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Asiler Malaga şehrini yağma ettiler 
!\talaga harbine 20 bin 
ltalyan ve Alman iştirak etti 

• 
Şehre ilk bir ltalgarı alagı girdi 1 
~----------------------------------------~~------------J 
lerin hücumunu Alman Deniz Erkanı Harbiyesi idare 

tıniştir. Malagada yüzlerce kişi denize atılmışlar ve boğul
Uşlardır. Madrid önünde de şiddetli muharebeler oluyor 

Lo 1\lalaga şehrin den bir görünüı 

1 Küçük Antanta 
yeni bir veçhe 
veriliyormuş 

Prag, 8 (Hususi) -Çek siyasi maha 
filinde dol~an bazı şayialara göre, Ku 
,çük Antant grupuna yeni bir veçhe ve· 
,rilmesi düşünülmektedir. 

Şimdiye kadar üç taraflı bir mi~akla 
,yekdiğerine bağlı bulunan Yugoslav . 
ya, Çekoslovakya ve Romanya, tekrar 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Haricige Vekili 
Ankarada 

rady~~~a, 8 (Bususi) - Muhtelif asi raftan mahafilin de kabul eylediğine 
~enubi ı~ın ilan ettiği habere göre, göre asiler saat 1 1 de .1\ialagaya girmİf 
0 an htaı Ispanyanın en müh.m ltınam tir. İspanyol matbuat ajansının verdiği 
g~ eaıır:gn. şehri asiler taraf:ndan iş· bir telgrafa göre, ilk Malagaya giren 
kunıetın ıştır. ~u haber İspanyol hü· alay, bir İtalyan alayı olmu~tur. Bunu •• .. 1 . 
tan. do·ce tek;ıp edilmediğine naza • Tercia kuvvetleri ve Faslı ltıt'alar ta - Ruştu Aras zmıtten geçer-

Iki g~ru telakki edilebilir. kip eylemiştir. k en tezahüra tla karşılan dı 
bornbard nden beri Malagayı denizden Yüzlerce kişi, Malagadan kaçabil • Avrupadan avdet eden Baricıye Ve-
de linıa ıına.n eden asi harp gemileri rnek için denize atılmışlar ve boğul· kili Rüştü Aras dün akşam Ankaraya 
r:e birın: g:rınişler ve karl kuvvetle- muşlardır. Şehir, Faslılar ve Tercio as· hareket et~ti;. 
ın ferdi~. te ışgal ameliyesini ikma! et· kerleri taraiında~ soyulmuştur. Bugün Partide son seyahati hakkm· 

M 
. 20 bın halyan da izahatverecek olan Haricıye Vekili, 

A.su . adrıde laarruz Almeria 8- Malagayı son dakika· birkaç gün sonra, Atinaya gitmek üze· 
ta erın l\1 d . .. 1 1 re tekrar ~ehrimize gelecektLr. 
Ş arruz y ' a rıt uzerine de yeni bir da terkederek buraya ge en apanyol (D 3 .. ü f da) 
ıdd aptıklar h b . b . h • h b ' . evamı unc say a b etıi Ça ı a er verılmektedir. mat uat aJansı ususı mu a ırı ez-

ı U )'eni ta rpışnıalara meydar. veren cümle şu beyanatta bulunmu,tur: 
e~e~ile n:~~uz, asi kuvvetlerinin iler- Hücum hiç durmamıştır ve hükii-

'l.Uk· ıcelenıni t' d h ' · b durd Utnet ın'}' 
1 

.ş ır. met aleyhtarı kuman a ey etı u hü-
l'l'ıeı. Urnıak i .ı ıs erı, • ileri ha .. eketini cumda yirmi bin İtalyan, bir kaç bin 

ll.lediri çın azamı gayre~ ~arfel· Al . 1 1 k 11 er. man ve bınlerce fas t u anmıftır. 

C Denize l .. Son safhada yüzden .~azi~ l~ai.:an 
ha ~heiütarı atı anlar hucum tankı, Malaga mudafilerı uze-

bıti bildir~' 8 (A.A.) - Röyter mu· rine ilerlemeğe başlamı~lardır. 
ıyor: Buradaki hükumet ta (Devamı 3 üncü sayfada) 

Gr.~p salgıniarına sebep 
.a,,.guneşteki lekelermiş! 

ınıler A - .---.-------
naıar d ıner~kadakı feyezanlarla Avrupadaki fırtı-

"e 1:\caba ~ira .. aynı lekelerle münasebetdar görüyorlar 
d toPrak b g~n gelecek, deniz, gök ı 

e bütü eşerıyetin teka "1" .... 
t'tli~ n sırf mu u onun-
"'d Bu sua] arını ortaya dökecekl.-r 
... a ı e rn" b --d 111 arınd us et cevap veren ilim 

on an biri d F 
du l'<tsatha . e ransanın Meu-

r. D k nesı ın"d" .. A tı 1 o tor A u uru zambujo-
~1 e. fa~Ia tn Zaınbujo bilhassa gü
di~n~nin Inar eşfgul olmuş, ilim va fen 

· o h u ast 1 •iı' u Usust F ronom arından biri-
ant a ran d k 1 !}ılı &a~ete · sa a çı an ntran-
Ştur: sıne şu beyanatta bulun-

e .. 'ı Şu sı 1 
"8 erj ra arda .. .. 

fet) duyu} k kursulerden harp 
~r . ur en d" B IStila et . unyayı da bazı a-

e· Ugün .. ll'llış bulunuyor. 
Rer b oy e va~v 1 

\lık b u felaket) · et e~ yaşıyoruz ki, 
tih} ulınu~ 1 er, eskı zamanlarda 

~Je b' Y o salard h 
ır dön·· ı, mu akkak ta-

(l)e\•anııu~ noktası teşkil eder
uncu sayiada) 

Spor kurumunda 
Bir istifa 
Futbol federasyonu reisi 

Hamdi Emin çekildi 

Futbol federas· 
yo~u reisi Hameli · 
Emin bu vazife • · 
sinden istifa et· 
mit ve istifaneme 
sinl Ankaraya yol 
lamışhr. Yerine 
~imin geçeceği ta 
bii henüz belli de 
ğildir. Federas -
yonlar Ankaraya 
nakledildl~i ve 
Türk spor kuru · 
mu federasyon re Harndi Emin 
islerınin de Ankarada bulunmalarını 
istediği cihetle Harndi Emini vazifesi 
icabı Ankarada bulunan bir zatın istih 
laf etmesi mümkündür. ...... ..._.._ ___ . ··---

Güzel lstanbulu fena tanıt
mıyalım, zararı bUtUn 

memlekete dokunur 
Bu güzel ve şayanı dikkat ma
kale serisinin ilk yazısını bugün 

6 ıncı sayfamızda okuyunuz! 

Suriyeye bir tayyare filosu hediye edilmesi için Şamda 
açılan iane ile ancak 3 bin lira toplandı 

Suriyeli eski bir devlet adamı: uSancak halkı kat' iyen 
Türktür .. diyor. Cenevre itilafı Iraklıları sevindirdi 

İskenderun Umanından bir görünüş 
Şam, 5 Şubat (Husust . muhabirimiz baş sütunlardan ya,·aş yavaş öteki sü· 

yazıyor) -İki günden beri burada ta- tunlara geçiyor. Buna mukabil mülha· 
kenderun meselesi biraz daha tavsamıt kattan sesler geliyor: Protesto sesleri. 
gibi görünüyor. Gazetelerdeki neşriyat (Devamı 10 uncu sayfada) 

Siyasi müsteşarlıklar 
kanunu kabul edildi 

Mecliste Akag idaresinin tekaüt 
kanunu müzakere edilirken 

münakaşalar oldu 
Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz· ması hakkındaki kanunun müzakeresl 

den) - Meclisin bugünkü toplantı· yapılmış, kabul edilmiştir. 
sında 1936 müvazenei umumiyesine Bugünkü toplantıda devlet memur• 
giren bazı daireler bütçelerinde üç yüz laf', maaşatının tezyit ve teamüiu ile 
iki bin küsur liralık münakale yapıl- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Kadın saçlannın Şehir Meclisinde 
kopardiği gürültüler 

Bir çok azalalar: "Kadınlarımızın hayatları bize 
zarafetlerinden elzemdir. Ondülasyon yapmak mü

saadesini rastgele herkese veremeyiz !, dediler 
Şu Şehir meclisimizin içtimalarına 

bir daha girerpiyeceğim diye ödüm pat 
lıyor. Bu cümleme bakıp ta, Şehir Mec· 
lisi azalarının, beni içtimalarına sokma 
yacaklarını sanmayın. Sebep şu : 

Şehir Meclisi içtimaları hakkmdakı 
yazılarımı okuyup ta toplantılar: seyre 
gelen meraklılar, her hafta b: ıaz daha 
çoğalıyor. V c gazetecilerin, ~'>plan tt ma 
halline n.1zır Joealarında oturacak ~ f'r 

bulmak, radyoda parazil yapınıyan is
tasyon bulmaktan giıç hale geliyor. 

* Şehir Meclisimizin dünkü toplantı • 
sında gene epeyce şiddetli mi.Pır.kaşa -
lar çıktı. 

. Dünkü kıyamet te, ondüliısyon ma· 
kinelerinin etrafında kopuyordu ; 

Bcrberlerin ondü1e ameliyc.ıiinde kul 
landıkları Solüsyonlar zehir H madde · 
lerden mamulmuş! .. Onların yasak edil 
mesi kararlaşt:.,rılmış. Artık kadmları· 

(Devamı 10 uncu uyfada) 



Hergün Resimli Makale: a Insan muhitinden müteesstr olur ll 

Avrupa siyasetinin 
/nlcişafım gösteren 
Barometre: Ispanya! 
-Yazan: llalüttin JJiFpn 
A vrupa karanlıklar içinde bulunu 

yor. Almanyanın Versay mua· 
bedesine kaql ,aptığı isyandan ve Mil· 
letler Cemiyetmden çekili§inden itiba· 
ren ba~layan bu karanlık, arada bir ge· 
çici ve sönüeü aydınlamalarla ~\lmak 
la beraber, karara karara bugünkü de
recesine geldi Bugün, o güne nisbetle 
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karanlık artmJt, ufuk artan bulutlann İnsan tab'an taklitçidir, çocuk İnsan muhitini taklit etieTken ya Etrafımıza babrak yapılan teerii· 
altmda gittikçe dara~tır. Her mem· iken annesini, babasını kardeşle • kendi hüviyetini kaybedip ~ilik ka • belerden hisse alalım, fakat silik ve· 
leket, yeniden ağır teslihat masrafıarına rini, büyüyünce muhitini taklit eder, lır, yahut ta kendisin · nümune ola • ya gülünç kalmamak için meydana 
girmİ.i, dünyanın §imdiye kadar görme taklidin cazibesinden kurtulana te • rak aldığı modele beıuetemiyerek daha mükemmel ve zahiren oaun di· 
diği bir silablanma müsabakası. açılmış sadüf etmek pek gfiçtür. gülünç olur. ğerlerine ben2eme:ı bir eser çıkara • 
tır. Denizde, karada, havada yeniden 

d ~ 
müthiş kuvvetler hazırlanmt~, ünkü- -=-====-=--=-----=-=·--=====--====-====...::::== ....... ========------====---
nü az görenler, bugün yen:den başka 
silah kuvvetleri yığınaya ba!ilamı~lar· ( 
dır. 

