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V k
. ll H 1. b .. l Balkan Antantı devletleri e 1 er eye 1 ugun arasında tam 

• lstanbulda toplaniyor bir görüş birliği var 
Başvekil ve lktısat Vekili Yarın İzmire gidiyorlar. Atinada tebliğ neşredildi 
/zmir hinter/andında gapılacak sulama tes_isatı için 

tetkikler yapılacak, ihracat işleri görüşülecek 
Meclisin ta tilini müteakıp vekiller fe}u'imizde toplan· üzerinde telkikierine devam etmiştir. Haber verildiğine 

maktadırlar. Dün de Milli Müdafaa Vekili Klzım Özalp göre V~killer Heyeti bugün şehrirnizde b ir toplant~ ya
gelmi,tir. Bugün de Nafia Vekili Ali Çetinkaya tehri· pacaktır. Toplantıya Cumhurreisi Atatürkün riyaset bu· 
m izde bulunacaktır. Birkaç günden beri tehrimizde bu- yurmaları muhtemeldir. İçtimada Hatay anayasasını tan 
lunan Başvekil İsmet İnönü dün Flloryaya kadar &ide· zim ed~ek olan Milletler Cemiyeti komisyonuna i1tirak 

rek bir gezinıi yapmiJtır. İktısat Vekili de muhtelif i§ler (Devamı 12 inci sayfada) 

L,-----------------------------------------------------~1 

Suriye memurları Türk 1 Türk Adliyesinde 
köylerinde faaliyete geçti görülmemiş · 
Pariste bulunan Suriye hey'eti dün bir h8dise 

sefirimiz Suat Davasla görüştü 
Bayzr, Bucak ve diğer Türk rıahiyeleri hakkındaki karar 

üzerine memurlar köy köy dolaşmıga başladılar 
H alep, 18 (Hususi) - Gazeteler her ı 

gun siyasi menfilcrirı aifedileceğini ve 
memlekete döneceklerini yazdıkları 
halde bir türiü siyasi menfiler memle· 
ke-te avdet edememektedir. Muahedc 
Fransa tarafından kat'i surette tasdik 
edilmedikçe siyasi menfilerin memle • 
kete girmesine müsaade edilmiyeceji, 
affın ancak bu zaman bahsedileceğı aöy 
lenmektedir. 

Hakikatte ise vaziyet şudur: 

Mevkii iktidarda bulunan vatanller 
mevkii iktidarı kaybetmemek için men 
filerin avdetine mürnanaat etmektedir 

"i er. 
Yeni faaliyetler 

Sariye BqvekiH Cemil 

Noter Salihettinin oğlu 
Übeyd avukatlığa ilk defa 
babasını m üdafaa ile 

başladı 
BEyoğlu bırinci noteri Salahattin Zi 

verin, ibtilAsta bulunduğu iddiasile du
ruşmasına İstanbul Ağır ceza ın.ahke· 

(Devamı 12 inci sayfada) 

Madam Simpson 
Evlenmek 
niyetinde değilmiş 1 

Şam, 18 (Hususi) - Bayır, Bucak, 
Hazne nahiyeleri gibi Türk kesafetinın 
bol olduğu yerlerin mukadderatının 
konseyce yeniden konuşulması hakkın 
da ittihaz edilen karar sureti Fran· 
sız memurları arasında bir takun yenı 
faaliyetlerin başlamasına sebep olmuş
tur. 

Malum olduğu üzere Bayır, Bucak 
ınıntakası 92 1 den evvel Sancaktan ay· 
rılarak Alevi mıntakasına ilhak olun-

muştu. 924 stnuinde Türk mıntakuı· 
nın tekrar 8ancaAa ilhakl itin karar Vt 
rilnıi4 ise de bir türlü tath&ata 1egü· 
mi§ IHitldil'. KonHy karart allkadar .. 
ları baNkete sevketmlttir. MemurJar • 
köy köy dolqmağa başlamıtlar, Zirut 
Bankasi kasasını açııutlar, mektepler 

(Devamı 3 ibıcü sayfada) 

Yurdda Halkevlerinin 
sayısı 167 yi buluyor 

Geçen yıl Halkevlerinda 1300 temsil, 3000 konferans 
verildi. Kitap sayısı 122809 u Q"eçti 

' ii •• 

1 

Ankarada Halkevi merkezi 
Pazar günü Halkevlerinin yıldönü • Halkevi açılacaktır. Bu surette Halkev 

mü 167 Halkevinde birden k utlanacak lerine lAzım~len minevi ve maddl mö 
memleketin 3 1 köşesinda daha yeniden (Devamı 10 uncu sayfada) 

Madam Simpson 
[Yuı•ı 12 loci .. yfadaJ ......................................................... __ _ 

Çiçek paraları 
elbette biçare ve 
acizlere verilemez 
Bu asrın iktısadi anlayışına 
göre aciz ve misk inleri 
beslemek degil, iş sahala
rını çağaltarak aciz ve 
miskin miktarını azaltmak 

lazımdır. 

Kendi toprağımızda yetişen çiçek, 
zenginin parasını, toprağa kıymet, 
ser malzemesine sarf yeri, ilçi 
kuvvetine çabtacak tarla, dnk
kq sahibine kıymet ve kira, be· 
lec:liyeye irat, Devlete veı-gi tek· 
line sokan nakil ve tev.ıi vasıta· 

lanndan biri~r. 
Y uuı c Mublttia Birgen 

( Yuı1ı 2 aei .. Jfada, Horırb •lituauadadır ) 

Akdeniz müvazenesi yeniden tesis ediliyor. Kont Ciano 
Balkan memleketlerini ziyaret edecek, Eden, Milano · 
mülakatının Akdeniz ililafını tevsi ettiğini. sövlüyor 

Balkan Hariciye Nazırlan Atinada 
Atina, 18 (Hususl) - Mesaısinı biti .na mensup bir kıt'a asker bandosiıe se 

ren Balkan Antantı konseyi tarafın - )am resmini ifa etmiştir. Misafır Ha· 
dan resmi bir tebliğ neşredilmiştır. Mit riciye vekillerile başvekil Metaksasın 
zakerelerin bitmesi üzerine Türkiye ayrılmaları çok samimi olmuştur. Treıı 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Yu )lazır bulunan ahalinin alkışlaıı ve sa· 
goslavya Başvekili .ve Hariciye Vekili .mimi tezahüratı arasında hareket et· 
Stoyadinoviç, Romanya Hariciye Veki· ,miştir. 
li Antoneskı bu akşam hususi trenle Se Atina, 18 (A.A.) - Matbuata aşaği 
laniğe hareket etmişlerdir. Oradan Tev daki tebliğ verilmiştir: 
fik Rüştü Aras İstanbula, Stoyadınovıç «Balkan Antantı dahili konsey~, be
ile Antonesko da memleketlerine gide· şinci içtimaını, 1 5 Şubattan 1 8 Şubat 
ceklerdir. tarihine kadar Atinada, Yugoslav Bq-

Hariciye vekilieri istasyonda Başvc- vekili ve Hariciye Nazırı ve konseyin 
kil Metaksas, bütün vekiller, ordu ku- bu den·esi başkanı Ekselans Stoyad~ 
mandanları, sivil ve askeri erkAn ile noviçin riyasetinde akdetmiştir. 
Türkiye, Romanya, Yugoslavya elçileri Dahili konscevin en samimi dostluk 
ve büyük bir kalabalık tarafındari teş havası içinde c;reyan eden müzakere· 
yi edilmişlerdir. Efzun nümune alayı (Devamı 11 i.:tci sayfada) 

Eşek nakil 
arasından 

vasıtaları 
çıkarılıyor 

r·------------------~------şehir Meclisin~e d.ün net'eli müıakereler.oldu. Eşeğin leh ve aleyhind~~ 
sözler söylendı, nıhayet bo tahammüllerıle meşhur hayvaniann nakil 
vasılalan arasından kaldırılmasına karar verildi. Eşekler yalnız bayram 

yerlerinde eğlence "t'asıtası olarak kullanılacak .... . .J 
Yazan: Naci Sadallah 

Artık sokaklarımzda görülemiyecek bir manzaza 
Şehir Meclimiz dün de toplandı. Ve ctarh• olundu. Geri kalanlar hesapla· 

dünkü toplantıda da, azalan neşeye bo nınca, me~hur karikatürcü Cemi' Ç~· 
ğan ı.tüzakereler o'du. mın ekseriyet kazandı~ anlaşıldı. 

Sıra bu müzakerelere gelmeden ön· Onu muteakıp diğer işlere geçild . Be 
oe, bir tntihap yapılacaktı. Sadettinin ledıye sıhhat müdür muavini Bay Sıb· 
ölümiyh>, Daiml encümende bo§ kalan {Devamı 12 inci sayfada) 
sandalyeye oturtulacak bir aza seçile· .,.... · M~ı'nİ~k~tiı~;zd~ ·iİk · (i~r~ · · · -
cekU: görüleuk en büyük milli filuıimi:ı: 

Kalpler heyecanla cdarp» eyltyordu. T t) R K 1 N B.l L A Bl 
Azalara rey pı-..laları ctakslm • edildı. nda terakki hamleleri 
Ve az sonra ccem• edilen bu puslalar· B u A K ş AM T O RK 

dan, mUstenkif kalanların boş kllıtları sinemasında .---~ 



2 Sayfa 

ll ergün ' Resimli Makale: 
----

Bir çiçek muharebesinin 
ilhamları 

* Fakat, bu çiçek maçının bana ilham 
ettiği şeyler yalnız iktısadi mi.ilahaza
lar değildir. Bunun yanında içtimai 
şeyler de var: 

Bir kere, çi~k, resim, musiki ede
b ·'v at gibi, insanlarm duyguların; incel 
ten, harrelerine nezaket ve nezahet ve-

ISTER 

SON POSTA 

insan her işte muvaffak olamaz 

INA N 

Şubat 

Sözün Kısası 

Gazete okunugor, fakat 
Satzlnuyor 

== 

'------l•met HuiQsl-

1 - Lot nehri nerededir? 
2 - Mısırın mesahai sathiyesi ne ka· 

dardır ve nüfusu bizim nüfusumuz • 
dan ne kadar çok veya azdır? 

3 - Anadoluda ve Avrupa Türk; ye~ 
sindeki nüfusumuz ne kadardır ve a 
radaki fark nedir? 

(Cevaplara Yann ) 

* 
Dünkü Suallcrin Cevapları: 
J - Fransız ihtilfllinde ve inkila • 

bında ismi başta geçen siyasi adam .. 
lardan Robespierre kardeşler iki ta • 
nedir. Bunlardan biri MaximiHen Ro~ 
bespierre, diğeri de Augustin Robes " 
pierredir. En ziyade ~öhret bulan 
Maximi€n Robespierredir. 

2 - Laponlar İsveçin şimalinde ya• 
~ıyan bir nevi Eskimolardır. Norveçts 
ve Rusyada da tesadüf edilirler. 

muf. 

,. 



l 

ll Şal.t SON POST~ 

Almanyadan ispanyaya gönüllü 
. gitmesi kanunla menediliyor. 

Madrid önünde çete muharebeleri oldu, şehir asi 
tayyareler tarafından bombardıman edildi 

lzmirin Maarif 
programı 

Açıkta bulunan çocuklar 
meketplere yereleştirilecek 

lzmir 18 (Hususi muhabirimiz
den) - Şehrimizde mektebe devam 
etmiyen binlerce talehe olduğu anla
~ulmıftır. Bu çocukların mektebe git
melerini temin etmek maksadı ile, Vi
layet beş senelik bir proğram hazırla.
mıştır. 

(Atafürkün 
Doğduğu ev 
Büyük Önderio Selanik 
Belediye Meclisi Reisinin 

Berlin 18 (A.A.) - Alman va-ıharebe •. en çetin muharehelerden biri 
tandaşlarının Ispanyadaki dahili harp olmuftur. 
için gönüllü yazılmaları ve İspanyayal Madrid. Valanaiya yolu 
ıitmelerini meneden kanun, aynı za- Avila, 18 (A.A.) - Havaa ajansı 

telgrafına cevabı 
Ankara, 18 (A.A.) - Reisicumhur 

Atatürke Selanik belediye meclis! re 
isi tarafından 12 Şubat 1937 de aşa
ğıdaki telgraf gönderilmiştir: 

manda yabancılara da şamil olacaktır. muhtbirinden: 
Yabancıların lspanyada dövüşrnek ü- Asi kuvvetler, münakalatın tama
zere Almanyadan geçmeleri ve yahut mile inkıtaa uğramış olduğu Madrid -
Almanyadan çıkmaları menedilecek- Valansiya yoluna hakim bulunmakta-

Az nüfuslu köyler arasında çocuk
ları okutmak için, okul birlikleri kuru
lacaktır. 

Yeni Türkiyenin büyük yaradıcısı 
ve memleketimizin samimi dostunun 
doğduğu evin hatırasını ebediyen mu 
hafaza etmekle bahtiyar olacak olan 
doğduğunuz şehrin belediye meclisi 
derin tazirnalının bir nişanesi olarak 

tir. dırlar. 
Milisierin muvaffakiyeti 

Madrid 18 (A.A.) - Asilerin tay· 
yare ve bataryaları, bu gece payİtahtı 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. En 
azı, ll maktul ve 60 kadar yaralı var
dır. Belçika sefareti binası, hasara uğ
tamıştır. 

Jarama cephesindeki hükumet mi-
1isleri 3 kilometre ilerlemişlerdir. Saat 
15 ten geceye kadar muharehe bütün 
şiddetile devam etmiştir. 

Maclrid önünde cereyan eden mu-

Hükumet kuvvetleri, kendilerinin 
bu yolda hiç bir kuvvetin geçerniyece
ği mukabelesinde bulunmaktadırlar. 
Hakikatta bu yolda, bir çok kilometre 
imtidadınca, bir tek canlı .insan yok
tur. 

Eski lspanyol laalının tebriki 
Londra 18 (Hususi) - Ispanyanın 

eski kralı Alfonso, Malaganın asiler 
tarafından işgali münasehetile bir tel
graf çekerek, general Frankoyu hara· 
retle tebrik etmiştir. 

Suriye memurları Türk 
köylerinde faaliyete geçti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yaptıracaklarını halka vaat etmeye baş 
lamışlardır. Maksat Türk halkının Su 
liyeden ayrılmasına mfıni olmaktır. Bu 
vaatlara kanmayanlara para dahi vere
rek maksatlarını yerine getirnıek istc
ınektcdirlcr. Ha;kın temayülü memur
larınkinin zıddıdır. 

Diiriö Cenevreye gidiyor 
Antakya, 18 (A.A.) - Havas muha

biri bildirivor: Mandalar komisyonu 
sekreteri olup halen Sancak müsabit
leri nezdinde bulunan Anker, H~lebe 
hareket etm:ştir. Anker, oradan Cenev
reye gidecek ve Sancağın hukuki statü 
sünü hazırlamak üzere konsey tarafın-

dan vücude getirilen eksperler komis 
yonunda çalışacaktır. 
Diğer taraftan, Suriye fevkalade ko

miserinin Sancaktaki delegesi Düriö de 
eksperler komitesinin ihzari işlerine iş 
tirak için Hariciye Nezareti tarafından 
çağınlniıştır. Düriö, pazar günü Paris
te bulunacaktır. 

Suriye Ba§vekili Paris sefirimizle 
görüştü 

Paris, 18 (A.A.) - Suriye Baş..,ekili 
Cemi! Merdüm ile Suriye Hariciye Na 
zırı Sadullah CAbiri, Türkiye büyük el 
çisi Suat Davazı ziyaret etmişler ve 
kendisile dostfıne bir görüşme yapmış
lardır. 

İtalya ile Almanya ..... , _R_o_m-an_y_adaki 

arasında diplomatik hadise 
mahrem İtilafname nasıl çıktı 

Roma 18 (A.A.) - Havu ajansı Londra 18 (Hususi) - fspanyada 
muhabirinden: ölen iki Rumen gönüllüsünün cenaze 

Egede bir çoban 
Iki kaplanı 
Öldürdü 

lzmir 18 (Husus!) - Ali isminde 
bir çoban, Cödence köyü civarında 
koyun sürüsünü otlatırken, sürüye hü
cum eden iki kaplanı çetin ve heye
canlı bir mücadeleden sonra, öldürrne
ğe muavaffak olmuştur. 

Hitler, yeni 
Harp felaket 
Olacaktır, diyor 
Berchtesgaden, 18 (A.A.) - Eski 

muhariplerin murahhaslarmı kabul e
den M. Hitler, şöyle demiştir: 

<cAyni düşünceyi taşıyoruz, yeni 
bir harp, bütün milletler için bir fela
ket olacaktır.ı> 

12V ali muavinliği ihdas 
ediliyor 

Ankara, 18 (Husus!) - Dahiliye 
Vekaleti yeni bir kanun projesi hazır
lamaktadır. Bu projeye göre yeniden 
12 vali muavinliği, 3 hukuk işleri mü
dürlüğü ve 3 idare hey'eti azalığı ihdas 
olunacaktır. 

Goring Lehistanda 4 
kurt avJadı 

Varşova 18 (A.A.) - Dün Bila
lowiecga 'da bir av partisi esnasında 
Cöring, 4 kurt öldürmüştür. Kar ol
madığından av partisi pek o kadar en
teresan olmamıştır. 

ı 
tarihi evin bugünden itibaren cmrini
ze tevdiine karar vermekle şerefyap
tır. 

Atatürk te cevaben şu jelgrafı gön 
dermiştir: 

Bay Marcuriu 
Selanik Belediye Reisi ve Belediye 

Meclisi Reisi 
Selanik 

Doğduğum ev hakkında SelB.nik 
belediye meclisinin cemilekar teşeb -
büsünü b!ldirmek için bana gönderd: 
ğiniz telgraftan fevka1ade mütehassis 
oldum. Selanik belediyesinin h1tuf -
kar düşüncesi beni derin bir tarzda 
mütehassis etti. Size hararetle teşek· 
kür eder ve bu dostane kararı sizinle 
birlikte ilham etmek IUtfunda bulu
nanların hepsi nezdinde samimi ser:ı
patime tercüman olmanızı rica eyle· 
rim. 

L 

Rum en 
yakında 

K. Atatürk 

Nazırı 

geliyor 
Paris, 1 B (Radyo) - Balkan konseyi 

toplantısını müteakıp Atinadan Belgra 
.da hareket eden Rwnen Hariciye Na
zırı Antonesko, iki gün Belgratta kai
dıktan sonra Ankarayı ziyaret edecek
tir. Antonesko, Türkiye Başvekili İs· 
;net İnön i.l Ye Hariciye Vekili Rüşti~ A
ra!'ia mülaki olacaktır. 

~ .. ransada 
arnele 

30 bin 
yaptı gr ev 

Paris 18 (A.A.) - Sochauks'da 
Peugeot fabrikalarının 14,000 arnele
si grev ilan etmiştir. 

Smigly Ridz'in bu akşam, berabe
rinde harbiye nazırı muavini ve diğer 
üç general olduğu halde Bialowiecza
ya gideceği söylenmektedir. 

Öğrenildiğine göre, İtalya ile Al- merasimi münasebetile Bükreşte çıkan 
manya arasındaki mahrem itilafname, Diplomatik hadise, tahmin edildiğin- Çocuğunu boğan kadının 
şunları derpiş etmektedir: den çok derin akisler uyandırmıştır. muhakemesi 

1 -Roma protokolunun bu proto- Bükr~şten Ti~~s .~~ Dai~~ Telegr~f fzmir, 18 (Hususi) - Kemal pa-
kolu bütün devletlere açık bulunduran g~zetelerıne bıldırıklıgıne g~re bu ha- şanın Parsa köyünde, doğurduğu gay
maddesi, hükümsüzdür. dıse, Kral Karol ile Başvekıl arasında rimeşru çocuğunu boğmak suretile öl-

Paris 18 (A.A.) ~ Şimal Depart 
manında kain on bin demir madenieri 
münakalat amelesi, grev ilan etmiştir. 
Bu ınıntakanın 16.000 amelesi işsiz 
kalmıştır. 

2 - ltalya ile Almanya, her türlü ciddi hir ihtilafa sebep olmuş ve Baş- dürQıekle suçlu Esma isminde bir ka
rekabetin önüne geçmek için T una vekil T ataresko istifasını vermişse de, d ın ağır ceza mahkemesine verilmi !ı-
havzasındaki iktısadi teşebbüsleri hak- kral kabul etmemiştir. tir. ' 

kında yekdiğerine malumat verecek- Bazı ecnebi devlet mümessillerinin, Esma çocuğunun ölü doğduğunu 
lerdir. iki Rumen gönüllüsünün cenaze ıne- iddia etmektedir. Mahkemenin ilk ce!-

F azla olarak Habsburg hanedam rasİmini yersiz bulan kral Başvekili sa-
1 sesinde dinleneo şahitler bdının ifade

saltanatın iadesine müteallik olup ltRl- raya çağıra,rak mevzuubahs elçilerin 1 sini teyit eder mahiyette sözler söyle
ya tarafından arzu edilen ve fakat Al- geri çağınlmaları için lazım gelen te-l mişlerdir. Mahkemeye devam edilmek-
nıanyaca istenilmiyen suretihal 1ehin- şebbüsatın yapılmasını emretmiştir. tedir . 
de M. Cheehnigg tarafından irad edi- Maahaza. vaziyeti arkadaşlarile ka- ----------
len nutuk delayısile burada herhangi bine t'lplantısında tetkik eden Başve- Üç aylıklar 
bir harekette bulunmaktan tevekki e- .kil T~ taresko, kralın emrini yerine ge- Ankara, 18 (Hu 5usi) - 1 !l:i() se-
dilm:ktedir. tireceğine dair mecliste teminat ver- nesinin son üç aylık tekaüt ve yetim 

Üç taraflı protolcollara gelince, 1- miş, mevzuubahs elçilerin temsil ettik- I aylıklarının verilmesi için bütün vali
talya, Almanya ile tesis etmit olduğu leri devletler nezdinde lazım gelen Iiklere emir verilmiştir. 
ınukarenetten beri, bunları tevsi et- teşebbüsatta bulunmuştur. 
ınekten çekinmiş ve rüchan esasına ·------- Gümrüklerde teHiş!er 
ltıÜstenit tarifeleri hertaraf eden iki ci- Bir /talyan muavin Ankara 18 (Hususi) - Gümrük 

hetli itilaflada kanaat etmi~tir. Kruvazörü baltı müfettişleri toplantısı sona ermiştir. 

Tanusta ltalyanlar 
Arasıııda arbede/er 

Paris 18 (A.A.) - Tunustan alı
nan resmi haberlere göre, 13 Şubat 
akşamı, Faşist ltalyanlarla Faşizm a

leyhtarı halyanlar arasında bir sine

tnada Malaganın işgalini gösteren bir 

film yüzünden bir takım arbedeler ol
muştur. 

Tunustaki !talyan gazeteleri, şid
detli bir mücadele açmışlardır. 

Atina 18 (Hususi) _ Buray Müfettişler toplantıda ileri siirdükleri 
' a ge- h r ' len haberlere göre Antisira adası : . tezleri birer Tapor a ınde \ ekalete 

, c•ı,.a- I k" 
rında halyan filosuna mensup mua-1 vermişlerd-ir. Bu rapor ar tet ık oluna-
vin bir kruvazör bir kaza neticesinde ca k ve teftişleri n kolay usullerle ya-
batmıştır. pılm.ısı karar altına alınacaktır. 

lz •.. iı·in 937 bütçesi Ingiliz Kralının taç 
· f 17mir. 18 (Hususi) - Viiavet 

gıyme masra ı . · ı · · b 1 l me .. ~:. y : •• ııc toplanuıraına aş am ış-
Londra, 18 (Hususi) - Kralın taç 

1 
tır. a:ı7 yıiı , .... r:..iat ve masr..ı.f bütçele

giyme merasimine karşılık olmak ü.ıe- ri 2,ôf':!.4~2 lira olarak tesbit edilmi~
re hükumet Avam Kanıarasından ~;H tir. Bi;tçe müzakerelerine cuma günü 
bin Ingiliz lirası tahsisat istemiştir. başıanacaktır. 

Bu ınıntakanın demir yolu servis
leri, normal surette işlemektedir. Yal-

II[Sabahtan Sabaha j 

B:r Frans!z muharriri yeni genç -
likten bahsederken şöyle bir fıkır or
taya attı: 

- Eski gençlik ortaya bir çok 
( donjuan) lar çıkarırdı. Şimdiki 
gençlik spor yıldızı yetiştiriyor.» 
Meslekdaşın görüşü doğrudur. Ar

tık sevgilisine name yazmak için gı
cırı hükme kelimeler arıyan ve soba· 
sının çıtırdısını dinliyerek sevgilisi
ni hayalinde yaşatan, hasret ve hic 
ran ate~ile her gün biraz daha sa -
rarıp salan gençlere pek tesadüf e -
dilmiyor. Bugünkü gençlik zevk. ve 
heyE'canı r ingte, pistte ve stadyom -
da arıyor. Bizde henüz ham deviı· ge· 
çiren sporun hergünü Türk gençliğı 
nin enerjisini adalesi gibi kuvvetı
lc>ndiriyor. Muhakkak ki biıdc de 
bir gün ge:ip profesyonel futb()l ta
kım arı. profeo;yonel atletler gori.. -
~ecek n• asıl Türk gucü o ıJman 
krnd.ıı gösterecektir. 

