doğum ve ölüm vak'a
ları köy katipleri teşkilatı vasıtasile 
günü gününe muntazaman takip edU • 
mektedir. Köylünün yazıları da köy 
katipleri tarafından meccanen yazıl • 
rnaktadır. Halk çiftçilik ve hayvan 
beslemekle gcçirunektedir. Arazi çok 
verimlidir. Kazanın emniyet ve asayış 
durumu çok iyidir. Bir iki yıldanberi 
kazada hiç bir vukuat kaydedilmern:~
tir. Burada bir spor klübü kurulmast 
için teşebbüs edilmiştir. Adiiye teşki .. 
latından burada yalnız bir sulh ha • 
kimliği vardır. Cumhuriyet bayramla -
rında bütün halk buraya toplanarak zi· 
yafet verılecek \'e güreşler tertip edile· 
oektir. Güreşte kazananlara ikramiye 
verilecek ve her sene kaza şampiyonu 
ınıntakaya gönderilecektir. 

Sındırgi yolun ·a bir otomobil 
kazasi 

.Sındırgı (Hususi) - Mustafa Ke
mal paşah şoför Hüseyinin kullandığı 
üç kişilik tenezzüh otomobili 8 kişi ile 
Balıkesire giderken Sındırgıya yedi ki
lometre mesafede hendeğe yuvarlan
mıştır. Y (ılculardan lrfan, Zühtü Ah· 
met muhtelif yerlerinden yaralanmış
lardır. 

Arapgirde konferans 
Arapgir (Hususi) - Her cumartesi 

günleri öğleden sonra konferanslar ve· 
rilmektedir. İlk konferansı doktor Fe
ridun taı·afından verilmiştir. Bu fay -
dalı konferansları kesif bir halk kütlesi 
alaka ilc takip etmektedir. 

Gazeteleri 
==--=--~ Okurken 

AÇIKSÖZ - Suri~ e kendisini uçu 
ruma atıyor. 

Kapınızı elektrikle açmak tertibatını 

S A T i E 
Gaziantepte gazden korunma kursu 

-Kendi düşen ağlamaz. 
CUMHURİYET - Sokağa atılan 

200,uvv lım ... Buket ve çelenk içın 
yalnız İ:stan!Julun verdiği paralar. 

- Hesabı böyle yaplıktan sonra 
istersen bir iki sıfır daha koyarsın. 

Gaziantep (Hususi) - Gazdan koru nma çarelerini öğretmek için bir ay 
devam etmek üzere bir kurs açılmıştır. Kursta, kültür müfettişi Avni ders 

vereslye yapar. vermektedir. İspektör A vni Ankara g az kursundan mezundur. Kurs:ı 
alakadar memurlar devam etmektedir. 

- - Bir gazetede ok.udum Ha:> m 
Be) : Afyonda 

PAZAROLA HASANBEY 
o • • 

DIYOR Kı: 

... Bir inek, bir domuz doğurmu...~ Hasan Bey - Pek garip bulma-
. dım aziz'im. Biz.de bazı gazetelerin, 

... Bir fareden bir dağ doğurtlu'j{ 
lan çok defa ~akidir. 

AKŞA:\1 - Kemal Reisin İspanya 
dönüşi.l.. 

- Romanı biraz daha uzatırsan, 

İspanyanın o zamana kadar adı sanı 
kalnuyacağı için bu memleket hak· 
kında ayrıca mallımat vermek mec· 
burivetini hisscdeceksin. 

AKSAM - Ahu gözlü Jan Kipu· 
ra, İ~ıirde elli kuruşa satılıyorrnuş. 

- Tevckkeli, delilik kolay ama, 
saçma söylemesini bilmeli. dememtş. 
ler .. 

TAN- Bu aylarda evlenıneler ni 
çin azalıyor? 

- Bekarlar, bayram hazırlığı ya
pan eYlıleri görüp üı küyorlar da ... 

KURCN - btanbul Erkek Lisesi
nin \·eda cğlcnce5i. 

- Ya, bak hiç haberimiz yoktu ... 
İstanbul !besi veda etti ha.. Hangi 
şehre gidect>k? Bari onu da söyle en! 

ı 
HARER - Serle\·halar aras•ncl.a. 
-Dolaşan mevlasını da bulur, be

lasını da . 



6 Sayfa 

Güzel lstanbulu fena tanrtm1yal1m! _.__ 

Belediyenin son on yıllık 
İcraalına bir bakış 

~ Jf ~ 

İstnnöulun şimdi ~analizasyonu yap~lıyor; bundan sonra yollarına ı 
başlanııcak. Kanalızasyon yapılmadıgı halde yolları yapılan şehir
ler belediyelerini ne lcadar beğeniyorsalc İstanbul belediyesini ı 

de o kadar takdir etmeliyiz. 

---------------------------· ---- ---------------------- 2- ı·ı -
Türkün güzel bir hasleti de, doğup J de rakama dayandırmalıyız. Hüsnı.i. ni

büyüdüğü yeri sevmek, ~~ sev~ı,mi yeti olanlar, belediyeler bütçesini eöz
o yere gelenlere aşı1amak ıçın clınden den geçırirlerse, İstanbulun husu~·ye
gelcni yapmak, yurdunu güzel görm('k· tinı daha iyi kavrarlar ve cİstanbuıda 
tır. belediye yoktur• sözü yerine - on sene 
A~dol~yu bir uçtan bır uca dohc;ı. içınd.eki gelişmeyi aniayarak - aşkol

nız, kıreçlı sudan başka membaı olmı- sun Istanbul belediycsine• sözünu dil
yan bir şehrin şehirlisi; elli derece ha lerine nakarat yaparlar. 
rarctle yanan havas~z bir k~:x-ı~~~~n * 
yerlisı; yollarında kerız akan bır 'koyun Belerliyelerimizin ı9 3 3 yılı bütçı>k-
köylüsü size: rini inceliyecek olursak, görürüz ki: 

- Burası Türkiyenin en güzel köyü, Fen işleri için Ankarada 34 7.94 3 li-
en güzel kasabası, en güzel şehrıdir! dı ra. İzmirde 228.S 35 lira, İstanbulda !se 
ye övünür. 2.795.176 lira muhassesat konmu~tur. 

İs~"lnbullu son günlerde bu hasletini Bu rakamları görenler de şöyle dü-
knybetmeğe başladı: Memleketin e'l kö şünürler: Az para ile İzmir yollarından 
tiı şehri İstanbuldur! diye feryad edi· pek büyük şikayetler olmuyor, Anka
yoruz ve diyoruz ki: rada ise asfaltlar yapıldı. Ya İstanbul 

- Çünkü İstanbulda belediye yok- ne yaptı? 
tur. Belediye dediğin - mesela • Anka- İstanbul kanalizasyon yaptı. Fi!vaki 
ra, İzmir belediyesi gibi olur. orta şehirli için, bir karış düzgün yo -* lun, bin kilometre kanalizasyondan çok 

SON POSTA 

8f$1SI 
Kadın çorapları 

Vak'a bir çorapçı dükkanında geçer .. 
- Patron, habedn var mı? Hükümet 

çürük 'kadın çoraplarile mücadele ede· 
cekm.i.ş. 

-.Eder ya! 
- Bu iş bize dokunur. 
- Zannetmem ama, söyle .. 
- Çoraplann üzerine hem fabrika • 

nın adresi, hem de saf yahut sun'i ipek
ten yapılmış olduğu yazılacakmış. 

Bundan sonra yeriiyi Avrupa rnah, 
sun"i ipeği saf ıpek diye satamıyacnğız. 

Patran düşündü: 
-- Bır kolayını buluruz. 

* Bir ay sonra: 
Kadın çorapları fabrikaya ısmarlan

mış: fa?rika çorapları yapmı§, göndcr
mışti. lik gelen kadın müşteriye gös· 
teri Idi: 

- Buyurunuz, bayan! Bu çoraplar 
Paristen yeni geldi. İlrey marka. 

- Pariste geldiği nereden belli? 
- Çorapta yazılı Bayan, okuyunuz. 

«B. M. 1 ı. yani Bulvar Monparnas ı 2 
numara. 

- Saf ipek mi? 
- Tabii saf ipek .. Bu fabrika, bizim 

için yaptığı saf ipek çoraplara eS. ipek» 
işaretini koyar. Çorabın üzerinde faz· 
la yer olmadığı için saf kelimesinin ta· 
mamı yazılamıyor. 

-Peki öyleyse, bir çift alıyorum. 

* 

Bir tek çiçek yüzünden 
yapılan muazzam saray 
Londranın en göze çarpan binalarındanbiri olup 

yanan Kristal Palasın garip tarihi 

Yanmadan evvel 

İstanbul un Bag~ azını methetmek için. .. .. k k t' d Am daha buyu ıyme ı var ır. a ne ya Kadın çıkar. Dükkfına iki erke!< gi-
hmirin Karşıyakasını zemme ne kadar b ' eb' · · k ı· pahm, ki ır ~ ır ıçın ana ızasyon rer. Dükkfındakiler, bunların çorapları 
lüzum '-'oksa, Ankara beledivesini tak· d" .. 1 k d 1 emd'r 

.J .J uz~un yo ·a ar e z ı · kontrole geldiklerini anlamışlardır: 
dir ederken, İstanbul belediyesini - kav F.l k' 11 b be ka ı· Yandıktan sonra • ı va ı, yo a era r na ıza..,yo- _ Kad·'1 çoraplarınızı görelim. 
li mücerrette kalacak, indi mülahaza. k · · Id" N k' nu yapma en 1yı usu ur. e çare 1, - Buyurun Bay! Bir kaç ay evvel Londranın en mü- decek olan muazzam bir binanın inşaa 
larla, demagoji ile _ kötülemeg~ e yelten h .. h' b' h · · b 'k' · · b ı lA ı Al: - enuz ıç ır şe nmız u ı -ı ışı cra- - Bu çoraplar yerli mi? l him eğlence yer erinden biri olan için pan ar hazırlanıyordu. Prens • 
rnek te o kadar faydasız ve hatta zarar- b k k d . d w'ld' lı olur. her aşaraca a ar zengın egı ır. - Yerlı Bayım, üzerlerinde yazılı.. cKristal Palace• yanıp gitmişti... Bu bertin riyasetindc bulunan bir komite 

Nasıl ki, Ankaranın da ancak yo[arı _ Nerelerinde?. . yangını alelade bir eğlence yerinin bu binanın Hyde Parkta yapılmasına 
Şehirlerimizi, ikasabalarımızı kövle

rimizi Uıya ve imar için her tcş,kilat ve 
her müessese var enerjilerile, ~ece~·i 

gündüze katarak çal~ıyorlar. Muhak· 
kak ki. hclediyelerimizin maddi \'E' ma. 
nevi yükümleri çok ağırdır ve birçok 
belediyelerimiz de yokluk içinde vnr!Jk 
göstermektedirler. Ve gene itiraf ede
lim ki, yükü en a~ır olan, yokluk için
de de büyük varlık gösteren beledive-
1erimizin başınrla da İstanbul beleriiye
si gelir. 

Dün: Türkiyenin en temiz şehri İz
mir! diye övündüğümüz şehrin bel('di
ye meclisinde, azalardan biri bugün 
hay1nrdı: 

- Otobüslerde bitleniyoruz! .. 
Bu da gösteriyor ki henüz yapıla~k 

işler hiç bir yerde i'krnal edi~mistir. 
Henüz yapı bitmedi, temelden biraz 
yükseldik, çatıya daha çok var. Bunun 
için belediye işlerinde fanteti ile dema 
gojiye yer vermemeliyiz, tenkitlerimizi 

yapıldı, şimdi kanalizasyonuna başir.na _ Okuyunuz. · ynnınası şekinde telakki edenler çok al ve cSanayi Sarayı• te..,miye edilmesine 
cnk. İstanbulun ise kanalizasyonu b~ • Gösterilen yazıyı okurları 1 danmışlardır ... Kristal Palace'in yan - karar verir. Bu sarayın yapılması içtn 
tince yolları yapılacak. 1 - İlrey. ması san'at alemi için çok büyük bir sarfedilecek paranın tedariki bir me • 

Yolları yapıldığı hal~e, k~n~l!zasy?· _ Yerli. Yanlışlıkla sağdan sola ya- kayıptır. sele olduğu gibi payitahtın tam orta • · 
nu ;; apılmamış olan şehırlcnmızın beıe zılmış. Sağdan okursan ız. Burası tam bir asır evvel c bir çiçek sında böyle bir inşaatın gürültü ve pa .. 
diyelerini ne kadar takdir ediyo'"slk, _ Yerli! yüzünden• inşa edilmişti! Cidden çok tırtısı da ayrı bir mesele te§kil eder. 
kanali1.asyonu yapılıp yolu sonraya ka - Evet yerli. meraklı olan bu tarihi vak'ayı (Son Bahçıvan Paxton dahi işe karışır VI 
1an İstanbul belediyesini de o kadar - Bunlar saf ipek mi? Posta) okuyucularına sunuyoruz: bu saray yüzünden kesilmekte olan V 

takdir clıne1iyiz. - Hayır, sun'i ipek. Sun'i ipek ol. 183 7 sanesinde İngiliz müstemleke - ğaçlnra yanıp durur ... 
İstanbulun humsiyetlerini de bir an duğu da yazılı. eS. ipek» çorapta faz~a lerinden Guyannede Robert Schom • Paxtona bahçıvan deyip geçrnemeli .. 

gözönünden ayırmazsak, on senelik ic· yer olmadığı için csun'i• kelim~sin!n }Jurgk nammda bir ilmi nebatat müte- Sözünü herkese dinletir bir adam imi§ 
raatmdan dolayı İstanbul belediyesınİ tamamını yazamadık bassısı tetebbüat ile meşgul bulunmak· bu! Düşüntir taşınır. AHikadarıara miL 
çok daha faZla takdir etmemiz lazım - Ya fabrikanın adresi?. tadır. Balta girmemiş ormanıann için - racaat eder ve Tımes nehri kıyısında 
gelir. Çünkü: - Yazılı Bayım, •B. M. 12 .• yani Be den akıp giden bir nehrin kıyılarmda Dudleyde bu sarayın kurulmasını, son• 
Ank~ra Belediye zabıtası için 19.930 yazıt, Marpuççular 12 numara... gezerken nehrin üstünde yi.izen gayet radan parça parça sökülüp Hyde Parka 

lira. İzmir 5 7.204 lira, İstanbul 202.M8 İI\ISET büyük bir cisim nazarı dikkatini eel • naklini \'c tekrar kurulmasını teklif e-
lira sarfeder. ~;;;;~··i~i;~~~-~:~~~~~;··;;;~~;~··g··~;~·ı~ bede~. Jo'cvkalfıde. ~arlak ren~le~le siis· der. Londranın tarih] ağaçlarının daM 

Ankara sıhhat işlerine tahsis edilt!~ 800 milyondur, hastahanelerine beledi ı~nmış olan bu cısım ~em çı~ege ben- bu yüzden korunacağını ilave eder. 
para şimdilik pek azdır. Ancak S 6.50 . d _. . .. l zıyor hem de benzemıyordu ... Benze- 14 haziranda Lordlar Karnarasma 
liradır. İmlir sıhhat işlerine 98.130 lira yesı egıl zenginleri, zengın nıuessese- · 'd "nk" büyüklükte bir çi müracaat eder. Kendisinden hemen biJI 
ayırmıştır. Halbuki İstanbul ~lediye5i leri yardım eder. 200 milyon geliri olan ı mıyor u, çu ' u o - plfm isterler. 
hastahanelerine aa ı. ı 96 lira \'Crir. Viyananın belediye bi.ltçesinde hastaha çek olamaıdı. • 

Yervüzünde bir şehir tasavvur eder neler tahsisatı yoktur. istanbul belc:di- Ro~.er~. Sc~~burgk yarı vahşı ~lan Paxton İngilterenin resmi bahçı • 
" yesi ise hastahanelerine yüzbinlerce li- ora koylulerınm kullandıkları ~e pırog vanbaşısıdır. Bu sıfatla bir çok resmJ 