Nihayet, İspanya vukuatı çıkmış, A,~ 
rupa gelecek muharebenin s1:nki haki

rı~)z 
ki bir manevrasını yapıyormuş gibi, Grip güzünden 
ikiye ayrılarak İspanya sahnesinde bi
ribirile döğüşmeğe başlamıştır. Rusya Ingiltereden ayrılmak 
ile Fransa bir tarafta, Almanya ile İt:ıl- /steyen ada 
ya öbür tarafta. Şu dakikada bu sahne . . w 

c1e döğüşenler, artık fspan) 0 ıar değil, lngıltered. an~ basta!ıgının ortalı-
belki de, iki muhtelif zümre) e mensup ğı kasıp kav~dugu ma~umdu~. F~kat 
bu dört kuvvettir. İngiltere ise arada bu b,astalık bılhasaa lnaılterenm şıma· 
ldeta bir hakem rom o:ynuyor. Bu bey· linde lskoçyada küçük bi:r adada müt
nebnilel kanlı maçın hakenn İngiltere- hiş tahribat yapmıf ve adanın 70 saki-

• • 
HERCUN BtR FlKRA 1 

Fenalik 
Raşit .Rua tiyatrQSwulaıı ayııliDIŞ 

yeni bir tiyatro tropu teşkil etm~
ti. .Keaiisine lbım geleıa aktöderi 
se~er.kea Mu~UQJ~~ere de ha~vurıuuş 
tu. 

dir. Güç bir vazüe olmakla beraber, ninden 67 m hasta olmuştur. Adada - Mt~aınrner, lteııi:m tarafıma ge 
kollarındaki büyük kuvvele, ~fasın - doktor da bulun.ınadığı için halk çok çer misiıı? 
daki siya~ ku~ete da}an~ Ing~lt: sıkıntı ~dtmi, ve yollar da kapalı ol- Muammer, Raşidin yüzüne me • 
re, bu vazifeyı muvaffakıyet.e yapıyo.... duğu için yardımla.rına biç bir doktor IUJ. meliıl bakımştı: 
l"akat, ne zamana kadar, o, bu maçrn . . - _ Başi•~- sen imründe ben· 
t---· I gıhnemlfhr. - --.;~ 
-ı-nYa stadyomunun duvar arını aş · Ada ı_ • • d. Ir. cl'l · · d'' den hiç bir fenalık gördün mii ? 
masma ~ - 1 bil' ? ş dakik da her ee.:e.nesı flm ı en ı erını u-

manı o a ır. u a ~ . bi dolr. .. d . _ Hayır .. 
kes, Avrupada kendi kendisine bu su- ş.unmıyen "Ve r tor gon ermıyen _Bundan soara fenablı edeffği-
ali soruyor. ' Ingiltereden ayrılmaia karar vermiş- mi ak.bna ıetiri., :misin? 

Ameri]fadaki 
Mahkemelerde 
Vargele 

Amerika mahkemelerinin 

) 

birinde 
şu garip hadise cereyan etmiştir: 

Bir var ye te hey' eti sağa sola borç
landığı için alacaklılan tarafından mah 
kemeye verilmit- Mahkem~de varyete 
hey'etini temsil eden zat, ortalıkta pa
ra kalınadığından iyi iş yapılamadığı
nı ileri sürmüf. Davacılar ise varyete 
hey· etinin para bzanamamasının ar
tistlerinin kötü olduğundan ve iyi dans 
edemediklerinden ileri geldiğini söyle
ınişler. bunun üzerine varyete heyeti
nin mümesslli: * lerm~. Ha 

İspanyada döğüşen kuvvetler. !span İdare müdürü ile muharrir = Öy~e :ne diye hanaltöyle hir - Muhterem hey· eti hakime de-
yolların kuvvetlEri olmaktan zi:;;-ade d d ll fenalık yapmaya kalbrsm? mi~, artistierimin fevkalide dans ettik-
yukarıda saydığımız dört memleketin arasın a Üe O •--------------* lerini size ispat ederim 1 Reis, bo' hu-
kuvvetıeridir. Ayni zamanda, döğüşen Paris Soir gazetesinin yazdığına Beş dakikada lunarak: 
ler, sade askerl kuvvetler değil, belki göre bu gazetenin muharrirlerinden 
de ayni zamanda siyasi kuvvetlerdir: c_ •. Veber ile idare d'iı:elctörü Mi;cıel· !J kilometre UZUIIIU.kfa -Nasıl ispat edenin} diye sorun-
tki si asi i1ti · ' k' I b" · wcrejı T ca. aamiin aruından .20 genç Te güzel 
b 
.. 

1
Y k cereyan,bw sıyaSl ı ı._:_ ın· son arası_nda zuhur eden bir ihtiiaJ, arar- Makarna giy en adam 

ıny e apışmış unuyor. r~rşey . . .. .. A • • 'k· kız fırlaınış, derhal üstlerinden elbise-
gösteriyor ki Avrupanın yakın mukad· larında ~ır hayli kufur teah edildı ten Uzun zaman• leri iki saniyede fırlatmı,lar, mayalar-
deratı bu mücadelenin İspanya saha- sonra düelloya kadar dayanmiftır. Janberi Amerika· la meydana çıkarak dans etmeğe k~ 
sında alacağı 'ekle l:>ağlıdır. Parisin Sen • Sir mevkimde yapılan da bufunan ltaf· yuhnuş1ar. 

İngiltere, sulhü kurtarmak içm· İs • bu düellonun en prib noktası şahid o- yanlar ara~mde 
panyaya bakıyor ve dü§ünüyor: cAvru- larak bulunan eski muhariblerden mil- bir makarna ye
panın bütün zıd kuvvetleri, bütün mu- yoner Skapininin büyük muharebede me müsabakası 
hali! rüzgarlan İs panyada toplanmış· yaralanarak aözlerinin kör olmasıdır. 

co.: • h d · ., yapılmış ve bu tır. oiyası avanın ep_:€sıyon sahası Evvelce tayin edildiği üzere iki mu • 
İberik yarıınadasıdır. Eger burada bu . • be f d k müsabakayı Au· 

d kuvvetleri telif tm • b I hasım yırmı ş metre mesa e en ı· ria isminde hir a· 
zı e ege. un ar ara- ı .,_ ~!!- 11 1 d Dü' n 
sında bir ahenk vücud t' • · . ıç ııe aue 0 yapınıfar ır. e 0 sa- dam kazanmto.tn· .. 

e ge ırınege ım L 1 Id ... · · b' k d f ..,_... 

Reia evvel& bu hareketi durdurmak 
istemiş, fakat o auad.a halk da dıfCU
dan güzel bir hava tutturmuş, kızlar o 
kadar güzel oynuyorlarmı~ ki ihtiyar 
reis ses çıkaram.amıf. sonunda halk ar
tistlere «Bis, hum diye bağ~rdığı za
man o da alhtlamıt. kan olursa. o büyük ve kanlı fırtına- aası çamur u 0 UiU ıçın ır ço . e a- Auria aizını maa 

nın kopmasına mani olmanın çaresi bu lar f8hidfer iki muhasım arasına gırme- karna çıkaran bir Şimdi hasım taraf mahkeme hey·-
ldunfmuş demektir. Bütün gayretı bu he- ie ~e~bur o~uş~~ır. Netic~~k gla ze- boroya uzalDnf eti hakkında dava açmıf, ((hey" et kız-

€ e sarfetmek lüz~dır ... Gayret!» tenın ıdare direktoru muhanırı o un- ve bef dakikada ların füsunu önilnde bitarafhklarmı 
_İşte, b!J. gayretle Ingiltere haftalarca dan yarahyarak düelloyu kazanmış - 3 kilometre 300 metre •aunhiiuııGa kaybetti)) diyorlarmıf. 

ugraştı, Ispanya işlerine karı§marnak hr. k "' muv-rfak 1 t 
esası ·· · d . ·ı·ba ·ı b-·.. b. ma Ama yemege u o muş ur. 

uzerın e. prens ıp ı .1 _rı e. u .. un F ordu n ilk ve son oto mo ıli Iki · o1 b miktar mak kiz 
zıd ve çarpışan kuvvetlerı bn· araya top . . n.cı an u. . arnayı ae 
1adı. Acaba, bu prensip toplanışı tefer· :J3 senedenberi otomobıl fabrıka- dsıkıkacla yemıftlr. 

Madam Robinne neye 
kızmış? 

rüat sahasında ne netice verec€k? Bü- törlüğü yapan Hanri Ford·un bu defa 
tün mesele buradadır. 25 milyonuncu otomobilininimali do- Dünyanın en lüks Sefiri Komedi Fı~ tiy~osuı artıbu.stlle-* 1 i1 b- ··ı..: ruim yapılunttı . rinden MMiam ne ı atan da-

.. .. _ . .. .. • . ay u e uyu me . . r · Moakovaya tayın olunan yeni A- ki tiyatro meraklıları da çok iyi tanır-
Onumuzdeki gunlerde go~egız. E- 100 kadar da veda ılk ve ton yapıl- rikan Içi · Dayvis'in • d' w· -

ğer bu zıd kuvvetler arasında tam bir mı olan otomobilleri takip ederek a- ~e .. ~ ~ı. a her ge~ı~ rgı su~ lar. l,te bu Madam Rohinne münek .. 
anlaşma hasıl olursa. İspanya v-ı tam ve l ş . . <>L t · -1 di 190'J . lu ve ao.terışlı efY E1 . kesın hayretı· kitlerden birine fedaiade kızmıt ve 

. . . . . ·~' aya ı"n.x e mı'i""er r. •> senesın• · · 1m stur rı d h 1\f -L • ..~ •• 
.karnı! btr surette IspanyoUara bırak· __ ı_ 1708 ot b.' 1 k . nı muap 0 u, · ~ a a Oa&o- ona mütemadıyen sogup sayıyormuş . 

. k. . anca& omo u yapı mış en ı- lm _ _ı_ me~l..ur __ L_ _ı:_· 
maya un an elverırse barometre yük. .. I k 1905 d . vaya ae caen '?ü yorgancwu Bir meclist~ kenw.aıne: 
selmi.§tir; eğer anlaşma, ikisi orLası .k:ı- malat ar~tın ara . e yarım mil- sefarethaneyi baftan başa ipek kumat- •. 
l~~ak ol~rsa barometre kafi derecede yona, 1924 de 10 mı}yona çık~ıştır. larla d<ifemiflerdiı. Elçinin etyalan a- - Bu adama ruçın ~~ k.a~ar lnzı
yuk.selnnş olmıyacak, bize mütehavvil 1936 da 1,194,800 adet otomobil sa.- raaında 2 5tane buz dolahı bulun.mak.- yorsunuz. Geçenlerde aı%ln guzel oldu· 
b~r hava gösterecektir. Eğer ona da im· tılmıştır. tadır. Sefirin fazla Hibe diitkün ol- ğunuzdan bahsediyordul demif}er. 
.kan bulunarnazsa o zaman hükmedece- R LL~- umu · • de h b h 

Elli sene sonra 

Vak'a 1987 senesinde geçer .. · 
- Bugün tam on sekiz yaşına 

din çocuğum. Bilhassa senin 
için sakladığım bazı antika ~a 
Onları şimdi birer birer 

Şu odayı görüyorsun ya .. ~ 
duğu gibi duruyor. Hiç 
tir. EvveJi kapıdaki kilide bilk
dan elli sene evvel kilitler 
Anahtar deliklerinin geniş 
sebebi dışardan hizmetçileriD 
gizetlemeleri içindi. Şimdi oda1' 
relim .. 

Buna şemsiye derlerdi. Bak 
da gör. Yağmurlu, çamurlu 
kullanırdık. O zamanlarda yoll~ 
çamurlu idi. Otomobil geçti mi 
üstü başı çamur içinde kalırdı._ 
yeyi otomobilin tekerleğine dogr~ 
tar, kendimizi çamurdan korurdU 

Bu resmi mi soruyorsun? Sen~ıt 
canın resmi.. Zav-allı.. Harpte fl'll 
diye soruyorsun .. Yok canım 
ğil, eğlenccde öldü. Bir ak~aın 
rahaneye gitmişti. Alelusuı . 
patlamı§tı. Ve kurşunlardan bıtl 
vallı arncana isabet etmi§, onu 
mü.ştü. Şu çantaya bak, ben ne 
bir birahaneye gitsem, çantayı dt 
nıma alırdım. Merak ettim:~ 

aç. Tentürdiyot ~!lesi, pamuk, 
zi var. Bunlar o zamanın eğlence 
künleri için en lüzumlu şeylerdi-

Boks eldivenlerine mi 
Ben kullanırdım. Ringe çıkıp bOid 
tığım vaki değildi. Ama çok işiı!JI 
rardı. Tramvaya, tünele uu1=·· 

nemaya girerken ellerime 
Bunlarsız tramvaya tünele 
sinemaya girmenin imkfuıı ~ı-ıJU""" 

Şu defteri al! Bir senelik tartı 
ve azarlık kaybı defteridir. 
dikkat et: Dört yüz seksen altı 
Gene o zamanlarda bakkallar filBtt 
tıda eksik vermeyi adet t!U-111U••,.-

Bir de pazarlık varch. PazarlıktB 
ma müsteri aldanırdı. Ben 
bir sen~ hesaplamış ve bu netıce~ 
mıştım. Bugün epey şey öğrendiıı 
lum. Daha. daha da buna benzet 
ler var ama şimdilik kafi .. Haydi 
lım da kapıyı tekrar kapayal'l1l· 

ı - Arjantin ve Bolivya 
nelerdenberi süren ve uzun 
sebep olan şey nedir? 

2 - Yıldırım Beyazıt hangi 
doğmuş, hangi yılda tahta geçmiŞ~ 
boli har-bini hangi yılda yapmış, 
mürlenk' ile hangi yılda çarpışrnıŞı 
yaşında ölmüştür? 

3 - Sicilyadaki meşhur Etna 
nardağının yüksekliği ne 

(Cevaplan Y 

* Diiakii Suallerin Cevapları: 
1 - İrlandanın geni~liği 84,39~ 

lometredir. İr liı.nda adasında 
insan ya§ ar. 