Hı..iktimetın spor işlerine ayırdığı 

yeni tahc;isat Türk ~ençlıği için bü -
yük bir kuvvet olacaktır. Spur işleri
ni tam mütehassıs ellere bıraktığı
mız takdirde sarfedeceğimiz paranın 
bo~a gitmiyeceğinden emin olabili -

8' 
e Avusturya - Almanya 

geçimsizliği 
Yazan: Selim Ragıp 

U zun zaman şiddetli bir ihtilit 

halinde yaşadıktan sonra ara
larındaki nizaları hertaraf etmeye mu· 
vaffak olan Almanya ile Avusturya, 
Bay Şuşning'in son nutku ile, bu ihti
lfıfın henüz halledilmiş olmaktan uzak 
bulunduğunu gördüler. Almanya ile 
A vusturyayı ayıran başlıca mesele, 
Habsburglar meselesidir. Avusturya -
nın istiklali, dahili hayatında şu veya 
bu istikamete teveeccüh edeceğı ve et
mesi lazım geldiği hakkındaki iddialar 
ve saire, nihayet, zamanla bir hnte yola 
konabilecek mevzulardır. Fakat halle· 
dilmesindeki müşkülat her gün bır par 
ça dal'a iyi anlaşılan asıl ayırıcı mesele, 
Avusturyanın Krallıkla idare edilmek 
istemesidir. Çünkü, bir defa bu mem
leketin başına bir !hükümdar geldi mi, 
artık Almanya ile A vusturyayı bir gün 
birleştirmenin adeta imkansız bit· hale 
geleceği tabiidir. İşte bu sebepledir ki, 
bu birleşmeyi menfaatlerine uygun 
bulınıyan memleketler, nasıl hararetil 
bir faaliyetle Habsburgları Avusturya 
tahtına çıkarmaya çalışıyorlarsa, bu 
tehlikeyi görüp anlayan birleşme ta· 
raftarları da, ayni suretle Avusturya· 
nın saltanalla idare edilmesi meyille· 
ri1e mücadele ediyorlar. Bu bahis etra~ 
fında Bay Şuşning'in son nutkunda sa· 
rih bir işaret yoktu. Fakat bu meseleyi 
de A \"usturyanın dahili işleri rı dem ad· 
dettiğl için, bu hususta da, Avusturya 
halkının bir karar vereceğini söylemiş· 
ti ki Beriini memnun etmiyen de, nut
kun asıl bu parçası olmuştur. Avuslur-; 
ya ile Alınanyanın aralarındaki müna· 
sebetin düzelebilmesı, bilhassa bu nok
tanın halledilmesine bağlıdır. B:.ı, yaı 

yapılmayınca, mücadele, içten ·çe de ~ 

vam edip gidecektir. 
Selim R•'".JP -------

Blum siyasetini 
Değiştiriyor mu? 

Paris lS (A.A.) - Fransanın d~ 
hili siyasetinde değişiklikler olacak mı? 
Resmi tekziplere rağmen Matin. Echo 
dö Paris ve journal. M. Blum'un ya
kında dahili siyasetin yeni bir devreye 
gireceğine dair mühim nutuk söyliye
ceğini haber vermektedirler. 

Matin gazetesine gnre, Blum, şu 
noktaları bildirecektir: 

1 - Masarifin arttırılması işind~ 
bir mütare!~e yapılması. 

2 - F rangın üç it i laf ile çizilmili 
olan hudutları dahilinde muhafaza e
dilmesi. 

3 - Altın tedavülünün serbestisi. - ·· .~~-.....-- -·----
nız marşandiz servisi tamamile tatil e
dilmiştir. 

Gençlik 
riz. Fakat hatır ve gönül hesap edi
lerek ve dar bir merkeziyet zihniye
ti ile hareket edHiı·c;e beynelmi.1el bir 
teşekkül haline gelen sporu sadece 
resmi bir inzibat çerçevesi içine al
mış oluruz. 

Her işte ilk atılan temeller sağ • 
lam olmadıkça üzerıne işlenen bına_1 
sakatlık gösterir. Önümüzde İtalya . 
gibi. Almanya gibi taze örnekler var-. 
dır. Beş altı yıl önce dünya sporun
da adı geçmiyen İtalyan gençliği bu· 
gün İngiliz profesyonellerine ciddt 
rakip olacak kadar kuvvetlenmiş bu
lunuyor. Bu nası l olmuştur. Sporla 
meşgul olanlarımız elbet bunu bil;r
ler. Bu örneklerden istıfade e'memiz 
\'e işi tam müteha":ısıs ellere bırak • 
mamız lazımdır. 

Genç~:k hassastır. Onun ifrata ka
çnn temayüllerıni korumak n:ı•nl la
z ınsa bimyesindck. cevhcri ~~!etmek 
te o ka d ır lazımdır. Bu mcs'ulıyetlı 
\'D.Zifcyi dcruhte edenlerin her şey
den ev\·e: tam bir iht~as sahibi ol -
maları şarttır. Aksi takdirde ne bol 
para, ne geniş teşkiliit müsbet neti-
ce veremez. 

Bürhan Cahit 
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İktısat V ekilinin 
tetkikleri 

Celal Bayar dün Bankalarda 
ve iş bürosunda tetkikatta 

bulundu 

Şehrimizde tetkikler yapan İktısat 
Vekili Celal Bayar dün öğleden sonra 

Ooyçe Oryent banka giderek bir müd

det me~gul olmuştur. Celal Bayar bun 
dan sonra Iş Bankasına gitmiştir. Bu

rada lş Bankası Umum Müdürü Mu· 
ammer Eriş ve Iş Bankası erkanından 
bir kaç kişinin iştirakile bir kaç saat 

dt-vam eden bir toplantı yapılmı~tır. 
Toplantıda Iş Bankasına ait muhtelif 

meseleler görüşülmüş, alakadar mü
dürlerden izahat alınmıştır. 

lktısat Vekili müteakıben merkezi 
Calatada bulunan Iş bürosu ha~ mü

fettişliğine gitmiştir. Biiroda ha~ mü
fetti~ Haluk, büronun faaliyeti etra

fında et ra flı izahat vermiş, İstanbul-

1 Sorugoruz ? --, 
Suçlu yalnız , bir kişiden mi 

ibaret ? 

Türkkuşu talebe 
alıyor 

Üniversite meydanında 

B A GDA D B ÜLBÜLO 
filmi •rür kçe sözlü ve şarkılı dır. 

RAlDYO Türk inkılô.bında 
Terakki 
Hamleleri Bugünkü Program D ün polis istihbaratının gazete - ı 

cilere verdiğı bir raporda şu 

satırlar yazılı idi: r 

uçuşJara 15 Martta 
başlanacak 19 - Şubat - 1931 - Cuma 

İSTANBUL Tam üç senedenberi, (Türk stüd -
eBugün Nevbahar mahallesinde ar

sada uçurma uçuran 8 yaşındaki 
Ahmet S metre derinliğinde, su ~ 

suz bir kuyuya düşerek ağır su
rette yaralandı. Yaralı çocuk Cer 
rahpaşa hastahanesine kald:rıldı. 

Kuyunun ağzını açan Halil çocuk 
hakkında kanuni muameleeye te
vessül olundu.• 

Kuyunun ağzını açan Halil çocuk 
hakkında kanuni muameleye te
vessül edilebilir. Fakat acaba açık 
bir arsada bulunan kuyunun ağ
zını herhangi bir çocuğun açaccı.ğı 
kadar ~sit şekilde kapsyanlar 
hakkında da kanuni muameleyc 
tevessül edi-lmiyecek mi? 

Sorugoruz? 

Türkkuşuna kayıt muamelesi de

vam etmektedir. Bu yıl üniversite mey
{:lari'indaki planör uçuşlarına 15 martta 

başlanacaktır. 15 marttan sonra kayıt 
için müracaat kabul edilmiyecektir. 

Plimör uçuşları ikmal edildikten 
sonra İnönü yüksek yelken uçuşlan 
kampında talebe staj görecek, imtihan 

1 neticesinde de C Bröve'si alacaklardır. 
Bu Bröveyi alanlar, eğer orta tah

sil görmüşlerse, hava gedikli okuluna 
tercihan kabul edileceklerdir. 

ötıe n~riyatı: yosu) nda hazırlanan bu film, aynı za-
12.30: PlAkla Türk musikisi. 12.50: Havadi3. manda, Türk filmciliğinde de bir (in-

13.05: Muht~llt plik neşriyatı. 
Ak am neşriyatı: · kılap) olduğunu isbat etti. Ve şu haki-

. 17: Üniversiteden naklen lnkılab deı·slerl katı de kabul etmeliyiz ki bu film, Türk 
Receb Peker, l8.30: Plakla dans musikisi. 19. filmciliğine, hakiki karakterini verdi. 
30: Spor musahabeleri: Eşref Şeflk. 20: Vedla . . . 
Rıza ve arkadaşları tarafından Türk muslklsl Kendımızı aldatmamış olmamak 
ve halk prkıları. 20.30: Ömer Rıza taratın - için şunu açıkca itiraf etmeliyiz ki, biz, 
dan ara.bea söylev. 20.45: Cemal Knmll ve eski ve yeni dünyadan şehrimize akan 
arkadaşları tarafından Türk muslklsi ve . . 
halk şarkıları: Saat ayarı. 21.15: Orkestra. haşmetlı fılmler karşısında: 
22.10: Ajans ve borsa haberleri. 22 30: Plakla - Bizde film çeviriyoruz. 
sololar, opera ve operet parçalan. Diyebilmekten, henüz pek geride-

BUKREŞ . V d . k .. ı· 
16: Hafif müzik. 17.35: Kuartet. 18.35: Ro- yız. e şunu a yıne açı ca soy ıye • 

Lise mezunları içinde C Brövesi a• manya operası. 21,45: Haberler. lim ki, o filmiere yetişecek bir film çe 
lanlar askerlik hizmetleri için davet e~ BUDAPF.ŞTE virmek istidadını da gösterememekte-

d 'ld'kl . k , h' . 17: Opera orkestrası. 18.35: Çigan orkes- . Ç" k" h' b' l'k d 
ı ı erı zaman ıt a ızmetı görme- trası. 20: Plak neşrlyatı. 21.35: Kuartet <Be- yız. un u, ıç ır vasıtaya ma ı e-

den, doğrudan doğruya yedek sübay ethoven'den parçalar). 22.40: Hafif müzik. ğiliz. 
okuluna kabul edileceklerdir. Bu gibi- 23: Haberler. (Türk Stüdyosu ) nun bu hakikatı ka 

dan başka nııntakalarda yapmış oldu :..... ______________ ........; 

i u tetkikatı anlatmıştır. Bir pabuç teki 
ler yedek sübay okulunu bitirdikten 17: Şubert'den P:~Z~r. 19.ıo: Halk mu- bul ederek; ilk işe başladığı günden 
sonra sübaylık vazifelerini hava oku- slkls!. 20.5: Şarkılar. 20.30: Tiyatro. 22:25' beri, milli ve tarihi hadiseler üzerinde 

İktısat Vekili Celal Bayar saat :w .. 
d e Ege vapuruna gitmiş, şerefine veri

len ziyaftet hazır bulunmuştur. Bu zi
yafete lktısat Vekaletine bağlı daire 
ve müessese müdürleri d e davet edil

mi' bulunuyorlardı. Ziyafet, geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

Yeni yolcu salonu 
Jüri bugün toplanıyor, Al
manyada yapılan tetk1kat-

tan da istifade edılecek 

~undan altı ay evvel Almanya 

gümrüklerinde tetkikat yapmak üzere 
gönderilen Galata ithal:ıt gümrüğü mü
dürü Mehti ile Galata yolcu salonu mi.i

dürü Cevat bayramertesi Türkiyeye 

dönmüş bulunacaklardır. 
Bunlar Almanyanın mühim liman

larında bulunarak gümrük muamelatı
nı yakından takip etmişlerdir. Tiirki .. 
yeye gelince her ikisi ayrı ayrı tetkik
lerini gösterir birer rapor hazır1ıyarak 
gümrük ve inhisarlar vekaletine gön
dereceklerdir. 

Bu iki müdürden bilhassa inşasına 
1 başiallmak üzere bulunulan asri ~ekil

deki yolcu salonunda yapılac?·. ~üm
rük muamelatının tanzimind<: istifade 
edilecektir. 

Yeni salon avrupanın en müteka
mil yolcu salonlarına faik olacağından· 
gümrük muamelatının tanziminde 
de bu tarik ihtiyar edilecektir. 

Güzel San' atlar Akademisinde teş
hir edilmekte olan Calata yolcu salo
nuna ait maket arasında seçme yapcı
cak jüri hey'eti valinin riyaseti altında 
ilk toplantısını bugün saat 14 de Aka

demide yapacaktır. Bugünkii toplantı
da jüri hey'etinde bulunanlar müstak
bel yolcu salonu h.,k kında noktai na-
= 

lunda göreceklerdir. Plft.k neşriyatı. 22 . .f5: Brno'dan nakil. 23.15: durması; bu mevzu üzerinde çalışma· 
-- Haberler. F dili ve mahiyeti meçhul • VİYA.NA sı; - velev, ufak tefek parçalardan iba-

b
. d. d Işin aslı 17.30: Muhtelif havalar. 19.30: Muhtelif ret olsun - ortaya bu yolda bir kaç e~ 

kalmış ır ha ıse e zabıta.. - havalar (şarkılar). 21.10: Eğlenceli neşrlyat. ser atması hiç şüphesiz ki büyük bir 
nın eline geçmiş ipucu M ... t b.. ··ı 2ı.ıo: Muhtelif müzik parçaları. 22·35 : Ham isabetti. Ve bu isabette; işte b ugün av .. eger o o use u er eski d en müzik. J 

B ürhaniyed e bundan bir ay evvel b•J t •• t• d l'ARSOYA nı mevzu üzerinde bir eserle kendin; 
ı e ucre ın en ucuza bir ceset bulunmuş, öldürüldüğü anla- 17.15: Bach'dan, Chopln'den parçalar. 19. büsbütün gösterdi. 

şılan bu cesedin hüviyeti tesbit ed ile- yolcu taşıyorlarmış 20 : Koro. 20·10: Ayda operası. 23 : Plak neş- Türk stüdyosunun bu filmi, yok -
riyatı. 

memiştir. Yapılan tetkikat ta bir netice Belediyece otobüscülerden yüzde y a ., ı n k ı p r 0 ı r a m luk içinde var edilmiş bir eserdir. Tam 
vermemiştir. Yapılan taharriyatta mak on zam alınması Üzerine, Keresteciler- !8- Şubat - 1937 - Cumart~ 1 otuz senelik tarihi, bütün hareketlerile 

._._ b ı E d . ı İSTASBUL telde bir aya"-Xa ı teki bulunmuş ve e yüp arasın a ış eyen otobüs bilet- bütün hadiselerin inceliklerile, en bü-Ötle nv;riyab: 
bu ayakkabının içindeki etiketten is- lerine zam yapıldığından şikayet edil- 12.30: PHikıa Türk musikis1. 12.50: Havadi:ı. yükten en küçüğüne kadar bütün şah· 
tanbuldan satın alındığı anlaşılmış, e- miştir, Belediye, bunu tahkik etmiştir. 13.05: Muhtelif plfık neşriyatı. ~iyetlerile: harpleri, inkıHipları, istila· 
tiketteki adres yazılarak Istanbul zabı- Mesele şudur: Akşam neııriyatı: ları ve istirdatlarile canlandıran bu e· 

18.30: Pıft.kla dans musiklsl. 19: Şehir 'l'i-
tasından bu ayakkabının kime satıldı- Kerestecilerle Eyüp arasındaki oto- yntrosu komedi kısmı taratından aYanar 
ğın ın dükk~mcıdan öğrenilmesi i st eni!- büs tarifesi on bir kuruştur. Fakat oto- Da~». 20: Türk muslki hey'etl. 20.30: Ömer 
miştir. büscüler yolcu celbetmek maksadile Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Münir 

Zab d kk d b h 
· d' k d k l Nureddln ve nrkada.şları tarafından Türk 

ıta ü fmcı an u ci eti sor- şım ıye a ar on uruşa yo cu taşımlş- musiklsi ve hnlk ~arkıları. Saat ayarı. 21.15: 
muş, dükkancı da Bürhaniyeli bir kaç !ardır. Bu sefer belediye yüzde on a- Orkestra. 22.10: Ajans ve borsa haberleri 
müşterisi olduğunu, ayakkabıyı gör- lınca, bu hatta işleyen otobüscüler de 22.30 : Plakla sololar, opera ve operet parça-

k t 'f 1 · 1 b' k 'ları. meden ime sattığını tayin edemiyece· esas arı e erı o an on ır uru:,; iize- -- .. ·~ . • . . . . · . ~ . . • · • · • · ·~ -
ğini söylemiştir. rinden bilet kesrneğe başlamışlardır. Şehzadebaşı Turan 

Butıun üzerine Bürhaniyeden ayak- Binaenaleyh ortada şikayeti mucip o- tiyatrosunda . 

kabının teki istenilmiştir. Eğer bu ayak lacak bir hal görülememiştir. tialk Operelı 
kabı teki faili ve mahiyeti meçhul kal- Diğer hatlarda işleyen bazı otobiis- Cumartesi 14.30 da 
mı~ olan bu hadiseyi aydınlatırsa zabı· cülerin yüzde onu bilet ücretlerine talebeye 

'h· d 'dd k d d bir· zammettikleri görülmüş. bunlar hAk- 20<iO da um uma 
ta tarı ın e cı en ay a eğer k d b Rahmet Efendi 
vak'a olarak kalacaktır. ın a za ıt tutulmuştur. Kendilerin-

d Pazar matine 

Matbuat bal os u 
Maksirnde değj), Tokatlı

yanda veriliyor 
Istanbul Basın Kurumundan: Ba

sın Kurumunun bu yılki balosu :!8 
şubat 1 D:l7 salı günü akşamı saat 22 
de Maksirnde değil T okatliyan otelin

de verilecektir. Muhterem davetlileri-

mize arzederiz. 

en para ceza~ı alınacaktır. Tekerrürü 14.30 da 
halinde ruhsatnameleri de alınarak Ktrk Ytlda Bl,. 
seyrüseferden menedileceklerdir. San'atkt\r na~it bernber Pazartesi 

-· ... . ·~ ·- ----·~o·iıı; ;.;y:ıır·;;;- L E BsnLy~aU i c 1 
lıl.l nbu l Blltdıqaı Tepebaşı 

~•h ' ~· +- 'Tomnkosln bcrttber .,w. Jr IIYilll'OSU dram kıs ııın·la ---~·-·-·· .. · ·~-· · • · ·- • ., __ _ 
19-2-937 

akşı:ını sttat 20.30 da 
BA HAR 

TEMIZLI{jJ -

Şehir dahilinde 
Eşekle nakliyat 
Yapı/mıyacak 

F'rsmsız liyatro~ıı Belediye makamı, şehir dahilinde 
Operet kısmıncia eşekle nakliyatın hem çirkin ve hem de 

seri gördüğümüz zaman: 
- Işte, bizim muhtaç olduğumuz 

film ... Biz, bugünü görmeliyiz, ve dai 
ma bunun gibi bizi candan heyecana 
getirecek ve büyük inkılabımıza, bü

tün varlığımızla rabtedecek eserler gör 

rnek istemeliyiz. 
Dedik .... Çünkü. otuz sene zarfın· 

da, içinde yuvarlandığımız hadisele
rin, henüz unutulmamış olan heye

canlarını bir daha hissettik .. ve bugün· 
kü büyük Türk inkılabının en çetin 
bir mücadeleden sonra kazanıldığını 

bir daha gözümüzle gördük. 
Bize on dakikalık bir neş'e veren, 

ve yahut güldüren bir fi lm yerine .hi· 
zi tarihin huzurunda derin derin dü· 

şündiiren, ve milli heyecanlarımızı kal 
himizde kök leştiren bu eserle karşılaş· 