[•] İlk yazı 9 Şubat tarihli S""'ı· misiniz ki, varidatının a~agı· yukarı beş . d'l . t"d • tarzda bır s ·r · d B h ı d .,_. mızdadır. ..., te birini teşkil edebilecek bir parayı ra tahsis etmeğc nl€cburdur. tesmıye e ı en ıp ı aı an • vazı csı var ır. a çıvan ar arasın allo.4 
===========-=-====="= Ankaranın ana yollaTını temiz tut- dala atlar ve bu ci~.m~ b~lunduğu ~e- niz~ları o hal .. ve f~slc~ermiş. Günüıı 

~~~~~~~~~~= .. ~~~~~.~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~-~ 
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~ki~n 133.140l~a,İ~iri~i~r~in re gide~ Bunun b~uk bır ~çek_o~- 1 hlrındeg~n~bo~e~rnıuı~~vef~· 
• ••- _ ,- 100.680 lira kafi gelir. istanbul ise an- dui:unu göriir... Dunyanın en buyuk }ederken onunde bulunan sunger kagı• 

cak 549.540 lirn harcavabilir. Ankara ı çiçeği olan bu nebat m~ra~.ını celbe - dına bir seyler çizrneğe başlar. Etra • ro N u Lt 1 s LER İzmir ve İstanbulun satıh mesahah:ırr:'l; der. Bu tck çiçeğin genışlıgı o ?erec~- fında bulunanlar Faxton'un not tut • 
~ '• diişi.inürsek fst.anbula bu paranın ye. 

1 
dedir ki iki kolunu a~a~.suretıle bıle tuğunu sanırlar ... Halbuki yapılmasıni 

' tişmiyeceği~i takdir ederiz ve gene na onu kucakhyamaz. Çıçeg~n yaptak la- 1 teklif e' }ediği binanın planını çiziyor • 

" Evli bir erkeği 
Seviyorun., 
Çankırıda Ufukıt im1.asını tnş:ı • 

yan bir mektup aldım, dah ilk sa • 
tırlarından itibaren beni hayre•.e dii. 
şürdü. Siz de bakınız: 
•- Bir senedenberi evli bir er • 

keği çıldırasıya seviyorum. Onun da 
beni ayni derecede sevdiğinden e -
minim. Fakat ben de evliyim, bırleş· 
nıemize imknn yok. Esascn benırn 
maniam olmasa bile onun yuvasım 
bozup benimle evlenmesine razı o • 
)amam. Çektiğim azabın üzerine bir 
de vicdan üzüntüsünü ilave etmek 
istemem. Bu ümitsiz aşktan na~;t] 
kurt u la b ili ri m ?• diyor. 

* 
Zadın üzerine baktım. hnkikatcn 

Çangırı postahanesinin damg::ısmı 
ta~yor. demek ki İstanbuldan bir ıa. 
tifecinin yolladığı mektup değildir, 

yazısını tetkik ettirn bana bir erkek 
~lindcn cıkmı~ gibi geld!, lfıtife ol -
madığmo kanaat !!etiremed'm. Bu -
nunl:ı beraber sövllyeyim: 

Kı7.ım. bu sevdarlan vaz geçnu>nin 
ilk ve son şartı münasebetsiz v~ son· 
suz oldu~unu anlamaktır, mektubu
na bnkıvorum: Muhakt me kuvvetin 
) erlndcdir, münascbetsiıliği takdir 

edebilecek vaziyettesin, o halde kur. 
tulmak elindedir. 

Bir başka erkeği sevdiğine göre 
kocanı !.evmediğın mcydanda, fakat 
onun sana vermediği aşkı gene meş
ru olmak şartile bir başka aşk ta bn
labilir~in. B~ aşkı sana çocuk geti • 
rebilir. Biraz meşgul ol, unutursun. 

* Jo:;dirnede cM. Ş. G.• a: 
Kızın ailesi kızlarını b ;\..:.başkası • 

na \'<!ı mi ye teşebbüs ettik'leri tak 
dirde kız.m size yollamış olduğu 

rnekhıp ve fotoğrafları göstennek 
sureti'e izdivacına mani olamazsı . 
mz. Çünkü bir erkeğin kendisine 
gôndc··ilmiş olan kadın mektup ve 
fotoğraflarını bir başkasına gö<>tcr -
rnesi yapabileceğı namussuzluğun en 
büyü·~i.ıdür. Sizi bundan münezzeh 
addetmck mecburiyetindeyim. 

* Edi ı nede (Korkmaz) a: 
Hiç evlenmcmış bir genç erkeğin 

dul bir kadınla evlenmesi teıııels!z 

bir ym·a kurması demektir. Alelhu· 
sus sizin vaziyetinizde meseleyi ma
zur g()stcrecek muvakkat bir aşk ve
ya hc\'cs te yoktur. Her ne pahasına 
olunm olsun teklife mukavemet edi· 

fEYZE 

caddelerimizin hıç te dediğimiz ka~ar rının kan kırm.ızısıA rengı·n.de olma - imı!i! .. Ertesi gü~ ~:~e~. Chntswortha 
pis olmadığım _ hiç değilse kendi ken sı ona harrk~lad~ bıı revna~ avdet edt:'r, r~smı .buyultur ve tamam • 
dimize itirafla _ İstanbulun temizlik ·ş- vermektedir. Alım ılerler ve bu çı- lar \'C D.::;rby ve gıder. 
lerinde de diğCT belediyelerden geri çeklerd•>n bir kaç adet dnh~ bu!ur. Serginin tertip heyeti o ~ahald~. tOP.• 
kalmak şöyle dursun, hati.iı ileride oldu Bunların tohumlarını arar. Bır kaç tn- lanıyormuş ... Yolda tesadufen muhen• 
ğunu kabul ederiz. 1 ne de dalından koparır ve (Londra) ya dis ve m:mar Robert Stephensona . 

İzmir 98.480 lira ile avdın1anır, An- 1 hemt n gönderir. rac;tgeliı· ... Bu mühPndis ve mimar ko. 
kara ışık para.c;ı diye 120,000 Jirn ve-1 O vakitleri İngiltercde Paxton a - misyon a7a~ından imi~. Meselcyi ona a.a 
rir; İstanbulun jc;e tenvirat bi.itçesi '.iç dında çok meşhur bir bahçıvan yaşa • çar, plfınlan gösterir. Mimar çok be • 
yüz bin lirad1r. ı maktadır. Bu adam Devonshire dil- ğenir ve: 1 

İzmir şehri 46.820 lira ile yangın,ar- kunün Chatsuvorthta bulunan muaz • -Çok mükemmel bir şey amma, nt 
dnn korunur. Ankara bu işe 62.060 lira zam malikanesine memur bulunmakta ya1.ık ki çok geç kaldınız. .. der. 1 
tahsis etmiştir. İstnnbulun itfaiye büt dır. Alinun göndermiş olduğu tohum Paxton"un cesaretı kırılmaz. zcı ha • 
çcsi 385,266 liradır. j ve filizleri alır ... Hemen cesim bir ser. ziranda plfınları komisyona takdim e • 
hınirde henüz hcıl yo\:tur. Ankn,..a, rP inşasına koyulur ve bir iki sene sü- der. Pr ns Allıert çok bcğenir v' Pa)C.t 

hali için 5000 lira, İstanbul 30',000 lira 
1 
ren tecrübelerden sonra bir çiçek elde tonu Buckingham sarayına davet ed~l 

verir. .. .. . ı ('.tw~ğ.e muvaffak olur. Çiçeğin gen~~ • v:. nihayet Paxton'un projesi knbul .. 
Ankarada henüz duşlnınlerevı yo'k - hgı bır yarclayı ferah ferah geçmekte dılır ... 

tur. İzmir düşkünlerevi 6,412 lira ile dir... Çiçeğin yetişmesinden bir ay İngilter<'nin bütün sanayi erbabı da· 
idare eder. ic::tanbul bcledivesinin büt- sonra Paxton hayretten hayrete dü ~ vet edilir ve hemt'n •şe başlanıı·. Tam 
çesinde düşkünlere\'i tahsisatı 194.768 şer ... Çıçek boyuna büyürneğe başlar bir ay sonra da Kr'~tcıl Palace inşa ~ .. 
liradır. ve serreye sığmaz olur. diHr. U;,unlu~u: ~ SO kadcmci ir. :SO. 

* İngiltere halkı bu çiçek ile çok ya - yu ise en yüksek ai'Taçlara koia vca eri~ 
Bu saydığımız rakamlar, bu son on kından alakadar olmağa başlar ... Bu - mektedir. 

(De"·amı 10 um·u sayrada) na cVictoria Regia• adı verilir ve da - Ser!!i açılır... Büvük muv1ffakı .. 
·················-·········· .. ···-·····-····-··········",:ha büyi.ik bir serre inşa edilir. Bu ser- vet ka1anır .. . Kapandıktan son"a bina 

J t j z ar ı renin uzunluğu 60 kadem, genişliği ise ~tılığa çıkarılır. Bir şirket tnlıp çıkar. 

Büyük Rus edibi Puşkinin ölümii -
nün yüzüncü yıldöniimii miinasebe-

1 

tile hazırladığımız etüt silsilesini bu· 
giin koyamadık Yarın neşrc devam 
edeceğiz. 

40 kodeın tutar!. O güne kadar ~u de- Bunu bozar ve Londra ch arında 
recede cesim bir serre henüz yapılrı1a- Sydenhamda tekrar parça parca ola • 
~'tır. rak yeniden inşa eder ... İşte sı renler .. 

Bu sıralarda 185 ı senesinde açıla - de yanıp kül olan bu koca binn bir çi,.. 
cak olan ilk beynelmilcl sergi için ha - çek yüzünden böylt!ce inşa edı ın!§ o 4 

zırlıklar görülüyordu. Sergiyi istiap e- lur ... 
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Bir Rus Deniz subay1n1n bat1ralar1 

Yavuz Sivastopolu nasıl 
bombardıman etmişti ?. 

Rus casus zabiti itiraf ediyor: "Doğruyu söylemek 
lazım gelirse Türk taarruz planı 

şayanı dikkat bir malıaret ve ineelikle tertip edilmişti 
Şimdi Pariste yaşayan ~ki bir !Rus 

sü:bayi h!tıralannı neır:ediyor. Aşağıda 
ki yazı bu hltıralardan bir parçadır: 

· Almanların Winı harbden evvel cGö
J>en» muharebe kruvazörile peyki 
:eBreslav• İstanbula .kadar gelrneğe 
muvaffak oldup ta Boğaziçinin mavi 
sularına funda demir ettikten sonra 
karadeniz donanmamız dainll hele -
canlar içinde yaşamıya başlamıştı. 

Sayfa 7 

Görülmemiş bir hastalık 

lngilterede genç bir kadın 
güler gülmez uykuya 

dalıyormuş 
:--------- * ... -------..., 
Kocası evde kansının gfilmemesini temin için facia aktlSrierini 
taklide başlamı1, her akşam eve geldiği zaman uydurma bir 

felAket haberi getiriyonnUJ. 

Londra 6 (Hwruai) - Londranın bü
tün doktorları garip bir hadise, ve şim
diye kadar dünyada eşine tesadüf 
edilrnemij bir hastalık ile meşgul bu
lunmaktadırlar. 

İngiliz gazeteleri hadise hakkmda 
uzun uzun malOmat vermektedirıer. 
En maruf .imzalar, bu işin mahiyetini 
araştırmak için makaleler yazmakta, 
fakat ne halkı, ne de ilim adamlarını 
bir parÇa tenvir edebilecek bir şey iÖY 

leyememektedirler. 
.Bu yeni hadise fUdur: Genç bir ka -

Herkes görüp anlıyordu ki yakın bir 
atide gemilerimiz Osmanlı sancağı al
tında cYavuz Sultan Selim• namım 
almış olan csabık Göben» in müthiş 
seri at~lilerile karşılaşacak Alman 
kudreti sınaiyesinin bu zarif ve tu
:vana enmfızeci ile boy ölçüşecekler • 
ni. 

ı dm gülememekte ve güldüğü takdirde 

Vakit geçiyor, her gün ilfını harb 
haberine intizar ediliyordu. Bu ha -
ber bir türlü gelmek bilmediğinden 
sinirler fazla geriliyor ve Karadeniz -
tleki Rus bahriyelileri büyük bir asa
biyet içinde çırpınıyorlardı. 

Kumanda heyeti aliyesine ıgelince 

o bu fırsattan istifade ederek gemileri 
filo halinde dolaştınnak için keşü ta -
liınleri yaptırıyor, mayın tarlalan vü
cuda getirmek için muayyen sahalara 
ınayınlar döktürüyar ve (Nikol&yef) 
tezgahlanndaki distroyerlerin inşaatı
nı tfu:il ediyordu. Hatta bu aralık sa -
hillerimizin düşmanın ani bir baskmı
na karşı korumak için bazı hususi te
<tabir de alınmış, cSivastopob, cOde
sa. ve cBatlliilıt limanlarının civarlan 
mayınla kapla.nmıştı ki bu arneliyele
rin bir kısmı kalelerdeki mayınc:ı müf
rezeler ve bir kısmı da cDonai•, cBe -
çao• ve cProb mayın gemilerimiz 
tarafından ikınal olunmuştu. 
Mayın tarlalanndan maada cOde -

Sa• nın müdafaası cSinob• zırhlısına, 

cıBatum• un himayesi de cTereç• gan
botuna havale edildi ve bu gemiler va
zifeleri başına hareket ettiler. 

Bu müddet zarfında Karadeniz do -
nanmamızı terkib eden cPovan Zia -
tosb, cOstafh, cPanteleymon•, cTrl 
Sivyatitliya• ve cRustilerlav• zırhlı -
!arı ile cKagol• ve cPamyat Merkür -
ya» kruvazörleri endaht talimlerile 
meşgul bulunuyorlardı. 

Beheri (22800) tonilato ma'ı mahre
cinde olup on üçer tane otuzar buçuk 
santimetrelilt toplarla techiz edilecek 
drednavtlarımızın inşaatı henüz hita -
pıa ermiş olmadığından cGöben•e kar
şı koyabilmek endişesi mabafili bab -
riyemizde şiddetle hükümferma bu -
lunuyor ve düşmanın bu çok seri ve 
çok kudretli hattı harb kruvazörünün 
başlı başına Karadenizde fennan fer -
ma bir iifet kesilmesinden cidden en -
d~e olunuyordu. 

Tcşrinievvelin ilk günlerinde Babı

ali Boğazları sed etmiş ve bu suretle 
cOdesa• nın Altdenizle olan rabıta ve 
münakalesi tamamile kesilmiş'li 

İstanbuldan gelen telgraflar gittik -
ce endişeaver bir şekil alıyorlardı. 
Harbin her hangi bir an tahaddüs edi
vereceği kanaati herkeste mevcud bu
lunduğundan asabiyet ve heyecan son 
hadçi ine vasü olmuştu. 

« Y ooa.zu 1111 ilk saloolan: 
Nihayet te.şrinievvelin otuzuncu gü

nü sabahın saat altısında cYavuz• bir
denbire cSivastopol» önünde görüne -
rek seri salvolada limanı bombardı -
mana başladı. 

Nefis bir sonbahar sabahıydı. İnsa -
nın, bu latif ve şairane tubi, şu sakin 
ve bir ayna sathı kadar rılkid ve ber
rak deniz karşısında tarihi bir haile -
nin başlangıcını yaşamakta olduğuna 
bir türlü inanamıyacağı geliyordu. 

cYavuz• un savurduğu humbaralar
dan bir kaç tanesinin tepelerin öbür ta
rafında, cÖpatorya• istikametinde in -

O zamanki Rua harp gemılerinden Panteleymon 
filfık ettiği duyuldu. Bir kaç tanesi ise musluklarının açılıniısını emretti ve 
koya düşmii§ bir tanesi de limamn geminin bir an evveı garkmı temin için 
muhafazasına memur bulunan cSinob• cProt• un toıpido .zabitini sintnede 
zırhlısı ile cGrafkaya• rıhtıını arasın - bir bomba infililk ettinnek üzere aşa -
da infilik etmişti ğıya gönderdi. Sintne musluklan a -
Düşman mennileri suya düşünce ne- çılan cProb «Yavuz. dan yediği hum

fis birer şellale halinde köpüklü su sü- baralardan çıkan yangından mütevel -
tunlan kaldınyor ve halk kıyametten Iid duman ve alev sütunları arasında 
nümune veren bu öbüs yağınurunu bi- sür'at1e batmıya başlamıştı. Biraz son
raz dehşet ve bir çok hayretle temaşa ra geminin zabitanı ve efradı flikala
ediyordu. ra rakib oldular. Gemide torpido zabi-

Zırhhlarımız tepelerin arkasından ti ile cAntoni» ismindeki ihtiyar ra -
şehre zarar vermeden aşırma endaht hibten başka kimseler kalmadı. Yet -
yapamıyacaklanndan c Yavuz• un a - ~iş yaşında bir P!ri ~ldide olan bu_ r~-
teşine cevab vermediler. hib hayatının_ ~ ~eş senesını 

Bu müddet zarfında cevvi havada cProt• da geçı.rmış oldugundan sev • 
da büyük bir faaliyet başlamıştı. Arka gili gemisinden aynlmaktansa onun -
arkaya bir çok telsizler geliyor, her ta- la ber~be_r Si~~toP<?lun ~~ak sula_-
raftan emirler sanki yağıyordu. rına gomu'lmeğı tercih et.ıniştı. Bu mud 

R .ur, k 
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iann det zarfında cYavuz• da flikalarım 
a fCJf 111 • per-y-... mayna etmişti. 

Bu kamıakar~ık ve bazan da birbi- Gemiyi terkeden efrad ve zabitanın 
.rine zıd ve birbirini mütenakız emir- gözleri, arkasına pazar ayinlerine malı-
lerden kumanda heyeti aliyesinin de - 'b . . 1 'ht' h'b . b' k lık h t .. d bo sus }ı asım gıym~ o an ı ıyar ra ı -
nn ır şaş ~ın _ ve ayre ıçın e • ten bir türlü aynlmıyordu. 
calamakta o'.ıdugu anlaşıl!ı.yordu. Asıl N"h t Prot al 1,.J 1 ld · . J ı aye c • çaıı.ıı, a ça ı, su 
şayfını hayret olan cıhet c Yavuz• un 1 bo 1 -rtrn ğ d h ·· 

k ı om z an o e e, a a sonra gu -
mayın tarlaları ortasında yapma ta o - v t . 1 başladı. A t k -
d 

- t ~ı.· .. tadfuıe ma er ey ı ya arnı ya r ı gu • 
ugu gaye me1ııırane ve us - verte de kayboldu ve cProb da tarihe 

ııevralar idi. ka t ' tt' y ın yun tb dak. 
M h lı• · . b h · ·e ve do _ rış ı, gı ı. a ız su sa ın 1 

a a ı memurını 3_ rı) ' • . hafif bu kluklar eminin kaynamı 
narnma başkumandanlıgından evamı - 'd • ~ .. l ~yordu ş 
ri mahsusa ve müsaade telii.kki etme- o ... B~gu ~~ddayı gos e bu bu..:, .... ı..ı kl 

· d ·b· t ·ınlan - ır mu et sonra ~ ~I.U\. u ar 
mış oldukların an sa ı ~aı m.u- d kaybolarak sular duruldu ve her 
essir bir hale ifrağ edemıyorlardı. Dı - a k. h ı· .. ettı' _ k d şey es ı a me rucu · 
ger taraftan donanma uman anı şe - . . . k t . . 
h

. 
1 

d - dan d - temasa girm Rus bahrıyesı bır çeyre saa ıçın -
~:.e ogru o~ya . 7" de mükemmel bir maym gemisi ve 

dıgmden bu yolda bır emır de veremı- .. .ı kaybetmistL İ t b 
rd D.. . bu emir alına ve yuzlerce mayi!Q . ş e u 

yo u. uşman ıse • . . . kadar ... 
venne merasiıninden layıkıle ıslifade • . 
ederek bila mücazat mayın tariala • Ra• talıtdbaltırlerı romorkörlük 

runız arasında dolaşıyor, öldürücü ediyorlm: 
ateşler le .Sivastopolu• bir çeTik sağna- c Y.avuz• un mağruk cProb efradı-
ğı altında hırpalıyordu. nı esir etmek için mayna etmiş olduğu 

Donanma kumandanı cProb maym flikalar ancak bir Rus flikasını yaka -
gemisi ile cJ • ve eZ• sınıfından muh- lıyabildiler. Diğederi cKa.rp• ve eKa
rililerinin limana girmelerine intizar ras• tah'telbahirlerimiz tarafından ye
ediyordu. cProt• (Yalta) dan gelecek- değe alınmak suretile Sivastopola ge
ti muhripler ise geceyi cSivastopoı. tirildiler. 
civannda geçinnişlerdi. << Y ava.z• R.u ~le luırtı 

Bu müddet zarfmda cProh dan bir karp)'tl: 
telsiz alındı. Bu telsizde cP:roh, c Ya -
vuz• !kruvazörü ile karşıtaştığını ra -
por ediyordu. 

uProtu kapanda ... 
Filvaki • Yavuz- limana doğru iler -

liyen cProb u görür görmez cSiva.Sto -
pot. u bombardımandan vazgeçerek 
tam yolla Rus gemisine doğru seyre 
başlamıştı. 

Düşman ınuharebe kriıvazörü, 
cProb un ateş menzili dahiline girdi
ğini görünce bu gemimize karşı ateşe 
başlamış ve ilk iki mermisi ş8yanı dik
kat bir sıhbati endaht1a cProb a isabet 
eder-ek gemiyi tutuşturmuştu. 

cMayın• gibi çok tehlikeli bir ha ~ 
muleyi harnil bulunan cProb un daha 
» Yavuz• la karşılaştığı dakikada aki
beti taayyün et~ti. Hiç şüphe yok ki 
bir kaç dakika zarfında içine yanmı.ş 
bir meş'ale atılmış bir barut fıçısı gibi 
infiliık edecekti. 

Bu itibarla cProh un süvarisi fır -
kateyn kaptanı cRagozski• geminin su 

cYavuz• Sivastopolun bombardıma
nını titil edip tamam- cProb a tevec
cüh ettiği sırada prens cTnıbe Çekoi•
nin tahtı ilrumandasında bulunan dört 
muhrib mahani bidiseye yetişmiş bu
lunuyorlardı. 

Filotili kumandanı cProb un vazi -
yetinin ümidsiz olduğunu gorunce 
cYavuz• a hücuma karar verdi ve dört 
distroyer ileriye atı1dılar. 

c Yavuz• muhnôler kırk palarnar boy 
mesafeye yaklaşıncıya kadar ateş aç -
madı, !&.kin muhribler bu mesafeye va
sıl olunca bunları şiddetli bir ateşle kar
şıladı. 
Düşman muharebe kruvazörünün 

savurduğu merrnilerden birisi hattın 
başında bulunan C:Mülazım P~kin· 
muhribinin kaptan köprüsünü süpür -
dü, bir diğeri aynı botun güvertesine 
isabet ederek infilak etti ve beş nefe
ri öldürdü. 

Bu şiddetli mukalıele karşısında 
mtihribler alel'acele alabanda iskele 

de derin bir uykuya dalmaktadır. Has. 
talık gülrnek ile UY.umak arasındaki 
münasebetlerden doğmaktadır. 

Bundan altı ay evvel Londranın ci
varında Wimbledonda 20 yaşında genç 
güzel bir kızla 24 ya§ında Corç evle -
niyorlar. Bunlar evlenmeden evvel üç 
sene uzun uzun sevişmişlerdır. Ç<'rç 
zengin bir tüccarın oğludur. Hayli zen 
gindir. Mari de gene zengin bir mü
hendisin kızıdır, ve her iki tarafın bir
birlerine karşı besledikleri muhabbet 
te aileleri tarafından hoş görülmüş
tür. 

Bunlar altı ay evvel evlenciikten son