2 - George Graham meşhur 
makine mühendislerinden ve 
dir bir saatçidir. J675 de-doğmUŞ, 
de ölmüştür. 

ğiz ki fırtına geliyor: Kanlı, korkunç de bir ümit, bir açılma ümidı taşlmak- ması, us e:ı:AJ~u mıyeaan Of Madam Robinne üs ütün k.öpür-
bir demir ve atet fırtınası bütün mem· la beraber, ıene her dakika korku ve karşılanmamıştır. müt: 3 - Çinde mabut Budaya 
leketlerin ufuklarını ka~lavacak olan emniyetsizlik verecek olım bil: vaziye- l ...::-..1-be . L di . ..ı... isim (Fo) duT. 

0 A V tin ifadesinden kAbusun devaromdan - fle o -~ :ra &en aıne ma• ---,,--·~""' ___ .. _..,,.,_,_ .... -·-
bır felaket kasırgası... . '-· . ınetreye baksmlar: O, hef§eyi göster. Id 1 ~- Güzel ldu:t.--...L-

Bunun böyle olması da ~ye• tabii· bqka bırşey degıldir. ~ kif t -.l~A.Oktir rı mı ya ~· 0 •~1 
b • Avrupa yak b" Iecekt ki mege ay e ~..- · bahsetmedi hali cmzel o1dua.mndan lsveçte bir hô.dise 

dir: Avrupada ne kadar zıd menfaat un . yı .. ın ~r ge e mu· --.ı:.!.t. • • • •- e-·· 
suru varsa bunların hepsi de Ya dog· ru- kadderatile gormek isteyenler bu baro- 1.,.u.uu tiıı Birıea bahaettı! lave~te tnefhur bir üniversite -.:::===================================== L-ftrü hakkında kadınlar deh~ dan doğruya, yahut bilvasıta İspanya P" ~:-
sahnesinde temsil ediliyor. Orada bir r ı 1 • 1 cuma geçmişler, ve adamcağızı 
Türk gönüllüsü, bir Yugoslav gönüllü· S T E R N A N } S T E R J N A N M A! ettiği ruhiyat kürsüsünden · 
sü, bi:r Macar veya Çek unsuru yoktur; mecbur bırakmışlardır. Bu 
fakat, orada biz de temsil ed:liyoruz, cMuş- ta atııran bir arkadaşımız anlattı : ladı. Kurtlar ku~ak ucu ile oynayarak adamın arkum • sebebi şudur: Profesör bir güa 
ötekiler de ... Litvanyadan Lüksenbur• cHoşkan köyünden Bay Sait civar köylerden birine gi- dan gidiyorlardı. Fakat adam köye yakl8f1nca ba~ kadın ruhunu tahlil ederken bir 
ga vanncaya kadar her memleketin, bü diyordu. Bir dere içinde be§ tane kurda rast geldi Elin- köylüler koşu~tular, kurtlar kup& ucunu bJnka.rak kaç anlatmış ve bu münaaehetle 
tün Avrupanın mukadderatı İspanya • .. kt F kat h tılar.» 
dadır. de bir sopadan gayri silahı yo u. a §atlrmadt~ e- Muşlu arkadaşımız bir urgan parçası ile bir kurt aihii-
İspanya barometresi yük:ielirse. di • men beline bağlı bulunan uzun ku~ağı çıkardı, bir ucunu siinü cryalamanm o havalide her gün g&iilen tabii ahval-

ğer bütün ihtilaflar için bir anlaşma elinden bırakmamak f3rliyle öteki ucunu kurUarın önü den o1duğumı söylemesine raönen biz buııa pek i.Jıan. 
havası vücude gelmiş olacaktır. ne attı ve ku~ağını aürüki~ sürükleye yürümeye ha§- madık, fakat ey okuyucu sen: 

Bugünkü inhitat bu halde devam e- f~TER )NAN JS TER INANMA 1 
derse, fırtına geliyor, demektır. ~ 

- Iki genç sevişiyorlarmış, 
sevgilisini, kıakandırınak için: 
rim demif, bu gece dünyanın erı 
kızıyla rüyada nikah kıydırdun.>J 

Kız derhal helecanla sormuf: 
Aradaki miitehavvil duru~ kendısin· ~------------------------------------------------~------------------------------------~ ~aı~~u.n tonra bahtiyar oMuk 



Türk - ltalyan 
münasebatı Buğday satın 

talimatnamesi 
alma 

değişti 
Ziraat Bankasın_l_n_sa_tı_n_a....,-1-a-ca_i_ı_b_u_fdaylann kalite 

ve fiatlan tesbit edildi 
t~a, 8 (Hususi) - Hükümetçe nebi maddeleri olmayıp hektolitresi 
~ Bankasına mübayaa ettitilecek 7576 dan yukarı bulunan buğdayları 
rtn . Y hakkmdaKj talimatnamenir. bi kilosu -4 kuruş 25 santimden satın a~. 

Hatay 
bankası 

Hatayla ana vatan 
arasındaki münasebetleri 

• 
tanzim edecek bir pro;ıe 

ı 
Filomuzun ve halk 
partisinden bir heyetin 
ltalyaya gideceği haber 

ve!iliyor 

hazırlanıyor 
~' ikinci maddeleri değiştirilmiştir. Ancak Zira~t Vekili icabında bu fı· zqen birinci madde şudur: yatlarda değişiklik yapımya şa!Ahi~t Arikaradan bildirildi~ine göre Hatay: 
n iraat Bankası müstahsilin kendis: • lidir. la .anavatan arasındaki münasebetler.ı 
~ arzedeceği buğdaylardan yüzde üç· Madde ı _ Satın almabilmek prha· -tanzim edecek olan esaslar teshlt edil· 
lcn fa~a çavdarlı ve yüzde üçt~n :fa~~a rı ve kalite farkı ve ecnebi madde· mektedir. tabiiyet meselesinı de halle
ır,,:~ ınaddesi o'lmıyanlan, kılosu uç ler, çavdar ve saire farkı olarak alım decek ola~ b~ proje hazırlanma~adır. 
ia,""'Wi seksen santimden, yüzde ikiden fiyatlarından tenzili lazım gelen mik Hata,v~~kı Türklere a~ava~a~dak~ kar· 

ıla Çavdar ve yüzde ikiden fazla ec· darlar komisyonca tesbit olunur. deşlerının ırk, kan, dıl bırlıklerınden 
. en çok faydanlaruna ve kaynaşma im· 

S• A M •• · ı ki kanları :verilecektir. 
ıyası usteşar ) ar İki memleket arasındaki mali müna· 

sebetleri tanzim gayesile Hatay banka· 

müteşebbisler tarafından bir adun da 

Belgrat ve ~omadan bildirildiğine gö· 
re Amiral Şükrü Okanın idaresinde 
olmak üzere filomuz yakında italyayı 
ziyaret edecek, Cumhuriyet Halk Par· 
tisi de içtimai tetkiklerde bulunmak ü· 
zere İtaly:aya bir heyet gönderecektir. 
Heyet yakında Ankaradan hareket ede· 
cektir. Roma ve Bclgrattan verilen bu 
iki haber henüz resmi kaynakiarmız· 
dan teyit edilmi§ değildir. 

rHarlciye Velıili 
Bağdat ve Tahrana 
Gidiyor 

8 
Şimal mıntalıalaruıda 
Alman - Rus rekabeti 

Y a.zan: Selim Ragıp 

A lmanya ile Sovyet Rusya arasın· 

kanunu kabul edı
•ıdı• sı adlı bir banka kurulması için bazı 

atılmış bulunmaktadır. Bu bankanm 

~.ı.. (llaştarafı 1 inci sayfada) fkili·n· da. ve .. ti .ne olacaktır. Bunlarin rey· "Sermayesi milli bankalarımızdan biri· Londra, 8 (Radyo) -l'ürkiye ~-
-ust 1 d nin yardımı ile t-emın' edilecektir. · · v kil' R.. tu" Arasın Mart iptı· 
ha an ve askeri memurlar maaşatı erı ~stışan ır. rıcıye e~ ı UŞ lkındaki kanunlarda tadilat yapıl· Anadolu demiryolları ve Hay.dar· Balkan A dalarmda Bağdad ve Tahrana gidece· 

da mevcut gerginlik., yalnız her 
iki meınlekette hakim bulunan .rejim· 
lerin ideolojik ayrılıklarından ileri gel· 
miyor. Ayni zamanda, iktısadi zıdlık· 
ların da, bu gerginlikte büyük tesiri 
görülüyor. Bir müddettenberi, bu te· 
sir ile gerek Sovyet Rusya)"!, gerek Al· 
manyayı, şimal mıntakalarında ciddi 
bir rekabet halinde buluyoruz. İki ta· 
rafın muhtelif vasıtaları, fen ve askert 
heyetleri, bu karlı ve buzlu yerlerde 
mütemadiyen faaliyet gösteriyorlar. 
Anlaşılan, biribirine kar§ı açacaklan 
müstakbel ,harptc, yeni yenı 1stinat 
noktaları arıyorlar. Bu havaltde sık. 
sık uçan ve milliyetleri meçhul kalan 
tayyarelerin de, ayni maksat ~urun· 
da çalışmakta olduklan şüpheden va· 
restedir. Nitekim, gene bir müddet ev~ 
vel Alman Nasyonal Sosyalist Partisi· 
nin ba§lıca organlarındım Angrif'd.e çı· 
k.an bir yazı, bu husustaki zıddiye\t 
ehemmiyetle tebarüz ettıriyor Angrü'e 
nazaran İskandinavyanın dö!"t hükihna 
ti Sovyet Rusyanın tehdidine maruz 
bulunuyor. Maamafih Angrif'in sarili 
iddialarma rağmen, bu tehdidin müsta~ 
celiyeti hakkında ayni fikirde olmıyan .. 
lar çoktur. Fakat, şimal romtakasında 
Almanlada Rusların büyük b~r faali• 
yet gösterdikleri de muhakkakt.ır. Bu~ 
nun btr sebebi şudur: 

~ b 1 ed'l- L ı b k ntantı g·i haber verilmektedir. T. ürk vekili· 
. na ~ir mazbatalar <Cia ka u ı pafa Liman -şir.ır.et eri mü ayaa mu a.. nin bu seyahati Türkiye, Iran, İrak ve 

lnıttir. Bu tadila'"t ile Ankarada bulu~ velelerinin bazı maddelerinin tadiline ek · n. K t l d Ak Afganistan arasında aktedilec mı • 
~birinci, ikinci ve üçüncü derece- dair mukavelelerin tasdiki hakkında- onsey op antısın a - sak meselesi~ alakadar bulunmakta· 

. aakeri ve mülki memurlara altı- ki kanun kabul edilmi' ve orman ka~ deniz meselesi görüşülecek dır. 
'- 1ir. rneaken zammı verilecektir. nun layihasının jkinci müzak~resi ya- Belgrat a (H ") V r1 e 1...------------"'""!""'~ 8 .. !!L tah 1 , ususı - reme baz · 

• \lyU&, Millet Meclisi azuının. - pı roı,tır. . tesiı:in Londradan aldığı ha~erlere gö· ll riciye Vekili 
-.u "e harcırahla:rı hakkındakı ka~ Bundan •onra Denızyolları ve A· re. Ingiliz mahafiH Türk ~ !talYan ve 

8 

--~ bazı hükümlerinin deiiftiril- kay itletmeleri fabrika ve havuzlar ve Yugoslav ~ İtalyan'ınünasebatınm inki Ankarada 
~e dair olan Bütçe Encümeni maz klavuzluk müdürlükleri memuru ve şa.fını Akdenizele daha geniş bir teşriki 
'-ı da buaün kabul ~ilen kanun- gemi adamları haklundaki tekaüt ka- mesai imkJınına alarnet olarak telflkki 
~dır. nunu~un müzakeresine geçilm~tir. etmektedir. 

