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Vekin dün, Atatiirkiin riyasetinde 
toplandiiar, içtima 3 saatten fazla sürdü 
Başvekil içtimadan sonra 

İktısat V ekili ile 
• 

-lzmire ·gitti 
---------------------------

Cenevrege gidecek Hey' etimiz de 
bu akşam lıareket ediyor 

fsmet lnönü lzmirde Liman i1lerini ve di§'er iktisadi i1leri tetkik edecek, oradan 
Celal Bayar ile beraber trenle Ankaraya dönecek 

c. Ba~vekil: İsmet İnönil, Atatürkün ri· ı 
yaset ettikleri içtimadan sonra İltttHt 
{Vek:lı CelAl Bayar lle birlikte şehrimiz 
tien İzmir.e hareket etmi~lerdir. İsmet 
tnönü refakatlerinde CelAl Bayar oldu
tu halde 15,30 da Galata rıhtımına gel 
Jni.şler, rıhtunda be~yen büyük bir 
halk kitlesi tarafından alkışlarla kar
§ılan mışlardır. 

Bii~vekil ile İktısat Vekilt Galata rıh 
lımın:ia Reisıcurnhur naınma seryavar 
leri Celal, Dahiliye Vekili Şükrü Ka
fa, Hariclye Vekili Tevfik Rüştü Araa, 
Mılli Müdafaa Vekili General KAzım 
Özu.p, Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, 
Gi.ımrük ve İnhisarlar Vekili Ali RAna 
.Tarh:.ın, Vali ve Belediye Reisi Muhit.. 
tın r ünd ·, istanbul polis müdürü 
Sal h Kılıç, İktısat VekAleti müsteşarı 
FaıA Kurtoğlu, İş Bankası İstanbul 
mer ez şubesi mildürü Yusuf Ziya ön· 
a.,, L.man Urnum Mi.ıdürü Rauf Man· 
yasi, Deniz Ticaret Müdürü Milfit Da· 

BqvekU Ege vapuruna biuerkeo 
niz ile diğer biz-9ok zevat taraftndan u., Başvekili ve İktısat Vekilini İzmire 
ğw;l~lardır. (Devamı 10 uneu sayfada) 

Halkevlerinin altıncı yıldönümü bugün 
·bütün memlekette kutlulanıyor 
Halkevleri 

----~ * •• ----~ 
Yurddaı orada bildiğini öğTetir ve 
bilmediğini öğrenir. Her Türlt mÜ· 
nevveri bilgi•ini iıtidaclından ziya 
de milletin onu yetiıtirmelt için 
,arfettiği emeğe borçludur. Bu bor 
cun en aıil ve dürüıt teıviye ÇCJTe
.;, hatta vatan•everlilı u• in.anlı· 
iın Ja icabı, bildiğini, bilme· 
mekten hiç bir ıuretle me•'ul olmı· 
. yan yurddaılarına öiretmektir. 

Yazan· 
Oah 1 ye Vekili vo C. H. P. Genel Solereteri 

ŞÜKRÜ KAYA 

• Atatürk inkilabının Türk ve Türkçü 
olması ana \'asıflarındandır. İnkilabı
ınız Türk milletinin cihan tarihile baş· 
lıyan medeni ve sosyal yaşama ve ya
'gayış safhalarından alınmış ve onun is
tldat ve ihtiyacına uygun olarak tesbit 
~dilnuş reel kaidelerdir. İnkılap bu iti· 
barla turnamile aslidir. Diğer memle • 
ketlerde tatbik edildiği görülen mil -

(Devamı 10 uncu sayfada) 
--········-··························· .. ····---···--r ~ 

Kurban Bayramı 

Bugün 31 Halkevi daha açılacak 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreterinin Ankarada 
söyliyeceği outuk ehemmiyetle bekleniyor, nutuk 

radyo ile neşredilecek 
Bugün Halkevle- Halkevi lzalarının 

rinin kurulutunun adedi günden güne 
altıncı yıldönümü• artmalttadrr. Geçen 
dür. Memleket hu· yıl 6198 zi kadın, 
dutlan dahilinde 69230 zu erkek ol· 
mevcut 136 Halk e- .mak üzere 75.423 
vi, kurulutlannın Üyesi olan Halkev • 
yıldönümünü bü • lerinde 936 senesin-
yük merasim le kut· de 1049 konser 
luluyacaklardır. Bu ~829 konferana' 
gün yurdun muhte· 1330 temsil veril~ 
lif kö~elerinde yeni· ~i~ 7 I 3 defa .öğre-
den 31 Halkevi da· tıcı filmler gösteril-
ha açılacaktır. miştir. 

Yeni açılanlarla Halkevleri hal· 
beraber Halkevleri k.ın k h 0 uma i tiyacr· 
nin sayıar 167 yi bu- nı tatmin eden en 
lacaktır. temı' z ve en nezih 

Halkevleri 932 se· birer ocak halinde-
nesindenberi en bil· dir. Halkevleri kü-
yük şehirlerimizden Şükrü Kaya tüphanelerinde 936 

y .ırın kurban bayramıdır. Bu mil- en küçük kazalanmıza., hatta nahiye- senesinde mevcut kitapların adedi 
na::. •betie pazartesi, salı ve çarşarn. !erimize kadar hakiki birer irfan, kül· 122,809 cı1di bulmuştur. 
ba •,ünleri çıkmayacak olan cSon tür ve inkılAp ocağı olmuşlardır. Sine· Vurdda mevcut 136 Halk · · ıcn 

·~r;;,· · · b" il h lk 1 d h d ğ evının ·'# Po-;tal), aziz okuyucularının ..bay--.. sını ut n a a açmı~ o an, a a o • t" h' 1 . bi ıl f d U k 
ramlarını şimdiden kutlular.~ r.ysu halkın evi olan bu yuvalarda mo- tup •;eerı~· s7la~~~~; ae p l-

Dolmabahçedeki içtima 
l.tanbul, 20 ( A.A.) - Bu ıabah Atinadan avdet eden Hariciye Ve 

kili Dr. Araı Hatay iti için Cenevreye gitmek üzere Ankaradan ge. 
len Hariciye Umumi Katibi Numan Menemencioğlu, Batvekil l1met 
lnönünü ziyaTel ederelı nezdinde bir müddet çalıtmıtlardır. Batvekil 
Hariciye Vekili ve kiitibi umumiıi bu çalıımadan ıonra Atatürkiin ri· 
yaıet ettiği ek1eri vekillerin de hazır bulundukları bir içtimaa ittirak 
ederek Büyülı Şe/e muaileri hakkında maliimal arzetmi1 ve yüluek 
irade ve tal:matlCJTını almıtlardır. Reiıicumhurun riya1et ettiği bu iç
tima, 3 ıaatten fazla ıürmüıtür. 

\.. -· ............... _ ....... -_.. ................ ---·············································---.. ... 
Habeşler, Adisa.babada 
Mareşal Grazianiye 

· suikast yaptılar 
!talyan umumi valisine et bombaları 

ile hücum edildi 
Kiliseden çıkan Mareşalın Üzerine 10 bomba atıldı, 
kendisi hafif, bir General ile bazı yerli rüesa ağır 
surette yaralandılar, Adisabahada örfi idare i' an olundu 

Roma, 20 (A.A.) - Resmi İtalyan f 
mahafili, dün öğle zamanı Adisabahada 
yerliler tarafından el bombalarile umu 
mi vali Mar~şal Grazianiye yapılan N 

ikastten dolayı büyük biT teessür duy 
maktadır lar. 

Suikast neticesinde Mareşal hafif9C 
yaralanmı!j, General Liotta Ue yerli et 
raftan birkaç ki§i ve bunlann aruın
da bulunan Kıpti kiliseli relsı BafPA· 
pas Cyrille ağır surette yaralanınıtlar
dır. 

Roma, 20 (Röyter Ajansı muhabirin
den) - Adisabahadan gelen tel.graflar 
sansüre tabi tutulmakta olduğundan bu 
şehirde Mareşal Grazianinln hayatına 
,karşı yapılan suikast hakkında tafsilAt 
alınamamıştır. 

Adisbabada birçok kirnselerm tev -
kif edildiği' zaıınedillmektedir. Tevkif 
edilenlerden birçoğu yerlller Uzerind~t 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
Marepl 6razlanlnla harp Mll•llDda 

alınm•t bir Am~ 

Suriyedeki tahrikçiterin 
gayretleri boş çıktı 

Irak, Sancak meselesinin bir Türk- Arap meselesi 
haline sokulmak isteomesini teessürle karşılıyor 

----------. . .. ---------. 
Şamdaki malüm muhitler ayın yirmi betinde başlıyacak müzakereleri 
heyecan ve ümitle bekliyorlarmıt, onlara inanmak lazım gelirse 

Fransa, taleplerini terriç yolunda kuvvetli vatlardd bulunmut 1 

s. ~. dern bir cemiyetin ihmal edemiyeceği ap KoUultyüan akr ~ l f1 Hr. 
- büt.in sahalarda, milzik, edebiyat, ta· r aynagı 0 aıı alkevleri Hataydan bir manzara 
'ı ı 1'4h, köycüiUk, temsil. apor kollarında memleketin kültür huoketlerini alne- . Şam, 11 ş~t (Husust muhabirimiz ı,lecek haberleri büyük bir ehemmıyet 

Bayram Namaz1: 
Zevalt saat 
Ezant saat 

7 
1 32 sarfedilen verimli mesainin eserlerini ainde toplamlfhr. yazıyor) _ HükOmet mahafili ve onla !'ve alaka ile beklemektedirler. Ayın yir 

\......._ ___________ __,.) görmek daima mümkündür. (Devamı 10 lDlCil A,W.). rın taraftarları Paris ve Cenevreden gel (Devamı 10 uncu sayfada) 



SON POSTA 

r· 
I-i ergün "' Resirr.li Makale: a Bayram arifesinde 

---+-

Halkevlerinin yıldönümü 

,. ___ Yazan: Mulıittin Birı~n -

vvelki günkü Son Postada Bal· 

kevlerinin yıldönümu müna~ 
belile neşredilen bazı malfunuı vardı. 
Bu malumat arasında gözümc bazı ı·a· 
karnlar ilışti. 167 Halkevi açılmış, 1300 
temsil, 3000 konferans verılmış, Hal
kevlerinin kütüphanelerindeki kitap sa 
yısı da 122,809 u bulmuş... Bundan 
başka, yüz kadar Halkevine bir yıl Bayram tarihin çok eski devirlerin Medeniyet ılerledikçe aile büyüdü, Bayramıann ister allevi mahiyeti 
içmde 900,000 mikdanna yakın okuyu- de ilkönce aileler arasmda aile fert· kavim ve millet oldu, bayram da aile haiz olsunlar, .ister dini veya milli ma 
cu gelmiş ve gene yüz kadar Halkevin· lerinden birinin kahramanlığını tes.. arasına münhasır kalmaktan çıkarak hiyette bulwısunlar, fertler arasında 
de de binden fazla konser verlun iş... it için yapılan şenliklere denillrdi. evvea dini, sonra da milli bir mahi· ki bağlan sıklaştumak gibi terbiye vi 
Halkevlermde bu suretle şehır ve ya· Aıleler arasında kalırdı. yet ald.L .bir tesirleri vardır. Bayramda şen oi. 
nın şehir münevverleri üç bin kadar malıyız, herkese iyi muamele yapma 
köyü gezmiş ve köy ve köylü hayatıle lıyız, çocuğumuzu çoluğumuzu ve 

bu sayede yakın bir temas yapmı~... -=;;::=:==:::;;;;;:===~==================m::uh~i::tı;;;·m~i:z:i :se:v:in:=d:irın=e:li:'y:iz:.=:==;;:=' 
Bunlar güzel rakamlardır. Bu rakam( 

larm ifade ettikleri faaliyetin belkı bi;- s z ) 
kısmı. mesela temsiller- lüzumundan A A 52: 1 
fazladır ve bir kısmı da - mesela kon· • 
feranslar - lüzuınundan azdır; bundan 
başka köyle temas faaliyeti de arzu e· Ingilierede • •ı 
dıl<liği dereceye varmış olmıyabilir. Fa /dama mahkum HERGUN_BiR flKRA 
kat, düne kadar bu nevi faaliyete y~ 
bancı bir mernlekette, Halkevlerinin a- Edilen köpek Çobanin Imzasi 
çılmasını takip eden yıllarda bu faali· Çoban Mehmede Balıkesirde, in-
yelin bu dereceye vasıı olmuş bulun· hisarda bir i~ vcnnişlerdi. Colwıın 
ması memleket jçin cidden büyük bir işe başlıyacağı giin bir ka~da im • 
kazançtır. * zasını atması lfiznn geleli: 

- fmzanı at! 
Herkes bilir ki bir cemiyetin içinde Dediler. Cevap verdi. 

kültür denilen ve bir milletin uyanık· _ Siz başka bir kağıda yazın, 
lık derecesinin ifadesi olan büyük ya- ben de ona bakanık yaznyım, 
pıcı kuvvet yalnız mekteplerde vücu· Bir kiğıdn yazdılar. ÇOban bu 
de gelmez. Hatta, bunun en az kısmı 
mektepte alınır. Büyük kısmı, mektep- modele baka baka •Mehmet. yazdı. 
ten sonraya kaldığı gibi mekteptek1 ço. Fakat •t» den sonra sağdan sola dö

nen bir kuyruk ilive etti: 
cuğun ~u~yyen ~ir !~şta a.ıması lazım 1ngilterede Highgote polis mahke- - Bu kuyruk ta ne oluyor? 

Sevdiği kadını 
Hapse mahkum 
Ettiren adam 

Hırvatistan • m 
Karlovaç şehrin
de Yanger ismin· 
de bir adam mah .. 
kemeye müracaat 
ederek çok sevdi
ği karısı hakkm
da iftira davası aç 
mıttır. Bu dava
mn sebebi fU• 

dur: 

Yan ger'in ka-gelen kultur sevıyesının yuksek kısmı· . fı d b' - al d w Çoban gül' dü: 
ektebin değil evin k • mesı tara n an ır çocugu yar a ıgı nsı fevkala"'de '-ı•-

nı ona m ' ' so agm, . . 'd hk-'1. _ _ı:l M' . s· bil . . ~-..:ıı· i ....... 
şehrin, köyün ve günlük münascbetle- ıçı.n ı a~a m~. ~~.~en 1,gge: J&- - ız mezsınız, uc:uı, mza .. ançtır. Bir gün konufurlarken koca-
rin vermesi. lAzımdır. Kültür, bizun mındekı av kopegı ı&tınaf netıcesınde Jf-~y_l_e_ohır __ • _________ * sına: 
herhangi fikir ve his münasebetklerlı_ni· ber;eth~bt~Fi,tir.kl' 'd k 10,000 Nüfuslu -Sen Erich'in nipn1ıaına göz k~y-
z.in eseri olmak icap eder. Anca ' eger a ı ı ran ın ı am ararını tem- .~ h dun, onunla ahbaplık ediyorsun! de-
bu münasebetler, gelio:i güzel ve başı yiz etmitı, hayvanın kababati olmadı- ye irde senede " ,. l'O ;rınn ik miştir. 
bat bırakılıra tabiatile hem inkişaf ya ğını, buna rağmen kendisini badema *''VUU B Jlh 

Yanger kan koca arasında böyle 
vq olur, hem de araya fena unsurlar kontrol altında bulunduracagw ını söyle- Nevyork valisi, Nevyork un civa-
k • 11 bir laM aöylenemiyeceğini iddia ede-anşabilir. Bunun için medenı mi et- mıfllr. rında küçük bir şehir olan Harrison 
1 rf kültür ku tl · · rtt k rek mahkemeye müracaat efmi•tir. 
er, sı vve ennı a ırma Po1is mahkemebi kendi kararının .l'tehrinin nüfus şubesini tetkik etmegw e ,. 

· · türl- ı- ı- te ki1 :.tı - d Y Mahkemede kadın, hadisenin dogv ru 
ıçm u ur u ş 1i:l ar vucu e ge· istinaf mahlc.e.m-: tarabndan nakzeı- karar vererek oraya gitmiJ:, defterleri 
H-.ı .. ı d' Ekseri tl eslek +...,ki .._ ,. olduğunu ispat edemeyince, müfteri 
_.._'""ler ır. ye e m ""'ıl • dilemiyeceğini iddia etmİfSe de bu söz- açmış ve yaptığı tetkikat neticesinde 
lltlarının veyahut siyasi teşekküllerin vaziyetine düşmÜJ ve her ne kadar: 
yanıbaşlarında vücude getirilen bu te- leri rnesmu olmamıştır. şu garip işlere tesadüf etmiş: - Kocamla cilvele,tim, şaka ya}> 
şekküller kültür yayımının hem kesa- Bir Almankadını30senede Harrison'nun aha1isi on bini geç- tım! demifse de 15 gün hapse malı-
fetini arttıran, hem de hareketini tan- ne kad . k ? med i ği halde hoşananların miktarı se- kum olmustu, r. 

Şubat 21 

Sözün Kısa:;ı 

Ahmet Vefik Paşa ve 
İbnirrefik Ahmet Nuri 

,.._,__ ___ lamet HadO•l 

O n dokuzuncu asırda Fran~ada 

meşhur bir komedi muharrir 
ve artisti yetişmiştir. Adını bilir misi4 

niz? 
- Moliere! 
Diyorsunuz. Evet, Molierc.. Moli • 

~.re'in eserlerinden birkaçının ad1annı 
hatırlar mısınız? 

- Tartufe, L'avare Le medecın Mol• 
gre lui, Le molde i.maqinaire. 

Kafi. Fazla saymayın. Bunlar türK-
çeye nakledilmiş midir? 

- Evet Ahmet Vefik Paşa naklet. 
miştir. 

İyi nakledebiimiş midir? 
- Fevkalade! 
Diyorsunuz. Ahmet Vefik Paşanın, 

Maliere'den adapte ettiği eserlerin bill 
kaçının isimlerini söyliyebilir misiniz'ı 

....:.. Mürai, Zoraki tabip, Zor nikah v, 
s. 

Kafi.. Fazla saymayın. BiliyorsunttZt 
- Bilmiyen var mı ki ... 
İşte bu sözünüz doğru değil, bilmtc 

yen var ya.. Bakın, size o bi:miyenı 
söyliyeyim. Türkiyenin en kuvvetli ti .. 
yatrosu hangisidir? 

- İstanbul Şehir Tiyatrosu!. 
Diyeceksiniz. İşte o tiyatroyu idare 

edenler ne Molicre'i biliyc:rlar, ne Mo· 
Her'in eserlerini türkçeye adapte eden 
bir Ahmet Vefik Paşamn ya§ad,ğından; 
haberleri var .. 

-Neden mi? 
Neden olacak? Bilmiş olsalar, h:ç obt 

mazsa bütün bir tiyatro mevsııninda 
bir tek geceyi Ahmet Vefik Paşamn ~" 
serlerine tahsis ederler. 

Bu bitti Gene adaptasyonda çok mtı. 
vaffak olmuş bir muharrir var. 

Evvela sahne aktörü olan ve sonra:. 
ları Hissei Şayiasi1e, Sekizincisi il<', Ce 
za Kanunu ile kendisini o zamanın tı.. 

yatro seyircisine çok iyi tanıtmt} bu1u• 
nan İbnirrefik Ahmet Nuriyi de İstan
bul Şehir Tiyatrosunu idare edenler m• 
nımıyorlar. 

- Tanımaz olurlar mı? 
Demeyin, tanımış olsalar hiç olma?."' 

sa bütün bir tiyatro mevsiminde bill 
tek geceyi de İbnirrefik Ahmet Nur!. 
nin eserlerine tahsis ederler. 

Isınet IIulfısi ----··· -... p.,_ 

Biliyor musunuz ? 
ı lar t <>+ft Halk ar ış çı arır. d .. b' k' . . . G H . :dm eden uzuvlar o ur . 'i~ ev· ne e uç ın ı~ı ımış. ene arrıson 

d B. Al k- ı- '-- 30 ] B· ~ d.. a ı - Bayyone şehri kaç tanedir, ne • lerinin vazifeleri bunlar ır. Onlar bu ır man oy u ~rısının ~ yı nüfus memuru bir sene zarfında ır seneue ungay ne 
· fı d L d · k d w ib relerdedir ve ne şehirleri olarak ta • 

vazifeyi yapmak üZere tesıs edi~ler •. zar n a ne &a ar 1' ~1 ar ı gm ı gan 12.000 ni kah tescil etmi~tir. kadar yagmur düşer? 
dir. ' bir istatistik meraklısı hesab1amış ve Vali bu garip rakamlar karşısında nınmıştır? J 

Halk 1 · bu vazif · d · · Id tm" • Havacılık mütehaasıslarının heaan. 2 - Dürbün ilk defa olarak hang 
ev erıaffakı tl eyı ne ereceye şu netıceyı e e e ıftir: tahkikatı tamilc etmi~ ve anlam~ ki: r yılda icat edilm~tir? 

kadar m~v ye e görüyorlar? E • 23.421 kilo ekmek pifirir, 236 çift ço- Bir aefahat fehri olan Hanison'da lanna göre her aene dünyaya ellifen 3 - Motosiklet hangi maddelerle ış, 
Aer il1n ıdeal tarafından bakacak olur- rab örer, 720 parça e.ntari, elbise, gibi oteller eğlenmeğe gelen çiftleri evli yağmurların mikdarı .f-7,300 metre liyebilir? 
~ bunlann pek çok kusurlannı göre- şeyler diker, 1~76 domuz büyütür, olmadıkları müddetre almıyorlarmv:. mik'abı imif. Bunun 12,000 i karaların (Cevapları Ynrın) 
bUıriz. Fakat, her yeni başlayan bir ha- 3 ()()() ta k ıbe 1e b Id :r ,. üzerine ve 35,300 ü de denizlere dil • 
rekette hemen ıdeal faaliyet şeklin• a- • · vu 8 r, u tavu ara Onlar da derhal nüfus memuruna gi- * 
ramak lAzım gelseydi o zaman her ha· 143.6~ ~~· yi~ecek. verir ve 9670 derek evli olduklarına dair bir kayıt şüyormuş, eğer havadan düşen yağ· Dünkü Suallerin Cevaplan: 
reketf durdurmak ve her idealin tahak saat, çıftlıgındekı feyleri pazarda aat- çıkarıyorlar ve otele ibrD% ediyorlar- mur te?ahhur etmeae ve .. t~?rak çek • 1 - Luperkus eski İtalya ilahların c 

kukundan bütü·n u-mı'tlerı· kesrnek ı'cap mak için vakit sarfeder B" 1 l 1 . . · d 1 . mese bır sene zarfında butun dünya • dan biridir. İnsanlan kurtlardan siya. : m ış. oy e ev enen er ın ıçın e gece erı . _ . _ . • 
--·--... - ... _.. ..._ ........... _.. .. . nınsathını 9D aantım yükeeklıkto au ıs- net eden bir ilah olarak telakki edilir, 

ederdi. Halbuki her ideal hareket, ev- de mühim bir vazif .... ı' v:ardır·. Halkevi· tnıamalarla müracaat edenler bıle var. til" d . · ~ 2- Ivanovo Vosnesensld §ebrı Rus • velA birtakım noksanlar ve hatta yanlış ne ehemmiyet vermek orada faal bir mış. a e ermı~. 
ı kl la b lar F k t - -1-~- ' H h 1 yanın Vladimir eyaletinde, Uvod neli• 
ı ar aş · a a ' ınsan z~ı ve unsur olmaya çalışmak. Kültür bir ta· Js~nanya harbı'nden intli/er güna ıarından 

insan beceriği, daima kemale ve ideale h - d- h 'b' b ,.. ri üzerindedir ve sanayi şehri olaralt 
ammur ur; er taharnmür gı ı unun , z ıkanı orlar tarunmı~tır. 

doğru yürüme meylinde olduğu için, da basi1leri vardır. Bu hasiller fertler- memnun oıan ar Y 'Y 
b gü b ksiği "b" h t" d 1 1e ı· 3 - Finlandiya 19 uncu asra kadaı u n u e 'yann ° ur a ayı Ü· dir. bizleriz, fertler. O fertler lc:ı· hepsi spanya harbini herkes e m ı göz • Hindistanda bu mev.imlerde fevka· +_ n 

It d" elt 'd b ..J • .ı.sveçin hakimiyeti altında kalmı§, l807.ı 
ze e uz e gı er ve u giuiş arasmda bir araya geldiği zaman halk ismini a· lerle seyrettiği halde yalnız bir amıf Iade ~id<letli yağmurlar yağar, hava • da Rusyanın idaresine geçerek, 19' t 
istediğimiz şey elde edilir. Eğer işe bu lırlar. Bilmeliyiz ki bu memlekete, bu halk bu clahili harbin meydana çıkmış nın soğuk olmasına rağmen Hindliler de istiklalini ilan etmiştir. 
tabii görüş tarafından bakacak olur- ceıniyete ve binaenaleyh kendi kendı· o1masını m · t1e karı:ılamı•tır soy ak w 1' al -·-················· .................................... ... 
sak Halkevleri hakkınd d'l b . .. _ . . emnunıye ,. ,. · unar o yagmurun ve se m hn- l k J 1 k L 
rakamlardan çok büyü: ~i:ş:e~un~ m~e.karşı.en buyük vazıfemız, I~alk:_v Bunlar pul tliccar~rıdır. da Ganj ve }amuna nehirlerinin bir • s oçyaua evıenme on-
yet duymam.ız 1Azımge1ir. Eminiz ki 0. lerının fikır ıaboratuvarlarındaki rolu- Harb münasebetile iki hükumet te- leştiği yerde suya giye le - hl drada bir paket sigara a/-

müzü iyi anlatmak ve medeni bir mn. ek._ .. 1 ed' ,_ . ._. h"k"' t d 1 d : ı . I r r ve guna a-
nümüzdeki senelerde bu rakamlar ar- lette bulunması mutlak elzem oıan kül· ş a.u ınce, ner ı~ı u ume e pu_ rı~ an te~ıız ~nır er. B~ a~ne de bir maktan daha ko/aymış 

• tacak, bunlann arasında daha güzel bir tür tahammüründeki rolümüzü tam bastırmışlardır. Frankonun pulları ga mılyon Hındlı bu suya gırmışler, bun- l k l 
1 

f k l"'d h • 1 ali 
Ahenk vücude gelecek ve kültür saha· yapmaktır. Halkevleri bize bu sahada- yet az mikdarda basıldığı ve yann ö • lardan 26 bin tanesini akıntı alıp gö _ l s ... oç~a ı tr iv ~ a e'k"'~ıa 0 

m. ., 
sında Ilerleme~ çalışan bir milletin ki azarnt faaliyet Wnıarmı veren bür gün harh bitince değiteceği cihetle türmüş, 120 bini zatüreeden ölmüş ve la ~~ru tur arf. unkaar nlı a dmer~~ımd~' 

"'L--1 · es' ın' o·:ııçu-ıen· bu rakam ·· ı d' . . f 1_ 1~.1 k J ek b 11 214 b' . . ' erının masra ve yıt arın an aza C yu~ en sevıy ın u muessese er ır. Onlann ıçme girip ro. ev~a öüe ıymet enec ve u pu ar- ını gnbe yakalanmış ve 76 bin . . .. .. . , 
lar içerisinden çıkarak bizi daha bü- lümüzü tamam ifa etmeliyiz. dan ellerinde bulunduranlar, hayli zen- kişi de donma aJameti göstermi~lerdir. o~ma~ ~çın, her turlu mer~s;md.en arı 
yük memnuniyetlere götürecektir. Muhittin Biraen gin olacakl Ölenl . 'kd 42 OOO d' bır nıkah tarzı kabul etmış erdır. Bıtl 

~ annış. erın mı arı ır . . 1 k d · U Halkevleri bizde siyasi bir teşckkü· _. ' · nı kah şek h son zaman ara a ar gız ~ 
lün yanı başında vücude gelmiş bir kül r ., olarak tatbik ediliyor, ve lskoç beledi ... 
tür uzviyetidir. Şu halde bunların bir 1 S T E R l N A N ı S T E R 1 N A N M A f. ye reisierinin huzuruna çıkılarak kıyi• 
vazifeleri de memleketin inkı1.5p yapı· lan nikah hiç bir yere kaydedilmediğ~. 
sının mühendisleri ile amelesi arasın- Takn"ben 6 ay önce ev inşaatı ile iştigal eden büyük Aylar geçti ve Ingiliz şirketinin müdürü de bir daha için çiftler birbirlerinden ayrılmak is.~ 
daki fikri kaynaşmanın arnili olmak· b' 1 '1=- · k · · .. ·ı· ı k · · 1 ı· .. .. d' G 1 tedr.klerı· zaman da kendı' kendı'lerı'ne 

B. al h Tü k" . ır ngııız şır etinın mumessı ı mem e etımıze ge - ge ıp gorunme ı. azete erimize bakacak olursanız bu 
tır. ınaen ey , r ıyenın muayyen 
bir istikamette fasılasız ve zikzaksız yü miş, Ankaraya gitmif, Ankarada küçük küçük evler gecikmenin . sebebi şirket müdürünün hasta düşmÜ§ nikahlarını feshediyorlarmış. 

ak la tak 'tle ı at k kt 1 dıT Bız bunu .. k" .. .. ı b l ... ondra hu"ku'" metı' ahiren bu usuli.\ rümesini temin hususunda Halkevleri- yapar memur ra uzun sı r e s ma no ası o ması . mum un goruyoruz, ya nız ö ür 
nin ayrıca ifa edecekleri mühim bir va· üzerinde tetkikatta bulunmuştu. O zaman meseleden taraftan <la teşebbüs kendimizden gelmedikçe memur· ilga etmiştir. Bu kararı verirken iler! 
z'fe vardır. bahseden gazeteler teşebbüsün neticesinden çok nik- laJ"ımızın kısa bir zamanda taksitle birer· e'\ sahibi ola- sürülen esbabı mucibe şudur: 

* bin görünüyorlardı, işi hemen olup bitmiş sanıyorlardı. bileceklerine inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: - Bu gayri medeni evlenme tarzı • 
Halkevleri bu vazifelerini ellerinden 1 ST ER 1 NA N 1 S TER 1 N ANMA ! na hükumet muhaliftir. lsko_çyada bir 

geldikleri kadar ffa etmeğe çalışa dur- karı almak, Londracia bir paket sigara 
çunlar, halkın ve bilhassa milnevverin l\ı.=-------.. ---------------------------------------.J almaktan daha kolaydırl 



Sayfa 3 

A • ~~- • • t• J • .J Dünya Boks tına ~ ıçtımaının ne ıce erı Şampiyon/uğu e fspangada esrarengiz 
bir vak·a 

Bulgaristanla Yunanistan ve Romanya 
arasında Bulgar - .Yugoslav misakına 
. beiızeyen misaklar akti bekleniyor 

Joe Luis, Bradok ile 
karşılaşıyor 

Nevyork, 20 (A.A.)- Arnerikada or 
ta siklet dünya şampiyonu addedilen 
boksör Freddre Steele, bu ünvanına 
namzed olan rakibi Bab Riskoya sayı 
hesabile galip gelmiştir. 