ra, balaylarını geçirmek için İsveçe ga
mişler, oradan Romanyaya kadar uzan
mışlar, ve İstanbul.a gelecekken vaz ge
çerek Viyana yolile tekrar memleket -
lerine dönmüşlerdir. 

Londrada bulunduklan esnada bir ak 
şam karı koca sinemaya gitmişlerdir.Si 
nemada Şarlonun Asri Zamanlar is -
mindeki filmi oynuyormuş. Film ger.ç 
kadının fevkalade çok hoşuna gitmlş 
ve kahkalhalarla gülerken bird~bire 
başını önüne eğere/k uyumağa başla -
mıştır. Corç, evvela işin farkına var -
mam~, fakat bir müddet sonra en gü
lünç sahnelerde karısının sükiit ettiği
ni görünce zavallınm, derin bir uykuda 
olduğunu gönnüş. Dürtmüş, uyandır -
rnak istemiş, karı.sı bir türlü uyanma -
mış. Corç şaşımıış ve karısını aldığı 
gibi eve götürmüş. Güzel Marinin ka1bi 
atıyormuş, derin derin nefes alıyor -
muş, fakat kafasına soğuk su dökülme
sine ve kollan, kaba etleri çimdikten 
morarınasına rağmen bir türlü uyan • 
mıyormuş. Nihayet Corç .acele bir dok
tor çağırmış, gelen doktor da işin ne 
olduğunu bir türlü anlıyamamış. Bu 
sefer, meşhur profesörlerden biri cel
bedilmiş, profesör hastayı uzun uzun 

ederek uzaklaştılar, cYavuz• da muh-
ribleri kovalamadan uzaklaştı. 

Bu muhribler perişan bir halde bi
lahara saat dokuzda cSivastopol• !ima
nma döndüler. 

uOdesau da ..• 
Bu müddet zarfında cYavuz• un an

sızın (Sivastopol) önünde görünerek 
limanı ve müessesalı askeriyeyi topa 
tuttuğu dakikadan on iki saat evvel 
yani t~rinievvelin yirmi dokuzuncu 
gününün ak§amı ortalık iyice karar -
dıktan sonra cOdesa• limanının med
halinde fenerleri söndürülmü.ş iki tor
pido arzı endam etmişti. 

Mezkür limancia muhafız olarak yal 
makta olan cDoneç- ganbotunun zabi
tanı ve efradı limana giren torpido -
larda rusça kumandalar verildiğini i
şittiler ve bundan limana dahil olan 
muhriblerin Rus gemileri olduğunu 
teyakkun ederek aldırış etmediler. 

İki muhrib limana girdikten sonra 
birdenbire cDoneç• ve Jimanda demir
li bulunan bir Rus vapuru üzerine a -
teş açtılar. 

\ 
M ari 

muayene etm~ : 
- Yeni bir hastalık kaıqısında bu .. 

lunuyoruz, demiş ve hastalığın arazını 
tetkik etmeğe başlamış, bunu bir sinir 
buhranının yeni bir çeşidi olarak telak
ki etmiş, tetkiklerini o yolda yürüt -
müş ve bu hastalığa narcolepsie ismıni 
vermiş, bazı rnüsekkinlerle kızı sekız 
saatlik bir uykudan sonra u -
yandırmağa muvaffak olmuş. Mari u • 
yandığı zaman hiç gayri tabii bir arıZ3 
göstermemiş, kocasile otwmuş yemiş 
ve içmiş, doktor gülmemesini tavsiye 
etmiş imiş ... Fakat mümkün olur mu? 
Hayat bu, insan güler de, ağlar da. Ma
ri bir tesadüf eseri bir kere daha gü -
lecek olmuş ve tekrar derin bir uykuya 
dalmış, bu sefer de 17 saat başını yas • 
tıktan kaldıramamış. 

* • ıt 

Şimdi Corç karısının güJmemesi için 
sabahtan akşama kadar facia rolleri 
yapıp duruyormuş, evdeki bütün şen 
tablolar çıkarılmış, yerine ölü k-im.c::e -
lerin hatıraları asılmUi. Salonun orta.. 
lık yerine insana korku ve dehşet ve -
recek bir iskelet konmuş, evde iç aça
cak bir haber verilmez, bir çift şen lA
kırdı söylenmezmiş. Corç eve her geJ. 
diği zaman karısına bir felaket haberi 
getirir:miş. Bu kederli alem de Mariye 
yaramamış, teessür içinde yaşıya ya -
şıya gitgide zayıflıyormuş, şimdi Ccrç 
karısını alıp Arnerikaya tedavi ettir -
rneğe götürmek istiyonnuş amma, 
transatlantik'ie birisi kazara karıs•nı 
güldürürde, sevgili eşi bir daha uyan. 
maz diye korkuyormuş. 

lav• ve lahik cMidilli• seri kruvazö -
rü Batumu topa tutuyordu. 

...Midilli• nin bombardımanı bereket 
versin ki sivil Batwnluları korkul -
maktan başka askerlik noktai na.zaın
dan ciddi telakki olunabil~cek bir ne-
tice vermedi . 

tıHmnidiyen (NOIIIWtı•iJt) de.. 
&Hamidiyeye• gelince Türk bahri -

yesinin bu miu-uf kruvazörünün ha -
sesine cNovrosisk• limanının bom -
bardımanı isabel elmi§ti. 

Ansızın cNevrosisk• önünde goru • 
nen cHami<liye• !imanda demir üze -
rinde L·l1unınakta olan iki vapunı -
muzu bilhassa hedef ittihaz ederek a
teşe başlamıştı. Bej dakika sonra mü
teaddid isabetler alan vapurlar alev a
lev yanmıya başladılar ve biraz son
ra da ~ark.oldular. 
Doğruyu söylemek lazım gelirse 

Türk ' taarruz planı şayam takdir bir 
maharet ve ineelikle tertib edi1mişti. 

Yalnız tatbikat sahasında bir plan ü -
mid edilen neticeleri veremedL İşte 
Karndenizde harekatı harbiye böyle 
ba1lamış ve kudretli cYavuz• muha -
rebe krüvazörü Karadeniz sularında 
ilk defa olmak üzere kendisini böyle 
göstermiş idi. -------

Dünya rekoru 

cDoneç• o kadar şaşırmış ve bunal
mıştı ki mukabele etmeğe vakit bile 
bulamadı, muhriblerin ilk hwnbara -
ları cDoneç• in üzerinde kümelendi 
ve gemi hemen gark oldu; müretleba
tından otuzu da boğuldu. 

uBatum,. da Ja «Midillin laali • Bostan. 1 S (A.A.) -Amerikalı koşu 
ett • • cu Doulash iki millik mesafeyi ekiz 

Y B:·müddet zarfında sabık •Bres -ı d~ika 48 saniyede katetmek suretile 
dunya rekorumı kırmıştrr. 



C:ayf ... .. 

Haftanın tarihi .. ~ .. 
lzmir ve Ankarada klübler birle§iyor mu?. HamdiEmin neden isti
la etti:' - Bir Yunanlı zenginin bir milyon drahmi teberru etmesinin 
manası nedir? • Biga belediyesi bisiklete binmeii ycuak mı etmiı?-

Finliindiyaya giden güre§çilerimiz kazanabi/ecekler mi? 

Yazan: M. Sami Karagel 
lzmir ve Ankarada kliibler bir • 

lefliriliyor mu? 

İzmir ve Ankara spor klübleri bir -
Jeştıriliyormuş .. Ben bu haberi se -
vınçle karşıladım. On bir kişının bir a
raya gelerek köhne bir oda veyahud 
bir bina içinde vesaitsiz, muallimsiz, 
bnşsız ve kontrolden uzak ser azfıd o· 
larak yaşamaları gerek içtimai terbı· 
ye bakımından ve gerekse Türk spo -
runun gaye edindiği prensipler itiba -
rile hiç de iyi görülebi1ecek bir şey 
değildi. 

Kanun, on sekiz yaşını itmam etmiş 
olanlara kli.ib açmak saiahiyetini ver -
miş bulunuyor... Ve bu salahiyetten 
her Türk vatandaş istıfade ederek ba -
şma topladığı beş on kişiyle bir mer -
kez göstererek klüb açabiliyor. 

Bence; kanunun bu babtaki maddesi 
tadil edilmeli, ve her önüne gelen spor 
klübü açmamalıdır. 

Spor klübü açmak isteyen kimse -
den evsaf ararunalı, merkez olarak 
gösterdikleri binalarm beden kültürü
ne ve sporlara yarar salonları, mey -
danları, alat ve edevatı olup olmadığı 
cihetleri sorulup tesbit edildikten son· 
ra, küşadlarma müsaade verilmelidir. 

Hülasa; banyosu, duşu, muallimi, 
doktoru olmıyan bir spor klübiinün a
çılmasına kat'iyetle engel olmalıdır. 

Yoksul bir çok klübler yerine, me -
deni varlığı haiz birleşik ve müteazzi 
klüblerin mevcudiyeti hem ahlaki ve 
içtimai bakımdan ve hem de sporların 
hakiki manasını ifade eder cihetten 
memleket için daha faydalı ve mahsul
dar olacağına iruınmalıyız. 

Bjanenaleyh; eğer haber doğru ise 
spor kurumunun İzmir ve Ankarada 
bulunan müteferrik klübleri birleşti -
rip bir kaç klüb haline getirmek iste· 
mesi kararı cidden iyi bir anlay~ ese
ridir. Bu işin yalnız İzmir ve Anka -
raya inhisarına meydan vermeyip u -
mum memlekete teşmiline çalışmalı · 
dır. 

• • • 
: Harndi Emin neden i•tila etti? 

Harndi Emini tanırım. Eski bir atlet 
~e futbolcüdür. Bu arkadaşın futbol 
Jederasyonundan çekilmesine üzüldüm. 
Gazetelerin neşriyatına bakılacak olur
aa; istifasına sebeb; merkezi umumt ile 
aralarında noktai nazar ihtilafı var -

dıklarını, verdiklerini biliyorlar ... 
Yunanlı zenginin sporların şahı 

ve esası olan atletizmin menıleket 
müdaraasma içtimai terbiye ve sıhhat 
bakırnma yararı olduğunu bilerek doğ
rudan doğruya ve muhtas manada te
berrüünü bu şubeye vermesi milli ter
bıye bakımından şayanı takdir bir e -
serdir. 

Beni, hayretlere düşüren bir milyon 
drahmiden ziyade, Yunanlı zenginin 
parasını vereceği yeri bilmesidir. 

• • • 
Biga belediye&i bi•iklete binme

ği men mi etmiı?. 
Okuyucularım; Bigadan bana bir 

mektup yoUamışlar ... Meali hülasa -
ten şöyle: 

« ... Bisikletcili.k memleket müdalaa
sı için elzem olan sporlardandır. Biz 
gençler bisiklet sporuna merak ederek 
bir çok makine getirttik... Belediye 
faaliyetimizi, şevkimizi kırdı. Şehir 
içinde sokaklardan hisikietle geçmeği 
menetti.. ilh ... » 

Biga, güzel ve şirin bir kasaba. So -
kaklan o kadar dar değil. .. Sonra; bü· 
yük şehirler gibi tramvayları, otobüs
leri de yok... Bisikletcil er, caddelerde 
yarış da yapmadıklarına göre neden 
belediye bu sporculan menetmiş aca
ba!.. 

Ben. kodaman bir sporcu sıfatile Bi
ga gençlerinin şikayetlerinden ziya w 

de tamennilerine iştirak ederek derim 
ki: 

- Bırakınız bisikleteBer ve makine· 
leri çoğalsın ... Bir gün gelir, hem bu 
makineler hem de buna heveskar olan
lar lazım değil elzem olacaklardır ... 

Finltindiyaya giden güretçile • 
rimiz kazanabilecek/er mi? 

Etrafırda bir çok dedikodular cere
yan eden milli güreş takımııtıız ve an
trenörü Finlandiya ve İsveçe kadar git 
rnek üzere yola çıkmış bulunuyorlar. 
Güreş milli takımımız yedi kişiden 

mürekkeptir. Yalnız, Kenan hariç ol
mak üzere eskiler hep dahil ... 

Hüseyin'in yerine Kenanm götürül· 
mesi her ne kadar muvafı.k değil gibi 
görülür ise de, işin iç yüzüne vakıf o • 
lanlarca hal böyle değildir. 

Hüseyin cidden teknik sahibi, tec • 
rübeli, cesur bir güreşcidir. Ve seçme-

la yaz1lan yaz1 

ı Günlerden bir pazartest günü 1d1. Saaı dörde geUyorau. Şe:.. ... 
de ınüh1m bir Jş1 olan Con Fergson eve gitmek Qzere ldl. 

Tam bu sırada kAtlbl Beyker, dahili telefonla Barda Car 1.slml1 
bir ad:unın kend1sln1 ıörmek 1stedi~ blldlrdi. 

2 Forgson: 

- Pek AlA, dedi, getir bir tki dakika konuşabillrlm. 
Bunun üzerine patronun odasma glı'meslne müsaade edilen 

)'eglne memur olan Beyter, Harr13 Carı tcfinln yanına çıkardı. 

·3 KontlfDl& silkfmetle bqladı, Yalnız Harr1a oar 
konullJJOrdu. Fakat bira:ıı aonra lıUster J'erJ

IOn'un odaama blt1§1k odacia bulunan memurlar ,.ot
aek sesler Jeltınele batladılar. 

4 Bunu mUteakfb misatlı 
• Elbet benim de mam 5 Beş dakika sonra pntron, 

onu mntenkip memur-
gelecektir• diye sOylenerek lar ve nihayet Beyker çıkıp 

gittiler. dışan çıkb. 

6 Fergson o gece bir arkada§ında kalacaktı. Fakat bir dok
tor olan arkad9ofl akşam yeme~inden sonra ansızın bir ha.s

taya çaiınlmı§, gitmek mecburlyettnde kalmJ4tı. Bu mecburl
yett bıraktıtı bir tezkere ne Fergson'a blldlrmt.şU. Fergson da o
nun gaybubetinde mutadı veçhlle piyasa, raporlannı tetkike to
yulmu.ştu. 

7 Doktor gece dokuz buçukta gerı döndüıtü vakit Fergson'u 
ölü olarak bulmuştu. Cijterlne isabet eden bir kurşunla 

yerde boylu boyUnca yatıyordu. Kimse ses, sada lşltmemlşti, o
danın pencerelerinden blri ardına kadar açıktı, halının üzerinde 
C}amurlu izler görünüyordu. Evdekilerden şüph.eye linkAn yoktu. 
Duvarda maktul taratından yazıldı~ı anlaşılan 1k1 hart vardı. 
... erııson bu_ harfiert kendi kanlle yazmıştı. 

lerde Kenan tarafından tuşla yenilmesi 
mu;, bu güreşeiyi götürınemek için bir se ....-~---..----...,----::-~-r-~-;-j 

Ben, her han~i bir federasyon reisil: be b de teşkil etmez ... 
merkezi ~umı arasında idari ve malı Fakat; Hüseyin; Berlin olimpiyadla 
ceoheden w ~ı~ anlaşama~azlık zuh~r rm don dönüşte evlenmiştir. Daha he 
ed~bpecegını ka~ul .~d.~rım. de, ~eknık nüz balayı yaşıyor. istirahattedir. Bi 
ihtılafın ve hatta kuçuk bır munakn-ı naenaleyh· Hüse · · istir' ahate terke-

b·ı .. d ı b'l w. k ·ı t yın ı 
şanın ı e vucu a ge e 1 ecegıne aı dip Kenanı götürmek muvafıktır. 
olan:ıam. . . . Kenan, hem cesur güreşci ve hem db 

Bır kere; bır federasyon reısı mu - gu"reşe z' · 1 larile giren bit 
ıı..-kk k 1 ~ tek "k 'd' ıncır erne oyun 
:ıw • a cvve a nı cı ır. pehlı' .:ı 

van·.ıır. 

Bu sebeble; Harndi Emin'in, umumi Kenanın zincirleme ve müselsel o • 
m erkezle ihtiUıfı eğer düpedüz bir i- yunları her hangi bir hasını bunaltmak 
darccilik noktai nazarından münbais için kafidir. Bu yaradılıştır, ve her peh 
bir ihtilaf idi ise, ona diyeceğim yok... livana müyesser olmıyan bir vergi • 
Fakat; tekniğe dokunan aksamaya taal- d 
Jftk ediyor ise, umumi merkezi teşkil 

ir. 

eden federasyon reisierinin bu yoldaki 
müdahalelerini doğru bulmamak lii -
zımgelir ... 

Benim diyeceğim şudur: Spor kuru
mu, son zamanlarda bir çok kıymetli 
arkadaşlarını kaybetmekle Türk spo· 
runu daha ziyade zaafa sürüklemekte· 
dir. 

Bir Yunanlı zenginin tf'berrüü 
Atina gazeteleri Mısırda bulunan 

Yunanlı bir zenginin Yunanistanda 
atletizmin terakki ve inkişafına sarfo
lunmak üzere bir milyon drahmi te -
berrü ettiğini bildiriyorlar. 

Evet; bu o kadar hayret edilecek bir 
mescle değildir. Bir Yunanlı Averof'da 
bir çok seneler evvel Yunan sporu için 
yüz milyonlarca drahmi vermiştir. 

Fakat; asıl bu teberrüün şayanı dik
kat olan tarafı catletizm» Jçin oluşu -
dur. 

Kenanın, güreşte tek bir kusur\\ 
vardır. Bu da; taktik boşluğudur. Ya· 
ni; hasmının seyrine tAbi olup hasmı 
kendi seyrine mahkum etmemek ha . 
tası ... 

Kenan, şimal turnesinden sonra, el· 
de edeceği tecrübelerle takt'ik kablliye· 
tini de edinirse yenilmez bir pelıli 
van olacaktır. 

Çobandan bir şy beklemiyorum ... Za· 
ten, ne evvelden bekledim ve. ne de 
şimdi bekliyebilirim ... Müsabakalar -
dan uzaklaşsa bile, ne Nuri gibi ve ne 
de Saim gibi bir profesör olarak da kul
lanılamaz ... 

Mustafa, cesur, kavi, hakim bir gü
reşcidir. Vücudundan istifade edilebi
lir. 

Saimden güreş geçmekle beraber, 
şimal turnesi avdetinde onu iyi bir 
mua;U,m o~arak memlıeketinc faydalı 
kılabilir .. 

Demek: verPn de, alan da ne için al- , (Dcvnmı tO uncu sayfada)" 

9 (Yukandakl resim) :Müteı. 

tto ertesı gün Uk lt olarak 
Fergson'un yazıhanesine gitti. 
Kltlp Beyker, Harrls Car lslmll 
bir adamın geldll1n1 patronla a
ralannda bir müooka~a reçti
~inl anlattı. Onun bu ıtade6in1 
yazıhanenin dJier memurları 
da teyit ettiler. 

8 (Soldaki resim) bJr polis, 
pencerenin dışında buldunu 

bir •emsiyeyi polis müfettişi 
cHolba verdi. Ş&msiyenln üze
rinde maktulün duvara karaln· 

. dı~ı aynı harner mevcuttu. Ya
nı Harrls Car isminin llk harf
leri". 

Müfetti~ Holt elindeki kuvvetli delaile. istinaen Harris Carn 
tevkif ettirmiş ve sonra kara • haberı Madam F ergsono aç

mak için yola koyulmuştu. Müfettiş avdette çok düşüneeli idi. 
Kararını \ ermişti. V. • • 

Harris Car suçlu mudur, degıl mıdır ? Bu sualin cevabı yu· 
kardaki resimlerdedir. Muammayı halledemezseniz 10 uncu say .. 
faya bakınız 1 

ı O
Tutuıup getirHen cHarrıs Carıı cina
yetten haberi blle olmadıltını iddia et. 

tl. Cinayetin işlendiği sırada evinde oldu
~unu ispata hazırdı. Yalnız şcmslyeı In 
kendi şemsiyesi o!du~unu \C bir gün c v •1 
maktulü tehdit ettiğini 1tirnft.an çckl.ı

medl. 
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Hafta ni 

İtalya Başvekilinin oğlu Vitoryo Mu 
,solini, Matrnazel Orsola Buvoli ile uzun 
zaman seviştikten sonra nihayet baba 
amın rızasile evlenmiftir. 

Ağaharun oğlu da babası gibi Avı·u
palı bir kadınla evlenm.ijtlr. Resimde 
kendisini Bombayda şereflerine tertip 
edilen bir ziyafette 2:österlyor. 

SON POS'f.~ 

resimi e ari hi 

Son zamanlarda hastalığı hakkında birçok dedikodular yapıldığını duydu· 
ğumuz ve bunların tekzibine şahit olduğumuz İngiltere Kralı Altıncı Jorjun 
Amiral üııiformasile ve Kraliçe ile beraber çektirdiği ilk resim. 

Efgan Başvekili Londrada, Baldvini 
• 

ziyarete giderken. (Başveldlsoldak.i sa-
kall.ı zattır) 

Sabık Ingiltere Kralı, Vindsor dükü,kendisini Viyanaya ziyarete gelen kız 
.kardeşi ve en!Jtesile bir arada. . 

Sayfa 9 
= 

Kıymetinin yüksekliği 
kadar ele geçirilmesi de 

• 
güç olan mücevher: Inci 
Inci nasıl isHhsal ediJir? - Incinin mazisine ve haline 

bir bakış - Inci yiyen lmparatoriçe - Inci dağıtan 
sefir - Kana boyab inciler 

Hindistanda ele geçirilip temizlenmek üzere atölyelere gönderilen inciler 
. cİnci!ıt deyi~ geçmemellL İnci yi -~s -~ler .. . Yok ... Arnele olarak çalıştılar ise 

tihsal etmek hıç te kolay bir iş degıl - vay hallerine ... 
dir. Basra körfezi, Hincl, Çin denizleri «Kızımı en · · .. b'l 
d 

· likl · d . . . b.. ıyı yıızme ı ene 
erın erın e yetı~en bır nevı l' • • • 1 

yük midyenin içinde bulunan bu nes • verınm ••• n 
nenin elde edilmesi için bir çok zaval· Oralarda insanın itibarını aı ttıran 
lılar bile bile hayatlarını tehlikeye aok. cyüzme kabiliyetinin derecesidir!» Hınd 
maktadırlar. Bununla beraber içlerin· adalarının birinde kız baba ve anaları 
de inci avını iptila derecesine götü- damatlarını daima iyi yüzücülerden 
renler vardır. Hindistanda sahil mm _ seçerler ... Bunun için velev ki fakir ol
takalarında cineiye büyülenmiş» tabiri sunlar, delikanlılar küçük yaşlar.ndan 
sık sık i.şitilmektedir. itibaren balıklar gibi ömürlerinı hep 

cİnciye büyülenmiş» olanlar bu teh- deniz içinde geçirirler ... Adanın zen -
likeli işi para hatırı için yapmazlar ... gınlerinden biri kızını evlendirrnek is
Bunların inci bulmaları bir nevi ipti . tediği vakit memleket halkını tesbit 
ladır ... Bundan bir müddet evvel Bas- eylediği yere davet eder ... Delikanlı -
ra lkörfezinde, Hind sahillerinde .ı;ırf lar da gelirler... Soyunurlar ve de
inci avı hakkında malfunat toplamak nize atılırlar ... Denizin dibinde en faz
gayesile dolaşan bir muharrir çok Ya • la kalabilecek delikanlı damatlığa in • 
kışıklı, kaviyülbünye bir arap delikan- tihap edilir. 
lısı ile görüşmüş ... Bu delikanlı H! nd lncilerin kıymeti 
sahillerinin en yaman inci avcıların - Her inci bir değildir. İnci vardır pa· 