L_ ~ kanunla media azuına, ait Kanunun encümene iade edilen iki 15 Şubatta, Atinada ~opl~na.~ak olan 
~•Cirahı da .. Lı_ ·ı lmaL •· fH/1> ek maddeai müstesna 35 inci maddesine Balkan Antantı konseyı, Ruştu Arasın 
aı .. ~ • aanı o IL uzere, .-r Mil" ült.'- t d . - . . h ~e. aerek fevkalade içtimalar mü- kadar müzakeresi yapılmıştır. t d~~~~t üAa ına ~;eı:ecegılıza a 
~tile aelme ve gitme harcirahı <>' Müzakere olaukça münaka~lı geç~ 1 

1 iniendsonı:~·.. ekten~ an aşma· 
-.- L • • • • • • • • • M 1 ki b' k h sı mese es e gor~ec ır. 
eanide ~ter ıçtıma senesı ı~ın bır te~rlnı ~ıştır. emur arın h~ arı ır ~o . .a- İngiliz mahafili, bu anla§manın daha 
Ura Ve tnaktu~n ve tevkıfataız bıner tıpler tarafmd.~ mu~~aa edilmıştır. genişl~esint arzu etmekte ve i talya • 

M·:.ftecektır. . ... .. ~r. Mufit ?enı~ıı:- Arkadaş- nın Balkan devletlerile dostane müna· 
~ ut~ıben sıyaaı musteşarlıklar lar, dedi, rıca ederım ~ır masa batında sebatına iyi bir nazarla ba~aktadır .. 

u.n llyıhaeı kabul editmi~tir. çalışan :memurla, denızle ate~le karşı Atma, (Hususl) - Proıya gazetesı 
Sıyasi müsteşarlıklar kanununa na- kar~ıya uğraşan memur arasında hic; istanbuldan aldığı şu haberi neşret -

:_~. devlet daireleri, biri başvekalet bir fark yok mudur} Masa başında ça· mektedir: . . . .. 
~ ~ adederi on .ikiden az ve on lıfan bir memuru 25 ,sene aonra teka- Yugoslavya :.Başvekilı Stoy:admovıçın 
~ fula otıamak üzere vekalet- üt ederken .bin bir ı:neşakkat içinde Bulgaristan ile Yugoslavya arasında ak 
e·rıe •Yt~ıuaktadır. «Devlet vekili» de- denizlerin ortasında yuvarlaııan kapta tedilen ınuahe.denin, Bulg~stan. tara· 
nı en LAl . _.J_ ı.. .. ed' N fından Balkan Antantı devıetlermden 
.Lı. veKa etsız vekiller de bu adede nı otuz saııc;uç teAaut ıyoruz. e. . . .. al ylı' b' •~ .. '14&Q:ı.ı~ den b 1 .J_ 25- ed t k "t dil heı:hangı bırısı e me ır ~avuz vu o.qr, uıı ar u. ıen e e au e ~ \.."km" lm -ltr . . . . . . . kuu takdi.ri.Jıde, ~u . u o tyacagına 
J.t a vek1Uerı heyetının kaç velc.a~ mes~~ .. . dair Türkiye hükümetme teminat ver· 
t~lerekkü.p edeceği.. bir kabine Bundan sonra soz alan .~aaı~ ~e- mi~ bulunduğu bazı si):ast mahfellerde 
~ .de batvekU tarafından iÖSteri- rit (Niğde) ark~mın .eozlerıne ış- beyan edilmektedir. 
r le Cuınbur Reiainin tudikine ik- tirak ederek dedı kı: Atina, 8 (Husust) - Elenikon Melon 
~eden kabine Uwııa aö~ ~- - Arkada!lar •. ~~ci di!ip. :geç- gazetesi, Almanya~ın ~üstemleke tale 
"'1n ~ir. rniyelim. S.hı1lerımızın vazıyetı -coğ- bi hakkında yazdıgı bır başronakalede. 
c:ı ~ ekalet işlerinde vekilleıe yaıGıın- rafisi ni naz:arı di,k.kate a~ırsak, Istem· ~ich'iD. bu talebi yerine getlt~~iği tak 
~bır Vazife ,örmek Büyük Millet buldan kaJ.k.ıp Hopaya gıden ve tekrar elirde,~~. Anu:tın.a .. ~ ~~t~e· 
~ecliai Azaları arasından başve'kil t .. lstanbula. dönen bir aeaıil)in 10 gün i~ ke ven~esı ıcap ecegını erı sur • 

. 1 ~-.J- .. • • ne L~-tanı n ... ~ mektedir. ~ aeçilecek olan müst~ arın ÇUJlOC ııe .u.vaz:ıaı, A.At' • • e -.eş- .:,_ __________ _ 

IÖ haJıai vekalet t,lerinde vazife cilcri, De de maa~el. adedi W$&n o- A •ı M l 
t.. ~leri aene başv_ekil tarafından lan mür.etteba.t• ~~ ~r saat rahat ecle.- Sl er a rgll 
'te(?-. edecektir. Lüzumuna iÖre !.>ir cek vazıyeUe degildır. .. . . (' h • • 
'-alet. için birden fazla siyasi müste- Neticede müzak~re kafı .. gariilm~f"' Ve rlRl 
~ ~llehilecektir. Bu müsteşarların tür. Diğer maddelerın ~uzakeresın$ Yag~ ma ettiler 
~ri hey' etine ithralderi ba.tve- çarşamba günü devam edılecektir. 
b~ • •' ksüzl (Bafw.-ab 1 inci sayfada) 
oır MısJr fırkası IYetiın ve ö .. ere Hücum, Alman Cep kruvazörü .craf 

b\.,.1_! •k • Von Spee'de bulunan Alman denız er· 
~nelcştirilecek ı ramıye kanıharhiye~nin nezare~.i altında icra 

Ruslar, bu ınıntakalar vası-tasile Gar· 
( Baştarafı ı inci sayfatla) bi Avrupa ile fınzasız bir surette te~ 

İzmit, 8 (Hususi muhabirimz~den~:- ması temin edecek bir yol arannıakta· 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Ruş· dırlar. Zira, bir barp vukuunda, Mon· 

tü .Aros İzmit istaşyi>nunda halltın coş· trö mukavel~sl mucibince Boğadardan 
kun nezahüratı arasında karşılanmq · istifade etmek mümk-ün o1mryacaktır. 
tır. istasyonda mektepliler, halk teşek· Bunun haricinde Baltık denizinin va .. 
küllüleri hazır bulunmuşlardu·. ziyeti de Sovyet Rusya için cmniyetll 
Rüştü Aras tezahürat arasıtnda uğur değildir. Qünku Almanlar, burada da 

Ianmıştır. ehemmiyetli tahkimat vücude getınnli 

H 
. . V k"l' ., c· . d lerdir. Bu sebepledir ki !Asrupa ile mu· art ct ye e 1 l 1 8 1an0 araSI n a vasala için, Sovyet Rusya, ·yüksek §i .. 

teati edilen teliraflar .maı mıntaka1ar.ına gözünü çevirmiştir. 
Ankara, 8 (A.A.) - Milfıno ı.iyare· 

tindcın dönüşünde İtalyayı terkederken 
Hariciye v.ekiliroiz Doktor A't'as tarafm 
dan İtalya Hariciye Nazırı Kont Cıano 
ya atideki telgraf çekilıni.şUr: 

cİtalyanın mihmannüvaz toprağın ~ 
dan ayrılırken,. Milanodaki ikametim 
esnasında gördüğüm sempati ve can • 
c;lan kabulden dolayı teşekkürierimi w 
kendiıerini tanımakla duyduğum derin 
meınnuniyeti ekselAnslarına arzetmek 
isterim. Görüş~rlınizin temelleri, yi. 
ne bu :N.UWıo şehrinde Faşist hükfıme 
tinin yüksek §efi ile mü§iereken atıl • 
~ olan Türk · ttalyan dostluğunun 
takvivesine h~dım olacağına kaniim. 

;, Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Triyesteden bana göndermek :hltfun 

aa bulunduğunuz te1graftan dolay. can 
dan teşekkür ederim. Een de sizi şah~ 
san tanımakla ınütehassis olduğum gi· 
bi mülakat.ıroızın 1928 de siznle Duçe 
ar'asında Milanoda vuku bulan mülAkat 
esnasında temelleri atımuş olan, iki 

[s;bahtan Sabaha J 

Bu hususta Stalin ve Marya kanalları· 
nuı Rus harp gemilerinin nakli hususun 
da büyük rol oynamaları· çok muhte .. 
meldir Bu şartlar dahilinde ve bir 
Rus ~ ~.ı\lman harbi vukuu takdidnde, 
iki ta_raftan biri, hangisi daha evvel 
can evinden vurabilirse, harbi o k_aza· 
nacaktır. Bu arada, küçük İskandmav 
devletierinin vaziyetleri, herhalde gıP"' 
ta edilebilecek bir vaziyat öı.maktan 
uzak bulunacaktn·. - selim 'Ragtp 

Antrepolardaki eşya 
Ankara,~ (Hususi) - lktısat Ve

kaleti Liman i,Ietme idarelerine devir 
ve teslim edilmiş olan gümrük an•ar-
larÜe anhepolaı:rdaki e,yanın «anunea 
kalabileceği müddet iki sene olaralt 
teebiti etrafında tetkikat yapmaktadir. 
.......... ~ • -..;::1 • .,_,. .....-.: • • ... ... - •• 

memleketimiz araSlndaki müna~batı 
dostaneyi tarsine badim oldu_ğu husu· 
sundaki filainize tamamen ıştirak ede~ 
rim. Ciano 

Spor 
d 

kabire, ~ (AA) = 
31 

'IT" •• Ankara, ·8 (Hususi) - Hizmet edilmişti.r. Asiler: bu hucumlar esna-
e bu · · ~anunusaı:u . ~-L • • L:: "ı- yıata dUtÇar olmı.ı,ıar· 

t raya ge'Jen t- .• n· k · h Ü müddeUerı 1114aŞ tNAS!Sıue yetvıey~ s ında c~ywr. :ı.a arafınct ~ız as erı eye - I b ' b ... ~n bunlara yardl.lll tçln 

Pazar günü İstanbulun dört bü • 
yuk takımı arasında yapılan nihııi 
maçları seyretlim. 

aşkı ile heyecanlanan aile çocukla • 
rmı çarnuriara bulaınağa, ciğederi.ai 
çürütmeğe ne hakkımız var? \'"ile an Mısır Harbiye lT ezaretine yetim ve öksuz er narnma ır defaya dır. Bu se er- l 

aıttın ~ bir raporda lıtir MtSır kita~ mahsUıl olmak üzere ait oldukları ve- Cadiks'de karaya çıkan talyanlar ... ~r 
edil ~ Setıe zarfında tamamen ıslah kaletlerce ta}.akkuk ettiriieQ ijc~~Y~ hal takviye kıtaatı olarak ~alaga onu
tdiı:e~ı ve makineleştirilmesi tavsiye lerden birincikanun İ!)JÜ ayından s~ ne pıderilmiş.ti.r. 

Zan: t~?ir: . ra tahakkuk ettirilenler alakadariara ~ehri bombankmaa 
tankla e ıld~ğine göre planda Ingiliz verilecektir. y . t...ı, rının ıstimali tavsiye edU~k "-h'l.! V k"l t' .,~ tl Cebelüttarık 8 - Ası donanmaya 
~. ('.;~,_.. 1..11:1 ınye e a e ı vıli5ye ere ttı:- B , · ~1Jıd Y~ geçen sene salıranın gar· . k la kl i hahe da mensup Cana-:ias, aıeares ve Alrnı· 
tank~a~pılan tecrübeler neticesin& mıın Ykap_a'~hk' akl ca ı annh kk kr r kruvaıörleril.e JDÜieUah olan iki balık-
1,_ rın sah d k 

1 1 
~ ediler;: ıstı a arınm mu a a te- ~ d b 1 k ~ılın t ra a u lanı amıyacagı an . . .

1 
. ı- b'ld' . . 1,.1 .-rn!si }imanın agLın a u unmd -

ış ır. dıye ettırı mesı uzumunu ı ırmıştır. ~ •- . . 'dd 1. b' . A. - ta ve şehırı şı et ı ır topçu ateşıne 

kay idaresinin yeni iki Holaııdalılarla tutmuştu:. . 
Anlafı:nıa IJBprldı MadıiJ ~ (A.A.) -- Havas aJanu-

A va puru ., · . 1 · bPdiri'-·or · 
rı ~nka~ 8 Hu • . . Ankaradan b' diriidi- · ıe göre 1 :tı· nın ır..u · .. ı . · .ı • 
~rnına Alına( s~~ - _Aka~ ıd::re 1 1 sat Vekiıleh ıle Holmnda ı.a · ara ·ınrl3 Dün •. .;.ı.. ıu~z. • ntak ~~d.:ı :\1a~ 

d lt: ~k iki va n şantı~eler~e .sap~:pş e- ki müzakereler bitmiştir. ~hkav 1 . .ar ride 17 ~'u .. lre meşafed.: asıler şı....-

lolacağı anı plur (800) biın .. Iıraya_.ın~l haft içinde tanı.im ed:le·~s!lr. 3S ~c.:~ L:r 4... u.ı g".,m:/erJır. Bu t:a-. 
etınct aşı maktadır. k~ısat \ ek&~ a f·ı · · 1 .l b. ~ · • .. ,.,. 1 · · t 
ı e Şirket m" .