Chicago, 20 (A.A.) - 22 Hazıranda 
Chicagoda bütün sikletler dünya şampi 
yonluğunu 15 ravundda kazanmak i · 
çin boksör Jim Braddock ile Joe Louis 
arasında bir konturat imza edilmiştir. 
Bu maç için Braddock, 500,000 dolar 
ve Louis de hasılatın yüzde 17,5 ğunu 
alacaktır. Hasılatın bir milyon dolara 
çıkacağı tahmin edilmektedir. 

e Arap memleketlerinde 
mes· ut bir hadise 

Y a.zan: Selim Rtıgıp 

1
• spanyada cereyan eden kanlı haile.. 

nin bazı safhaları var ki insaru 
dehşetten dondurmaması mümkün de. 
ğildir. Geçenlerde, Belçika diplomat • 
larından olup sorgu ve sualsiz. olaralr 
Madrid siyasi polisi tarafından kurşu. 
na dizildiği iddia olunan Baron 
(Borchgrave) ın ölümü münasebetile 
yapılan i~aat, bu vadide en geniş mu " 
hayyelelerin dahi tasavvur edenliye .. 
ceği müthiş bir tertibin karanlık ma .. 
hiyetini açığa vurmuş oluyor. 

'Türkiye ile Bulgaristan arasında böyle bir misak 'mevcut bulunduğu için Bulgarİstanın 
yeni misaklardan sonra Balkan Antanbna dahil olmuş sayılacağına hükmediliyor 

Belgrad 20 (Hususi) - Atinada, tarafından kabul edilen Antonesko. Konseyin mukarreratından hara-
Balkan Antantı konseyineriyaset eden yemeği sarayda yemiştir. Ziyafette retle bahseden Yunan gazeteleri, artık 
Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç, re- Bayan Antonesko, Başvekil Stoyadino- bir Yunan- Bulgar anlaşmasına da ze
fakatinde Rumen Hariciye Naz rı An- viç ve zevcesile, bazı elçiler ve Harici- min hazırlanmış okluğunu yazarak, 
tonesko olduğu halde, dün gece yarısı ye yüksek erkanı da hazır bulunmut- Bulgaristan tarafından yapılacak böy-
Belgrada dönmüştür. !ardır. le bir teklifin memnuniyetle kabul e-

M. Stoyadinoviç ile M. Antonesko Öğleden sonra Başvekil Stoyadino- dileceğini söylemektedirler. 
istasyonda hükumet erkanı, Balkan viçle 'Antonesko, iki memleketi alaka- Yapılması derpiş edilen bu analşma
Antantı ve Küçük Antent elçileri, bir dar ede,p bazı meseleler hakkında ev- nın, son Bulgar - Yugoslav dostluk mi
çok meb'uslar ve gazeteciler tarafın- velce başlamış oldukları müzakerelere sakına müşabih olacağı ilave olun 
dan karşılanmışlardır. devam etmişlerdir. maktadır. 

Stoyadinoviç gazetecilere verdiği Gece, Madam Stoyadinoviç Madam Bulgar - Yunan ve Bulgar • Rumen 
beyanatta. konsey toplantısında elde Antonesko şerefine hususi bir ziyafet misaklanna doğru 
edilen neticelerden çok memnun oldu- vermiştir. Roma 20 (Hususi) - Atinadan 
tunu ve toplantının Balkan Antantı Nazır ve zevcesi saat 23,10 da Bük- Viyanadaki Tag gazetesine bildirildi-
aevletleri arasında mevcut dostluk bağ- reş& hareket etmişlerdir. ğine göre, yakında, Bulgaristan ile Ro-
larını bir kat daha takviye ettiğini söy- Yunanistandaki intıbalar manya ve Bulgaristan ile Yunanistan 
lemilJtir. Belgrad 20 (Hususi) - Yunan arasında Bulgar. Yugoslav ebedi dost-

Rumen Hariciye Nazırı Antonesko Başvekili Metalcsas, kabinenin dünkü luk misakına müşabih misaklar akde
Cia ayni mealde bir beyanat vermiştir. toplantısında Balkan Antantı Jr.;nseyi- dilmesi pek muhtemeldir. 

Geceyi hususi vagonunda geçiren nin mesaısı hakkında arkadaşlarına Türkiye ile Bulgaristan arasında, 
~ntonesko, bugün, Türkiye elçisi Ali izahat vermiş ve çok memnuniyet ve- esasen böyle bir misak mevcut oldu
Haydarın, Fransız elçisinin ve diğer rici neticelere varıldığını bildirmiştir. ğundan, mutasavver misaklar tahak-
bazı diplamatların ziyaretini kabul et- Yunan kabinesi, Balkan Antantını kuk ettiği takdirde, Bulgaristan da do-
miştir. daha ziyade takviye etmek için her tür- layısile Balkan Antantına girmiş ola-

Öğle üzeri saltanat Naibi Prens Pol lü gayreti sarfa karar vermiştir. caktır. 

Berlin ve Roma dünden lr?k~a yeni 
• • • •• •• •• Bır ısgan 
ıtıbarenispanya ya gonullu Çzktzğz şayialarz 

k • • tt •ı Londra 20 (Hususi) - İrakta ye-se V ını m en e ı er ni bir isyan çıktığına dair bazı ecnebi 
mahafilde deveran eden şayialar, Irak 

Hazırla na n kontrol plan ının tatsilatı ~~t:~::.~···"·dan kat'iyeıle tekzip .. 

Asilerle hükumetin hava kuvvetleri arasında yeni 
iki ve korkunç muharebe oldu 

Londra, 20 (AA.) -İngiliz gazete- resi, 4000 metrelik yükseklikte dokuz 
lerı , İspanya sahillerinin kontrolü pla. hükfımet tayyaresile çarpışarak yanm 
nı hakkında tafsilat vermeye başlamış saatten az bir müddet zarfmda bunları 

Resmi gazete 
Başka dil ile de çıkanlacağı 

tekzip ediliyor 

Ankara 20 (A.A.) - Başvekalet-}ardır. alevler içinde yerlere d~ürmüştür. 
·· k d ten: Morning Post diyor ki: Oğleden sonra yirmi a ar tayyare, .. . . 

İngilız ve Portekiz filolan Gaskon· tekrar havada muharebeye tutuşmuş Resmı gazetenın, devletın resmi 
ya körfezini Fransız ve Sovyet fiıoları ve bir asi tayyaresi bir dakikadan az dili olan Türkçeden maada ecnebi li
İspanyanın ş imali garbi sahiUerini, bir müddet zarfında iki düşman tayya- sanlarda da çıkarlıacağı hakkında bazı 
İngiliz. Fransız ve Portekiz filoiarı ce- resini yere düşürmeye muvaffak ol • gazetelerde tesadüf olunan yazılar hiç 
nup sahillerini, ve Alman _ İtalyan fi- muştur. bir esasa istinat etmemektedir. Keyfi-
loları da Şark sahillerini kontrol ede- Paris, 20 (AA.) - .Petit P_arisien ga. yetin tekzibine Anadolu ajansı mezun-
ceklerdir. ~etesine akseden bır şayıaya göre dur. 

Nesredilen emirnameler Franko kuvvetleriniJ?- zaferini taci~ i . 

Romanyadaki siyasi 
Hadise kapandı 
Bükreş, 20 (A.A.) - İspanyada Ge

neral Franko saflarında harbcderke:n 
ölen edentir muhafızlar• a mensup iki 
Rumen gönüllüsünün cenaze merasim!. 
dolayısile yapılan tezahürata İtalyan 
ve Alman sefirlerinin ~tirak etmesı ne 
tkesinde çıkan diplomatik hadise ka • 
panmıştır. 

İki sefir, hareketlerinin şahsi mahi. 
yette olduğunu ve diplomatik teamül 
lere bir teeavüz şeklinde telakki edil
memesi lazım geleceğini beyan etmiş· 
lerdir. 

Bu baron, bir gün, Madrid sıyasi po
lisi tarafından evinden alınmış, .kı53 
bir isticvaptan sonra kurşuna dizilmiş. 
tir. Bu münasebetle İspanya ile Belçika 
arasındaki münasebetin kesilmcsı dahi 
mevzuu bahsolmuş ise de, mesele, Mad· 
rid hükUmetinin bir tarziyesile şim .. 
dilik kapanmış addolunmuştur. Bu ha· 
dise etrafında yapılan tahkikat şunu 
gösteriyor: 

Madridde, yabancı komünist unsur
larm 'idaresi altında gizli bir t~ekkül 
~ydana getirilmiştir. Bu teşekkülün 
vazifesi, siyasi hadiseler çıkarmak ve 
böylece İspanya işlerine diğer devlet· 
leri müdahaleye sevketmektir. Bazı 
İngiliz harp gemilerinin bombardıma
nı, Madriddeki İngiliz ve Fransız se • 
faretlerinin havadan torpil yağmuruna 
tutulması da, hep bu tcşekkülün eseri 
mahareti olduğu, ancak şimdi 8nlaşıla· 
biliyor. 

Tatareskonun parlamentoda bir nu
tuk söyliyerek ecnebi diplomatlarının 
siyasi partiler tarafından tertip edi!cıı 
nümayişlere iştirak etmesini tenkit et 
tiği ha tırlarda dır. 

Ingiltere Başvekili ne vakrt 
çekilecek? 

Londra, 20 - Siyasi mahafil, Bald· 
vinin, Kralın taç giyme merasfminden 
sonra çekilmeyip istifasını imparalor -
luk konferansının sonuna yanı Mayıs 
nihayetine veya haziran başlangıcına 
Jtadar tehir edeceğini tahmin etmekte· 
dir ler. 
Bazı kimseler, Baldvinin müsavi 

şansiara malik olan Simon, Hoare veya 
Runciman, Maliye Nezaretine geçme • 
den evvel parlamentonun bütçey~ ta
mamile tasdik etmesini temin etmek i· 
çin temmuza kadar mevkiini muhafaza 
edeceğini söylemektedirler. 

Hatay Anayasası 
Men em encioğlu hiç bir 

gaz ete ve 
beyanatta bulun m adı 
İstanbul 21 (A.A.) - Hariciye katibi 

umumisi Nurnan Menemencioğlu Ha • 
tay ana yasası hakkında hiç bir gazete. 
ye beyanatta bulunmamıştır. Ve ken
disine atfedilen malıimatın asıl ve esası 
yoktur. 

Bugün, siyasi alemde ısrarla ileri sü
rülen iddialara göre Baron (Borchgra· 
ve), bu teşekkülün sırrına fazlaca nü • 
fuz ettiği içindir ki bu dünya ile ala • 
kası .kesf~tir. İngiliz hariciyesini;.-ı 
yaptırdığı hususi tahkikat bu neticeyi 
vermiş bulunuyor ve bundan ötürü -
dür ki İspanyanın dahili işleri, dalııli 
mahiyetinden çoktan aynlmış; bey -
nelmilel hudutlara dayanmıştır. 

* Kom~u trakia Suudi Arap hükumeti 
arasında bir muahede yapıldı. Bu mua

Arap memle
ketlerinde 

hedenin dikkate 

değer tarafl şu

dur ki, Suudı Ara mea'ut bir 
hAdtae 

bistanı, Milletler 
Cemiyetinin azası olmamakla beraber, 
Irakla arasında çıkacak olan bir ihti
lafta, Milletler Cenüyelinin hakemliği· 
ni peşinen kabul etmektedir. Milletler 
Cemiyetinin zaafı ve aksaklıklan am· 
menin malıimudur. Buna rağmen, bu 
müesseseye itimat besler bir harekette 
bulunmakla, Suudi memleketi, Millet
ler Cemiyetine olan inancını ifade et· 
miş oluyor. Bu suretle Vehabi akın!a
rı karşısında Hicazdan uzaklaşmak 

mecburiyetinde kalan Şerif Hüseyin ai 
lesile İbnissuut arasındaki münaferet 
te merasimle gömülmüş oluyor. 

Selim Ragıp 
Berlin, io (A.A.) - Alman hükıi· çin bazı İtalyanlar Is~.nyaya mühim 

meti. bugün ncşrettiği bir emirnarnede, mikdarda zehirli gaz gon?enrıişierdir. 
Alman tebaasının gönüllü olarak İspan General Fra~~ B~rlm ve Romn 

General KAzim Dirik 
General Göring/n Edirne 20 (A.A.) -General Ka- Geliboluya. Çanakkaleye gidecek Ye 
Lehistan seyahatl zım Dirik Keşan Halkevinin açılma on gün sürecek olan bu seyahati esna-

-----·-··------
yaya gitmesini ve bu maksatla gönitl elçiliklen 
lü toplanmasını yasak etmiştir. Dahili- Salamanka, 20 (A.A.) - General 
ye Nazırı gönüllülerin gitmesine veya Franko Berlin ve Rom~daki elçilikleri
transit olarak geçmesine mani olmak ni büyük elçiliğe tahvı! ~tmiştir. 
için icap eden tedbirleri alacaktır. E • Beraet eden asıler 
mirname hilafında hareket edenler ha Madri, 20 (A.A.) -Halk mahkeme-
pis c ~zasına uğrayacaklardır. si 1 'ı İkincikanunda Cerro - Roj o mm 

Bu emirnamenin meriyet ve inkıza takasındaki muharebe esnasında esir e
tarihlcıini Hariciye Nezareti kararlaş dilen 64 asi askerin beraetine karar 
tıracaktır. vermiştir. 

Budapeşte, 20 (A.A.) -Kabine, dün 
akşam İspanya için gönüllü toplan • 
masını·n ve sevkedilmesinin men'ıne 

karar \'ermiştir. 
Roma, 20 (A.A.) - HükUmet, ts • 

panyava gönüllü gitmesine manı ol -
mak için hususi tedbirler ittihaz ctmış 
tir. 

Lızbon, 20 {A.A.) -Bu sabah İspan 

---------
Filistinde yeni 
Müsademeler 
Kudüs, 20 (A.A.) - Dün Tiberia~. 

da vuku bulan hadiseler esnasında 30 
Arap, 30 musevi ve 2 İngiliz memuru 
yaralanmış tır. ..;.__ _____ _ 

ya iç.n gönüııü toplanmasını ve sev- Sovyetlerin Ispanya sefirHgvi 
kini meneden bir kararname neşredil-
rniştir. Moskova 20 (A.A.) - Sovyetler 

Avila, 20 (A.A.) - Havas Ajansınm Birliği merkezi İcra komitesi, Leon 
muhabiri Georges Botto dün heyecanlı Gaiskis'i, başka bir memuriyete tay:r 
iki ha\'8 muharebesine şahit olmuştur. edilen M. Rosenberg'in yerine tspan
Sabahleyin kırk tane kadar avcı tayya ya sefirliğine tayin etmiştir. 

v ?Q (AA) _ K p töreninde bulunmak üzere Edirneden sında Tekirdağı ve Kırklarelini de tef· 
k. ~~ şobva -b I . G-~~t 'k~ ayrılmıştır. Umumi Müfettiş oradan tiş edecektir. 

toc ııe ~a ~~anan onn~ı ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vaşak. vurmuştur. Evvelce Polonyada' ~~ -- - - -
iki defa avlanan Göring, şimdiye ka- rsabahtan Sabaha 1 
dar Avrupada pek nadir olduğu için 
avcılar tarafından makbul addedilen 
böyle bir şikar ile dönrneğe muvaffak 
olmamıştı. 

--------------------
Eski Ingiliz Krali için hususf 
tayyare istasyonu yap1hyor 
Viyana, 10 (A.A.) -Halen EnzeJ • 

fc's §atosunun civarında Vindsor dü
ka ı için hususi bir tayyare meydam 
ın ası için çalışılmaktadır. Bundan, dü 
:,un uzun müddet Avusturyada kala
c ... • ı neticesi çıkarılmaktadır. 

> 

Mrs1rın Milretfor Cemiye:ine 
girmesi 

Cene-vre, 20 (A.A.) - KahiredPki 1n 
giliz büyük c1çiliği, Mısır hükümetin i 
Milletler Cemiyetine kabul için talcpte 
bulunmaya davet etmek üzere talimat 
almıştır. 

Kuzuyu boğaziamak için kurdun 
bulduğu babaneyi cLafonten•in fık
rasında okurken güleriz. Fakat ko -
yunu kesip yemek için kurt gibi bir 
bahane olsun bulmadığımızı düşü -
nür müyüz? Muhakkak ki mah'i.ık
ların ne zatimi insandır. Zekasının 
ve kudretinin yenebileceği her ziha. 
yat insan için meşrudur. 

Yemyeşil meşe ormanlarında u -
zun gagasile ağaçların kurdu"~"nt a -
yıklıyan çulluk insan oğlunundur, 
keser, y~r. Ahu bakışlaııle ufuk arı 
seyre.clcn Karaca in->an oğlurundur, 
ôldurür, yer. Mav1 denizlerde gu -
miiş helf:sOnlarla kıvnlıp giden ba ık 
insan oğlunundur, tutar, yer. 

ll Yerde, gökte ve denizierin dibin· 
de irili ufaklı ne kadar mahluk varsa 

Insan! 
hepsi insan oğlunundur: Yer! 

Hilkat insan oğluna öyle bir kud
ret vermiştir ki tabiatin canlı ve 
cansız bütün servetini kendi zevk ve 
menfaati için dilediği şekilde istis -
mar edebilir ve bunun için kimseye 
maddi ve yahut vicdani bir hesap 
\'ermek mecburiyetinde deg!ld ı r. 

Onun için evimizde severek bE's • 
ledıgimiz bir kedı bile bize şüphe 
ile bakar. Belkı bir gün keyf:miz için 
canına kıyarız diye!.. 

T~.biatın her mahluku insanı za-
ı · d .rm ve ga da r tanır. Burası muhak. 
kak. fakat insan oğlunun en büyük 
zulmü gene kendine yaptığmı kim 
inkar edebilir? 

Bürhaa Cahit 



ı 
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.. 
Havuzlar Kabadayı/tk ~ Istanbul okulları 

genişletiliyoı Taslıgan tayyaresi 
Ikinci beş senelik sanayi programın· ~ [ A ~ ./ ' fstanbulda mevcut ilk ve orta rnek-

da HaJiçteki iktısat vekaletine ait ha • 0pa TlJ teplerle liseler «İstanbul Okullarm ad-
vuzlarda geniş mikyasta ısiahat ya- l lı bir tayyare alm~k için para toplamak 
pılacaktır. Havuzlarda bazı ilavelere Koskada bahriyeli Cema arzusunda olduklarını Kültür Direk-

şimdiden başlanmıştır. Buradaki fab • isminde birini bıçakladı törlüğü yolile Bakanlığa bildirmişler· 
rika kısmından büyük istifadeler bek- Evvelki gece Koskada Simitçi so- dir. Bakanlığın cevabı dün gelmiştir. 
lenmektedir. Fabrikanın şimdiki yeri kağında kanlı bir hadise olmuştur .. Es- Bu cevaba göre Bak~nlık okulların bu 
bugünkü ihtiyacı bile karşılamıyacnk ki arahacılar kahyası Topal Arif, ter· teşebbüsünü çok yerınde görmüş ve 
vaziyettedir. Bu noksan ortadan kal • saneli Cemal isminde bir adamı kama derhal icraya geçilmesini bildirmiştir. 
dırılmak i!tendiğinden şim~i yedn ile karnından ağır surette yaralamış-
deniz tarafına yeni bir bina yapılmağa tır. Bir adam arkadaşını yaralad1 
başlanmıştır. Temelleri tamamlanmış Koskada kahveci Nevzadın kahve- G 1 d t Mak ·ı k 

- . . . k a ata a o uran sut ı e ar a-
olduı.:undan ınşaat yaz mevsımıne a- sinde oturan jandarma Celal geçenler· d Ah t d b' 1 d . . . . aşı me arasın a ır mese e en 
dar ıkmal edılecektır. Bu bınanın sa • de Topal Ariften bahsolunurken: k k Ah t M k d ··-- . ı s· avga çı mış, me a su u gog· 
çagı demır olarak yapı mıştır. ınanın _ Bırakın !':U herifi kabadayılık .. d - tt 1 1 
d k d . T • sun en agır sure e yara amış, yara ı 
uvarl~rı tamamlanınca saça a yerı- taslıyor Biz onun kafasını anahtarla h k Id 1 Ah k 

k k • ~taneye a ın mış, met ya a· 
ne onaca tır. ezeriz, demiştir. 1 

· anmıştır. 
Kahveci Nevzat bu sözü hemen er· Azlık okullarında Türkçe 

mUdUr muavinlikleri tesi günü T opal Arife söylemi~. T opal Bir kadına otomobil çar ph 
Arif de kafayı çekerek Nevzadın kah-

40 14 numaralı kamyon u idare eden 
Şehrimizde bulunan ecne~i . azlık vesinin ön.üne gelmiş ve: Serkis TarJabnşı caddesinden geçer . 

mekteplerinde Türkçe derslerı~~ ?ku- . - .Bemm kafamı .. an~htarl~ eze:ek ken Sakızağacında oturan Maryaya çar 
tan öğretmenler arasından bırının o kırnmış bakayım. Corelım dıye nara ;parak ağır surette yaralamış, yaralı 
mektepte «Türkçe Müdür Muaviniı> atmıştır. hastahaneye kaldırılmış, şoför yakalan 

Neş'e ve 

Sokaklar asri 
Şekilde süpüt ülecek 

Belediye temizlik işlerini asrileştir
meğe karar vermiştir. Bilhassa cadde
ler şimdiki tarzda süpürülürken toz
lar kabarmaktadır. Bunun önüne geçil
mesi için faraşlı ve süpürgeli el araba
ları satın alınacaktır. 

M EV LOT 
Geçenlerde irtihalini yazdığınm; İs • 

tanbul Hukuk Fakültesi ikinci sınıf 
miidavirnleriRden, Trabzon Meb'usu ve 
Büyük Millet Meclisi grup reis vekili 
Hasan Saka'nın oğlu merhum Zeki Sa. 
kanın ruhu için bayramın iiçüncü gü • 
niine tesadüf eden 24 şubat çar~mba 
günii öğle namazını müteakip Beyazıt 
camiinde mevludü şerif okuna<'aktır. 
Kendisini seven dost ve arkadaşlannm 
ve arzu huyuran zevatın teşrifleri ri • 
ca olunur. 

Cazip ve hakiki macera filmi 

El işleri sergisinde 
Madalya kazananlaı· 

Ankaradaki el ve ev işleri sergiı;inde 
mükafat ve ikramiye kazananların ma
dalyaları dün lstanbula gelmiştir. Bun 
lar bayramdan sonra pazartesi günü &<'· 

at 14 de Ticaret Odası salonunda Vali 
Muhiddin Üstündağ tarafından mera· 
simle sahibierine verilecektir. 

Sipahi Ocağının yeni 
idare hey' eti 

Sipahi Ocağınm yıllık kongresi Bay 
Cevdet Kerimin reisliği altında açılmıŞ 
ve seçim neticesinde başkanlığa Avu · 
kat Bay Asım Sorgun, azalıklan-ı !"ik
ret Atlı, Dr. İhsan Şükrü Aksel, Harnit 
Ekcan, Nuri Türkkan, Harndi Başar, 

Dr. Tevfik Ali Çemen, Tokat mebusu 
t:>Jreyya Gence, .lırah'rm Ziya, Az.iz 

.:>larak Türkçe derslerinin tedrisi vazi- Bunun üzerine bir hadise çıkacağı- mıştır. 

yetile meşgul olması münasip görül- nı anlayan kahve müşterilerinden ter· c::::============================-=:::a::ı============== 
seçilmi~lerdir. 

müş ve keyfiyel azlık okullarına teklif saneli Cemal dışarı çıkarak Topal Ari- B •• s A R A y 
edilmiştir. Okullardan verilecek ceva- fi teskin etmek istemiş. Fakat Topal , ..... --~ UgUD • · d senenin en büyük ve SJDemaSJD a emsalsiz Fransız filmi ~-11U!Iııı 
bagöre hareket edilecektir. Arif Cemali de kendi hasımlarından N .1• ç E V o 

zannederek kamasile karnından ağır 

Dokumacılarm yeni idare heyeti surette yaralamıştır. 
Dokumacılar kooperatifi dün topla- Hemen oraya yıkılan Cemal Cer- heyecanlı ve ihtiraslı aşk dramını mutlaka gidip görünüz. 

(Deniz Altı Kahraman/arz) 

narak idare heyetini seçmiştir. Reisli- rahpaşa hastanesine kaldırılmış ve te- Baş Ha B r ve areelle Chantal 
ğe Yahya, ikinci reisliğe Yusuf Aydın, sadüfen oradan geçen süvari polisi rollerde rry au 
mürakipliğe Recep Aydoğmuş, lsma- Münir Topal Arifi yakalamıştır. İlaveten: FOX JURNAL Son dünya haberleri 

il Akbaş ayrılmıştır. Gece nöbetçi müddeiumumisi Or- ~=============~·-=B~u:g:ü:n.:s:aa:t~~~~~~d:e~te:n~z~il~a~tl~ı~m~a:ti~·n~e:..;·::::::::::::::' Kooperatİf bu sene perakende satış han tahkikata baş~amış, v7 ~ahki~ata 1 .. 

işleri de verjim iş olduğundan bu seneki dün müddeiumumı muavını F erıdun 1 
faliyeti daha çoğaltılacaktır. devam etmiştir. 

Tahibi adli Salih Haşim Cerrahpa-

Hatiç idaresi plançosu 
Akay idaresi tarafından işletilmesi 

~eruhte edilen Haliç seferlerine ait he
saplar haziranda toplanacak komisyon
da tetkik edilecektir. Bu münasebetle 
işletmeye ait bilançoların hazırlanma· 
sına başlanmıştır. 

Halicin yolcuları gün geçtikçe azal
maktadır. Bunlara mukabil şirkette ya
pılan tensikat münasebetile zarar mev
zuu bahsdeğildir. Memur adetlerinin 
ızaltılması münasebetile işletmenin 
haziranda çıkartılacak bilançosunda 
belediyeye olan borçlardan bir kısmı 
ödenmiş olarak gösterilecektir. 

şa ya.. giderek" yaralıyı görmüştür. Ce
malin yarası ağırdır. 

Suçlu tecavüze uğrayacağını zan• 
nederek korku ile Cemali vurduğunu 
söylemektedir. Tahkikat devam etmek
tedir. . . 

Matbuat balosu 
İstanbul Basın Kurumunun (Matbu

at Cemiyeti) balosu salı akşamı Tokat
liyan salonlarında verilecektir. Balo -
nun fevkalade muhteşem olması için 
bilhassa itina edilm~, büyük fedakar· 
lıklara katlanılmış, emsalsiz kotyonlar 
ve hediyeler, pek itinalı bir program 
hazırlanmıştır. 

Küçük Haberler 

İstanbul Müftüsü 
F. Ülyener 

B •r m namaz• 

Z('\'ali saat 
Eıanl saat 

S. D. 

7 
t 

22 
32 

BugUn ve Bu aktam son olarak 
" lE K Sinemasında 

~UGÜN M:I~~~~:=~~N 
İstanbulda IPEK, İzmirde ELHAl\IRA 

sinemalarında birden 
Sinemacılık tarihinin bir mucizesi ve katiyetle iddia ediyoruz ki, 
. 1936 - .1937 film dünyasının en muazzam - en güzel ve en 

müthiş şaheserlerin şaheserleri 

muharebesi 

Suvareler için yerler evvlden temin ediniz. 

ŞARL BOYER 

G 



MEMLEKET HABERLERİ 

Trabzondayeni kurulacak 
Y omra kazası 

Kaza merkezi olarak güzelliğile şöhret almış olan 
Arsen kasabası seçildi, yeni kazanın Kedil ve 

Direne isimli iki nahiyesi olacak 

Karaağaçta köy 
Muallimleri 
Kursu 
Edirn-e, (Hususi) - Lüleburgazda 

Devlet Çiftliğinde açılacak olan Köy 
muaUtmleri kursu için çiftlikte yapıl· 
ması icap eden inşaatm bitirilmesiıı.a 
kadar kursun Karaağaç yatl mektebin
de açılması kararlaştırılmıştır. 

Kursa devam edenlere yemek ve iç
mekten b~ka haftada elli kurut verile 
cek ve gençler kursu bitirdikten sonra 
köylerine dönerek yeni işlerine başiaya 
caklardır. Trakyanın muhtelif yerlerin 
den kursa 1 00 genç alınacaktır. 

Orduda çavuş ve ba~çaVU1 yetL,ip te 
terhis edilenlerin de girebileceği bu 
kursa seçilecek gençler için Maari1 mü 
dürlüklerine bazı afL,ler gönderilmiş • 
tir. 