dan biri imiş. Muharrir ona ne içın bu ra eder ... İnci vardır para etmez. 
tehlikeli j~e girdiğini sorunca şu şa • cBakire•, yahut cparanyon» cıns:n-
yanı dikkat cevabı almış : den olan inciler tane ile satılır ... Kiiçiik 

c- Denize dalıp ta bir inci buldu · inciler ise ok.ka hesabii e gider .. . 
ğuın vakit, çok zalim bir hükürndarın Bundan iki ay kadar evvel Avustral· 
sarayında esir bulunan bir prensesi ya tarafında elde edilen bir tek ;nc!ye 
kurtardığıını sanıyorum... Bana öyle S 1,600 !ıra kıymet biçilıniştir! .. 
geliyor ki denizin dibinden kurtarıp ta En güzel inci dizisi Am('r.kad~ıdır. 
ziyaya ulaştırdığımdan dolayı inciler Bu diziyi meşhur Rus prensi Yu upof 
bana teşekkür etmektedirler ... » satmıştn. Kıy.meti; 480,000 Türk lır.ı5ı 

Maama:fih bu gibilnri azdır. İnci av • dır! .. 
eliarının çoğu fakir insanlardır. İnci Inci yiyen imparatoriçe! .. 
avcılığı yapmak için çok iyi yüzme bil· Meşhur imparatoriçe Kleopatrd ye -
rnek lazımdır. Ayni zamanda çok sağ - mekte ınci yiyeceğine dair Antuan ile 
lam ciğerlere malik olmalıdır. bahse tutuşur ... Yiyeceği incilenn tu-

inciyi şu suretle elde ederler: tarı 1 O milyon sesterse olacağına söz 

Deyli Ekspıces gazetesinin hususi tay 
,-aresi bir telkik seyahati esnasında re· 
,ı.m.de görülen muharrirlerile beraber 
kazaya uğr8.11Wj ve içindekiler ölmüşler Musolini kendisine dehalet etmi§ ola n eski lia~ reısıennden Gotaçın ve 

İncilerin bulunduklarını zanneyle - veririz. ( Sesterse eski Romalılaı ın bir 
dikleri yere sandal ile giderler. Den!ze nevi nakdı idi). inatçı olan (K!eopat -
dalacak olanlar diz çökmüş vaziyette ra) sözünü tutar ... İlk hamlede l vv e~ • 
dururlar ve dirsekierini dizlerine da • den sirke içinde erittirmiş olduğu bir 
yıyarak sık sık ve derin derin nefes a· milyon kıymetinde bulunan bir inciyi 
lırlar ... En son aldıkları derin bir ne - yu tar... İkinci milyonu yutmak ii zere 
festen sonra hemen denize atılırlar... iken hakem ckazandınız mukaddes im-

~ir. Seyyumu kabul ediyo~. 

Musolini m~hur Romalı Ecipin'e ait 
bir filmin çevrilmesine nezaret ediyor. Amerikadaki son feyezanlarda evlcr e sandallarla yiyecek nakledilmiştir. 

İncilerin bulunduğu yer derin ise ı::ağ paratoriçe!..» der ve (Kleopatra) yı di
ellerinin baş parmaklannı bir ipe ge· ğer incitel'li yutmaktan vaz geçirir .. , 
çirdikten sonra dalarlar... Bundan Kleopatradan evvel meşhur trajed • 
maksat icabı halinde hemen yukaıı çe- yen Ezopus K.lodiusun oğlu bir zıyafet 
kilmeleridir. Daima müddeti takriben sırasında davetlilerine birer inci yut _ 
bir buçuk dakika sürer. turmuştur ... 

Avcılar tekrar suyun yüzüne çıktık· Inci dağıtan •elir! .. 
ları vakit yüzleri mosmordur. Çok de- . Ingiliz kralı (birinci J ak) Fransaya 
fa burunlarından, kulaklarından, hat- fevkalade murahhas olarak Diik dö 
ta gözlerinden kan fışkırır ... 

Denizden çıkar çıkmaz yün battan:- Bükingarnı gönderir... Muralıhas, 
yelere sarılırlar ve yere uzanırlar... Prens dö Galin Fransız prenses. Htm -
tekrar daima vakti gelinciye kadar öy· riyet 4le evlenmeslni temin eylem~"~le 
le kalırlar ... Bu adamlar bir saat için- mükellef idi! 
de dört beş defa dalarlar ... Günde an· Çok kurnaz bir adam olar. 'T)ıik ışi 
cak iki üç saat çalışabilirler... Ccm:p kadınlar vasıtasile temin eylemE'·. ta • 

"denizlerinin suyu çok daha tuzlu ol . sarlar ve şu muazzam hileye bas\ urur .. 
duğundan bu biçareterin gözlerı yanar Elbisesine baştan aşağıya karlar :nci 
ve üç dört sene içinde kör olurlar... kaplatır ... Fakat öyle bir surc 1

P ·~ı en 
Şayet incıJer: kendi hesaplarına eldP ufnk bir harekette inciler ÇÖ7Ü ·ıl ... 

ettiler ise ne mutlu onlara ... Hiç ol 1 Fransa kraliçesinin huzurun c·ıkar ... 
mazsa edindikleri para. ile geçinebilir ·l (Devamı 10 unct& ısnyfad:ı) 



10 5&7fa SON POSTA 
Şut.t 16 

" Son Posta , nın 
Suriye mektuplan 

• 
Kıymetinin yüksekliği ilk kalemde 3000 kişiyi aç bırakacak 
Kadar ele geçlrilmeai h J b. t bb.. 1 De güç olan ayır ı ır eşe us. 
Mücevher: Jncl (Ba~tarufı ı inci sayfada) Birkaç sene içinde çok daha ucuzla-

parayı sokağa atılmaktan (!) kurtar - yacak ... 
(Bqtarafı ı inci sayfada) Ve Sandler raporunda kanaviçesi yapı- (Bqtanfı 9 UDCU sayfada) mak Iazunmış. Güldüm: 

olan Suriy.elilerle yaptığım konı.şna - lan plfuu tamaınla.ınak sadece Mill e!· Her adım atışmda inciler yerlere yu. Ne tuhaftır ki çiçek düşmanlannm - O kadarı fazla ... Biçare karanfil· 
Jarla vasıJ olduğum netice de budU!". ler Cemiyetine düşen bir iştir. varlanmağa b~lar... Resmi kabulde olduğu gibi, çiçek dostlannın sözleri de ler, ucuzlaya ucuzlaya canlı kaldır.:m 

Sancağın, İskenderun körfezinin A- Sancağa dahilf işlerinde tam bir ~8- bulunan saraya mensup madamlar hep beni hem kız&:"dı, hem güldürdü, hem çiçekleri gibi iki paralık mı olsuntart 
manos dağlarının siyasi, askeri, iktısa· tiklru temin etmek, askerlikten tecridi birden incileri toplamak için üşüşür _ ;şaşırttı, hem aglattı. Ve soruyorum: 
at ehemmiyetlerinden bahseden maka- işini tanzim etmek, seçim rejimini tes- ler ... Ve incileri Dük dö Bükingama . İs~bul çiçekçil~rinin piri, Sapu~ca - Demek, babçevanık ilerliyor ? 
1eler biribirini sıra.lıyor. Türk tehlike- bit etmek, dil işlerini in taç etmek, azlı k iade eylemeğe kalkışırlar ... Kurnaz se- kismış. Sapuncakıse halef olan oglu - Tabii... Bugün İstanbulda, sekiz 
sinin Arabistanın kalbine doğru ilerlc lara garanti vermek balısin mevzuu- f' b 

1 
. hnakta . tin Kosta da, ömrünün 22 yılını çiçekler yüzden fazla çiçek bahçesi var .. Bura-

mekte oldugu~ ndan bahs d n e'*eb·yat dur. Yalnız herşeyden evvel de Sancak ır un an gen a n un a ve ya· d · · la da · k · d"'kk~ ı da lı e e u ! di ... 1 k hıfz 1 el . . . arasın a geçırm.ı.ş: r , ve çıçe çı u an ann ça -
gittikçe kızışıyor. Şimdi de Lazkiyenin He vazifesi şimdi harid siyasete münha gar 0 ara ey em erıru nca e • - Babam, diyor, ilk çiçekçi dükka· şanlar, yani çiÇ€k sayesinde geçinen-
rrürki~ tarafından. illıakı için teşebbü sır kalan Suriyenin münasebetlerini ta der ... Bu SW:tl~· ~reket etmek saye· nını bundan tam 63 sene evvel açmış ... ler, 3 bin kişiyi kolay kolay aşar .. 
sata başlanıldığından bahsediliyor. Bu yin etmek lAzımdır. 

1
sind_e memluunalY_e ın. eE,ı:ıu~a-fiak olur!.. Kendisi, zengin bir çiçek meraklısı i - Asıl mevzua da dokunmak istedim; 

teşebbüsata misal olarak Franklen - Muhakkak ki Suriyeliler 9 Eylül mu n,ıl~ere ·~•ı. ~zauet ve inci! miş. Yetiştirdiği bahçedeki çiçeklerin -Mezarlara çiçek gönderilmesine a· 
Büyon itiJBfına göre İskenderun san.ca ahedesinin esası olan vahdetin başlıca İngılteııe kr~ı~ı Elizabet çok mUk. talipleri 90ğalınca, işi amatörlükten leyhdar olanlara ne dersiniz? 
ğına bağlı bulunması iktiza eden Bay ır prensiplerinde yapılan ta dilleri hiç ka- tesit bir kadın ımış. Ayni zamanda ge - profesyonelliğe dökmeye mecbur ol - - Acı acı şaşarun... Maamafih, ın,. 
Buçak nahiyesinin bililhara Fransız bul etmemektedirler. Bir sürü istekleri rek saray, gerek devlet hazinesinı mü- muş. san biraz düşiinünce, Iüzumundan ru 
mandası tarafından Lizikiyeye bağıan vardır. kemmel surette idare edermiş. Günün Bu sözleri dinliyerek bu işteki salAhi la hayrete kapılmaktan kurtuluyor. 
ması üzerine Türkiyenin şimdi bu na- Bu istekler içinde Milletler Cemiyeti birinde sa.tm alması ricasile kendisine yeti.M iman ettiğim muhatabıma: Görüyor musunuz? Bizde mezarlık • 
hiyenin İskenderuna iade edilmesi taie nin 26 ikincikAnunda kabul ettiği muh çok ]aymetli bir inci takdim edilir. Kra - Tabi!, dedim, çiçekler etrafında lar, birer dehşet sembolü halinde arn-
binde bul~ gösteriliyor. Bunun gi tariyet prensibine mutlak surette aykı liçe reddeder ve der ki: koparılan gürültüden haberdarsınızdır. lıyor ... Mezar gibi müUı~ ... Mezar gibi 
bi, Türkiyenin Ammanda bir :k.onsolos n olmıyan bir tek nokta dahi buluna- - Bir İngiliz kraliçesi boş yere para Muhatabım güldü: .lrorkunç ... Mezarlık kadar kasvetli de-
luk ihdası arzusunda bulu.nması da Su maz. Kabul edilınif olan anlaşmanın e- sarfetmez!.. - Evet ... Her yerde çiçek bayramı niliyor. 
riyeyi ve Arahistanı yutmak istemesi saslarını hakim kı lmayı yalnız ey Ftl Çok zengin bir İngiliz tüocarı İngi _ yapılırken, bizde çiçek muharebesi baş Mezarlık denilin ce, gözönüne, uğultu 
nin bir delili olarak telakki ediliyor. muahedesile bağlı olmıyan Milletler Ce liz kraliçesinin bu cevabına sinirlenir. ladı... lu serviieri arasında baykuşlar öten ka 

Halbuki Arnman Suriyede değil. Ma miyeti yapabilir. inciyi satmak istiyen kuyumcuya gi • Fakat b~ ~uh~ebe, bahçevanlan fe ranlık, ürkütücü bir aıem geliyor ... 
veraüşşeriadaclır. İşte, herşey bunun gi Suriyelilerin Parise gelmekle :lk der. inciyi satın alır ... Ve kuyumcunun na hal~e u:kut~u ... L'!'oprağa bir hayli Habuki öyle mi ya? İnsan, sevdikle.. 
bidir. noktasını gösterdikleri manevraya ka. gözü önünde bunu bir havanda eze!' ve para gommuş ~ a~ ıuıça:eler: rinin altmda uyuduldan bir toprağın * pılsaydık, herkesi memnuniyelsizliğe tozunu bir bardak şarabın içine serper - Ya harbı çıçek duşmanlan kaza tistünde dehşet mi duyar? 

Son günlerde burada dolaşan bir şa- sevkederdik ve: nırlarsa? diye 1.asalanıp duruyorlar... Avrupada, mezarlıklar cennet gibi· 
yiaya göre Emir Şekip Aslan Şamda _ cHaşmetlu krali~ şerefine!:. Mecidiyeköyünün meşhur babçevanı dir. Oraya girenler, çiçek kokuları ara 
Mecmaul İlmiyyül Arabi cemiyeti reis Şuşnig istifa mı Diyerek şarabı içer!.. Hacı, Adada yedi dönüm yer almış, Av smda, bütün yorgunluklarını giderir _ 
liğine tayin edileccknıit. Şimdiye ka - E'digor? Kuyumcuya der ki; rupaya da tohum ısmarlamıştı. Bu gü- ler. Her aile, mezalığının bahçesine, 
dar Fransanın belli baflı aleyhdarların İ rültü kopar kopmaz, kendisine tohum bir meraklı bahçevan itinasile bakar ... (Bactarafı t inci sayfada) - Anl"'malısınız ki ngı'ltere kralı' - 1 ·· dan olan bu zatın buraya ayin edil- Y " - gönderecek o an rnuesseseye bir tel - Ve 0 rnezarlıklann çanılan arasmda 
mesi tahakkuk ederse son Sancak me· şayialara göre, Avusturya Başvekilj çesi bu inciyi her halde satın almak graf çekmiş; ve sipa~lerinden, küç:ik ı baykuşlar değil, bülbüller öter ... 
selesi münasabetile Türkiye aleyhinı- Dr. Şuşnig yakmda i~tifa ederek, Lon- kudretinıi haizdir!.. Çünkü tebaasmdan bir ziyan m~bi~d~ va_zgeçmeye ha- Habuki, biz, ölülerintize bir çelengfı 
deki mesaisinin de manası anlaşılmış d ra elçiliğine tayin o unacak tır. Şuşni· bulunan bir şahıs şerefine o inciyi içti!.. zır bulundugunu bıldırınış ! bile çok görüyoruz ... 
bulunacaktır gin istüası bazı allevi sebeplerden mü. r L • • !L d " .. 

ı:. n ~o" ıncı uuam e en gCJTp - Neme l~zım ~ diyor. Toprağa to _ Gazetelerde okuınuşsunuzdur: Kral · * tevelli~r. _ Zevcesi bir oto~obil ka~~: Jıiikü.mJarıl hum ekeyim derken, ocağıma incir mi Aleksandnn cenazesinde, tam 25 bin çe 
Bir ordu ve bir ta k ı· .. _ smda olmuş olan Başvekılın, sevdıgı 

yyare uvve ı vu . la 1 w. - 1 kted' İn · • ..; çok seven garp hu"k" dikeyirn? lenk sayılmış ... cude getirilmesi hakkında.k' .bır kız ev enecegı soy enme ır. c.ı.1 .. en um -
ı propagan- . h lef la ~ v· B I d' d h' .. hesiz Fransız kral - Çiçeğe, çelenge verilen para, ha- Yugoslav milleti bu raJmıru bütün da da devam ediyor. İane davetlerı'nın Şıışn. ı.ge a .o. r_a..., .. ıya.na __ e e ı- an ıç şup ı con • kada _ 

d .. d.. ü L · di D · da ki.katen yazıldıgı r Çok mudur? dünya gozünde, bir iftihar tacı gibi ta· hl·ç bir netice vermedigın·· ·1 g-orenlcr, ye Reis. ı Dr. Şmıtin ısmı ilerı surulmek or unc uu r. aıma yanın u -
6 Kosta Sopuncakisin yüzündeki tebes ı ,şımaktadır. ı:::imdi bir tayyare c:emiyeti yapıp buna tedır_ . .. ··- fak bir çekmece içinde inciler taşır ve .. d n.i.cf· rek 

~ 15 D -led d • d süm manasını eo'"i"ıre devam edi- Çünkü, meşhur bir şairin dedig·i gib!: bir takım varidat kaynakları bulmayı . Vıyana_, - un.. o_g en .. sonra Re- her fırsatta bunları agıtır ı... Senc-
h b b k h ı d '"" rank. h d yor: . c Bir milletin zevkinin ve ruhunun tavsiye ediyorlar. Tavsiyelerin esasları ıc. srat masının uyu o_un e ~uş • de iki milyon f pa asın a inci da-

ta ı h • ını k d ı · h - Yazıldığına göre, çiçeğe senede inceliği, yaşadığı yerdeki çiçekçi dük-Türkiı.:edeki tec:kilata benzer. Ezcümle ,nı1 cg, va .noe .. rv .. er er ce. P esme m .. an_ sup gıtınnı.ş ... B assa a ınıara ınci e • 
J ~ .~oo f d b t k 200,000 lira veriliyormuş. Çiçek, teş- kanlannın bolluğundan anlaşılır!• tayyare menfaatine büyük bir Ya nasjp §e ın onun e ı: n~ u soy.ıeye- diye etmekten büyük bir zevk duyar-

rek Kralcilann me • ..., ...... sız muh'~el rinisani il~ nisan arasındaki aylarda sa Eg~ er mezarlıklara gönderilen N>1enk - piyangonun buradaki ismidir • t.E>.sis .......... ........ m.ış .•• Bu kadınların başında nedimesi r-
bi hareketine karşı ihtarda bulunmu• tılır. Çünkü yazın herkes köylerdedir. lerin ziyan oldugu· hesaplanıyorsa, l'ınk etmek te vardır. r "~ Madam dö Montespan gelmekte im:ş. ır--

F tur Nutuk, el altından Almanya taraf Ve birçok kimseler, ihtiyaçlannı, say- hasis bir duş" üneeye kapılınıyor demek akat, burada anlaşılmıyan şey, he· · ~ .. Bu kadına ve.rrn..iş olduğu ineiletin had-
llÜz ordusu olmıyan, sskerlikle ünsiyet t:ırlıgı yapm.akta devarn eden v: mu~· di hesabı yokmuş... fiyelerdek.i bahçelerinden temin eder- tir. Bırakın ki, bunun önüne geçmenın 
k nt nasyonalistler tarafından tesıs edı- ler. Binaenaleyh, çiçekçiler, senenin yolu da vardır: Mezariıkiara çelenk, çi esbetmemiş bulunan bir memleketin Kana boyalı inciler ••• 
hemen havalanıp uçmak arzusuna düş. len cKültür cemiyetleri• için de bir ~h yalnız altı ayında satış yaparlar. Bu he çek lı.:ontilacağma, fidan dikilir ... Ve 
lllesindaki mfuıasızlıktır tar mahiyetindedir. İncilerin içinde pembeye yak:n ?apça, bildirilen yekıinun dolması için, birkaç sene içinde mezarlıklarımız, ken * · Şuşnig ~unlan ilave etmişt!r: renkte olanlar Hindistanda çok rağ - Ist.anbulluların çiçeğe günde 1200 lira dilikierinden birer park halini alır! .. 

Trablusun Suriyeye iadesi hakkında Kralcılık propagandası yenı Avustur bet görmektedir. vermeleri lazım... Almanyayı düşünün ... 4.200.000 nü-
ki münakaşa Vi! rivayetler devam edip yanın dahili ve harid siyasetine uygun :ımd~tan sahilleri -~~n~a tt;krar Bir parça mübalağa etsek, diyebiliriz fusu olan Berlin tam 1 000 tane çiçekçi 
gidıyor. Şam matbuatındaki neşrıyata olmalıdır. ,ecıiJen bır efsaneye gore ıncı bu~mak ki, İstanbullular, günde t 200 lirayı, çi- dükkanı var. Yani 4000 kişiye bir dük 
Berut matbuatı alay ederek cevap veri Başvakil Avusturyarun, 1 1 temmuz için denize dalıp ta inciyi çıkarırken çeğe değil, ekmeğe bile vermiyorlar!.. kan düşüyor. 
yorlar. Şam matbuatı da buna kızarak 1~936 tarihli A~urya _ Almru:ya iti~ köpek balıklan veya sair yırtıcı balık· -Ya ne kadan bulur yekfın? İst.anbulda ise, bir milyona yakmız. 
tekraı· bahis üzerine geliyor. Şimdi bir lafı esaslan dahılınde Alınanya ıle rlost lar tarafından parçalanan avcıların -Elli, en fazla 60 bin! Satı!jlarm bu Ve yalnız yedi çiçekçi mevcut. Yani, lkl 
de bi.i ka bir rivayet çıktL Pariste bu- luk bağlannı kuvvetlendinnek, İtalya bulduklan inciler hemen renklerini rnikdarı bulahilişi de yenidir ... Çünkü yüz bin insana bir dük.kan düşüyor. Ve 
lunan Suriye heyeti Milletler Cemiye. ~e Macaristan ile de .iyi mün~sebeUer değişti.rirler imiş. eskiden düğüne, ~ana, nikaha, hasta- şimdi çiçeklere ilanı harp edenler, bu· 
tine Jl"Üracaat ederek Trab1usun Su ri- ıdame. etmek ar7.usu~da oldug~n~ e .~ Ora halkı bu ,incilere ckana boyalı ya, ölüye, tiyatroya, konsere çiçek gön nu bile çok görüyorlar!.. 
yeyc ıadesini isteyecekmiş. hemmıyetle k_aydetm~ ve demıştır kı. inciler• derler ... Ve bu ineilere kıy • denne adeti, yalnız Hıristiyanlara has B.en, tahmin edebileceğiniz yerlerin 

Jurnal gazetesinin siyasi muhabiri Avus:uıya ıle P_:ag ve Belgrat ara ~ metlerinden maada aynca bir kudret bir adetti. Fakat son inkılıiplardan be- de güldüğüm , pştığım ve hırslandı -
ne diyor ? sın~a goruş aynlıgı yo~tu~. Fran~a ve izafe ederler ... Sözde bu yolda öıcn ri, müslümanlar da adet edindiler: Şim ğım bu sözlerin notlarile dolan kağıt-

Yakın Şark meselelerinden buglin~er İngılterey: dostluk baglar~yle baglıyız avcmın ruhu inciye intikal edermi.ş!.. di, dini, milll, resmf bayrnmlarda, do- lanmı toparlarken, Sapuncakis güldü: 
de biraz sıkÇa bahsetmiye başıayan v_e bu bag~an 1tuvvetlendırmekle bah o. T. ğum, isim günlerinde biribirierine çi - - Düşünün ki, çiçek sayesinde, izdi-
Jurnal gazetesinin siyasi muharr•ri tıya~ olacagız. _ . 

1 
çek gönderenierin çoğu rniislümandır. vaçlar bile çoğalıyor dedL Çünkü tıp-

Saint - Brice Suriye meselesine bir sü- Vlya_na, 1!. (A.A.) - Muşahıt.e:ın r -Çiçek, başka ne vesilelerle gönde- kı balıkya~, limonla yutturulmuı 
tun yazı daha tahsis etmiş. Gazete• • ka~aatine gore Şuşnig tarafından ~~y· riliyor'! gibi, çirkin damatlar. ve çirkin gelin. 
dün gelen nushasında. gördük ve b .. - ı:nılen nutuk Habsburglann avdetı ı- Resimli zabıta -Hangi vesileyle gönderilmiyar ki? ler de, çiçek bu.ketleri arasında şirin 
nu ufukta teressüm eden yeni manev- çın Avusturyada ihtiyatlı gayretler sar Erkekler, izdivaçlannın 25 inci, 50 in- gösteriliyorlar ... 

Naci Saclultala :rnlar hakkında Suriye mu ha birimizin fedildiği-ni ve Avusturya siyasetınde hikayesİnİn ı d yılmda bile zevcelerine çiçek gön· 