11 
.
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uk milyon Hollanda 1 ormı ~·ı:ır ıl' E'"'- arruz n~ .... . .,, w.! h ıHs er, ıstına rnev-. 
en· unıess.ı erue m avc . 1 lret' . d d . l . k'' - b ll~~~d_i için müzakerelere devam e- maye ile mem ek Eımı~l.e ralVyT o :s ::ıl~- ızilenne k<4u..lr gerı ~e ll11\l ebg: nıech ur 
h\;~~ u.. .. yonları kurulacn , reg ı ve ers•n i· olmuştar ve orada şıddet ı ır mu a ~ 
~.ı·· • ~ mizakerele.re Akay ecı·1 ek K mda "Ulii Cenın d . . . manları in§a ı ec ' onya ovas • rebeye tuhtfl'"...,ı.rdu. 

e ıştırak etmektedır. sulama tesisatı yapılacaktır. 

Yiımi dört saat süren yeğmurun 
Ma:r.ori bataklıklarına çevi,rdiği Tak· 
sim stadyomunda Türk sporunun 
yü.ıünü ağartan kırk dört genç üç 
saat çamurlar içinde kıvnı.nıp dur ~ 
dular. Tepelerinden bo~anan yağ ~ 
murla diz kapaklarına yükselen ça • 
mur arasında çırpınan bu Tiirk ço • 
cuklarnı.ı.ı beı:n acı.dun, hem de iç • 

l
ler~ ha,kikatcn futbol ~ıldızı de· 
necek k ymetli oyuncular bulunan 
~-nç' e e ka • nıuz o edir d iv.:! dü~iin· 
dWJ.l. E\(:t k::ı. tımız ne ki on' ar Cel· 
J.it gö'üı den be-teY hir b3!uk ıcra sü· 
rf or H! bu ada maç va ac::ı.k.5ınl,Zt 
b z de seyredeceğ.z cliyor\17. 

İ,.,kence seyretmek, vab:~i zevkler 
tat~ak isti) orsak pz;ofesyone~ pan -
k"Feas..tlar ~etirip cloya doy:-. iştiha • 
mızı teskin edebiliriz. Fal~nt spor 

Futbol, dünya g~i.ğini ~be • 
den en caıılı spordur. Fakat bu spor 
sporcudan eı. vel spor sah~ i5\er. En 
malıir aşçıya istediğı malzemeyi bol 
bol v-erin. Fakat bir de tencere ver~ 
mezseniz ondan ne bekliyebılirsi · 
niz? Bizde klüp var, teşkiHit var, spor 
cu, hem de Avrupadakiler kadar de· 
ğer li sporcular 'ar. Yalnız saha yo:i{. 
İ tanbul belediyesi bugüne kadar 
futbol maçlanndan aldı11, temasa .::> • 

vergisini bir yana atsaydı, lı c şüphe 
yok bu para ile Türk spoı unu kur • 
taracak bir stadyom yapab:i rdi. 

Sporu yapmak bir ihtiyaç seyret· 
mcktc bir zevk ise bu iki başlı za • 
rurete cevap vermek lazımdır. 

Bürbaa Cahit 
D:ıtcılıt kulllbüne: T:ınlhtNze n •a· 

fttinble ~ ealertm. B. o. 
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ŞIBIB BABIBLBBi 
İktısat \!.ekili 

bugün geliyor 
Kip tezgahlannın mümes
ailleri dün geldiler, bu1ün 

Celal Bayara izahat 
verecekler 

Limanlarımızda yapılacak inşaatı 
deruhte edecek olan Ingilterenin Kip 
tezgahlarının mühendisleri letanbula 
1elmiştir. 

Dün bu mühendislerin de iştirakile 
<1Liman Umum Müdürlüğünde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda mÜ· 
hendislerin limanlarda yapacakları tet· 
kikat şekli görüşülmüş, mühendislerin 
tezgahlarından aldıkları direktifler din
Jenmiştir. 

yeni çalışma programına aöre li
manda yapılacak işler mühim ve çok-
tur. 

Seyahatini bir gün sonraya bırakan 
İktısat Vekili Celal Bayar bugün ls
tanbulda bulunacaktır. Liman Umum 
Müdürlüğüne gelerek l:mum Müdür 
Raufi'yi ve Ingiliz mühendislerini din
leyecektir. 

Vekilin bir gün lstanbulda kaldık
tan sonra lzmir limanı hakkında tet• 
kikat yapmak üzere lzmire aitmeai 
muhtemeldir. 

Zabıta memurları 
• • 
ıçın 

po- Soruyor uz! 
Bu aileyi selaletten ve 

ölümden kurtarmak 
mümkün değil midir ? 

Dikkatli bir okuyucumuzun gö -
züne bir sefalet ve ölürr. sahnesi 
çarpmış, gördüğünü bize yazdı, 
diyor ki: 

cTaşkasapta, Millet caddesinde 190 
numaralı evin ikinci katında otu
ruyorum. 

cKarşımızda toprak altındakı mah
zende Romanyalı göçmenlerden 
kalabalık bir aile oturuyor. 

«Mevsimin en soğuk günlerinde 
böyle kapısız, penceresiz bir yer
de nasıl yaşadıklarına hayret e -
diyorduk. Daha bir hafta evvel 
buraya gelmişlerdi. Bu sabah iç
lerinden bir kadın öldü. Be~ kü -
çük çocuğu olduğunu söyledHer. 
Hepsinin de sefaJet içinde ayni 
akibete düşeceklerine şüphe yok
tur. 

Bir an evvel bu acınacak vaziyet • 
ten kurtarılmaları lazımd ı r.:~~ 

* Beş on satırın içinde hakiki bir ha· 
yat faciası anlatan bu mektuba 
her hangi bir mütalea ilavesi ta -
marnen lüzumsuzdur. Yalnız an
lamak istiyoruz: 

Bu göçmen aile neden mürettep ol
duğu yere yollanınamış, neden 
bir mağara içinde bırakılmlştır? 
Ve ilave ederek: 

Bu bedbaht ailenin geri kalan fert
lerini kurtarmak için yapılacak 

ı 
bir şey yok ;mudur? diye. 

Bad e ma birer sıhhi sicil Sorugoruz 1 
tutulacak - · . ·-

Hastalıkları dolayıaile tekaüde sev· 
kedilecek olan polis mensuplarının 
aıhht aicilleri tutulmaması yüzünden 
tekaüt muameleleri kısa bir müddet 
içinde neticelendirilmemekte ve bu mu 
arnele aylarca uzayıp gitmektedir. 

Emniyet umum müdürlüğü bu hu-
austa yaptığı bir tamirnde: ' • 

Dahiliyenin 
Bir. tamimi 
Askeri elbiselere b~nzer 

elbiseler ve kasketler 
kullanılması yasak 

T ekaüt işinin kolay ve çabuk yapı· 
Jabilmesi; muayeneye sevkedilecek Sivil şahısların sübay ve er elbise-

Üsküdar da 
belediye işleri 

Imar faaliyeti dev am 
ediyor, yeni yollar ve 

park yapılıyor 

Üsküdarı güzelleştinnek için ağaç -
lama faaliyeti hararetle devam ediyor. 
Boğaziçinin methalini teşkil eden, çıp
lak ve yalçın manzarasile bilhassa sey· 
yahlar üzerinde çok fena tesir yapan 
Selimiye ve Haydarpaşa Hsesı önün -
deki sahilin teşcirine başlanmıştır. Ka
racaahmette servi dikilmesine devam 
edflmekted~r. Be)~erbeyi -rue Çengel
köyü arasındaki yol bitmiş, halk ça • 
murdan kurtulmuştur. Şimdi de Kan
dilli yolunun tamirine başlanmıştır. 

Bürhaniye yolunun büyük yağınurda 
yıkılan istinat duvarlarının tamiratı da 
bitmek üzeredir. 
Kuzguncuğun pek karanlık olan dört 

yol ağzı ele~.trikle tenvir edilmiştir. 
Bu sene Usküdarın mühinı aksarnı • 

nın tenvir edileceği ümit edilmekte • 
dir. 

Bülbülderesinde yeni bir park tan
zim ve inşasına başlanmıştır. Parkın 
karşısındaki harap çeşmenin de tamiri 
takarrür etmiştir. 

Otobüs işi 
tornamen halledildi 

Taahhütname vermiyen 
otobüscü kalmadı 

Otobüscülerden henüz taahhütna
me vermemiş olanlar dün belediyeye 
giderek taahhütname vermişlerdir. Bu 

suretle taahhütname vermeyen kalma 
mıştır. 

Diğer taraftan bir grup Eminö
nü - Emirgim arasında otobü! işlet

mek için belediyeye müracaat etmiş

ti. Belediye işi tetkik etmiş ve Bebek
ten ileride bugünkü yol vaziyetinin o
tobüa seyrü seferlerine müsait olma
dığını görmüştür. Binaenaleyh arupun 
müracaatı kabul edilmemiştir. 

malul memurların sağlık vaziyeti hak- sıne yakın benzerlik aıösteren elbise ve 
ltında Sıhhiye hey' et inin tenvir edil- şapka giymelerinin mahzurlu olduğu Dahi! iye Vekili Ankaraya döndü 
mesi ve memurun m~muriyet aafaha· ve buna meydan verilmemesi bütün vi Dahiliye Vekili Şükrij Kaya, dün 
tındaki aıhhi vaziyetinin ve ne laye tiere b ildirilmit bulunmaktad-ır.. akşamki trenle A nakaraya gitmiştir. 
aibi vazifelerde iken hastalan· Buna rağmen son aünlerde İzmır, Şükru" K H .:ı pat~~a · t .ı b' . w 'I"" aya, ayoar ,. ıs aayonun· 
vılmın ırer sıhht aicil halinde Aydın, Ma~ıaa, .. Afyon~ ~u~la vı a- da Vali ve Belediye R eisi Muhiddin 
tutulmasile mümkün olacağını bildir- yetlerine baalı koy bek1ılerının , yol ta- Ostu"nd w ·ı .:ı •w zevat t f d . . . . ag ı e oıger ara ın an 
mıştır. mircilerının, belediye temizlik memur- tet~~y' _.ı ·l • t' 

k 
. . ,. ı cuı mı ş ır. 

M 
larının as er elbisesi renaıinde aynı cıns 

araşın kurtuluşu kumaftan ayni biçimde yapılmış elbiae - .................................................. __ 

giydikleri ve başlarındaki şapkaların 
TEŞEKKÜR Maraşlılar Cuma günü top- gene ayni kumattan; fakat aübay şa~ 

ı k ıd • .. •• kası biçiminde olduğu, ve yakalarında anara yı ÖnÜmunu ··ı ·· Bavan Albert Hanssens, zevcinin ölii 
kırmızı işaret taşıdıkları göru muştür. " İ kutlulayacaklar münden dolayı gerek stanbuldaki dost 

- Diğer yerlerde de şoförlerin ve da- ları ve gerek direktörü bulunduğu şir· 
12 Şubat Cuma günü Maratın kur- ha bazı müessese hademeierinin şap- ,ketlerin erkan ve memurini tarafından 

tuluş günü olduğundan şehrimizde kalarının da tamamen aübay şapkası izhar olunan halis duygularla taziyet 
bulqnan Maraşlılar bu günü parlak biçiminde olduğu ve ayni renk kumaş- hisledne ayrı ayrı cev~p vermek im-
bir törenle kutlulamagw a karar vermı· !ll· Id kl rı anla11ılmıstır. kansızlığında bulundug~ndan samimi ,. tan yapı ı a ,. ~ kk.. . tl . b 1 
lerdir. Maraş belediyesinin de yardımı- Dahiliye Vekaleti, vilayete gönder- teşe .. u~ v: mınne erının u surete 

nı kazan M ll C 
. d b 'b' be l'kl . kabulunü rıca eyler. 

an araş ı ar uma günü saat diği bir tamım e u gı ı nzer ı erın 

14 de Eminönü Halkevinde toplanlV ortadan kaldırılması için alakadarları-
caklar, Maraşın kurtuluşu hakkında nın d~katlerinin çekilmesini kat'i su- ---"'' , ______ Şehir flyııtroau 

hatıralarını nakledeceklerdir. Bu vesi- rette bildirmiştir. """tıttltıtfı"st Tepebatı 
le ile gece Parkatelde bir çay verile- ------ --- $ehir1\'gahSI dram kısmında 

Şubat 

Evvelki geeeki kanli vak'a 
Katil, dün vak'a malıaline götürülürkell 
kadınlar üzerine hücum ederek taŞ' 

tutmak istediler 

Katil, badise mahallinden çıkanlaken 

Dünkü nüshamızda, bir hırsızın evini 
soymakta olduğu ev 5ahibini öldürürlü 
ğünü bütün · tafsilatile yaznuştık. Bu 
müessif hadisenin kurbanı olan evsahi 
bi Hasan Basri isminde bir polis me
murudur. Mezunen evinde bulunan Ha 
san Basri üst katta bir gürültü ititip 
yukarı çıkınca hırsız yakalanacağını an 
lamış ve Hasan Basrinin üzerıne saldır 
mıştır. Bu am tecavüz kariıeında Ha· 
san Basri silaha sarılarak istimdat için 
havaya ateş etmiş ise de hırsız çorabı· 
nın arasından çıkardığı bir kunduracı 
bıçağını Hasan Basrinin gırtlağına sap 
lamış ve geldiği yerden sokağa atlayıp 
kaçmaya başlamıştır. 