PAZAROLA HASAN BEY 

- Ne o hazret, kurban alınaya mı 
e'ldıyorsun ? 

- Hayır Hasan Bey, gerçi öyle bir 
lliyl!,ım vardı ama .. 

otvoR Kt: 

- Üstüne şifalar hastalandım. Dok 
tora gittim. Doktor parası, il~ç para· 
il, kurban parasmı götürdü. _,. 

... Ne yapalım, bu sene de bu yüz
den kesemlyeceğiz. 

Hasan Bey- Doktor sana üç gün 
sonra bir daha geli Sonra gene gelir. 
sin; dedi mit 

1 
Sayfa 5 

lzmitte ve Gölcükte 
belediye işleri . .. . ---------, 

Gölcüğün şimdiki halini eski Ankaraya 
benzetenter var, Bu kasabanın yakında şimdiki 
Ankara gibi Türkiyenin en modern yerlerinden 
biri olacağı umuluyor. lzmitliler belediyeden 

bir çok işler bekliyorlar 

Gazeteleri 
.~~-- Okurken 

HABER - Kansızlık ve tedavisi 
- Tereyag, bal, pirzola reçetesin~ 

herkes bilir ama bakkal denilen ecza 
cı ile kolay kolay anlaşılmıyor. 

TAN- Bu sene kurbanlık koyun· 
lar o kad.ır besılı değil! 

- Onlar da zayıflık modasına mı 
uydular? 

AI{ŞA.i\1 - Suçlu nıhayeı bulun • 
du .. 

- Deınedı Hasan Bey. 
Hasan Bey - 'byleyse sözümü din· 

le de, sen gene bir kurban al, kes!. 

- · Hdngi cınayet:n faili diye me· 
r ak ettim, okudum. Meğer eşekten 
bahsedıyoımuşsun. Zabıta ha\•ad;si 
meraklısı karileri mi a\·lıyorsun? 

AÇIKSÖZ - E ldiven hırsızı 
- Eldi\·ensiz sokağa çıkarnıyan 

kibar bır hır:. ız olacak. 



• S.,fa 

• • 

Nerelerde, na sri, niçin kullanılir? 
t Yazan: Osman Cemal Kaygılı 1 

- 3 - (.) 
27 - Bebek misin, Arnavutköyü 1 35 - Çarpık 

mü? - Çocukça laf etme, saçmalama. Elemiye =-= İkidc 
;ahut ta: Sen kımi kandınyorsun, kar- bir, herkese da -
.şındaki bebek değıl! Makamında kul - 1 rılıp, sornurtan 
Janılır. sinirli kız. 

Misal: Amma yaptın ha! Sen Bebek Jisal: Çarpık 

misin, yoksa Arnavutköyü mü? Elemiye, ne ola-* cak! 

* 28 - Nane
molla = Ür-kek, 
çekingen, çok 
nazlı, çıtkmldım, 

kendim beğen • 
miş, züppe, ka -
dm ve erkekler 
içın söylenir. 

36 - Zırtullahülkirmani __ Zıpır, 

Misal: Amma 
da nanemolla şeymiş haaa! 

* 

söylenir. 

29 - Eksik ol
ma, hayır turpu 
gibi - Sözde bl
ris·ne iyilik yap
mış gibi ondan 
teşekkür beklı -
yen palavracı, 

gösterici ve man
tarcılara kaşn 

Misal: Valiahi bu işi be.n sırf sentn 
e güzel hatırın için yaptım! 

- Eksik ohna, a2b.im, ba3 ır turpu 
gibi! 

* 30 - Türkçe bilen beri gelsin! 

terelelli, bir işin önünü, sonunu dü -
şünmez. bir yerde dikı~ tutmaz, ele a
vuca sığmaz, bir çeşit zır deli! 

1\lisal: Herif, tam zırtullahüllciı-ma
ni yahu, hiç öylesi likırdı anlar mı? 

37 - .Salakul-
lahihasıa -
Tam aptal, bu -
dala, alık, hiç bir 
şeye aklı ermez, 
kim ne söylese 
hemen kanar, 
her gördüğü sa • 
kaHıyı babası sa· 
nır adam! 

* 

Misal: Hiç in.'ian öyle ıııalakullahilva· 
sıalarla işe ~iri~ir mi yahu? 

* 38 - Hışır, ya
hut armut aley • 
hisselfun =-· Hö -
dük, hamhalat, 
hırt, hırbo, ke • 
reste. 

SON POST~ 

Hadiseler 
f$151 

Mantar tabaneası karşısında 
Bu belki aslında bır mantar olabilir 

ama, mantarı atan ben değilim: Bır ga
zetede okudum: 

Amerikada maskeli bir haydut türe
miş. Bu maskeli haydut zenginlerin bu 
Iundukları yerlere iki elinde ikı taban
ca giriyor: 

- EJJer yukarı! 

ŞW,.t 21 

Harnal Önıer doktorlardan şikayet 
ederek "Çıkıkçı Şahnazar nerede, 

onlar nerede! , diye söylendi 
·- * ~ * ----------: 
Omerin kaburga kemiklerini kıran suçlu ise kendini şöyle mü-
dafaaya başladı: • Artık neye dertleniyor, sırt hamalhğı kalktı, 

harnallık yaparnıyacak ki sakatlığından müteessir olsun!, 

Kumandasını veriyorrnuş. Ellerini Öskürüyorum .. bunun yüzünden f gözle görülecek 1 Bunu bence daha iyi, 
yukan kaldıran zengınYerin do·u cep· öskürü:o~m·.:· Göğüs_ mahfazam sar-I çıkıkçı, kırıkçı anlari Haniya bir <eŞah• 
lerini boşalhp kendi boş ceplerini do]- sılıyor oskurdükçe ... Agzımdan da kan. nazar« derler, işte onun gibi bir .... 
durduktan sonra geldığı gibi P,ent' bır· k eliyor ı - Şimdi çıkıkçıyı, kırıkçıyı bırak;; 
denbire kayıplara karışıyormuş.. - Nerende ne var şu halde) doktorlar, daha iyi anlarlar bu işi! 

Nihayet kabadayının biri çıkmı.ş, azı - Kaburga kemiklerimde kırık var, - Evet, yalnız kınkçı, çıkıkçı elile 
lı haydudun iki elinden tabancalarım elbette ... Ben, bunu biliyorum. Buna yoklar kaburga kemiklerimi de, kmk,. 
almış. Maskesınİ yiizünden çek·p ko - da bu Beşir sebep oldu, bu harnal Be- çıkık var mı, yok mu. Daha kestirme 
parmış. Bir de ne görsün: Aym on dor ş ir. Sopayla vurdu bana. Soppaladı be- yoldan anlar 1 
dü gibi ahım, şahım bir kız. Ac;ı1 i~in ni ... Kaldım böyle sakat .•. İşimden de - Kafi! Ben, seni tekrar doktorları 
garibi kızın bütün Amerikalıları yıldı· çürüğe çıkardılar. hey'etine göndereceğim. Orada, bura• 
ran bu tabancaları nasıl tabanca imıs e iş yapardın sen) da söylediklerini, nerende rahalsızlıij 
bi1ir nıisiıı;z? Ameı ikan icadı, «pat~ . -.- Ne i; yapaca~ım) Ben de onun hissettiğini falan anlat! 
deyince yetmiş kişıyi bırden vcre yı . gıbı ~aı_nallık ed.erdu~. Hem ondan - Hay ömrü ne ömür berekatı 1 Pe~ 
kan tabancalardan değil. ~ daha ıyı, daha agır ~u.k taşırdım, ama ala, pek alal Fakat, bana bir iyilik da• 

~mrunca sopayı <cbelının ortası budurn ha etmez misin ki Ne olur burada an• 
Hani dört beş yaşında çoruk1arın C>/ diye; işte bu hale geldim, çalışamaz ol- tattıklarımı sen bir yol y~dırıver de 

nadıkları mantar atan tabancalar yok d um. Çürüğe çıkardılar beni... Ev, gönder doktorlara 1 Çünkü, beni öyl~ 
mu, işte onlardan.. hark, çoluk, çocuk sahibiyim, yük ta- uzun uzun dinlemiyorlar. Doktor di4 

Bu vak'ayı okuduktan sonra Ameri- şıyarak g~çiniyordum. Kaç aydır işsiz, lince konuşamryor muyum, nedir! N4 
kada hırsızlarm neden çoöald:ö-.nı an-ı güç~üzüm. Hep bunun yüzünden ... olur, sen yazdırrverl 
Iadım: Manlar tabanca;ı ka~şısında Hep ~u~un~ yüzünden... Halbuki o) - Miizekkerene ııeni ne için gön• 
kendilerini soyduran insanlarm rncm-1 turp gıbı saglam kaldı, yük taşıyıp bo- derdiğimizi yazacak lar, zateni 
lcketinde hırsızlarda b 1 1 . ki: yuna, tıkır tıkır saydırryor paraları 1 - Hay ömrüne ömür berekatı 1 Fa, 

n O ne O UI •••• De t d t k k . d. . '--~ J } h s e es e ayme ıvırıp rn ırıyor ce-- ~UM, yazsın ar, unutmasın ar, a 1 
bısı.~ bine! Ben hem sıhhatimdcn oldum, -Haydi, baba, sen merak etme1 