t ırdığı için Türk stüdyosunun gayretli 
ve fedakar hanisine teşekkürler ede

riz .... Iğne ile kuyu kazmaktan daha 

müşkül olan bu ilk büyiik eserının 
kıymetini ise, bizden ziyade (Türk 
filmciliğinin tarihi ) takdir edecektir. 

~~~la~ın·ı ·i~~h ·~d·e~:kİe~~i·r:. ~;~i··~:~ A Ş K M t~ıı~ s~nt82~·30 dn ağır gitmesinden dolayı bunun mene- hasredilecektir. 

d b d ı k ı Yaz"'n .· )'usııf Zı)·a dilmesine karar vermiştir. Eşekle nak- Bundan başka, şehir haricinde de 
man a un an sonra yapı aca top an- n 

t ı günleri tesbit ed ilecektir. Üç ma.rtta I#•B8etl:st3!e!lıleiii)iıi'elınia: 11M11ı.ıla:ııl11i s8s::·a~t,.nızılcıı~ı t!itı•nl!ll••lmi )lı'a•~iiı' •s•aiıy.fııi· :ı.·e-ıiiig•ib•i•eıiiığ•le•n•c•e•ily31erl!lll•e•r i•n•el.ıei.ş e;.klll!llle•nıialllk•l•iyl.a~t~y~~ailpllı lılallblli lıleılcc;.' k~t~i r~·-rı811 
da son toplantı yapılarak nihai karar t 
verilecektir. Yarınki matinelerden itibaren 

s Sineması 
l'e ila.) lı ınel,lcplılcıııı b.nram toııl:ıııtı<ıı - " ı h - . 

Y lı K · ı '' az ar Oo;manın konleransı 1 
Me-vsimin. en eğlenceli ve 

Türkçe sözlü ve şarkılı eş ay uı uır.unun I tanbul eı kck ıı~ı· · Profe!>ö M h 
sindeki uyelerı bayramın ucuncu gurıu Emın- 1810 da U~llv azltarkOsnıan dun akşam saat 
. . ı · ers e onfcrans salonunda ke 
oııu Hnlkevınde o~ eden sonra bır d ın lı ray yıf vN·ıci zehiri h kk -
vereceklerdir. Ç ıvda meyva ikı·nnı edile rk veı nmtır Konfe~ra n ı~da bir konfer-ıns 1 

. . . · nsta tmıveı ~ı te profesorln 
ye ı_çkl aleyhınde m us. ha bel er ynpııncal:' ır. rı, yu ksek tahsil gencliğ h ~-' 

Uııive.rsite \'e m~.kh•plerin banaın tatili tur. Profesorun konfera~sı a;ılıii.kab~!unmuş-1 
Orta okullar o;e lıselerlc Ilk okulların bııy- edllmlştir. e takip 

ram tatlll 20 şubat cuınartesı saat 12 den, 1\lakiııe kaza l arı 

Bağdad Bülbülü 
filmini gösterec·ektir. Btığdud manzaralım - Şal'k hayatı - Tnrk~·e ve 

a~~~c~o~f:ı~~~n~. MONiRE MEHDiYE AHMED ALLAM 
ı mart paıartesi sabahma kndar, yan! bir Kantarcılarda Koçonun fabrikasında ça-

hafta, üniversit ise 20 şubat cumartesi saat lışan 14 yaşında R ıfnel lle Murad bey cad- ~~====================~=========================== 17 den 25 şubat perşembe akşaınına kadar desinde Haşlınln fırınında çalışan isak ma-1 , 
yanı dort gun devam edecektir. klnede yaraıanmışlardır. 

İki otomobıl kazası Si~orta tarrfeltri 
Ziraat ınektebine nit 171 numaralı kanı- ı'kt · ısat Vekaletlııre, sigorta tarHeleri iizı'-

yon Samatya postane 1 önunde 12 yaşında rinde tetklkat yapılmaktadır. l\levcut tarHe
Toma kızı Ellza'yn, şofor Rasimin Idaresin
deki 3365 numaralı otobüs de Sultanahmet- ~~2. :s~~l~r.ı .9~~ ~~n.e~l~~: ~s~ı.t. e.d~l~.iş.tl. 
te Ahmet kızı Hlkmete çarparak a~ır suret
te yaralamıştır 
Sırık hamaılığının ltaldırılnıası icin tetkllı:at 

Belediye Iktı at Mucturhığu, sırık hamal
lığının kaldırılına ı me Plesi hakkmdaki pı r) _ 

jcnin tesbiti lle me md olmaktadır. Şe hı ı 1 

muhtelif semtlrrinde •etkiklrr yapılmakta
dır. Bu husustakl tetkl':ler yakında bitecek
tir. 

Bayramlarımızm sahici bayı·am 
olabilmesi için hizi yasatan topn:k-

1 

ların ıoı>lfımctiııi hatırdan çıkarııı:::ı -
malıvn. Göklerimizin korunmasını 1 

ı 

f«>lakcte uğrıyanların yardımına 
ko!5nıa~ı, kimsesiz yavruları öliiın • 
den kurtarınağı unutmamalıyız. 

i Z M 
YA 

Kurban Bav.ramında sayın 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

• 
1 R 

E 
müşterilerine 

Sineması 

ve ŞARKILI L . 
filmini gösterece(Y; ... ; tebşir eder. 



' 

Sayfa 5 

• 
MEMLEKET HABERLERI / Muş un her taraf ında kış 

çok şiddetli oluyor 
Ağrı şehri adeta yeni 

baştan yapılıyor 
Şehrin güzelleşmesi için bulvara bizzat ağaç dikerek 
çalışan general Kemal minnet ve sevgi ile anılıyor 

A(rmın yeni bin a1armdan OrdueTi 

Ağrı (Husuai) - Ağrı yakın yılla- getirilmetine tebeb olan general Ke • 
ta kadar üzerinde hiç itlenmemiş ve malden kendisinin timdi Erzincancia 
$ok ihmal edilmiş biT vilayetimizdir. bulunmuma rağmen büyük bir aevgi 
Son yıllarda şehirde bir çok bayındırlık ve yakınlıkla bahsedilmektedir. 
~ıerleri vücuda getirilmektedir. Mev- Ağrı ve civarında inşaat ve yakacak 
kiinin ehemmiyeti de şehrin gelişmesi- için odun yoktur. Ancak Sarıkamı~ or
,ho çok müsaiddir. Atılan kuvvetli a - manlarından yapı için ağaç getirilirse 
dunlarla artık bir kaç yıl sonra bambaş- de yakacak odun pek pahalıya mal ol
~ ve yepyeni bir şehirle karşılaşmak duğundan temin olunamaz. Halk ya
lrnkanı vardır. Vilayet merkezinde son kacağını tezeklerden temin ederler. 
)'ıllarda yapılan orduevi, bulvar ve nü- Bu ınıntakada laf da bulunmadığı için 
h\une evleri, Ağrı şehidler abidesi ve evler umum~yetle kerp içten yapılmC\k
cli.ier in~aat şehrin yüzUnü çok değiş • ta ve üzeri toprakla örtülmektedir. 
tlrıniştir. Bütün bunların yapılması Viieyetin umumt aağlık vaziyeti iyi
huau~unda evvelce burada tüm ko mu- dir. Yalnız bazı yer1erde frengi ve göz 
tlna olarak bulunan general Kemalin hastalıkları görülmektedir. Sıhhi müe.s
~Uyük hizmet ve gayretleri görülmüş- seselerden vilayette yalnız bir mem!e -
~Ur. Şehidler ibidesine giden aulvarın ket hastanesi vardır. 
tki tarafına dikilen ağaçları general Vilayetin iktısadi vaziyeti sönüktür. 
bizzat kendi elile dikmiştir. İki üç yıl- Sanayi hemen yok gibidir. Bir kısım 
danberi yapılan infaatla doğunun bu köylerde el tezgahlarında halı ve kilim

\azak ve güzel binalardan mahrum di- ler dokunmaktadır. Vilayet merkezin
tarında Avrupai, modern askeri bir de hususi muhasebeye aid iki halı tez· 

14rtıizon vücuda gelmiştir. gahı vardır. Bu tezgahlarda yapılan 
Şehirde bir çok yenilikler vücuda halılar İsparta halılarının aynıdır. 

Afyonda heyecanlı 
Bir domuz avı 

•• • 

1 JJ-luhtar seçimi 
Yüziinden kavga 

Afyondan bildirildiğine göre, Halk- Kızılcahamam (Hususi) - Süleler 
evi avcıları Sinan paşa n ahiyesine gi • köyünde mu h tar seçimi için 80, 100 
derek kırk elli kadar köylü ile beraber kişi köy oda&ına toplanmışlar ve seçi
(lomuz avına çıkmışlardır. Köylüler me başlamışlardır. 
nıuhteJif geçidieri tutmuşlar, atılan si- Bu esnada içlerinden ve köyün ileri 
tahlardan ürken domuz sürüleri, muh- gelenlerinden Çapkın Hacı isminde bi
telif yer1erden akın etmiye başlamış • risi muhtar ve azalıklara kendi akra • 
lcrdır. Bir domuz sürüsü de Afyon su ~!arını geÇirmek üzere köylüyü teh
firketi tahsildan Ahmedin bulunduğu dide başlamış , o sırada köylünün iki 
lstikamete ,gitmiş ve Ahmede hücum tarafa ayrılması yüzünden aralarında 
etrni.şlerdir. Bu tehlikeyi gören Ahmet kavga çıkmış ve birbirlerini itip kak
)'anJndaki bir ağaca çıkmış, domuzla- mıya ve dövmiye başlamışlardır. Bu 
tın hücumundan kurtulmuştur . Faka t aralık G5 yaşlarında Hacı Hasan ismin 
Ahmet ağacın üstünden ateş ederek do de bir ihtiyar kargaşalık arasında kal
llluzlardan <iki tanesini yaralamıştır. mış ve Çapkın Haci da başından ya • 
Diğerleri de kaçmışlardır. ralanmıştır. Bu hadise Gövem nahi • 

Bu avda dört domuz vurulmuş, bun- yesi müdüriyetince haber alımnca 
lardan biri Afyona getirilerek sekiz li- vak'a mahalline derhal jandarma sev
ta mukabilinde Silo memurlarından bi- kedilerek önayak olanların cümlesi 
tine satılmıştır. derdest edilerek kaza merkezine gön

LUieburgazda feyezan 
Lüleburgaz (Hususi) - Balkan

ltrda karların erimesi yüzünden Lüle
~rgazdan geçen Karaağaç çayı taş· 
h-ı ış ve büyük bir nehir halini almıştır. 
~var tarlalar su altında kalmıştır. Nü-

, deriimiş ve ciheti adliyeye teslim edil
mişlerdir. 
........ ........__ ·---· ·-·· ... ' .. . ·---... -........_ 
fusca zayiat yoktu r. Sular tekrar aza}. 
maia başlamıştır. Ergene nehri de t~
mıştır. Su bazı köy köprülerini yıkmış, 
beton köprüleri de örtmüştür. 

Edirnede üç 
toplantı yapıldı 

Nehir, ırmak 
donmuş bir 

sağlam 

gibi durmadan akan sular bile 3 ay 
havası çok 

olmuyor Paris sergisine zengin bir 
album gönderilmesi ve 
Türkkuşu faaliyeti işleri 

halde kalıyor, fakat 
olduğu için hastalık 

görüşüldü 
Edirne, 18 (Husust) - General Ka

zım Diriğin başkanlığı altında umumi 
müfettişliğin büyük salonunda iki mü
him toplantı yapıldı. Birincisinde İzmir 
fuarına Trakyanın daha büyük ölçü
pe ve daha teknik bir tarzda çıkması 
için konuşuldu. Salah iyetli adamların 
fikirleri alındı. Ve vil~yetlere, Borsa
lara, ticaret odalarına verilecek direk
tif çizildi. 

İkinci toplantıda Edirnenin büyük 
Antikitelerinden şaheserler adı altında 
renkli ve büyük çapta zengin bir al
büm bastırmak ve kısaca yazılada o 
devrin yüksek bedialarını tanıtan ve tu 
rizm bakımınsan Edirne üzerin~ daha 
ziyade cazibe çekmek ve Paris büyük 
sergisine bu tarzda zengin bir albüm 
göndermek esasları görüşüldü. Ressam 
lardan, san'atkıl'rlardan ve sal§.hiyetli 
öğretm~lerden teşekkü l eden bu top· 
lantıda !zmir fuarında geçen sene teş
hir olunan artistik resimler üzerinde 

Muştan bir görünüş 

Muş'dan yazılıyor: Mu~ Şarki A - sından olmak üzere Malazgirt istika· 
nadoluda Murat vadisinin en genit düz- metinden cadde ile Muş önilnde birlet

lükleri~den. ?irisinin ortas~n~a kurul -, tiğjnden şehrin mevkii ötedenberi e • 
muş bır vılayet merkezıdır. Sason hemmiyetli olmuştur. Bundan ba,ka 

dağlarının şima'l yamaçları önündeki ı zengin topraklı düzlüklerile Mu~ Şar
tepelerden birinin üstündedir. 1~98 ki Anadolu yayiasının belli başla iktı• 
yılına doğru şehrin nüfusu otuz bıne sad· ·· 1 · d b ' · 1 E 

. ı muessese erın en ın sayı ır. v· 
yakındı. Bır çok cami, medrese ve han- velce d k k b 1 ·ı· · . . o uz azası u unan vı ayetın 
ları vardır. Bahçeler arasına serpılmı~ . s· .. 1 B" ı · .

1
.. I . • k 

• • w yenı ıngo ve ıt ıs vı ayet erının u· 
olan evlerının çogu tahtadan yapılmış- rulması ila si d " ·· k k I t . 

de konuşulmuştur. S ı b Id 
, m ı uç azası a mış ır. 

tır. u arı o ur. v· ı· · h ki" k 1 ı ayetın er tarafında türe ı If ar Trakya umumi müfttişliği tarafın -
dan İzmir 936 fuannda teşhir edil
mek üzere Sinanın Edirnedeki sahese· 
ri Selimiye ile Muradiye ve Şah Mülk 

Van ve Bitlis'den gelip Murat vadisi 
ile garba giden cadde Muş ovasını şi
malden çeviren Bilecan dağlarının ara-

camilerindeki kıymetli çinilerin kopye - - ·' -
lerini büyük bir incelik ve maharetle tedrisat işleri üzerinde incelemeler yap 
meydana getiren san'atkAr Nazmin in mak ve açılış günü gelecek olan uç -
ölümü Edirnede büyük b ir tessü:- uyan manlarımıza uçuş sahaları tesbit et -

rnek üzere ispekter Emin Alinin ida
dırmıştır. Umumi müfettiş General Ka resi altında Edirne Hava Kurunıu ku
zım Dirik tarafından merhumun a ile-
sine b ir taziyet telgrafı çekilmek sure- rağında umumi b ir toplantı yapılmış-
tHe umumi müfettişliğin ve Edirne1ile- tır. 
rin teessürleri bildirilmi~tir. Bu toplantının Türkkuşu Edirne şu-

Türkkuşu faaliyeti besinin İlyönkurulu seçimi ikmal 
Şehrimi7.e gelmiş olan Türk Hava edilmiş, başkanlığa kız ve öğretmen o· 

kurumu ispekteri Emin Ali, umumt kulu, j imnas tik mua llimi Bayan Züh· 
müfettişimiz General Kazım Diriğ i ve re, asbaşkanlığa San'atler mekteb; mü
başmüşavir Sabri ile Edirne valisi Os· dürü Ferit, üyeliklere Nemli oğlu Rıza, 
man Şahi nbaşı, komutanlığı ziyaret et· Kadri, Dr. Basri İzbol, Erkek muallim 
miş; Türkkuşu ve meydan işleri ile ve mektcbi beden terbiye~i öğretmeni Bah 
bilhassa kadın üyelerin teşkilatı iş leri- ri, lise beden terb iyesi öğretmeni is
le meşgul olmuştur. mail Hakkı, İş Bankası muhasebecisi 

Edirnede açılacak olan Türkku.şunun ,Hüsnü, ve Fethi seçilmişlerdir. 

Samsun da kostürnlü bal o 
Samsun Halkevi tarafından sosyal yardım şubesi menfaatine bir kos

türnlü balo tertip edilmiştir. Baloda şehrin en güzide aileleri bulunmuş 
~bilhassa bayanlar milli kostümlerimizi giyerek bunların zerafetini teşhir et
mişlerdir. Balo pek neş'eli geçmiştir. 

olmakta, çok kar yağmaktadır. Irmak-

lar b ile iki üç ay buz tutar. Buna karşı 
havası çok sağl&mdır. Vilayet arazis in~ 
şarktan garba doğru olmak üzere boy
lu boyuna Murat ırmağı kesmektedir. 

Vadisini çeviren dağlardan gür kollar· 
la beslenen Murat zengin bir sudur. 

Bulanık kazaiında bulunan Bulanık 
gölü kışın topladığı sularla çok geni~ 
liyerek kapladığı yerlerde özlü bir ~ 
mur bırakmaktadır. Bu sayede Bula • 

nık ovaları her çeşid mahsulü bereket· 
le yet iştirecek zengin ve pek verimli 

yerler olmuştur. Vilayetin en zengin 
yerini teşkil eden Muş ovasında buğ· 

day, arpa, çavdar, yulaf bereketle yo -
tişmektedir. 

Burada evvelce işletilen bir demir 
madeni ile gümüşlü kurşun ve kömür 

madenieri vardır. Evvelce yapılan gü • 
müş takımlar her tarafa gönderilmekte 

idi. Kilim, keçe dokumacılığı da za • 

man zaman inkişaf etmiştir. V ilayet in 

bir çok yerlerinde kale yıkıntıları ve di· 
ğer bir çok eski eserlere tesadüf olun· 

maktadır. Mıntakanın sağlık vaziyetl 

de çok iyidir. Bulaşıcı hastalıklar yok

tur. Sıhhi müesseselerden de b ir dis • 

panser vardır. Bir müddet Rus istila • 

sında kalan Muş'un bir çok yerleri bu 

gün harap bir vaziyettedir. Şehir son 
yı llarda yavaş yavaş inkişafa başla • 
mıştır. 

............................................................. 

Gazeteleri -
~~- okurken 

AÇIKSÖZ - Gözyaşlarile yapılan 
müdafaa. 

- Bayram üstü bu hal hemen her 
evde görülür. 

PAZAR OLA· HA$AN BEY • • 

TAN - Çorapçılar gen~ toplandı· 
lar. 

- İnşallah başımıza çorap örmek 
için değild i r. 

tı - Eski şa irlerden b.ri söyieml.~ 
a:sa ıı Bey. Demiş ki: 

DIYOR K I : 

cŞebi yeldayı muvak.kitle mü
necclı.1 ne bilüu 

... cMüptelayi gama sorkim ı.ı:ece -
ler kaç saat• 

Hasan Bey - ~ir bu devirde ye· 
tişseydi, müptelayi gama demez, c· 
debiyat geceleri mudavim lerine; der ı 
di... 1 

HAllER - Bir pul su iistimali. 
- Cıgeri bir pul e tmiyenin biri 

vapmış olacak. 
~ AKŞAM - İspanya :şleri hakkın· 
da son anlaşma. 

- Son anlaşamama deme'{ daha 
doğru o:urdu. 
C'lJMHPRİYET - Yük tipı bula 

cak komic:.) on. 
- İn:saflı davransın, altında czıl 

m iye lım. 
KL1U.;N - 34 lira için kendin. bı

çakla yar'l1adı. 
- İy: ki 340. lira değildi. Yoksa 

kendim öldürürdü. 
AÇIKSÖZ - Be da va terkos suyu 
- İyi su şişel erıne girenlerı her· 

halde müstesnadır. 



• Sa,ta 

Fen ni bahisler: Konuşma: 

Divan edebiyatı 

Nurallalı Atcrç 
Camdan mamUl kumaşlar dünya 

piyasalarını kaplamak üzere 
Kezzapla yüzünü yakan bir kimyager arkadaşlarının 

yirmi sekiz ay uğraşmatan neticesinde yepyeni 
· bir çehreye malik oldu 

Son günlerde bir divan edebiyatı 
modası çıktı: edebiyat fakültesinin, ho· 
caları ve talebesi ile tertib ettiği ege • 
ce» de divan şairleri methedildi, bir kaç 
hafta sonra da Eminönü Halkevi bir 
eDivan edebiyatı geC€Siıt tertip etti. 
Hele yax gelsin, belki Sadabad'a gider, 

Hakim davacr, avukat suçlu 
Çatalca mahkemesinde geçen bir hadisenin muhake
mesi Istanbul ağır cezasında yapılıyor, şahitler de avukat 

Camdan kuma~ Vasıf'm: cBahrin bu şeb avazı safa aştı 
yapıldığını bütün boyundanıt şarkısını hep birlikte oku· 
Avrupa gazeteleri yabilmek için mehtablı gecelerde Bo-
yazdılar, biz de on- ğaziçi'nde sandal safaları da tertib e-
lardan iktihas ede- deriz. Kim bilir, belki kasideler kaleme 
rek bu hadiseyi o· alıp, gazdller tarhımı kallpşanlarımız 

Çatalca ceza hakim! Edip tarafın-ı ler. Her ikisi de, hakim Edibin gerek 
dan _çatalca a~u~atlarından Haa.an a- avukatla:_a. gerek ~aşkal~rına çok sert 
leyhme açılan ıftıra davasına aıt du- davrandıgını, tahmın edılmedik şiddet 
ruşmaya, Istanbul ağır ceza hak yerin· gösterdiğini, kendisinin kar~ısına çıkıl· 
de dün devam olunmuttur. dığı zaman, hemen daima ayni vazi .. 

Avukat Hasan, hakyerinin inzibatı- yetle karşılaşıldığını anlattılar. 
kuyucularımıza ga,. da olur; gazetelerimizde birer ctahmis» 
rip vak'alar meya· müsabakası açılması bile olmıyacak 
n ında Söz Arası sü- şey değildir· ·· 
tunumuzda bir kaç Baki'nin, Nefi'nin, Naili'nin şiirle -
kere bildirdik. rinden hoşlanmaz değilim. Öyle be • 

yitleri vardır ki olmmağa doyamam. 
Son gelen Lu mec Fakat her sevdiğimiz şeyi muhakkak 

muasında, bu işin rrıüdafaa etmemiz, onun güzel ve iyi ol· 
artık tuhaf ve garib hadiseler meya • cak ye bunaltıcı havalarda da serin bir duğunu ileri sürmemiz lazım gelmez. 

nı bozduğu kaydile, bir duruşma aıra· Müddeiumumiliği temsil eden Ka• 
sında bu hakim tarafından tevkif edil- şif Kumral, ihtarların ve hatta tevkifin, 
miş, bunu müteakıp, avukat, hakim a- ne gibi sözler ve hareketler üzerine vu· 
leyhine hakaret davası açmış. Tahki- kua geldiği noktasından izahat istedi. 
kat yapılmış, h&kimin muhakemeden Şahitler, bazı izahat vererek, kendile .. 
men'ine karar verilmiş. Bunun üze- ri tarafından yakışık almıyan söz har• 
rine hıakim, avukatın kendisine Iftira canmadığını ve harekette bulunulma .. 
ettiği kaydile bir dava açmıf. dığını söylediler. 

nındas çıkarak Avrupa sanayiinde mü elbise içinde tabiatın hararetini duy • 0 şeyden aldığımız zevki tahlil etmek 
him bir yer işgal etmeğe başladığını mıyacaksınız.» ve buna göre bir hüküm vennek la -

Bu duruşmanın dünkü celsesinde, Duruşmanın devamı, amme şahit· 
müdafaa şahitleri avukat Etem Ruhi leri fsmaille Asırnın dinleni1me1eri için, 
Balkan 'la avukat Ali Nihad dinlenil- kaldı. · öğrenmiş bulunuyoruz. * zımdır. Divan ed~biyatı şairler: •san'at 

Lu mecmuası bu husus hakkında şu Aynı gazete bedir cerrahr hakkın - kar» adamlardır, sözü işlemeğ: çok iyi 
satırları yazmaktadır: da da şu malumatı vermektedir. bilirle.rdi; barikulade diyebileceğimiz 

Liversedge tehrinde cam mensucat Sydney'de bundan iki sene evvel · şekiller yaratmışlardır. Evet ama hiç 
ililerile meşaul olacak yeni bir fabrika genç bir kimyagerin ba~ı kısa bir müd- birine cbüyük şairdir» denemez, çünkü 
açılmıştır. Bu fabrika şimdiye kadar ça- det için, kezzaba girmiş. hiç birinde insanın insanlığını zcngin
lış&lllardan daha ileri giderek, çamaşır· Delikanlı hayatını kurtarmış, fakat leştiren, bize insan hakkında ve dün -
lık bezler dokumaktadır. Camdan do - yüzü tıpkı teşrih laboratuarlarında, de- ya hakkında esaslı şeyler öğreten a • 
kunan bu bezler, fevkalade dayanıklı rinin altındaki nesideri gösteren mou- damlar değildir. Mesela: cBak!, hayat 
olduklan gibi çok mühim hassaları da lage'lara benzemiş, cılk yaralar boyu - ve eseri• adlı 300 sayfalık bir kitab 
vardır. na iltihab yapıyormuş, yüzünde ancnk yazmak kabil değildir, çünkü Baki'nin 

Evvela ipekliler gibi parlaktır, sonra kızıl bir deri görünüyormu~, çehresi söylediği bir şey yoktur, ancak bir söy
hem çamaşırda yıkanabilmekte ve hem tanınmaz bir hale gelmiş. leyiş tarzı vardır. Belki kelimelerle bir 
de ~ilinmekle temizlenmektedir. Ku • Nihayet kendisini tedavi ettirmek takım yeni oyu:ılar icad etmiştir, bir 
maş gayet yumuşaktır ve bizim bildi • üzere L<>ndraya gitmiş, yaraların ka • ta~ıt~ yfenki ~eş!eıh~erb,. istfii?kr~ler kicadd.et-
- · · · k1·1 d 1 · t' .. .. .. m ış ır; a a • nı ır ır, en ıne 
gımız lpe ı er en üç kere daha daya. patı ma3fını ıs ıyormu~. yuzunun g~ hs b" go"ru" t• • t ' D' . . . . ma us ır ş ge ınnermş ır. ıvan 

Bilelçiyi döven 
Jandarma 
Mahküm oldu 

İstanbul Asliye dördüncü hakyeri, 
Bakırköy jandarma karakol kumanda· 
nı Ali Halil onbaşı ile süvari jandarma 
Süleymanın duruşmalannı dün bitir· 
miştir. 

Meşhud suçlar kanununa göre hak
yerine verilen bu davada, bu jandarma 
onbaşısile süvari jandarmanın, otobils 
hiletçisi Kazım 'a karakol içerisinde 
dayak attıkkırı iddia ediliyordu. 

Biletçi Kazım, vak'ayı fÖyle anlat-nıklıdır. ne eskı şeklım alabıleceğini hatırına d b' t · 1 . . h . d t t'k 
b ı d . . . e e ıya ı şaır erının epsı e s a ı , 

Bu ez er en aynı zamanda yatak bıle getırmıyormuııı d tı · 
r· . . yani durmuş a amlardır; onlar için sı- · 

çarşafları ve yorgan yüzleri de yapıl - Londrada meşhur bır doktora gıt - nırları muayyen bir şiir alemi vardır Ben, Bakırköy - Istanbul seferini 
mak"tadır. Bunlar hususi tertibat sa - miş, o delikanlının bu feci vaziyetini bir takım mazmunlar vardır. Bunları~ yapıyordum. Mevlud isimli bir jandar· 