daha evvel yaptığı tahminleri teyit c- Alm~n nüf~zunun gitt~kçe azalmakta deriyorlar! Güzel /stanbulu 
der mahiyette bulduk. oldugunu gostermektedır. hal şekli Valaa izdivacm yirmi beşinci yılı di 

Ma ka tenin başlığı, cAraplarla ~ih·k- Berlin, 15 -Ha vas Ajansının muha kenli olur derler ama, inanmayın... Fena tanıtmıgalım 1 
Ierin arasındaki ihtilafta işin içınden birinden:_ M .. Şuşnigni nutku. siyasi_ mah llarris Car suçlu değildL Duvarda. Baksanıza, Orozdibak sahibi M. Bak'a.. (Baft.arafı 6 ma a)Tfada) 
,...,nı.ayı Milletler Cemiyet'me b•pa·Ka- tellerde ın.k:ısan hayal tevlıt etmış ve ki harfleri Fergson yazmış olsaydı, Daha geçenlercie, zevcesine, izdivllcının 
~.......... ... H ib ki so sene içinde geliş~. bütün belediye lım• dır. Saint _ Brice bu yazıda diyor resmi mahfellerde büyük bir ihtiyat~a sol elini kullanmış olacalrtL a u i~ci yılının buketini gönderdL Hem müesseseleri hu son on sene içinde b~ 
ki : karşılanm~tır. sağ eli bnh idi Fergson Holtun b.n de çıçekteri mor değil. kırmızıydı... yümüş. belediye işleri, bu son on sene 

ırMaderold rnesele Milletler Cemiyc- H f h• sından omın solak olduğu~.u ve _he_r, -Ne demek o? içinde mkişaf et~tir. 
tinc arzedildL Suriye heyetinin mnntı- a taDJD tari 1 işte sol elini kullandığım ogrenmı~tı. - Pembe, kırmızı, beyaz renkli çi- !stanbul belediyesi, on senedir para· 
kan oraya gitmesi lazımdı. Zaten Şam· (~ 8 inci sayfada) (ı, 3 ve S numar.alı r~s.imlere hak~- : çekl::~~ sevinç, saadet alamctidir. sım ehemmi mühimme tercih ederek 
dan hareket edildiği zaman da yol isli- n ız). Müfettiş Holt, katilm suçu Ha.- ı Dugunlerde, nişanlarda, bayramlar- harcamış, her işe ehemmiyetine göre 
kametı. olarak orası verı'lmı·c:tı·. Bu, Su- Mersinli Abmedin takıma neden a- · Ca • ~,_1 k l·ç·ın yazın yazar ı da hisler bu nk · kl 1 'f d 

"~ 1 r:ıs ra yUAıeme • i • ' • re çıçe er e ı a e e- bir sıra numarası koymuc:, baı::lanrnıc: mmadığrnı bilmiyorum?.. Her halde · k llandıgma dr ~ ır " 
rlye Baş'w'ekilinin Parise gelişi iptidai k ken rnaktulün sağ elinı u ı 1 ır... olan hiç bir ış· i yarıda bırakınayıp la-

Arneri a seyahatne alakadar olsa ge - kanaa An k bunu yapar Mo · k ·· 
bir konuşmadan başka bir mahiyeti k' t getirmişti. ca • r Ç!Çe te, hemen her uman ötu· mamlamış, yarım asrın başaramadt!ı 
haiz olamaz, demektir. rc&~im FinlAndiya güreşleri için dü· ken katil Fergsonun solak oldu:u lere gönderilir. Ve matem rengıdi:-. birçok işleri başannıştır. 

Hayır, şüphe yok ki, 9 Eylul tarihli şündüklerim şudur: ya düşünememiş, yahut ta un:tuı u.~- -,En fazla hangi çiçekler sarfolu- Istanbul, yarım asırdan beri, hiç bir 
Fransız - Suriye muahedesınin bir da- - Mustafa ile Kenan iki katagon' tu. Mademki yazıyı yazan. ~a C ae nur • devirde bugünkü kadar bakım gö:.-me. 
ha ele alınması lüzumunu inkar ediyor kurtarabile.cek.lerdir. Ve belki de ü _ ğildi, fU halde katil de Ha~ıs ıru:~.<; -Gül ve karanfil... Hem şimdi, gül miştir. İstanbul, yarım asırdır, bu son 
değiliz, yalnız o rnuahedenin yeni va· çüncü katagoriyi Yaşar alacaktır. lamazdı. Şu halde asıl kat~d.i"" :·· ler,. ve karanfiller burada yetişiyor... on sene içinde olduğu kadar munlazam 
ziyete uydurulması ancak tadil edile • Bilmem talıminim doğru çıkacak Harris Car, yazıhaneye ge. .6 ' gu~ ESkiden, bu mevsimde karanfilleri, gül idare edilmşi değildir. Topu topu l'lh 
cek k mılann tayininden sonra yapıla mı? patrooun odasuıda şemsiyesıru unu - leri tayyareyle ekspresl Al d milyon varidatı olan bir şehrin de bun-

m".,..u. (2 ve ~ numaral.ı resimlere ba İ , e, manya an 
bilir. Suriyeliler ile hazırladığımız .şeyi M. Sami Karayel """l" ~ talyadan, Fransadan getirtirdik. Hava dan üstün idare edilmesine imkan yok-
Türklerin tadil ettikten sonra bu defa kuuz). Patronun katibi Beyker, bir~ ~z~u da, ekspres veya tayyare tur. 
da TLirklerle yaptığımızı Suriyei!erle Oçuncü antrenör de geldi mak:tul:ün odasına girebi1en yegane g:Ciktı rnıydi, İstanbulda ilaç için tek İstanbul belediyesi, muhakkak ki her 
bozmak suretilc cPenelop•kiiri çalış- Futbol Federasyonu taralindan An - memur olduğuna ve 0 gece yazıhanc· gul bulunmaz, muhtekir çiçekçiler ta- belediyemizden fazla takdire layikhr 
maya devam etmek tabii mevzuu bahis .kara mıntakası için angaje edilen an· den en sonra ayrılmış bulunduğuna rafından .karanfilin bir tane."i beş lıra- ve temenni edelim ki, her belediyemiz 
değildir. Akıl ve mantıka dönmek za- ,trenör Mister Cons dün şehrimize gel- göre Harrisin şemsiyesinin nas_ıı ~-~~1~ 1 ya satıhrdı. Halbuki şimdi yerli ve ne- de,sonon sene içinde İstanbul beled;
manı pe1miş, hatta geçmlştir. bile. miştir. Yeni antrenör işe başlamak üze ta maktütün bulunduğu eve gıtligını fis karanfillerin tanesi on beş kuru.şa yesinin faaliyetiini kendine örnek tut-
İskenderunun tabi olacağı idarenin re dün akşamki trenle Ankaraya git - izah ona düşüyordu. Müfettiş onu tev 1 indi.·· İki sene evvel 30 kur~a güç alı sun. 

ana halları Cenevrede tesbit edilıni~ti. mlftir. kif etti. yorduk. ••• 



F antoma Mehmet meslek 
sırrını saklıyor (!) 

Saç tuvaleti Örgü rob modeli 

Hakimin bir meselede fikir edinmek maksadile sordoğu 
suallere bile yanlış bir şey söyleyip mahkum olmak 

kaygusile cevap vermedi 
C<Fantoma Mehmet>, ismi, muhte- - <<Görüp tecrübe ettiğiniz Babit 

lim zamanlarda işitilmiş bir isimdir. oldu» demiyoruz. «Faraza» tabirine 
Bu isim, çok defa, kasa hırsızlıklnrile dikkat edinizi 
beraber, ortaya atılır, en çok da, usta- - Evet, ben de o (darazan tabirine 
hldı dlarak açılmış veya ustalıklı elle dikkat ederek, böyle cevap veriya
açılan kasa.lar etrafındaki araştırmal~r rum t 
sırasında! Hülfsa, Fantoma Mehmet, kasanın 

Mehmet, uFantoma» lnkabını ken- mu" o.t:m olup o,madığı hususunda 
disi mi seçerek kendisine mal etmiş,\t<faraza)) da olsa, fikrini söylemekten 
yoksa onun yaptıklarını duyanlar mı, çekindi .... Ve söylemedi! 
kendisini bu lfıkapla anmaya baş1amış-~ Fantoma Mehmet, tıknaz, eamer
lar ve gitgide bu lakap, Mehmedin ü- ce, oldukça genç iÖrÜnen bir adam· 
zerinde kalım~tır} Orası pek belli de- dır. Te,.,,.,. giyimlidir. Ve hale yeri •a
ğilse de, Mehmedin ~cfantoman oia- lot"Jnd.a .!el4i toplu konu~yod 
rak an~masına itiraz ettiği de ıörül-

memiştirl şu halde. ser.i halindeki G ··ı· 1 anyor meşhur romanda esrar ifade eden bir U ızar ya V Sarl.Şlnlara pek iyi giden bu ckuva -
tür» yüze hülyalı, romantik ve ince bir 

hüviyet olarak kah ortaya çıkan, kah mana verir. 

kaybolan ({Fantoman nın, öz isminin Avukatının müdafaasından -····-····-·······-· .. ·-·--... ··--······· .. ·-
önü sıra gitmesini yakışık a1ır mı bu- " H ·· ·· d·· ,- -~ luyor~ Orası, kendisinin bildiği bir sonra anumanım son u, Gllzellik bahisleri 
teYI bana acıyınız! , dedi· C'ld" .. d" 1 d" . : 

Fantoma Mehmet, meşhur roınan- GalatadaKazım adlı birini. köyün-
1 ın ·zı ın en ınnız 

daki Fantomanın cmüshani saniyesi'> de kardqiie anuını öldürdüğü Bazan ne ufak~ umulmaz şeyler 
imiş gibi bir Jakap taşımasına uğmen, ıçın kin besliyereSt öldüıme1cten büyük bir güzellik hazinesidir. Beş ku-
öteki gibi kanlı vak'alara karışmamıt- Istanbul ağır c.ez.a hak yerm- nışluk clfınolin» in cildi en pahalı bır 
tır. Sadece kasa hıraızlıklarına kanştı- de duruşması yapılan Gülizann, kremden daha iyi teınizlediğini, bir kaç 
ğı noktasından zabıtayı ve adliyeyi müddeiumumi muavini Sadun tarafın- kuruşluk çiy sütün en.güzel bir krem · 

K zhldan F 
den daha zararsızca açık mesameleıi 

boy1amıştır. asa hırsı nda (( an dan, idam yatilı maddeye göre ceza- sıkıştırdığını bir düşününüz. Her glin 
tomalaşmış)) bir halde meharet göster- landınlması, fakat •iddetli elem teairi- elinizin altmda bu1unan, hiç bir külfet e 
mi!} midir} Bu hususta kesenkes bir le tabrike uğradığlndan, cezasının katlarunadan elinize geçirilebilen ve 
teY söy'leyebilmek için, aleyhindeki hapse çevrilmesi istenilmişti. tatbiki yüz yıkamak kadar kolay ve ta
tahkikat dosyalarını inceden ineeye Dün sabah müdafaa yapdmıftır. bii olan ne kadar kıymetsiz şeyler var
iözden geçirmek ve ayni zamanda, bu Salon bıncahınç dolu .idi. Gülizann ve- dır ki yerinde kullanmasını bilince eş
işin ehü sayılanları, yahut müteha .. kiü Ce.mil Nazif, müvekkilesin.in Kazı- siz bir güzellik kaynağı olur. 

Yaklaşan baharla beraber moda rnü
esseselerinde yeni canlılık ta başlamış 
bulunuyor. Gelen yEni modeller bu 
ilkbahar giyinilecek şapkaiar, roblar 
hakkında daha şimdiden bayanların fi
kirlerini hazırlamakta .. Zevklerini tah
rik etmekte. 
Gördüğünüz bu «Örgü rob» da bun

lardan biridir. Yeni mevsimin güzel 
günlerinde seve seve giyilecek sade \C 

şık modeller arasından seçil~tir. 
Örülüşü - Çok kolaydır. Kullamlan 

örgüler: LAstik - jerse, ve ters - yüz. 
Arka - c 15 o. tane Jle başlaymız. 

c5» santimetre olunca örgüyü ikiye 
.katla)'lp bütün bir sırada her taneyi 
arttırınız. c ıS:t santimetrcden itibaren 
iki yandan arasıra bir tane eksiltiniz. 
Şişte c ı3o. tane kalıncıya kadar. 

Sonra eksiitmeyi daha sıklaştırımz. 
Örgünün boyu c48» santimetre olun
ca genişliği c40» santimetre olmalıdır. 
Bundan sonra c ı Oıt santim düz örünüz. 
Sonra c3» defa iki yandan c ı» er ta:ıe 
arttırınız. cSıı er santimetre aralıkla. 
c ı O ı:. inci santimetrede kol yerlerini 
açınız: İlkin c4ıt ilmik, sonra c2ıt defa 
c3:ııı ilmik•, c2 defa c2» ilmik ve c3» 
defa c J » er ilmi k kesin iz. Kol yerlerin
den itibaren c 1 7ıt santimetrede ch de
fa c5» er ilmik keserek omuzları yapı-

nız. 

Ön- Eteği tıpkı qrka gibidir. Yalnız 
c25ıa inci santimetreye kadar iki ayrı 
parça gibi örünüz. cPlikaşe"» ye yer bı· 
rakmız. Her parça c 75» ilmiktir. c2h 
inci santimetrede ikisini birleştirip or
tadan .. ı 4. taneyi yakaya kadar ik!li 
lastik yapını7 .. 

Kollar - c48'lt tane ile ba:ılıayım~. 

HER KADlN 

Yünlü ve ipekli kumaşlar 
nastt temizlenir. 

c6» sıra ( ters - yüz) örgü örünüz. Sorı
ra «jerse• örgüsüne başlayınız. (Bir sı. 
ra ters - bir sırn yüz) iki tane arttlTı • 
nız. .. 8. santimetredeu itibaren het 
cB» snntimetrede iki yandan c ı» cr t&ia' 
ne a~ttınnız. c28» santimetre olunca" 
ortadaki ilmiğin iki yanında .. ı» er n
mik arttırmız. Bunu her c2» sırada bir 
kere tekrarlayımz. Örgünün boyu c45:t 
santimetreyi bulunca şişte takriben 
c ı 26» ilmik bulunacaktır. İki yanlar • 
dan bir defa c3ıt, bir defa c2:ıt, sonra 
c 16» ilm ik kahncı va kadar her defa. 
iki yandan c 1 » er t~e eksiltiniı. « 16. 
ilmiği de birden k E'siniz. 

BiLMELiDIR 
Merd:venleri süpürrnek ve 

ve yastik kchflar1 
aısları dinlemek gereki mı öldürmeği tasatl&madtğuıı, yolda Cildi güzelleştinnek esas itibaril~ 

Yalnız, burada, Fantoma. Mehme- rastgelince ve Kizını cebine d atınca, üç şeye dayanır: Dlnlendinnek, tem!z
din ağır cezada görülen bu mevzudalci lkendi kurban gitmemek için daha ev- lemek ve beslemek. 

Yünlü ve siyah renkte ipekli kumaş- Merdivenleri süpürlirken yanı• 
lar nasıl temiılenir. Yer sarmaşığını nızda ufak bir boya fı~çası bulundu • 
her mevsimde bulmak mümkündür. runuz. Ba~maklann köşelerinde ka • 
Bundom yirmi tane kadar yaprak top- Jan tozları atmak için işini7.e çok ya • 
iayını7- Bir litre suya koyup kayn~lı ·ı rar Hem de bununla parmDkl·k1arlll 

bir dava duruşması sonunda ceza vel davrandığını, lcardefile anasının Dinlenmeden çalışan her hangi bir 
yediğini ve ceza~mn ~esinleştiğini be-

1 
öldürülmesinin uyandardıia ıteeuürün uzuv gibi cild de yorgunluğu nu g:der

'irtebiliriz. Istanbul ağır ceza hak ye- ı de inzimamile. t~vvüren vurduiunu mezse mutlaka yıpranır, eskir, yani nız. Yünlü elbiseyi bu suya batırıp ~ce · . . .,, .. 
b. f ·ı · · f layınız Ust aralarını kolayca temızlıyebı. rsın ız. 

rince, beş küsur aeneye mahk\im ol- müdafaa yoftu ileri sürmiiftür. ihtiyarlar ve çirkiııleşir. 
muştu. Ve fİmdi, Istanbul uTıye ü- Cülizar da «hbiiiıııanun siiDdü za- Cildin dinlenmesi ~k basit. Belki 

kıllı ır ırça ı e ıyıce ırça . • _ . 
teki kaba kirleri geçmiştir. Bundan Yastık kılıflarının yastıga geçı• 

çüncü ceza hak yerinde aene bir la- tea, 'hana aay:uıızl, demittiı'· her hangi bir uzvu dinlendirmekten 
sa hırsızlığı meaeleainden yapılan du- Karar, dokuz martta saal .. altıda daha kolaydır. İki türlü dinlendirme 

sonra elbiseyi düz bir masa üzerine se- rilirken buruşmaması için kıhfı yarı • 
riniz. Bir tülbendi sarma§ık suyuna ba- sından itibaren tersine doğnı çeviri • 
tınp robun her tarafını iyice sill~ Ve niz. İki kat olduğu halde yast~ğn geçi • 
t*-IDli nemli ütüleyiniz. Tertemı~,~lu~. riniz Sonra tersine çevirdiğiniz kısmı· 

ı..1... •=--·-. Günlu-k ·- baftalık. ru;maın, lbu maıı&umiyetini, bir lbmıı bilc:lin1ecektir. ıı..L.Uu w ... 

af kanununa tabi oiarak, tekmiltemif 
olup olmadığmın öğrenilmesine kal- Bir ktllliSJII reisiiii 
mıştır. Çünkü, ortada bir taraftaa mubakemesi 
ınahkumiyetini bu suretle tamamladı- k.i k . 
ğına dair cevap, bir taraftan da temyi- Maliye kazanç tah ~ omıs:onu 
· fd · · d k re.ı·s· A · Ert 'ın resmı evrakı ı.ıha zın a an ıstıfa e hususuna do un- ı vnı an 

1 tt·~ · !.J.l• ·1 '1st bul -nr oeza hak d uğu, kararı bu noktadan bozduğu ve 
1 
~ ıgı 1001as1 e, ıı an -eo· 

dolayıeiie inütehaki müd<letir in fazı' yerinde, mevlcuf olmıyarak duru,ma-

gerek. o'lduğu yotunda bir cevap var sı yapılıyor. 
O ·· - 1 d · Bu evra._ın 16 000 liralık mali bir çuncu ceza, ayn ayn yer er en ge- ~ • 
len ve farklı tarihterle zk! neticeler or· muamdeye ait o~duğu ve aslı ortadan 
ta ya koyan ce,•apların hangisi f ant o- kaldırılarak, yerine m~harref bir~ ~il
ma Me'hmedin bugünkü vaziyerine uy- <ie:ki hazlrhman benze~ı .konuld.ug~, ıd
sun olduğunu sorup öğrenecek~ Eğer <iia mevzuudur. Kendısı, ((bu iddıa, a

•imdiki duru~mada, suçu sabit görü- 'Sılsu• bir iddiadır,:» d~yor .. 
0 - ~c.- 1sed dınlenılen bazı -.. 1üp de cezalandırılacak olursa, kara- un u ce e . . •w• • r-

rın şe1tlinC!e bu geçmişteki halin hesa- hitl~r. evrak.m değ~rrılmedjgını, dos-
ha lcattlmas l'tazım geldiğinden.... yada bulunan evr~uı, asıl evrak oklu-

Fantoma Mehmet sonuna yak1a- ğunu söylemişkrdir. 
şan bu 'kua hırsızhğı' davasından do-1 Duruşmanın <kvamı, bazı f&hitle-

. · · b ı~... •fadeler~nin alın layı aynca mevkuftur. Bu duruşma, nn ıshna e yo ue ı ma-

sonuna yaklaşıyor. Duruşmanın dünJ sana kalmıştır. .., 
kü eelsesinin en enteresan noktası, reJ Havagızı mus1ugu nasıl açtldt ? 
isin kasaya dair suatleri ik Fantoma Fatihteki evinde bavagaz.ı musluğu 
Mehmediu buna verdiği cevaplardır. nun açık kalmasile ~hirlenerelc. -öldü
Şöyle: ğü sanılan Sa'(!-ıin cesedi. Morga kal-

- Bu 'kasa, sizce IJ~uhkem midir? dırılmıştı . Morg, Salihin havagazı ile 
- Bilmem. ben. Açmağa veya kır- zehirtenerek oldüğünü raporile teyit 

mağa girişmed im ki t 
- Cirişm diniz, başka. Fa.rzeddim, 

ki giri. tinrz, kolaY'ıkla aça~lir miydi
niz, yoba güçlük mü çekerdiniz? 

- Bu, bir ~htisas işidir. Fakat, ka
sayı görmedim ki, bir :şey diyemem t 

- Farzeddim ki, görmediniz. Flı
liYukuf, raporunda cıan~k beş saatte 
açılabilir bir knsa .... n diyor. Böyle etan
cak beş san tt e açılabilir, bir kasa ... n 

muhkem midir} 
- Görmeden. tecrübe etn1eden, ne 

diyebilirim} Ne gör<lüm, ne de t~crü
be ettim! 

etmiştir. 
Şimdiki halde, müddeiumumi mu-

avinlerinden Hikmet Sonel, tahkikat 
yapıyor. Musluğun yanlışlıkla mı açık 
kaldığı, yoksa birisi tarafından kasten 
mi açak bırakıldığı - her ihtimale 
karşı - araştırılıyor. 

Yddız oteli cinayeti 
Beyazıtt-a YMız oteli müsteciri ih

rahimi öldürmekten suçlu mal sahibi
nin oğlu Ihrahim hakkında Olduğu sıibi 
babaSt Hacı Emin haldeında da taki
hat yapılmaktadır. 

Cildin günlük dinlenişi geceleyin 
yapılır. Yatarken yüzünüzü iyice te -
mizler ve hiç, amma hiç bir şey sür -
mczsiniz. Hatta pek kuru olduğu içın 
temizlikten sonra yağlıca bir krem 
sürmek mecburiyetinde iseniz bile bir 
çeyrek, yirmi dakika, en fazla yarım 
saat durup bu kremi iyice silersinız. 
Ancak Qndan sonra yatabilirsiniz. Hele 
gündüzün makyajını iyice çıkarmadan 
şövle bir yıkanıverip yatağa girmek 
dİdi bozan en fena bir itiyatttr. 

Derinin üzerinde kalan şey ne olur
sa olsun mesameleri tıkar. Ve derinin 
nefes almasına engel olur. Halbuki ;yi
ce dinlerunek için cilt 1yi nefes alabil -
me li dir. 

Bu. derinin gi.inük daha doğrusu ge
celik temizliği. İkincisi chaftalık te -
mizliği:ıt demiştim. Bu da birincisi gibi 
hem tabii, hem basit, bem de külfetsi7-

Haftada bir gün - hangi gün işinize 
geliyorsa _ ylizünüze hiç bir şey sür -

roeyiniz. Üstüste sürülen p~dra, krcm, 
bo,·a ve sa1re He yorgun bır hale ge -
le~ cildin buna ne büyük bir ihtiyacı 
vardır bilmezsini?.. Eğer genç ka1rnı • 
ya, he~ zaman güzel görümniye azmet-
tinizse siı.iın için biraz müşkül de olsa 
bu dinlenıniye bir gün ayırınız. İcap e
derse 0 gün bir yere gitmeyiniz. Mak
yaja pek ihtiyaç göstermiyen bir elbise 
giyininiz. Ne yapar~z yapınız. Her 
halde cildinizi bir gun sabahtan ak • 
şama kadar rahat bırakınız .. 

Bunu yapamadan geçen blr haftanın 
yorgunluğunu biraz olsun gidermeK 
için son bir çare daha var. Sabahlan 
iki saat için yüzünüze hiç bir şey sür. 
mcden geeeki temiz balinde bırakınıı.. 
Bu. haftalık dinlenmeyi yaparnıyan ba· 
yanlar için bir temfi çaresidir. Fakat 
öbürünün yerini tamamen tutar sar. • 
mayınız ve sık sık müracaat etmeyiniz. 