... ' • ' ' ·------ hem de ekmeğimden 1 Ona bir şeycik· yazarlar. Lakin, sen de ağızdan anlat• 
1/ _ J • __ V!_/ 1 A (1 1 ler olmadı! ma yı unutma; burada derdine dair n~ 
~~~ Bunlan, Sultanahmet ikinci sulh anlattınsa, orada da anlat! 

ceza hakyeri hakimi Salahattİn Demir- -Hay, hay; hay, hay! Kalabalık bir yerde her kafadan bir 
ses çıkıp kimse kimsenin dediğin: :ın _ 

]amayınca, yahut birisi makul söz.ler 
söyleyip~ söyleyip te etrafındak lere 
derdini anlatarnayınca böyle söyler. 

Misal: HerH 
amma da armut Iki parçadan ibaret kostüm eliiye yana yakıla anlatan, uzunca boy- Beşir bir taraftan çıkıp gitti. Sabri• 

Ju, esmer, yaşlıca bir adamdı: Ömer. ye, üç çocuğunu derledi, topladı, Ömel"! 
Kendisine !.Opa ile vu~duğundan bah- ile, hep beraber çıktılar salondan .... 
!!ettiği de dinç görünüşlü bir delikanlı: Siyah bol yiin çarşaflı tıkna.zca M 
Be~ir. Her ikisi de hem birbirlerinden kadın olan Sabriyeye, Ömer, şöyle di
davacı, hem de suçlu vaziyetindediY- yordu: 

Misal: Yahu, siz ne Jaf onlamal in -
ıı;anlarsınız.. Tiirkçe bilen beri gel. in! 
(Şimdi, pazar günleri Beyoğlu soknk-

larında da insanın bazan böyle bat!ı • 
racağı geliyor: Türkçe bilen f>cri gcJ • 
sin!) 

* 31 -Öküz de-
dikçe sağ tarafı -
na bas sıfın = 
Anlayışsız, izan
sız, söz dinlemez, 
mankafa, inatçı O O 
ışini bilmez adamlar için söylenir. 

Misal: O, hi~ lilf anlar nu o? Ona (;. 
ltiiz dcdikçe ağ tnrafınn bas sıfırı. 

* 32 - Hanım 
Boyacıköy~ 
lüdür _ Yüzü -
nü, gozunu çok 
boyamı~ kadın -
lar için söylenir. 

Misal: .ı: 1 C ba • 
kıyorsun, ne gii -
Jiiyorsun ~ah u? 

Hanım Boyacıköyliidiir 

33 - Altın ba
bası Çok zen
gın, çok p:ıı a can
Jıc;ı, ayni zaman
da cimri kimse -
ler. 

Mi. al: O ne al
Cm haba ıdır ben 
bilirim! Buna 

* 

.karşı vaktile kıskançlıkla 

bir de beyit "·ardır: 

«A)tın babnsıu 

.. Yere hatası!,, 

* 

böylenmiş 

aleyhisse· 
H1mmış ha! Aı 

knlsın, sofrada mayonezli saJatnyı ka· 
şıkla yiy~cekti. 

39 - Burnu 
Rafdağında _ 
Ufak tefek işlere 
tenezzül etmeyip 
gözü daimc. en 
yüksek işlerde, 
makamlarda o -
Jan adam için 
söylenir. 

* 

Misal: Seninki hala bir iş bulnmaın•~ 
kemline! • 

- Tabii bulamaz, çiinkii burnu Kaf
dağındn! 

* 40 - Minder 
çürüten = M! -
safirliğe r.ıttiği 
evde saatlerce o
turup ev sahip -
lerini bık:.ıran 

kadın: 
Misal: Minder çürüten Emine ll:ı • 

nıın, diin geee sizdeynıiş öyle mi? 
- Aman sus kardeş, gece ynnst zor 

kalkabiidi de evine gitti! 

* 
41 - Soyun da semerini ye! = Pek 

çok yediği halde doyrnıyan oburlara 
kar~ı söylenir. 

Misal: Ayol pathyacaksın yeter! 
- Daha doymadım yahu! 
- Öyleyse o bitince soyun da scıne-

rini ye! 
Şımdilik bu kadar ... 

-SON-

Büyücü Ayşe mahkOm oldu 
Tophane civarında bir evde oturan 

Ayşe isminde bir kadının, büyücülük, 

34 - Çıçeği muskacılık yaptığı iddiasile, mevkuf 
burnunda H<\- olarak, Istanbul asliye üçüncü ceza 
n üz yeni açıl .1 hakyerinde duruşması yapılıyordu. 
mıya. . < çı'mıya Di.in sabah, duruşma bitmiştir. Müd 
başlamış h3ı::pa. deiumumi muavini Hakkı Şükrü, ce-

1'\Jis:ıl: Ne siiy· za istemiş. Ayşe ((aslı yoktur. Ben, ne 

liiyorsun yalın, komşu kızını moradına kavuşturaca

daha çic;r.ği bur- ğım diye muska yazdım, ne de büyü 
nun da! yaptım!)) demiştir. 

Hey'et, kısa bir müzakereyi mütea

(*) Birinci \'C ikinci )'aııl.ır 17 Yt• k ıp, Ayşenin üç ay hapsin i, elli lira pa-
19 tarihli nüshaJarınıızdrıdır. ra cezası ödemesini ltararlaştırdı. 

* 

l~r. Çünkü, davaya göre, Beşir sopa - Bir daha muayeneye gideceğim. 
ile Örnere vurmuş, fakat Ömer de ke- Haydi, bakalım, bu sefer kaburga ke• 
serle ötekini başından berdemiş. miğimin kırıklığı belli olur, belki ı 

Hakyeri huzurunda duranlar, yal- Lokman hehim 
nız bu iki kişiden ibaret değil, dört k~~i B l 11• 
daha yar: Bunlardan biri SahYiye, O- erae e l 
merin karısı. Ötekiler, ikisi birbirinden Adapazarında icrayı tababet etmek .. 
az kabaca, ve biri memede üç çocuk ... te iken muayenehanesinde hastaların" 
Ömerle Sabriyenin çocukları ... Tabii memlekete ithali rnemnu müstahzarati 
bunlar, suçlu veya davacı vaziyelinde hariciye getirerek tatbik ve jstimal 
değiller; yalnız, dövüşme, bunların maddesinden dolayı Istanbul dokuzun• 
yüzünden çıkmış oluyor. Guya Beşir, cu ihtisas mahkemesine mevkufen sev• 
çocukları yaramazlık ediyorlar, diye kedilen Doktor Hüseyin Hüsnünün btı 
dövmeğe kalkışmış, bunun üzerine a- şekilde hariçten ecza getirttiği sabit ol• 
na, baba kavgaya girişmişler; Sabriye madığından beraetine karar verilmiştir. 

de bu arada Beşire tokat atmışı Hadi Heııı hapse girecek 
senin olduğu yer, Unkapanıdırı Hem tazıninat verecelı 

Şimdi, ~ir, Örnerin sözlerine kar· 
şı: Şehremin inde, evvelce yakandaıt 

_ Ben ne yapmışım ona, diyor, görüştüğü ve sonra kavga ettiği Fikri• 
ben onun kaburga kemiklerini kırma- yeyi, kendisinin barışma teklifini red
dım. Bugüne bugün sapasağlamdır Ö- dettiği için cerh ve tehditten suçlu ola• 
mer, ~te burada durduğu gibi! Ha- rak Istanbul ağır ceza hakyerinde du• 
mallıktı1n çürüğe çıkardıklannı da bil- ruşması yapılan Aziz hakkındaki ka• 
miyorum. Hamallıle etmek istememiş, rar, dün sabah bildirildi. 
bu işi bıraltmış olacak. Hem, ben ka- Saraçhanebaşında Saidin fırınındıf 
burp;a kemiklrrini kırmış da onu ha- çalışan 20 yaşında Azizin, Fikriyeyl 
mallık ederniyecek bir hale getirmiş- sokak ortasında sustah çakı ile yara• 
se m, _ öyle bir şey yapmadım ya; ladığı, kadının boynunda açtığı yara• 
mesela yapmış olayım! -O zaman da nın büsbütün iyileşecek ve iz bırak m~ 
gene. bir şey yok ortada: Çünkü sırt yacak derecede bir yara olduğu netice
hamallığı artt k yasak 1 Yük taşımaya- sine varılmış, sonra başka bir gün ka• 
cak ki, sırtında, harnaHık eden bir kim- dını, <esen kaçmakla benim elimden 
se! Eh, mademki böyle, 0 da sırtına kurtulamazsınl) diye tehdit ettiği do 

yük almadan, tekerlekli el arahasile sabit olmuştur. 
yük götürebilir, gene ekmek parasını Fikriyenin Azize sövdüğü, bu su• 
çıkarır elbettel retle onu tahrik ettiği yolundaki mü• 

Hakim Salahattİn Demirelli, Örnere dafaanın doğruluğunu göstermek üze• 
sordu: re isimleri verilen ve dinlenilen ınüda• 

- Buradaki nihai raporda. senin vü faa şahitlerinin ifadeleri mübayin gö

cudunda hiç bir fmza kalmadığı yaz.ı- rülmüştiir. 
lı) Doktorlar, hey'et halinde muayene Aziz. yaralamaktan üç sene, altı ay 
etmişler, bir şey bulamamışlari hapse mahkum olmuş, tehditten de al• 

- Nasıl bulabilirler) Sırtıma tül- tı ay hapsine karar verilmiş. suçların 
bent koyup, üstünden kulak verip din- birleşmesi kaidesine göre bu iki ceza 
leyiverdiler, şöyle l müddet i bir hesap yapılarak, netice it i• 

Yakası beyaz pikeden. Ceketin etek - Rontltene de koymuşlar} barile Aziz her iki suçtan dolayı üç se• 
leri basklL Eteğin önünde bir noktadaP- -Ha. evet, cam da çektirdiler! A· ne, altı ay, iki gün hapse mahki'ım ol• 
çıkan birkaç ufak polisi var. ma canım, tülbent üzerine kulak ya- muştur. 

Kolları kabarık. Belinde siyah bir naştırmakla, karanlıkta cam çektir- Üstelik, Fikriyeye 200 lira tazminat 
sentörü var. Bastın üzermde kumn·· kl 1 1 B ha k k '>'> ı· d f da ' ~ me e iş an a~n ır mı hiç} u ş a verece , -- ıra uruşma mas ra ını 
yarilarak cepler yapılmış. bir şey değil ki, öyle kulakla işitilecek, ödeyeccktir. 
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21 ŞaRt 

Deniz ve Denizciilk : 

Zırhlıların Bitpazarı 
----------------------------

Milyonlara malolan zamana harp gemileri tabii 
ömürlerini yaşadıktan sonra tıpkı eski elbise toplıyan 
"Eskiler alayım, cılar gibi bu i1le uğraşan muazzam 

firmalara sablırlar ve parçatanırlar 

SON POSTA 

Hayatta nasıl 
muvaffak olmalı? 

Milyarder Camegie 
nasihat veriyor 

Amerikanın maruf iş adamlarından 
Carnegie cMuvaffakiyetin sırn• ün • 
vanile bir eser yazm.ı.ştır. 

Carnegie'yi yalnız Amerikalılar de · 
ğil, bütün dünya tanır; ilme ve fenne 
hasrettiği milyonlarla ckarneci mües -
seselerinb kurmuştur. Çelik sanayimin 
en müthiş kurtlarından biridir. 

Karneci yazdığı kitapta, iş hayatmda 
muvaffak olmak için, dostların ve ah
hapların oynadıklan rollerden bahset
miş ve dost edinmenin yollarını yeni 
hayata atılan müteşebbislere öğretmi§
tir. Bu bahis etrafında kitabında §U sa· 
tırları yazmaktadır: 

S.,fa 7 

Avrupanın en çok endişe veren derilerindenbiri 

Çeklerle Almanların 
arası neden bozuk ? 

Çekoslovakyayı dolaşan bir Fransız gazetecisinin 
tayanı dikkat intıba ve ihtisasları 

' ..,. ....... , ..._..B:( -

cinsan hayatta para kazanmak ve 
zengin olrna'k isterse bilhassa ilk ı:a -
manlarda halkın nazan dikkatini faz· 
la oelbetmekten çekinmelidir. Kendisi 

Feshecl~p e!kf,eiıere satıl~n 1 onra parçalanma lll'8lamu beldiyen ilk zamanlarda 3 kazanırken başkasının 
, İngilh zırhlı ve kruvazörleri on kazanmasına meydan veren adam Praıclan bir manzara 

Sizlere zırhlılardan, kruvazörlerden, 1 tiler. Kazanlar, tarbiller değişti; ateş muhakkak ki sonralan yaptığı fedakir 
~izaltı gemilerinden, diströyerler • tanzim iletieri ıslah olundu; topların Iıkları, büyük f&werıe toplar. 
den, yani zamanenin deniz kuvvetlerini drise .irtüaları elden geçirildL 
meydana getiren vahidi harplerden Ve bugün bu Fransız hattı harp zırh
bahsettirn, bunların rnuharebelerde oy- lıları eski sür'aUeri olan (22) mili ye
nıyacaklan ve aynadıkları rolleri say. niden elde ettiler. (34) santimetrelik 
dım. topların (540) kilo ağırlığındaki mer-

Almanyanın en gözde devlet adam- Sovyet zabitleri alınış olmakla itharn 
larından General Goering, Lehistana ediyorlardı. Aynca, Çekoslovakyada 
bir seyahat yaptı. Geçenlerde İtaıyaya yaşayan Almanlara layik oldukları 
gittiği zaman bütün hareketleri Fran- mevkiin verilmemesinden de §ikiyette 
sızlar tarafından nasıl alaka i.le takıp bulunuyorlardı. 

Hep birlikte bir çok donanmaları milerini eskiden ( 14,000) meireye ka· 
sayretlik ve gördük ki her devlet ihti · dar atabilirken, bugün bu menzil 
yacını karşılıyacak bir deniz kuvveti (25,000) mctreye kadar çıkarıldı ve 
.vücuda getirebilmek için milyonlar bütün bunlar milyonlar sarfile miMJ:ı -
sarfediyor. Peki böyle milyonlar sar- kün olabildi. 
file vücuda gelen harp gemilerı netice Türkiye cumhuriyeti bahriyesinin 
itibarile ne oluyorlar? Bir harbin pat· göz bebeği olan cYavuz• muharebe 
lak vermesine intizaren ilaruhaye hiz· kruvazörü de böyle milyonlar sarfile 
mette kalıyorlar mı? .. Eskiyen vahidi tamir ve tecdit edilmedi mi? Ve bu 
harpler hangi 8.kibetle karşılaşıyorlar?. kudretli gemimizin nurlu ay yıldızı • 

İşte bu müsababernde bu merak gı
cıklayıcı mevzua temas ~ceğlın. Ev
vela size şurasını hemen haber vere · 
yim ki bugünün harp gemisi ne kadar 
pahalı ise hayatı da o kadar mahdut • 
tur. Mesela son sistem bir hattı harp 
zırhlısının filolarda hizmet müddeti 
yinni seneyi aşamaz. Bir kruvazörün 
faal hizmet müddeti 15 sene, bir dis -
tröyerin ise 1 O senedir. 

Bu müddetler içinde o gemiler eski· 
yip yıpranmasalar bile yeni yeni ke -
şiflerin, ihtiraların ortaya çıkmalan 

dalayısile yeni vahidi harpler tabıatile 
daha mütekamil bir hale gelmiş ola • 
caklanndan yaşlı gemiler yerlerinı da· 
ha asri, daha kudretli halefierine bı -
rakmak mecburiyetinde kalırlar. 

Zırhlılar eskiyince .. 

Vakıa beheri milyonlarca liraya 
malolan hattı harp gemilerini bugün 
kolayca feda etmek mümkün olamı -
yor. Denizci tabirile her hangi bir va -
hidi haı:bin cfeshedilmesi», o heybetli 
geminin köhne demir ve çelik pahasına 
e1rlen çı'karilması eskıisi kadar kolay 
bir iş sayılınıyor. 

Bunun için de, gene bir çok paralar 
sarfile yıpranmış, sür'atlerini kaybet· 
miş gemiler tecdit ediliyor, esaslı su -
rette elden geçirilerek harp kudretleri 
arttırılıyor. 

Mesela cihan harbinden sonra Fran. 
sız bahriyesinin en kudretli hattı harp 
zırhlıları olan •Lorraine• sınıfı üç 
dritnavtın sür'atleri pek ziyade düş -
ınüştü. Bu ge.ınUer ~ni yapıl.dık!arı; 
zaman (22) mil üzerine resmedilmiş 
olduklan halde uzun süren bir harbin 
doğurduğu yorgunluklar yüzünden 
harpten sonra münferiden seyrettik • 
leri zaman ancak ( 14) ila ( 16) mil ve 
grup halinde seyrettikleri zaman ise 
saatte ancak ll ila 12 mil bir sür'at te
ınin edebiliyorlardL 

Bu kadar sür'atsiz teknelerin ise si
lAhları ve zırhları ne kadar kuvvetli o· 
!ursa olsun, asri bir filoda mevkilerı o
lamazdı. Çünkü karşılaşmıya mecbur 
olacaldan düşman gemi!eri onlardan 
hiç olmazsa bir misli derecede daha se
ti gemiler olacaktı. 

Para, daima para! .. 
Bu vaziyet karşısında Franstz bab • 

l'iyesi ya bu kuvvetli, fakat yolsuz ge
lnileri çürüğe çıkarıp yenilenni y:ıp • 
mak ve yahut ta bunları esaslı surette 
tecd!t ve tadil etmek mecburiyctinde 
kalıyordu. 

Gemiler top ve zırh bakırnından 
kuvvetli vahidi harplerdi. Fransızlar 
di4ündüler, taşındılar, nihayet zırhlı· 
larını bir çok paralar sarfile tecdtt et· 

mızı şerefle dalgalandırmasını cumhu· 
riyet hükt1metinin şuurlu ve program· 
lı deniz faaliyetine borçlu değil miyiz?. 
Demez ki yıpranmış gemiler de, masra 
fı göze aldırmak şartile, yeniden ha • 
yat buluyorlar. Peki o halde yeni ge· 
mi yapmıya ne lüzum var? Tamir et -
tirip kullanmalı diyeceksiniz ... 

Evet amma tamir ve tecdidin de bir 
haddi vardır ve her harp gemisı öyle 
tamirle, tecditle eski harp kudretin~ ye
niden kazanamaz. 

Bazan öyle gemiler vardır ki tamir· 
leri için yeni.mıi yaptırmak kadar bir 
masrab göze almak icap eder ve tabii 
bu şartlar içinde o geminin feshedil -
mesinden başka çare kalmaz. 

Eski zırhlılar alayım! .. 
İşte devletlerin bahriye açgözlü büt

çelerini doyurmak için milyoniar sar • 
file yaptınldıklan halde tabii ömürle
rini yaşadıktan sonra feshedilen harp 
gemileri kırılıp parçalanarak köhne de
mir ve çelik halinde satılmaya er geç 
mahkt1mdurlar. Ve işte bu yüzdendi!' 
ki bir harp gemisi için en şerefli akibet 
bir deniz oenginde mensup o'duğu dev
letin bayrağını direğinde dalgalandıra 
dalgalandım denize gömülüp batmak
tır derler. Her şeyden istifadeyi düşü • 
nen insanlar mefsuh harp gemilerınden 
de istifadeyi tabii ihmal edemezlerdi 
ve etmemişlerdir. 
Bımun için İngilterede ve Amerika

da muazzam sermayeli firmalar teşek
kül etmişlerdir. Mesela mit~im bir 
mecmuada ve yahut nim resmi deniz 
yıUık.larında şöyle bir ilan gözün.üze 
çarpar: 

W. Ward Limited Sheffield 
Mefauh zırhlılar, kruvazörlcr, dis

tröyerler alır. Londra merkezine mü-
racaaL 

Yukarıda ismi geçen firma 19 3 2 se
nesinde yalnız İngiliz bahriyesinden 
şu mefsuh gemileri satın almışttr: 

4 - Dritnavt, 
7- Zırhlı, 

16 - Zırlıh ve muhafazalı kruva1.ör. 
74 - Muhrip ve torpidobot. 
Demek ki mensup olduklan devlet -

lerin denizdeki müttefiklerini koru . 
yan deniz pehlivanlan nihay":!t eskici 
bczirgan1ara da milyonlar kazandıra -
rak ortadan yok oluyorlar. 

Lakin her harp gemisi böyle eskici
lere satılmıyor, harp gemisi olarak ya
şadıktan sonra denizdeki hayatıarına 
başka su ret te devam eden gemiler de 
vardır ki gelecek müsababernde re • 
simlerle tevsik etmek şartile siziere bu· 
nu .anlatacağım. 

A Cemalettin Saracoğlu 

Camegie 

ediidiyse bu defa da öyle yapıldı.. Çekierin söyledikleri 
Ge~eraı Goez:~g Le~istanda evvela Rastgeldiğim ilk Çek : 

Dan~ıg meselesı ile ugr~şacak, sonra - Bizim Bolşevikleştiğimiz hikAye· 
Lehistanın Çekoslovakya ile arasını aç sine kim inanır? dedi. Pariimentomuz 
maya çalı§acak, denildi. da topu topu 30 tane Komünist mebus 

Bu, bir t.abmindir. Fakat Dançig me- var. Onlar da asla kendilerinden bab
sel~~ de?. ~? .- Ç~k m~nıı:-eb:t settirmezler. Tayyare meydanlanna ge 
lennın de gunun hadısesı oldugu ınkar lince; geçen hafta Pragda bulunan bü· 
edilemez. Alelhusus bugünlerde Almıın tün ecnebi ataşemiliterleri bir tefti! 
ve .. Çek gazeteleri arasında şiddetli bi~ yapmaya davet ettik. Seyahatlerınden 
munakaşa da vardır. Almanlar Çeklerı yeni döndüler. Hiç birşey bulamamış· 
Sovyet pişdan olmakla, Çekler de Ai- Iardı.• 
manları Çekos1ovakyada yaşayan 3 mil Alman Partisinin reisi .• 
yon Almanı ayartmak teşebbüs~erinde 
bulunmakla itharn etmektedirler. Aşa - Geriye Çekoslovakyada yaşamakta 
ğıdaki satırlarda tam bu mühim gün- olan üç milyon Almanın vaziyeti kalı-
lerde Çekoslovakyayı dolaşan bir Fran yordu. 

Bana: 
sız gazetecisinin ihtisaslarını bulacak- _ Profesör Konrad Henlein'e gidip 
sm ız: 

- Praga bir kar fırtınası arasında görünüz, denildi. 
çıktım. Bindiğim otomobil ile geçtiğim Bu zat bir jimnastik hocası, daha doj 
sokaklar tamamen tenhaydı. rusu spor turneleri teşkilAtı müdürü-

dür ki, Bohemyanın bütün Almanlannı 
Fakat ertesi sabah uyanıp ta sokağa bir fırka halinde toplamaya, ve geçen 

çıktığım zaman gece karanlığının bı· seçimde 45 mebusluk temin etmeye mu 
raktığı bu ilk tesirintamamen yanlış ol Ben çok fakir bir çocuktum. Babam vaffak olmuştur. 
duğunu anladım. Prag hem modern, ed 

ailemizin gündelik nzkını zor yetiş - Maalesef kendisini görem im, sey1 hem kalabalık, hem de canlı bir şehir-
tiriycrdu. Bahçede sekiz on tane tav- hatteymiş, buna mukabil fırkasının ile-
şanım vardı. di. ri gelenlerinden biri'Si ~'le konuştum. 

Biz kendimiz yiyecek ekmek bula • Alman gazetelerinin n~riyatı Bu, uzun boylu, kara gözlü, kara saçlı, 
mazken bir de tavşanlan beslemek an· Ben Paristen ayrıldığım sıralarda At· esmer derili bir Almandı, şöyle söyle· 
neme de ağır geliyordu. man gazetelerinin Çekoslovakyaya kar di : 

Babam bir gün kızdı. şı epeyce zamandan beri devam ettire -Biz Çekoslovakyada 3,200,000 Al. 
- Bunlara masraf edip duracağı - geldilderi saidırmalar epeyce telaş u· manız. Bütün nüfusun yüzde 22 sini 

mıza pazar günleri birer birer kesip yi· yandırıyordu. Alelhusus bu saidırma - teşkil ederiz. Bu mikdarın bir mi.yonu 
yelim, dedi. ]arın henüz son şiddetini buimamı~ ol· memleket içinde dağınıktır. Geriye ka 

Ben razı olmadım, tavşan:armu çok duğu hissi de vardı. Alman gazetele- lan iki milyonu Bohemyada toplu bir 
seviyordum. Nihayet baba ma: ri Çekleri tamamen Bolşevikleşmiş, Av halde yaşarlar. 

- Siz bunları beslemeyin, ben bun- rupada Komünizmin pişdarı halıne gel- Gözlerimizi ırk, dil ve medeniyet kar 
!ara bakmanın yolunu bulurum, de • miş. Sovyet tayyare filoları için iniş deşlerimize çevirmekliğirnizi tabii bul· 
dim. Mahallede bir sürü arkadaşım mf'vdanları hazırlamış, Çek ordusuna maz mısmız?.Devamı 10 uncu sayfada 

vardı, onları topladım. =;~:;;;;;~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
- Tavsanların her birine sizin isim· ·,-

lerinizi ~kacağun, fakat buna mu • 1 
kabil, her biriniz de, kendi ismini ta • f 
şıyan tav.şanı himaye edip ona baka • 
caksınız, dedim. 
Arkadaşlar razı oldular. Ve o gün -

den itibaren en nadide otlan, en gü. 
ze~ yemleri, tavşanlara ta~ımağa baş . 
la dı lar. 

* Küçuk aklımla hay~tın mühim bir 
sırrını ke.şfetmiştim. Insaniann ma • 
neviyatlarını doyurmakla, onlardan 
çok şeyler istifade etmek mümkündü~ 
Bu psikolojik hallerden azami surette 
istifade ettim ve milyonlar kazandım. 

İşe giriştikten sonra, bir kere 
Pensylvaniadaki ~imendifer kumpan
yasına ray satmak istiyordum. 

Kumpanyanın aksi bir direktörü 
vardı, ismi Thompsondu. Bir türlü gön· 
lünü yapamıyordum. Nihayet ona da 
şeref verrnek ve işi bu suretle hallet -
rnek lüzumunu hissettim. Pittsbourgda 
kurduğum bir fabrikaya onun ismini 
koydum. Budala ve mağrur direktörün 
yüzü derhal güldü ve o dakikadnn iti
baren benim en sadık müşterilerimden 
oldu, sırasına göre dışarıdaki piyasa 
fiatından çok daha pahalıya mal ver -
diğim halde, sırf tarihe karışacağını 
zannettiği ismi için, bana karşı cömert 
davrandı. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Hırsızlık 
Damgnsı 

, 

Son günlerde şehirde artan hırsız
lıkları mevzubahseden Sultanahmet. 
te Akbıyıkta okuyucularımızdan Veli 
Akyol diyor ki: 

- Cemiyetin zararlı birer mahlü
ku olan bu adamları şiddetle ceza • 
landırmak lazımdır. Bu cezanın şöy· 
le olmasını • düşün düm: Bunların a
lınlarına bir hırsızlık damgası vuruı. 
malı, ondan sonra da bırakılmahdır. 
Bittabi bu damga ile insanlar ara • 
sında dolaşan hırsızıann cür'etkar. 
lıkları ve kötülükleri kökünden yok 
edilmiş olacaktır.• 

Biz, bu mektubu yazarken fikri 
benimsemediğimizi de kaydedeccğiz, 
cemiyetin vazifesi cea vermek değil, 
doğru yoldan ayrılan uzvunu ıslah 
etmektir. 

* Olruyucularımızın sorguianna 
cevablanmız 

Akşehir Kilerci mahallesinde 69 

No. da Mehmet oğlu Musta!aya: 
- Mektubunuz çok karışık .. Ne • 

rede yaralandığınız, batan gemı ya· 
rım Dünya ne gemisidir?. Hangi ma· 
ltıller zümresine dahilsiniz, maaşını
zı nereden, ne suretle, hangi tarih -
ten hangi tarihe kadar aldınız da, 
şimdi alamıyorsunuz?. Bütün bu su
allerin cevaplannı havi bir mektup 
gönderirseniz alakadar makamın na. 
zarı dikkatini celbetmekten halı kal-
mayız. 

* Adapazannda Sabahaddine: 
- Arzunuzu yerine getiremedi 

ğimiz için bizi mazur görünüz. Maa· 
mafıh burada size şu tavsiyelerde 
bulunmaktan da kendimi7l alama • 
dık: Her şeyin ifratı muzırdır. Sizin 
anıattığınız şekildeki merak ta iyi 
bir şey sayılmaz. Belki de bu hayal 
yüzünden islikbalinizi kaybedebilir
siniz. Kendinizi ciddi bir meraka 

~ J 

mesela kitaplarınıza, ilme, fcnne bağ 
layınız, bunlar, sizi bütün hayatınız. 
da memnun bırakacak bir ıstikbal 
temin eder. 



8 Sayfa. 

Tarihi Tetkikler : 

.. .. * ---------, 
Bu mutbaklarda bir zamanlar 1350 aşçı ve yamak 
çalışır, bunların yaptıkları yiyeceklerle adi gün-

l lerde 5000, bayram ve düğün günlerinde ise 
10,000 kişi karnını doyururdu --------- Y zen: n 

~ 
) 

SON POSTA 

Dört klüp 
Turnuvası bugün 
Başlıyor 
.-----* *. ----~ 

Galatasaray ile Be§iktaıın ve 
F ennle Günetin kaT§ılaımaları 
•por merakiziarına bayramda 
heyecanlı saatler yaıatacah 

Yazan: Ömer Besim 
Şehriinizin maruf dört büyük takımı 

'nın bayram turnuva maçıarına bugün 
Taksim ı;tadyomunda başlanacaktır. 

İstanbul lik maçlarında ender karşı 
laşan bu takımlar arasındaki turnuva 
futbol varlığımız için güzel bir tesadüf 
tür. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Güneş takımları kendi oyun tarzla· 
,rile şöhret yapmış, ayrı ayrı sevi!nıiş 
ve gene ayrı ayrı muvaffak olmuş ta~ 
kımlardır. 

Lik maçlarında biribir1erine karşı 
çok sürprizli neticeler alan bu takımlar 

u ba ık koy 
ara ı a ir kaç 

* * • 

Şubat 21 

t 
Sürü aahipleri zavallıları mütterilere tirin, besli göstermek için ne ç~re-
lere bat vunnamı,Iar! Fakat alıcılar da satıcılardan daha az açık göz değil. 
Koyuııları nerdeyse karpuz gibi kestirip tadına baktıktan sonra alacaklar. 

yal.ruz bugün değil, her gün heyecanlı Hani, kafes arkasından gönül bağla. ,kurbanlık koyun a1dı. Koca ba~ ramda 
oyunlar çıkaracak kuvvettedirler. , dıkları bir yiğitin hasretini gizli gizli ,bfr dirhem et sataınıyacağız. Zenginle 

Galatasarayı Beşiktaşa karşı, Fener· ,çeken eski zaman kızları vardll'. Gü- rin koyunları var. Fakirler de antardan 
bahçeyi de Gün~e karşı şu vesile ile .nün birinde yüzünü bilmedikleri bır ta 

1

geçinecekler. Biz ne yapacağız bilmiyQ 
bir kere daha görmek spor zevkimız )ip nanuna kendilerini görmeye gelen- ,rum! Hoş, bayramdan evvel de daha 

_ .. bakunından kolay bulunur bir fırsat de !erin~ Z>nlerine çıkarılırlar. parlak vaziyette değildik ya? Si:>ılerl 
Mutbaklardan dı~ gorünuş . ğildir. İsyan etmezler, itiraz etmezler. Fa - mize hak vermek isterseniz, tecrübesi 

Türkçedeki ccan boğazdan gelir• sö-( mabetlerle dolu iki. İki~ci ~~hmet Is- İstanbul lik oyunları zamanında Şe- ,kat görücülere çirkin, huysuz gözük - ,bedava!. 
;.ü çok büyük bir hakikati anlatır. Has- tanbulu aldığı zaman şımdıkı Beyazıt ;ref sahasında karşılaşmış olan Galata- ,rnek için baş vurmadık çare bırakmaz- , Hem bu tecrübe sayesinde, Küçük• 
talığa tutulduktan soq.ra §ifasına uğ - kulesi civarına bir saray . yaptırmış:~· saray - Beşiktaş takımları maçı henüz )ar. ,çekmeceye kadar bedava otomobH .se• 
raşmaktansa tutulmaıtıaya çalışmak el- Fakat Sarayburnunun yeşıl ve çok gu- ,kimsenin hatırasından silinmem~ olsa Ben dün aralarına karıştığını biçare ıYahati yapmanın yolunu da ö~renmış o 
bet daha doğrudur. Bunun içindir ki zel olması dalayısile daha sonra oraya ,gerektir. ,kurban koyunlarını, istedikleri talıple· 

1
Iursunuz! 

doktorluk ilmi, vücudun dayanıklı oı - bir saray inşa ettirdi. Be~azıttak~. sa- , Hakim bir oyunla salıayı 2 - ı m:ığ - ,rin görücülerine kötü gözükmey~ çaba 
1 

Taksilerin en lüksü, Çekmeceyc ka