yesinde kışın ısıtılmakta ve sıcaklıkla - görünce haline acımıf ve kendisini be- dışına çıkamazlar, çıkmazlar. Ustasın • ma, yanında bir mevcutlu bulunduğu 
yını muhafaza etmekte oldukları gibi, dii cerrahi işile meşgul olan bir arkada- dan öğrendiği çeşitten başka masa, halde, otobüse bindi. Mevcutlu, bilet 
yazın da soğutularak insanı bizar etmi· şma göndermiş. Bu doktor aenci mu· kundura yapamıyan, yemek piş; remi _ aldı, fakat jandarma, kendisi bilet la
yecek kadar bir aerinlikte rahat bir uy- ayene etmi~ ve kendisile meşgul olma· yen çıraklar gibi onlar da kendllerin • zım olmadığını söyledi. Ben (<lazım· 
ku temin etmektedirl~r. ğa başlamı,. Vücudunun muhtelif yer· den evvel gelmiş şairlerden r.e öğ • dır» dedim. Jandarma, inat etti. Kara-

Fabrika çıkardığı bir izahnarnede lerinden kestiği derilerle yüzünü ya - renmişlerse onu devam ettirir durur • kol önünde otobüsü durdurdum, poli-
şu söeleri söylemektedir: mamış, bir heyke1tra' gibi mühendi~in lar. Ancak söyleyiş tarzları değişir. se şikayet ettim. Komiser, jandarma· 

((Artık dünyadaki insanlar, soğuk yüz.i)~ tamam 28 ay meşgul olmuş, ve (Bittabi bu hüküm tamamile doğru de- nın bilet parasını vererek, işi tatlıya 
algınlığını, nezleyi, grıpı tarnamile nih~yet genç adamı yeni ve eskisinden ğildir; bir takım cnuance» ları unuttu· bağladı. Fakat dönüşte jandarma Mev
mağlub etmişlerdir. dah4\ güzel bir çehre ile meydana çı - ğumu biliyorum. Fakat divan cdebiya- lud, karakolda bu i~i anlatmış; beni 

Analar, evladlanmızın terleri sırt - karınağa muvaffak olmuştur. tı, umuıniyeti itibarile, böyledir.) karakola götürdüler. Orada dövdüler! 
larında kuruyor diye meraklanmasın - Genç kimyager Sidneye döndüğü Bunun içindir ki onu diriltmeğe, mo· Biletçi Kazımın dövüldüğüne dair 
]ar, artık soğuk dışardan vücudaira zaman kendisini kimse tanıyamamış ; da etmeğe çalışmamız doğru değildir. muayene raporu da vardır. Ancak, 
işliyerek kimseyi rahatsız edemiyece • tır. Yüzünde ne yama yeri, ne de ufalt Bilakis onun güzel olmadığını, hakiki dövdüklerini inkar eden jandarma on-
ği ai}:ıi, dahilt hararet ve ter de hava bir işaret vardır. edebiyatın 0 olmadığını öğretnıeğe uğ- başısı ile süvari jandarma, onun ba~ka 
ve rüzgarla temas ederek başımıza. r · raşmalıyız. Bir şeyi tercih etmek la • bir yerde, başka biri tarafından dövül-
mühlik hastalıklar çıkarmıyacaktır. Zi- Adapazarında piyango talih ISI zımdır: ya bizim divan edebiyatımız, müş olabilece~ini müdafaa yollu söy· 
ra fabrikamızın imal ettiği bezden ya- Adapazarı (Hususi) - Son Tay • ya garb zihniyeti. Bunun ikisi bir arada lüyorlardıt 
pılan çamaşırlar, bütün mahzurları or- yare Pi _ _.ngosunun talihlilerind~n ha- gideınez. Şoför Hüseyinle Tevfiğin şahit ola· 

• tadan kaldırmıştır. zıtarı şehrimizdedir. 1500 liralık ikra- Biliyorum ki boş yere üzülüyorum; rak dinlenildikleri bu davada, Ali Halil 
Kışın üstütıte fanila giyrneğe lüzum miye 1ehrimiz adliyesine mensub 16 çünkü ne kadar uğraşılsa o divan ede- onbaşı beraet etmiştir. Süvari jandar

kalmıyacak, ısıtılmış cam gömlekler kişinin hep beraber aldıkları bilete çık- biyatı dirilemez: dili ile, zihniyeti ile ma Süleyman, bir ay, on gün hapse 
sizi sıcak tutacaktır. Nitekim yazın sı· mıştır. göçmüştür. Bizler, divanlan okuyup mahkum olmuş ve derhal tevkif edii-

-CÖNÜL iSLERi 
8 Yıldanberi 
Bıknıadan 
Seven bir genç! 

yapayım?» 

zevk alabilecek son adamlanz. Gençler 
onları anlamıyor, dillerini tan:amile 
yabancı buluyor. Hatta benim gibi vak-
tile onları az çok okumuş, sevmiş olan
lar bile, ezbere bilmediğimiz bir gazc
li latin harfleri ile okursak kolay kolay 
anlıyamıyoruz. Eskiden bi1diğinıiz ga
zellerj bile, yanımızda N<1ci lfıgat: bu -
Junmazsa, okumağa cesaret edemiyo -

miştir. 
Diğer taraftan, Bakırköy jandarma 

kumandanı Dursun hakkında, bu me
seleden dolayı usulü dairesinde aytıca 
tahkikat yapılmak üzere, müddeiumu
milikçe hakyerinden, dosyadaki tahki
kat evrakının bir sureti istenilmi,tir. 

Esnaf Cemiyetlerinin 
ruz. M•• l k bi 

istenildiği kadar cgece» ler tertib e- liŞ ere nası 

Süpürge uğruna 
Otomobil allında 
Kalan kadın 

Jirayer isimli genç bir foförün, Ke
lci isimli birisinin hafifçe yaralanmf\Sı• 
na sebep <>lmaktan, Istanbul asliye U,. 
çüncü ceza hakyerinde temyizden :nak .. 
zen yapılan duruşması, bitirilmi~tir. 

Verilen ehlivukuf raporunda, cad• 
deyi süpüren Kikinin, otomobili gö
rünce kaçındığı, fakat o sırada elinden 
düşen süpürgeyi kurtarmak için tek .. 
rar geriye döndüğü aniaşılmasına ve 
şoförün bu ani dönüş karşısında, di· 
reksiyonu kırdığına göre vazifesini ye• 
rine getirdiği yazılıyor, sağ ön çamur· 
luğun çarpmasının önünü alması im• 
kansız bulunduğu da kaydedilerek, 
<cşoför, mümkün olanı yapmıştır» de· 
niliyordu. 

Müddeiuınumilik ve hakyeri, Kiki• 
nin süpürgesi uğruna hafifçe yaralan". 
dığı, şoförün kababati olmadığı netl• 
cesine varmı{!lardır. Hey' et, ittifaki-' 
Jirayerin beraetini kararlaştırmıştır. 

Beş koyun htrstza 
Bakırköyden Istanbul rnüddeiumu• 

mili ği ne dün beş kişi getirilmiştir. Bu n• 
lardan Mahmut, Mustafa ve Alinin, 
Bakırköyüne tabi Aya Yorgi köyün• 
den Mahmut bey köyüne giderek Ca" 
fere ait bir kaç koyunu aşırdıkları v
tam kesecekleri sırada, takibat başla· 
dığını haber alarak, koyunları diğer,' 
Mahmutla Mehmede verip, gizlice ge• 
riye gönderdikleri iddia olunuyor, 
Tahkikat yapılmaktadır. 

................ .-... ..... --... -----

Akşanı elbisesi 

Ankarada oturan Bayan cA. C. C.• 
diyor ki: 

«Bundan 8 sene önce akrabanın 
akrabası olan bir gençle aıle mecli
sinde tanışmıştım. Bu genç beni be· 
ğenmiş, ailemden ıstemişti. Ailerr. de 
ben de müttefikan red cevabı ver· 
mi~tik. 

Düşünülecek ilk nokta: 8 yıl önca 
hayat arkadaşı olarak istenilen bır 
genç kiY.ın o zaman en aşağı 16 ya
şında olacağını farzedersek bugijn 
( 24) ünü geçtiğini anlarız. 8 yıldır 
evlenemiyerek ( 24) üne gelmesi bir 
defa tehlikedir. Sonra da fazla müş
kiilpesent olduğunu gösterir. 

dibin, hatta Sadahada gidelim; divan Otuz iki esnaf fubeaini bir arada 
edebiyatı ancak biz ihtiyarların hayatıl bulunduracak yeni müşterek büro bi
ile kaimdir. Bizler göçüp gidince di - nasım bulmak üzere dokumacılar ce-. 
vanları okuyan da kalmaz. miyeti reisi Yahya ile kahveciler cemi-

Arad:ın bu kadar zaman geçtigi 
halde bu genç fikrinde elfın ısı·ar e: 
mektedir. Fakat ben düş~ıncemde 
sabitim. Ne mektuplarını kabul c
diyorum, ne de görüşme ricalarını, 
çiinkü kendisini scvmiyorum. Ve se 
\emi~ eceğıın. 

Buna mukabil aılemize gelen di· 
ğer bir genç var ki onu takdir dı· 
yorum, :seviyorum, onun c!a bana 
karşı akayıt olmadığını h.isscdlyO· 
rum. Fakat hissini söylemiyor, a~kl· 
nı ıhin etmiyor. Benim ilk genci SC\'

mekte o!duğumdan şiıphelen:) or. Ne 

DUşünülecek ikinci nokta: Aşkın· 
da 8 yıldır sehat eden genç bir er· 
kek ihmal edilmiyecek bir kıyınet 
olabilir. 
Düşünülecek üçüncü nokta: 8 yıl

danberi bıkmaksızın, yeise düşmek
sizin seven bir erkeği ihmal ettikten 
sonra sevdiği muhakkak olmıyan 

ikincı bir erkek karşısında düşünen 
genç kızı, hayatın garip bir cilvesiie 
karşılaşmış teUıkki edenler bulunabi 
lir. 

Ne mi yapacaksınız? Gayet basit: 
İkinci erkeğin yanmda Hk erkek ile 
aranızda hiç bir münasebet olmadı· 
ğını, evlenmenize ihtimal bulunma· 
dığını söylemek kafidir. 

TEYZE 

yeti reisi Cemal memur edilmitti. 

Hukuk d: kloraSI imtihanlari Müşterek büroya Sıhhiye Müdüri-
yeti karşısında halen bot bulunan uki 

Hukuk Fakültesi doktora :imtihan- Kızılay binası muvafık aörülmüttür. 
ları bayramertesi başlayacaktır. fmti- Kızılay ile hey'et arasındaki mUza-

hanlar hususi hukuk, iktısat ve amme kerelere başlanmıttır. 
hukuku branşlarından ya~ıl.acaktır. Fiat üzerinde anla.tılmış aibldJr. 

Huausi hukuk branşı ıçınde mede- Konturat yapıldıktan sonra hemen ta· 
ni hukuk, Roma hukuku ve ticaret hu- şınılacaktır . 
kuku, amme branşı içinde esas teşki- Burada Istanbul içindeki bUtUn es· 
lat hukuku, idare ve ceza hukuku im- naf ~ubelerinin•bulundurulmasına·çalı
tihanı 26 şubatta saat 14,5 da yapıla- şılacaktır. Yalnı~ balıkçılar ve celepler 
cakt.ır. gibi cemiyetler vaziyetleri icabı yerle-

Devletler hu!usi hukuku, mukaye· rinde kalacaktır. 
seli Lozan muahedesi, devletler umu- Bu binanın alt katı it bürosuna ve 
mi hukuku imtihanları 1 martta ya- yardım teşkilatma tahsis edilecek, di-
pılacaktır. ğer katiara cemiyetler yerleşecektir. 

Gene akşam için siyah lake saten ü • 
zerine Çin ışi motifler )apılmıştır. E· 
tek düz siyah saten. 
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''B urası Istanbul radyosu!, 
"Şehir 

~-------------------------------

tiyatrosu ·san'atkarları şimdi (üç saat) operetinin 
birinci perdesini temsil edecekler , 

[ '• Son Posta , mn temsilde haz1r bulunan mizah muharriri anialiyor ) 

Türkiyenin tek caddeli 
modern şehri 

------------------------
Zonguldakta belediye caddeleri mühmel bırakıyor. 
Fırhna da sahilde biraz tahribat yaptı. Umumi Meclis 
lS bin lira sarfile bir Stadyom vapılması işini görüştü 

Zonguldak (Hususi) - Zonguldak, 
tek caddeli bir şehirdir. Nüfus tahri -
rinde Türkıyen:n kalaba:ık nüfuslu 
Şehirleri arasında gelen Zonguldağın 
tek caddeli olu~u belki size b r hayli 
garip görünür. 

Zonguldak iktic;adi inkışafa mazhar 
<-lan baht') ar ka~abalardan biridir. Bu 
bakımdan her sene gittikçe artan nü -
Jus akını, şehirdeki bina inşaatını Tur
kiyede bir rekor halıne getirmi ,tir. 
Buna rağmen, Zonguldağın tek cad -
deli oluşu mantığa uygun gelmiycb•lir. 
Zonguldağa tek caddeli şehir deyi -

Şun, şehrin belediye elile bakım gt;ren, 
bir tek caddeye malik oluşundan ötü -
l'Üdür. Bu tek cadde, ekseriya belediye 
reisinin bizzat nezaret ettiği tanz;fat 
ekipleri tarafından sık sık sulanır, süp
liilür ve temizlenir. Çünkü bu ~adde, 
Şehrin ana caddesidir. 

Buna mukabil şehrin diğer bütün 
Sokakları ve Zonguldağm banisi, kö -
ntür k§şifi Uzunmehmet caddesi, yaz, 
kuı, bakunsız, belediye hududu içinde 
Olduğu halde belediye elinin uğrama -
dığı birer mezbele geçitleri halindedir. 

Zonguldak kasabası tek caddeli olu· 
Şuna mukabil, Zonguldak vilayeti, yol
ları en çok ve en bakıma mazhar olan 
bir vilayettir. Çünkü vali Halit Aksoy 
her manasile yolcu ve imarcı bir idare 
adamıdır. Hal böyle iken Zonguldak 
be1ediyes~n!1l, \~ayetin umran pl5 -
nından örnek alamayışını insan kafası 
biraz güç hazmediyor. 

Fırtınanın kasabadaki tahribatı 

Bu yıl kış çok kararsız ve ıttıratsız 
geçmektedir. Bilhassa, sonbahar baş -
langıcından itibaren bozulan d~niz, 
Üstüste üç gün sakin bir hal almamış -
tır. Bu yüzden açık ağızlardaki t::ıhmi
iat çok müşkülata uğramış, umumi kö
nıür tahmilatı geçen seneye nazaran a
Zalmıştır. 

Sık sık kabaran denizin hırçınlıklan 
sadece kömür tahmıHitına müessir ol -
Jnamış, ayni zamanda tahmilat iskele -
leri, oluklar da hasara uğramıştır. Bun
dan başka bazı vapurlar ve motorler 
de denizin bu seneki vefasızlığına uğ
l'!yan kurbanlar arasındadır. 

Umumi meclis toplantısı 

Zonguldak umumi meclisi açılı~ me
tasiminden sonra mutat toplantıh:.rını 
Yapmaktadır. Vali, açılış nutkunda ge
~n bir yıla ait muhtelif idare şubele -
tınin faaliyetini hülıisa etmiştir. Vila -
~etin geçen yıl içindeki faaliyetler ara
sında bilhassa köy yoUart ve kültür iş
leri daha ziyade göze çarpmaktadır. 
l<:öy yollarının başarılması bakırnın -
dan kazalar arasında Bartın, ön plan
da gelmektedir. 

Umumi meclisin ilk top!clntısmdan 
~onra, seçilen muhtelif encümen'er işe 
aşlamışlardır. 

Encümenlerde bu yılın bütçesile be· 
raber, vilayet Parti kongres:nden ge -
en dilekler de tetkik edilmekterfir. 

Umumi meclise yapılan teklifierin 
~n mühimmi, Zonguldakta bir stadyom 

1nşasıdır. « 1 h bin liraya malolacgk o
trı bu stsdvt>mla çalışkan ,·alimiz Ha-
ıt Aksoy, qençliğc mükemmel bir spor 
&ahası hedh·e edecektir. 

Ilayvan fnrsızlıi!ı ile nıücadelt" 
b· ~izde kövlünün büyük dertlerineten 
~ltı de havvan hırsızlığıdır. Sarr.anhk 
akrrıa, sapon kovma ne kadar muzır 

'-'e geri birE>r hareket ise, hayvan hır -

sızlığı bunların hepsinden ileri gelen 
bir içtimai dertti:::-. 

Son zamanllarda vilayeUn Devrek 
kazasında hayvan hırsızlığı fazlaca art
mıştı. Fakat bu kazadaki jandarma 
kuvvetlerinin enerjik !aliyeti hayvan 
hırsız!ığını kökünden knrutmuştur. 
Geniş bir tarama neticesinde ele geçi -
rılen kırk hırsız adliyeye teslım edil
miştir. Hırsızların hepsinin de suçları 
kanuni deliliere istinat ett.irılm!ş bu -
lunmaktadır. Istanbul radyosunun mikrofonu batına toplanan san'atkirlar 

Çocuk Esirgem e faaliyeti Merdivenin ilk basamağına: Vedia Rıza gözlüğü gözünde mikrofon 1 Şaziye geçiyor. 
Zonguldak Himayeietfal cemiyeti, -Pat. karşısına geçmiş şarkı söylüyordu. 0- -Ne o bayan .. , 

geçen bir yıl içindeki faaliyetine ait Diye bastım. İkinci basamağına ba- na sazlarile iştirak eden iki bayla bir - Mikrofona. 
rakamlar neşretmiştir. sarken ayağıını ayar ettim. En hafif bayan da yanyana diziimiş sandalye - - Ne demek, yani ben mi lllJkrofonı 

Bu rakamlara göre; cemiyNin gpçen bir: }ere oturmuşlardı. geleceğim? 
seneki bütçesı 4899 lira idi. Bu para - - Pıt. Salon içindeki salonda başka bir şey - Kendinize güveniyorsanız buy .. 
dan ll O 1 lirası tasarruf edilmı~ ve bu Bile işitilmedi. Çünkü birinci basa - yoktu. Şimdi tekrar büyük salona dö - run. 
yılın bütçesine ilave olunmuştur. mağa bastığım zaman merdivenin ke- neyim. Tabii gene ayaklanının ucuna - Aaah, biz de bu işin işçisiyiz am-

Geçen yıl 348 çocuğa 3 79 7 liıalık sı- narına asılmış, içi elektrikli bir levha basa basa .. Bu salonda bir yazıhane ma, Parlan şantan cinsinden değil! 
cak gıda ver!:mi!ştir. Bundan başka gözüme ilişmişti. var. Yazıhanenin arkasına bir, önüne Mikrofonun önünde şimdi iki kiş. 
315 çocuğa mektep önlüğü, 1 Q 3 çocu- «Mikrofon açıktır. Yavaş basınız, de iki, yani ceman üç koltuk konul - var. Emin Beliğ ve Hazım. 
ğa ayakkabı ve çorap dağıtılmış, 85 kapıları takırdatmayınız.• muş. Üçü de meşgul. Birinde Hazım - Tergünan. 
kat iç çamaşırı, 5 bluz ve pantalon ya- Dir kapıyı takırdatmadan açtım. Uzun oturuyor, birinde Bedia, birinde de - Tercümen. 
pılmıştır. Ayrıca yedi muhtaç aileye Fcriha. Tanımadınız mı bunları? Nasıl Biri sağa bakıyor, öteki sola. 'l'ercü-

boylu, sarı bıyıklı, yakışıklı bir genç 
de süt yardımı olarak beşer lira mua - tanımazsınız. Şehir tiyatrosunun Be - man olan Vasfi Rıza ka~ılannda gü ~ 

beni karşıladı. Bu genci siz de tanır -
venet edilmiştir. diası, Ferihası, Hazımı tanınmamış in- lümseyip onlara bakıyor. 

Cemiyetin bu yıl bütçesi 45 iO lira - sınız. Yüzünü görmedinizse, gazeteler- sanlar mı? -Ey beni bırakın be? 
d B b .. t . d d 1 k de resmini görmüşsünüzdür, resmini • _ Beni bırakın! . 
ır. u u çeyı ışarı an yapı aca görmedinizse muhakkak muhakkak se- Yanlarına gidiyorum. Selamlaşıyo -

yardımlada genişletmek imkanları el- ruz. Nasıl selamlaştıgwunız malUm. Diyor. Fakat onu tutan yok ki bırak· sini işitmişsinizdir. Hani radyoda: 
de edilirse cemiyet bu yıl geçen sene - Biraz evvel Mes'ut Cemille selamlaştı-
lerden daha müsbet ve verimli netice- - Alo, alo, ,Purası İstanbul radyosu, ğımız tarzda. 
ler alacaktır Şimdiden 237 fak;!' çocu- muhterem dinleyiciler ... 

D d 'kt ht d' ı · · Oh, rahat bir nefes alıyorum. Rahat-ğa sıcak gıda verilmektedir. Ve gene e ~ ~n sonra .mu ~rem ın eyıc!-

şimdiden 193 çocuk ta gi,vdirilmil'o,Hr. lere? dı.nlıycceklerı şeyı anlatan yok. ça bir öksürüyorum. Çünkü Mes'ut 
I t d d d Cemi! tavana asılı zile bastı ve mikro -

Cemiyetin ulaşmak istediği gayeyi mu·, ş e o, a ın~ u~uşsunuz ~r. fon kapandı. Artık konuşmıya da, ha-
iyi kavrıyan ve onun için de iyi çalı~u 11 1 Mesut Cemıl. Mes ut Cemıl bem selam 
cemiyet reisi mcktupçu Hilmt Uluğ'u ladı. ğırmıya da izin var. 
takdirle anmak bir kadirşinasltk bor - Amma nasıl se!iımladı. İzin var. Var amma, bu izin bir iki 
cudur. _ Rc\·erans yaptı. dakikalık. Tekrar mikrofon açıld:. 

Halkeyindc edebiyat gecesi Diyeceksiniz. Hayır. Reverans yap - - Şimdi Şehir tiyatrosu san'atkar -

Zonguldak Halkevi bir edebiyat ge - madı. ~~~~ ~~~~a:d~~:~~:;~!~. birinci perde· 
cesi yapmıştır. Halkevinin ilk edebiyat -Elini başına götürüp dostça bır se-
gccesinin mevzuu Abdülhak Harnit ol- Him \'erdi. 
mustur. Bilhassa son vıllar içinde hak· Diyeceksiniz. Gene hayır. ne o, ne ö
kında iyi ve kötü bi; çok şeyler ya - teki; sağ elinin ~ehadet parmağın• du -
zılmış ve söylenmiş olan şaire ayrılan dağına götürüp selamladı. Bu seUimda 
bu gece, hayli alaka uyandırmış ve ol- iki mana vardı. Hem: 
dukça da kalabalık toplamı.ştır. - Merhaba, hoş geldin! 

Harnit hakkında e\•vela. Halkevi rei- Hem de: 
si bir kaç söz söylemiş ve sözii bura - - Sus konuşma! 
daki Etibank direktörü cMu:.ırnmer Ben gene konu~tum. Fakat 
Tarhan• a bırakmıştır. zemine ve zamana uygun bir konuşma 

Muammer Tarhan, Harnit hakkında tarzile. Sesimi hafiflettim, hafirtettım. 
vakıfane bir konferans vermiş, bu kon- Adeta nefes ahp verir gibi: 
feransa Hamidin şiirlerinden pa!'çalar - Ben geldim Mes'ut, dedim, bu 
da ekiemiş ve bu parçalar! çok güzel akşam buradayım. 
inşat etmiştir. - Hoş geldin gir içeri. 

Muammer Tarhandan sonra, orla İçeri girdim. şu içeriyi de bir anla -
mektep müdürü Halis Erginer rir Ha-

. tayım: 
midin eserlerinden üç beğenılrnış pa:-· 
çalarını muvaffakıyetle okumuştur. Koskoca bir salon, bu salona bitişik 

bir salon daha var. Sonra iki oda .. Da
Bir eczaemın harniyeti ha sonra sağcia solda bir alay kapılar. 

Genç bir eczacımız Türkiyedeki mes- 0 kapılan mı merak ediyorsunuz. Ben 
lekdaşlarını harniyet yanşma ça~ır - de merak ettim amma. 
maktadır. Cemal İbrahim adındaki bu _ Kapılan takırdatma! 
genç şimdiye kadar bin liradan ftı.zla İhtarından korktuğum için teker te-
değer tutan ecza, sıhhi malzeme ve ker açıp bakamadım. 
mualeceyi mcccanen Halkevine ver - Güzel bir ses salon içindeki salon -
miş ve bu ilaçlar, Halkevi içtimai yar- dan aksediyordu. Yerdeki tüylü halıya 
dım kolu tarafından Zonguldak hava- avaklanmın ucile basa basa yıirüdıim 
lisindeki muhtaç kÖ)'lüye dağıtılmıştır. ..~ ......................................................... ~ 

Eczacı bütıin meslekdaşlarının mad- ları üzerine yaptığı tetkik~erini b;r e -
di yardımı oldukça Halke\'i içtimat yar ser halinde neşredecektir. 

Bu sözü mikrofona söyliyen Mes'ut 
mikrofonun önünden çekildi. Meşhur 
aktör Behzat mikrofonun önünde .. 
Vasfi Rıza kar~ımda duruyor. Sırtına 
Aşk Mektebindeki Meftun Beyden iğ
reti aldığı \'estonu giymiş. Üç Saatm 
müellifi Ekrem Reşit yanıbaşında; bir 
az sinirli gibi... 

Bu ak~am o, hem müellif; hem de r~
jisörce iş görüyor. Cemal R~şide ba -
kıyorum. Halının üstüne çökmii~. :Ne 
ala şey .. Ben de çöküveriyorum. Insan 
kendi evinde bu kadar rahat oturamaz. 

- Eş mana caz. 
Emin Beliğ mikrofonda.. Behza ~ ta 

orada. Behzat cevap veriyor: 
- Caz, yani arap musikisi. 
- La vallahi. Arap musiki maval... 
Emin Beliğ mavala ba§lıyor. 

-Nasıl. 

- Fevkalade. 
Bu, fe\'!kalade, sözü Hazımı kahka -

hayla güldürecek amma, el:ni ağzına 
çabuk kapıyor. Hem öyle kapıyor ki 
kahkahasının onda bir bölüğünü bile 
ağzının yanından kaçırmıyor. 
Hıç birim gözden kaybe!mel< istemi

\·orum Fakat o kadar dağınık vaziyet
teler ki hepsi birden gözümrleıı kay -
bo:u,·eri\·orl::ır. Behzat rolünii bit:rmiş. 
Mes'ut Cemilin yanında bağclaş kurup 
oturmllii. Arkamda birisi var. Reşit Ba-

sm. 
Hazım bağınyor: 
- Menim çimendüferlerim vardı. 

Serayiarım vardı. 
Emin Beliğ makamla cevap \•eriyor: 
- Ena f i askar, biyut ve had:ıL!ı:. 
- Menim arslanlarım, kaplanları\' 

vardı. 

- Ena fi cemele ve gergedan. 
Sıra Bediada: 
- Alazak papus, alazak fistan 

amma ben seni seviyor. 
Küçük Ferih mikrofona yaklaşmak 

istiyor, yaklaşamıyor. 
Bedia kollarmdan yakalayıp kaldın· 

yar: 
- Anne al bana kestane. 