Hasan Basri de boğazından kanlar a· 
karak kendisini sokağa atmıQ, kapının 
önünde: 

- Ben ölüyorum, diyerek kendisini 
merdivenlerin üzerine bırakmıttır. 

Hırsız sokağa çıkınca sillh sesine ko 
şan devriye polis Nevzatla karşılaşmış, 
memurun üzerine atılarak elindeki bı· 
çağı sol koluna saplamış, Piyerloti yo
kuşundan yukarıya doğru kaçmı,tır. 

Gözü dönmüş olan adam yolda ken
disini tutmak istiyen bekçi Mustafanın 
burnunu kesmiş, bekçi Hasanı sa~ ko 
lundan, bekçi Şükrüyü ellerinden yara 
lamı.ş, belediyeye giden yolun arkasın
da bir Rasap dükkanının önünde tutul 
muştur. 

Tedarik edilen elektrik tellerile kol· 
ları bağlanmış, Alemdar polis karako· 
luna götürülmüştür. 
Diğer taraftan Hasan Basri da çaAır 

tıian bir otomobille Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmışsa da yolda giderken 
ölmüştür. Yaralı diğer polis ve bekçiler 
de hastaneye gönderilmişlerdi.r. 

Hırsız sorguya çekilinCE admın Kara 
güınrüklü Nazım olduğu, yedi sabıkası 
bulunduğu, zabıta nezaretinden kaçtığı 
için bir ay hapse mahkum olduğu anla· 
şılmıştır. 

Katilin söyledikleri 

§Ü çok heyecanlı olmuş, bilhassa ldl' 

dınlar üzerine hücum ederek taşa tııt· 
mak istemişlerdir. 

Katil dün kendisile görüşen gazete • 
ellere: 

c- Hapisten çıkınca, sabıkalılardB~ 
Bahriyeli Salim ile buluştuk. Bana bır 
bıçak verdi. İşe çıktık. Vakit erkendi· 
Yokuşlardan inip bir sokağa sapı~.c~ 
bir evin, alt katında oturulduğunu, 115 

katının karanlık olduğunu gördük. 
Salim: 
- Haydi bu eve gir! dedi. 
O, sokağın köşesinde gözcülük ya~.ıı· 

caktı. Arka taraftan girmek müınkLlıı 
değildi. Evin sokağa bakan cephesin · 
den alt kat parmaklıklarına basarak al 
tak olan ikinci kata çıktım. Elimdelt 
pergelle pencereyi kaldırdım. QdaY

11 

girdim. Elime geçen eşyalan sokağa ,. 
tacaktım. Birden yukarıya birisi geld 
Ben onunla boğu§urken bir başkası d• 
ha geldi. Yakalanacağımı anladım. E\' 
vel~ sonra gelene bıçağı soktum. İlk b<' 
ğuştuğum da tabanca çekince, onu dg, 
vurdum. Sokağa kaçmak istiyordllrı'I
Bahriyeli Salim de kaçmıştı. Yolda dB 
birkaç kişiye bıçak soktum. Nihayet Yg, 
blandım. Eve sırf hırsızlık için gir • 

Yaralı bekçllndea Katilin portresi 
Yusuf 

~tim. Yoksa adam 8Idilrmek vey.n ~9 t 
ralamak niyetinde değildim.-. demı~tır· 
Katilin arkadaşı Salim de yakala~ş t i 
tır. Fakat katilin söylediklerini inkar a 
etmektedir. Katilin ifadesine göre bUJl' ~ 
lar o civarda birkaç hırsızlık failidir~ -c.-n-U. .. mer&slml 

Naşı Viyanadan İstanbula naklolU : d 
lunan J"ale Altaygen'in cenaze ınera . ij 
simi yarınki çarşamba günü öğte na t 
mazını müteakip Beşiktaşta S:nanpaŞB 
camiinde icra edilecektir. Jale AkaY · 

gen merasimden sonra Rumelihisa • , ı , 
rındaki aile makberesine defnedi e 
cektir. (Öğle namazı saat on ikiyi yit' 
mi sekiz geçedir). . • 

Merhum J al eye Haktan rahmet dı • 
ler, kederli ailesine tekrar sami.rni ta 
ziyetlerimizi sunarız. · ~ --·----··········· .. ··••·············•········· .. ·· Gedikpaşa Aza kta 

Halk Opereti 

Tahkikata müddeiumumi muavinle · 
rinden Feridun el ko~uştur. Dün ka· 
til vak'a mahalline götürülmüş ve ci
nayetini orada aynen tarif etmiştir. Ka 
tilin karakoldan eve getirilip götürülü 

akşam saat 21 de 
Zoao Dal ~~t•••• 

iştirakile 

FLORYA 
bUyük operet 
Yarın akşam 

Sara~·da F L O R Y A 

Yarm akşam S A K A B Y A Sineması 
Halkın Şımank Çocuğu 

cek tir. Mu·· sabaka ile 9-ı-937 
----· · · · · • • ·-·--- akşam saat 20.30 da 

TA K V IM Memur alınacak BAHAR 
MAURICE CHEVALiEFI 

ŞUBAT 

Rumt sene 
186:1 9 

Arahl aene 
tasl) 

-2 ei KAnun Resını sene K alUm 
94 27 l"J7 

SALI 

SABAH 
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Osmanlı bankasından: Osmanlı ban· T lE M 1 Z L 1 G 1 
ve sevimli yıldiz MAR i E G LO R Y 'yi 

N E Ş' E iL E kasınca bu kere yeniden hizmete ah • 
nacak Türk memurların intihabı için 
yakında bir müsabaka açılacaktır. 

Yaşı otuzdan aşağı olup bu miisaha· 
kaya girmek isteyenler namzetlikleri· r 
ni kaydettirrnek ve kabul şartlarını 
öğrenmek üzere şubat ayı zarfında her 1 
hafta salı ve cuma giinlcri saat 9 ile 1 O 
arasında Osmanh Bankasınm Galata· 
daki Merkezinde Kişi İşleri Sen•isin~ 
miiracaat edebilirler. 

Talipler. hüviyetlerini nıiishit cv.rak 
ile beraber tahsil tasdikname ynhut 
şahadetnamelerini ve ~ayet lıir vczift'· 
de istihllam edilmiş iseler. hizmet. şa • 
hadetnamele~ni birlikte ıetjnııelhlir· 
ler. 

fransız tiyatroıtu 
Operet kısmında 

oyun yoktur. 
Şarkı, şiir, nUkte ve kabkaba tUminde takdim edecektir. -

1 delil 10 defa görmek lsteyecellnlz: 

Aşk - Heyecan - Dehşetli ve Muazzam Sahnelerle Dolu 
Nefis ve Emsalsiz Bir Şaheser 

HALK KAHRAMANLARI 
EN GÜZELI TÜRKÇE SÖZLÜ filmierin 

ÖnüınUzdf\ki Cu m a ak.amından 
ha-;;Iıyarak 

iP E K 
sinemasının şeref haftıtsında sayın 

halkımıza takdim etlilel'el<tir. 



SON POSTA Sayfa 5 

MEMLEKET HABERLERI. durdu · ı Her tarafta kış 
havalar Düzeldi 

}Şani zadenin mezar G ı·b 1 d L·· ı b .. d h. • e ~ o u a, u e ~rgaz a ıç kış olmadı, kar kuyuJan 
taşı Tır ed e bulundu bıle doldurulamadı, Kahtada da havalar düzeldi Şebin Karahisarda 

belediye işleri 
suyu demir borulara alındı, bir mezbaha yapıldı, 

T aşta ki tarihe nazaran Şan i 
zadenin 110 yıl evvel 

öldüğü anlaşılıyor Yıl da bir cumhuriyet meydanı yapılacak, 
Tireden bild irild ii ine görs Büyük 

Hekim Şani zade Mehmet Ataullahın 
kabir ta~ ı T irede bulunmuştur . ' Kabir 
taşını bulan T ire nüfus memuru Faik 
Güngören'dir. Bu zat Şani zade hak
kında uzun tetkiklerde bulunmuş ve 
kıymetli veaika lar toplamıştır. Şani za
denin mezar taşında a ynen şu '· ızılar 
vardır : 

kaldınınlar tamir edilecek. 

- ~ })any ~ 0 liasa B . 
a~·a gid . 11 ey, sen uc mi ls-

1Yot·sun? 

BÜYel BaUikul Baki 
Müyesser oldu bana ,ahadet 
iıllli ııen nasip eyle saadet 
Bulam tl Id Resulünd~ıt ı::efaat 

Şani zade Mehmet Ataullah efen
di Tireye bl emri ali memur üzre iken 
merhum oldu. Ruhu için rızaen Iiliahi 
taala fatiha. 1242. M. Curra. 

PAZAROLA HASAN BEY 
~-'·:-!..: ..... •.•:....... • • • 

DIYO~ Kı 

... Yoksa gene bir trann ay yo.cu· 
luğu mu yapacaksın? 

... Anladım. anladım bir boı çludan 
alacağını is teyeceksin ... 

Hasan Bey- Gene bilemedin Ga· 
:zeteleri okumuyor musun yahu. Bir 
eğlence yer ine _;:id iyorum .. 

Hadiseler 
Kar$1s1nd 

Öhö öhö 

siydı. Giyınd.m, kapıd.ın yola vu 
ran karım: 

- Gü e güle .:t! 
Yer.ne : 
- Öho öho 
Diye yola ,·urdu. 
Şokağa çıktım, tramvaya. bindım 

Kondi.tktör: 
- B.let! 
Diye yanıma gc:medi. 
- Öhö öhö! 
Dedi. Bıletimi a:dım. İneceğım is • 

tasyonda \'atmanın omuzuna dokun c 

-Burada durur musun? 

\

d um: 

-Peki! 
Yel'ine o da : 
- Öhö öhö 
ile sözüme müsbet ce\•ap \'erdi. 
Bir sinemaya girdim. Güldilren bit 

film gösteriliyordu. 
- Kah kah kahlar işitmiyorcium a• 

ma, her güldüren sahnenin sonunda 
sinema salonunda: sürekli: 

- Öhö öhö .. 
ler yükseliyordu. 
Sinema dönü.şü ınatbaaya uğt·adun, 

kapıyı açan kapıcı da: 
-Buyurun. 
Diye karşıtayacağı yerde: 
- Öhö öhö! 
Diye kar~ıladı. 1\Iasama oturduın. 

Yazımı yazdım. Altınil imzaını ataca
ğım .. Atacağım ama atmadan evvel lf\1 
boğazıma gden gıcı~ı savavım: 

A h" ••h"l - V ,1) O 0 .. 

•· tMSET 



Güzel islanbulu fena tanrtmtyalrm, 
zarar1 bütün memlekete dokunur 

* il * lıtanbal geçen on ıene içinde oldu ğu gibi bundan ıonra da lrendi ya-
ği yle kGvnıb.aanı bilecelrtir.. Ancak 1ırtılı latanbuldan da lrimıe yar

dım beklememelidir. Artık onun da ta.m manaıile 
iman aırGA gelmifiir. 