masına çalışılmasını tavsiye eder. Da- ray (~ski Saray) adile, go:den d~.şen )up terkeden Galatasaray, nihay:L spor .,Iayan o sevdalı kızcağızlara benzettım. dar 4 liraya gidip geliyor. Çekmecede 
yanıldı bir vücut ise her şeyden önce hasekılere, kocaları veya ogulları olen ,sahasında her galıp ve her maglubun •, Aralanna karışan, yağlı kuyrukları- ,kuzunun kilosu 30 kuruşa satılıyor. Ha1 
iyi ~eslenmek suretile elde edilir. Bu valide sultaniara tahsis edildi. . . ,hemen her maçta b aşına gelen bir akı-l,nı tartaklayan müşterilerden ürker gi- buki burada 60 dan aşağı veremiyoı uı. 
hakikat çok eskidenberi Türk alimlen İlk zamanlar Topkapı sarayı ıçın ya- ,bete maruz kalmıştı. 1 bi biribirierine sokuluyor, adeta büzül Otomobile atlar, oraya kadar gidersı • 
arasında anlaşılmış bulunuyordu. pılan mutfaklar küçüktü. Saray halkı Bugünkii maç biraz da o günün re • ,meye, adeta küçülmeye, adeta yağsız, ,niz. Mükemmel bir gezinti yapmış, bat 
Türklerde mutfak işlerine çok büyük arttıkça ilaveler yapılıyordu, Kanuni ,vanşı mahiyetinde sayılmalıdır. Uzun ve cılız gözüımıeye çabalıyor gibiydı • bol hava almış olursunuz. Gelirken o. 
ehemmiyet verilmesinin sebebi de bu- Sultan Süleyman zamanında dünyanın ,scneler zarfında birtakım hadiseler ne· ,ler!.. ıomobile kilosu otuz kuruştan 15 kilo 
dur. en bNyük hükümdarının sarayı olan ticesi uzun bir dostluk yapan Lu ikı ta Fakat sürü sahipleri, onları müşteri ,da kuzu eti attınız mıydı, ktka! Etin 

Türk yemekleri dünya milletleri!\in Topkapıda beş bin kişiye yakın insan kırnın maçının hem dostça, hem d-:! ]ere şirin, besli göstermek için ne çare- ,İstanbul piyasasına ı,ıöre, hem seyahac 
yemekleri arasında tam bir karak ler var~ı. Mutfaklar da ona göre büyümüş- sportmence olaca~ını hesap edersek bu 

1

)ere başvurmamışlar? ti bedava yapmış, hem 50 kuruş ta üs .. 
sahibidirler. O kadar ki buna ahşan'~: tü. Ikinci Selim zamanında ve ı574 yı· gi.in tahmin edebildiğimiz kadar geni~ İçlerinde gelin gibi, telle pulla, bo- ıe kazanmış olursunuz! 
kolay kolay bırakamıyorlar. cTürk ıır:- Jında saray mutfaklarında y~ngın çıktı. ,manada güzel ve zevkli bir oyun sey- .Yayla süslenmemiş, tüyleri taranıp ka- Güldüm: 
bi kuvvetli• sözünü bütün dünyaya Kiler ve mahzenler tamamıle yand:. redileceğine şüphe etmemek lazımdır. partılmamış olanlar yok gibi. - Bu kabil karlar bize &öre değ' i ho 
y~yan sebepler~. de birinci~i şüphesiz ·Bu y~n.gın sa:aya dehşet verdi. Ayni Fenerbahçe • Güneş Zavallılan bir bacaklarını bıçakla - cam! 
Türk yemeldennın pek sıhhı ve besle- sene ıçınde bır zelzeleden İstanbulda . . . . yıp ta balon gibi şişirmedikleri kalmış! * 
yici oluşudur. Türk mutfağı bugün bü- ·dört yüz evin yıkılması, bir kuyruklu İkı ahbap takım galıbıyetı kendı leh ı Fakat alıcılar da satıcılardan daha Alıcılardan birisini de dinliyorutllc 
tün Balkanlarda, Arab4stan ve M: - yıldızın görünmesi, Mekkenin bi_r ~el .Ierine çevirebil_m~k. için ellerinden ge- ·,az açıkgöz değil. Hi~ birisinde öyle bo- j'akat ne tuhaftır ki, o da, celepten ve 
sırda, şimali Afrikada, Iran_ v_e Kaf - tarafından tehdi.t .edi.~~es~: Ş?yhısla~ .len v~. ~~tbol ~ı~gısı ~cı.:n~a ~e\:cut o- şayla, telle, pulla kanacak göz yok. Ko 1tasaptan az bedbin değil: 
kasyada diğer mutfaklara bakım bula- Eoüssuut Efendının olumu gıbı hadı- lan butun kabilıyetlrını bır aıaJa ~0?· yunları neredeyse, karpuz gibi kestı _ - Berbat. .. diyor. Ortalık berbat ... 
nuyor. Türk icadı olan! y~hut Türkün seler de olduğu için ikinci Selim za • l~ma~ suretiyle .bu maçı kazanmak ıçı.:-ı :np tadına baktıkta..n sonra alacaklar. Şöyle eti yenir bir koyunun yanma va• 
elinde en yüksek_ tekamul no~tasın:ı ten korkmuştu. Mutfaktaki yangın onu k~bılir nasıl bır kuvvet sarfedecekler Biçare hayvanları, birer titiz opera rılmıyor. On beş lirada ayakdireyen, 
yükselen pilav, yogurt, ~el~a gıbi yi - büsbütün sarstı ve henüz tamir edilen dır.. . .. .. tör dil;:katiyle muayene ediyorlar. on dörde inmiyor. Yılda bir kere seva; 
yecekler bugün garpta bıle on safta bu. bir hamama girdiği sırada düşüp ôldü. . Lık maçlarının başından ben buyuk Koyunlar, altı ile on beş lira arasın~ ,işleyeyim diyorsun, öyle dolapiar dön 
lunuyor. . .. . İşte bugün rnevc~t olan mutfaklar, bır gayr:t .~arfe.tmekle b~:aber ~e~e ol da satılıyor. Bana kalsa, altı liray&. sa-

1
dürüyorlar ki, ı,ıünaha cirmeden kur• 

BugUn sıze yalnız Turkıyenin değil, vanan mutfaklann yerine Mimar Si · dukça buyuk bır şansla ~nde yuruyen tılan kovunla on beş liraya satılan ko- tulabilirsen, sadaka veriyorsun! 
belki bütün dünyanın en büyük mut- ~an tarafından yapıldı. Mimar Sman Y~:üyen Fener~ahçenin lık maçian h~ yun aravsında pek fark göreceğim yok. · Şu var ki, kurban bayramı say.e ... in.
fağından bahsedeceğim. Bunlar Top • başta Süleymaniye olduğu halde yap- rıcı~d~ yapacagı bu maç, ço~ eh~~mı- !'akat erbabı öyle anlıyor ki!.. . de, yılda bir defa olsun, yedi&imi:;: etin 
kapı saray~~~-~~r v~ dünya mimarla - tığı camilerdc, köprüler, kervans_a· yethdır. Bun~a~ _?Ok. kısa ~ır muddel Satış yerinde, c kurban» kelimesi et pe eti olduğunu bilebiliyoruzl 
rının en buyugu, Turk (Sinan) tara - raylar, çeşmeler ve imaretlerde oldu.?u .evvel ı - O gıbı uzer~~dc dikk~tle du- rafında yumurUanan nüktelerin bini * 
fından yapılmıştır. gibi bu mutfaklarda da büyük bir us- ,rulacak bir sayı ile Gu~eşe ga:ıp gel:n bir paraya!... !lava Kurumundan bildirdikıer~nt 

* tad!ık gösterdi. • Fenerbahçe. inanmak la.~m .kı. bugun . Açıkgöz bir müşteri, tombui bir ko· .göre, Büyük çekmecede Süleyman Ka,. 
Ayasafyayı solda ve Sultanahmet * ~.üsavi bir varlıkla musavı bır oyun ,yuna ı4 lira isteyen satıcıya: ya, Üsküdar Salacak iskelesinde H ın• 

çcşmesmi sağda bırakarak (Babıhü - Bu mutfakların üç kapısı vardı. Her ~çın meydana çıkmış olaÖktır. . _ Etme yahu ... diyor. Benim niye. ,di, Üsküdar Selimiye caddesinde ~r~h· 
mayun) dan girenler büyük bir mey • biri. helvahane, has mutfak ve nşağı . mer Besım tim kurban edilmek değil, kurban kes- ,met Erkmen, Samatya Çavuş zade ::.O• 
dana varırlar. Sağda Gülhane hasta - mutfa?a mahsu~tu. Reçelhane, kalay - Voleybol maçlari rnek! . kağında ~ami.l, kurban ~edell:rinı Tay 
nesine giden yol, solda Askeri müzc hane, ıki mescit, bir hamam, tuz ve er- İ t b 1 1 b 1 aJ'anlığı tarafından . _Ben de sana bunu 14 lırndan aşa- yare Cemıyetıne teberru etmışler ... 

d B d - 1 h d . s an u vo ey 0 d ··ı b . k b G .. 1 'Id·-· .. b bU vart'ktır. u mey Tanıkve agaç ar arasın1ı zak ambarları, mutfak a 1emesııP ahş- tertip edilen şampiyona maçiarına dün ğı verirsem, koyunu egı , enı ur an , ene. soy enı. ıgı~eh gdore,
1 

sev?. ı 
gkeç ı en 

50

1 ?~a S~p .akpı bsbara1 .Y~knınk a1sı ı çı ve tablekarların oturma arına ma - Galatasaray klübü salonunda devam e· etmi§ olursun! §ekilde ı~lemeyı tercı e en er gun geç 
apısına ge ınır. ıvrı u e ı ı ı u e. sus yerler de buradadır. d'l . . * ,tikçe çogalıyormuş. 

si olan, kesme taştan yapılmış olup Mutfağın en büyük amirleri kilerci- ı ;ıştır. 
1 

d T kapı ı5 • 4, ıs _ 9 Bir celeple konuşuruyorum: Celepler, kasaplar da: 
vaktile (Orta kc.p!), yahut Babüsse -ı başı ve tatlıcıbaşı idiler. Adamla•· da, .b.ub~laç ar: k?Ple Davutpaşaya ga. - Tabi? piyanko g'ibfpir bizım i~! -Eskiden, diyorlar, biz kurban de• 
Hi.m denilen bu kapıdan sonra (Divan a~çı, ekmekçi. ta\'ukcu. sütçü, don· ~ı ı ır .sa~ı ar ıy diyor. Bilmem nereden bin koyun gön risini almak mukabilinde koyun kesi• 
meyd~nı~ na g"rilı r. Bu mE>ydanın ct • durmacı ve saire diye on iki k sma ay- hp gel:~ştır. , d'ğinden istanbulspor perilir ... Yolda bir soğuk sürüyü kırar yorduk. Şimdi aramızda sözleştik: Deri 
rafı •. ustu tavan lı bE-yaz mE-rmer di - rılmı~1ardı. Kanuni Sultan Sü!eyma - t .~na o. u f.E'.m~d ı dilmiştir. ,geçirir. Elinize beş yüz koyun y~ gelir, ,mukabilinde koyun kesmiyoruz. Bu sa 
reklı revaklarla çevrilm ştir. Saray nın bir 1-aııur •ames:ne göre mutfak a. lU n:en ga 

1~. aıs ~ 9 15 _ ı o sayılari- ya gelmez ... Koyunların dışarıdan ls • yede hem biz zephiyemizi alıyoruz, 
mutfakları işte bu me~ danın sağ tara .l dam'arı 1350 den aşa "rı olamazdt. Yal-

1 
GOaıatka.~a:.a)' -ı- e'tmiştir tanbula getirilmesi gibi, burada bakıl- hem de halkı, kurban derilerinı Tay• 

f d d A k ı ··k k k ı e rta ·ovu mag up · . . . . 
1 

. ~ ın a ı~. r a arı, yu se . n. e duvar- n•z pcıdı<iahın şahsına mahc;us mu• fak. ,.. . r 5 . ı O ı 5 _ 5 sayısile Fener- ması da bir derttır Zaman olur kı, bu· yare Cemıyetıne vermeyee m ec mı e 
ları halınde Ahırkapı fenerının bulun- ta kırk kişi çalışıyordu. Bunların sa - E~ up, . ' . t' koyun bize, satılabileceği fiyatın ild m· oluyqruz! 
duğu. tarafa ~e'l 'tmiştir. Mar~ra - ym İbrahim ve dördüncii Mehmet za· yılm.~za galıp rgelı:ıı:c~~ hafta devam e misline mal olur!. . Gülüyorum: . . 
dan Istanbul lımanına gıren gemıter - lT'anında yetmişe varmıştı. . Musa?akala a g * - Desenc artık kurban derılPr4 hat 
dekiler, bu duvarları ve her birini.:- tc- S" raydaki cariy€ler, haremafta ları, dılecektır. S , t k Bir kasabı dinliyorum: vaya değil, Hava Kurumuna gıcl ) or! 
pesinde bırer baca olan yirmi buyuk iç aP,' anları ve saireyi beslemek için Bulgar lavya a um - İşlerimiz berbat." diyor ... Herke3 N. s. 
ku b bey i pek güzel görürler. Mutfak -ı kullanılan ahçılarla yarnakların sayı • 1 zm' re o. idiyor 
ların uzunluğu en az bir hesapla yüz laı·ı iı;e akla durgunluk verecek kadar- İ . 

20 
(H :') Bulcrar Kralı 

. . . . zmır, ususı - b 

dlı metre, genışlıklerı de kırk metre- dı~.. S M Bor·s tarafından vazedilen kupa-
dir. Bu hesapla altı bin metre mu · Uçüncü Murat zamanında mutfak • · k · ı.B 

1 
Slavyası takımı bay 

bb b. h · lll 7 k' . di B d yı azanan u gar ra aı ır sa ayı ışgaı eder. larda çalışanlar ışıy . ura a 'k' . d"rdüncü günlerı şeh. 
M tf kı b ı k .. .. d 1 k ramın ı ıncı ve o u a arın aş angıcında (Dolan o- vazın en sıca gunun c sa ep, ışın en . . d 'k' pacaktır 
- ) - - rımız e ı ı maç ya · . ·--ca~ı vardır. Sarayın ihtiyacını karşı- soauk gününde de her saat donaurma - · ·~·~· --- · · · · · · ·-

1ıyan Kırkçeşme suyu burada ve d. - bulunurdu. daki ziyaiete çağırılanlarla birlikte bu 
bine kıvrıla kıvrıla bır merdivenlc ini- Mutfaklarda bir yılda otuz bin ta - mutfaklardan yemek yiyenler on bın 
len derin ve büyük kuyuda toplanırdı. vuk ve bindi pişiri:lirdi. kişi olurdu. 
Atlarla işletilen bir dolap bu suyu ka· B.r yılda burada pişirilen koyunla • Dördüncü Mehmet zamanında ve 
pının üstüncfekı hazineye çıkanr ve o· rm ~avı!;ı (22,500) ve kuzuların sayısı ı650 yılında yaşamış olan vczirlerden 
ra.,dan sarayın her tarafına borulario dn ( 400) dü. Çi.inkü saray halkı Fatih (Ev'liya Çelebi) nin efendisi Defter -
sevkederdi. Sultan Mehmet zamanında be~ yüz darzade Mehmet Paşanın mutfak işleri 

* raddelerinde iken üçüncü Murat zama- hakkında şunları öğreniyoruz: 
Şarkİ Roma imparatorluğu zamanın- nında ve daha sonraları beş bin kişiye cMehmet Paşanın gümüş ve fağfurt 

da Sarayburnunda saray yoktu. Ve bu- varmişlı. Bazı ba:·ram, cüh1s, sünnet bir çok sofra takımları, klabdanlı ve 
rası Atina ve Romadaki Kapitallar gibi düğünü gibi günlerde dışarıdan saray-

sırmalı bir çok değerli sofra örtüleri 
vardı. Aşçıları kırk taneydi, Paşa sefer 
de bulunduğu zaman yirmi tanesi sof· 
racıbaşı ile önden gider, yirmisi paşa 
ile beraber bulunurdu. Bu kırk aşçının 
eşyasını taşımak için, beş ahır uşağı, di
ğerleri çadırcı ve saire olmak üzere 
yirmi uşak kullanılırdı. Yedi aşçıbtışı

sı ve her aşçıbaşısının da birer çadırı 
vardı.» 

Üçüncü dördüncü derecede bir ve ~ 
zirin mutfağı bu kadar şatafatlı olursa 
Topkapı sarayının mutfak işleri hak -
kındaki malfunat bize hayret verme ~ 
melidir. 

Mutfak halkının bir defa bir harptc 

padişahın çadırına ltadar sokulan düş• 
manı, bir defa da saraya hücum edell 
ve muhoıfızları kaçıran asi Sipahilerle 
Yeniçerileri püskürttüğünü tarihle~ 
yazıyor. 

Beş on bin kişiyi besliyen, kavukl.ı, 
ve sırma elbiseli aşçıbaşıların ı 200 o.ş• 

çı ve yamağa kumanda ettlkler: btt 
mutfaklarda şimdi in cin top atıyor. 

Bugün için biricik değeri Mimar Si .. 
nan gibi dahi bir Türk mimarının elin .. 
den mükemmel bir eser olarak çıkınJŞ 
olmasıdır ve bunun jçin cumhurıye• 
hükumeti ıs,ooo lira vererek bunları 
tamir ettiriyor. 

Turan Can 



' 

Haftanın Filmleri 
"S ümer, sineması: "Ipek, sineması: 

Bağda d b·ülbülü Port Arthur 
Oynayanlar: Müni.re :Zlmehcliye ile Oynayanlar: Danielle Darrieux, A • 

Ahmet AllAm. dolf Volbrük, Charles Vanel . 
Mevzuu: Mevzuu: 
Cemal bir Tunuslu tüccarın oğludur. Annesi Japon, babası Rus olan bir 

Amcası onu Cihat ile birlikte Bağdacia kız bir Rus zabitini sevmektedir. Bu 
bir i' için gönderiyor. Cemal Bağdatta Rus zabitinin Port Arthur müstahkem 
bir kızı seviyor , ona bir ev satın alı· mevkiinde mühim bir vazifesi vardır. 
yor ve işleri yüzüstü bırakıyor. Cemal Kızın ayni zamanda bir erkek kardeşi 
tam mlnasile bahtiyardır ve bu kız ile vardır. Annesinin ilk kocasından olan 
evleneceğini amcasına söylüyor. Faka! bu erkek çocuk Japonyada büyümüş· 
amcası bu işe taraftar çıkmıyor. Bu sı- tür ve Japon zabitidir. Kız Rus zabiti 
rada Tunustan Ömer geliyor ve yenge· ile evleniyor. Kardeşi buı .a fevkalade 
sinin kızı Şahinde il ~leceklerinı ha- mufber oluyor. Bu sıralarda Japonlar 
ber veriyor. Cihadın vaziyeti nezaket ansızın Port Arthur'e hücum ediyorlar. 
kesbediyor. Kızı buluyor ve artık Ce· Rus _ Japon muharebesi başlıyor. Kız 
mali sevmediğine dair Cemale mektup üzüntü içinde ... Günün birinde karşı· 
göndertiyor. Bu sayede delikanlının kız sında kardeşini görüyor. Deı •. ~anlı Ja. 
dan vazgeçeceğini ümit ediyor. Amcası, pon ordusunun istihbarat zabitidir. Ca
yengesi ve Şahinde de bu aralık Bağ- susluk yapmak için gizlice Port Arthu· 
dada geliyorlar. Şahende Cemalı deli- re sokulmuştur. Genç kadın kardeşin
ce sevmektedir. Ona yaklaşmak için uğ den uz klaşmasını rica eylemektc ise 
raşıyorsa da Cemal ondan daima mak de delikanlı aldırmıyor. Mevkii müstah 
kalıyor. Bu vaziyet karşısında Şahin- kem kumandanı zabitin karısından şüp 
de, nefret ettiği halde Ömer oğlu ile he eyleme~e başlıyor. Genç kadın mü~ 
evlenmeğe karar veriyor. Bunu fırsat kül mevkide: Ne kardeşini teslim eyli· 
telfıkki eden Cemal Cihat ile birlikte yebiliyor ve ne de kardeşinin istediği 
Şama gidiyor. müdafaa pH1nlarını aşırıp verebiliyor. 
Nazır bir ziyafet vermektedir. Nas - Bu arada yakalanıyor, bir hay!i mace

rullah ta davetlı bulunmaktadır. Bu zi- r&dan sonra kadının kardeşi idama mah 
yafet esnasıtnda rakkase E1gandura kum oluyor. Rus zabiti ise karısının ha 
meşhur rakısiarını davetlilere göstere _ rekctinin ölümle ödeneceğine kanaat 
cektir. Elganduranın fizerinde karısı · g(>tirerek onunla beraber P ·rthur· 
na venniş olduğu mücevheri görünce den huru~· hareketi yapacak bı. llus tor 
Nasrullah vurulm~a dönüyor. Rakkrı- pidosuna ·biniyorlar ve ikisi birden ölü
senin kızı olduğuna artık şüphe etmi · yorlar. 
yor V€ karısı Adileyi hatırlıyor, ziya· Bu filmde genç kadın rolü Daniellc 
fetten sonra rakkasenin evine gidiyc,r. Darrieux; Rus zabiti rolü ise Adolf Vol
'Orada Adile ile kızını görünce delice se b .. ük tarafından yapılmıştır. 
Viniyor. Bunları alıyor ve beraberce ya .:..:.:.;...:;;.;~~-..:;..~--------
§amağa ba~lıyorlar. Nazır ise Elgandu. Haftrnın sinema programlari 
ra ile evlenme~ kuruyor. Kadın muva· Türk : Türk İnkılabında Te· 
fakat ediyor. Düğün gecesi Şamdan Cc rakki Hamlelerı 
ıvaı ile Cihat geliyorlar. Yaptığına piş-
man olan Cihat meseleyi Cemale an· Snı·ay : Niçevo 
!atıyor. Cemal E!gandurayı kaçmyor - Me!ek : Bü!büller Öterken 
sa da yolda yakalanıyar ve Nazmn hu !pek : Port Arthur 
ıuruna çıkarılıyor. Fakat Nazır Elgan·ı Sümer : Bağdat Bülbülü 
duranın Ccmalin amcasının kız~ oldu- Sakarya : Bülbüller Öterken 
ğunu ve seviştiklerini ö~renL"lce onlan ---------------
affed iyor ... 

= 

Solda Port Solda Port Arthur, sağda Niçevo, aşağıda &ğdat Bülbülü filmlerinden sahneler 

"Türkn sineması: ı H Melek n ev "Saragn sineması: 

Türk inkılabında u Sakarya n sinemaları: Niçevo denizaltı 
terakki hamleleri Bülbüller kahramanları 
Türk sineması İnkılap tar~himizin 

lafhalarını anlatmak üzere kendi stüd- öterken ... 
yolarında hazırladığı bir filmi göster. Bülbüller Öterken filmi Marta Eger. 
meğe başlamıştır. Türk stüdyosunıL'l t' · f'lml · d bi ·d· Kuv • 
b filmi. kl k · · d ed'lm' b' ın en yenı ı erın en n ır. u yo u ıçın e var ı ış ır · t·ı 
eserdir. Otuz senelik tarihi bütün ha· vetli bir mevzua malik bulunan bu ı m 
reketlerile, bütün §ahsiyetlerile, harp· pe meşhur san'atkar ve muganniye M.ar 
leri, istiliları ve istirdatlarile canlan- ta Egert en güzel şarkılannı .ııöylemış-
dınnaya çalışmıştır. tir. 

TiiTk inkılabı filminden iki sahne: (Yu kanda) İsmet İnönü ve kumanda heytı
ti, (Aşaiıda) Hürriyet ve İtilaf Fırkası na mensup olanlar tarahndan Idare 

edilen intihabat 

.. ,,.... 

Bülbüllcr Öterken filminden bir -.ahne 

Oynayanlar: Harry Baur ile Marsel 
Şantal. 

Mevzuu: 

Terez namında güzel bir dansö?. Sa
rak adındaki bir çete reisinin emri al
tında ve onun Aleti olarak çalışmakta
dır. Kadın nihayet bu hayattan nefret 
ederek Kergoet adında bir l'.,ransız 
bahriye zabitine iltica ediyor. Aradan. 

seneler geçiyor ve Terez evlenmi~ bu

lunuyor. Kocası Kartiye bir denizaltı . 
gemisi kumandanıdır. Kergoet te ayni 
denizaltı gemisinde ikinci kaptandır. 
Bu zabit büyük bir bahrlye zab:tmin 
kw Kler ile nişanlanmıştır. Sarak ni· 

hayet Terezin izini bulmuştur. Kadını 
tehdit ederek gene istifade eylemeğe 

yelteniyor. Terez tekrar bu hayata atıl 
mak arzusunda bulunmadığından me-

seleyi halasklrı Kergoete açıyor. Sa • 

raıt hem kumandan, hem de Klerin ni.

§anlısı üzerinde şüpheleri tahrik ed~ -
yor. Sarakın vapurunun silAh yükiL ile 

hareket ettiğini haber alan Amirallik, 
bunu yakalamak için denizaltı gemisi 
ni tahrik eyliyor. Denizaltı gemisi Sa· 

rakın vapuruna atq açarak batırıyor. 
Fakat birinin ihaneti neticesinde deniz 
altı gemisi dahi batıyor. Kumandan ve - . 
Kergoet denizaltı gemisinin tayfasını 
kurtarıyorlar. Yalnız ikisi kar§ı ka2]:.: 

ya kalıyorlar. Nihayet bunlar dahi kul' 
tanhyor. Mesele anlaşılıyor. Kuman • 

dan karısı ile bar14ıyor ve Kergoet nif 
taniısı Kler ile avleniyor. 



ıo Sayfa , SON POSTA 

Suriyedeki tahrikçilerio Halkevleri 
Şubat 21 

Halkevlerinin altıncı yıldönümü 
bugün bütün memlekette kutlulanıyor tl • b k (Baştarafı 1 inci ayfada) gayre erı oş çı tı vazt ve mürnasil hareketler tarih sıra-

sile hep bizimkinden sonradır. Ayni (Bq tarafı 1 inci -~~ada) , Dahiüye Vekili Şükrü Kaya, dün 
(Baştarııfı 1 inci sayfada) karşı bir husumet fikri ve istila emel hareketlerin tatbikat ve filiyat saha - M:mleketin her koşeaınde san at akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

mi p ... şinde ba~lıyacak olan müzakere leri besliyeceğine Bağdat Araplarını i- sında muhtelif memleketlerde görü • ve resı.m aahasında yetişen iatidatların Şükrü Kaya, Haydarpaşa istasyonun
lerde birtakım şeyler kopanlacağ! ü - .nandırınak çok güçtür. Burada herkes, len ileri ve geri ayrılıklar, milli seci- eserlerınİ tqhir edebilmeleri için en i- da Vali ve Belediye R · · M hitt' 

'tl . ard F S . h k 1 uh' • le · t · I · · hi H eısı u ın mı en v ır. ransanın unye eye- Türkiyeye bir büyük ardeş gözile ba- ye erin, m ıt rm esır enne ve çalış- yı mu t alkevi salonları olmuştur. Oatu''nda;;. il d'~ tt f d 
tin b h k f ı k 

... • e ıger zeva ara ın an u-
e u ususta uvvetli vaiUerde bu- ,kar. Bunun için S urlyede malum mu- ma tar:zlanna at o uruna Iazımd~r. Halkevlerinde 11 1 san' at sergisi, w 1 

1 ld • b hafil" ku'akta h lerd ıkan hrik.. b ,.. ih ·ı ·· d lan · k 'l"'b gur anmıştır. unm~ o ugu, u ma m • n it en ç ta atm uralarda .ı.ar sırası e on e o ın ı n ımı • 36 yerli mallar sergisi açılmıştır. Hal- ş··k .. K H lk I . . ldö-
kula ·,a yaydığı şayialardan anlaşılıyor. ,hiç bir teSir yaptığı yoktur. Araplığın zın eser ve derece itibarile en öne geç· kevlerinde açılan ]isan kurlannda 936 .. .~ ru a~a, a ev ennın Y? 

Bugünlerde burada hükfunete men- ,Türk tehlikesine kaJlı müttehit bır mesi için çalışmamızı tanzim etmek . d 13 198 · . . . numu ve yenı açılacak Halkevlen do-
senesın e ders verılmıştır. ] ·ı b .. A •-- H lk · d sup olmıyan Nasyonalistler arasında de ,cephe alması lüzumuna dair Suriye ve temposunu behemehal memleketin '. .. ... .. .. ayısı e ugun nA.ara a evın e ya• 

vcran eden kuvvetli bir dedikodu var- matbuatının tehlike işaretine benzeyen ihtiyacına uydurmak mecburiyelinde - ralkevlerı Ataturk un kultur saha- pılacak merasirnde mühim bir nutu~ 
dır. Geçenlerde Halepte bazı nümayiş ,neşriyatı burada bugün hiç bir akis yap yiz. sın a. yaptığı. i_n~ılabı.n en ı.:eri~li : söyliyecek ve nutuk radyo ile yurdun 
ler yapan Harsül vatani (Vatan müda· puyor. Milletimizin seciyesi ve tabii mub= - serlerınden bırıdır. Dıl ve tanh mkıla- her tarafından dinlenecektir. 
faası) gençleri Fransız zabitlerine hü- Bugünlerde İrakta efkan en zıyade tirniz böyle çalışmalara muzaaf cevap- bında Halkevlerinin büyük hizmetleri * 
cum etmişlerdi. Birkaç gün örtbas edı.- ,meşgul eden şey, ordudur. Orduyu İra lar ve semereler verecek kabilıyette - doku!lmuştur. Eminönü Halkevinde tören 
len, neşir ve tefsirine müsaade oiunmt· kın vaziyeti ve kudreti ile mütenasip dir. Halkevleri spor ve köycülük saha- Eminönü Hal.kevinden: 
yan bu badıseden bugünlerde gazete- bir şekle sokmaya ve billıassa tayyare- Türk olan inkilabımız zaruri ve tab:..i larında da ~rimli eserler kaydetmiştir. Halkevleri yıldönümü 21 Şubat 937 
ler bahsetiniye başladılar. Gayet müte- .ciliğe ehenmiyet verilmektedir. Hnlt:n olarak Türkçüdür .de. Türk ve Türkçiı Bilhassa köycülük sahasında köylere Pazar günü aşağıdaki program gibı ku1 
zelliliıne bir dille Fransızlardan özür dı bir takım uİnran teşebbüslerile de meş vasıflarını esaslı bır §iar olarak bünye- muhtelif gezintiter yapılmı~. köylü ile la.nacaktır. Merkezde yapılacak tören 
leyen bu neşriyata Suriyenin hakiki is gul olan hükUmet reisi, vilayetlerde do si~ d; . ~.ı~an. ve yaşa.~ bu. in kilabm temaslarda bulunulmuş, köylünün i~in davetiy~ y~~· Alayköşkünde ve 
tiklalini isteyen Nasyonalist zümre bu !aşmaya çıkmıştır. mılliciligı ınhlsar ve infırat ıfade et - dertleri mü"'ku"ll · 1 H 1 rilecek temsil ıçın hazırlanan davetiye 

- k illicll'W· . '" erı aoru muf ve a- 1 w V 
neşriyattan dolayı fena halde kızıyor- Iraktil hükumet, halkın kültür işle- mez. Tür mı ıgının hedefi, mede- kevleri dokt la tar fı d k .. 1 .. 1 er Cagaloglundaki merkez bürosun · 
lar ve açıktan açığa s~yleniyorlar. On- rine pek çok ehemmiyet vermektedir. pi kültürün ve insanlığın müşterek ve ed~r ." a n an ·t:..~Y u~ dan alınabilir. . 
ları en ziyade kızdıran şey şudur: Türic Mektepler açılmakta. Avrupaya talebe yük.._c;ek duy~lannın müsbet yollarda :ı~ty~~e ı mif ve parasız 1~ tevzı PROGRAM: 
lerle arnıruma mevcut ve Tüklerin hak gönd ·ı kt d" & .. 1 d b' inkişaf ve intı..şarını esas ittihaz etmek· 

1 Hmı'ıkr. 1 - Gündüz saat IS de Cağaloğlu 
lı olduklan bir meselede bu kadar gü- k ;~7\ ~~ tal nbes~u.n e~ .. e k' ır tir. Bu gayeye ermek için halka da - a evi Tilık münevverile Türk merkez salonunda: a) Ankaradan veri-
rültü koparan ve Suriyeyi bir Türk is- ço rk'k 1 u .e . ı~ın . ur '!e- yanmayı da en sağlam ve kısa bir yol köylüsü aruındaki meafeyi kapatan len söylevler radyo lle dinlenecektir. 
tilftsının tehdit etmekte olduğundan Y~ tet .1 ata. ve tahsıllerın~n ıkmalıne bilir. bir müeuese olmu~ur. b) İstikia1 ına.qı: Evimiz orkestras!. ta-
bahseden bu zümrenin, bütün Suriye. g?~derılmesı~den C:hemmıyetle b~hse- Atatürkün memlcketi ve milleE e- Işte 6 yıldanberi yurda bu hizmetleri rafında.n, c) Söylev: Halkevi Başkanı 
yi işgal altında tutan bir ecnebi kuv- dı~ıyor. Henuz kat t kararlar veril~e- sir olmak, yani mahvalmak tehlikesin· yapan Halkevlerinin bugün 6 ıncı açı- Agfıh Sırn Levend tarafından. ç) Söy
Vete karşı bu kadar mütezeUilAne af di- mış olmakla beraber lra.k Türkıye- den kurtardıktan sonra bir daha böyle lış yılını bütün yurd gibi lmınbul da lev: Dil, tarih ve edebiyat §Ubesi baş-
lernesi bir hatadır. cMevhum bir istila- nin tecrübe:erinden istifa?e etmeğe bir ba_direye düşmemesi. için bulduğu büyük meraaimle kutlulayacaktır. kanı ~~ Bayn tarafından, d) Kon-