Annesi Şaziye, aralı değ'l, kestane 

değil ya, kabakçekirdeği bile alacağı 
benzemiyor. 

Ferih Melekten şikfıyetçi amma Me 
lek şikayetten anlamıyor gibi . 

Feriha da, mikrofona sokuldu. Feri· 
ha şarkı söyliiyor. Güzel söylüyor, din· 
}iyoruz ... Amma güzel şarkı söyliyen -
lerden Meleği de, Reşit Akif. de böylf 
dinlemiştik. 

Cemal Re~it uzakta durmuş, müziğ 
ve sesi idare ediyor. 

- Burası İstanbul radyosu. 
Mes'ut Cemi3 mikrofonun önl:nde .. 

Radyofonik temsilin bittiğiniııi bütün 
dünyaya haber \'eriyor. Üç Saat ope -
retinin birinci perdesi üç çeyrek de • 
vam etti. Üç çeyrekte de ben bunlan 
gördüm ve bunları işittim. 

Ticaret ve Borçlar 
komisyonu 

Kanunu 

Ticaret ve borçlar kanununda yapı 
lacak tadilatı tesbit ile meşgul olan ko
misyon bugün tekrar Ticaret Odasın 
da toplanacaktır. 

dım kolunun müessir bir şekilde çalı- Ayni zamanda değerli bir muc;ik! 
şacağını ileri sürmekte ve bütün mes· folklorcusu olan Sadi Yaver, son yaz -
lekdnşlarını muhtaç köylüye yardıma dığı cZafranbolu düğünleri• isimli e-

Komisyon :32 maddelik bir tadilal 
ran. raporu hazırlamıştır. Bu rapor bayram 

-Ne o Reşıt? 
çağırmaktadır. serindeki halk .şarkılarını da bizzat 

Musiki hakkında bir eseT plağa okuyacak ve notaya .1 1 dığı bu 
Musiki san'atk~rlarımızdan Sadi Ya- şarkıları gene bizzat çalacaktır. 

ver, Anadolu köylerindeki halk 1;arkı -

_ Sana bakıyorum.. ertesi Ankaraya gönderilecektir. Buı.· 
- Bonn bakınalt kolay i,, fakat be· dan sonra yapılacak toplantıda verile· 

nimki güç, hepinize birden bakmak is-lcek kararl~dan Adiiye Vekaleti güni• 
tiyorum da. · güniine haberdar edilecektir. 



8 Sayfa 

ere erde, n sıl, niç· ku lan11r? 
-

ı Yazan: Osman Cemal Kaggılt 1 

ı; - Fasulye 
tcncerede, ha -
nım pencerede ! ~ 
·= Evinin ışterini ~J 
ihmal edip pence m~ ) 
red en penceı eye , :..> 
komşularilc )d - / ] 

"""' renlık eden çene / 
yanştıran kadın -
]ar ıçin soyle . -ı 
ni~ 7 

2 - (.) 
1 zünıe öyle güldü, öyle güldü ki içim
den: C(A.. dedim, bayram değil, seyran 

1 değil, eniştom beni niçin öptii?» l\le
ğcr e adamcağız ertesi sabah benden 
paı·a isteyecek değil miymiş ? 

* 

ım. al: - t\ycıl, 1 
saım hir tiir1ii yemek ht'i,cndire•m·tliın 
gitti! 

22 -Başını ya 
vaş salla, boynun 
daki torbayı düşü 
rürsün!- Hc·r sö 
ze, her tek:ife, 
hattiı her yalana, 

, dolana, m::ırta\'a -
la karşı eyvalıah, 
doğrudur der ~~ -

b: başını sallayanlara karşı söylenır. 
l\lisal: Akşam gene heriki her şeye 

evet, öyledir diye başını saHarken ö· 
diim patladı, cboynundaki torbayı dü-

- Tabii heğendircınczsin. fa',U
1 Y..! 

tcıweı ede, ha rum pencerede ohınl'a l'l· 
bctt•· yemekler böyle tatsız tuı:ı.uı o · 
lur, is kokar!. 

* 

SON POSTA Şubat 19 

ı6 - Elim! sal . şiirecekn diye! -
~.y-....v.- lasam ellisi, kolu 1 

Varaer Brcı•u. ea kudretli yıldızı Jan Millr ( ~cılda ) ile fob'u• fÜıel yılclıslarıad .. Ali• F.-y 

_,~:~ ı 
c--: mu saHasam ba~ı 23- Eşek he:-i 

tellisi! , Oğulla· fin damadı =ÜY 
rına istedikler; kı gunsuz, mÜn<!S':? • 
zı alaınıyan ana -ı betsiz, y~kışıksız, 
lar övüne:ck bu- çocukça ışler ya-

Haftanın Haberleri .. 

nu s?yler!er. ı panlara, yahut o 
~ Mısal: gibi adamların dJ 

Sinema salonunda 
Öpüşülebilir mi?. 

Altı yaşında yeni 
bir yıldız -........_ Amaaan! kaldık matlarma karsı 

kaldık ta sanki o ·· 1 . • 
.. d .. 

11
.. .. 

1 1
• a soy enır ve bazan Şikago sinemalarınc\an '' Şirley Temple , e bir · u uru ey ay . 

mı kaldık? Benim oğluma kız çoook! ı da ~u tabırle çocuklarla şaka edilir. 
Elimi saHasam eliisi kolumu saHasanı Mısal: Bırak, şu eşek herifiıı dama-
laaşa tellisi! ' d~~~ sen de! Yahut: Seni gidi eşek he· 

birinde cereyan eden rakibe çıkh! .. 
gar· p v k'a Meşhur Amerikalı küçük sinema yıl * rifıo damadı seni! 

1 7 - Düttürü * 
. . . dızı Şirley Temple'e bir rakibe çıktı! 

Geçenlerde Amerıkada Şıkago ı;ehı ı· Traudl Stark isminde ve henüz alu 

Jeyla = Kadının 
kızın pek zibidisi, 
yarı kaçığı, lüzu· 

.mundan fazla sü~ 
1ü ve alacaıısı, dt 
jeneresi. 

Misal: Ne ola • 
cnk, diittUrü ley
liı! Uandiy c ço -
cuklar yold:t peşi 
sıra maşalJ:.htır 

masallah! diye el çırpacaklar ! 

19- Zila Rü
veyde = Çok şen 
çok neşeli, çok 
söyleyen, çok ~ü
Jen, çok g~zen, 
çok kavga eden 
ve çalmadan oy -
navan kad·n. 

. tisal: Zilli Riı
\'eydc, rahal otur, 
cene çalmadan oy 
naınnya baş\n1113!. 

... 

* 

* 

ı 8 - Deli ziba 
- Fazla alaycı, 
bir yerde durmaz 
tuttuğunu kırar, 
dokunduğunu de
virir, alıngan, si· 
nirli, daldan dala 
uçan kadın veya 
kız. 

20- Yelim ye 
lali = Per~~~m kı 
lıklı, salkım sa -
!;ak intizamsız kı
yafetli, göğüs ba· 
ğır açık, kendine 
çeki düzen vermı 
yen insan. 

Misal: 1\:onuya 
kom:?uya karşı 
böyle yelim yelit

li gezmeie utanmıyorsun değil mi ? 

21 - Bayram 
değil, seyran de • 
ğil, eniştem beni 
niçin öptü = Se· 
bep ve li.izumu 
yokken yapılan 

herhangi bir iş i • 
çin söylenir. 

Misal: Bizimki 
~ene diin gece yli 

{*)Ilk yazı 
sayımızdadır. 

* 

17 Şubat tarihli 

24 - Pasaklı ,nin büyü~ b.ir si~_ema~ı.nda fevk_aıa~e yaşında küçük bir Avusturyalı (K!ZJ· 
Giilsüm = Kirli, ,meı:aklı bır fılm gosterılırken garıp bır ;un adı Piyerdir) adında bir film çevir· 

paslı kadınlara vak a ~~~~uştur. d b 1 , b·.. ,miştir. 
.. 

1 
• . Seyırcı er arasın a u unan gen<..: ı; Geçen hafta bu film Viyanada göste-

soy enır. 'f · d d' ı d ·· ·· . .çı tm urup ın enme en opu:smes: rilmiş ve pek büyük bir muvaffakıyet 
Mısal: Pasaklı ,herkesin nazarı dikkatini celbetmi~tir. kazanmıştır. 

Gülsum halt ct - Gençler öpüşmeye o kadar daımış· Berlinin Atrium ve Ufa sinemaları 
sin onun yawu • lardır ki istirahat vaktinin geldığini -..·e bu küçük san'atkarın filmini aynı za -
da! elektriklerin yandığını farketmemişle:r manda göstermişlerdir. Halk filmi çok 

Jf ~e öpüşmeğe de\'am etmişlerdir. beğenmiştir. 

25 - Ye Meh- . Halk arasında sızıltı başlamıı ve Bu 'küçük san'atkarın çevirmiş oldu-
rnet ye! =- Ucuz, vak'adan sinema müdürü haberdar e- ğu filmde: 
kelepir, cabadan, diJmiştir. Karl Ludvig, Paul Hörbigcr, Maria 
bedavadan bır yi· Müdür gençleri derhal kovmuş, bun Andergast, Olga Çekova gibi yüksek 
yinti, bir ziyafe lar halkın sürekli kahkahaları arasında san'atkarlar dahi oynamakb idik'r. 
veyahut gayet u· sal_onu terketmi~?lerdir. Halbuki mini mini Traudl Starkın oyu 
CUZa yenilen her· Işin bu kadarla kaldığı sanılmasın. nu, diğerlerini adeta gölgede bırakmış 
hangi bir şeye karşı kullanılır. ,.Coe Smit adında bulunan delikanlı Şı tır. 

Mbal: Gittiğimiz düğiindc yeınel{· ,kagonun tanınmış avukatlarından bıri, 
ler, zerdeler, pila~lar öyle boldu ki ar-

1
.nin oğludur. Hemen ma.?k.~~Cyr! müra Bir makyaj sc. heseri 

tık ye :Mehmet ye. caat etmiş ve sinema mudurund~n. bın 
* dolarlık bir tazminat ist<>miştir. 

26 - Hangi Mahkeme huzurunda lcendisıni ve 
bakkala tıra~ ol· yanındaki genç kadını büyük b~r me
dun? - Saçları haretle müdafaa etmiştir. 
fena kesilmili ~ · , Avukatın genç oğlu demiştir kı: 
damlarla alay ı· - Biz az zaman evvel evlenmıs bir 
çin s.öylenır. . ,çiftiz. Karı kocanın aleni bir surett~ Ci· 

. Mısal: O ne bı.· ,püşmesini meneden bir kanunun mem 
ç~m ense, 0 ne bı- ,leketimizde bulunmadığını sanıyorum. 
çım şaka~ başları Biz bir ciirüm işlemedik. Gizli kapaklı 
he! llnngı lJuldm· b' k s· ma m"d" .. b' . 
ı t Id . ırşcy yapmadı·. me u utu ızı 
a ırnş o un ya- . K d' · h ., terzıl eyledi. Davacıyız.. en .sınden 
u· 1000 dolar tazminat' isterim! .. » 
(Arkası var J Mahkeme bir hayli siiren müzakere-

--------- den sonra sinema salonu müdürünü 

Dünyanmen büyük 
harp bütçesi 

Sovyetlerjn 937 harp 
bütçesi 4 milyar 

. ı 000 dolar tazminata mahkü:n etmış-
tir. 

Bir programda 
Tek film mi, 
Iki film mi? 

920 mi:yon Türk lirası Amerikadaki sinemalar biribirlerilc 
La vie economique ismindeki Sovyet şiddetli bir mücadeleye girişnıi~!crdır. 

gazetesine göre Sovyet hükumetmin Bunlardan bir kısmı yalnız bir nlm, di-
1937 senesine mahsus askeri bütçesi ğerleri ise iki, üç film birden göster-
20 milyar ruhieye baliğ olacaktır. mektedirleı·. Bu yüzden 'gerek sinema-

Haben okuyan bir Fransız muharri· plar ve gerek halk arasında mi.maka-
ri merak ederek bankaya sormuş: şalar sürüp gitmektedir. Bu hususta 
, - Ruhlenin resmi rayici ned!r? halkın ne düsündüğünü öğrenmek iste 

- 4 frank 25 santim! cevab:nı almış 'yen Warner kumpanyası büyük bır an 
ve derhal bu cevaba dayanarak 20 mil· A k t' mevzuu kısaca 
yar ruhlenin 82 milyar Fransız frangı ket açmıştır. n e ın ' 
edeceğini hesaplamış. Bu rakamm bü- şudur: 
tün dünya için bir rekor teşkil edece- c Bir programda bir tek filı:n _mi, yok 
ğini yazıyor. İlave edelim ki: 82 milyar ,sa iki film mi görmek istersınız?• 
Fransız frangı takriben 4 milyar, 920 

1 
Bu ankete 725,000 kişi iştirak eyle

milyon Türk lirası, bu kadar Türk lira- miştir. 
~ da 492 milyon Türk altını eder. Bunlardan yüzde 78 i tek film gör-

Hesapta acaba bir ~anhşlık yok mu? mek arzusunu izhar eylemişlerdir. 

. 
Sinema meraklılarından çoğu, mak· 

yajın sırf ytize, göze, kaşa, saçlara inlıi 
.sar ettığini sanırlar ... Bunlar aldan -
maktadırlar ... 

Bundan bir mi.iddet e\·vel ba15 rolii 
meşhur Harry Baur tarafından yapı -
lan ( Sefiller) filmi gösterilmişli. Bu 
filmin sahnelerinden birinde (Harry 
Bor) cesaretini göstermek için bir oe
,mir parçasını ateşte kızdıı·arak koluna 
ya pıştırmaktadır. 

Tabiatile Harri Bor kızgın dt!miri kv 
luna yapıştırmamıştır. 

Filmde san'atkfırın koluna bir ami -
ant tabaka ı yapıştırılmaktadır. Bu a· 
miantın üzerine kolun adalelerı istika 
metinde dana eti parçaları konuyor. 
Belli olmaması için bu dana etlerinin 
üzerine evvelden bÖya ve kıllada ör
tülmüş tülden bezler sarılmaktadır. 

İşte bir makyaj !iaheseri! .. 

Suallere cevap 
Moda: Bayan Melahat'e: 
ı - l\tartha Eggerth'in adresi şu· 

dur: 
Fr. }Iartha Eggerth 

Hotel Bristol 
Kurfurstendam 

2 - cDokuzuncu Senfoniıı filminin 
asıl adı: cSchlussakord» dU!'. 

3 - Evet. Charles Boyer birçok se· 
ne evvel bir Fransız tiyatro kumpan 
yası ile İstanbula gelmişti. Bilhassa 
cMelo» piyesinde çok muvaffak ol
muştu. 

t amak i tediğ.iniz şeyleri sinema 
harrirlnıize sorun.. size cevab 

verecektir. 

Oğretici 
Filmler 

Alman mekteplerinde bir 
sene zarfında 52,500 film 

gösterildi 
Mekteplerde öğretici filmlerden aza· 

mi bir surette istifade edilmesı husu
sunda Alman hükumeti pek büyük gay 
retler sarfetmiş ve maksadına dl tam 
mfmasile muvaffak olmuştur . 

Sırf bu gibi filmler yapmak, bunlara 
nezaret eylemek, bu filmierin mektep· 
lerde muntazam bir program dah~linde 
gösterilmesini temin etmek için Alman. 
ya hükumeti ı 934 senesi nihayetınde 
cReichstelle für den Unterrichtsfilm» 
adında bir teşkilat vi.icude getirmiştir. 
-935 senesinde 1 30 dan fazla öğretıcİ 
filmler yapılmıştır. 

1936 senesinde yapılmış veya yapı 
makta olan bu nevi filmierin sayısı 156 
yı aşmıştır. 

1936 senesinde: meslek mektepler' 
için 9 film yapılmıştır. 19 film hazır· 
!anmaktadır . 

Yüksek tedrisat için: 80 film bitmiş 
tir. 1 38 film yapılmaktadır. Halen 
Almanyada mekteplerde işiernekte o
Ian film makinelerinin sayısı 11.400 

dür. Bu film makineleri son zamanlar
da bütün dünyada revaç bulmakta o· 
lan küçük kıt'ada ınakinelerdir. Bun • 
lar ancak 16 m/m genişlikte filmler 
göstermektedir ler. 

İsmini yukarıda yazdığımız te~kilfıt 
mekteplere bir sene zarfında 52,50C 
film kopyesi dağıtmıştır!.. 

Çevrilmesi 
Çok güç 
Olan bir film 
Dünya patinaj şampiyonu olan İs • 

veçli Lonja Hcnienin film çevirmek U
zere Foks kurupanyasına girmiş oldLt· 
ğunu haber vermiştik. 

Geçenlerde bu san'atkfıra (One in a 
million) adında bir film çevirtmışler· 
,dir. Bu filmde fcvkalade patinaj figür· 
leri vardır. Bu figürleri filme almak 
hiç te kolay olmamıştır. 

Lonja Henie buz üzerinde o kadar 
sür'atıe dönmekte, o kadar sür'atle ha· 
reket eylemektedir ki saniyede 24 re· 
sim çeken normal bir kaınera çok ya· 

1 \·aş gelmiştir. Bundan dört defa fazlı:ı 
.bir sür'atle film çeken diğer bir kame· 
ra getirilmiş, fakat bundan dahi istifa· 
de temin edilemcmiş. 

Bunun üzerine film muvakkaten ta· 
,til edilmiş ve bu sırada Foks kıımpan· 
yası mühendisleri saniyede ı M resiıı'l 
çeken bir kamcra imal eylemişlerdir. 
Bundan sonra filme devam edilcbilmi~ 
tir. 
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Fenlandiya yolundan ilk mektup 
Çoban Mehmet her işimize karışıyor, başımıza 

adeta dikt ttör kesildi 1 
~ • ll 

Biz zayıflamak için Pehriz ederken Mehmet boyuna atıştırıyor. 
Lapa Japa kar yağarken Bükreş caddelerinde ille şapkasız 

dola~ırı diye ısrar ediyor. ---------
Yazan : Yatar Erkman 

Romanya vapuru :büyük dalgalar Mehmedi bu kadar n eş' eli hiç görme
•rasında iat~yondan uzaklaşırken, gi- miştim. 

receğimiz büyük müsabak'llara biraz O, nedense kafile reisi Seyfi Cenap
daha yakla~tığımızı hissederek he) e- tan da cesaret almış olacak ki bize kap-
oan duyuyorduk. tanlık yapmaktadır. 

Berlin dönüşü bizi beşikte gibi sal- ki vücudile bizi de Mehmetten gay-
layan Karadeniz bu sefer boğaressına ri kimse kolay kolay idare edebilir mi? 

yağan yaamurla bizi Köstenceye kadar Bir yandan çocuklar siz çok yemek 
1.lattı, durdu. yemeyin diyor, bir yandan da kendisi 

Bu defa dalga yerine kuvvetli bir alabildiğine atıştırıp duruyor. 
yağınura tutulmuftuk. Sabahın dör · Içimizde herkesin kilosu fazla, he

dünde Köstenceye ayak baatığımız za- pirnizden sonra hamamlarda, sıcak 
man yağmurdan ancak yakamızı kur- yerlerde çıkacak fazlalık bizi yolda sı-
tarmıftık. kı bir pehrize tabi tutarken, Mehme· 

k h k din bol iştihası bütün endi~elerimizi Bet buçukta Bü reşe are et eden T 

tTenimiz kısa bir zaman sonra da kar- tazeleyip duruyor. 

la örtülü bir arazide yol alınağa başla- Yolda yediklerimize karışan Meh-
~ met, Bükreşte de giyinmemize karış-uı. 

Anla,ılan yağmurdan doluya tutul
muştuk. Soğuk ve kar Bükreşte daha 
fazla idi. Çoban M~hmet kilo düşmek 

•esılesile aoğuk ve kara rağmen bizi 
yabancı olmadığı Bükre~in görülecek 
yerlerine sürükledi. 

Çobanla benim bir hayli seyahat 
yolculuğum vardır. Şimdiye kadar 

• 

mağa başladı. 

Yolda ~apkasız gezmek lazımmış. 
Her şeyi anladık amma, lapa lapa kar 

yağarken de başı açık gezmeğe aklım 
ermıyor. 

Akşam yedi buçukta Varşovaya ha
reket ediyoruz. Vatana uzaktan se· 
lam!.. 

lzmirde lik maçları 
----------------------------------~. 

Altınordu takımı, lzmirsporu 
generek fina/e kaldı 

Altmorduya y~niJcn İzmirspor takımı 

lzmir, 16 (Hususi Muhabirimiz • zamandanberi İzmirspor takımında gö
den) -- İzmir şampiyonu Altınordu rülmiyen Keşşaf da bugün takımdaki 
takımı4 zorlu bir maçtan sonra lzmir ~ yerini doldurmuştu .. 
aporu da mağlub ederek 937 famp.iyo- Oyun eski lstanbulsporlu Salahad· 
nası finalinde tekrar Altayın karşısın- dinin hakemliği altında başladı. İzmir
da yerini almıştır. Altınordunun İzmir- spor cidden güzel oynuyordu. Tehlikeli 
apora mağlubiyeti halinde Altay rakib· bir İzmirspor hücumunda Altınordu 
aiz olarak İzmir ~ampiyonu olacaktı. kalesine ilk gol giriyor. Altınordunun 
Son vaziyet şudur: mağlub olacağını sananlar iki dakika 

-Altay 2 Opuan, Altınordu ve Göz sonra İzmirspor kaleşine mukabil go
tepe on dokuzar puan, İzmirspor ve lün yapıldığını görüyorlar. 
K. S. K. on altışar puan.. Bu gol fazla bir manaifade edemi • 

Önümüzdeki hafta yapılacak olan yor. Işte İzmirspor lehine bir penaltı ... 
Altay • Altınordu maçında Altınordu- Bundan iyi istifade ediyorlar. Akabin
nun Altay ile berabere kalması halin - de Altınordu lehine verilen penaltıyı 
de Göztepe ~mpiyon çıkacaktır. Ca- da Altınordulu Hüsnü kaçırınca Al _ 
libiyet Altınordu tarafında tecelli eder- tınordunun mağlubiyeti muhakkak su
ae Altınordu lzmir fampiyonu olacak- rette meydana çıkıyor ve ilk devre böy-
tır. lece 2-2 neticeleniyor. 

Bu haftaki Altınordu, İzmirspor kar- Ikinci devre, birinci devrenin tama-

SON POSTA 

İngilterede lik 
maçları 

.------ * * ... -----
Ar•enal l:kte dokuzuncu gelen 
bir takımla berabere kaldı. San
deriand Hadeufildi ancak bir 
•ayı farkla mağlup edebildi. 

Ingiltere lik maçlarının otuzuncu 
haftası oyunları bazı büyük takımlar 
için oldukca fena neticelerle geçmiş -
tir. 

Arsenal, Everton, Hadersfild gibi 
likte mühim bir mevki sahibi olan ta· 
kımlar haftanın fena netice alan kli.ib • 
leri arasında bulunmaktadır. 

Mançater Siti Karlton 
ı ı 

4fi.OOO seyirci önünde yapılan bu 
maçın ilk devresi 1-1 berabere bitmiş, 
ikinci devrede de oyun bu şeklini mu • 
hafaza etmiştir. 

Karlton 38 puanla likte en başta bu
lunmaktadır. 

Mançster likte sekizinci vaziyette • 
dir. 

Şefild Vanzdey 
o 

Anenal 
o 

Arsenal takımı likte on dokuzuncu 
vaziyette olan Şefild takımile yaptığı 

Sayfa 9 
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1 Dinarlı Tekirdağll ile istanbuldan 
başka bir yerde güreşrnek istiyor 

* Dinarlı latanbulun tarafgir apor muharrirlerinden Jikayet ederek 
Ho mııharrirler halkın nefretini üzerime çeviriyorlar)) diyor, bun -
dan ba1ka mayıata yapılacak mü him güre! müaabakaları hakkında 

da izahat verıyor .• 

İzmir, H) (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Bundan bir hafta evvel Te kir
dağlı Hüseyin pehlivan, lzmirde veya 
İstanbulda güreşrnek üzere Dinarlıyı 
er meydanına davet etmişti. Bu daveti 
haber alan Dinarlı Mehmet lzmire gel~ 
miştir. Kendisile görüştüm. Bana şun-
ları söyledi: 1 
.,. - <cTekirdağlının meydan okuyu
şunu öğrendim. Meydan okumak, bey~ 
nelmilel spor nizamnamesine uyaun 
değildir. Ben bu daveti haber almasay
dım, halk benim güreşrnekten kaçtığı
mı zannedecekti. Daveti doğrudan 
doF,.-uya bana yapması, pehlivanlık 
merdliğine daha uygundur. 

f:ğer beni güreşrneğe davet ederse 
bunu esas itibarile derhal kabul ede • 
rim. Ancak benim antrenemanım ye • 
rinde değildir. En az yirmi gün kadar 
antreneman yapacağım. Jzmirde id • 
manlarımı tamamlıyarak forsumu el· 
de ettikten sonra karşl!ına çıkacağım. 

Sporu dedikodu mevzuu yapmak İ· Türkiyede müsabaka tertip etm :k isti
yi bir şey değildir. Ben bundan dolayı yen Polonya pmpiyonu Feres Fanof 

güreşrnek için şimdilik Istanbuldan ma- yıs ayı nihayetinde dünyanın en ta • 
ada her hangi bir yeri kabul ederim». nınmış pehlivanları güreşrnek üzere 

Dinarlı Mehmede İstanbulda güreş- Türkiyeye geleceklerdir. Bunlar Po • 
rnek iatememeeniıı sebebini sirdum. lonya şampiyonu F erestanoff, Alman• 
Şu karşılığı verdi: ya şampiyonu Richard ve Rus şampi· 

- lstanbulda güreşrnek benim için yonu Sigonoviç'tir. Bu organizasyonu 
bir zevk olurdu. Fakat şimdilik buna bana bir mektupla Polonya şampiyonu 
imkan yoktur. İstanbulda taraf tutan bildirmiştir. Esas itibarile anlaşma ol
bazı spor muharrirleri halkın nefretini muştur. Yalnız maçların nerede yapı
üzerime çevirmek için aleyhime kalem lacağı belli değildir. Istanbul, Ankara 
kullanıyorlar. Bunu icab ettirecek bir veya İzmirde yapılması bence muva -
hareket yaptığımı da hatırlamıyorum. fıktır. 

bu müsabakayı bütün 
men kazanamamıştır. 

t. ragv Güreşleriinde ne halkı, ne de başkala.. Sigonoviç hakkında bana verilen ma 
gayre ıne • B ·k· 

rını rencide edecek bir hareket yapma- lumat şayanı dikkattir. oyu ı ı metre 
Bu maçta Arsenalde sağ iç oynıyan 

Bastinin takımı galib çık~racak bir su
rette çektiği çok kuvvetli son şütü de 
kaleci büyük bir maharetle kurtarmış· 
tır. 

Arsenal bu beraberlik yüzünden 
kaybettiği puan dolayıaile başta bulu
nan Karlton takımından üç sayı geri -
de ve ikinci vaziyettedir. 

Bu maçta 28.000 kişi ·bulunmuş • 
tur. 

Volvea Hampton 
7 

E verton 
2 

Likte dokuzuncu olan Yolves takı
mı onuncu olan Everton takımını 7-2 
gibi büyük bir sayı farkile mağlub et· 
miştir. Bu mÜ9ııbakada 40.000 seyirci 
bulunmuştur. 

Haderafild 
2 

Sanderiand 
3 

Lik şampiyonu Sanderiand bir sayı 
farkla kazandığı bu maç için hayli ter 
dökmüştür. 

Devre 2-2 bitmif, ikinci devrede 