Siyah ipekli elbiselerle koyu ren .ı er- • w • •• • • H" 
lb

. ı · · d · -'"ilde temizli nı yukarı dogru çekıp duzeltınız. lO kek e ıse erını e aynı .r• w •• 

ebiirsiniz. Kat'iyyen bozulınazlar. buruşmadıgını goreceksiniz. y - .... _ ... __ .. ___ .. _ 

Bu mevsimde giyilecek bir tayyör 

Şubattayız. Daha bahar sayılamaz, amma b< zı günler - bilhassa g:~1ç ~a
yanlar için - kı§ elbiselerinden sıyrılru ak, bah.:lrı. hatır.lat~n bir ta yy~ gı -
yjnmek hem })(;. mümkün, hem de t:o k .. 2evkh hır.~eyd~. l~te babarı ot.ı .yen 
genç bayanlara iç açan hoş bir kıyafet. Şıyapcarelh nındır. 
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Bir ta vzih Nevşehirde köpek m Deadelesi 
Nevşehir (Hususi) - Belediye ba~ı 

( Baştarafı 5 lnoi sayfada ) 'lhzaren celblnde de hüviyetınl tesbit ettir- boş köp&klerle mücadeleye başlamı tır 
memekte saatlerce ısrar e~ ve suçun Ş • 

tımununun 48 ınci maddesi muclbince <ve dd' 1 h mlyetini ve daha blr Belediye ı:timdiye kadar 200 köpek ze- ı• h 
Razetenlzle o.lakndıırlar aleyhine dava aç- mn ı ve mnnev e em . . . T M k• • t M • ı• v • t• 

ı Istanbul Belediyesi ilani arı 1 
llUlk hakkım malıtuz kalmak §artlle) aşa~ıda çok kanun! sebeplerin inzlmamını nazara a- hırlemıştı,;..r·~------ a ın ıs uavın ıgı m ı anı 

lan salAhlyettar Mkim bu hususta vakl taleb - · ~· -- ·--- · -
il to.vzlh ve tekzlbimin gazetenlzln llk çıka- leri muvafık görerek mevkufen muhakemes1- Türk hAklmtyim. Istanbul Belediyesi Karaağaç Mües aesatı buz fabrikuı için alınacek • 
ıak nüshasının ayni sütununa aynen. derce- nin yapılmasına karar verınlştlr. Dava tara- Bu prensip dahllinde tevzli adalet ettiklm, makinist muaviniiii için .-i7ıdaki prtlar dahilinde bir müsabaka imbôm• 
Dilmesini rtca ederim. tımdan rüyet eelilmediği gibi kendim de mah namuskAr ve dürüst harekAtım ve kanunu -r-

e Geyve belediye reisi All aleyhine açmış kemede bıılunmadım. Karar her hatlil blr en Ince blr hassasiyetle tatbllı:: edegeldl~lm yapılacaktır. 
oldı.:~um dııvn ndl hakaret davası olmayıp hissin mahsıılti olmayıp mahkemenin vlcda- bütün kaza halkının dlllerinde destan oldu- 1 _ Talip olacaklar bir unay.i mektebi tesviye ve makiniat kısmı IIJeo 

fırku bınası dahilinde Adana felaketzcdeleri ni takdir hakkından doğmuştur. Suçlunun ğu gibi ml\zim de bunun canlı birer ~ahldl- zunu ~lacak ve hiç ol.mazaa bir sene İfÇİ olarak bir yerde çalıtmlf buluaa
tnenrnatlne verilen blr müsamered' şahsıma kanun! tekilde yaptı~ı itırazatı ayni gün sa- dir. Ben de hUkaten ve vicdanen garez ve hu 
tnaddel mahsusa isnadı suretne sövmek ve IAhlyettar mercl olan a~ır ceza mahkemesi surnetten tamamen uzak olarak yaradılm!f caktır. 
tllhklrin taııddtidu davasıdır. Bu suç, suçlu- rtyasetıne gönderllerek tetklk edilm~ ve üç bir insanı~ Bu dıı zamanımda halkın mah- 2 - Talipler askerlik hizmetini bilirmit olacaklar ve Y&flan otuz Letf 
nun le h ve ııleyhlnde mahkemece evvclce it- gün mevkufiyetten sonra gayri mevkuf ola- keme~·e gosterdlğt ra~bet ve itimııtııı kablll geçmit olmayacaktır. · 
tlhaz edUen dl~er bazı kararlıırın kendisini rak muhakemeslnln devamma karar verile- tzahtır. » h k1m1 • Fikr 3 __ Talipler hüsnühal varakası, sıhhat raporu ve askerlik vesikasmı ~ 
lıls en tatmin etmemesinden lleri gelm~ blr rak usıılen tahliye edilmiştir. Arkadnşlanm Oeyve ceza a · e~ Ona~ , 
garazın mahsuludur. Blripci duruşma günü olduğu gibi ben de bütün hayatı memuriye- [Son Posta] -:_ ~e~ve beledıye reısı recekleri istek kağıdına bağlıyacaklardır. 
ı.a b da oldu~u ve tebllgnt yapıldığı halde tırnde kanunu rehber ve vazifeyt vicdan te- ile Geyve ceza ,bakımı arasında tahad- 4 _ Talipler nazari ve arneli olmak üzere iki imtihana tabi olacalda.rdzr. 
suçlu duruşmada tspatı vücut etmemiş ve lAkkl ve kabul etmlo cumhuriyetın genç blr düs eden davada belediye reisinin tev- 5 _ Gerek arneli ve gerekse nazari imtihanda iyi bir cevnp ile birlikte 

= kif edildiğini, ve beledıye reisi tara • cevap verme müddeti meselesi de nazarı dikkate alınacaktır. 
I. t b ı B . . ı emurlugv undan· fından vaki olan itiraz üzerine Adapa- 6 - İmtihanlara 2/3/937 Salı günü saat onda "G~lanacaktır. s an u eşıncı cra . zarı agwırceza mahkemesinin tahliye ka- ~ 

7 - lmtihana girmek isteyenler 19/2/1937 Cuma günü saat onbete Ha., ..... ,... tasarrufunda olup Emniyet Sandıgw ma birinci derecede ipotek- ran verdiğini ve muhakemenin Göy • 
-··•u d' w. • kadar arzuhalJerini Müdüriyete vermeleri lazımdır. O saatten sonra YUku-fı. bulunan ve p•-ya çevn'lmesı'ne karar verilip tamamma (575) lira kıymet nüğe nakledil ıgını yazmıştık. Gcyve l ed') 

... ~ · Fik t O k bulacak müracaatlar k.abu ı mez. talcdir olunan Balatta Hocaali mahallesinde hamam sokağında eski ve ye- ceza hakiını re nayın yu arıya 
b' aynen dercettığimiz mektubu da bu 8 - lmtihanı kazananlar hakkında alelusul tekrar tahkikat yapılacaiı 

ni 48 No. lu bir tarafı Arif hanesi ve bir tarafı Hüsnü kahvesi ve ır ta • haberin doğruluğunu ve hil8fı haki _ gibi ahvali aıhhiyeleri hakkında da Belediye heyeti sıhbiyesince tdaar mu-
rafı Mustafa bahçesi tarafı rabü yolile çevrilmiftir. Eveafı kapıdan içeri kat olmadığını teyit etmektedir. An • ayene raporu alınacak ve ondan sonra ite ba,Iattırılacaktır. (762) 
airildikte kvosimen l.aflık, bir ocak, beli, merdivenalb bir oda. Birinci ka~: cak bu mektubu dereederken sayın ce- * * 
İki odadan ibarettir. Elektrik tesi.sab vardır. Umum meaahaaı 25 M2 dir. za h8.kiminin bir maksadı mahsusa a- Senelik muhammen kiralı 30 lira olan Anadoluhisarında Göbu dereııl 
Yukarıda evsafı yazılı ev tapu kaydında olduğu gibi açık arttırmaya v~ let olduğumuz hakkındaki zannını de · sokağındaki baraka 937 veya 938 ve 939 seneleri Mayıs 

1011
una bda-

dilmiftir. ğiştirmesini, istemeği Son Postanın sa- kiraya verilıı;tek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi l..trtuua 
Artbrm. nf'oı0ndir. Arttırmaya ittirak edecek mUflerilerin dece hadiseyi tesbit ettiğini, bu bahis "' d .. "1-L!I!_ t eldi ola kuru luk !u. • t 

~ r.,-~ veya milU etrafında hatta imaen olsun bir müta _ Müdürlügün e goru euull'. ıst nlar 2 lira 25 f ua termDa 
kıymeti muhammeniıı % 7,5 ııUbetinde pey akçesi eder. lea veya kanaat serdeylemediğini ila _ mektup veya makbuzu ile 26/2/937 Cuma günü saat 14 de Daimi EDc::ü-
bir bankanın teminat mektubunu hAmil olmalan icap veyi lüzumlu buluyoruz. mende bulunmalıdırlar.l (800) 
Müteraim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya ~ittir. __::...:..-----------------------------------
Arttırma tartnamesi 16/3/937 tarihine müsadif Salı aünü daırede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arltırmuı 1/4/937 
tarihine müsadif Perfembe günü dairemizde saat 14 den . 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Ak1i tak~irde son 
arttırmanın teabhüdü baki kalmak üzere arttırma on · bef gun daha 
temdit edilerek 16 1 4 1 937 tarihine müsadif Cuma pıın saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve lfıu kanunu
nu ı 126 ancı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile •abit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı aahiplerinin 
bu haklannı ve husuaile faiz ve masarife dair olan iddialannı il4ıı 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daıre
roize bildirmeleri lAzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile aabit 
olmıyanlar sahş bedelinin payla§masından hariç kalırlar. Müterakim verıf, 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icareai 
be::cli müzayededen tenzil olunur. Delliliyo resmi ve 20 senelik 
vakıf icaresi tavizi de diğer bilumum vergiler gibi borçluya aittir. 

Daha fazla malumat almak isteyenlerin 936n07 uomarah dosyada 
mfvcut evrak ve mahallcn baci.z ve tü-diri kıym t raporunu görDp 
anldyacakları ilan olunur. (881) 
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"S m Posta, mn Edebi Tefrikasl: 53 karfıdan baktım. Ya içinde aradıkları- da huluduğu ihtirasla nasıl tutUfUP bunu anlarnıftım. Seni kocandan ayır

Perlde Celll 

mı bulamazsam? Şa.kaklarım, kalhim yandığını o kadar güzel anWıyordu mak için uğraştığımı gördükçe ıülil • 
şidd~tle vurarak onu oradan aldım ve kil. Gözlerim hulutlanıyor defteri elim- yordun ve gene duda:ldarmcla alayca 
ellerim titreyerek meşin kabını hemen den.ıbırakmaya mecbur oiuyordum. Bir kıvrım1ar belirerele y~züme. babyo~ 
çevirdim. IIIt gözüme çarpan fU satır- yer-ınde şöyle bağırıyorduı dun .. bu alayın hayretın lienım Jtbna. 
lar o1du: « Benim Ibeyaz gülüm, een benim dıma kartı idi, değil mi? «Bu badala 

<C Bir umanlar hatıra yazmayı ne hayatımsın.. senin için çddırdığımı benim yüreği dar, vahti b.W pal oldu-
Bu g~erden bir!nde ~imdiye J dedim. Onlar indikten eonra odamdan kadar taçma bir teY diye dütün~yor- an!amıyor musun? Seni kollarıma al- iumu b~lmi~or mu?» diye, tGlllyor-

~adar h ıç yapm~.ı~m .. bu \!ey ana~tarları aldım. Dıprı çıktım ve ya- dum. Hatbuki timdi dertlete<:Ü kimse dıgımdan beri kanım. damar tarım~ du n .d~ğı1 mı~ • . 
Japtım .. ~ktor kuçukğun yanında zı odaamın kapısını açarak uaulca içe- bulamamanın azabı ne klğıt ve kale - daha başka, daha atetli. ekı,or. O barı- Gıttın bem btrakıp aıttinL Şimdi 
l~en gızlıce onun odasına air • ri airdi.m. Şimdi tekrarlarken bile he- me iki dost g!bi aa.rılıyoru.m.» kulade güzel gözlerine daldıiun za " artık o müthif gözlerle kimlere ıtdG • 
aılll ve bir hıysız gibi ceplerini yolcla - yecanq~myorum. Yazıhaneye doğru lç:imden büyük bireevinç çıilıiı du- man neden öyle gülüyoraun) yorşun? Kollarımda en ince hatlarla 
rıp anahtarlarını aldım. Ertesi sabah ilerleyince bütün kuvvetim tüken~ daldarıma kadar yükaeidi. Sonra oda- Biliyorum, eenin bir kuaurunu bffi. kıvrılıp beni çözfrlmez bir b6yü l&e 
Öo~~~r anahtar~~r~.nı kaybettiğini söy- gibi koltuğa çöktüm. Bir müddet öyle- da biri varmıt gibi korku ile etrahma Y~:>r.um. Bir gece bana aizınla dedilin bağladıktan sonra timdi ~ ku
~~ıgı zaman kuçük ~e.k~~~~ye eakl:ı- ce weessiz kaL:b.m. Bu yaptığım şey hiç baktım ve telaşla kalkıp, odanın kapı- g_ibı se~i çok ba~ka sevifim• bayrettC: cağından yüreklerine akmak ıçın ktv• 
Clıg~m an~htar destesını. du~un~re~ tı.~- dogru .değildi. Anahtarları sahibinden sım kilitteyerek gene aelip yazıhane • ~ın. degıl .mi) Belki de seni dövmerru, ranıy~rsun? Çocuğun, çocuiumaz bl
r~ım. ~ıhayet Ayşenın ateşı duştu. ha.?eraız ~deta çahnıttım. Sonra gene nin başına oturdum. Elline defteri al • ~ncıt~~mı istiyor8 un ve bunu yapmadı- l~ ee~ı ~utarnadıf. Karnında bana ~ft 
Bır tehlıke kalmadı ve doktor gene musaadesı olmadan birinin çekmelerini dım. gım ıçın hayrettesin. Çok azap duyu· bır kuçuk kaib kımıldanırken ona bıt. 
mur.tazaman işin başına, hastaneye açıp evra.kları~ı. karıştıracaktım. Hem Telaşla çevirdiğim ilk sayfalarda :?rum gülüm .. heni herhanji bir erke- düşünemedin .. senden nefret ediyo • 
gitmiye başladı. bakalım ıetedıgımi bulmak kabil ola- « Xıı vilayetine nasıl gittiğini, orada gı sever gibi seviyorsun .. .A11yi, Meh· rum. Ah hayır, hayır seni eeviyorum .• 

Sırrı Nihat odalarımızı ayırdığım • cak mıydı? Omuzlarımı .ilke\edim duyduğu yalnızlığı anlatıyordu. o say- medisever gibi .. fakat ne oluraa olsun hem nasıl bilsen ı. Senin o mel'un sera· 
danberi bana pek kırgın. Müthiş içer· nihayet çefpıelerini :karıftıracağım a- faları da atladını. Ve gözlerim bir keli- tek sen benim ol, bütün kueurlarınla zat başını seviyorum. Her teYe ratmen 
ıediği belli.. dam kocamdı. Karısıyd1m. Hem o hen- meye «Gül Fatma>> i:amine tesadüf sen benim ol.. ah bilsen, anlaaan .. >> herkesi yakmak i~in kullandığın o 

Yüzüme hakmaktan çekinir gibi bir den çok şeYler saklamıştı. Bu yüzden edince birdenbire. durdum. Polis mü· Ellerim titreyerek, içim parçalanar uğursuz kalbine rağmen senin için 
hali var. Sabahları erkenden gidip, ak- beni az mı harap etmişti ve ediyordu. dürüne yolladığı kağıttan bahsederek ırak sayfaları ağır ağır çeviriyorum. Gül çıldırıyorum. Beni öyle bir yuvarladın 
şamları geç geliyor, çok az konuşu - Anahtarları avucumda cesaretle sık - bu kadına çok acıdığım, onu mubafa· ~Fatma gi~iş .. kocam eleminden bir ki bir daha kalkamıyacağım. Seni u
yoruz.. tım. Biraz sonra ilk çekmeceyi açıyor- za edip bu sefil hayattan kurtarmıya ıç~~~~~ gi'bı göğs~ne tırnaklarını geçir- nutmama imkan yok.. ccunuttum,> 

Geçen sabahta Ayşenin odasına dum .. Burada bir yıgın evrak vardı. çalışacağını söylüyordu. Sayfaları çe- dıgını fakat kalbınin dinmeyen acısını dediğim gün bu kendimi toselli etmek 
uğr vıp gitmiş. Ben biraz geç uyan - Hepsi hastaneye ait şeylerdi. Ikincisini virmeye devam ettim. Ben bunları bi- ıgene de bir türlü yatıştıramadığını söy- için uydurduğum lbir yalan olacak.tır. 
aım. Kiiçüğün odasına gittim karyola- açınca gene bir yıgın kağıtla, dosyalar· liyordum. Ögwrenmek istediğim şeyler lüyor .. ~İşte ıztırahını yaprak.lara birer ı 

kı ·· ı 'b k Seni unutamam ateş gözlü kadın, seni sında oturmuş bebe erile oynuyordu. la karşılaştım. Elimle kağıtları birbi- kocamın Anado1uda a .... rirdiği o çılgın ateşten cum e gı i dö tüğü bir kaç sa-
.-~ unutamam .. >> Emineyi çağırıp onu aşağı salona in- rinden ayırıyor, aralarına bakıyordum. aşkın tafsilatı değildi. Ben asıl bu ma· tır: . . w• . . . 

direrek divana oturtop dizlerine bir Birdenbire soğuk bir ürperme bütün ceranın buradaki devamını öğrenmek cc Gıttın degıl mı) Nihayet gıttın!. Titreyorum. Bu ne derin ibtiraa ne 
batt >1iye çekmesini söyledim. «Ben de vücudümü kapladı. Işte o küçük kahve istiyordum. Fakat arada sırada gözüm Beni bırakıp dağlara o ebedi ilticagahın derin sevgi yarabbim! Bir de ben bu -
yaz• odasında bir mektup yazıp biraz re.ng.i defte~ ka~ ımda.. duruyordu .. satıriara alıştıkça titrernekten kendimi rv.ahşi .:~hun~n ate~in.i rüzgarı~da se- dalaca bir ümitle onun beni aevdiğini 
ıonra ineceğim ıbiri gelirse haber ver.» elımın altında .. bır muddet deftere alamı})Ordum. OoktoJ' l?u dai k~dının· Tın!ettıiın dagla.ra gıt~ eon aun1erde aanıyordum •• ·• (Arkas var) ~ 
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1• ~ Bir Kafkas hikayesi • 

_____ ..J 

Ci i o Yazan: Kadircaıı Knflı 

İhtiyar dağlı son sözlerini bitirdiği oğlunu kaybeden babanın kuçiığü de 
zaman gözlerinden iki damla yaş sızdı; ö;iıme sürüklernesi umulmaz. 
fırında kalmış bir köseleyi andıran yü- biı silah patladı. Malıamanın atı irkil-

- zünden bembeyez ve uzun sakala, ara- )ir yamacı döndüğü zaman an::.ızın 
dan da gömleksiz göğsüne damladı. di ve kendisi de atın yelesine doğru e • 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Şimdi oğlunun sırtına titrek elim ğildi. 
koydu: - Dur ... r!.. 

-- İşte ... bu iş böyle oldu. Benim Mahama kılıcını çekti ve kendısine 
Suriye Cephesinde Ordulaı·ımız 

artık tutunamıyorlardı 
Hiç birşey vaziyeti kurtaramazdı, ~ uriye 

kumanda değişt:rmelden, vaktinde toplu 
müessir b·r h1reket yapamamaktan 

İlk aylarda Irak cephesi sıkış -
tı; mart içinde Bağdadı terke mecbur 
kaldık. Bu sıralarda İngilizler, Suriye 
cephesinde henüz uzalkta idiler. Fa -
kat ,sistematik surette kuvvetlene kuv
vetlene üzerimize yüklenmekte olan 
İngilizler aynı tarihlerde Birussebi'i sı· 
kıştırmıya, kuvvetli hücumlar yapını -
Ya başlamışlardı. Bununla beraber, bu 
tarihlerde Kafkas cephesinin yükü ha -
fiflemiş olduğu için, gerek Irak ve ge
tek Suriye cephelerinin bir dereceye 
kadar takviyesine imkan hasıl oldu. 
Bütün yaz mevsimi bu iki cephelerde 
mukavemete çalışmak ve şar~an da 
)'avaş yavaş dağılınakla olan Rus ordu
sunun arkasından ilerlemekle geçiril • Emir Faysal 

kırılası ayaklarım tutsaydı, sana anlat- saldıranlara saldırdı. 
mazdım bıle ... Çünkü aniatmağa lü - Genç bir kurt gibi savaşıyordu. Fa -
zum kalmazdı. kat düşman çokluktu; kalpak düştü, sol 

cep} e ~i plan değ"ştirmekten, Malıamanın ancak on altı bahar gö- kolundan bir yara aldı; kılıç iki parça 
bir halde düşmana karşı ren gözlerinde şimşek partltıları vardı. olup elınden fırladı. Artık kurtuluş 

Çene kemiklerının yanları şişmişli ve yoktu. Fakat yeniden iki sılalı birden 
erimiş ve çürümüştü iki elinin parmakları bırbırine dolan - patladı. Üç atlı, yol kesenleri darma da-

ne yedinci ordunun kumandası ona mıştı. ğın etti; Malıarnayı ölümden kurtardı. 
d

. ~ .ı·ı 'stı'r 0 d k"k k İhtiyar adam ayağa kalktı. Duvardaki Defikanlı şimdi kurtarıcisile beraber tev ı eaı mı, . , son a ı aya a- .. . 

d d k Ş .. kılıcı tabancavı ve kamayı gosterdı. yolunn devam ediyordu. 
ar or usunu aya ta tutar, arnı mu- '. b ~1 s l'hl d s _ Adın ne?. 

k 
· f k .. . - Işte, un ar onun ı a arı ır. o-

dafaa etme ıster; a ·at, otckı kuv- d b .. ·n sakladım Sana kı M h y . ? 
1 

k'l . . ~ yumuz an ırı ıçı · , :.- - a ama... a senın. 
vetler bozu up çe ı mış, onu ımkan- 1 metmiş. At ta ahırdadır ve eğerlenmiş- - Darğolu Musa ... 
sızlık karşısında bırakmışlardır. Ra- tir. s Delikanlı alık alık baktı. Musa sor • 
yak'da tutunur, hatta asker toplar, or- Delikanlı genç bir kurt gibi doğrul- du: 
dusunu tanzim eder; fakat, düşman du: -Nereye gidiyorsun? 
adetçe artık çok faiktir. -Hemen gidiyorum. - Artık evime döneceğim. _Hoşça 

Dedi. kalın! 
Ve bizim tarafta öteki kuvvetler ya İki büklüm bir kadın ahırdaki atı Evine döndü ve olup biteni dedesine 

esir düşmüşler, ya p:rişan ol~u~~ar, çıkardı. Yüksek eyerine bir heybc koy- anlattı. İhtiyar adam uzun uzun dU -