dan dolayı kıyamet koparanların mev- çok ehemmıyet vermektedır. en emın vasıta, Cumhunyet Halk Par- Kutlulama m · · h d ser: Evımız orkestrası tarafından. 

• • .. • ., A • • .. • • lm w era.aımı er yer e saat 2 .. 
cut ıstılaya karşı. bu ~adar z~lil olmala ıKtısa~ı ışiere d~ yem hukiimet çok tısı Kuruwmu o uş v~ ona tutacagı ve 15 de başlayacaktır. _ -: Gece saat (~0,30) ~ ~lay!oş. 
n ne kadar hazın bır şeydir!:. dıyor- büyük bır eheııunıyet verrneğe ba~la- tu:una.cagı .yolu kend.ı elile pl.Anlaşt~- Şülcrii Ka anın mıtlaı ~e. a~ Mera~ pıyes: EvtmJZ Göste-
lar. .. .. dı. Bu arada ziraatin inkişafı için ye- d:gı dın~~ık progresıst programı ıle Y .nt ~besi amatarleri tarafından, 

Bugunlerde burada çok soylenen şev niden yeniye bir takım arazinin sulan- gost:rmişt~r. . . A ~ - Hayatta nasıl muoaffakı BaRIJellll içtim d 
lerden biri de birtakım Suriyelilerin . t k .. b' t k Türk mrlletını layık oldugu yuksek ? V a an 
Lo masını ternın e me uzere ır a ım - olmalı s J·ı.. 

zan muahedesi hükümlerinden istifa k ll ı k ü . . A mevkide tutmayı ve Türk milletini be- • onra .Htısat Vekili 
C! d k Tü • .. . . . ana ar açı ması te arr r etmıştır. - · t . · -· de .. ta b' . 11 __ .__L l 1 e e ere rk tabııyetme geçmek ıçın . . h . .. . şerıye ıçerısın mum z ır camıa (~aaa 7 nci aayfada) le .l~Z i •tti 
gösterdikleri isticaldir F'lh kika b çılacak kanallar ıçın aylı muhım pa- yapmayı istihdaf eden bu ı:ı"- yol B t..~.l· d b' k m re gı 

• 1 a • ır .1 k · V k .1 O 1 -...,. • u ru:ıuıse en ır aç sene sonra 
çok Suriyelllerin bu muahede alıkamın ralar sarfedı ece tir. a tı e sman ı halk kütlesinin her bakırndan yüksel- «Central transfortat• Co · ' (Bq tarafı 1 inci sayfada) 

· if d d 1 • fı d .. d · ·ı · · · · ıon mpagne.- nm g-t- E · İk " · dan ıst a c ederek Türk Ubiiyetine ev etı tara n an vucu a getın mı~ mesını kendıne temel yapmıştır. bir yataklı vagonlar i.şi çıktı bu ış· al~ 0 u.ren ge vapurile tısat Vekaletı 
geçtikleri görülüyor. olan me,hur Hindiye sedlerinden çok Partinin vazifesi_ evvela bu temeli mak için benden başka Pul~an i~n- Denız M~~:_ı Sadullah, ~ .Bankası 

Bağdat, 13 Şubat (Husust muhabiri- istifade edilmekte olduğunu söyliyen yapmak ve bu saglam temel üzerine de bir rakip daha vardı. Pulimam u _ U~umi Muduru Muammer Enş, İzmu 
miz yazıyor) - Suriye ile Türkiye a.. Iraklılar Osmanlı devletinin bu hizme- Y~~ ide~llerini kurmaktı~. . . zaktan tanırdım, kendisi i§ adamt ol - L~an-~~~ürü H.aşmet, Kuıı.ıü~m i'· 

• rasında mevcut olan Sancak mese1esi tini daima şükran ile &nmaktadırlar. Hukfımetın her sahadakı faalıyetı maktan ziyade dehşetli inatçı olmakla len mudu:ü İ~aıl Hakkı da İzmıre ha 
İrakta bidayette bir heyecan uyandır- El T 1 K k' k d 1 buna matuftur. Zaten devlet lrurmak · maru.ftu. Biliyordum ki ziyan edecek reket etmışlerdır. 

yevm e oçe e a ar ge en t IL b d B' t fta d ı t 1 Bac::vekil İsmet İn.. .. İkt t v-1-lU 
mıştı Suriyeden gelen feryat ve figan k' B ~d d . 1 1 k b k an "B. gaye u ur. ır ara n ev e fal«at işi bana bırakınıyacak Kumpan- :ı onu, ısa ~ 
burnda hayli tesirler yapmıştı. Fakat e~ ı ~g at e.~ıryo unu .~a Ş? e .e: ve hükfunet bu asli vazifesini yaparken, ya ile görüşmek üzere Nev;orka git - Celal Bayar ile birlikte İzmirde liman 
110!1 zamanlarda İrak daha doğrusu BElA s~ne .b~glama~ ~zere ~eşebb~s~ta d~ ~~rı diğer taraftan Partinin de bu kalkın - mi.cltim, ben de Pullman'ın indiği otele işlerini ve diğer iktısadi işleri tetkik 
dat efkan bu mesele ı'le artık 0 kadar şılmıştır. Bu ıfJn netıcelendırılmesı ıçın mayı bizzat halkın halk için ve halk h . di 0 .... tü"k k edeceklerdir ... . . ma sus ın m. gece goruş w, en • . · . 
meşgul değildir. HattA herke!, Suriye- lazımielen feyler yakında ıkmal edıle- elile yapmasını temin ettirmesi Bü - disine: B~vel?l. v: .ıktısat Vekili İzmirdeki 
nin bu meseleyi bir Türk . Arap mes~ ceğinden Türkiye ile Irak arasındaki yü~ ~d-er taı:umdan Partiye verilmiş _ Azizim, dedim, bu rekabet !kimi- tetkilde~ bıtirdikten sonra trenle Aıı 
lesi yapmış olmasından dolayı mütees- muvasala yeni bi:r kolaylık kazanmı_, o- aslı bır odev~r: zi de mahvedecek, sen de ziyan ede _ karaya doneceklerdir. 
sir görünüyor. Türkiyenin Araplara Iac.aktır. Parti ve .Part~_il:r her Y_erde b.?nu ko- ceksin, ben de ziyan edeceğim, gel sa- İzmirde hazırlik 

---------- nuşmalarıle, garuşmelerıle, musahabe na şu işin yüzde ellisini vereyim, or . 
Habeşler, Adisabahada J Çeklerle Almanların ve ko:ıreranslarile yapmaktadırlar. Fa- tak olarak çalışalım 
Mareşal Grazianiye ı Arası neden bozuk? kat eger Atatürk kendilerine ve bütün Pullman bu tekluuni derhal red-

İzm!r, 20 (Hususi) - İzmirliler Baş
vekil Isınet İnönünü hararetle ve içten 
gelen tezahüratla karşılamaya hazır ~ 
larunaktadır lar. 

s • k l 1 1 millete Halkevleri gibi toplııyıct, bir • detti 
UC. BS yap l ar (Baş tarafı 7 inci sayfada) leştinci ve tanıştıncı bir _müesseseyi Be~ nihayet son bir teklif daha yap-

(Baştarafı 1 iDcl sayfada) ı Çekoslovakya parlamentosu ilk defa kurarak çalışmalarına emnıyet etme • tun. 
tesir bıralanak için tertip edilen ve hu olarak toplandığı zaman Çekoslovakya seydi bugünkü şartlar içerisinde fert· 
susi ı~~a~imle n_çı~an aieni davaya da- Cümhuriyetinin içine zorla sokulduğu- lcrin tesirleri çok malıdut kalır ve ga
h11 d~ıldı_r.. CurumJeri sabit olanlar muzu, ve bundan dolayı her milletin yeye VUöul müddeti çok uzamış olurdu. 
kurşu"la dızıleceklerdir. kendi mukadderatına hnkim olmas.. Halkevlerinin kültür, sosyal ve ekı')· 

CeneVTeye gidecek hey' etimiz 

Ad aba~a sokaklanndan birinde Ma hakkı düsturundan vazgeçmeyeceğani· nomik bakımlardan az zamanda yap • 
reşa! Grazıarunaı Habeşler tarafından zi resmen ilan etmemiş miydık? Dün tıkları tenvir, irşat hizmetlerinı anla
at~an bombalarla hafif surette yaralan ile bugün o kadar farklı mıdır? Dün biz mak için bu kitaptaki yazılar ve ra • 
~:gı hakkındaki haber, birkaç satırla Viyanaya doğru bakmaya alışmıştık. karnlar sağiamca şahittir. Halkevleri 
ogle ·n çıkan gazetecierin sayfalarının Bugün gözlerimizi başka istikamete çe vatand~lann medeni, bedii irfan ve 
alt kımınıcia neşredilmi.ştir. virmekliğimiz neden bir cinayet olsun, zevk ihtiyaçlanpı tatmin edecek bir 

Bu haber~ İtalyanlan hayrete dü~ür Bütün istediğimiz Çekoslovak"Yadan müessesedir. Her yurddaş orada bil-
:mü~tür. Çünkü Ras Destanın kuman- aynlınak: değil, Çekoslovak"Ya ctimhuri diğini öğretir, ve bilmediğini öğrenir. 
dası. a tmda isyan .:~en ufak bir kısım yetinin hudutlan içinde tam bir muh- Her Türk münevveri bilgisini istida-
yerlı~ n;ıaada butun Habeşlenn İtal tariyete sahip olmaktır.• dından ziyade bu milletin onu yetiş • 
Y~ ';Jımıı:ıe al~şmış olduklan zanne- Bu konuşma esnasında yanımda bir tirrnek için sarfettiği emeğe borçlu -
dilmec..teydı. Mutearrızlann bombalar de Çek dostum vardı. Dışarıya çıkt:- dur. Hiç bir makam, hiç bir memuıiyet, 
la na•:ıl olup ta Mareşeıla yaklaşabild:.k ğımız zaman: hiç bir eser bu borcu tam olarak ödi -
leri merak edi:mektedir. - Bizdeki Alman1arın kan ve dil kar yemez. 

Roma20 -Marefa} Grazyaniye kar deşlerine karşı sempati hissetmelerin- Her münevver Türk için, mevki ve 
fl yap•lan anikastın taf1ilitı fÖyledir: den daha tabii birşey olamaz. Ve bız hayatını temin eden ve millete borçlu 

halyan Veliahbnm yeni doğan ço- Çekler buna karşı diyecek birşey bula- olduğu bilgisini en asil ve dürüst tes
cuğu Napoli prensi için yapıLm ruha- mayız. Fakat Alman kudretinin bızim viyc çaresi, hatta vatanseverlik ve in
ııi ay:nden aonra, kiliae meydanında memleketimizde inkişafı için Hillerin sanlığın da icabı, bildiğini, hiç bır su
fakirlere para ve hediye dağıtan hal- elinde alet olmalannı kabul edemeyiz. retle bilmernekten mes'ul olm1yan 
yan umum valisi Mareşal Grazyani, Sonra da haritaya bakınız: Almanıann yurddaşlarına öğretmektedir. 
kalabalık halk kitlesinin ar:uında giz• ek:seriyet t~kil ettikleri yerlerde bile Halkevleri kendileri ve onlar için 
lenen bazı kimseler tarafından bir sui- Çek halk vardır. Bunlar asırlardan be- açılmıştır. 

ri yekdiğerine o kadar kanşmışlardıc (HaJkevlerinin yıldönümü mii· 
kasta maruz kalmıştır. ki şimdi yekdiğerinden tecrit edilmele nasebetile çıkanlan kita-ptan) 

Suikastçılann attığı 10 el bomba- ri mümkün değildir. Dahiliye Vekili ve C. H. P. 
aı, Mareşal Grazyani"yi hafif ve Gene- Almanlara fena muamele ettiğımize Genel Sekreten 
ral Liottayı da ağır surette yaralamı~ gelince, bu, varit değildir. Ve hakikat ŞUkrii Kaya 
tu. ~ ... erssirnde bulunan Kıptı kilisesi şudur ki, Hitlerin iktidar mevkiine gel 
reisi b .. şpapaz Kiril de ağır surette ya- diği günden beri Alm n ittihadı fikrinın 
ralanmıştır. şiddet kcsbetmesine ve uzaktan yakın· 

f-' lise orada hazır bulunanlar ü- dan Alman kanına bağlı olan her şeyin 
zerinde büyük bir infial uyandırnıış, Almanyava ba~lanması için şiddeti: b·::
mera ime iştirak eden H-.beş rües'lsı kuvve~ sarfedilmekte olmasına şahi~ ol 

makt!ıVJ7 • 
Marc la teessür ve sadakatlerini b ·ı- .... -...... f',. ................... -...-.................... ... 

dirm! 'crdir. miştir. Suikastçılar hakkında şiddetli 
R 'Tla mah ... filinde hadise alelade takibat yapılmaktadır. 

bir v· ':'a olarak telakki edilmekte, si- Mare~ıal Grazyani'nin sıhhi vaziye-
yasİ ı hiyetten ari sayılmektadır. ti iyidir. Ge ral Liotta'nın vaziyeti 

R ..,a 20 (J-1 ırusi) - Adisababa- henüz belli değildir. Yaralarının ağır 
J, n ..ıkkatea idarei örfiye iUın edil- olduğu anlaşılmıştır. 

Yunan Krah adarari 
ziyarete ÇI kt1 

Atina 20 (A.A.) - Kral, Sakız, 
Midilli, ve Sisarn adalarını ziyaret için 
Averof zırhlısı ile hareket etmiştir. A· 
lınan malumata göre Adalılar hararetli 
bir kabul re.smini hazırlamaktadırlar. · 

Hatice kaza ile ölmüş 
Karagümrükte Bakkal çıkmazında 

ki evinde ba_şmdan yaralı olarak ölü 

- Azizim, dedim. Gel gene bu işi se- Hariciye Umumi katibi Nurnan Ri· 
ninle yapa~, ~u i~in fi.:~ası~da mün- fat Menemencioğlunun riyasetindeki 
hastran senm ısmtnf gozuksun, fak~t murahhas hey'etimiz b lt S 
ben sana temettüün yüzde yirmı be- 1 k .1 Ce u a fam emp-
. . . İ . t· k on e spre.ı e nevreye hareket ede-

şını vcreyım. şı ve şere ı azanmış o- ,_ . . V .. . l 
ı d 'kun' 1·z kazanalım ce.dır. Adlıye ekaletı Hukuk şleri Di-W'Sun, parayı a ı . _ .. . . . .. 

Bu teklirun inatçı Pulimanı yumu - rektoru Şınası ıle Hususı Kalem Mü-
§attı. Ve bu esas üzerine akdettiğimiz dürü Şükrü de, hey'et arasında bulun
bir mukavele ile işe başladık ... Pull - maktadırlar. 
man daha az kazanınasına rağmen fev- Londra 20 S w 

A , - ancagın anayasasını 

kalade memnun olmuştu. tanzim edecek olan eksperler heyeti, a· * yın 25 inde Cenevrede toplanacaktır. 
Size kendi başımdan geçmemekle be- Heyete Türk, İngiliz, Fransız, &lçl· 

raber Ruzvelte elli bin rey temin e · kah ve Bolandalı marabbaslar iştir'U 
den tek bir insandan bahsedeyim, bu edeceklerdir. 
adamın ismi Jim Farleydir. 

Bir gün intihabat esnasında bu nda-
ma merak ederek sordum. Almanya ve Yugoslavya 
-Nasıl oluyor da bu kadar rey top· Belgrad 20- Yugoslavya efkAn u-

lıyabiliyorsun? dedim. Müntehipleri mumiyesi, faşizme meyyal ve A1.mım 
yegiın yegan nasıı tanıyorsun? taraftan olan Zhor partisi vuıtuile 

Jim Farley güldü: Almanyanın iktısadi hülul teşebbüslerf 
- Sırrınu öğrenmişsin, dedi. Ben . . . 

tam elli bin müntehibin yalnız soy ad· hakkınd~ Polıtık~ gazetesı . taranndan 
larını değil, küçük isimlerini ve hatta y~pılan ıf~atı drkkatle takıp etmekte-
lakaplarını bilirim. dır. 
Mutavassıt insanlar, kendi isımleri

ne, her şeyden fazla ehemmiyet ve -
rirler. Onlara isimlerile arkada~ça hi -
tap ettiniz mi derhal kendi tarafım~. 

Bugün gelmeleri beklenen Ingiliz 
mühendis ve teknisyenleri 

za çelebilirsiniz. Bu isimleri ezberle- ~rabükteki çelik ve demir fabri
mek için, nüfus defterleri önünde haf- kaları inşaatında çalışacak olan 100 
~alarca çalıştım ve elli bin vatandaşın Ingiliz mühenditt ve tekniiiyeninin bu 
ısmini öğrendim. Bu elli bin vatancia • gün şehrimize gelmeleri beklenmekte
şın hemen hepsinin reylerini toplama- d' 
ğa muvaffak oldum. ır. 

Siz de benim gibi ve Jim Farley gi- Sanasaryan hanı davas1 
neticelendi 

bi olunuz. Cahil ile cehlini yüzüne vur
madan konuşunuz. Bi.iyükle, büyük, 
çiftçi ile çiftçi, tüccarla tüccar gibi ko
nuşunuz. Bilhassa onlbra bedava ~e -
ref dağıtmaktan çekinmeyiniz. 

Sanasaryan hanı davası, belediye 
lehine intaç edilmişti. Mahkemenin ka
ratını temy:s mahkemesi de tasdik et· 

............ ·-·--:-·~-·-·····:·--···:'"- m'tir. Belediye, bu hanın birikmiş o
bulunan Haticenın kaza ıle merdıven- lan ve yedieminde bulunan 80 bin lira 
den düşerek öldüğü anlaşılmıştır. kira bedelini de alacaktır. 



Bu bayanla evlenmeyi istiyor mu
sunt12? Cevap veriniz. 

-Teşekkür ederim bayım, ya siz?. 

fMuhakkak göreceğimf 
Güzeldir, fakat gözleri siyah mı? 

Yeşil mi? Ma.vi mi? Ela mı? Söylemem. 

Güzeldir, fakat teninin rengi beyaz 
mı? Esmer mi? Söylemem. 

Güzeldir, fakat saçının rengini söy
lemem, demem .. Söylerim. 

Saçının rengi sapsarıdır. İnsan, bu 
sarı saç yığınuıı bir kanarya kuşunu 
okşar gıbi okşamak ister. 

Güzeldir, fakat vücudunu yarı ör • 
ten güzel tuvaletin rengini söylemem, 
demem .. Söylerim. 

TuvaJetinin rengi kırmızıdır. İnsan 
onun kırmızı tuvaJetini bir gelincik çi· 
çcğıni scyreder gibi seyretmek ister .. 

Yiyecek fiatları 
Her yıl 
Yükseliyor 
] n:ı5 ve ] n:w yılları birincikanun 

ayları ile ı n:ri yılı ikincikanun ayı zar
fındaki muhtelif erzak fiatları istatis -
tiği neşredilmiştir. Buna göre kesme 
şekerin kilosu :-15 yılında 2D.2.) kuruşa. 
:i(i yılında 29.50 kuruşa, :37 yılı bu a -
yında ise :lO kuruşa çıkmıştır. Çiy kah
venin kilosu :3.) de 11:~,73 ve :iG da 
1 :!ü.50, :ri de ise 1 ~.) kuruşa satılmış
tır. Pirincin kilosu :t:; yılı bu ayında 
(Mersin) 21.50, :·W yılı bu ayında 18. 
75, 37 yılı ikincikanun ayı zarfında 
ise 17.50 kuruş olarak tesbit edilmiş -

Sarı saçlı, kırmızı tuvaletli, eş; bulun tir. Zeytinyağı :t> de (enala) 30.2.&) ku-

1 AlmanZat 
Balmumu 
Alzgorlar 

Balmumu ticareti ile iştigal edenler 
bir müddettenberi stoklarını hazırlamış 
bulunuyorlar, Avrupada :kendi malla • 
rına piyasa açılmasını bekliyorlardı. 

Dün Alman firmaları balmumlari ,.. 
mıza birdenbire taleb göstermişlerdir. 
Bunun üzerine fiat açılmış ve ilk par
tide kilosu I 02 kuruştan satın alınına
ğa başlamıştır. Dün piyasadan alınan 
balmumular Hamburg içindir. Satış -
ların devam edeceği ve daha müsaid 
fiatlarla malımızın harice gönderilece
ği umulmaktadır. 

lp:ik bollaşti rnaz güzeli gördüğümü mü zannedı • ruş, 36 da öJ.2j kuruş, :0 de ise ()8. 
? H H ·· " d' 2.) kuruştur. Birinci nevi peynir 3::> de 20 numaralı pamuk ipliğinden bin yursunuz ... ayır.. en uz gorme ım.. b 1 1 1 

Fakat bayramın birinci günü ak~nmı kilosu 40, 36 da 47, 37 de .)() kuruş, aya ık bir mikdar dün Mısırdan s • 
muhakkak göı eceğim.. - Korkmayın, korkmayın, o canlı pastırma :i.) de 96,75, 36 da !)9,50, :-n tan bu la getirilmiştir. Bu haber piya • 

Çünkü o Galatasaraylıların akşam değildir. Ağzını temizlerken ağ - de 100 kuruş, sabun 3.1 de 32.3:~. :3() sada hemen tesirini göstermiş, ip]i:;e 

yemeğine gelecek. * * zının içinde uyuyuvenn.qim de.. da 4-0, 37 de 41 kuruş olarak gösteri] • karşı bu zamana kadar yapılmakta <- • 
==-=-=ı=-=----==-------=-=--~ ı miştir. lan tehacüm yavaşlamıştır. H inefiatana 

BJkllllf U B'Jh · b sipariş edilen 6-8- 12- 14-20 nurncı 
t8DI)'OrDDI ı ı assa zeytinyağı, peynır, sa un ra lı ipiikierin de bayramertesi burıwh Kadın hastaydı, G . 

1
. d fiatlarında, her sene muntazam bir te-

Der-_ıe ı'se o"lecektı·. encın e ın e es- .l "d .. k d bulunması muhtemeldir. 
ec k' T . . . zayu goze çarpma ta ır. G l 

.(ocaaı, yatağının ı sevgı ısının rf"smı y l 'h · · elecek haftalarda stanbul piya 
vardı. Içeri giren ih- umur a 1 racall nızamnamesı sına bol mikdarda iplik ,.,kartilmiı: c baf ucunda bekli • r " 

yordu. Bir aralık tiyar, çirkin hiz -, Yumurta satı~Jarındaki . durgunluk cağından satış i~inden ufak satıcılar 
metci genci bu hal- devam etmektedır. Maamafıh yumurta le istifade edebilecektir. Iplikler j \ ladm doğruldu: ko. 1 • A 

de gördü. c,.nç sak nızamnamesinde yapılan tadilattan son hükumetin biçmiş olduğu narh pal 
~sına: lamadı: ll ra satışların artacağı umulmaktadır: başına 4:~.) kuruştur. Yeni iplik ler, l 

- Söz ver bana, Yeni tadilata göre üstü çizgili ve kirh kum r .. d . ·ı 
ben öldükten sonra - Eski sevgilim, yumurtalar da ihraç ed~ecektir. Yaı • e. ın ~u~a esı. ı e uyuşturucu rn 
Neclayı almıyacak - dedi, onu kaybet -1 nız bunların üzerlerine endüstri m3r deler ınhısar ıd~resı tarafından 20 kt. -
•ın.. üm, fakat hep ha- kası vurulacak, bu suretle yemeklik ola ruş d~ n:ıasraf ~~ve edilecektir. Bu su• 

- Söz veriyo • yalimde yaşıyor.l rnk kullanı1mıyacaktır. r~tle ıplıkler 4t>..> kuruş gibi bir fiatla 
rum, almıyacağım. Kime baksam onu pıyasaya çıkarılacaktır. 
-Neda, bana ben göriiyorum. 1 jstanlul Borsası kapanış Dün satılan baltklar 

ziyor ama alırsın. - Şu etrafımızdnki ağaçların da dil- -Benden iimrünüziin sonuna ka- Ihtiyar çirkin hiz. fiatları 20- 2 - 1937 Dün balıkhaneye 4::> bin çift torll\ 
- Sana benze -leri olsaydı.. dar kaçacak mısmız? metci kınttı: gelmiş, çifti :3:J kuruştan, pek az us • 

d 1 PARALAR iği için 
8 mıyaca - - İyi ki olmamı~, derhal hakkı • -Hayır, o kadar uzağ8 kasmaıun - Yüzüme bakma ------- kumru gelmiş kilosu 40 kuruştan, beş 

ğı m ya t mızda dedikoduya bnşlarlardı. lüzum yok .. Evime geldim. yın ız., utanıyorum. Alış Sahş bin kilo ham si gelmiş kilosu 5 kuru~· 
===---=="-==--====--....... -z=-~---====-K=al=a=S=--=-IZ-==ıo----===- = j ~~~:n ~~!: ~~:: tan, pek az mikdarda kolyoz gelmiş ki< · 

- Size k arkadaşımdan babset • 
miştim; sizinle evlenmek istiyor .... 
- Bir kere annemi ıörseler. 

- Annenizi gönnüş, onu istemi • 
yor. 

Dlfler 
Soiuktan çocuğun dişleri 

bilbirine vuruyordu. Babası 
aüldü: 

Erkek :apkastz eve geldi. Karısa 
kızdı: 

- Ne kafasız adamsın, hep şapka
nı unutup gelirsin. 

- Kafasız olduğum için unutuyo
rum .karıcığım, şapkayı koyacak yer 
bulamıyorum da .. 

* Faydalar 
Çocuk yalan söyledi, annesi darıl • 

dı: 

- Yalan söylemenin ne faydası 
vardır ki.. 

- Çok .. tramvayda bedava, tren • 
de yarım biletle gidilir. 

• 
Teblllreslz . - Hani Leyladan ayrıldıi-ın 28 • 

- Geceleri karanlık aokaklardan e- man, oaa senden aynldıiun Içi• 
vinize gelmeye korkmuyor musunuz? k.endinıi mahvederim denıi§tin? 

- Niye korkayım, karanlık sokak - Nasıl da anladmız, şiındi bu ka-
daha tehlikesizdir. Insan kendini hır - ran tatbika gelmiştim. Sizinle (W· 

sıziara göstermeden yürüyebilir. Jenrnek istiyorum. 

Sabırb lasaa 
Balık tutmıya uğraşıyordu. 

Biri de onu seyrediyordu. Ba· 

lık tutmıya uğraşanın aabrı 
tükendi: 

20 Fransız Fr. 114. 117, 1osu :·ıo kuruştan satılmıtıbr. Zamani 
20 Llret 120, 125. olduğu halde yerli kalkan balığı hentiz' 
20 Belçika Fr. 

80
· 84· balıkhaneye getirilememittir. 

20 Drahmi 18. 22. 

20 imçre Fr. 56s. 575. lzmir mezbahas• 
20 Leva 20. 23. 
1 JP!lortn ~. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 
ı Avusturya sı. 20.00 23.00 
ı Mark 25. 28. 
l Zlotı 20. 22. 
l Pengü 21, 23. 

20 Lev ll, 14. 
20 Dlnar -ta ~2. 

Ruble 
l İsveç kuronu 
ı Tftrlr altını 

ı Banknot Os. B. 

30. 
1035. 
246, 

32. 
1036. 
247. 

h.mir 20 (Hususi) - lzmi,r mezha. 
hası eylul ayından itibaren belediyey 
geçecek ve belediye tarafından işletile• 
cek tir. 

lzmir gümrük var:dat1 arttı 
lzmir, 20 (Hususi) -Gümrük ida· 

resinin hazırladığı bir istatistiğe göre 

ı 
kontenj~n usulünün ilgasından sonra 
geçen bır buçuk ay zarfında lzmir idha-

·~------i 
çE KLE R lat gümriiğü, :iOO.OOO lira fazla varidat 

-------··-------~• temin etmşitir. 
Açılış K11panış ~-------------~ 

Londra 
Nev-Yor~ 

PariS 
MUlno 
Brübel 
Atina 
cenene 
Sotya 
AlUterdam 
Praa 
Viyana 
Madrld 
&rHn 
VaJlOV& 
!hKtapette 
BüDet 
Bt"lgrad 
Yokohama 
llodO'f& 
St.okhDlm 

617,00 619.00 
0.79325 0,7920 

17.0375 16.98S 
15,0775 15,0290 
4.70S 4.69 

88.57~ S8.2875 
3,4770 S.-465 

64.345 64. 135 
1.45 1.445 

22.75 22,6775 
4.2431 4.2294 

11.37 11.3325 
1.9711> 1.975 
4.1875 4.1744 
-t.!1S 4.3618 

1~4275 108.0775 
34.5225 34.41 
2.785 2.ns 

:M.!H 2S.02 
3.1435 3.1.332 

ITHALAT 
Bu~day 285, yapaA-ı 35 3/41, arpa 49 l/2, 

çavdar 90, kepek 15, susam 15, bulsur 15, un 
1 17, kuşyemi 15, B. peynlr 112, Z. yağı 21.3/4, 
nohut 12 1/2, pamuk 6 112 ton. 

İHRACAT 
Çavdar 449, ya~ 8 1/2, tıı 1 1/2 ton. 

SATIŞLAR 
BuAclay yumuşak kilosu 6 kuruş ll para -

dan 6 kuruş 20 parayn kad:ı.r, arpa Anadol 
kllosu 4 kuruş 36 paradan, ça.vdo.r kflosu i 
kuru~ 32 ı 2 paradan, mısır sarı kilosu 5 ku

- Neden dişlerin birbirine 

vurur anlamıyorum. Bir kere 

de bana baksana ... 
ES BAM 

- Iki saattir. bana bakıyor- 1--------.-::-:----:-:----
Açılıt KapaiLif 

l ruş 5 parado.n, yulaf kilosu 5 kuruş 25 para
dan, kuşyemi kilosu 15 kuru~ 10 paradan, 
susam kflosu 18 ku~ 20 paradan, yapatı ki
losu 67 kuru.ştan, güz yünü ldlosu 92 kUI'UI
tan, sansar derisi çıtU 3000 lruru~tan 3750 

ı 
Jruruşa kadar, kunduz derısı ~ttı 1400 kuru§
tan 1500 kuruşa kadar, varvaıc derisi çlttl 
1375 kunıstan, tllkl derisi çifti 550 kurugtan 

lııso kurıışn kadar, porsuk dcrisi çltu 635 ku-

-Öyle ama baba, aen tak
lba di,krini çıkarıp konsolun 

Üzer.inde bıraktm, 

* 
Çlrlıla maske 

Çirkin erkekti. mukeli ba.
loya giderken yüzüne yüzün

daı çlıkin bir muke taktı. Ni
.-nlıaı ()DU böyle görünce aor
du: 

-Niye bu çok çirkin mas
l:eyi taltın) 

- Çıkardığım zaman ııüzel 
8Öründlilmek için ı 

Bunda• sonra saııa 11e manto yapanm, De ele tuvalet 
- Şimdi aflıyacaj1.m. 

- Istenen ağla.. Görenler sahnedeki piJeti 1eyn • 
tlerkeo ke.Ddiııi tutaDıayıp ailaclı, derler:_ 

1unuz, dedi. Bu kadar meraklı 
iseniz bir olta da aiz alın, ya
nıma oturun .. 

- Öyle ama, beu aizin ka
dar aabırh iusan eleiili m ı 

* sema ... er 
Seviniyordu: 

- Niye aeviniyonun). 

- Otomobilimi ça)c:lılar. 
- Buna da ~nilir mi) 

' - Sevlnı1ir ya, çalarlarkeu 

brım da otomobilin içindo j. 

di. 

Anadolu fl'D· " 60 
pqlD 24.40 24 .40 
A. ljm. ~. 60 vadeli 24.55 24.5S 
Bomontı - Nektar O,()(t 0.00 
AalaD e.tm~nto 14.!5 14,4S 
Merllel bantua 00. 00. 

İSTİKRAZLAR 

l ruştan 650 kuruşa kadnr, tav§an dcrlsl adedi 
2 3kuruş 10 paradan 28 kunışa kadar. 

TFLGRAFJ..AR 
Londra mısır IA.plata şubat tahmill korleri 

2: ŞI. 10 ı 2 Pe. Ki. 3 Kr. 38 san. Londra ke-

1 

Acaht Kap.., ten tohumu lfiplata .şubat tahmUI tonu 11 

Türk borcu 1 pef!n oo.oo oo.oo 1 ~~· 12 ı 2 Ş:·t~· 7
111

K;Ö
0
osk.llsan. Anvers arpa 

» • 1 ndeH 21.175 21.10 ı e stnn mar m osu 122 B Frank 
» • u 'fadell oo.oo Ki. 5 Kr, 18 san. Livcrpul bu&do.y mart ta ,. 00

·
00 ı mlll 100 libresi 8 Şi. 6 Peııı Kl. 5 Kr 78 san. 

T A H V 1 L A T Şlkııgo bu~dny hartv\nter mayıs tahmlll bu-
1---------.-~-----1 §eli 136 scnt Kl. 6 Kr. 29 sa.n. Vlnlpek bu~da:\ 

Açılif Kapai!Jf Man!toba mn:y1s talımlll buşeli 127 3 4 senı. 
ADadolu I J)t. ,,•JJ 39.00 Kl. 5 Kr 91 san. Hamburg lç fındık Giresun 

• I Yadell 59.10 39.U derhal tahmil 100 kilosu 146 R, Mark Kl. '15 
• D pe. ~.OO 39.00 Kr. 06 san. Hamburg Iç fındık Levan dernal 

•-~--u.~·:_ 39.10 39.15 tahmil HlO kilosu 148 R. Mark KI. 75 Kr. 06 
'-----.... M ..... ~ .. a .... oo •. oo .... oo •. oo .... ~ ~num. 
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lST AN BUL VILA YETI DEFTERDARLIÖINDAN: 
EmlAk ve Eytam Bankasandan maatlarana k1rd1rmak Isteyen 
ettlrmek Için müracaat gUnlerl: 

aat maatl•r• .. hlplerlnin malmüdürlüklerlne vize 

Fatih, EmiDön li, Beyoğlu Bqiktq, 

ı /3/937 Pazartea 
2/3/937 Salı 
3/3/937 Çar,amba 
4/3/937 Pertembe 
5/3/937 Cuma 

Osküdar, 

Mülkiye ve 

" 
" 
" 
" 

Ye Kadıköy Malmfidürlliklerinden : 

~keriye Yetiaderi. 

" " 
" Mntekaitleri 

" 
" , 

Mütekait, dul ve yelimierin Mart, Nisan ve Mayıs 937 \iç . aylık maaşlarının 
tediye günleri : 

Tarihi Emla3atı MalmtlclllriUIGndeD ı Beyoğlu Malmtıdtırlüğ(laden : Oaktıdar MalmtıdtırltıtOnden r 

6131931 Cumartesi 
8 , Pazarteti 
g 

" Salı 
ı o .. Çartamba 
1 1 

" Pertembo 
12 

" Cuma 
13 

" Cumartesi 
ıs 

" Pazartesi 
16 

" · Salı 
17 

" Çarşamba 

Mallciye yetim va 
t.bütlerl 

1 - 350 
Ml 700 
701 - 1050 

1051 - 1400 
1401 - 1750 
1751 - 2100 
2101 - HA 
Hid.matı vataııira 

-nı avald 

A•kerf yetim ve 
tokaütlcri 

ı- 450 
~· 800 
801 1200 

1201 1600 
1601 - 2000 
2001 - 2400 
2401 3000 
3001 - ili 