- 1 - masını bilecektir, çünkü bunu pek iyi 
Cwnhuris et, şarktan garbe, şimal • bildiğini on sene içinde is bat etmiştir. 

den cenuba kadar, buram buram tüten 1925 de 73.820 lira ile idare edilen 
sınırlar ortasında kuruldu. Bu buram itfaiye bütçesinin 935 de 359,806 lira
buram tüt€lller, sakin, rahat ev bacala· ya çıkarılması; 1925 de 267,690 lira ve· 
n, gürül gürül ~leyen fabrıka bacala'!.ı rilen hastahanelerınıize 936 da 8S 1,044 
değıl, düşmanın yalop yıktığı han-be - lira verilmesi; mezbabamn asri bir şek 
]erdi. Esasen altı yüz yıl }>akımsız ka· le konması, binası ve rıhtımiyle hal ya
Jan, imp ratorluktan üvey evlat mua· pılması, kanalizasyon şebekesinin bir 
melesi gören Am~·dolu, b"rıb"rin: sıra!a taraftan ilanal edilirken bir taraftan 
yan barplerle, bir yığın taş \e bozkır· gen'şletilmesi, Terkosun ele alınması 
dan ibaret kalmıştı. Elde şeh··~-- benzi- ve fakir halk evlerine parasıı tesisat 
yen, şehir denebılecek b'r tek )er '\ar- yapıp ayda 67 buçuk kuruşa su ver
dı: İstanbul. mesi, ş~rin tenviratı için 1925 de ve· 

Bugün -cyob ded ğimiz yo an, be- rı1en 1 70,000 liranın on sene içinde 
ğenmed'ğimiz oteller~ memba suları, 320,000 liraya çıkanlması ve bu sene 
Çamlıcası, Adaları, Boğazı ·ıe İstanbu. şehre ikı yüz fener daha ilave edılmesi; 
yegane şehirdi. ,mektep çocuklannı eski harap konal·lar 

Es'ki devirlerde olduğu gıbı, İstanbul dan, mezarlık içindeki ev1erden kurta· 
tek büyük şehir mi kalacaktı? Cumhu· np sıhhi ve fenni yapılmışll6 yeni rnek 
riyetten de, Cumhuriyet bük'lımetin - tebe yerleştirilmesi bunun en bariz de· 
den de, eski devirlerin sakim zihn 'yeti- lilidir. 
ni beslemesini, yalnız İstanbula veya . İstanbul belediyesinin bu saydığımız 
her yerden evvel İstanbula cbemmi - icraatını, istisnasız bütün Türkiye be· 
yet vermesini bekliyemezdik. Ne İstan lediyelerine örnek diye gösterebiliriz.. 
bullu böyle bir istek gösterebilirdi, ne * 
de hükfunet bu lsteğe cevap verirdi. Bugün İstanbullulann yol istiyoruz., 

Cumhuriyet yeniden bir büyük İs· ışık istiyoruz, su istiyoruz diye beledi
tanbul değil, herşeyden önce büyük b:r yeden şikAyet etmeleri, gene İstanbul 
ülke, yeniden bir vatan kuracakh. belcdiyeslnin lehine kaydedilecek şey· 

Evvela, Türkiye Cumhuriyetinin lerdir. İstanbul asırlardan her: yolsuz, 
merkezini yapmak gerekti. $USUZ, ve karanhkb. Şehir dışı yollan 

Ankara Türk azminin eriştiği yüksek asfalt olunca halkın gözü 3.Çıldı ve bu 
me:rhale; Cumhuriyetçi gönü!'er~n ka- güne kadar rahat rahat gezdiği şehrin 
besidir. Bütün memleket, dört cl ile, ana yollarından şikAyete başldı. 170000 
varı ve yoğiyle Ankaranın kurulması- )irlık tenvirat bütçesi 320,000 liraya çı 
na sarıldı. Bütün vilayet ve hususi ida- kınca: Karanlıktayızl diye bayk1rmaya 
relerl Ankaraya yardım etti. Bir imar başladık . 'Jıerkos bol bol akıyor ya, da
bürosu kuruldu, Nafia, Bel ed ·J en in ye· ha su istiyoruz. 
teremediği işlerini başardı. Yol arı böy- Yarın elbette lstanbulun yollan da 
le yapıldı, hali böyle rapıldı, ağaç arı yapılacaktır. O zaman da haykıraca
böyle dikildi. Rız: Metropolitenler istiyoruz'. Büyük 

Bir taraftan Ankara kurulu~or, b'r Çamlıcaya, Alemdağına, Yuşatepesinc 
taraftan da yurdun her kö~esl, Anado- çıkmak için fenikülerler istiyoruz. Bo
lunun her merkez şehri tan•nmı acak ,ğaz.da köprüler istiyoruz... İsliyoruz, 
kadar güzelleştiriliyor, yenide:r.. i h ya e· jst~yoruz ... 
diliyordu. İzmir, Adana, Bahke ·r, Ma· Ihti) aç ancak hayatla durur ve ne 
at) a, Elaziz, böj'le yüzlerce . h r ismi ;mutludur o belediyeye ki, halkm ihti· 
sayabiJirjz ki tıpkı Ankara ~bi -sanki yaçlannı • giderdikçe · arttırır. 
topraktan fışlnrdı, veniden yapıldı, ih- * 
ya ve imar edildi. Şoselerlc, demir yol İstanbula kendi yağiyle kavrulacak· 

tır. dedik. Ancak artık İstanbuldan ıia 
kimse yardım beklememelidtr. istan • 
bul kendine lazım olan müesseselerinin 
binalarmı kurdu. Artık onun da tam 
mfmasile iman sırası geldi. İstanbulun 
plfmı yapılıyor. Ancak unutnuyalım 
ki bu iş te zaman işidir, Hem de uzun 
bir zaman işi. Bugüne değil, yanna ça
lışan feragatli bir nesil olduğumuzu İs 
tanbulun imar işinde de unutmamalı • 
yız. İstanbul da kuruluyor, istediğırniz 
gibi de kurulacaktır. On sene içinde be-

larile biribirierine bağlandı. 

* İstanbul, dün Cumhuriyetin en m~
mur şehri olduğu iç:n imarı ihmaı edil· 
di. Böyleyken hali, mezbaha$1, kanali· 
za yonu, itfaiyesi, sıhhi müesseseleri 
ile belediyesinin yüzünü ağartac?k bir 
şehir halinde geldi. 

İstanbul on dört senelik 'mc r ve ye· 
niden kurma devrinde yurdun hastala
rına , yoksullanna, yollarına yardım e· 
derken bile kendi yağiylc kavruldu. 
Bundan sonra da kendi yaği)le kavrul· (Devamı 12 inci sayfada) 

- .. .. ·-------
CONULISLERI 
Kadın meselelerinde 
Erkeğin ilk vazifesi 
Ankarada oturan bir genç. Bay 

«K. Z. z. bır müddet tanışt ktan son
ra teH!kilerıne fasıla vermek zamre
tinde kalmış olduğu bir gene k;zın 
hücumlarından müşteki: 

-Önüne çıkana aleyhimde bulu
nuyor, hakaret ve iftira, sözlerinde 
hepsi mevcut, ne yapayım? dıyor. 

Bu, bjr karakter meselesidir. Y:a· 
pilacak şeyi yapacak adamın seeiye 
kuvvetine göre değişir. 

Tahmin ediyorum ki, ale) bınizde 
söylenilenilen şeyler bilalıara size 
muntazamen ınaldediliyorour) karak
teri zayıf bir adam iseniz kızarır, a -
sabileşir, ve kızarsınız, kimbilir, 
belki de mukabelede bulunursunuz. 

Fakat kuvvetli bir karak1erc sahip 
iseniz, yapacağınız şey gülüm emek, 
mubatabımza: 

- ister misiniz, bir başka bah c 
geçelim, demektir. 

Fakat hangi yolu jhtiyar ederseniz 
ed'niz, centilmenl'ğin d~j'şmcz k:ıi-

desini unutmayınız: 
- Bir erkek hiç bir zaman, hiç bir 

vesile ile bir kadının aleyhinde söy
liyemez, hele bu kadın tanıştığı, son
ra ayrıldığı bir kadın olursa .. 

* Pangaltıda Zafer sokağınQa otu -
:rnn okuyucuma: 

Mektubunuz bana evlenın 'ye ne -
den cesaret edemediğinizı 'lnlatma
dı. Ha' atını bekarhktan evlıliğe de
ğ ştirrnek istiyen her g~ hir tered
düt devresi geçirir, bu tcıeddüt 
devresinde hatırına gele!l sualler 
ibjlhassa. .ikidir: 

1 - Mes'ut olacak mıyım, mes'ut 
edecek miyim7 

2 - Maddeten sıkıntısız bır hasat 
geçirme)di,ğim mümkün .olacak mı, 
olmıyacak mı? diye dii§ünür. 

Bu suallerin birincisi alınacak k,
zın vaziyeti ile, ikincisi de .) eni yu · 
vaya girecek paranın miktan ile a -
Jakadardır. 

Siz hangi bakımdan tcreddüttesi -
nız, cevap verebılmekliğim ;ç:n bil - 1 
meliyim. 

'l'EYZE 

Ziraat bahisleri: 

Arılardan çok bal 
almanın yolları 

vardır 
Bugünkü diy.ecekleri,m arıcı1ıkta 

çok mühimdir: Bir çok köylülerimiz, 
aldık!ları balın azlık veya çokluğunu 
hep yılından bilir, hiç kendi üzerleri· 
ne yor:ınazlar. Halbuki dünya arıcılı
ğına hocal.ık ede:ı adamlar bunu hiç 
kabul etınıyor, kar vesa zararda kaba
h.~ti ~ep köylüde buluyorlar. Bir çok 
sozlerı arasında meselfi diyorla-r kı; a
ncının çok bal alması, her şeyden ön· 
ce kendısıne hizmet eden ar 1<'r 'n çok
iuğu ile alakadardır. Kıştan çıkan ko
va~ann arı!arı pek az yaşayıp öldük
lerınden eger kovanın yeni )etişcn 
ya ı rulan olmazsa, mevcuci arı sayısı 
ilc bal toplamak değ I , kovanı bek e -
tnck bile kabil olmaz. Onun için bahar 
gelmeden ko~anın yavru"ayıp ço · a -
masını, ve çıçek mevsimın~ kalabal •k 
bir ordu ile çıkmasını temm etmek la· 
zımdır. Bu sayede pek kısa olan •çi -
çek mcv.simb geçmeden kovam ala -
bildiğine balla doldurmak mümkün o
lur. Yoksa anları bahara kadar kendi 
haline bırakıp da ondan sonra iş yap· 
malarını beklemek akıl karı değil -
dir. 

Bu söze elbette hak verdiniz değil 
mi?. O halde ne yapılacağını da söyli· 
yeyım: Bunun için kovanın anasını yu· 
murtlamıya kışkırtmak lAzımdır. Her 
köylü kendi muhıtinin en çiçekli za -
manını bilir. İşte bu tarihten tam iki 
ay önce arılarımza kovuca şeker ~er -
beti [dört kilo şeker+üç kilo su] 'ver
rneğe başlarsanız ana an baharın gel· 
diğini sanarak vaktinden önce yumurt
lamıya girişir. Yalnız doğacak yavru -
ların beslenmesi için «çiçek tozu• na 
da jhtiyaç bulunduğundan ve bu mev
simde onu dışarıdan getiremiyecekle· 
ri için onu da sun'i sur~tte hazırlayıp 
haftada bir kahve kaşığı vermek la -
zımdır. cÇiçek tozu• macun haEnde 
hazırlanır. Reçetesi şudur: [Kurutu! . 
muş toz yumurta sarısı 50 gram, ince 
çavdar unu -40 gram, karboniyeti kal
siyüm 1 O gram, bal 400 gram, alkoıde 
eritilmiş asit salisilik 5 santigramJ 

Böylece haftada bir defa koyu şer -
bet, bir defa macun vererek arılarımzı 
çiçek mevsimine çok ku~tli yetiş -
tinniş ve tabii mevsim sonunda çok 
bal almış olursunuz. 

Ziraat • Tar1m 
Ziraatçi • Tarımman 

Türk köylüsü kendisine crençper• 
den çok güzel bir ad bulmuştur. 
Hastalığım esnasında ziyaretime ge

len bir kaç meslekda~1a dereden te -
peden konuşurken, sözümüz bir aral1k 
dil çalışmalarına geçmiş ve her biri -
miz bu mevzu üzerinde ayn bir nokta
ya temas etmiştik, benim ihtiyars1z 
sürüklendiğim nokta •kendimize ve -
rilen .ada• dairdi. Yakın zamana ka -
dar dilimizde bu mesleğe mensub kim· 
selere verilen şümullü bir ad yoktu. 
(Ziraat) i bir çokları. (çüicilik) diye 
tercüme ederler. Ve onunla uğraşan -
lara da cçiftci» derlerdi. Halhuki. 
( çiftcılik:. ziraatin, bağcı lık, sebzecı -
lik, meyvacılık, tavukculuk, koyuncu
luk ve ilh.. gibi şu belerinden birislıle 
verilen dar manalı bir isimdi. Ve bu
nun Arabcadaki karşılığı (ziraat) de
ğil (fclahat) tır. Bittabi çiftci kelime· 
si de bu bakımdan ziraat adamını an -
latanu) or (!ellah) ın karşılığı oluyor -
du. 