yahut da araptırlar, hıyanet edıp ote- du. Heybesinin şişkinliği onun boş ol- şündii ve sakahnı sıvazlıyarak şunlaıı 
tarafa geçmişlerdir. Bu sebeplerden do·l madığını, önceden hazırlandığını an - ~öyledi: 
layı Mustafa Kemal Paşanın gayreti }atıyordu. - Onunla ödeş! Sonra vazifeni ya -
de düşmanı tutmaya kafi gelemez. Mahamma, bir iki dakika için doğru- parsın! 
tekrar çekilir. Halepte bir gayret daha, lup ta gene yerine çöken babasının eli- * 
0 

da mümkün olamaz, nihayet Halep ni öprü;. iki büklüm kadınla _da sarmaş· Mahama bir yabancı gibi Musanın 
de bırakılır ve haq, te nihayete erer. tı. Atına atladı ve yalçın daglar arasın- yanına gitti. Onunla beraber Şeyh Şa-

"'dd d y ld dolayı erimiş, çürümüştü. Şeria vadi- daki daracık yollardan birine doğru milin kumandasında Çar ordularına 

C 
Bbu m~b. et leksnba~ın a <• ıl ırıdm 1 sinde dü~manı tutmak için yapılan tec Biz çekildikçe Araplar lngiliz~ere sül'dü. Birbirinin üstünde yükselen, karşı çarpıştı. En korkulu zamanla•·d<! 

ru U)) gı ı para ır unvan atın a .. b 
1 

.
1 

h b 
1 

b her biri digv erine tepeden bakan Kaf _ bile Musadan bir adım ayrılmıyordu. 

di. 

ı ı k ı b
• d Tll e er, verı en mu are e er, azan iltihak edı' · Q 'ardı 

top anmış o an uvvet er, ır ereceye k d l k . .. d"k J rı kasların çıplak __ Nihayet bir crün 

k d 
'k d'l . . B h 1. . h uman an arın ve ag erın goster ı -

0 

a ar tensı e ı mıştı. u ava ının e- 1 . "k k f d k" 1 ~~ı _ h b l veya ormanlı ya- l varnan bı'r sa\ aı;:-
nüz ismen umumi ku:nandanı olan ~n ~u se, e a arıKara ragmen .. ı~_e· Bu mu are eer esnasında Biriisse- Yarmki nushanı! l: ta Musayı nıu':'-
c ı A h ı . . . tıc"sız ka mıştı. Bundan sonra, butun bi'den itibaı .. n, biz çekildikçe, mağlup maçları arasında 

ema paşa, vrupa cep e erını zıya - (}l , . . d k İ kavboldu. ı• h } hakkak bir ölüm-
. ~) yaz mevsımıni, üşman arşısın- oldukça bir yandan da araplar ngiliz- nsan erge e den kurtr':ıtdı. 

rete gitmişti. d İhtiyar adam -
da mevzi eğiştirmek, tutunmaya ça- !ere iltihr k ediyorlardı. Bu sırada Serif - kadın } ' Musa onun boy • 

Sag- cennha, ötedenberi bu cephenin lıs.makla geçirdikten sonra ordu kat'i F 1 1 · ı l d b' k ~dl ve ihtiyar olma ) • aysa, ng. ız er en ır ço.· '\aa ar onun gittiği yola nuna atıld:: 
filen kumandanlığını yapmış olan Fon surette mağlup olacak ve Halebin şi- almış, etrafına bir hayli km·' etler top- döndiılcr, başları- _ Senın ka • 
Kres, sol cenaha da Küçük Cemal pa- maline kadar çekiimek üzere yer yer lıynrak hir yandan b'ze hücum edivor -d·ı ç Yazan :E/im Zozu/a dar vıg-ıit bır de_ 

(M ı ) k d d ı d 
. · . . . . . - nı eg ı er, avu - J 

şa ersin i uman a e iyor ar ı. rıc nt edec:ektır. J ve bır yandan da elımızdekı ordunun 1 larını göğe açtı - Efim Zozula Rusyanın en tauın- likanlıya hıç rac;t· 
Ingiliz tazyrkı karşısında bir hayli za - ) 1 ·ı· 1 f ı · ı · l Id d H Burada da Mustafa Kemal paşayı arap unsur arını ngı ız er tara ına, lar ve dudakları mış mizalı ınu ıaı·rır erın< en o u. lama ım. aya-
nıan dayanmış olan bu kuvvetler bi1a- bütün kumanda faikiyeti ile tekrar 1 kendi tarafına çekrneğe çalışıyordu. uzun uzun kımıl- ğu gibi tiraji 300 bin olan Ogottok tımı sana borçlu-
hara, sür'atle çözülmeğe başladılar ln- görurüz: Falkenhayn aziolunduktan Mesela, Şamın sukutu esnasında Rika- dadı. edebi mecmuasınm muharrirlcrin - yum. Öz karde -
gilizler, Caze'yi, Birusseb'i aldıktan sonra, hasta olan Fevzi paşanın bi zade Rıza Paşanın kumanda ettiği * dendir. Hikayeleri hcniiz hiç bir şim ol!.. 
sonra Yafa ve Kudüs üzerine ilerlediler bir kuvvet, mühim bir vazife icra et _ İşte yapayal _ dile çevrilmcmiştir. Fe' kalade be - M a h a .n a • 
ve DI i senesinin sonlarında Kudüsü de rnek üzere aldıgw 1 emri ifa ederken Ri- 1 1 d ğeneceğiniz bu hikf,ycler ilk defa o- nın gö?.lerınde ve 

nız ka mış ar ı. larak gazetemiz vasıtasile tiirkçcye ·· ·· d se\ ~n,.. 
aldılar. 91 G da Suriyeyi ziyaret esna - kabinin, bazı maiyeti ile birlikte Emir Topraktan oca • .1 kt d' yuzunke . . 
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S d K d 
.. •·· t f d t hk' t ı• F 1 ı:: • k . _ b d . . çevn me c ır. görme ıstıvor -

·n a u us un e ra ın a a ıma ya- aysa taraıına geçmeS;ı, o uvvetın gm aşın a ıçın · -- F k t 0 bir 
pılmış olduğunu görmüştüm. Cema1 Hastalıkların perişanlığına, vazifenin ifa edilmeme- de hamur kay - .. .. . . . . . -~u. . ~ a ·ımıl • 
p:ışa ve Ali Fuat beyle beraber gezmiş Ke,ll ••ola.• JUBIKLJK sine ve düşmanın da bizim tertibatımız nayan tencerenin onundeydıl~r. Artık 1 heykel gıbıydı. Kırpıklerı bı.e k 
o 1duğumuz bu tahkimat, hayli büyük A hakkında istediği bütün malumatı al-ı bu. dışı kapkara ve içi terteımız tence-ı damıyordu. 
o:;ıyretlerle hazırlanmış şeylerdi. lhti - b 1 rede pisen bu hamur parçaıarını pay- Musa sordu: .., m asma se ep o muştu ı "' N d ? B d b · <1. ve 
y"1ç halinde. Kudüsün müdafaasını te - · laşacak çocukları kalmamıştı. - e ol u· en en unu esır ,ı -
min etmek üzere yapılan bu tahkimatı Biz Caliçyada, Iranda kuvvet israf Eski günler korkunç bir rüya halinde cek misin? 

ederken İngilizler kuvvet toplamıs.lar ve tekrar tekrar gözlerinin önünden Dclıkan_ h bal?ını indirdi: 
kullanmıya vakit kalmadan, Ingiliz S 1 ı k k k memleketin bütün manevi kuvvetleri- geçiyor; onların porsumuş damarların· . -. enın e ya nız olara ·onu~ma 
tazyikı altında perişan olan kuvvetler k d terıın ni yıka yıka bizi Iraktan ve Suriyeden daki bir kaç damla ·anı da don uru - ıs · 
Kudüs önünde hiç tutunamıyarak ge - ı b" h t d k'' ·· N aman n d · t ' önce yavaş yavaş, fakat sonraları seri yordu. Bu öy e ır a ıray ı : gun geç- - e z , ere e ıs C'"5en ... 
rilemişlerdi. ha 

1 1 1 
.. .. k 1 d tikçe daha korkunç oluvor, agrısı artı- Mahama atma atladı ve: 

m e er e surup çı arıyor ar ı. 'k V d v ·d ı yordu. Hele o fela ete sebep olanın - Qrmana ogru gı e ım. 
F alkenhaym Suriye ve Irak 
Orcular1 Başkumanrlam oldu 

Kudüsün de terki İstanbulda 
fena bir tesir bırakmıştı. Bunun 
ıçın yeniden tertibat ve teşkilata 
geçildi ve mareşal Fon F alkerı
hayn bütün Suriye ve Irak orduları baş 
kumandanlığına tayin edildi. 

Bu kumandanın emri altında Su
riyede dört ordu vardı: Sekizinci, ye
dinci, dördüncü ve şark cephesinden 
alınıp bu tarafa ihtiyat olarak gönde
rilmiş olan ikinci ordular. Ancak bü
tün bu ordular bir araya toplandığı 
zaman sağlam bir ordu kuvveti elde 
etmek ancak mümkün olabilirdi. Bu
nunla beraber, bir çok askerlerden i
şittiklerime göre, bu kuvvet, İngiliz· 
lerin kuvvetlerine adetçe faik idi. Yal
nız cephenin genişliği, bu kuvvetin 
miidafaadaki rolünü güçleftiriyordu. 
İngilizler kuvvetlerini toplu tutarak 
muhtelif manevralar1a üzerimize yük
leniyorlar ve bizim kuvvetlerimizi bo
zuyorlardı. 

!)] 8 şubatında F alkenhayn bu cep
henin kumandanlığından aziedilerek 
yerine Fon Zanders tayin edildi. Fa
kat, artık hiç bir şey, vaziyeti kurtara
mazdı. Suriye cephesi, plan değiştir
mekten, kumanda d~ğiştinnekten, vak
tinde toplu bir kuvve•le düşmana k<ır
~ı müessir bir hareket y"'pam"O" kt"'ln 

N eş' enizi söndü, en 
çalışmamza mfmi 

olan kırıklığı 

GRiPiN 
ile izale ediniz ! 

Bu sayede hi ç .< büyük 
hastaliklara LUtulmak 
tehlikesini de önlemiş 

olursunuz. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve sancılan 
keser , baş ve diş ağrılarına , 
nezleye, gripe, romatizmaya karşı 

bilhassa müessirdir. 

BUtUn eczahanelerde sablar. 

Bizim kehanetlerimiz 
Vukuatın henüz bu sür'ati almış ol

maclığı bir sıralarda. D18 ilkbaharının 
sonuna doğru, zannedersem, nisan i
çinde. bir gün meniihtikar komisyo
nunda çalışırken Talat Paşa beni ya-

. nma çağırdı. Gittim. Öğle üzeri idi, 
sedaret makamında, yalnız oturuyor
du ve bir takım sualler sormaya başla
dı. Arada bir latife ederek, havai bahis
le-re geçerek benden bir takım şeyler 
hakkında malumat almak istiyordu. 
Kahinlik bakımından. Talat Paşa nez· 
dinde itıibarım hayli büyümüştü, cihan 
harbinin gelmekte olduğunu kendisine 
ben haber vermiştim. Ben o zaman 
boş olmamakla beraber, pek dolu at
mış değildim. Fakat, vukuat bana dolu 
tutturmuştu. Sonradan, dokuz ay ka
dar evvel Almanyadan dönüşümde 
kendisine Almanyada dahili meseleler 
bulunduğunu ve imparatorun mevkii 
sarsılmış olduğunu anlatmıştım; pek 
kısa bir zaman sonra da tahminlerim 
tahakkuk etmişti. Bunun için Talat 
Paşa, şimdi benden malumat istiyor 
ve gülerek: 

hali şu dağların ötesinde, yeşil yamaç- Dedi. 
larda, kayalık tepelerde şen ve dinç at Musa bu seste o zamana kadar hiç 
koşturduğunu düşündükçe her an ölüp rastlamadığı bir sertlik bu

1
uyo• du. O 

diriliyor lar, tekrar ölüyorlardı. kadar ki manyatize edilmiş gib", atma 

Fakat şimdi bir ümitleri vardı. Son doğru ) ürüdü. 
çocukları Malıama elbet iki kardeşin_in Sanki yürümüyor, yürütülüyordu. 
öcünü alacak, hiç alnıazsa onların vıe. Atına bindi ve delikanlının arkasın -
danları üzerindeki ağır yükü kaldı - dan sürdu. Otuzunu geçkin 0lan bu piş
racaktı. kin ve atak adamın, yüzlerce kurt yü

Bu sırada Mahama, bir duvar kadar 
sarp yamaçlardan iniyor; çılgm ve kö~ 
püklü derelerden aşıyor; dimdik yo -
kuşlara tırmanıyor ve uzaklaşıyordu. 
Derlesinin anlattıklarını gittikçe daha 
iyi anlıyor, adeta onları gözlerinin ö
nünde canlandırıyordu: 

Tamam on yıl önce ... Genç bir hala ... 
Henüz on dördünde .. Dargoya konuk 
gidiyor. Orada Musa adında hayrat bir 
gençle tanışıyor. adet olduğu gibi dü
ğünlerde karşılıklı oynryorlar; çeşme 
başında bir iki defa1 konuşuyorlar. 
Genç kızın kalbi akıyor ve delikanlı 
bunu fırsat bilerek onu zorla lekeliyor; 
genç kız başından geçenleri anlattıktan 
sonra ortndan kayboluyar ve ertesi gün 
bir uçurumun dibinde ölüsü bulunu -

yor. 

rekli dağiıyı ardına takarak Çar ordu
ları içine akınlar yapan bu yaman ku
mandanın haline herkes şa~ıyordu. 

Malıama ormanın en kuytu yerinde 
durdu. Musaya döndü ve tunç kadar 
sert bir yüzle arkadaşına döndü. Çelik
ten bir sesle sordu: 

-Sen beni ölümden kurtarmrştın. 

-Evet. .. 
- Sana borçluydum. 
-Evet.. 
- Şimdi de ben seni ölümden kur • 

tardım ... 
- E\·et .. 
- Böylelikle ödeştik, değil mi? 

- Ödeştik. .. 
Mahama bir adım geriledi. Tabanca-

sım çıkardı: 
- Madem ki ödeştik, artık halamın 

Musa göriınmez oluyor. Mahamanm 
büyiik kardeşi Zübeyir onun ardına dü

- Ama, diyordu, kahinlik değil, şüyor. Fakat 0 da göğsünden vurulmuş 
çünkü sen şom ağızlı oldun. Hı:-p fena olarak hir dağ yamacında bulunuyor. 
şeyleri haber verdin. oldu, erer iyi sey Ondan sonra Musa köyüne geliyor. 
haber vereceksen, ver; yoksa, bana ÇL·nkı.l ihtiyar baba :ia onunla çarpışa-

ve babamın öcünü alabilirim. Ben U • 
sal köyunden Koca Abdullahın küçük 
oğluyum. 
Musanın gözleri hayretten büyiımüş-

tü: 
-Bunun için mi beni kurtardın? 
Diye kekeledi. yalnız malumat veri lcak kuv\et Yoktur ve Mahama henüz 

ı::: :----;-:7*~-~m~!'!ı:•~•mıs ••m•••s:ss<c•--1 (Arkası var J n hı yao;ında bir çocuk tur. Hem, büyük ı 
İc&~ındn günde 3 kaşe alınabilir. (Lutfen sahifeyi çevir':ı.i'z) 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yazon rA. R. 

Hac!r Hanım fena halde sinirlenmişti, kızına çıkıştı: 
" Elbet çalacak yer aranm, dağ gibi kardeşten 

ayrılmak kolay mı ? " 
Halbuki Suat, daha dayısının yata -

ğına, elini bile sürmemişti. O; yuka -
rıya çıkar çıkmaz, dolabını açmış. O -
radan bir :kitap çıkarmış.. o kitabın a
rasındaki küçük bir fotoğrafı almış .. 
bu fotoğrafı, orta masasının üstünde
k'i petrol Himbasma dayamış .. derin de
rin onun temaşasına da'lmıştı. 

üstüste, dört be~ defa aıeyirmişti. Ve 
sonra: 

Ka tu ma, 
Yazan : Celal Cengiz 

Mayanın kalbinde hayata, 
altına, şarabel: karŞı yeni ihtiraslar 
ve temayüller uyandırmıya başlamıştı 

- Zaten, seninle konuşmaya gel -
mez. Hemen, {!Om ağzını açarsın .. dağ
lara, taşlara.. ağzından çıkan eözleri, 
yel alsın ... Mübarek, kız evlat d:eğfl.. 

Biraz sonra, merdivenlerin basa -
makları gıcırdamıştı... Suat, gene o 
resmi kitabın arasına koymuş .. kitabı 
kapamıştı. Yüklükten, yatakları çıka -
rarak dayısının yatağını yapmıya baş
lamıştı. 

laf ebesi ... Zaten sinir'terim bozuk. 
Katuma, Sumerliler arasında zeka

Birde burada durup seninle çene ya • eı, bilgisi yüksek mevkii olan ve bazı 
rıştırarak. hafakanlara tutulmaya vak- kimselerin kendisine mabut diye tap -
tim yok .. . tfadi, Abey .. Allah rahat• tığı bilginlerdendi. 

da altın ve bakır madeni çıkarsa, bu - Yarın belki sen de herkes gibi O" 

kralın malı sayılır ve kral hesabına iş- lacaksın, Sama ı Madem ki seviyorsun 
letilirdi. Diğer madenler de aşağı yu - onu .. 

lık versin. Katuma, Urda oturduğu zaman 
Diye, söylene söylene çekilip git • Cudeaya da, bu bahsin açıldığı bir 

karı ayni şartlar altında istihsal edi - Sama önüne bakıyordu .. 
lir, satıldıktan eonra bunun karşılığı Önünde duran bakır tası tekrar ta• 
olarak elde edilen eşya ve erzak kralın rapla doldurdu: 

mişti. gün şu cevabı vermişti: 
H~cer Hanımın bu sözlerini, Mus • «- Eğer in•anlar yer altından hazines.inde saklanırdı. - Kim bilir) Belki de herkes gibi 

Işte Katuma, Samanın sevgilisi Ma- olurum .. nihayet be.n de herkes gibi 
raya yavaf yavaş bunları aniatmağa bir insanım. 

Gelen, Hacer Hanımdı. Hacer Ha· tafa Bey ile Suadm gülüşmeleri takip altını, yer üıtünden de üzümü ezip 
tum, her müteessir okh.ıgwu zaman yap- et~işti. Ve sonra .. Mustafa Bey soyu- 1" .. k l 

1arap yapma asu una e§ etmese -tlg~ 'b' · d' d bı' yemenı' narak gecelik entarisini gı'yer'ken, dayı ı gı ı, şım ı e oyasız r - lerdi, bütün inıanlar karde§ gibi ya-
ve hayata, altına. şaraba karfı genç Mara o gece şarap içmeden uyud\1· 
kızın ka:lbinde yeni iht:iras'lar ve tema- Sama olduğu yerde sızıp kalmıştı. den, alnına bir çatkı çatmıştı. ile yeğen arasında şu konuşma devam k l 

H ı t_l eylem ı' ıttı'. faTlar ve uru topraklara sahip o • - ani, ayo .. yataK arı yapıyor • Y 1 b b yilller uyandırnıağa başlamıştı. * 
• • * Ertesi sabah Sama erkenden uyan· · .. _ O eaç ilacını buluncaya kadar, mak ihtiraa~ e ir irierini öldür -

Clun L 
1 

d' H 1 d 
- Yapıyorum ya, işte... Anne!.. akla karayı seçtim ... Sakın, ihmal et- mez er ı. arp 0 maz ı .. ıztırap çe-

Senin bu akşam gene ainirlerin üstün- me Suat .. mutlaka kullan. kilmezdi.. hiç bir mahliık açlıktan 
de. Çatacak yer arıyorsun. - Canım. Kullanıpta ne olacak; ölmezdi •• bir avuç maden yüzün -

- Ararım, ya .. elbet ararım ... Dağ dayıL den baba oğlunu, oğal babayı yok 
gibi kardeşten ayrılmak kolay mı~.. - Ne olacak, ne demek).. Sanltİ etmeğe çalıımazel ı.. hırıızlğın ve 

Suat, bir kahkaha atmıştı: böyle iyi mi) .. Baksana fU suratına .. ıonıu2 lenalıkların önü alınırdı .. 

"Tahtlar• deviren madenlerf.,, 
Bir aynlıf gecesi.. 
Sama aevgilisinin dizinin dibinde o· 

turuyor. 
Mara düşünceli. 
Yerde bir testi şarap ve iki boş tas 

duruyor. 
Sama sordu: 

- E, ben erkek otsaydım da.. bu hummada.n ka1ktın kalkah, adeta yü- KadıntaT kocalarına, kocalar karı -
gemi ile beni de göndermiş olsalardı, zünün şekli değişti. Vaktinden evvel lanna 1adık ve bağlı kalırlardı. Be
ne yapardın anne... büyümüş erkek çocuklara benziyor - §eriyet utırap, ıelalet diye bir feY 

cek misin? -Allah vermesin ... Hemen Kap· sun. tanımazdı. Herkes ayni hayat ıart- H 
tan paşaya g'd h wl .. Suat, büyük bir sevinçle mukabele h . l - ayır. ı er, « en og um u gon • ları içinde ür ve müıavı o arak ya- _Niçin .. } Madem ki ben içiyorum. dennem »diye, onun saçını sakalı nı etmişti: 

- Benimle beraber şarap içmiye -

h h · d ıardı.u Sen de içmelisin ı yolardım. - Sa i mı, ayı?.. l l 
Cudea, Katumanın söz erini dik • - Günahtır diyorlar. çemem, Sa-Mustafa Bey de gelmiş, odaya gir • - Ayol, aynaya bakmıyor musun). 

katle dı'nledikten eo n ra: ! I r-- etme mişti. Şimdi o da, bu mu ha vereye iş • - Bakıyorum ... Hakikaten, ben de ma s ""' · 
- Demek ki, bu iki madde, insan- c __ merde ~"ap ı'rm-L gu"nah de tirak etmişti: kendimi öyle buluyorum ••• Onun için - ,:)U T- ~ ~ -

_ Ne <>.ı hemşire .. gene, kimin sa- 0 kadar seviniyorum ki.u ların saadetini çalıyor .. kimini hür, ki- ğildir. Şarap, zenginler'in içkisidir .. fa. 
O mini esir; kimini mes'ut, kimini sefil kirlere yasaktır. çını sakalına yoluyorsun) - sevinç neden? •• 

H H d 1 S _ Bilmem. yapıyor, öyle mi) - Işte bunun için içmiyorum. Ben acer anım an evve , uat cevap D' t Katuma bı'r kelime . d ~·ı· 
vermişti: - E .. Suat! .. Hani bazan annene ıye sormuş u. zengın egı ım. 

-Kaptan paşanın. hak veriyorum ... Vakit vakit senin ile: -Fakat, bu yasak ~im için de· 
N. · ıı üstüne heyheyler geliyor galiba... - Şüphesiz.. ğil. Ben Cudeanın sarayında da şarap - ıçın,... D· · · r t c d k Se ı E Suat' g;~lerek kapıya dog~ru ı'lcrlc • ıye cevap vermıştı. ş e u ea a- içiyorum. - nin gİtmene üzü üyor ••• fe , ... d 1 

. . nunlarını bu !konuşmadan sonra ta i - Sen içebilirsin 1 Sarayda oturu -ben erkek olsaydım da, gitseydim, ne mıştı. ... .. .. .. S d k 
N 'd' b etmege lüzum gormuştu. umer e yorsun ı Asılzadelerle düşüp kal ıyor-yapardın» diye sordum... << Gönder- - ~ o, gı ıyor musun .. aman a- . • b'l 

b .. · .. k b' k 1 · B k herkes şarap içemezdı .. şarap ıçe ı • suni 

dı.. atma bindi .. sevgiliaile vedalaşa .. 
rak. Nipurdan ayrıldı. 

(Arkası var) 
______ ,.. _____ ••-=w•• --·· .. -
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RADYO mezdim. Gider, kaptan paşanın saçını na uyuce ır ap a su getır u a - • k b' k b I 