Fatih: MalmGdOrlOfOndeo : 

Mülkiye yotım ve 
tekaütlcri 

o- 000 
1 600 

601 - 1150 

1151 1550 

lılülltiyo ye tim ve tekaütleri A•. y etim ve tokaütlerl 

Fatih malmOdQrlOttl Fatih Askerlik şubesi 
binası altındaki yanındaki binada. 
tediye mahalli 1. ci kite 2. ci lı:i,e 

6/1/937 Comarteel 1 250 1 250 2501 - 2850 
8 , Pazarteal 251 600 251 500 2851 - 3200 
D , Salı 601 950 501 7.i0 3201 - 3550 

10 ,. Çartamba 951 1300 751 1000 3551 3900 
1 1 , Pertembe •301 1650 1001 1250 3901 425ll 
12 , Cuma ' 1651 1900 1251 1500 4251 4600 
13 ., Cumarteal 1901 - 2200 1501 1750 4601 4000 
15 , Pazartesi 2201 - 2500 1751 2000 4901 5200 
16 , Salı 2501 - 2800 200 1 2250 5201 5500 
17 , Çarpmba 2801 - 3150 2251 2500 5501 5850 

Aakeri yetlm ve 
tclca ütl eri 

Mülkiye yetim ve A•lı:erf Y.tt. n 
tekaütleri T ekaltiert 

ı - 600 

601 1150 

1151 1800 

1801 2100 
2101 2700 
2701 3000 
3001 - 3350 

1 
101 
251 
401 
Ml 
701 
851 

1001 
1151 
1261 

Kadık6y MalmQdUriOğOndea 1 

Mullciye yetim ve 
tekaitleri 

1 
201 
401 
601 
801 

1001 
1201 
1401 

200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
i ll 

Aa. Yetim ve 
tolı:aiitlerl 

ı 300 
301 750 
751 1200 

1201 1650 
1651 - 2100 
2101 - 2550 
2551 - 2850 
2851 - ill 

100 
250 
400 
550 
700 
850 

1000 
1150 
1250 

il4 

1 
Ml 
651 
951 

1251 
1M1 
1851 
2161 
2461 
2761 

aso 
660 
950 

1250 
tMO 
1850 
2150 
2450 
2750 

ilA 

Beşiktat malmOdUrlüğiiııdem 

Mülkiye yctim ve 
telı:aütlerl 

1 
151 
551 

130 
MO 

ilA 

Aa. Yetia ,.. 
tekalderi 

1 200 
201 600 
601 1000 

1001 1600 
1401 1800 
1801 - 20liO 

Yukanda gö.terilen numaralar Ltva numaruı olmayıp kaza sıra numarasıdır. Her ınaat cüzdanının isim tablosunun sağ taraftaki numandu... ' 
1 - Zat :m.aa,lan aahiplerinin muayyeın günlerde kifelee-e müracaatla maatlarmı almalan lizund1r. Aksi takdirde istihkakları umum todiyatın hitaınmda verilecektir. 
2 - T ediyata sabah saat dokuzdan • on ikiye ve on üçten on yediye kadar devam olunacaktır. , ............................................................................................................................. _ . ....,.._,..,_.. """'"""' -- .. ~........-.--... 

~~--~-~-d_~ __ h_~~B-~_e_~_~_m_·_b_b_ı_u_ı~~~' ll~ Ye~ ~~riy~ . lll Jnh~arl~ ~ ~lidlirlliillnden: 1 
Mikdarı Cinsi MuhammeD bedeli bk teminatı Yent Adaın - 164 uncu sayısı çıktı. Için- ._ _______ ·--------------------

de İsmail Hakkı'nın, Hüsamett.ln Boıok'un, f\det Cinsi 33 kalem kırtaaiye 7 56 lira SO kurn• 56 lira 7 4 kurut -. Kerim Badl'nln makaleleri; H . Annç'ın ter-
Belediye ve müeaaesatı için yukanda cinsi miktan vo muhammen be- cüme.si, İngilterede sıyasal partiler. Maksim - lSpanya mam61Ab 7,65 Brovning aiateml 699 

delleri yazıh olan lmtuiye ayn ayn açık dcailbneye konulmuflur. Nümu- Oorkl ve Ana, Ru.syadan Dönüş, Insan ırk
ne ve aartnamesi Levazım Müdürlücriinde ıörülebilir. Iateidiler 2490 nu· lan adlı makaleler; İzzeddin Ş:ıdan'ın ya.zı-

T- •- lan vardır. Tavsiye ederiz. 

590 
8J 
1 
2 

" " 6,35 " 
D. W. M.Markalı 7,65 

~aralı kanunda yazdı vetika ve hizaamda ıöaterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 26/2/937 cu~ ıün~ la&l 14 de Daimi Encümen· 
ele bulunmalıdırlar. B. (831) 

* * 
Senelik muhammen Idrasi 11 lira olan Kapalıçufıda Duvrtk aokaim· 

da 21 No. lu dülekin 938 ve 939 1enelerl mayıa IOilun& bdu kiraya veril· 
rnek üzere açak arttırınaya konulmuttur • .Şartnameei lAvazun Müdürlü· 
iünde ıörülebilir. Iateidi olanlar 1 lira 35 lınırutluk ilk teminat mektup ve 
ya makbuzile 2/3/937 aalı pnU aaat 14 ele Daimi Encümeocle bulunma• 
hdırlar. ((lu ((959,, . 

Bir dUzeltme 
Büyük Rus edlbi Turııenlev'in •Liza. adı 

ile dlllmlze çevlrdltim meJJhur cAsılıadeler 
Yuvası. romanı cDün ve Yarın tercüme kül
llyatı. meyanında basılıp satılığa çıkarıldı. 
Kitabın üzerlndeld cEren• soy adının evvel
ce başkaları tarafından alındı~ı sonradan 
tesbit edildifl ve kitabın basılmnsı da biraz 
uzun aürdiitü ellietle bunu duzeltmek imka
nının hasıı olamadıfını okuyucuianma bll
dlrlrlın. 

Süreyya Sami Berkenı 

7,65 Dreyze marka 
6,35 Valter 

1373 -
Yukarıda cins ve miktarlan yazılı (1372) adet tabanca tartname ~e 

nümuneleri mucibince 9/lll/1937 tarihine rastlıyan Salı rfinU aaat 10 da 

pazarlıkla aatılacaklarbr. Bu ail4hlan alıp aatmağa mezun babman 
isteklilerin nUmuneleri prmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatte % 1,5 güveome paralariyle birlikte Kabalafta 
lnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi MUdfirHlğündeki Sabf 
Komisyonuna müracaatlan. (999) 

Sonra yaptıklarm hiç bir zaman bü _ yorum ve bu onu azabından öldürü • Onun için yaptığın çılgmlıkları oe ça· 
yük bir günah deiildi. Gözünde bü • yor, diyorum. Bana fazla sokulup, üs- buk unuttunl 
yültüy,qraun. tüme düştüğü zamanlar aklıma kendi- - Evet, o zamanlar öyle idi. Fakat 

-Evet, muhakkak. ki kalbirnde en ni teselli etmek, öbürünü unutmak için şimdi vaziyet çok değifmİftir. Ben hi· 
iyi, en yüksek bir yığın dileğim vardı. bunları yaptığı geliyordu. Çocuğunu le biraz buna şaşıyorum. 
Yazık ki sarfedeceğim yeri iyi İJJtihab fazla okşayıp sevdiği zamanlar bile Oturduğu yerde vücudü aaabiyetle 
edememişim. ((tabii 0 kadının kızm diye ak lımdan gerilmiş, kaşlarının araaı burutmUftU: 

~a~ odalarından .. biri~do çiftlitlol ~oride gözlerini kıemıt, acır, oktar - .. Fakat: bu. aon za~~nlarda haya- geçiyor, bu ~e~ilde bir dam altında ya· w - Bili~orsun ki bu ada~~ duydu· 
bekcısı Zehra kalfa Gulenı yatırmıt ha- aihi genç kadına bakıyordu. tın duz, sAkın bır yola gırıyordu Seza .. şamamıza imkan mı vardı. gum sevgı durup dururken ıçımde yer-
fif hafif bir nin ni mırıldanıyor, ve ba· - Haklıaın, dedi. Seni bu ölüm ha- en çok kime kızıyorum biliyor musun) F eride, hafif ce du dağını bükmüf • leşmed i. Kendisinin de yazılan ile iti
zan dışardan gelen küçük bir hayvan rab etti. Ancak fU aon .nnlerde biraz Şu Selim Naciye .. o balo gecesi sarhof tü: raf ettiği gibi gözlerinden,bazı taVlr • 
melemesinden batka bir aee ititllmi • kendine ıolebilclin .. zaten aünler ,bir olup, kendine h&Jcim olaınıyarak yap- -Fakat, hayat bu yavrum, roman larından ümide düşmüştüm. Ne bilir • 
yordu. il&ç ıibl acılan uyuttuıup, onuttur • tığı saçmalık, eonra yolladağı mektub değil ki.. sonra erkeklerin de birer me- dim ki o başka bir kadını hatırlıyarak 

Seza bir aralık doğruldu. Minderde masa insanlar nuıl yafarlardı.. ve senin ok.udujun o uğunuz defter lek olmalarına imkan yok .. biraz sabre- gözlerimin karşısında böyle heyecana 
bağdaf kurmuş. ellerini çenesinin altın· -O benim her teyimdi Feride .. P· yok mu) dip, göz yummak da lazım.. düşüyor! 
Cia kilitliyerek kendisine bakan Ferl • na hem bir büyük. hem ana, eırasına Biliyorum )d aeni uıl çıldırtan n ok.. - Haklı söylüyorsun, ben de bun • F eride bir şey söylemek jater ıibi 
deye gülümsedi. Sonra iyice doğrulup JÖre do her türlü derdime ortak olabi· ta kocanın aonunda yaptığı hareket, ları kabul ediyorum, fakat bir şartla.. dudaklarını kımıldatmıştı. Seza eli • 
o da f eride gibi oturarak yUzHne, bir lecek bir arkedat oldu. Son zamanlarda zayıf bulunarak o kadınla kalışıdır. F er ide hayretle arkadaşına baktı: nin bir hareketi ile onu susturarak de-
şey bekler gibi bakan arkadatma ya • zavallı bu ar.kadatlığı yapamadı~ını sa· Bunda hakaızaın di yemem .. onun tam - Nedir o şart?. va m etti: 
vaşca sordu: narak az mı azlb çekti) Belkl de böy· sevgisine, şefkatine sığınarak her şeyi Sezll bakışlarını ondan kaçırarak du· - Şimdi diyeceksin ki: «Peki bu 

- Başlıyayım mı Feride). le bir takım manaaız hareketlerle haya. unuttuğunu söylediği bir sırada böyle dağını bükmüştü: adama gittin ve o seni sevmedlğinJ her 
Feridenin gözlerinde meraklı biritık tımı herbad bir tekle aürükliyen teyler hareket etmesi pek çirk.indir .. fakat ge. -Sevmek şartile.. hali ile itiraf etti. Sonradan 0 çirkin de-

parlayıp sönmüştü. Sonra yüzü dü • yapmasaydım o höY.l• dal batlarında ne korkuyorum ki een de pek çabuk F eride birdenbire yerinde sıçradı ı di kodulardan kurtulmak için babanın 
şünceli bir mana alarak: ölüp altmezdi.. hareket ettin. Affetmek için biraz daha -Ay .. sen sevmiyor muydun) d ·srarı ile onunla evlendin. Peki son· 

- Başla Seza, dedi. Fakat, eğer an· Faride katlarını çatmi,t:if düşünebilirdin.. - Evvelce seviyordum. Fakat o r:d~n seni bu ~aruret tahtında alan a· 
latacaklarını bir kere daha yaşamak te- - Sen de bu Adeta bir e8nUI azAbı - Artık benl hiç sevmediğinl, sade defteri okuduktan sonra asla.. onun d ' . 

1 
d d b"l . 

· k h" Ö la . d b' - . arnı sevmıye nası evam e e ı mış -nı sı arsa, ıç anlatma.. oldu, Seza. lUm eellrken yer aeçecek onun sevdıki kadın arasın a ır va· agzından başka bır kadına çıkan o ateş- . 
1 Seza ağar ağır başını salladıı' değil ya .. onun nerede ne zaman ge • sıtadan başka bir teY olmadığımı an • li sözler benim hakkımdaki zavallı te- tın » .. h' 

- Emin ol ki artık hayatıının geç • leceğinl kim tahmin edebilmit kt sen ladıktan sonra gene onunla kalmaını lakkiler sanki sevgimi, ateşte kalmış - Baı_ıa 0~~n h~yatında mbu't ış şey-
. 'd ı b b . h' . b b d 1 • . eb"(' • d" .. k' be . b" b k" ı . 'bi . i o "1'- .. ler geçmış gıbı gelıyordu ve ıraz ma-mışe aı o an u parçası enı ıç üz • u manasız aza a Utüyoraun. Sonra nası ıstıy ı ırsın.. uşun ı nım ır uz ut esı gı erıtt . nu ı ~ gor· . 

miyecek kadar gözümde ehemmiyetsiz dai bafı dediğin yere bir yı§ın dokto. gözlerime dikkatli baksa öbürünil ha- düğüm gün içimde yanan alev sanki zur görüyordum. ~vlen~ık, 0 bazan 
bir mana aldı .. yalnız içimi o ilk gün • ru topladığımw ne çabuk unuttun. tırlıyor diye, dütünmeye başlamıştım. şiddetli bir rüzgarda kalmıt gibi sönü- bana karşı gayet soguk bır cephe aldı, 
lerde kaplıyan boşluk hal& biraz devam -Fakat ne de olsa son zamanlarda Durgun durduğunu gördüğüm za • verdi. bazan gözlerime öyle derin, öyle içli 
ediyor .. Sonra babamın ölümü her fey- onu muztarih eelecek hareketlorlm çok manlar tabit bende BbUrünün solgun, Feride heyecanlı bir sesle onun sözü- baktı ki .. şaşardım. Sonraları yavaf ya
den üstün bir acı ile içimde öyle müthlf oldu. pembe dudakları yok, gözlerimdeki a· nU kesti: vaf bana yaklaşmıya başladı. Hayre • 
bir kasırga eibi esti kil. - Tesadüfierin önUne kapılmıttın. teş o atet değil, ona tamamile benzemi· -Ben buna biraz inanamam Seza .. tim büsbütün arttı. (ArkllSl var) 
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== = r ~, .------1 Ittihad ve Terailkide on sene j j Hi/ı/iye i Sihirli mektup 1 

- On ikinci kısım No. 16 - ~ _1 • • • • L ____ _::._ __________ -------' 

1 HA N H AR B 1 N 1 S O PER D S 1 
Yazan: F. Varal 

Doksanlık ihtiyar Mösyö Meynadet, ı postaya . hızzat atacağını söyled.kten 

!J etrafını saran gençlere anlatmağt.ı baş- sonra çekildL 
!adı: c O gıder gıtmez, Claude, kendb.nı 

Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen . -Size tuhaf bir mektup hikayesi... sarsan ateşe bakmıyarak, işinin ba§ına 
Bildiyenin kahramanı benim gibi bir geçti. Eski bir k! tap' ~n bir fornıü.~ ha· 

TaıaA t Paşa bı·r taraftan Enverı·n, dı8g"' er kimyagerdi. Hikaye başladığı vak!t bu karak bır sürü cezayı birbirine katı . 
arkadaşım yedi senelık evli idi; bulun. yordu. Ancak sabaha karşı yatağ.na 
maz bir koca... ya ttı. 

taraftan Vahdettl•nı•n arasında c Günün birinde karısı, eskiyatı rnek- cSaat on birde Sabuil gele!ek kım· 
tebi arkadaşlarından birine rastgeldi. yageri sozunu tutmağa davet etti· 
Bu kadın gayet fena, riyakar ve alçak Claude, suç ışleyen bır adamda tuhaf 

fe na ha ı d e b O Ca I aY ı P d Ur U Y Or d U 
bir insandı. .. Bütün zekasını macera görülen bır sükfınla, meş'um mektub..ı 
peşine hasretmiş vicdansız bir insan. yazdı. Zarfı postaya entrıkacı kadm at
Sabuil ismindeki bu kadın evvehi arka- tı. 

Her şey gösteriyordu ki inkılabın, İttihat Terakkinin amansız düşmanı olan 
irtica, ilk fırsattan istifade ederek on senelik meşrutiyet hamlesinin bütün muha

. sebesini birden yapıp her şeyi Abdülhamit devrindeki şekle irca etmek istiyordu. 

daşım Claudenin evine yerleşti. Arka- c Dört gün sonra Poitiers'ten bir 
daşımla karısı Germaine'nin arasını aÇ· mektup geldi. Germanie yazısında ga
mak için elinden geleni ardına bırak • yet şefkatlı sözler kullanıyor, mcı'um 
mıyordu. Bütün maksadı Germainenin mektuptan hıç bahsetmiyordu. Daha 
yerine geçerek Claude'nin sen•etınden evvelce de takarrür etmiş olduğu 
istifade etmek idi. gibi iki gün sonra geleceğini bildiriyor. 

Vahdettin'in Ittihat ve Terakki düş-,Vahdettinle Enver paşa arasında sı - vardır, diye onları yalnız bırakarak «Sabuil çok güzel bir kadındı. gü _ du. 
manlığı, aynı zamanda onun siyaseti· kışmış, ne yapacağını ~aşırmış bir hal- başka bir odaya çekilmek üzere iken zel gözlü, ağır yürüyüşlü, sözünü ge. Ne demektı bu? Germanie mahsus 
nin büsbütün aleyhinde, büsbütün ter- de bulunuyordu. Envereve umumiyet- Talat paşa bana: çirmesini bilir bir kadın ... Zavallı Ger. mu yapıyordu? Ertesi günü geldığinde 
aine olan bir siyasetin de tarafdar lı ğı- le vilayetlerde askeri hakimiyete karşı - Otur, otur... manie ise inci yapılı, fakat utangaç ve köpürecek mı idı, yoksa mektup eline 
nı temsil er''yordu. 918 inkılabı , mem· bir mukavemet ve müvazene unsuru Dedi. Oturdum. O, Mitat Şükrüye çekingen idi, bu kadınla rekabete gi- geçmemiş gibi mi yapacaktı? 
leketi artık sarih surette ikiye ayırmış· olmak üzere lsmail ... Canbuladı dahiliye dönerek, sözlerini tamamladı: rişecek kadar cesareti yoktu. Sab~il'nin gayet endişeli bir hali 
tı: Ittihat ve Terakki, milli, inkılabcı, nazırlığına getirmiş, kendisi muhtelif - Hülasa, dedi, iki ateşin arasın - c Claude'e gelince, bu, zayıf seciyeli vardı, Claudc ise tamamen sakindı. 
demokrat mücadeleci ve v.atan• cereyanları te' life ve bunların aragında dayız. Bir tarafta o, öte tarafta 0 ••• bir adamdı. Fazla çal~kan olduğu için c İki gün sonra Germanie, d uc' akla· 
sever bir unsurun ekseriyetini temsil e· hakim bir rol oynamıya çalışıyordu. Sonra, bir lahza durdu; dalgın dal - gençliğin i görememişti. Bunun içindiı rında tatlı bir tebessümle geldi. Sanki 

ki entrikacı kadın, romantik aşk rolleri hiç bir şey yokmuş gibi kocasını ve ar diyor, ötede gayrı milli, mürteci ve hat- Kulaktan kulağa artan fısıltılar arasın- gın düşündü ve ilave etti: 
yaparak onun aklını çakmekte güçlük kadaşını sevgilc öptü. 

ta himayeye kadar giden zayıf bir da, Talat paşanın En verin nüfuzunu - Harici düşman da caba ... Bunu çekmedi. 0 kadar ki kimyager vazıfesi· Sabuil dayanamıyarak: 
harici siyasetin, padişah ve halifecili- hertaraf ederek münferid sulh çarele- nMıl halletsek? Hepsin i halletmenin ni bile unuttu. zavallı adama ne olmuş- c _ Gönderdiğimiz mektupları aldın 
ğin karmakarışık tarafdarlarından mÜ· ri aramıya çalıştığından, bunun için çaresini buluruz ama o da güç... tu? Bu ince ruhlu güzel genç kadının mı? diye sordu. 
rekkeb bir zümre bulunuyordu. Yarlı- tertiplerle meşgul olduğundan bahse- Ben, bu iki ate · 1 hangileri olduğu- ona aşık olmasına imkan var m: idi? c- Hangi mektuptan bahsetmek is· 
ğının başlıca unsurlarını yalnız İstan - diliyor, öbür taraftan da, Enverin, son nu derhal anlamıştım. Biri Vahdettin, Sabuil aşkını o kadar mahirane anlat- tediğini anlıyorum. Alay mektubunun 
bulda bulan bu zümrenin elinde, Ka • bir h ücum ile Ittihat ve T erakkiyi, Ta- öteki de En verdi. Üçüncü ateş. harb, tı ki, zavallı Claude şimdiye kadar bü- postada kaybolmasından korkuyorsun 
mil paşa ile Ali Kemal tarafından bay- lat paşayı bir tarafa atıp kendi şahsi Suriyede şimale doğru yürürneğe baş- yük bir muhab • değil mi? Fakat. 
rakdarlığı yapılan bir Ingiliz tarafdar· hakimiyeti altında, büsbütün askeri bir lamış olan Ingiliz ordusunun tazyikı betle tapındığı Yarmki nushamlzda : merak etme, ~ı . 
lığı bayrağı vardı. Bu bayrak, Cihan idare kurmak istediği söyleniyordu. 1 ve nihayet Almanya ile dünyanın bii • ı karısından ay • J dım, a1dım: Işte 
Harbinden hemen evvelki zamanlar - Hatta, En verin bu fikirleri nı tatbik ı tün büyük askeri kuvvetleri arasında rılmayı. bil~ ak . On sene e vv e .. bak! 
d · "b · 1 · b"" ·· h b · · l ·ı H kk d b d ·· d 1 1 lına getıreı ek ve- c- Bunun a -an ıtı aren gız enmış, utun ar ıçın smaı a ·ı paşanın a azı ter· cereyan e er muca e e, ası ateş, en ı . b' h t k-

' nı ır aya ur- Yazan: Efim Zozula lay neresinde'' müddetince hiç meydana çıkamıyarak tiplerle meşgul olduğu Talat paşaya f büyük ateşti. Belki evvelkilerin çaresi- l , t ~ • 
1 

d cSabuı·ı me k • 
b ı 918 d h b ·ı . A . b 1 k k 1 f . ma) ı asar a ı. R d . 

ir tarafa atı mıştı. . yazın a a er verı mışti. Haber veren zatın 1 nı u ma o ay, akat. bunun çaresı- Sabuil onun gö _ usça an çevıren: Alaz tubu eline alın • 
Vahdettin, bu muhalefet bayrağına ya- her suretle itimada layık olduğunu ve i ni bulmak müşküldü. Bunun için, bu 1 zünde öyle ateşli -- ca ne görsün, 
\•aş ~avaş yewniden meydana çıkma ce· aynı zamanda bu zatın. lsmail Hakkı iki siy~set dös~u, kim bilir bu od~da ve parlak bir mahliık idi ki... l hayret, dört sayfa baştan aşağı bem -
saretı vermege başlamıştı. Etrafta bu • paşadan gayet açık teklıfler almış bu-

1 

ne vakıttenberı başbaşa konuşmuşlar, « Şeytan kadın, karısından ayırmak 

1 

beyazdı! Germanie: 
nu gösteren alametler dolaşıyordu. lunduğunu gören Talat paşa, çoktan - derdleşmişler ve sıkılmışlardı ki Mitat için arkadaşımı mütemadiyen tazyik c_ Fakat, dedi, Claude yazısını İite. 

Vahdetti :ı in ilk icraatl beri devam eden b~ tarzda dedikodu -jt;ükrü~ün çehresi.~ıpk_ır~ızı .~ı:nuştu: e~iyor, .fakat Claude, doğuşund~kı 5e- ğiği kadar değiştırsin, zarfı göri.ir ~ör. 
V hd . h ·ık lara pek de ehemmıyet vermez ve hat· l Talat pasa, sozlerını hulasa edıp kıngen h kle, karısına açılmaya b.r tur· mez tanıdım. Hınzır lar, dedim, ışleri 

a ettın, ta ta oturur turmaz, ı .. . k I . b. 1. • b" .. d ı·· d · d k ... b • 1 k ·· b k d 1 k f t ta ınanmaz en, artık. göz erı ır hay ıl bahsi kapadıktan sonra ır mu det u ce.saret e emıyor u. güçleri yok, bir nisanı açırmıyar~~>o. .ı 
ış 0 

ma uzere, aş uman an ı sı a 1 1 w • • • • "ddA b" A d .... d"" b d"" k c l"in içine nihavet şeytan karıştı. na balık yuttunnak istiyorlar.• v lAh" · · h'b" k d" · 1 açı mış o dugu ıçın şımdı cı ı ır ala- uşun u ve sonra, ana onere sor • l , 
e sa a ıyetının sa ı ı en ısı o- .. . ' d Bir aile işi için Germanie, Poitiers'ye c Hakikaten mektubun Poitıers'ye 

d ~ .. w h · t ka gosterıyordu. u: . .. . k 
ugunu gostermege e emmıye ver • .. .. .. .. .. .. giderek orada bır kaç gun geçınne bir nisanda vannış olması Iazımdı. Fa-

miş ve Enver paşanın unvaniarında ta· Butun bunları ben uzaktan goruyor- - ~en hala burada mısın} mecburiyetınde kaldı. Sabuıl fırsattan kat sık satırlarla yazılmış bir mektup, 
dilat yaptırmıştı. Bu hal. zaten baş _ dum. Talat paşanın gölgesi ve derd or- Dedı. istifade ederek Claude'i sıkıştırdı: postaya atılırken simsiyahken, Poit •. 
lamış olan dedikodunun kuvvetlenme- tağı olan M!tat Şükrü bey artı~ Enver· - Yarından sonra gidiyorum, de - c -İşte filiyata geçmenin sırası gel· ers' e gittiği vakit nasıl bembeya?. olu • 
&ine sebeb oldu. Padişahın Ittihat ve den eskisi gibi bahsetmiyordu. Bir dim. di. Madamki söylerneğe cesaret edemi- yordu! 
1 erakkiden Abdülhamidin ' intikamını gün matbaa ya geldiğim zaman benim -Çabuk git.·· yorsunuz, yazın öyle ise!.• c Cia u de karısına çoktandır m~ defl 
nl hd •w. d bah d 1 b. - odamda onları başbaşn konuşuyor gör- Sonra bir lahza durdu: « O kadar ısrar etti ve zavallı adamı olarak muhabbetle baktı ve sakin sa . mıya a ettıgın en se en er ı .. . . . i . ö le bir kandırdı ki kimyager meklu· 
le vardı Ingiltere ile anlaşmak münfe· dum. Belkı gızlı konu~acak b r şeylerı (Arkası var) y k .. ' - d. kin: 

· ' - bu yazara gondermege karar ver ı. 
tid sulh yapmak sözleri 918 yazında Sabuil: c- Evet, dedi, çifte oyun oynadım. 
tırtık herkesin ağzında dolaşan günlük « _Hemen yazın, dedi. Yoksa karı- Kimyagerlik bu. Eski bir kit&ptc bır 
dedikodu mevzuu olmuştu. Her şey nız bir kaç güne varmaz gelir ve siz de formül buldum. Onunla bir mı1ıE>kkep 
gösteriyordu ki inkılabın ve Ittihat ve onun yüzüne karşı gene bir şey söyle- yaptım .Sana dört sayfa doldurdum 
l erakkinin amansız düşmanı olan ir • rneğe cesaret edemezsiniz ... Eğer şim :Ii Fakat biliyordum ki dört saat sonrJ 
tica, zuhur edecek ilk fırsattan istifade ayağımıza gelen fırsattan istifade et . kağıt üzerinde bir iz bile kalmıyacaktı. 
ederek, on senelik meşrutiyet hamlesi- mezseniz, ben de sizı bıra~ır giderim. Şeytana uyan bir insanın kend"sine . J k k ( k r . ~ . . . r ve ıztırap çekıyoruro res bir açık kapı bırakması için güze! bır tıın bütün muhasebesini birden yapıp b h k r . k . 'nu. uızı sevıyo . . • -
d · f. h · Abd"'] Q Q Q af en yapı QCQ t \ (\ men karımı olmak ısterım. çare, değil mi? evrı tas ıye ve er şeyı u - • . . . . . h" b 1 d k b' 1 h "d d · d ld w kl k k i k « Bırbırıne zıt ıkı ıs arasında ne ya- c Germanie un ar an pe ır ~ey e1 
i a~ıı evFrın e 

0

1 ugkubşedef so ma , \0.. QT en ya pt[Q ~Q' /_ pacağını bilemiyen zavallı kimyager: anlıyamıyordu. 
1 stıy~rdu~ azla o a:a u e a: ~em· ~"'--ı ~r « _Peki, dedi. .. Fakat ne olur, bana cSabuil şapkasını giymişti: 
e ket ı dogrudan dogruya ecnebı h ıma- 5:'' · ~ sadece yarın sabaha kadar müsaad~ « - Bir rundevum var, dedi, unut 
~esi altına koymak fikrile de meyda· ~"). ~ edin. laboratuvarda acele bir işım var, muştum. Yarın gelirim!• 
na çıkmıştı. (;j ,.. bu -e bitirmeliyim ... Size vadediyo· c- Evet. dedi, çifte oyunu oynad•ın 

Işte, Talat paşa bu cereyanların ve ~· rum. mektubu yarın yazarım ... ıı c Claude de günün birinde ka ·ısına 
hareketlerin ortasında bunalmış, kuv- $ ~ «Sabuil razı oldu. yava~ yavaş, tatlı tath her şeyi anlattJ. 
Vetlerinin dörtte üçünü kaybetmiş, ~ ~ Yarın sabah saat on birde mektup c Germanie evvela ürperdi, sonra 

~ : yazılırken hazır bulunacağını ve zarfı affetti. 

r Okuyucularımızdan ""\ ~=~ • İstanbul Liİnam Sahil Sıhhiye-
bir rica ç;r Merkezi Eksiitme Komisyonundan: 

Muhtelil meu:uılara dair 
hergün bir çok mektuplaı· al
maktayız. Bunların çoğu, hu
•usi mahiyette cevap verilme
sini istemekte 11e bu iateklere 
taralımızdan memnuniyetle 
riayet olunmaktadır. Cazc • 
temizin okuyuca .mtunun • 
da değil de hususi. mektup • 
la cevap verilme ini isti • 
Yen okuyucularımızın, mek • 
ltıplarına on kurufluk pul ilaı•c 
etmelerin.; bilhassa rica ede
riz. Bu ricamıza riayet edil • 
mediği takdirde b:r çok mü
racaatların cevapsız kalacağı 

:taruri ve tabiidir. 

1 - Anadolu Kavağında aabık Sahil Sihhiye Merkezi binalaruıın tamiri 
açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif bedeli 1667 lira 50 kuruttur. 

2 - Bu işe ait 'artname ,unlardır: 
A - İdari tartname 
B - F enni tartname 
3 - Istekliler bu ,artnameleri Sekiz kurut mukabilinde Istanbul Lima

m Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4 - Eksiitme 2/Mart/937 Salı günü saat 14 de GalatadaKara Mus

tafa paşa sokağında mezkiir merkez sabnalma komisyonunda yapılacaktır 
5 - Eksiltmeye girecelde in 125 lira 10 kurut muvakkat teminat para

sı ile en az 3000 liralık bu gibi itler yaptıklarına dair bir ehliyet v~ikası 
göstermesi 11arttır. ((937)) . -----·---------

Akay Iş etmesi Müdürlüğünden : 
K urban Beyranuna müsadif 22, 23, 24, 25/Şubat/937 Peza-tesi, 

Salı, Çarşamb~, Pe· şembe günleri Akay Hatlannda Pazar tarifesi 

tatbik olunacaktır. "996, 
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Abdülhamit Japonyaya Ertuğrul vasıtasile şu hediyeleri 
gönderiyordu: Murassa imtiyaz nişanı, Kraliçe için yakut · Yazan : Celal Cengiz 

~~ zümrütl.~rıe.işlen~i~ ~ir taç, .bn:ge~danhk, tmpar~tor S ama şu sözleri duydu "T anzeri buldum 
ıçın, altın uzenne mıne ışlemeh bır sıgara tabakası ve ' 

Dünyanın g:~:t ~:~.:et:::.b!:. si:.:ahu:~z~:~:lerden (Rifat onu yathğı mezardan çıkaracağım ve 
olan ( ye'cuc ve me'cuc taife - pafa zade) yüzbaşı Talat bey, bir kaç T 1 ı d. V • 

ai) ni ziyarete gide~ ~-lan bu ce- r~smi elbiaeü tüfekci tAkib etmekte i- unça y a e·v en ırecegım ,, 
sur ve kahraman gemıyı gormek .. onu dı. 
ıelametlemek; (mukaddes bir vazife) Süreyya pa~anın elinde, al atlas bir - Cinler beni boğuyorlar .. gerçek beni boğuyordu, dedi, şimdiye kadar -Onun beni boğması mümkündiL 