meşhur sağ iç Karter kuvvetli bir şüt 
le takımını galip çıkarmıştır. 

Maçta 20.000 kişi bulunmuştur. 
Pilimuth Aat on V illa 

4 s 
45.000 kişinin seyrettiği bu maç ikin

ci lik takımları arasında yapılmıştır. 
İlk devre 3-2 Aston Villa takımının 

aleyhine bitmi,tir. 
İkinci devre 3 gol yapan Aston Villa 

galibiyeti elde etmiştir. 
Aston ViMa bu maçta gollerin ikisi

ni penaltıdan yapmıştır. 

Kıral kupası ve lik maçları 

mağa gayret ederim. ldefiks halinde sekiz santimdir. Çok kuvvetli bir pehli
halkın nefretini üzerime çevirmek is .. vandır. Bunların her üçü de Amerika· 
temeleri beni müteessir etti. da bu yıl nihayetinde yapılacak cihan 

Size mühim bir haberim vardır. Ma- şampiyonasına iştirak edeceklerdir. 

---------------------·-··~--------------------
Yugoslav Beoğradski 

• 
takımı Istanbula geliyor 
Yugoslav takımı şehrimizde üç müsabaka yaptıktan 

sonra Galatasaray klübü de Belgrada giderek 
ziyareti iade edecek 

Yugoslavların meşhur Beoğrads~i 
klübü üç maç yapmak için Calatasa
ray klübüne mür~aat etmiştir. 

Beoğradski, Galatasaray klübünün 
organizasyonu ile lstanbulda üç maç 
yapacaktır. 

Bu müsabakalardan bir müddet 
sonra da Calatasaray klübü Belgrada 
giderek Beoğradski klübünün göstere
ceği üç takımla maç yapmak suretile 
bu ziyareti iade edecektir. 

Anlaşma kabil olduğu takdirde Be
oğradski takımı yakında lstanbula ge
lecektir. 

G. Saray - Kolej basketbol maçı 
Calatasaray basketbol takımı dün 

gece Bebekte Robert Kolej takımı ile 
bir müsabaka yapmıştır. 

Baştan sona kadar büyiik heyecan
larla geçen maçı 2:i sayıya karşı 27 sa
yı ile Galatasaray takımı kazanmıştır. 

Mevsimin ilk atletizm müsabakası 

baka :1000 metre tahammül koşusu c> 

lacaktır. 

Müsabakaya Galatasaray ve Ko 
lejden yirmi atlet iştirak edecektir. 

Bayramdaki futbol maçları 
B. İ. T. O. K. dan: 
-4 Klüp arasında yapılacak müsaba· 

kalar aşağıda yazılı şekilde cereyan e· 
decektir: 

ı - 2ı Şubat ı937 Pazar güni'ı saat 
ı3 ,45 te Galatasaray _ Beşiktaş, l ),45 
te Fenerbahçe - Güneş takımları oynı
yacaktır. 

~ 2 - Maçlar Taksim Stadyomunda ya 
pılacaktır. 

i - Her iki rnaçın hakemi ba~ antre 
nör Mister Booth dur. 

4 - İkinci müsabaka rnağlüpıar ara 
sında 23 Şubat ı937 Salı günü, üçüncü 
müsabaka 24 Şubat Çarşamba günü ge 
ne Taksim Stadında yapılacakhr. 

5 - Takımlar berabere kaldık'arı 
takdirde maçlar yarım saat temdit cd!
lecektir. 

'ılaşmaaı çok heyecanlı olmuştur. Stad- men aksine cereyan ediyor ve oyun Al
yom, bu yıl ilk defa rastlanan bir se - tınordunun hakimiyeti altında geçi • 
yirci kitlesini toplamıştı. İki takım, yor. Çok hakim bir oyun çıkaran kır • 
tarafdarların ın alkışlan arasında sa - mızı-laciverdli oyuncular • İzmirspor 
haya çıktılar. kalesini bir çember içine alarak kısa 

Altınordu takımında sol iç Mazharın bir zaman içinde üç gol daha çıkarıyor
bulunmayışı göze çarpıyordu. Uzun lar ve bu suretle 5-3 galib geliyorlar. 

Önümüzdeki cumartesi bir taraftan 
lik maçları, bir taraftan da kral kupa -
sının beşinci devresi oynanacaktır. 

Mevsimin ilk pist müsabakası 6 mart 
cumartesi günü Calatasarayla, Kolej 
atletleri arasında Bebekte yapılacak-

• 
tır. 

Pist üzerinde yapılacak bu müsa-

6 -- Fiyatlar, balkon ı 00, tribün 50, 
rlubuliye 25 kuruş olarak tesbit edıl
rniştir. 

Stad gişeleri saat 12 den itibaren a
çıktır. 
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Bundan sonra etleri Artık çürük çorap 
kokmıyacak fgiymiyeceğiz 

Başka ye·rlere 
göre Türkiyede 
hayat paha lı lı ğı 

Mezbaha idaresi bu iş için Alınan kararlar bazı fab
Avrupaya bir baytar rikatörleri memnun etmedi. 

Süt ve tereyağını Londra, 
Paris ve Berlinden daha 

pahalıya yiyoruz gönderdi Her fabrika yaphğı mala 
Etierin kokmaması ve uzun müd- k eti et yapıştıracak 

det dayanması için Avrupada muhtelif 
usuller tatbık edilmektedir. Mezbeıha Çorap fabrikalarının sağlam çorap - Hayat mcmleketimizde çok pa

hnlıdır, deriz. Şikayet ederi:ı. 
idar(\si de Avrupadaki bu usulleri tat
bik etı.ueğe karar vermiş ve Fransaya 
bu işi tetkik etmesi içiq bir baytar 
göndermiştir. 

Bu usule göre hayvanlar mezbaha
da kesldiği sırada elektrikli pompa ile 
şişirilirken pompanın içine konacak 
hususi bir terkibi de hayvanın etine 
yollayacaktır. Bu sayede bu hayvanlar 
kasapiara götürüldüğü zaman bir müd 
det kokmadan dur.abilecektir. Hatta 
etler çürümeğe yüz tuttuğu zamanlara 
kadar bile üzerlerinde koku allıimi gö
rülmiyecektir. 

Bu ilacı sevkedecek pompalar Av
rupadan sipariş edilmiştir. Bir iki güne 
kadar mezbahaya getirilerek tatbikata 
geçilecektir. 

Pamuk ihracati 
lzmir, 18 {Hususi) - İhracat ta

cirleri son hafta içinde borsada mühim 
miktarda pamuk satın almışlardır. Pa
muk ihracatına devam ediliyor. 

Arjantinde petrol istihsalatı 
Buenos Aires 18 (A.A.) Arianti

nin 1936 senesindeki ~trol istihsala
tının 2.500.000 metre mik'abına baliğ 
olduğu resmen bildirilmektedir. 

is tan bul Borsası kapanış 
fiatları 18 - 2 - 1931 

PARALAR 

ı Stcrlln 
Alış 
615. 

Satış 
619. 

ı Dolar ı25,50 12S,SO 
20 Fransız Fr. 114. 117, 
20 Llret 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drahml 18. 22. 
20 İsviçre Fr. S6S. 575. 
20 Leva 20. 23. 
ı Filorln 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 15. 
ı Avusturya Sl. 20.00 23. 
ı Mark 25. 28. 

ı Ziotl 20. 22. 
ı Pengü 21. 23. 

20 Lev ıı. 14. 
20 ntnar 48. sı. 

H u b le 
ı isveç kuronu 30. ~2. 
ı Türk altını 1037. 1038. 
ı Banknot Os. B. 246, 247. 

ÇEKLER 

Londra 
Açılış 
616.00 

Kapanış 
616.00 

Nev-York 0.7945 0,7945 
Parls 17.0675 17.06S 
MIIAno ı5.0975 15,1025 
Bruksel 4 7125 4.7ı25 

Atı na 88.7175 88.7ı75 
Cenevrt 3.4837 3,4834 
Sofya 64.4480 64.4480 
Amstcrd.am 1.4525 1.452S 
Prac 22.7970 22,7970 
Viyana 4.25 4.25 
Madrld 11.3570 11.3920 
Berlin 1.9750 1.9750 
varşoVlı 4.195 4.195 
Budapeşte 4.3830 4.3830 
Bükre., ı08.60i8 108.61)-'8 
Belgrad 34.5775 34.577S 
Yokobama 2.7888 2.7888 
Moskova 24.90 24.911 
Stokholm ~ . 1485 3.1485 

E SHAM 
Açılıı Kapanıı 

Anadolu tm. %60 
peşin CO.~) 00.00 
A. Şm. % 60 vadeli 00.00 00.00 
BomonU - Nektar 0,01 0.00 
Aslan çimento 14.55 14,75 
Merkez bankası 00. 00. • 

İSTİKRAZLAR 

yapmalarının lazım geldiği hakkında 
lktısa\ Vekaleti tarafından verilen e
mir, satış işinde ikinci n üçüncü elleri' 
memnun etmiştir. Yalnız çorap fabri- . 
kaları sahipleri arasındaki ihtilal de
vam etmektedir. Çünkü sağlam çarap
ların burunları ile topukları iki kat o- · 
larak imal edilmektedir. Bu şekil ise 

Gerçekten Balkan memleketlerile 
mükayese edilirse Türldye istisna~ 
sız olarak her sahada pahalıdu-. 

Hayat pahalılığı noktasında mem
leketimizin ' büyük Avrupa memle
ketlerile müknycscsine gelince, bu 
balıiste derhal kat'i bir hüküm ver
mek istemiyoruz, üç beş kelime ile 
anlatması güçtür, çıkacak netice de 
yanlış olur. Fakat Fransada frank ra 
yicinin düşmesini mütcnkıp eşya fi
yatında görülen yükselme ınünascbc 
tile yapılmış bir istatistiktc bazı ra· 
karnlar gördük ki burada nakli fay
dasız değildir.• 

biraz masraflı görülmektedir. Bazı · 
fabrika sahipleri çift kat burun ve to
puk örme işine şimdilik yanaşmak is
tememekle beraber bir iki gün içinde 
bu iş de halledilmiş olacaktır. Çürük 
çorap yapan kimseleri her çoraba mü
essesenin firmasının yapıştınlacağı k~ 
ran da memnun etmemiştir. 

Taksim edilmiş 
Eski Osmanlı 
Borçları 

Fransada bir yumurtanın fiyatı. cin
sine göre 3,5 ile 5,5 kuru~ arasında ta
halüf eder. Londrada ll O para ile 5 ku
ru~ arasındadır. Romada ayni yumurta 
_ya 4 kuruş, Berlinde 5,5 kuruş isterler. 
Bizde 2 kuruştur. Görülüyor ki yumur 
ta bahsinde memleketimiz ucuzdur. Bu 
da nihayet tabiidir. Avrupaya bizden 

13 Şubat tarihli Fransızca En for- gider. 
masyon gazetesi Osmanb borçlan p · t 8 k R , Sütün litresi arıs e uruş, oma-
hakkında şu yazıyı yazmıştır: da aynen öyle, Beriinde 9 kuruş, Lon-

Eski Osmanlı lmperatorluğunun .drada ise 14 kurwıtur. Bizde ise cinsi
taksime uğramış Oizyunu Umumiye ne göre 15 ile 20 arasmda satılır. Hem 
Meclisi şu ilanı n~rediyor: de ekseriya suludur. Bu sahada Avru 

«% 7.1 / 2 faizli 1933 ve Hl34 Türk panın en pahalı yeri olan Londradan dCr. 
borcu tahviHeri servisi için !--::jnci ve Jena vaziyetteyiz demektir. 

ikinci Kanun aylarına ait olup İ'. Lira- , Tereyağınm kilosu Pariste 66, Lon -
sı olarak teşkil edilmiş olan aylık tak- ,drada 71, Romada ise -45 kuruştur. 
sitlerden döviz halinde tesviyesi muk- . Vasat kalite sığır etinin kilosu Ro
tezi bulunan % 50 nin Fransız Fran mada 90 ile 100 kuruş arasında oynar, 
gına transferinin icrası zimmetinde la Beriinde 132 kuruştur. Londrada ise 
ızımgelen talimatın verilmiş olduğu ayni eti 75 kuruşa verirler. Pariste ise 
Türkiye hükumeti Düyunu Umumiye .fiyat etin cinsine ve yerine göre ı 00 
Meclisine tebliğ eylemiştir. ile ISO kurwı arasındadır. Koyunun fi. 

Munhasıran fransız frangı ile la • yatı da 50 ile 130 kuruş arasında rnü

zımuttediye 'ofan % 7 1/2 faizli ] 9:H ,tehaliftir. 

istikrazına ait transfer edilen mebaliğ * 
mukavele ahkamına uyğun bulun - Hayatın şu veya bu memlekette u
maktadır. % 7 1/2 19:13 istikrazı için 'cuz, yahut pahalı olduğunu söyHyebil
transfer edilen mebaliğ Fransız esası rnek için o memleketteki kazancın mik 
üzerinden yapılmıştır. Meclis işbu is- darını da bilmek lazımdır. Bunun iı;in 
tikrazın 23 Mayıs 1 n:n vadesi servisi birkaç rakam sayalım: Londra işçi ve 
için ikinci tediye akçası olarak dolan küçük memuru 66 ile 7S lira arasında 
intihap ve tayin eylemiştir. bir para. kazanır. Bu ölçü Berlin~e 85 

T .. k ' h·· k.. t. d ile ı ı O lı ra arasındadır Romada ıs e ay ur ıye u ume ı, aynı zaman a · . 
ni adamın kazancı 60 ile ı 00 lıra ara-
smda mütehavvildir. 

Ticaret ve zahire borsası Bizdeki vaziyete gelince: Söylemiyl:!· 
18 Şubat 937 lim, kazandığınız paranın mikdarını 

,__ _____ 1T_H_AL--A-T-----~ .kendiniz bilirsiniz. 

,. ........... -.................. .-... ···-······-... ..... 
Bu~day 150, çavdar 75, arpa 50, kepek 

ı5, yapall;ı 65, B. peynlr 7 S/4, un 29 3/ 4, mı
sır 24, yullf 15, lt. ceviz s, fasulye 3 3/4, m
tık 2, pamuk ya~ı 64 1/2, K. lndık 2 1/2 ton. 

IHRACAT 
Bufday 200, razmo1 335 1/4, 

3/4 ton. 

SATIŞLAR 

yapa~ı 54 

Bu~day yumu~ak tllosu 6 kuruş 15 para
dım 6 kuruş 25 paraya kadar, Yulfıt kllosu 
5 kuruş 20 parndan 5 kuruş 25 paraya ka
dar, Kuşyemi kilosu H kuruş 30 paradan ı5 
kuruşa kadar, Fasulye ufak kUosu 8 kuruş-
20 paradan, Nohut kilosu 8 kuruş 20 para
dan. Susam kilosu 18 kuruş 10 parndan 18 
kuru~ 20 paraya kadar, Tiftlk mal kilosu ı!ıS 
kuruştan, Yapafı Anadolu ldlosu 62 kuruş
tan, 66 kuruşa kadar, Yapa~ı Karayaka ki
losu 54 kuru.ştan, Yapa~ı Trakya kilosu 78 
kuruş 30 paradan 79 kuruşa kadar, Peynlr 
beyaz kilosu U k\U'Uf 20 paradan 42 turut 
37 paraya kadar, Sansar derisi çlrtı 2800 ku
ruştan 3500 kuruşa kndar, Tilkl derısı çifti 
450 kuruştan 600 kuruşa kadar. 

TELGRAFLAR 

dolar intihabının halen muzakere 
mevzuu bulunduğunu bildirdiğinden 

meclis, doları 1933 istikrazı için tedi
ye akçası olarak edame ettirdiğini ve 
transfer edilen Fransız Franklarını mu 

kavele mucibince dolar olarak tesbit • 
edilen mebaliğe mahsuben ahzettiğini 
beyan eylemiş ve binaenaleyh hükfı • 
metten transfer edilen mebaliğin ik -

malini rica etmiştir. 

Vadelerin emtia satı~ bedeli ile te • 
diye edilecek olan kısmına gelince, 
Meclis, Türk - Fransız ticaret şirke • 
tinden bugüne kadar 9.000.000. Frank 

aldığı bildirir. 

Bu mebla.ğ 25 Mayıs 1936 vadesine 
ait olan Türk liralarının takriben % 47 
sine tekabül etmektedir. Şirketin tica
ri muamelatı memnuniyet bah~ bir şe 
kilde devam etmektedir. .:..;..:.:..-----

Şubat 19 

Yurdda Halkevlerinin 
sayısı 167 yi buluyor 

Geçen yıl Halkevlerinde 1300 temisl, 3000 konferans 
verildi, Kitap sayısı 122809 u geçti 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) bulduğu halde hemen her Halkevi ra-
zaharetlerin gösterilmesi için Halkevi porunda kitap ihtiyacını tebarüz ettir
olan her yerde her resmi ve h~t· milli .mektedir. 1 00 kadar Halkevin~ bır yıl 
müessesenin nazarı dikkati celbediı- içinde 900,000 e yakın okuyucu geldı~ 
mektedir. tesbit edilmiştir. 

Halkevi ilk yıllardan beri halkı çatı- Köycülük şubeleri 
ları altına toplamak için bütün veste- . Halkevleri köycülük şubeleri, bu yıl 
lerden faydalanrnışlar ve muhitte ya- )ler senekinin en az birkaç mıslı faal 
kın ve sıcak bır ilgi uyandırdıklarını ,olmuşlardır. Bu faaliyet köylere gezi· 
fıili delillerile gördükten sonra; Halke- ,ler yapınağa inhisar etmemiştir. Bır ke 
vi öğreneğinin çizdiği maksatlarda hiz re her Halkevi bu gezilerini manalan· 
rnet ve ideal saflarını sıklaştırmaya ve ,dırmak ve faydalandırmak imkanını a
kuvvetlendirmeye önem vererek şuur- ramllj ve bulrnuşlardır. 
lu ve rnaksatlı toplantılara daha çok Köylü ile konuşmalar hep onların an 
yer ayırmı.şlardır. En fazla muvaffak layacağı dil ve şekilde yapılmış, öğüt
olan Halkevleri; muhitlerinde çahşma lerle beraber teminler, devalada bera 
elernan ve imkanını daha kolay bula- ,her tatbikler de götürülmüştür. Birçok 
caklan ve daha verimli yapabilecekle- ,Halkevleri rnuhitlerindeki birkaç köyü. 
ri şubelerde esaslı çalışmalara geçmiş nümune köyü olarak alınışlar ve orada 
ve programlar tesbit ederek takıpten ziraat usullerini ıslaktan ev pencerele· 
geri durmayan Halkevleri olmuştur. ,rini genişletmekten başlayarak köy hal 

Muvaffak olan Halkevleri kınması için lazım gelen esaslı ve şu· 
Halkevlerinin yıldönümü dolayısiy - urlu her şey ile bir program dahilinde 

le neşredilen bir broşürün tetkiki bize ,candan meşgul olmuşlardır. Bir zaman 
en çok Balıkesir, Bursa, Ayıntap, Bar- lar köyleri bilmemekle itharn etmekte 
tın, Diyarbekir, Antalya, Mersin, De- pek haklı olduğumuz şehir münevver· 
nizli, Adana, Mardin, Samsun, Konya, lerinin şimdi Halkevleri teşkilatı saye
Kars, Elfıziz, Ankara, Afyon, Aydın, ,sinde 3000 kadar köyümüzü tanunış ol 
Çorum, Eskişehir, Manisa, Maraş, Zon- duklarmı, tanıtacak bütün vesikalara 
guldak, Uşak, Erninönü, Edremit, Gire malik olduklarını ve kalkınmaları için 
sun, inegöl halkevlerinin muvaffak ol- gereken pratik tedbirleri biliyor olduk 
duğu kanaatini uyandırrnıştır. larını memnuniyetle kaydedebiliriz. 

Bina bütçe ve elernanlar darlığı yü- Halkevleri halkın v1eri olduklarını 
zünde~ bu derece varlık gösteremiyen yalnız onlara inkılap fikirlerini telkin 
diğer Halkevlerinin birçokları, birçok etmekle değil, onların her ihtiyaçları
sahalarda bunlan geçebilecek hızmet- nı karşılar olmağa ve her dertlerine za
lerde bulunabilmişler, buldukları gü - .manında yetişmeye çabalamakla isbat 
zel ve arneli tedbirlerle muhitlerinin edegelmişlerdir. 
sevgi ve şükranını kazanır olınuşlardtr. Halk dershaneleri 

Halkevlerinin bulundukları muhit - Halk dershaneleri ve kurslar şubesi 
lerde dil ve tarih işleri düzenle yürü- halkın en büyük manevi ihtiyacı oku· 
müş ve eliiye yakın Halkevi şehirleri- ma yazmayı, arneli bilgileri öğreten 
nin birer tarihini hazırlamaya ve yaz- kurslar açarken içtimai yardun şubele
maya muvaffak olınu!jlardır. Çevreleri ri de programlı bedava muayeneler ve 
nin halk şairlerini ve genç kabilıyet- sistemli tedbirlerle en rnühtaç ailele· 
leri için çok güzel tedbirler alan Hal- rin taleplerini ve işsizierin yardurJarı
kevlerinin sayısı da bundan a~ağı de- na yetişmiş1erdir. Geçen yı} içinde Hal 
ğildir. kevlerimiz b inlerce mektep gencıne e· 

Halkevlerinin iyi çalıştığı yerde, saslı ve dvamlı yiyeck ve giyecek yar
spor, kitlenin malı olmaya klüpçülük dımları yapılmış, yüzlerce işsize iş bu
zihniyetinin tahribiyetinden kurtulma lunrnuş, binlerce yoksul hastanın mua
ya ve köylere kadar yer etmeye mu- yenesi yapılmış, ilanı verilmiş ve en 
vaffak olmuşlardır. .kat'i şifa çareleri arannuştır. 

Telkin vasıtaları Halk.evleri, yeni direktifler, yeni 
Havanın ve içtimai akidelerin en iyi hamleler ve yeni müzaheretleri tat

telkin vasıtalarından biri olarak ele a- min edici bir drecede muvaffak o1m3.
lınan temsil, birçok rnuhitlerde tıyatro, ları mukaddr olan müesseselerdir. 
zevk ve ihtiyacını tatmin etmiş ve ayni Kadıköy Halkevinde yıldönümü 
zamanda memleketin yüzden fazla kö
şesinde birden ayni t.ezin halka yayıl
masına ve hakça kavranmasına flmH ol 
muştur. 

Verilen temsiller ve konferanslar 
Halkevlerinde geçen yıl içinde veri

len temsilierin sayısı 1 300 ü geçmek
tedir. Halkın anlıyacağı tarzda hasbi
haller ve konuşmalar şeklinde köy kah 
velcrinden şehir meydalnarından her 
yerde her verilen konferanslarm sayısı 
3000 ne yaklaşmış bulunmaktadtr. Hal 
ka milli rnusiki zevkini aşı1amak ve 
halkın öz havalarını tesbit etmek şek
linde iki cepheli hizmet gören musiki 
kollarının muvaffakıyetinde hemen bü 
tün Halkevlerinin hissesi vardtr. 

Birçok Halkevlerinin handoları köy
lere kadar gitmişler ve hemen her ak
şam şehir parklarında veya Halkevi 
bahçelerinde şehrin en çok dinlenir ve 
sevilir ahengi olmuşlardır. 

Bir yılda ı 00 kadar Halkevinde ı 000 
den fazla konser verilmiştir. Halkevle
ri halkın kültür seviyesini yükseltme 
ye halka inkılaplarımızı candan benim 
:;eme yolunda her iyi ve verimli vasıla 
dan faydalanmaktadır. Telkinler, tem
siller kadar filrnlerle de yapılmaktadır. 
. Her Halkevinin her fırsatta merkez 
den beslenen birer kütüphanesi vardır. 
Halkevlerindeki kitap sayısı ı22809 :ı 

merasimi 
Kadıköy Halkevlnden: Halkevlerinin yıl

dönümü dolayLcılle pazar saat 14 de ve 21 dt 
Evimiz salonunda yapılacak tören programı 
aşa~ıdadır. Bütün yurddaşi:ıra salonumuz a
çıktır. 

Saat 14 de: ı - İsmet İnönünün söylert. 
Ankaradan naklen, 2 - istıkU.l marşı Koral 
tarafından, 3 - Söylev Halkevi Başkanı, t -
Ştir Halkevine dalr Fikret tarafından, 1 -
Yerli mallar madalya tevzli. 

Saat 21 de: ı - Karagöz, 1 - Teınsll, 1 -
Caz ve dans. 

Halkevi konferanslan 
Eminönü Haikevlnden: Evimizde tertip e

dilen felsefi ve içtimai konferansların ye
dincisi Edebiyat Fakültesi profesörlerinden 
Sadrettın Celal tarafından bugün Evlmt. 
konferans salonunda saat (17,30) da vertlt· 
cektlr. Mevzu (Kuitüriln manaları) dır. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

Şitli Halkevinde 
Şişli Halkevinden: Halkevinin yıldönüm.ll 

münasebetlle 21 şubat pazar günü saat ıs
den 20 ye kadar Halkevimizde blr tören ya
pılacaktır. Herkes geleblllr. 

Program: (1) İstlklal marşı. {2) Başkan 
Ahmet Hallt Ya.şarogıu tarafından Halkevi
nin bir yıllık çalışması hakkında söylev. 
{3) Konser: Halkevimiz orkestrası tarafın

dan, Hasan Bükey tarafından yazılan utltu 
istlklfıl mücadelesini tasvir eden Siılt senfo
nlk. (4) Profesör Salih Murat tarafından 
konferans. {5) Milli konser: Bayan Refika 
tarafından Cunbüş lle, Bayan E . İnal ve ar
kadaşları, Bay Süleyman Soylu ve Nurettin 
Şener tarafınd~n sazla haik havaıarı. 

Türk borcu ı: pe.şln 

Açılış 

00.00 
21.375 
20 2S 

Kapanıı 

00.0) 
21.125 
20.25 

Londra mısır Laplata şubat tahmill kor
teri 24 ŞI. -- pen1 KI. 3 Kr. 40 santim, Lon
dra keten tohumu Laplata şub:ıt tahmllf 
tonu ll Bter. 12 112 Şi. KI. 7 Kr. 5 santim, 
Anvers arpa Lchistnn şubat mart tahmill 
100 kilosu 122 B. Frank KI. 5 Kr. 18 santlm, 
Liverpul bu~day mart tahmill 100 llbrcsi 8 
Şl. 5 pe. Kl. 5 Kr. 72 santlm, Şikngo buğday 
Hartvlnter mayıs tahmll1 Buşell 135 1/ 4 sent 
KI. 6 Kr. 25 santlm, Vlnlpek bu"dny Manlto
ba mayıs tahmill Buşeli 127 sent. Kl. 5 Kr. 
87 santlm, Hamburg Iç fındık Giresun derhal 
tahmll 100 kilosu 149 R. Mark KI. 75 Kr. 53 
santlm, Hamburg lç fındık Levan derhal 
tahmil 100 ldlDsu ı48 R. Mark Kl 75 Kr. 03 
san tim. 

Balkevlerladekl gelişmeyi glsterlr Istatistik 
» ıı I vadeli 
» • II vadeli 

-------
TAHVİLAT 

Açılış Kapaoıı 

An:ıdolu I pe. 00.•11) 00.00 
• I vndell 00.00 00.00 
• II pe. OO.OJ (10.00 
» II va. 00.00 00.00 

Anadolu mü. pe.şl 110.00 O'J.OO 
~ •• a. .... ı ........ -.r 