t t b .. ~· · .. I t ·d ,_. rnek için, o adamın büyü ır a i i - - Surnerde asılzadelik yok. Çok başını yolardım)) diyor. şam a ar oregını oy e a ıştır ım ~ı.. . k' hib' t BugUnkü Program 

- Aşkolsun, hemşire ... Gidenler, sarmısan-· da biraz fazla kaç.mıştı. Da- yct göstermesi. adrazıkve m~v ı s~.~ ı çalışan, çok zengin oluyor. şte o ka· 1 L 
ana baba evladı değil mi? .. Sen, evla- h · 1 h b olması tarttı. Cu ea anun anna oy- dar.. STANBU 

a şımHc. .. en dararet d ahm. . . le bir madde koymakla sefil ve kötü - Benim babam çok fakir bir a • lG Şubat 9:n Sah dını gönderme .. ben kardeşimi gönder- - ayır, ayı.. a a gıtmıyorum. · k f l ötte netriratı: 
miyeyim; kjm göndersin~.. Kapıyı kapayacağım. 'ır ukhlu mahlukların .. ş~rarmıç~r~ t e~a- damdır. Sabahleyin gü~eş e .. berabber 12.30: PIA.kla Türk mus1k.1sL 12.50: Han• 

- Öyle söyleme, Abey... Ateş, - Niçin).. ı yapmalarına manı o a ıs emış - kalkar, aktamüstü de evıne d~ne~ at- dts. 13.05 Muhtelif pllk neşrtyatı. 
d 

.. t .. _.. · k Bo S b' .. t ~· d o- ti. tıktan sonra gelir. Mütema ıyen çalı- 17'. Üniversiteden ....,klen 1nkıı•p dersleri. uş ugu )'ei'J ya ar... yuna beraber - ana ır şey gos erecegım o ( 
1 

) h k ..... ıs 
O güne 'kadar atın 1 

•• er topra ı:ıır. Fakat, crene fakirdir .. !kazancı az- Yusuf Kemal TenQ'Irşenk, 18,30: Pllkla dans yetiştirdiğin evlattan ayrılma'- kolay nun ıçın ed b 
1 

k G T e 

&. _ Ci~li miL kazabilen adam elde e ı ır en, u- dır. Cudea madem ki fakiriere şarap musilds1, 19,30: Konferans: Emlnöny Halkel'l mı?.. dea bunnn için de mevcu.t t_örelere ~ğır İrmeyı' yasak etmioıı. Ben yasağa boyun neşrlyat kolu narnma Nusret Sefa, 20: Cemal - Büyük söyleme anne. Allahın - Annem gör~sin. - ~ T KA.mil ve arkadaşları tararındım Türk must-
gücüne gider ... Sen burada, evtadımı - Suat!.. Ne kafir kızsın ... Göster bir madde Jtoymuştu. Kımm topragın- eğerim. Şimdiye kadar evimizde ne. lds1 ve halk şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tara· 
b. bak 1 C ı_ • - babım, ne anam, ne de ben bir damla tından arapça söylev, 20,45 Vedla Rıza ve ır yere göndermem derken, bakarsın a ım. ene ne muzipJiA. eUın. r " arkadaşları tarafından Türk musikW ve halk 

bir ece~ gelir .. eviadını çatır çatır sen- - Muziptik filan değil, dayı ... Bak Bir Doktorun şarap İçmed&. şarkıları: saat ayan, 21,15: Şehir tiyatrosu 
den ı.;ırıverir. bakalım şu resme .. bunu tanıyabile - Gu··nlu··k Salı - Bundan sonra benim karım ola- operet kısmı tararından cÜç saat., 22,10: 

Hacer Hanım, az kalsın bayılıvcre- cek misin?. (*) caksın, Mara! Ben ne dersem,bne is - ~~~ :~ ~~:~~~~:~1=1~~ı~2•30 Pllikla sololar 
cekti. Birdenbire, omuz başları titre • Suat, kitabı açmış .. resmi çıkarmış.. Notlarından tersem onu yapmağa mec ursun( BOKREŞ 
yerek şiddetli bir ihtilaç geçirmiş .. dayısına vermişti. Haydi, beni kırma .. doldur ~u tasları.. 18.20: Mandolin havaları. 18,55: Halk .-r 

r ....::..:. · · - - · ... ··ı Mustafa Bey, orta masasına dirsek- Ağız Jıo.kUSU Mara başını salladı. kılan. 19,30: Senfont konser. 21,10: Orkes 
lerini dayıyarak elindeki fotografı tet· Bazıları 1çln ne ınüz'lç ne sıkınt.ılı blr - Yapamam, Sama. Yapamam ben tra. 21 .45: Haberler. 

!Vi. belci hnldlr. ACtız kokusundan dolayı blrblrle- b 
1 1 

· BUDAP~TE 
k ike girişmişti:. rlnden ayrılma~a mecbur olan çlfUer işi- u işi. Ne zaman senin e ev enırsem, 18,30: PlAk neşrlyatı. 19,30: Opera (Wag 

Eczaneler ı -Tuhaf şey .. gözümısırıyoram • tilmiştlr. A~z kokusu neden llerl gelir? o vakit ne yasak tanırım, ne günah .. ner>. 22: Opera. 23,15: Macar halk şarkılan 
llu ırece nöbetçi olan eczander şunlar- ma .. 'bir türlü, 'bulup çıkaramadım... Evvela en yakın yer olan dlşlerln vnzl- ne istersen, nasıl istersen öyle hareket 24.5: Haberler. 

dır: yeU ldyiklle tetk1k edilmelidir. Dişlerde PRAG İ Bu çocuk, sübyan a1ayında mı~· nçık ve ...ı~ıı çürük ve diş etlerinde her- ederim l 
stnnbul c1hetlndektıer: Aksarayda: ıo~ ır tı S f l .. 17,30: Konser. 18,10: Alman mustldsL 

(Ziya Nuri), Beyaz.ltte: <Haydarı, Fener- - Evet. hangi biriltıhap ve cernhat rnza mev- ama genç kıza aza ısrar goster- 1g,1o: Bratlslav'dan nnkll. 20,15: Bcno'clan 
de: CEmilyadi), Şehreminlnde: (Hamdl), - Evet, diyorsun amma .. bu ışın cut mudur? Bunlar aranmalı ve derhal medi .. kendi tasına şarap doldurdu .. nakil. 21,15: Senfont orkestrası. 22,20: Pllk Knı-ıgumruktc : < Fuat ), Samatyada ·. f L___ t"""ftvlye """lanılmalıdır. Dişler ve diş . . .....ı 5 İ 111zc h bel 

sakat ta ra ı var. IU.ZJ.M. Ç\,La u- ğ kokusunu ı çtı. n""i .. yatı. 2,1 : ng e a r er. (Rıdvan), Şehz:ıdebaşında: (Asan, Eyüp- etıer1.nden sonra a ız lY 
te · ı Hikmet Atıamaz ). Emlnönünde: ı -Hangi tarafı. tevUt eden şey burun ve burunun arka- Mara yan gözle delikanlının yüzü- V ANA 
(Be Ir Kemal), Kuçükpnzarda·. {Hikmet - Su"byan alayında borazan yok sındnld bazı hastaııklardır. Gerçe burun- n bakt S .. 1 · · · · b 17,30: Muhtelif havalar. 19,15: Oda rnu.sl 

( en) denilen e ı.. amanın goz ermm ıçı ır Jdsl. 20: Oda mus1ldsl. 22.20: Muhtelif hava Ceınlll, Alemdnrda: lAbdulkad1r), Ba - kı' ... Hafbukı' bu rocuk, ı'yı' bı'r borazan da koku teTUt eden ve oz t k k k 11 M 
kırkoytinde: (İstfpanı. ~ nyrıca bir hastalık daha nrdır. O da çok a eş aynağı adar ızı aşmıştı. a- lar. 23,05: Viyana rnuslklsL 
Beyoğlu clhetındckUer: İstlklAJ cadde-· gibi boru tutuyor· ınuhimdlr. ra sordu: V ARŞOVA 

sinde: (Dellnsuda), Galatada: (Hüseyin -Canım .. belki heves etmiş. Nihayet atız kokularında midenin ve - Katuma sarı madenin tahtları 16,30: Şarkı pllklan. 17,15: Operct. 19,!0 
Hü.,nti), Tukslmde: <Umonclynnı, Pan- _ Spnra.,.. al sana, başka bi·r sakat- barsakların vazlyeU tet~k ~dllme~d~ devi~en bir kuvvet oldugwunu söylü • Askerl bando. 20,15: Benfonl konser. 22,46 
gnltıda: <Narglleclyan), Beşiktaşta: (All Midesinde tahammürat uw e ge eec Kate konaer. 
Rızaı. lık daha ... Saçları .. ay .. dur, bakayım.. kadar ifrnzatı mldeviycnin azlı~ından ve yor .. doğru mu? Yar ı n k 1 P ro r ra nı 

ı Boğaziçi ve adalarda: Üsküdarda: (Ah- ayol bu, erkek değil... kezailk barsaldardakl atnlet dolayısUc - Doğrudur, Mara! Eğer Cudea • ISTANBUL 
mediye), Sarıycrde: <Osmanl, Büyilka • -Neden anladın, dayı~. uzun zaman mevaddı gal~~n~n b~r~ıar~ nin hazineleri altınla dolu olmasaydı, 17. Şubat. 937- Çarşamba dadıı: CŞlnast Rızn.), Heybellde: <Halkı. da kalmasının yapmış o UoU r YO 

- Bak.!flna, saçlarına... F esi, sol neUcesl gene a~ızda koku husule gelir. Ak adları yen e bilir miydi) (Aska • Ö!le n~yatı: Belki daha bir şeyler söyliyecektı. 
Yahut silaha davranacaktı. 
Fakat Malıamanın elindeki ağızdan 

dolma trıbanca onun tam alnına doğru 
patladı; Musa yıldırım çarpan bir çam 
gibi attan düştü; yamaçtan yuvarlana. 
rak yakındaki uçurumda kayboldu. 

Mahama onun ardından bir dakika 
baktı. Sonra tabancasını kınına soka -
rak kt'ndi köyüne, dedesine doğru atını 

dörtı •. d sürdü. 

kaşının üzerine, imanına kadar v. ıkmış Fakat bütün bunlann tedavısı kablldir. 1 ) (1) h 12,30: Plakla Türk musikls1, 12,50: Hava 
.. dd"t d k on ta tını da o sarı madenler dls. 13,05: Muhtenr plfık ncşrlyntı. beli. ·ı h' A-.nda. koku olanlar bUutere u o - d amma .. gene ı .. ay .. ay .. ay .. 1 a ı ~>... 1 V bcb1 n .... na evirdi. Akşam n•"ri.,.tı: tora mürncnat etmel. e sc ........ - -. .. -

kör olma, Suat ... Ay ol.. bu, senin res- k derhal tedaviye tübl tutulm::ı.lıdır. Mara bir kaç saniye düşündükten 17,00: Üniversiteden naklen lnkılftp ders 
ra k tulmak mfimkiin leri. Yusur Kemal Tenglışenk. 18,30: PJO.kla mın... Böylece az zamanda ur k ö d"k h si sonra: daııs muslktsL 19,30: Konferans: Doktor Sa - Nasıl .. gu"zel mı' dayı~. oluvor. Boyle v:ı.k'alnr ço g r u • ep S d 

- en e sever misin hu sarı ma- um Ahmet: Mevsim hastalıklarından zntOr-- V alla hi, en fes .. sülün gibi, bir iyileşmişlerdir. den i .. ? ree, 20,00: Sadl ve arkadaşlan tarafından 
n (•) Bu notları kt.slp saklayınız, yahut ls h lk k 

1 
20 30· ömer sübyan neferi... undan iyisi, can sağ- _ Elbette severim. Fakat, herk Türk muslk ı ve n şar ı arı. . · .. 

bir aıbume yapıştınp koll~kslyon yapını7., es Rıza tnrafındnn Arapça söylev, 20,45: TÜr• lığı. Sıkıntı zamanınııda bu notlar bir doktor gibi düşkün değilim ona. ,. musikh hey'et1. Saat Ayarı. 21,15: Orkcstra. 
- Demek ki; birdenbire beni tanı- t 22,10: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: PlD.Jtla va.madın, dayı~. (Arkas. var) clbi lmdadmn:a yetl~ebUir. (l) «Orşalem = Kudüs• ün eski adı. sololar, opera ve operet parçalan. 
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TV 
Emsalsiz iliçtır. Sinire, Hahtkana 

teeı.sürle hayılanlara 20 damlası 

hayat verir. 

Dr. HAFlZ CE t· L 
(Lokman Hekim) 

Da h ili;\e nıuteha ... ı ı: Pazard, 1 ma dft 
hergun 12 - m Di~:ı:ıyolu numarn 4, ev te-
lefonu :!23!i8 - 21044 

------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ -
en erieri 

Merak ı arına Müjde : 
200 IlA 600 metro •t•k veren 

i ON 
fenerleri gelmiştir. 

~1 '''}< almak için yalntz 

DA İM O N Pilleri 
ile 

DA 1 M O N Ampullarını 
lnillaDmıı, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat edininz. 

Şirketi Hayriye 
Hissedarları Heyeti Umumiyesi Içtimat 

Hissedarlar Umumi Heyeti t 937 sen esi Martının 22 inci P azartesi günü 
3aat 14 de Şirketin Galatada Fermene cilerde kaiın merkezi idaresinde alelade 
surette içtimaa davet olunur. İşb!.l içtimaa 50 ve daha ziyade hisse sah ibi 

olan hissedarlar iştirak ederler, ve rey sahibi olurlar. 

Iiiuke.re ruznaıncsi 

1 - 1936 senesi hesabah hakkında Meclisi İdare ve Mürakıp raporlarının 
okunınası ve bu hesapiann tasdikı He Meclisi İdarenin ibrası, 

2 - Müddetleri biten üyelerin }erlerine Ü) e intihabı, 
3 - Müddetleri biten Mürakıplerın yerlerine mürakıp intihabı ve ücretle-

rinin tayini. 

Şirketi Hayriyeden 
F evkalade içti ma 

Hisseda-lar heyeti umumiyesi 1937 senesi Martının 22 inci Pazartesi güııii. 
saat t 5 de Şirketin Galatada Fermuıe cilerde kiıin merkezi idaresinde Şart

namenin 3 ncü maddesinde tadilat ıcrası için fevkalade suretle içtimaa davet 
olunur. işbu içtlınaa Ticaret Kanunu nun taa1lfık eden madde~eri mucibince 
bir hisseye malik olan hissedarların da hi iştirake salahiyetleri vardır . 

. 
Miizakcrc rumanıesi 

1 - Şirket şartna~inin 3 ncü ma d desinde tadilat i erası teklifi: 

Şirket şartname~ 3ncü maddesi 2nci Şartnamenin 3 nücü maddesi ikincı 
fıkrasınm balen mer'i bulunan metni: ~ıkrasının teklif olunan tadil metni: 
(Şirket tarabndan vekilieti müşarüni- (Şirket tarafından İktısat Veka!eti 
•leyha veznesine müfettiş maaşı olmak veznesine müfettlş maaşı olmak üzere 
üzere tehı1 20 lira verilecektir.) ı§ehri 100 lira verilecektir). 

1 İn hi sarlar U. Müdürlüğünden: 
968 Kilo Iskarta Çul : Ahırkapı Bakım evinde 

2258 " " " : , " .. 
3886 Adet , Çuval : Kabatq Levazım M. Müskirat anbannda 
Yukarıda ciDI Te mıktarlan yazılı iskaı:ta malzeme 19 /2/937 

tarihine rastlayan Cuma günü saat 10 da pazarlıkla sabn almacakbr. 
Istekiiierin malları görmek üzere hergün bizalarında gösterilen 

mabaUere ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 1,5 gü
ven me paralarile birlikte Kabataşda İnhisarlar Leva:nm ve Mübayaat 
Şubai Müdürliiiündeki •h~ komisyonuna müracaatları. "537, 

* * 
l5000 Kilo yanaalık kanaviçe Ahırkapı bakım evinde 

3000 , , Çul " 
, " 

400 , ,. Çuval " " " 
3500 , ~.karta ıp , " " 
3000 , , Kınııap ,, " " 

10000 , , Kanaviçe , " " 
2000 ,. , Çuval , " , 
3500 , , Çul , , , 

200 , , Marka bezi , " " 
8000 , ., Bir metrelik kaaınb ipi u " , 

26 Kalem burda otomobil yedek parçalan Cibali Nakliyat şubemizde. 
2000 Kilo Kanaviçe Şemsipap loleme evinde 
600 , Çul , , ., 

ı 200 , Ip , , , 

Yukarıda cins ve mikt~rları yazılı malzeme 9/111/937 tarihine 
:rastlıyan Salı günü s:>at 10 pazarlıkla sablacaktır. Isteklllerin malları 
görmek üzere hergün bizalarmda gösterilen mahallere pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte ~u 7.5 güveome paralariyle birlikte Ka· 
bata~ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Satış Komisyonuna müracaatlarL (884) 

ADEMi iKTiDA 
ve BELGEVŞEKLİÖINE KARŞI 

MO Bi 
Tabietleri Her eczanede arayınıL (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Oksürenlere: AT AN BABKI BK 
• 

o 

RARA BIRE, 
1000 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Bernıayesl Uret '100,000.000 
thtiyat akçm Llret 145,'769,164,51 

Merkezi İdare: ).IİLANO 
İtalyanın başlıca .. hlrlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, 1sviçre, Avu.sturya, Maca-

ristan. Yu1oslavya, Romanya. Bul

carlstan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehldesl. Brezilya, şm, Uruguay, 

Arj~ntın. Peru. Ekvatör n 
Koluınblyada 

Arilyuyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZI 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palaa (Telef. 44841 1213141&> 

Şehir dahilindelll acenteler : 

İstanbulda : Alilemelyan hamnda 

Telet. 22900 /3/ 11/ 12/ 15 Beyot -

lunda: İstlklll caddesi Telef. 41048 

tZMİRDE ŞUBE 

...,-----------------. OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner BaDk Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki pbeleri: 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlii 6anluı i§i * 

TARLADlR 

1 Beyoğlu Vak1flar DirektöriUgU IlAnları 

•--------------------- ı 

U. Kr. --409 M 

171 00 

210 80 

Satılık Mahlüller 
Li. Kr. --30 1'l Firuzağa mahaUesindefiplikçi çıkmazı sokağında 

uki 2 yeni 22 No: 57 metre 87 santim arsaDDl 
tamamı. 

12 83 Beşiktaş Türkali mahallesinde Umncaova cacl
desinde eski 30 yeni 26 No: lu arsaınn tamaDD. 

15 82 Kasımpata Küçük Piyale mahallesinde Zincirll 
kuyu caddesinde eski ı 65 yeni 20 t No : la 
dükkanın tamamı. 

Yukanda yazılı gayri menkulltrin :miıİkiyetlerinin satıtı peıtÜı para ile Olli 
bq gün müdelelle açık arttırmaya çı~ .. rılmı~ln. ihalesi 29-Şubat-937 güul 

saat 15 de komisyonda ya.pılacakor. Yü:ıde yt!di buçuk pey paralarile mati
lulit kalemine gelmeleri (792) 

--------------------------------------------- -·--

REOSiL -.· . :• 

Öksürük ; Nefes darhÖ• ; · Soğ.uk --~ · 
alğtnhğ• ve Göğüs nezlele-rinden '~ 
sizi kurtaracak e~ .. eyi_- ilaç budur •. ~ 

... t 
Heır Eczaneden israrla lsteyiniz. 

~ .... J' 
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K UK SIHHi B LS 
Londra, Paris ve Nev - York, Berlin'de güzeHik enstitü 'erinden tak..: :r 1a·.·e 

ile taltif edilmiş olup beynelmilel sergilerin alt.n madalyeleri, : haizd r. 

Esmer, sarışın, kumral, her tip için :muvnrıktır. ouzellik ve cazibeyi arttırır. 
Buruşukluklun, çil ve lekeleri kartyyen iznle eder. Memleketimizin en kib ır 
mahfillerinin kullandıklan Balsamin krenıleridır. ' 

4 Nev'i vardar. 
1 • Krem Baısamıa· ya§sız beyaz glnd8z Içi 
2 • Krem Balsamln yagıı pe be ece tç!n 
3 • rem Balsam Acı adeaı g d z Için 
4 • K em Balsamla cı a e gece Içi 
Balsarnin kremindeki hassıı hiçbir krE:mde yoktur. Bu.sanıin maddesi me· 

sameleri kapatan, cildi gençleştirerek beyaz, yumuşak, mat ve · nermin kılan 
besleyici bır cevherdlr. 

1 GiLiZ A ZU ECZA. ESi 
BEYOÖLU - lS'r AN BUL 

TIR Ş B Ç .. l 1 
.. B_üt~n Türkiye ul a 1yor 

Çunkı: Payasada mevcut yabancı isimlı vt ya
bancı sahipli yi'zlerce markalı bıçallardan ÜS· 
TÜN !e ucuz ve hem de yurdumuzda yegan 
ÖZ TÜRK malıo ır. • 

SAHiPLERi 
Felırni H. Ardalı ve Mehmet Salih Ş. tl lST AN BUI. 

BERGAMA toptan satış yeri: ııoseyin Koç ll NEVŞEHIR satış yeri: Mustnra. EJlinltı . 
AKHISAR ~ı » : Ahmet Harndi Alper SARAY Trakya » : H. Remzı ve H. Hayrı 

~mi--g~~--_. ACENTAMIZ olmıyan şehir ve kasabalar için ACENTA arıyoruz . ..---lllilllll-,ır:szgl' 

Kayıp - İstanbul L~an Şirketin • ı Doktor 
den aldığım hüviyet cuz~nımı kay - lbrahim Zatl Oget 
bettim. Yenisini çıkaracagımdan eskı·ı Belediye karşısında, Piyerlotl 
sinin hükmü yoktur. 

800 caddesinde 21 nurnarada hergün 
Sarıyer: Hamam sokak No. 1 1 de otleden sonra hastalarını kabul 

Tayyar oğlu Ahmet Aloğlu ~----. eder. 

Son Poata Matbaa•• 

Neşriyat Mndnrn : Seltm Ragıp EMEÇ 

{ 
A.Ekrem UŞAKLIG lL 

SAHIPLEAia s. Ragıp EMEÇ 

Niçin herkeıılo ne~esl nlkblnllll el•de yolı. ? 
Niçin Radyonun g~tirecetJ eaadele. neft!Yf! kapılarıoır.ı kapamış bulııyorı~unu•f 
Radyoyu çok m~ ·Pahalı ~uluyo"unuz 1 R.C .A. mühendislerının uzun senelerden
beri yorulmak bılmiyen bır gayr•tle en mükemmel netıceye asgari bir flatla " .. 

aıl vermaOa muvaHalc olduklarını zahmet ederele telicik et-

r flnlıml 1 Su halde RC.A. mükemmel ve kusursuz v•nl 
Radyo Makınalarını dinleylnlz... _fıatları~ı ve taksitle s.tı1 , ' ~f şeraıtını hıtkılc ediniz. Bu si:ıift "- ~-- it menfaafiniz icabıdır. Bir R.C.A. 

, - ,.. Radyosuna sahip olduktan son-

~ ~~' ~·· P.. ıl/! ra, nıkbınliOıni:ı artacak. ne,_l ...... '(. J!! 1 niz çoOaltacalc. ve gıpta etflOI· 

~,. \ ~,Jl ~':)Jfl'~/11~ , ~ niz insanlardan farkınız kalmı• 
\~ \l V/lt .ıl Jlr~/1 yacak. Ayda 12 lira vermek 
\\ \"'~ ttl/li{ff/UJ/ şarlile hakiki bir R C.A. Radyo-

f, ......._ _, ~( suna sahıp olabllirsınlz. 
' 'jl 111111' 

/{ESE 

AL • 
Krema Makinaları 

Dünyada mevcut makinalardan eo emniyeti 
kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Satış yeri: 
Camcan Ticaret Evi. Mahmudiye ead6eli 61 

GALATA • 16TANBUL 

y 
şi 

si 