fıalinde, halkı sahillere sürüklemişti. ı kese .. Mehmet paşanın elincle, gene al ben Samaya onlardan çok bahsetmiş • yedi taht devirdiniz .. ülkeler feth etti- Fakat, ben onu boğamazdım. Göze 

Denizdeki manzara da görülecek renkte çuha torba içinCI e uzun bir ma h- tim .. • , niz amma .. bir eü k.ırmağa muvaffak görünmeyen bir inaanı nasıl ele geçi-
feydi ... Eyüp, Sarayburnu ve Beşiktaş faza .. diğer yaverlerle tüfekcilerin el· Diyerek adeta cinlerden özür dileyor olamıyorsunuzl rehilirdim~ 
arasındaki saha, bayraklar ve defne lerinde, ağızları mühürlü torbaların i- ve bu işkenceden kurtulması için bü· Hamonun bu sözünden Gudea çok - Demek Tanzer yaşıyormuş .. ÖY" 
~allarile donanmış sandallar, kayıklar, çinde bir takım kutular ve mahfazalar tün mabutlara yalvarıyordu. müteessir olmuştu. lo mi~ 
mavnalar, salapuryalar, alamanalar, a· bulunuyordu. Hamo 0 gece gü net doğuncaya ka,- Hamo gittikten sonra, Samayı ça• -Yeğeni öyle söyledi. Ve ben inan .. 
iteş key.ıkları, çatanalar, romörkörler • Osman bey ile aüvari Cemil bey, bu dar ne uyuyabildi.. ne de yatağından ğırdı: dım ki, prens Hamoyu dün gece .aba-
Gen geçilmez bir hale gelmişti. heyeti iatikbal etmişler; önlerine dü • kalkmak f~rsatını buldu. Kımıldadıkça - Nipur'a götürdüğün kurbanlık ha kadar rahat8ız eden de odur. 

Faaliyetin en mühim merkezi, di - ferek kıç taraftaki .al ona sevk eyle • yumruk yıyor ve korkudan boğulan kwn günahsız olduğunu aanıyordum. - Bense bunları (Sefahat mabu ~ 
vanhanenin önü ile (Ertuğrul) un a • mişlerdi. sesini bir türlü kimseye işittiremiyor· Meğer onun da günahı varmış.. du)nun yaptığına kaniim .. 
rası idi. Tersanenin önünde, sıravari Salona girer girmez, Süreyya paşa du. - Nereden anladınız. - Inanmayın buna! (Sefahat m~ 
aizilmiş olan nöbetci dubalarının ara· elindeki atlas keseyi Osman beye ver· • • • - «Gazep ve şiddet mabudu» nun budu} Nipurdan buraya gelecek halde 
sından ok gibi fırlıyan üç çifte kikler, mİf: Ertesi sabah.. bu gece misafirime işkence yapmasm· değil. Dişleri dökülmüş .. kuyruğu dür 
muhteilf gemilere mensub bet çifte fli- - Zfıti şahane tarafından, Japonya Prens Hamo yatağından kalktı .. hiz- dan.. mÜf .. tüyleri seyrekleşmi, .. yerinden 
kalar, mütemadiyen {Ertuğrul) a bah· hükümdan hazret1erine hitaben yazıl· metçisini çağırdı. Sabahleyin korku ve -O İşkenceyi yalnız misafirmiz de- bile kımıldayamıyor. 
riye ümera ve zabitanını nakletmekte mış olan ,nômei hümayun... Bunu, tereddütle prensin yanına giren hiz ~ ğil, ben de gördüm. Gudea hiddetle gözlerini Samaya 
idi. hükümdar hazretlerine bizzat takdime metçi, gece yansı göze görünmeyen -Ne dedin. Sende mi gördün) çevirdi: 

Bazan, sert bir boru sesi, Halicin memursun uz ..• Z&ti ~hane, gerek ai· yumruklardan kurtulup gelernediğini - Evet. HattA benden ve miaafiti- - Hayır. Sama 1 Sen onun 'iddetinl 
• Ciurgun havası içinde dalga dalga yük.· ze ve gerek zabitan ve asker evladları· söyledi: nizden başkaları da.. görmemifSinl Ben mabutlarla müca .A 

~liyor: na selam ve dualar buyurdular ... In • -Sumerli nöbetçi bile dayak yedi.. - Kiırv:lir onlar~ deleye muktedir değilim. Şimdi emre-
- liva amiral borusu çalıyor .. a• şallah, afiyet ve selametle gider gelir. yere düştü .. başı yarıldı. Imdadınıza -Prens Hamonun hizmetçisi .. ve diyorum: Ur'da yeni bir .kurban ara .. 

c:aba gelen kim~.. sınız. gelemedim. Kusurumu affedinizJ decli. bir nöbetçi. yıp .bulsunlar .. hiç günah :if1cmemif 
- Ferik borusu çalıyor. Galiba, Ah- Demişti ... Ve arkadan, Mehmet pa- Bu kısa konuşmadan anlaşılıyordu Gudea bayretle Samaya aordu: ve erkek yüzü görmemif olsun. Yaşı 

met paşa geliyor. şa ile diğerlerinin elinde bulunan hedi· ki, cinlet saraydan uznklaşmış1ardt - Acaba Nipurdaki (Sefahat ma· on dörtten yukarı olmasın.. ancak 
Sözleri, ağızdan ağıza geziyor .. kar yeleri, birer birer teslim eylemişti. Hamo tekrar Samayı gördü .. gece :ba- budu) kendisine ikram ettiğimiz kur· mabuda yeni bir kurban vermekle b1J 

gibi beyaz beş çifteler, etrafıarına kö- Abdülhamid tarafından, japonya fına gelenleri birer birer anlattı: bendan memnun kalmadı mı~ felaketten lrurtulabiliriz. 
pükler saçarak, Ertuğrul'a doğru ka • imparatoruna gönderilen bu hediye1er, -Bu nasıl iş) dedi. Göze görünme· Sama gülümsedi .. hakikati aniatmak • • • 
yıp gidiyordu. şunlardan ibaretti: yen bir mahlı1k beni az kaldı boğuyor- musadile kralın yanına sokuldu· c cl N" ~h· d · • . bit 

K lk k · ed"k bow 1 · u ea, ıpur m<1 u u ıçın yenı 
Birdenbire, Unkapanı köp.-üsünün Murassa' • imtiyaz nişanı.. du. a ma ıst ı çe gazıma sarı· - Size, Nipur'a gitmeden de söyle- kurbanlık kız aratırken Sama odasın" 

tersane tarafındaki gözünden beyaz lmparatoriçe için: elmas, yakut ve dı. Aman atımı çabuk hazırlasınlar .. miştim: Bu, mabut1arın gazap ve şid- da geceleri uyku u u ~mı ordu. Her 
boyalı san pirinç boyalı bir istimbot zümrüdlerle işlenmi~ bir taç gene im· muhafızlarımla beraber hemen yola çı· def de w ·ı Sad T · w • • T · .. y · Y. y · · d ' ' k w . 

1 
w w k ı gı · ece anzerın yegenının gece anzerın yegenının sesını uyu" 

çıkmış.. (Ertuğrul) a doğru yaklaşmı· paratoriçe i~n; sade pırlanta işlenmill acagım. Cin er le ugraşrnaga ne va • oç·· almasıdır Bu gece benim od d d . 
b ı • b · d .. .. · ama a yor a. 

ıya aş aınıştı. ir gerdanlık. tım var; ne e gucum yeter.. geld'. (k 1 .t :ı.. b T T . d k k .. 
h f 

. . ı. ra a gı , na er ver.. anzer - anzerı mey ana çı arma ıçın 

Ertuğrul'un güvertesi birbirine ka. İmparatora mahsus altın üzerine Samamu a ızlara emır verdı.. yaşıy 1) d d' · d d · · 1 · ' ' A 1 h ı d or e ı. senın e y.ar ımını utıyorum 
t Lo b w b" -L • h d 1 · • 1 1' b' · t ar azır an ı rışmış ı. m ar agzına ır ta&ım sı • ur e pır anta ve mıne ış erne ı ır sı· · -Bu mel'un sesi neden boğmadın~ Sama: (Arkası var)' 

lahlı asker fırlamıt; saffı harb nizarnı gara tabakası. Hamo gece odasına geldikten son· 
almıştı. . • lmparatora mahsus; gayet kıymettar ra, Samanın odasında da şöyle bir ses 

1stı.imbot, f:rtuğrul'un merdivenine bir sigara ağızlı ğı. işidilmişti: 
yanaşmıştı ... Sarı pirinç kabzalı uzun lmparator hanedam erkanından mÜ· «- Tanzerin izini buldum .. O, 
kılıcını çeken takım zabiti, ahenkli bir nasib zevata verilmek üzere birinci rüt- Ur civarında yaşıyor. Fakat, rm -
aesle, kumanda vermeye başlamıstı: beden osman i ve mecldi ni~anları. d ilik onun nerede bulunduğunu 

- Hozırol 1.. İmparatoriçeye mahsus, gayet ağır •öyliyemem. Gudeaya git, haber 
- Haaaas, dur!... altın srrma ve ihcilerle işlenmiş bir ma· ver; Tanzet ölmemiıtir. Onu aldat-
- Se1aaaam, durl... 88 örtüsü. mı1lar!)) 
Geminin ~umandanı olan miralay lmparatorla imparatoriçeyc mah - Sama bu sesi işidince Tanzerin ye-

Osm~n bvey ıle; .•üvari, kaymakam sus, gene altın klpdanla işlenmiş bir ğeninin bof durmadığını ve bu gece 
(Tekırdaglı) Cemıl bey, büyük üni • so&a takımı. prens Hamoyu rahatsız edenin de 0 

form~larını giymif oldukları halde, ge- Süreyya paşa, bunları teslim ettik .. olduğunu anladı. 
icnlerı karşılamışlardı. ten sonra, ağzı mühürlü büyü1. bir tor- Sama. 

Merdivenden ilk çıkan, mabeyn baf- bayı da Osman beye vermiş: _ T ~n zer Suz kralının oğlundan 
katibi, Süreyya paşa idi. Süreyya pa • -Bunların içinde de, muhtelif rüt- bu gece öc aı:Oak için, onu boğmak is· 
<Şayı. Abdülhamidin kayınbiraderi ve beden nişanlar var ... Seyahatiniz es • temiş. Hakkı da var ya .. kral Nabo, 
Lususi yaveri (Bıyıldı) Mehmet paşa .nasmda, geçtiğiniz yerlerde. namı pa- T · ·· 1 · kızgın mil ek · .............................................................. anzerın goz erıne ç tır -

dişahiye olarak bunlan da münaaib mişti .. sirndi onun yeğeni göze görün· 
Bir Doktoru n zatl~a verirsiniz. mez bi; hale geldi .. her yere girip çıkı-
Günlük Pazar Demişti. . .. . . yor. Bakalım bu boğuşmanın sonu ne-

6urada teslım ve tese1lum merasımı reye varacak} 
Notlarindan (*) yapılırken; istimbotta bulunan, bir ta- · • • • 

Gençlik kım halı renkterile, en nefis tütün Yeni kurbanlar aramrketJ .. 
ve sigaralada dolu olan 8andıklar da, ka k 

Ve gemiye nakledilmişti. Bunlar da; Ab- Prens Hamo yola çı r en, S~mer 
Yalnızlık dül~amid namma, imparatora takdim kralına o gece !başından geçenlerı an-

Bül~ devrinde bulunan genç dcllkanlıla· 
rm yalnız yerlerde uzun zamnn knlına • 
ları ciıiz d~ldir. Mekteb mıidlirlerinin, 
çocuk babninrının ve velilerlnln bu nok
tada el!cmmlyetle ııazan dlkkatlertnı 

celbederlz. 
Gerek mütalea ve çalışma devirleri ve 
gerekse uyku zamanları daima kontrol 
altında, bwundurulmalıdır. Uyku vakti 
gelmeden gençlerin yatak odalarına çe
kllmeleri ctuz değlldir. Gençlerin yatak
larının oldukca sert olması taydalıdır. 
Gençlerin h1s ve hayallerini tenbih e • 
decek açık resimler, kartpostallar, ro -
manlar ve nihayet açık sinema filmlerı-
nt sık sık seyretmesl asla caiz olamaz. 
TnhsU devresindeki çocukların hislerı -
nin kamçılanması değil, bUnkJs frene e
dılmc 1 lfızımdır. Unutmamalı tl gençle
lin h3.yatta eğlenecek çok zamanları var
dır Bunun vakitsiz yani vaktinden ev -
vel lnldşafı sıhbat ve lstlkballert üzerine 

edilecekti. la ttı: 
B h "f · · 'f t · -Bu gece go-ze görünmeyen bir el u eyet, vazı esını ı a e mış; gene --·-·. -~ .. __ . --- · ·- ·- ·-

merasimle avdet eylemişti. Vakit, ar - r 1 
tık öğleye gelmişti ... Gene, tiz bir bo- Nöbelcl 
ru •esi işitilmiş: 

- Kaptan paşa geliyor. 
Sesleri, bir anda geminin bütün, Ü· 

mera, zabitan ve efradmı harekete ge
tirmişti. 

Camialtındaki iskelenin önünden 
kalkan, beyaz boyalı, sarı pirinç haca
lı (Nahid) istimbotu, ağır ağır süzü • 
lerek {Ertuğrul) un yanma gelmiş .. al 
çuha serili olan merdivenine rampa 
etmişti. 

Güverteye, sağ başta Ertuğrul'un 
bandosu olmak üzere, bir bölük (silah 
endaz) dizilmişti. Geminin bütün üme-

Eczaneler 
Ba cece nöbetci olan enaneler •unlar • 
dır: 

istanbul cihetlndekUer: 
Aksarayda : (Şeref). Beyazıdda : (Asa
dor>. Fenerde : (Vlt.allL Şehremlnlnde: 
<Hnmdl). Karıigümrükle : <Suad). Sa -
matyada : (Teofilos). Şebzndebaşında : 
(İ. Hakkı). Eyüpte : (Arif Beşir). Eminö
nünde : !Hüseyin HüsnO). Küçükpazar -
da: (Hulüst). Alemdardn: (Sırrı Asım). 
Bakırkoyünde : <Merkez). 
Bey·oğlu cihetini!ekiler: 

çok menfi bir tesir !cra eder. ---------------1 ra ve zabitanı da, önlerinde kumandan 

İsLik.lla caddesinde : ıxnnzukl. Daire -
de : {Güneş}. Topçulardn : (Sportdis). 
Tatslmde : (Nlzameddln). Tarlnba.şm -
da : (Nihad}. ŞişUde : (Halk). ~lktaş
tn : (Nfill Halid). 

B<tfuiı;i ve Adalarda: 
(•) Bu notları kesip saklayanaz, yahut 

bir ıılbüme yııpışhnp kODeksiyon )'apıniL 
Sıkıntı zamanmuda bo notlar bir doktor 
g ı· imdadınıza yeti!;eblllr. 

Osman bey olduğu halde balıriye na • 
zırını istikbal etmişlerdi. 

(Arkası var) 

Üskiidarda : <htıhad). Sarıyerde : (A
san. Biiyükadada : (Halk). Heybellde : 
{Tanaş). 

- ----- - ----~- ·-- - - - - -- -

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. ... 

&. cl ketlde 11/ Mart /1937 dedlr. 

Buyuk ikramiye: 50.000 ~adtr ... 
Aynca: 15.000. 1~000. ıo.oon Liralık ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet müldfat vardu. 
(10.000 

DIK KA 1': 
Bilet alan herkea 7 1 Mart /937 günü alqamına 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur •.• 

kadar 

İstanbul Liman İşletme idaresinden: 
1- Karaköy Köprüsü ağzından Galata Rıhbmuun 150 metrelik kısmi" 

mn terfi anıeliyesi için taliplerin 1000 liralık muvakkat teminatlarlle ehli~ 
yeti fenniye ve ihtisas vesikalarına bajhyaalclan fiat tekliflerini ap.lı 
zarfla 27/Şubat1937 saat 10 da teAew- F.ncümenine tevdi edeceklerdir. 

2 - Kefifnamesindeki vahidi layasi ensı üzerinden yapılacak olan bil 
tekliflerin tetlökiode teklif sahiplerinin bu gibi iflerdeki ebliyet ve ihti.., 
larma aid tercih sebeplerini arattıracak olan idare iti en ucuz fiat verene mr 
leye mecbur kalmıyacaktır. 

3 - Bu ife aid her türlü izahatla beraber f8rtDame ve projeler 5 lu
mubbilinde Galatada Merkez Rıhbm banuıda Idare Rıbbm Tamirat BürO" 

u722)) 

TURKIVE 

Şeker Fabrikaları 
ANONIM ŞIRKETINDEN: 

1937 Senesinde kullanılmak üzere fabrikalarmuza lizım olan 
şeker sandıkJan için kereste alınacalrtu. Kapalı .zarf wulile ihalesi 
S Mart 1937 Cuma günü saat 10 da İstanbulda Bahçekapıda 
Taş Handaki şeker bürosunda yapılacaktir. 

lsteklilere şartname parasız verilir. Yirmi beşbin sandık veyB 
dörtyüz metreye kadar kereste •ermeğe talip olanların teklifleri de 
nazan itibara alınacaktır. 
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Haricen kullanılır. Eski ve yenı 

ROMATIZMA 
LUM8AGO 

SiYATIK 
Sinir ve soğuk 

alg1nhğ1ndan ileri 
gelen şiddetli 
ağr1lar1 te kin 
v Iz le eder. 

Her eczaneden 
araymız. 

IL __ E_m_IA_k_v __ ~---------------1 
Kİ ALlK DUKKAN 

ESAS NO.SJ MEVKII VE NEV'l 

8 Galatasarayda Yeni Çartıda Polis Binuı 
altında 2 No.lı Dükkkan. 

DEPOZlT O 

50 L. 

Mevkii yukand yazılı DükkBn, bir yahut üç sene müddetle kiraya veril . 
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Iateiditerin ihaleye müsadif 3 Mnrt 1937 çartamba günü saat 10 da fU . 
bemize gelmeleri. ( 461) 

• • 
T aksitle Satılık Arsalar 

. 
ESAS No.aı 

518 

661 

MEVKtl ve NEV'l 
--------------------~~~~-----Boğaz.içinde RumeJihisan mahallesinde Paş· 
mak cı sokağında ı No. h 2294 murabbaı arsa. 
(Eski Mediha Sultan Sarayı bitişiğindedir.) 
Bqiktaşta Abbasağa mahallesinde eski 
Hasanpaşa deresi yeni Bostan sokağında 
e!ki 4, 4 mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 
73/3 No. h 355 metre murabbaı arsa. 

DEPOZİTO 

140 Ura 

142 " 
ı 

T afsilAb yukanda yazılı arsalar birinci taksiti pe~in ve geri kalan 
yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi taksitte ve şu sure~etamam 
laiui.z sekiz müsavi taksitte ödenmek tartile açık arttıramaga konul 
lbuştur. Ihale 1 Mart 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 10 d 

-
a 

Şubemizde yapılacakbr. 
l.teklilerin Şubemize gelmesi. (451) 

~-----------------------------------------
Kad1köy Vakifiar Dir ktöriUğU Ilinlari 

l<adıköyünde Zühtü pap Tahta 

ar lcaprn 53 Dükkin 31/5/938 tarihine kad 
l<adıköyünde Tuğlacı Cami aokak 23 Dükkan 31/5/938 , , 
Oakiidar Arakıyeci Cafer Has 

' 
odalar 
lıeylerbeyinde Abdullah ağa ma• 
hallesinde Rasimağa sokak Tarla Üç sene müddetle 

10 Hane 31/5/938 " 

d-Yukarıda mevki cinsleri yazılı emlikin bizalarında gösterilen mü 
det için kiraya verileceğinden isteklilerin ihale günü olan 1/d/93 
~azartesi günü aaat 15- de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mür 

7 
a-

C:tatlan (932) 

Fidan satışı 

Bursa Ziraat Müdürlüğünden : 
ın lda.rei hususiye fidanlıldarında yelittirilen her nevi atılı meyva fidanların 

birinci boyu <tiki-üç yqmda» on bet ve ikinci boyu ,.bir-iki y1Lfmda)) on ku 
~, atılı uma çubukları üç kuruttan fidaıılıkta teslim tartile aablmakt 
dıt. Jateklilerin Bursa Ziraat Müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. ul03 

TUf 

....... _____ _ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden 

a-
6)) 

• • 
kurumumuz Hıfzıuıhha ve Bakteriyo)oji Enstitüsü için 35 lira asli m 

'tlı ikinci sınıf iki asistan alınacaktır. 
a-

lı Bunlardan birisi kıdemli olduğu takdirde birinci smıf uiatan olabil 

kteldilerin mektepten iyi derecede mezun olduklarına ve bir yabancı 
. 
ar. 
dil 

ıldiklerine dair vesikalan veya bunlann suretleri ile birlikte Hıfzıasıhh 
't llakteriyoloji Eıutitüaü Direktörlüğüne müracaatlan. ((365, <f916 

a 
)) 

-

1 ~ 
Öğ 

21 • Subat - 937 - Pazar 
iSTANBUL 

le nepiyatı: 
12. 30: Plakla Türk musik1!1. 12.50: Havadls. 

13: 
bir 

Bevoltlu Halkevi ~österlt kolıı tarafından 
temsil 

Akşam neşıi)·atı: 

18. 30; Varvete müzUtl Ambasadörden nak-
10.30: Konferans: Sellm Sım Tarcan 
elerle hnsbihal. 20: Müzeyyen ve arka -
nn tarafından Türk muslklsl ve halk sar
n. 20.30: Ömer Rıza t.arafındı:ın arabca 
ev. 20.(5: Belma ve arkndn6ları tarafın

le n. 
Ann 
dası 
k ıla 
sövl 
dan 
Or k 

Türk muslklst ve halk ıarkılarL 21.15: 
estra. 22.15: Aians ve borsa haberleri. 
: PU't1ı:la .sololnr. ooera ve oııeret uarea-22.35 

lan. 

Üç günlük radyo programı 
z•· - Şubat - 937 - Pannesi 

İSTA!\'BUL 
ö ~le ne';.1riya tı: 
ı 2.30: PlWa Türk muslkisl. 12.50: Havadls. 

s · Muhtelif plflk neşrtyau. 13.0 
A kşam neşriyatı: 
ı 8.30: Plfıkla dans musiktsl. 19.30: Çocuk

la ra masal: İ. Oallb tarafından. 20: Rıfat ve 
adaşlan tarafından Türk muslldsl ve 
k şarkıları. 20.30: ömer Rıza tarafından 
ben söylev. 20.45: Satiye ve arkadaşlan 
nfından Türk muslklst ve halk ~arkılan. 

ark 
hal 
n ro 
tar 
San 
mı 

ha 
ret 

t llyan. 21.15: Şehir Tiyatrosu drnm kıs
tnrafından Fnust. 22.15: Ajans ve borsa 

berlerl. 22.35: Plfıkla sololar, opera ve ope
nnrçalan. 

l3 - Şubat - 93'7 - Sah 
jSTANBUL .. 

O~lf' ncşrlyatı: 

ı 2.30: Plfıkla Türk muslklsl. 12.50: Havadls. 
OS : Muhteııt plAk neşrJyatL 13. 
Akşam neşıiyatı: 

ı 

ra 
be 

8 30: Plfıkla daruı mus!lds1. lSI.SO : Konfe
ns: Emlnönü Halkevi Sosyal yardım şu -
sı namına Dr. Hüseyin Kenan tarafından: 
ocuk Ruhlyatı). 20: Cemal KtunU ve ar
daşlnn tamtından Türk musitisl ve halk 
kılan. 20.30 : Ömer Rıza taratından arabca 

(Ç 
ka 
şıır 

sö 
tın 

Ay 
ra 
ha 

ylev. 20.45: Vedla Rıza ve arkadaşları tara
dan Türk musildsl ve halk ~&rkılan. Saat 
an. 21.15: Şehir Tlyatrosu operet tı.smı ta
fından btr temsU. 22.15: Ajans ve borsa 
berlerl. 22.35: Pllkla aoıoıar. opera ve ope

ret parçaları. 

U - Şubat - 937 - ~ba 
ISTANBUL 

ötıe nqriyatı: 
12.30: Pl&kla Türk muslldsl. 12.50: Havad1a. 

13. 05: Muhtelif plAk neşrlyatı. 

Sayfa 15 
-< 

ı E niyet Sandığı ilinları 1 

Taksiti e mülk edinmek isliyeniere 
Müessesemiz Petin ufak bir tediye mukabilinde sekiz seneye kadar 

takıitli gayrimenkul aatıtına karar vermittir. Küçük bir tasarrufla latanbu· 

lun hel' aemtinde her çqit mülk edinmek fırsatını vereeek olan tı• ili.ıı
lanmızı hebernehai cikbtle olruyunuz. 

Sandığm kiralık mallanDJD liateaini görmek berkes içüı faydaJi.. 
dO'. (1001) 

• • 
Müessesemiz alacalını tahsil eclemedijin&.ı dolayı tefevvüze mecliur 

kaldığı ıayrimenkuiJeri elki ahipleriDe iade içiu yeni bir takım kOlaylıklaı 
göatermeğe karar vemıittir. 

Mallan aaııdıiın üstünde blan ealô mal ahiplerinin bu ıbuRDta izal:ia 
almak için Binalar Senisimize müracaat etmeleri rica olunur. (1047) 

J Doktor 

lbrahlm Zatl Oget 
Akşam neşriyatı: Belediye karşısında, Piyerloti ZEPLİN 
18.30: PUltıa dans muslklsi. 18.30: Konfe- caddesinde 2l numarada hergtln &lonwıda bile 1\fercedea .. Benz Dl-

ro 
Dr 

ns: istanbul Ünlversltesı namına Profesör O~leden sonra hastalanru kabul zel motörü çalı§ınaktadır. Kamyon, bl• 
. Fnhrctt.ln Kerim Göltay tarafından: u- eder:._._ __ nek emrinize hazır. Emredinlz, tafslllt 

yu 
ar 

şturucu maddeler hakkında. 20: Nezlbe ve - • ksim Bab si ı,. .. -·•ı No. 
k:ıdaşlan tarafından Türk muslkbi ve halk yan. 21.ıG: Orkestra. 22.15: Ajans Te borsa verelim. Ta . çe ~~ 

şa 

ca 
rkılan. 20.30: ömer Rıza taratmdan arab- haberleri. 22.3S: Pllkla ııololar, opera" ope- 25. Telgraf Dizel • Istanbul 
.söylev. 20.45: Tilrk muslki bey'etl. Saat l- ret parça.lan. 

o 

BIRE 
1000 
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Güzel Yüz 
için ilk şart 

güzel diş, 

GüZEl DiŞ 
Için lik ve en 
eaasll tart ta 

RADYOLiN 

Mikroplara % ı 00 öldürür, ditleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nnfuz ederek temizler, parlabr, di, etlerini 

besler ve hutalanmalanna mAni olur. 

En mükemmel, en hoş, en iktisadi 

TEKNİK MUCiZESi Mi 
YOKSA ACAIPLİGİ Ml? 

Bir Tek Plakta 
6 mut}tellf artıst tarafından ö eser dinlenilir. 

27 5 numaralı p akı Q,., 
Bu suale kendiniz cevap vereceksiniz. 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve. · 
yıkanınakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANlUK 
ECZANESi 

BEYOGLU- lST AN BUL 

3 günde 
YENİ ve CAZİP GÜZELLİKTE 

BiR TEN 
Buruşukluklaı dan kurtulmağı ve daha genç ve güzel 

görünmeği seversiniz değil mi? Açık, beyaz, taze ve bır 
genç kız tenine malik olmak istersiniz değil mi? Evet der· 
s niz; bu basıt güzellik tedbirini tecrübe edimz. Her ak
şam, yatmazdvn evvel pembe rengindeki Tokalan kremi
nt kullanmız. Bu kremin terkibinde, Viyana Üniversite 
Profesörü Doktor Stejskalin cazip keşfi olan ve büyük bir 
itına ıle ıntihRp edilm~ genç hayvanlardan istihsa: ve 
cBıocel• tilbir edilen hüceyreleri canlandıran yeni cev
her mevcuttur. 

Bu cevher, siz uyurken, cildinizi besler ,v~ _gençleştirir. 
İ k tatbikıncian itibaren ertesi sabah, cildınızın ne kadar 
taze e~miş ve gençleşmiş olduğunu göreceksiniz ... Hasta· 
ne erde 60 - 70 yaşlarındaki kadınlara yapılan tecrubeler • 
de altı hafta nihayetinde buruşuklukların tamamen 
za • olduğu ôri.ilmü:jtür. Gundüz için (yağsız) beyaz ren· 
g ndekı ToKa on kremini kulianınız. Terkibinde taze kre
ma ve tasfıye edıımiş zeytin yağı mevcut olup bu unsur· 
Iarla, mesamata nüfuz ile derinlıklerde gizlenmi~ ve hiç 
b.r sabunun .hraç edemed!ği gayri saf maddelerı harice 
atarlar, siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkıbindcki kuvvellendirici ve beyaztatıcı kıymetli 

unsurlar ise, açık mesamatı kap:ıt•r ve üç gün zarfında en çirkin ve en sert 
bir cildi beyazlatıp yumuşatır. <4~ - SO yaşlanndaki kadınlara bile bir genç kı· 
zın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. Hemen bugünden bir tüb 
yeya bir vazo Tokalan kreml alıntı'Ve tarif edildiii veçhlle kullanımı:. Ne• 
t~ı:esınden son derece memnun kalacaksınız. 

, 

Bö.:rON. 
DU N YADA 

HER KES 

RAŞ 
81ÇAG1t4. 

ALlYOR 

DOYÇE LEV ANT LİNYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doyç
8 

Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levant Ltnye 

A. G. Bremen 

Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul 
ve ı:satııisiyah arasında azlınet ve 

avdet muntazam postalan 

lsto.nbulda beklenen vapurlar. 
Akaya vapuru 27 Şubata dogru 
Heraklea vapuru 15 Marta doıtru 
Kyttıera vapunı 7 Marta do~ 

Buı-gaz, Vama, Köstence için li· 
ıuanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Kythera vapuru 10 Marta do~u 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam linınıılan için 
hareket edecek v!lpurlar 

Dclos vapuru 19-20 Şubatu doıtru 

A.kaya vapuru 27 Şubııtıı dogru 

Fazla tarsUAt için Galata'da Ova-
kimyan hanında Doyçe Levante 
Linye vapur acentalıgına müracaat. 

Telefon: 44760-44769 

, 

AMPUL 

OAHA AZ CERVAN SARFILE 
DAHA PARLAK IŞit<. . VEJJIR 

Tramvay, Tren, vapur, sinema ve rnektap 
gibi kalabalik yerlerde başkalarmdan 

Grip, Nezle, Difteri, Kızıl 
gibi mikropları a~ız ve bo~aı 
yollle giren bulaşıcı hastalıklar 

kapınamak için aQ'zınızda 

bulundurunuz. Akridol, a~ız ve 
bo~azı mikropinrdan temizleditl 
gibi bo~uz ve bademcik iltihapla· 
rını da pek çabuk geçirir. Her ec-

Karta! İcra Memurluğundan: zanede bulunur. Knonk kutusu 
Hilmi Saltan vekili Kemalin Yalova 35. BüyOk kutu 70 kuruştur. 

nınGacikkariy~indeEginliölil Alik~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zı Makbule aleyhine 15 78 kuruşun ve 
Karlalın Savanlık köyünde 12 No. lı 
evde sakin Zillfaze aleyhine 6215 ku
ruşun tahsili hakkında dairemızde yap
mış olduğu icra takibi üzerine Makbu4 

le ve Zülfaze namlarına çıkarılan öde
me emri üzerine mübaşiri tarafından 
.verilen meşruhatta ikametgahları meç
,hul olduğu şerh verilmiş olmakla ila 4 

l.nen tebligat icras~a kar~~ verilmi_s ol
duğundan tarihi ilandan ıtıbaren bır ay 
zarfında daireye müracaatla borcu tes-
viye etmeleri ve mal beyanında bulun 
maları muktazi olup aksi takdirde ceb
ri icra ve kanuni takibat yapılacağı teb 
,liğ makamma kalın olmnk üzere iUın o
lunur. 803 

D n rmi 
İyi çabuk ve ucuz dans ö~rerımek 

İstiyenler Beyo~lundıı lsUklaı Cad· 
desi Turkuvaz dans dershanesinde 
dans profesörO Kemal Sami Bayere 
müracaat etsinler. 

Son Posta Matbaa•• 
Neşriyat MOdUrO : Selim Ragıp EMEÇ 

f
A.Ekrem UŞAKLIGlL 

SAHIPLERI1 s. Ragıp EMEÇ 

NERV N • 
1 

Sinir ağrllar1, asabf öksUrükler, asabt 
zay1fhk, uykusuzluk, baş ve yar1m bat 
ağr1s1, bat dönmesi, bayg1nhk, çarptnb, 
vesinirden Ileri gelen bütün rahats1zllk· 

ları glderlr. 
Günde 2 • 3 kahve kapğı. Her eczaneden araymaz. 

SARK iSPENÇiYARf LABORATUARI • 

ŞiRKETi HA Y~~~EDEN: 
Bayram günlerimizde Seyrisefer tarifemiz aynen tatbık edilecektır. 
A ha vapuru aeferleri Pazar tertibi Uterine icra edileceğinden başka olarak saat 8 de 

ve 20 r;e O aküdardan Kabataşa ve 8.30 da ve 20.30 da KabataJtan Üsküdara ikişer sefer 
daha ilAveten yapılacaktır. 