---------~----~-----.--~--Yıl Hallcevıninl K Üye 1aEvı~~ k Konferanslar Konlerler Teın1illerı Sinema 
.. yıaı ı adın rıı;e 

1932 
1933 
1934 
193S 
1936 

~ 2629 31.912 ı 91S ı 
so 5893 45 .922 ı.5~ 

103 4725 50.273 2.343 
136 6198 69.2~ 2.829 

373 
402 
776 

1.049 

611 . 
539 
782 
n~ 

636 
715 

Kitapnrayı \ Sergi layısı 
kitap okuyanlar aanat yerli mallar 
aay11ı ••r••• v. •· 

59.444 149 ?49 
97.187 428.274 

106.SS1 624.727 2~ 
122.809 874.656 lll 

ı 

56 
36 

Köy nelerinde içinde türlü ı 
Halk dcrea·ı Butiın b r yıl 

guzileri verilen ııehcplerle Eve 

495 
1227 

dersler 1 gelenler sayısı 

8.392 
13.198 

500.569 
1.226.401 
2.355.322 
4 311.667 

(Bu rakkamlar 
124 Halkevi 

içindir ) 



Dünya hukukcularmı lhtllafa düşüren bir dava 

Bu adama ceza verilebilir mi? 

Sayfa 11 

Balkan Antantı devletleri 

bir 
arasında tam . 
görüş birliği var 

İzmirde mühim 
güreşler 

~na~ h , T e~irda ğh 
Huseyın, Manısah Rifat 
bayramda karşılaşacaklar 

lzmir, 18 (Husuai Muhabiri • 
rnizden) - Dinarlı, Manisalı Rifat, 
T ekirdağlı Hüseyin ve diğer altı peh· 
livanın iştirakile bayramda İzmirde 
profesyonel pehlivanlar arasında tur~ 
nuva yapılıyor. Galip Türkiye şam · 
piyonu ilim edilecek, Dinarlı bana be· 
yanatında: Mutlaka şampiyonlu~ 
kazanacağım, hazırlıklıyım , dedi. 



12 Sayfa 

Eşek nakil vasıtaları 
arasından çıkarılıyor 

(Ba§ tarafı ı inri snyfada) 
rl, tekaüdiye müddetini doldurduğu 
için, kendisine 1980 lira ikramiye veril 
mesi teklif ediliyordu. 

Şile köylerinin mekteplerinde tami
l'at yapılması için 2400 lira aynlmas: 
hteniliyordu. 
Kasapıarın ve tavukçuların, dükkan 

larında bol su bulundurmaya mecbur 
tutulmaları teklif olunuyordu. 

Keçi eti satan kasapların, keçi etleri 
tirerine lama koymaya zorlanmaları di 
leniyordu. 

Bu teklifler karar haline ginnek üze 
re bermutat encümenlere havale olur..
du. 

Okunulan mazbata~ardan birisinde 
de: 

- Efendim ... Belediye hastahanele
rinden meccani muayene usulü kaldı -
rılsın. Çok fakir olduklarına dair f}mü 
haberleri bulunmıyanlar, yirmişer ku
ruş vermeye mecbur edilsinler... ÇU:ı 
'kü bilA kaydö şart herkes bedava mua
yene edildikçe, halleri vakitleri yerin· 
de olan hasis hastalar, fakir hastaların 
haklarını yiyorlar!• deni~ordu. Bu ma 
kul istek te muvafık görüldü. 

Ve h~şa huzurdan eşek meselesinin 
müzakeresine başlanıldı ... 
Makamın iddiasına göre, eşek, inada 

dayanan bir nakil vasıtaymış Şehir so
kaklarında münakalatı bozuyormuş. 
Adamın önüne bir eşek çıkıyor, ilerie
tnesine mfmi oluyormuş. 

Eşekler, bayram yerlerinde birer el
lence vasıtası olarak ta kullanüabilir • 
ler. Sonra, şehir haricinde, yanı matör 
lü nakil vasıtaları bulurumyan yerler· 
de de eşeklerden istüade olunur' .. 

Bu teklifler muvafık görülürken, Ci· 
nümde oturan azalar gülüşüyorlar: 

- Zavallı eşekler... Çoluk çocuk eğ 
lencesi olacaklar! 

Ben dünkü toplantının son rnüzake
resini, bu eşek davasından bile lezzet
le dinledim: 

Belki hatırlarsınız: Geçen toplantı • 
lardaki bütçe müzakerelerinde, top tah 
sisatı olarak bin lira ayrılınıştı. Yani be 
lediyeye, bayram, merasim günlerinde 
bol bol top atabilmesi için 1000 lira ay
rılmıştı. Fakat şimdi, belediyede top a
tacak para kalmarnı~. Halbuki önümüz
de bayram. Belediye böyle sıkışık bir 
vaziyette kalınca, Meclise bir mazbata 
yetiştirip top parası istiyor. Azalar ara 
larında gülüşerek konuşmaya başlıyor 
lar: 

- Evvelce neden iyi hesaplanmamış! 
-Demek fazla top atılmış ... Bu isra 

fı önlemek lazım. Yoksa topu atarız! 

Nihayet, mübarek bayram günü, ha.~
kın top sesine hasret kalması reva go· 
rülemediğinden istenilen 900 lira tah 
sisatın verilmesi muvafık bulunuyor. 

Azalar, bu sevabı da işlemenin vicda 
ni huzuru içinde dağılırken, yamma so 
kutan bir meslekdaş gülüyor : 

Bu sonuncu cümle okunurken, aza -
lardan biri gülüyor: _Sakın bu top bahsini yazma ... Çün 

- Bu, yalnız sokaklarda değil, her kü top atana tahsiat .v~rilmediği.ıdu~u-
verde böyledir... lursa koca şehirde ıflas etmedı.~ tuc-

Azalardan bazıları: car k~lmaz! Naci Sadullah •.. ------ . . ___ ._...,.,_.,...,_....--
- Efendim, diyorlar ... Bu kabahat ----... 

~~klerde değil, onları sürenlerde r d \ 
Bazıları buna muarız : ... OkuyucularimlZ an 
_Ne kadar iyi görsek, hatta bir ~a- bir rica 

irin dediği gibi a:zerdüsti palan vursan, 
eşek gene eşektir!» ... Doğru yürüse bi
le, kaba manzarasile, medeni bir şeh· 
rin caddelerine yakışmıyor ... Sokakla
rımızın zerafeti bozuluyor! 

Geri yanda, müzakereye karışınıyan 
azalar da aralarında münakaşa ediyor
lar: 

- Eşeğin manzarası neden kaba olu 
yor? .. Bu bir zevk meseleesidir. Bence 
e~k g aYet şirin hayvandır! 

- Olabilir ... Fakat nihayet hayvan-
dır. Şirindir diye, kolumuza takıp d;:,
laştıracak değiliz ya? 

O arada, makamdan gelen teklifin 
mAbadi okunuyor: 

Muhtelif mevwlara dair 
hergün bir çok melttupbr al
maktayız. Bunların çoğu, hu
m•i mahiyette cevap verilme· 
•ini iıtemekte ve bu i.teklere 
taralımızdan memnuniyetle 
riayet olunmaktadır. Cazc • 
temizin' 'okuyucu ~ütunun • 
Ja değil de huıu•i mektup • 
la cevap verilmeıini isti • 
yen okuyucularımızın, mek • 
tuplarına on kurutlak pul ilave 
etmelerini bilha,.a riea ede-
riz. Bu ricamıza riayet edil • 
mediği takdirde bir çok mÜ· 

c-... Binaenaleyh, eşeği sokakları
m daki nakil vasıtaları arasından kal 
dırmak lazım. Fakat e.şekleri bittabı şe 
hir baricine sürecek değiliz. Onlardan racaatların cevapıız kalacağı 
da, adalarda tura çıkanlar istifade eder ı zoruri ve tabiiJir. 
ler. •---------------

"Son 

/SON POSTA 

Vekiller Heyeti bugün 
lstanbulda toplanıyor 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
edecek heyetimize verilecek talimat et 
rafında müzakereler cereyan etmesi 
muhtemeldir. Hariciye Umumt Katibi 
Nurnan Menemencioğlunun riyaseti al
tında Cenevreye gidecek olan heyeti -
:tniz bugün Ankaradan hareket edecek
tir. 

Cumartesi güniı Başvekilimiz:n refa. 
katinde İktısat Vekili Celal Bayar ol· 
duğu halde, İzmire hareketleri kuvvet 
le muhtemeldir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın ise, 
cumartesi akşamı Ankaraya doneceği 
öğrenilmiştir. 

Yarın Atinadan dönecek olan Hari
ciye Vekilimizin, Bayram tatilim şehri 
mizde geçirmesi çok muhtemeldir. 

İzmir, 18 (Hususi muhabirim.z -
den} - Başvekil İktısat Vekili ile bir
likte pazar günü ikide şehrimizde ha
raretle karşılanacaklardır. Başvekil G.ı 
zi konağında kalacağı içi». hazmıklar 
yapılıyor. İnönü İzmir limanının geniş 
Jetilmesini tetkik ederken İktısat Ve
kili kurutulmnkta olan Cellfıd gölünü 
gözden geçirecektit'. 

Ankaradan bildirildiğine göre Başve 
kil İktısat Vek.Hiyle Bayramın ikinci 
günü İzmir hinterlandında yapılacak 
sulama tesisatı için Menemen ve Berga 
ma ovalarında tetkikler yapacaklardır. 
seyahatin, köylünün kalkı!lmasile ala
kadar olduğu bildiriliyor. Izmire gele."l 
Nafia müı::t~arı Arif Cellat gölü müte 
ahhidi Abdürrahman Naciyle, Tepeköy 
havalisinc giderek, Cellat gölü kurul· 
ma kanallarını teftiş etti. ~eldiginde 
Baş\·ekılc izahat verecektir. Iktısat Ve
kili ihracat taeirierini odada üzüm stan 
dardi"Zasyonu için toplantıya davet ede 
cektir. Oda bu maksatla rapor hazırh· 
yor. İzmir limanı inşaatının Hollanda 
grupuna verileceği söyleniyor. Bu inşa 
at için dört milyon lira sarfedileceği tah 
min ediliyor. 

Nazilli {abrikası 

İzmir, 18 (Husui) - İktısat Vekili, 
Sovyet korobina müteahhidi Şiglınle 
birlikte bayramda Nazilli fabrikası in
§aatını görrneğe gidecektir. 

Balonunda bile Mercedes - Benz Di

zel motörü çalışmaktadır. Kamyon. bi
,nek emrinize hazır. Emrcdiniz, taf~ilat 
verelhn. Taksim Bahçesi karşı..,ı No. 
25. Telgra{ Dizel • htanbul. 
_.:11!]. =- •• 

Son Posta Matbaa•' 
Neşriyat MüdUrU : SeliınRagıp EMEÇ 

{ A.Ekrenı UŞAKLIGlL &AHIPLERiı S. Ragıp E~tEÇ 

vabını bekliyorum. Ona göre hareket 
edeceğim. Gözlerinden öperim. 

Sezadan Feride'ye telgraf: 

MIDir Narettia 
ODEON 
PlAklannda yeni okudu~ şarkılardan: 

270900 
270901 

Upk tarkı Delisin deli 
Upk tarki O benim aon 
Halk tarkw Eamer bugU11 

gör.IUm 
•timdi 
ellamat 

Halk şarkısı Karanfil 
aatata ç•kerllm•tt•r. 

ı istanbul Belediyesi hanları 1 
~-------~ 
Ade d 

ll Servi Üsküdar ve Selamsız mezarlıklarından 
21 Servi ve Bülbüldere ve , , 
17 Servi Üsküdar Bülbüldere ve Selamsız me-

Be herinin 
muhammen 

bedeli 
777 K, 
551 , 

lık te· 
minatı 

6,41 
8,67 

zarlıklarından 420 , 5,36 
1530 Servi Karacaahemet mezarlığında 277 , 280,46 

370 , " , 485 , 134,59 
Yukarda miktan ve heberinin muhammen bedelleri yazılı servi

ler ayrı ayrı açık arlhrmaya konulmuş ise de belli ihale gthıftnde 
giren bulunmadığından arttırma 26/2/937 Cuma gününe uzatılımttır. 
Şartnameleri Levazım Müdürlüğgnde görülebilir. İstekliler 2490 No.lu 
kanunda yazılı vesika ve bizalannda gösterilen ilk teminat makbaz 
veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Dalmt 
Encümende bulunmalıdırlar. "B, "989, 1 

Türk Adliyesinde 
Görülmemiş 
Bir hadise 

J Camiierin tamiri 

ı Için tahsisat 
Istanbuldaki camilerio tamiri için, 

Evkaf Umum Müdürlüğüne Vakıf p...-
(Baştarafı ı inci sayfada) ra1ar idaresinden 200,000 liralık bir 

mesinde dün devarn olunrn~, ehli vu-
kuf raporunun müdafaa vekili tarafın· kredi açılmıştı. Bu paranın faizsiz ö-
dan tetkik edilerek, cevap verilmesi i- denmesi kararlaştırılmıştır. 
çin duruşmanın devamı başka güne kal Mevcut tahsisat klfayet etmedi~ 
mıştır. takcJirde yeni sene bütçesine ayni mik· 

Bu davada hazineyi avukat Sami tard~ olmak üzere ikincl bir kredi tah· 
temsil etmektedir. Noterin vekili ola sisatı daha konulacaktır. Bunun te;.. 
rak, dünkü durillimaya oğlu avukat Ü- viye şeraiti de ayni olacaktır. 
beyd gelmiştir. M d m Si o evlenmek' 

Avukat Übeyd, evvclce taşrada hu· a a mps n 
kimdi. Son zamanlarda hakimlikten çe niyetinde değilmiş! 
kilerek İstanbul bar.osuna yazılmıştı:· Paris, J 8 (F. İ.) - Maten gazetesinın 
Avukatlığa başlama~ı, d~ha pek yenı- Londradan öğrendiğine göre Hıvıye·ı 
dir. Ve avukat sıfatı.yle: ı~k .. ola:ak ba- ra kozmopolit İngiliz çevrelerinde ıs· 
basını rnüdafaa vazıfesını uzerıne al- rarla devam eden bir rivayete bak•l:r· 
mış, onun vekili olarak mahkeme hu- sa Dük dö Vindsorun evlenme vaziyc· 
zuruna çıkmıştır . ti halledilme yolunda olmıyacakmı§. 

Diin bu vaziyct. dava edile~ie, dava Madam Simps~n ile sıkı münasebette 
e~ileni müdafaa e?ecek _genc~n btaba, bulunanlar Madam Sirnpsonun tekrar 
ogul olduklarını bılenlerın, dıkka. ve evlenmek niyetini asla beslemedikın~ 
rikkatini uyandırmı~tır. söylemektedirler. 

Bir oğulun, hakyeri huzurunda avu· N l 
kat sıfatilc babasını müdafaay:ı giris- av un raporu 
mcsi. Türkiye Adiiye tarihinde ilk de· Ticaret Odasında çalışan navlun ko--
fa vukua gelen bir hadisedir. misyonu dün son toplantısını yapmtf• 

Bir komiser müteferrika tır. Bu toplantıda navlun mukavelesi
nin yeni şekli üzerinde görü,meler ya· 

emrine alındi pılmış ve esaslar hazırlanmıştır. Önü ' 
Kasımpaşa polis karakolu üçüncü müzdeki bir kaç gün içinde mukavele. 

komiseri İsmail Hakkı görülen lüzum nin esasları temize çekilerek mufassal 
üzerine müteferrika komiserliği emri-

1
. bir rapor hazırlanacaktır. Bu rapor İk.· 

ne alınmıştır. tısat Vekilietine gönderilecektir. 

denbire hastaianmış ve şehirden gelen ğır ağır giriyor, çobanın etrafa yayıl ... 
doktorlar çaresini bulamamışlar, ihti· marnaları için bir o yana bir bu yana

1 

yarcık karlı bir günde gözlerini yum - koşarak dürtüklediği koyunların mele
muştu. Küçi.ik patikanın başında du • rneleri etrafı dolduruyordu. Avluda ge-
rup mahzun gözlerle çiftliği süzen bu lip giden bir kaç ırgad vardı. Ve ağılla.. 

Babamın ağır hasta olduğunu bildi- köylül~r o zaman bu ölüme ne kadar rın yan tarafına düşen beyaz yayvan l 
Yazan: Perlde CeUU h ı h k ı ren telgrafınızı aldım. Der a are et yanmışlardı. Suad beyin onlara yaptığı binanın dışarı geniş, yüksek bir balkon 

Son bir gayretle defterin üzerine 1 cağı muhakkaktı. Yakın zamanda Se- ediyorum. Öbür gün beni istasyondan ı iyilik az mıydı? KöylPrini .sık sık ziya- yapan kapısının önünde iki aenç ka· 
eğiliyorum: zanın sevgili yüzü, berrak ruhu her şe- alın ız.. ret edip her müşküllerine çare bulmıya dı n uzun iskemlelere yaslanmıtlar, hay.; 

<( Doktorlar bir ay demiştiler. Fakat yi unutturacak, bu küçük melek gibi çalışırdı. Kaç köylü çocuk onun dela- vanların birbirine dürterek içeri a-irişi .. 
15 gün kalmadan o bitti. O gözler ar- kadına öyle minnettarım ki .. )) V leti ile şehirde mektebe yerleştirilmi~. ni, ihtiyar bir kadının elinde bakraç, 
tık kapandı. Bir zamanlar temas ile İştt: kocamın kahverengi defteri böy- kaç işsiz kalmı~ ırgada çiftliğinin kapı- süt almak için ağılların tarafana doğrqı 
yandığım o solgun pembe dudaklar le bitiyordu. Hakikat her zaman acıdır. Ilkbahar yeni gelmişti. lzmitten bu larını açmıştı. Şimdi de çiftlik boş de- koşutunu seyrediyorlardı. 
şimdi topraklarda. Eski fakat ne kadar güzel bir söz değil bir kaç saatiilc uzaktaki tepelerde tatlı ğildi. Babasının hastalığını duyunca Bunlardan biri Seza idi. Üzerind., 

Seli~ Naci ile konuşup karımın mi F eride? Defteri yerine koyup oda- bir rüzgar esiyordu. Akşam olmak üze- Istanbuldan koşup gelen kızı zavallı i h- siyah çizgili düz bir elbise vardı. Yü .• 
· şüphelenmemesi için bütün tedbirleri ma kapandığım zaman uzun uzun bu • re idi. Sabahtanberi tarlalarda ~apa sal- tiyarı Y cşilçamlığın bir köşesinde bir zü pek solg~n görünüyordu. Her za • 1 

aldık. Zavallı çocuk için için bana nu düşündiim. Demek Sırrı Nihad hiç lıyan köylüler çıkınlarını ellerıne, kaz- kaç söğüdün altına gömdükten sonra man ensesine ince büklümlerle daiıttı• 
müthiş içeriediği halde hiç bir yardım· bir zaman beni istediğim gibi sevme • malarını omuzlarına ahnış köye dönii·l bir daha oradan ayrılmamıfh. Yanında ğı saçlarını sımsıkı arkasma toplamıt, 
dan çek inmedi. Kızımı eve getirdim. mişti. Hatta bana Gül Fatmaya göster- yorlar, gen i~ şoaede ağır ağır gr u~ ~a-, çocuklu genç bir kadınla, sık sık lzmit- iri pariale gözlerinin içi derin bir mate
Karım melek kadın hiç itiraz etmedi diği çılgın sevginin yarısını bile gös- li~de ilerliyorlardı. Yeşil ~ayırları ıkı~e ~e.n ~elen ~enç _bir adam vardı:. ~u~~ar min daha kaybolmamış gölgelerile d~ 
fakat o kadar hassas ki bir şeyler his· termemişti. Bt-n ancak belki onun için bolerek yukarı yayvan bır tepey~ dog- ırı sıyah gozlerınde babasının olumun- lu, etrafına bakınıyor, sevgili babasının 
setmesin.den çok korkuyorum. ı> kuru bir teselli olabilmiştim. Ne yazık ru tırmanan dar, beyaz bir pa tıkanın denberi yaş eksik olmıyan genç kadı - kendi yüzünden kaçıp çekildiiii bu çift .. 

Son yaprağı okumaya başlıyorum: ı bana yavru~ ne yazık 1. Düşün ki o önüne gelince durdular. Yukard~ yo • nı hiç yalnız ,bırakmıyorlardı. likte kim bilir ne yalnız, garib dakika· 
((Artık şimdi toprak olan 0 çılgın Hkarımı seviyorum, sevgisi damarla - lun bittiği noktada etrafı geniş çıtl~rle Hava kararmıya başlamıştı. Köylü- lar yaşadığıııft düi\.inerek azAb duyu • 

kadını muhakkak unutmalıyım .. ken - rıma şifcıli bir su gibi yayılıyor.>> dediği kuşatılmış bir kaç beyaz yayvan bına ler, acı ölümünden sonra her zaman o yor, her köşesi 0 seve;ili ihtiyardan bir 
dimi zorla Sezayu yaklaştırıyorurn. B.:ı· günden bir kaç gün sonra o kadının görünüyG.."du. Köylüler başiarnı kaldı- yol başından geçerken gözleri yaşara- hatıra taşıyan bu küçük yeşil çiftliğl 
na isyan etmeye çalı ıyor. Fakat bili - koliarına atılmakta hiç de tereddüd et- rarak o yeşil tepenin üstünde iki_ üç be· rak hatırlndıkları ihtiyar adamı kalbleri şimdi garib bir hisle daha çok sevdiği~ 
) orum ki israrım neticesiz kalmıya • memişti.. yaz gelin gibi duran binaları dıkkatle yanarak gene andılar ve damlarına ça- ni hissediyordu. 
~ak .. )) Onunla artık nasıl yüzyüze gelece· süzdüler. Onlar orasını ve sahibini çok buk yetişrnek için sür'atli adımlarla o· 

Hırsla dud<ıklarımı ısırarak başımı ği m? Buna imkan var mı? İçimde şim· iyi bilirlerdi. O binaların olduğu yere radan uzaklaştı lar. 
kaldırıyorum. Meğerse ne feci aldatıl- di hemen bu ralardan kaçıp gitmek için ««Y eşilçamlık>> denirdi. Havası iyi, * 
m ışı m yarabbirn 1 Sırrı Nihad ke-ndine öyle bir arzu yanıyor ki.. mahsulü güzeldi. Fakat bu küçük, gü- Aynı akşamdı. Yeşilçaml.ğın bahçe 
ne kadar emin .. içimde kabaran derin İşte bu çapra{lık düşünederim ara - zel çiftlikte bir kaç ay evvel bütün o kapıları ardına kadar açılmış, içeri ça· 
bir hırsla gözlerimi daha aşağılara, son sında babamın hasta olduğunu bildiren civar köylerin pek acınmasına sebeb murdan yeni kalkmış simsiyah parlak 
bir kaç satıra indiriyorum: mektubunu aldım. Büsbiltün perişan olan bir vak'a geçmişti. Çiftliğin sahi· derileri ıslak mandalar, yavruları yan· 

(Arkası var) . ................................................. ·-······--
Tiirk lıayacılığı bütün kuvvetilc 

gcli~mck ihtiyacmdndır. Bu ihtiyn· 
ca ınillctçe cevap vermek için fır -
sah kaçımuyalım, kurbanlanmıza 
Türk Hava Kurumuna verelim. 

<1Karımla anlaştık. Bunun böyle ola· oldum. Şimdilik çektiğim telgrafın ce~ bi ak saçlı, yumufak yüzlü ihtiyar bir- larında al benekli inekler böğürerek a- , ______________ __. 
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Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Ben hükmümü vermiştim: Mağliip 
olmuştuk. T alcit Paşa mağliiptu 

GRiPiN 
Soğuk aJgınhğına, baş nezlesine 
ve diğer nezlclere, gripe, kırıl<

hğa, üşi.itmekten miitevellid 
bütün ıstırablara karşı 

bilhassa müessirdir. 

G iPiN 
En şiddetli baş ve di~ ağrılarını 

derhal din~irir 

• iN 

(Arkası var) 
---· . ·----- . . . ......_·--···-·· ·-

TAKVIM 

ŞUBAT 

Rumt aene 19 Arabt aene 
1863 ıaoo - -ŞUBAT Resmt sene Kasım 
6 11187 104 

-
CUMA 

1 Zilhicce lJ. 

SABAH İ M SAK 
s. D. 

26 
12 

ı 

6 
04 7 ll 

6 54 - ö gle 
;:,. 1>. 

E. 6 41 

z. 12 28 

İkind i 
s. lJ. 

9 38 
15 2~ 

Akşam Yatsı 

::;, D. ::i. D. 
ı~ - ı aı 

17 47 19 17 

Sayfa 13 

lirad ı r ... 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 
Ye 20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 

DiKKAT: ----------------
Bilet alan herkes 7 1 Mart /937 günü . aktamına 

biletini değittirmit bulunmalıdır. 
kadar 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı .. kit olur ... 

-
Beyoğlu Vakifiar Direktörlüğü ilanları -

Satılık Mahlüller 
Li. Kr. Li. 

1703 80 128 Kitip Mustafa çelebi mahallesinin Abdullah sokağında 18 
No: lu dört odalı kigir ev. 

1703 80 128 >> >> 20 No:lu >> >> 

1600 00 120 Galata Sultan Beyazıt mahallesindt- Yenit ehir sokağında 

137 us 
38, 40, 42 No:lu altında iki dükkan müştemil kagir ev . 

11 Hüseyin ağa mahallesinde ~ıklar eski 15 yeni 13 No:lu 
114 metre 55 santim arsanın tamamı. 

Yukard.ı yazılı eayn menkullerin mülkiyetlerinin peşin para ile salışı on 
gün müddetle uzatılmıttır. Ihalesi 26/Şubat/937 günü saat on bı::şte komi~
yonda yapılacaktır. Yüzde yedi buçuk paralarile mahlulata gelmeleri (938) 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul faciasma kanşan aşk macerası)~;!~~ 

Ycuan t A. R.. 

Suad dayısını ikna edebilmişti, Japonyaya gidecekti, 
fakat asıl mesele anasını kandırmakta idi, halbuki 

o pek kanacağa benzemiyordu. 

Yazan : Celal Cengiz -
Hamo ile evleome işinin bozulmasına 

Suat, dayısının biraz yumuşar gibi O gece, sabaha kadar hem Suat, 
olduğunu görünce kalbinden büyük bir hem Mustafa Bey .• ilcisi de, uyuma • 
sevinç dalgası kabarmış.. çehresine mışlardı. Sabahleyin, mektepte yanık 

Gudeanın kızı da· sevinmişti 
kadar taşmıştı. Fakat, ciddiyetini boz· yanık çalınan, (k.alld .. ) borusu ile oda- - Niçin, dedi, ilk önce müabet ce- nın odasına gitti. - Buraya geldim.. ilk günlercl. 
mamıştı. larından çıkmışlar; aof&d.a karfılaş • vap verdiniz de şimdi kararınızı değiş- Sama şarap içiyordu. Kapının önün· Gudea bana çok iltifat etti. Hatta Ju. 

- Niçin, havsalan almıyor, dayı}. mışlardı. tiriyorsunuz} de bir tıkırtı duydu .. hançerini alarak zının da beni beğendiğini söyledi. F~ 
Diye, tekrar söze başlamıştı. Suat, neş'eli bir sesle: Gudea, Samadan bahsetmedi: kapıyı açtı .. fakat, gece yarısı hiç kat, d,iin .. ah o meş"um dün ... 
_ Bunda, havsala almıyacak, bir - lşittin mi dayı .. kalk borusunu, _ Kızımı yanımdan ayırmak niye- ummadığı lblrile kar.ılaf!nca hançe- - Ne söyledi size Gudea? 

şey yok ki ... Müsaade et .. ben sana Abdullah çavuş çaldı Ah, bu adamın tinde değilim. O da benden ayrılmıyor. rini sakladı: - Beni çağırdı ve büyük bir tea--
bir 'kaç sual sorayım. Ondan sonra; tiiiileri öyle bir inletişi var ki .. insan, Halbuki ilk görüştüğümüz gün, bu _ Buyrunuz prens im 1 aürle, kızını bana veremiyeceğini tÖY.· 

bak, iş ne kadar kolaylaşacak. mestoluyor. noktayı düşünmemiştim. Ve kızıının HamÇ), 1ıület yüzle odadan içeriye ledi. 
- Sor bakalım. Diye bağırmıştı. reyini de almı~ değildim. girdi: - ~ebebini sormadınız mı? 
_ Sizin gemide, aübyan alayından Mustafa Bey, başını ikl tarafa sallı- Hamo söyliyecek söz bulamıyordu. _ Uyuyacak mıydın, Sama? -Sordum .. ilk önce cevap vermek 

alınmış çocuklar vat mı?. yara: Beyninden yıldırımla vurulmuş gibi -Hayır, prensimi Ben erken ya· istemedi; sonra: «Kızım evlenmiyorh>. 
- Var .. galiba .. ya, iki.. ya üç tane - Lahavle velakuvvetc illa, bil. • 0 kadar sarsılmış, o kadar kendini tamam.. dedi. 

olacak. laah ..• Yahuuut.. Ben, kırk senelık ka betmişti ki.. -Erken değil sanırım. Gece yarısı - Doğrudur. Kralın kızı cinlerden. 
-Pekala .. bir tane daha niçin ol- askerim ... Gece gündüz boru sesi din- Cudea: oldu. bir.ine tutulmuş. Yedi yıldır ne günet 

masın. lerim. Ru sesin insanı mestedip ~tme- _ Niçin üzülüyorsun? dedi. Bir _Siz de yatmamışsınız} .. • görüyor, ne de insanlarla konuşuyorc 
- E, bu nasıl olacak?.. diğini bir kere bile aklımdan geçırme- kız bir erkeğe varmak .istemezse ona - Seninle konuşmak istiyorum bi- O adem oğullarile evlenemez ... 
- Haaaa .. bunun için do ben, şöy- dim ..• Bıı kız, ne tuhaf kız; yarabbi?. tek~ar erkekten bahsedilir mi) ' raz.. Prens Hamo bu aözleri hayretle din· 

le bir düşündüm... Şimdi sen, küçük Diyo, söylenıniye ba.şlamıştı. _ Hakkınız varl Fakat, kızın ız be- - Niçin hizmetçinize emretmedi • ledi: 
bir fedakarlık edersin. Benim yafımda, Hacer Hanım da sabah nama~ına ni bir kerecik olsun görmüş olsaydı .. niz? Odanıza gelirdim.. - Demek bir cinle evlenmek iat~ 
aşağı yukarı bana benzeyen, kimsesiz kalkmıştı. O~un <>?adım gelen aesı de, çok umuyorum ki, sevecekti. - Ziyanı yok. Haydi otur baka • yor, öyle mi? 
bir çocuk bulursun. Bu çocuğu, süb • Mustafa Beyın seaıne ~~rışm~~tı: . _Kızım sizi her gün görüyor, Ha- lıml Iç şu şarabını! . . -Evet. Cinlerden biri ona: 1 

yan alayına kaydcttirirain. Sonra da, - Aman ağabey .. oyle soyleyıptc, mol Siz sokağa çıkarken, 0 pencere • - Siz içmez mısınız? - Beni bekle ben gelmeden hlg 
gemide lüzum gösterir; bu çocuğu, şu kı~ ~n~~ ,;erme, .~Ilah aşk ma... sinin aralığından. sizi seyrediyormuş. - Hayır. ~ece y~rısından sonra kimse ilc cvlenemezıün 1 demiş. 
gemiye istersin ... Bahriyede, bu kadar Onun ışı gucu, havaılık .. kazık kadar - Beğenmemış demek?.. Suzlular şarap ıçer mı} -Hala gelmemiş mi bu cin? .• 
dost rm, allhapların var. Seni, kıra • kız oldu; d~ha. dört peşli b.i.r en tari _ Evet. Ne yazık ki, beğenmemiş.. - Sumerliler sabaha kadat içiyor- ' (Arkası var) 
cak değiller ya.. tabii, bu arzunu çatmasını bılmıyor. Geçen gun, Ane· _Bu hadiseden benim kadar •iz de lar. Burada gece yarısından aonra şa· 
reddetmiyecek\er, çocuğu gemiye nin basma entarisini diksin diye ver- müteessir oldunuz mu> rap içmek günah değil. 
gönderecekler~ir .. fakat; bu çocuk, dim. Ön ruhasını !!ka pesine teyelle • _ Babanla harbettim .. memleketi- Sama şarabını içti. 
gemiye girmiyecek .. beş on kuruş alıp, miş ... Dün, karnıbahar te nceresinin ni istila ettim .. hazinesini yağma et • Prens Ham o bir sediri n kenarına 
bir tarafa çekilecektir. altını çatır çatır yakmış ... Söz de bir tim .. fakat, şimdi dost olduk onunla. oturdu: 

_ Anladım .. onun yerine... yastık ö~tüsü işleyecekti. Iki aydır or- Eğer kızımı sana verseydim, şüphesiz - Buradaki hizmetinden ve yaşa • 
_Evet .. onun yerine .. onun elbise- tada sürükleniyor. Caaanım sakız gibi ki, bu dostluğumuz daha çok derinle- yışından memnun musun, Sama? 

lerini giyerek ben gireceğim... Me se· patiska, mutfak paçavrasına döndü... şecekti. - Çok memnun um .. 
Ja, bak .. fotografçı arıyorsunuz ... Bu Ona; var mı havailikL lşte o kadar... _Şimdi tehlikeye mi dGşüyor? - Yurdunu hatırlamıyor musun? 
işj, ben göremez miyim?... lskeley~. {Şahin) geldi .. (Aydın) git- _ Hayır amma. Siz bu dostluğu - Hptırlamak neye yarar? Madem• 

Suadın bu sualini, derin bir sükut ti.. (Kadriye) nin hacaları boyanmış.. ihlal ettiğiniz gün, Sumer ordusunun ki bugün Sumer topraklarında ve Su
takip etmişti. Mustafa Bey, gözlerini (Nüzhetiye) nin kazanı patlamış .. İn- Elam sınırlarını istila etmesine de hiç mer sarayında yaşıyorum.. Geçmişi 
havada he}ka halka uçan sıgara du • gilizin kotrası, balıkçı kayığına çarp- bir engel tasavvur edilemez. unutmağa çalışmalıyım. 
manlarına dikmişti. Suat, başını ÖnÜ· mış .. Abdullah çavuş, boru çalmış.. Hamo şaşkın bir tavırla Gudeanın - Suz'a kaçmak istemez misin1 
ne eymişti. Ve böylece, dakikalar geç· çocuklar bu~ün talime beş dakika geç yüzüne bakıyordu. Kendi kendine mı- - Böyle bir şey düşünmedim .. 
miş li. kalmış .. "filan İn8ilizçe kitapta, 'b'il • rıldandı: - Ya fırsat bulursan ~ ... 

_ Olacak şey, değil a. •• Haydi, m em hangi kaptan şöyle bir martaval _ Babam beni buraya boşuna gön- - Kaçmak istemem. Çü nk U, bu ra· 
farzedelim ki, böyle bir şey yaptık. Ve .. yumurtlamış .•. Işte, bizim küçük ha· dermemiş. Elam toprakları her zaman ya bir esir olarak gelmiştim. Gudea 
yaptığımız iş de oldu ... Pekala .. anne- nımın işi gücü, bunlar ..• V aracağı he- tehlikede demektir. Ah, ne yapsam da beni maiyetine aldı .. hassa bölüğüne 
ni ne yapacağız) .. Onu, nasıl kandıra- rife, Allah imdat eylesin ... Eğer kayın şu kızı kandırıp alabilsem... zabit yaptı. Buradaki mevkiim de Suz• 
cağız}. analı bir yere gelin giderse, bir hafta Fazla konuşamadılar. daki mevkiimden aşağı değil. Ya ölün-

- Haaa, onu peşinen kandırmak geçmeden, bohçasını koltuğuna verip Hamo dairesine çekildi. ceye k~ar bir esir gibi yaşaaaydım. · • 
mümkün değildir, dayı.. bunu, çok ((hadi kızım, ananın evine .. )) demez • Gudea da 0 gün geniş bir nefes al- -O halde sen yurdunu ve yurtdaş-
ala biliyorum ... Onun için bunu da lerae, benim suratıma tuuu, diye tü • mıştı. larını unutmuşsun, Sarnal Insanın eli· 
düşünüyorum. Emin ol, buna da öyle kürsünler... Elam prens~ ertesi gün Surnerden ne fırsat düşünce, ilk yapacağı it yur· 
bir çare bulacağım ki.. tereyağından - Anne ı. .. dön&ekti. duna kaçmak olmalıdır. . .. .. .. 
kıl çeker gibi, onu da kandıracağım. - Annesiz kal, inşallah... Bu evlenme ]şinin bozulmasına - Esir olsaydım, belkı d~!unur • 

Mustafa Bey, sigarasını önündeki - Aman anne.. müna.sc: ~tsizlik Cudeanın kızı da sevinmişti. düm bunu. Fakat, Gudeaya soz ver • 

b k 
· "' • • d" d · t" "lünceye kadar ona 

a ır sıgara tablasına bastırmıştı. Ağır etme, Allah aşkına .. bir şey söyliyece· ım .. an ıç ım .• 0 

ağır ayağa kalkmıştı. ğim. "Sen bizim soyumuzdansm sadık kalacağım. . 

Ç k 
·· .. ·· b" · h \ Prens Hamo bir kaç sanıye sustu .. 

- o çapraşık .. çok puruzlu ır lf·· ... - Söyle bakalım. Gene, ne cev er Sama.. bana yardım et.,, Sa .. .. b kt 
hemen, Allah en camını hayreyleye. yumurtlayacaksın. sonra birden man m yduzunel a ı: 

D' Id d Prens Ham o o gece uyuyamadı. -O halde bana yar ı m et ..• 
_2'.:..~:. a~ı. Ben, dayımlan lstanbula inece- Yatağından kalktı .. hizmetçisine ses • _ Elimden geleni yapabileceğim 
r ğim. lendi: den emin değil misiniz}. 

1 

Bir Doktorun Işte .. ben demedim mi? .. Allah - Sama uyanık mı acaba?.. - Sen mert bir erkeksin, Sarnal 
Günlük Cuma rizası .için söyleyin .. bu kız, adam olur - Şimdi sesisini duydum .. henüz Gudeanın hizmetinde bulunmakta, 

mu, hiç? .. Hani, meşhur bir hikaye uyumamış. damarlarındaki kanı inkar edemezsini 
Notlarindan (*) vardır. Kadının biri kızını önüne oturt· Prens kalktı .. yavaş yava~ odasın- Sen, eski Elam kabilcsinin torunla • 
Oda ları muş .. « kızım, hanım ol.. kadın ol..» dan çıktı. Loş bir dehlizden geçti.. rındansın ı Elam gençleri ulularını fe

Havalalldırınız! 
Kış mıinasebeLile odalarımwn soAuma~ 

ması için her tarafını sıkı sıkı knpıyo

ruz. Bazı hast.a odalarına glrdljtlm zıı -
man 1) tıa va nın de~lşmediğini gosteren 
ve içinde oturanların ciğerlertnden çıkar
dıklan kiril havanın kendisine mahsus 
fena bir kokusu ile kArşılaşıyoruz. 
Soğuktan korkmıyarak günde bir knç de
fa odanın havıısmın tecdidl behemehal 
Hı.zımdır. Oturduğumuz oda veyahud sa
tonların havasını tecdld eden vasıtalar 
yoksa en lylst kapıyı vey::ı.hud pencereyt 
beş on dakikalık açmak klfnyet eder. Bu 
muameleyi btr kaç saatte bir tekrar et
melidir. Kapalı ve havası de~lşmeml.ş o
dada oturanlar yavaş yavalj kendllert bt~ 
ıc hissetmeden zchlrlenme~e ba!jlarlar. 
İlk a.lftmeti baş nğrısıdır. Bulantı. kay. 
baş dorunesi glbl i\rClz görülür ve nihayet 
bu vazlycte duşcnler kcndllertnden ge ~ 

çerler. Tehlikeli vazlyetlcr meydana ge
Ur. oturduğunuz odaları, yattı~ınız yer
Iert sık sık havnl:ı.ndırınız. 

(•) Bu notları kesip saklayınıı. yahut 
bir albiime yapıstırıp kolieksiyon yapınız. 
Sıkıntı zamanınızcıa bu notlar bir doktor 
rlbi imdadınıza yeti~eblllr. 

diye nasihat edermiş .. birdenbire kızı kimseye görünmeden yürüdü .. Sama- dakarlık göstermekten çekinmezler. 
orada duran eşşeği göstermiş.. <\anne · · · · · ·-· ~ Sen de bir vakitler Suz şehrinin biricik ' 
bakl.. E.şşeğin bumuna kelebek kon· r kahramanıydınl 
du.>> demiş ...... İşte bizim kızınki de, ı Nöbelcl _ 0 kan .. atalarımın kanı damarla· 
bu hesap ... Ben onun için neler söy- Eczaneler rımda yaşıyor. Elam veliahtına her za· 
lüyorum. Bunları dinleyip te, şöylece Ru cece nöbetei olan eczaneler tanlar - man boynum eyiktir ... 
biraz kızarıp bozaracağına, sanki hiç dU": Prens Hamo derdini açtı: 
ona değilmiş gibi, dayımlan lstanbula istanbul cihetindekiler: _ Ben Gudeanın kızını seviyorum, 

• · d' Aksarayda : (Pertev). Beyazıdda : (Bel-
inecegım, ıyor. kıs). Fenerde : (EmUyadlJ. Şehremlnln- Sarnal Suzdan buraya onunla evlen • 

Hacer Hanımın söylenmesi, kimbi- de .. CHamdll. Karagu··mrükte : (Kemal). ı_ meli için gelmiştim. 
lir daha nekadar devam edip gidecekti? Samatyada : <Rıdvan>. Şehzadebaşında: _ Gudea buna razi olmuşmuydu} 

H·ı · Be · ··d h (Hamdll. Eyupte : C.Arlf BeşlrL Emlnö~ 
Bereketversin; ı mı Y ışe mu a a· d · CNe - Babam Suzdan kendı'sı'ne bı'r ha· nünde : (Bensason). Küçükpazar a. ~ 

le etmiş: 
- Hanım!.. Sen söylenirken, na -

maz vakti geçiyor. Namazını çabuk 
kıl da, kahvaltı edelim. Ben nöbetçi
yim. Mektebe erken gideceğim. 

Demişti. 
Kahvaltı ederlerken bu bahis, gene 

tazelenmişti... Suat, dayısının yardı
mı sayesinde, iki gece yengesinde mi· 
safir kalmak için, güçlükle izin kopa· 

rabilmişti. 
(Arknsı var) 

c:ıtl Ahmet). Alemdardil : <Esad). Bıı • her göndermişti. Gudeadan şöyle bir 
kırkoyunde : <İstıp:ınl. cevap geldi: <C0ğlunu buraya gönder. 
Reyotlu cihetinc!ekilf'r: 
isUklfıl caddesinde : (Galatasaray). TU~ Kızım onu görmeden bir şey söyleye· 
nelbaşında : <MatkovlçL Gnlatada : (Ye~ mem ı)) 
niyolL Fındıklıda : (Mustnfa Nam. Cum~ y d 
hurlyet cadde'3inde : (Kürkctyan). Kal- - a şim i? ... 
yon cu da : (Zafiropulos ı . Flruza~adıı : 
(Ertuğrul> . Şl.şlide : (Asım>. Beşiktaştil: 
<All Rıdvan> . 
Botadçl ve Adalarda: 
Oısküdarda : ıtskelebaşı). S::ı.rıyerde 
cosmanı . Büyükadııda : (Halk). Hey -
bellde : <Tnnaşl. 

·- ··~ 

Yarın havadan yağncak ölüme 
binlerce kurban vermemek için kur· 
banlarınızı Türk Ila vn Kurumuna 
vennelisiniz. 

• 

Saat 
7 de 
Şayanı hayret bir ten lle 
ve taze gOrOndO. 
Çırkln ynı ve burun parlaklıaı ta 
mamen zall oldu. En kOçOk buru 
fUkluklar bile kayqoldu. Bir 
pudralanmak kafidir. ÇOnlcl bu 
gayet Ince ve aon derece ••nıınır. 

Son derece yapıtma hassaaı 
ve ııayet ince olması itiba • 

rile bu pucJra. . cildinizde o 
kadar güzel ve muntazam ya

pıtır ki mevcudiyeti bile fark 
edilmez. En samimi dostlarınm 

bile teninizin cazib güzelliğinl 

adeta tabii telikki edecekler • 

dir. Dıtarıda, yağmurda, ııü • 

nette ve deniz banyolannda 

ve tenis maçlarında, dahilde en 

sıcak balo salonlannda dans e-

derken bile daima teninizin ca

zib güzelliğini muhafaza eder
siniz. Bu pudra, suya, günete 
ve tere mütehammildir. Kat'iy
yen müteessir olmaz ve yüz· 
de leke ve plakalar t~kil etmez. 
Siz de bu sihriamiz, gayet ince 
ve cildinize son derece yapı -
tan «h ir ..:e dört n T okalon pud
rasını israrla isteyiniz ve mun
tazaman kullanınız. Neticesin
den son derece memnun ka· 

lacakaınız. 
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BASURA HEDENSA 
Bütnn dfinyanın en mlieuir ili· 
cıdır. Ameliyatmz memeleri mah· 

Yeder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

Dr. HA F 1 Z C E MA L 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maadt 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara liK, ev t e 
lefonu 22398 - 21044 

Istanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Idilin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipo

tekli bulunan ve yeminli üç ehJi vnkuf tarafından tamamına (J~OO) 
lira kıymet takdir edilen Galata da Sultanbeyazıt mahallesinde K e
meralb sokağında eski 54 yeni 78 No. lu bir tarafı ermeni dava 

· vekili hane ve bahçesi ve bazen kolağası Salim ve Riki ve Hacı 
Yorgi dükkin ve hane ve bahçesi ve bir tarafı merkuman Riki ve Hacı 
Yorgi hanesi ve bir tarafı Antonya Banadez hane ve bahçesi tarafı 
rabii Kemeralh caddesi ile mahdut cephesinde d emir kepenkli iki 
kat kigir dükkanın zemin katı: Zemini tahta döşeli ve arka kısmında 
zemini çimanto ve tonoz kemerli bir kısım vardır. Birinci kat: Tahta 
bölme ile aynlmış ve sokağa methali olan bir oda ile üstn demir 
camekinlı aydınlık penceresi olan bir kat, buudan başka arka 
kısımda tahta bölme ile aynlmış bir asma kat vardır. Elektrik tesi· 
aah vardır. Umum mesaha~n 187 m2 dir. Evsafı yukarda yazılı 
gayrımenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırma· 
ya vazedilmif olduğundan 5 1 -4 /937 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daireele birinci arttır· 
ması icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti muhammenenin 
,.o 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacakbr. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 gün müddetle temdit edilerek 20/4/937 tarihine mü
aadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
~o 75 ini bulmadığı takdirde sabş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış pe.,indir. Arttırmaya i1tirAk etmek isteyenlerin 

kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu harnil bulunmaları lAzımdır. Haklan. 
Tapu sicili ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve huausile faiz Ye masa· 
rife dair olan iddialannı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lizımdır. 
Aksi takdirde haldan Tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylqmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye 
den mütevellit Belediye rüsumu ve deliiiiye resmi ve Vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresi 
taviz bedeli mütteriye aittir. Daha fazla maldmat almak 
isteyenler 15/3/937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulAcak arttınDa JartMmesi ile 936/2842 
No. lu d•y.,. müracaatla mezkur doayada meYcut veuiki firebile-
cekleri ilta olunur. (971) 

------ ----------------------.......... ------------------
SO~er Bank Umumt Mftdftrlftğllnden: 

lmtihanla Lise Mezunu Alınacak 
Liaelerin 1934 • 1936 mezunlarından imtihan ile yirmi be, memur alı

nacaktır. 

Imtihan 5/3/1937 cuma günü aat 9,30 da yapılacaktır. Matbu izahna
menin Ankarada Umumi Müdürlükten ve laı•nbu.lda Sümer Bank tubeain. 
dea istenilmesi. (982) 

.• 

·ADAPAZAR-I· 
T~ K•Tj~.lt~Y· 

-- Madeni kutularda kat• 

LG O PAN 
Dr. SUPHI ŞENSES 

ürolog operatür 
ldrar rollari hastaliklari 

mUteha••••• 
Beyo2lu Yıld ı'l sinımuı Df1llında l.elı.lerro 

Apt. muarene 4 deı:ı aonra . 
Cumarteai fakir lere paruı'l Tel. 4~924 

İstanbul asliye birinci hukuk mah • 
kemesinden: 

Galata Tiinel başında Şahkulu sokak 
2 No. da mukim JJalil tarafandan Ge -
dikpaşada Tiyatro caddesi Sandalca İh· 
san sokak 1 No. da mukim Al~ksan 
Deredoı·yan aleyhine 936/ 633 ~~yılı 
dosya ile açtığı bir kıt'a bono muhte -
viyatı olan otuz liranın tahsili dava -
smda: 1\1. aleyhe teblii edilmek ü -
zere göndenien davetiyen• Beyoğlu 
tarafından belli olmıyan yerde otur -
duğu mübaşhinin metruhatfle bila -
tebliğ iade edilmiş ve muhakeme için 
taraflarm 17/3/ 937 tarihine milsadif 
çar§amba günii saat 14 de davetleri ta· 
karrür etmiş olmakla usulüne tevflkan 
davetiye makamına kaim olmak üzere 
yukarada yazılı olan günde mahkemede 
hazır bulunulması ıelmediiJ.niz takdir· 
de hakkınızcia gıyap karan verileeefi 
ilin olunur. 

'"'" U• .. •• Araranlara 
Her nevi son sistem ~rerek lı:Cmor, 
ııerek odunla moceddeden hnn ya
pılır, tebdU ve tıııımir edilir. teabm
da taşraya da ·giderim. 

S.matyada fırıa miitalaaaı•ı Şülrrü 

Teleton 22183 --

Emniyet Sandığı İlanları 

Taksi tl e Mülk Edinmek 
~ 

Isteyenlere : 
Müessesemiz pqin ufak bir tediye mukabilinde sekiz aeneye liadar 

taksidi ııayrimenkul aab.fma karar vermiftir. Küçük bir taaarrufla latanbu
lun hel' semtinde her ÇCfİl mülk edinmek fınatını verecek olan a&llf ilin
lanmızı bdıemehal dikkatle okuyunuz. 

-Sandığın kiralık mallannın liateaini görmek herkes için faydalıdır. (991) 

REOSiL .. 
Oksürük; Nefes darhğ1; Soğuk 
alğ1nhğ1 ve Göğüs nezlelerinden 
sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Istanbul Liman İşletme İdaresinden: 
1.-ldaremizin Galatadaki, Rıhtım, Panaroma, Orta, Maritim hanları 

yıktınlacak ve ankazı da satılacaktır. 
2. - Teminatı ( 1000) lira olan bu işin pazartığı 26 Şubat Cuma 

pnü saat 10 da Şefler Encümeninde icra edilecektir. 

3. - H r türlü izahat için Galatada Haydar banuıda Fen serviai 
Şefiiiine müracaat olunması. (891) 
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Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu Ak1betten 
vikaye eder 

Dişierinizi gnnunz iki defa 
Radyolin diş macunile fırça· 
lamak suretile onlara tam 
bir sıbhat ve ebedl bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad· 
yolln dlşlerlnlzi sade temiz
lemekle ve pariatmakla kal· 
maz, a~ıdakl bUtUn mlkrob· 

ları Imha eder. 

Daima Radyolin 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 

Barsak, Karaciğerden miitevellit rahatsızlıkları 
önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 

INGILIZ K AN Z U K ECZ A NESI 
~----• BEYOCLU - lSTANBUL 41111 ____ , 

. -- - --~ 

SON POSTA ŞuLat lt 

,, 
UMED. SANI<.·YEQLi·MALLAa:PArAW 
ll Bütün B ay ram lıklar ı n ız ı ll 

Ye 1 rP z r 
alırsanız karlı çıkarsınız 

SAÇ 
BAKIMI 
Güzelliğin 

en birinci tart1d1r. 

PETROL NiZAM 
-------------------· 

-\. ~ .... . , ' .. 

AZ CERY AN SARF EDEN, YUKSEK EVSAFLI .•.. 

\~ 
OAHA PARLAK VIi 
DAHA UCUZ IŞIK VERIR 

~~~~IŞIK VERMEKTE DEV GIBI 
!!ii CERYAN SARFINOA CUCE GIBI 

Türkiye l.Jmumi mümessilliği: 

H ELi OS müessesat1 
Istanbul: Galata Voyvoda cad. Ko. 124-126-128 

(Yeni binasanda) 

• 
ı r, asabt 

zaya h , uy usuzluk, b ş ve ya 1m ba 
. ğ 1s1, aş dönme i, ayg n 1k, çarpant1, 
ve sinirden Ileri gelen bütün rahatsszhk· 

lar• giderir. 
Günde 2 - 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınız. 

ŞARK iSPENÇiYARl LABORATUARI T.A.Ş. 