Ne mutlu ki Türk lugati ana ~;an'a -
tirniz olan (ziraat) in öz adı da gömül
düğü tarihten çıkarılıp Türk köylüsü -
ne armağan edildi. Bu güzel ad bi'di
ğiniz gibi (tarım) dır \'C (ziraat) J!1 

tam karşıllğı bir kelimedir. Böylece 
man - men edatlarını da bild~il't ze 
gö:r:e cziraatci» y~ da bulmuş oluyo -
ruz.: Tarımman. Tarımman 7.ir:aaL cr -
babını bütün şümulilc tek kcHmedc 
tophyan bir addır. Bunu ~urda y:t~ ıp 
benimsetmek işinde c:.on Posta ön a -
~ak 'Oluyor, ben de bes )ıldır bana (ad) 
o an (Çiftci) yi bıraka.ı: k yerine (Ta
nnıman) 1 almakla ic;e girişiyorum. 

Çiftri - Tarnnınan 

Ziraate dair öğrenmek istedikterinizi 
bize yazımz, size ce\ ab '«'reJim. 

TiYATRO 

Şehir Tiyatrosunda : 
• 

Bahar temizliği 
Tercüme_ bir piyes .. muharrirl: Fre

drick Lousdale .. Tercüme eden: Avni 
Givda. 

Bahar Temizliği, bir aile içinde ge · 
çen bir vak'anın hikayesidir: 

Richard Sanes bir romancıdır .• Ye· 
di senelik evli. Karısı Margarete ağır 
başlı bir kadın: Kocasını seviyor. U • 
zun zaman her.kesten uzak, kocasile 
birlikte yaşanllj. Fakat 5enelerden aon· 
ra hayatında bir değişiklik husule ge· 
lıyor. Bazı kimselerle tanışıyor. TI!-Jlış· 
tığı ınsanlar kadın ve erkek karı§ık. 
Kadınlar kocalanndan, başka erkekler
le gezmek en hoşlanıyorlar. Erkekler 
ha:keza, kadınlarından 8yrı, sevgilile • 
rile yaşıyorlar. 

Bunların arasında bekar bir adam 
var. Ernest. 

iErnest, Margareteye işık olmUf, bu 
ask geçici bir hevesten başka bir tey JWıar temizliği piyesinde çok 
değil. Fakat Margarete bunu böyle bil· fak olan Hüseyin Kemal 
miyor. Gerçi Emest€ :fazla yüz vermi- mesini söyledikten sonra onu 
yorsa da sevgisine büybk bir itimadı perdede başka boyunbağiile 
ı•ar ... 

Margarete bir akşam yemeği veri • 
yor. Yemekte bu ta'kım inMnlann hep
si bulunacak. Kocası da gelecek.. Ko· 
cası yemekten evvel geliyor .. Kansına 
vaziyetini beğenmediğini söylüyor. Ka
dın dinlem.iyor. 

Misafirler gelmif. Akşam yemeki ye
necek, sofrada bir sandalye fazla. U • 
şak bunu izah ediyor. Bir :fazla sandal
ye konulmasını efendisi istemiş. 

Bu sırada Richard içeri giriyor. Faz
la sandalyeye gelecek misafir de biraz 
sonra görünüyor. -

Bu bir sokak kadmıdır. Masadaki da· 
vet1iler bunu hakaret tellkki ediyorlar. 
Richard da hakaret olduğunu açıkça 
söylüyor. Çünkü onun getirdiği kadın 
orada bulunan kadınlardan aşağı de • 
ğildir kL 

Richard misafirlerinin hepsinin a • 
ğızlarının paylarını veriyor .. Misafir -
ler gidiyorlar. 

Margarete de gidecek ve Richarddan 
ayrılıp Ernestle evlenecek.. 

Fakat iş düzeliyor. Sokak kadını 
Mona ve Margareteye Aşık görünen Er
nest, bu işte Richarda yardımcı olu -
yorlar. 

Richard kansını seviyor, ve kadın 
henüz sukut etmiş değildir. Yalnız 
R.ichardın da kababati olmuş; kansını 
ihmal ebniş.. Artık o da karısını ib • 
ma1 oetmiyecek.. 

Perde karı kocanın barışması sah -
nesile kapanıyor. 

* 

ruz. 
Hüseyin Kemal rolünde mu'" 

oldu. Çünkü iyi konuştu. Asabi 
nelerde asabi, yumuşak görunıueSI 
zun geldiği zaman yumuşaktı. 

Margarete rolünde Neyyirenit' 
dığı zaman inanmış görünüyordlJı 
tereddit davranacağı sahnelerde 
tereddit davranıyordu. BilhasS' 
perdede yaptığı hafif jestlerle 
etmek istediği her şeyi ifade edi) 

Talat, Ernest rolünde birinci 
dede samimi davranması lazrmd 
miınl davrandığına Margareteyi 
dıracaktı. İyi yaptı. Çünkü yaınıı 
gareteyi değil~ seyircileri de fn81l 
İkinci ve üçüncü perdede daha ' 
mıştı. Rolünün adamı oldu, ve ıl 
madı. 

Mahmut ihti) ar çapkın, Saıni 
bir züppe, Sait eski bir uşak, ~ 
bir sokak kadım; Cahide, kararsıZ 
pa bir genç kız rollerini iyi ya§J 

Neşet biraz sıkılgandı .. Muazzel 
zit seyircilere dönük konuşuyord"" 
Sahahat sesini değiştirirken cflli 
lar alıyordu. Amma her üçü de . 
dirler. Bu kadar az kusurlu yenı 
için çok ümit verir. 

-------
Arnavutköyüntl, 
vak~anın içyiizil 
Evvelki gün Arnavut 

Bu aile hikayesinin en güzel tara - . Markonun gazinosunda üç .kı 
fı güzel sahneye konulmuş ve güzel 
o;•narun~ olınasındadır. Piyeste vak'a· ralarnaktan suçlu sivil ko 
lar, beklenilmiyen hadiseler yoktur. dün sorgu hakimliği 
Düpedüz bir hiklyedir. Muharrir, ka- tevkif edilmiı;tir. Had;senin 
rı kocayı almış, kadını fena dostlarla kançlıktan ileri geldiği 
tanıştırmış; ve bunun tehlikeli netice· dır. 
sini gösterdikten sonra bu tehlikeli ne· . dl 
ticeden korunabilmek çaresini bulmuş Latif gazinoda Gülizar isrnt

11 

ve piycsini bitirmiş. w k~dı~la o~u.rur~en ~oför ~iyaııı 
Tercüme eden Avni -Givda kulaga gırmış, Latıf Sıyamın eskıden 

fena gelmiyen bir dil kullanmış. Ko · ğı Gülizara tecavüz edeceğini 
nusmalarda tercüme eserlerin bazıla - ve oturmakta. olduğu balkonda11 

rındaki gayri tabit lisan yoktur. inerek niye geldiklerini sormuşt&Jf 
Sahneye k~n~lu§ :e .. de~or!ar ç~k soruş Siyamın ağırına gitmiş, . 

güzeldir. Birıncı ve uçurıcu ~rdenın aralarında kavga başlamış, Uıtir 
dekoru pivesin ruhuna uygun bır salon ha k k t t 'dir 

11 ncasını çe ere a eş e mıy. · 
gösterir. 

tkinci perdedeki yemek salonu ge • Siyam ayağından iki yar•. 
rek dekoru ve gerek aksesvan cihetin- yanmda bulunan arkadaşı itı.ı1' 
den noksansızdır. (örü Halit karnından ve 
Oynanış tarzına. gelince: Bu ~iyeste yara1anmıf, Halim de batından 

belli başlı üç şahsıyet vardır: Rı~, mu,tur. En ajır yaralı Halittir. 
karısı Margarcte, ve Mar~areteyı se · . d'" eı· t 1 tır · sıne un am ıya yapı mış • 
\;en Ernest. 

Richard rolünü Hüseyin Kemal ya • 
pıyor. Hüseyin Kemalin makyajı ıü · Türk imçre tiearet ~,.J 
zeL Giyinişi belki mal..-yajından da gü- tsvıçre ne Türkiye arasuıdald tl'.:.. 
?.el. r~is<'sinin yeni olmaması. Şap - laşmasında bazı ta~at yapılml§Ü· 

k e vakaJıaı boyunbağına varıncı- nın muaddel §ekll dun Türkofise 
351 V .; ~ • .. •• • tır 

ya kadar hepsi uygun duşmuş. Gerçı · 
bunlar ufak şeyler .. Fakat seyirciye 
Richardı tanıtabtlmek jçin bu ufak 
ıseylcri ihmal etmemek lazı~. Hiise r 

yin Kemal de ihmal ctmemış. Hem o 
kadar ihmal etmemiş ki; ikinci perde
de sokak kadını boyunbağını değiştir-

Jturu çay h&urlayanlar muayene 

Kuru çay satan düklt~nıarda 
çaylan pakeUere koyan ve barman 
ç1lerin de, bUiimum hJlkla trmııs 
tahdemin gibi, badema sıhh 
bl tutulınaları kararl:ıştmlmıı:tır. 
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Rusların Büg.ük Şairi 

Aleksandr Puşkin 
• .••. . o 

No S Yaua: H. 

Şairin menfa hayatı 
---------------------------------

(Arkası var) 

Dünkü futbol maçı 
Galatasaray, Holanda 
mektep takımını 4 - 1 

mağliip etti 
Holandalılar, magliip olmakla beraber, lstanbula 
gelen bir çok mektep takımlarından daha üstün 

olduklarını ispat ettiler 

Yukanda iki takım bir arada, .,.ğı da müsabaka yı aeyreden misafirler 

Galatasaray Fenerbahçeye dört bir Hızır, Hüseyin, Refik, Hicri, Re-
mağlup olmanın acısını dün Holanda· şad, Bekir, Şevket, Haydar, Süavi, 
lılardan çıkardı. Ve Holanda gemisinin Lutfü, Haşim. 

takımını 4 - 1 mağlup etti. Oyun seri Ye zevkli olmuttur. lllt 
lstanbulda bulunan Holanda ge- anlarda hakimiyeti ele alan Galatasa· 

misinin sporcuları Galatasaray klübi- rayl I h ı ar, asım kalesini sıkıstırmağa 

le bir kaç maç yapmak istemişler ve ba~lamı~lar, ve ilk devrede ikisi Şev· 
bu maç da dünkü pazartesı" günu·· için ketin v b" · d H • e ırı e aşimin ayağile üç 
tesbit edilmifti. Pazartesi gününün ta• gol atmağa muvaffak olmuşlardır. 
til günü olmamasına tağmen spor me· (De,•amı 12 inci sayfada) 
raklılanndan mürekkep büyük bir ka- .------:-:---------
Iabalık stadyoma kO'Şmuştu. ya rı n 

Galatasaray bu maça aakat bulu-
nan oyuncularının yerine ikinci ta- Haftanan tarihi 
kımdan oyuncular alarak şu şekilde 
çıkmıştır: 

ı-

l 
Boğazlıyan 

Biraz daha 
Istiyor 

kazası 

hi mmet 

cBoAazlıyan. da oturan. okuyuculan -
mızdan "mütekatd jandarma zabitl Bay 
Nedim Ulgen yurdumuzun diğer parçala
rına nazaran bu vatan t':öşestnin imar ve 
lhya bakımından katı derecede hisse ala
madığı di.ışünceslndedlr. 

İstekieri zlraate. ·nafiay:ı ve sıhhtye
ye ald olmak üzere bır kaç kısma ayrılır, 
diyor ki: , 

Su lazım .• 
Memleketlmlz mümblttir, alnbild!Cıne 

uzanan dumdüz blr ovnsı vnrdır. Fakat su 
yu olmadıktnn sonra, tablatın yagınur •;e
rlp vermediğine gore yapılan 71rnat neye 
yarar? Kazamıza 14 saat mesafede b'r Sı
zır köyü vardır kl, buradan P::zılırınnğın 
dörtte birini teşkil eden blr dere çıkar, 

şimdiki halde zarardım b:ışl!a yaptığl 

yoktur. bu su acab3 blr kıına.l lle ovamıro 
gctirllemez ml? 

1çme auyu lazım •• 
İçme suyumuz azdır, ltndınların çcşınc 

başında saatlerce nöbet bckledlkleı·ınl gö-

Yazan : M. Sami Karayel 

rfirüm. Bu su biraz lsUıh, biraz tezyid ~
dilmeli. 

Doktor lizım •. 
Doktor azdır, hastalardan zrngin 'eya 

orta halliler, ch·ar vllfıyet.lerc giderler. fa
kat fnklrlerln, hele çocukların vadyctlerl 
düşünülecek bir mescledlr. 

Bataldığı kurulmak lazım 
Civanmızda Çavlak adını taşıyan blr 

bataklık vardır, yer altından fışkıran sı
cak suyun bir netlcesldlr. Çamuru romn
tiznıaya çok tayda1ıdır. Burayn uzak vila
yetlerden blle gelirler, romatizmnyı ge
çirir, fakat bataklığı sıtma yapar, kuru
tulması 1cab eder. 

Yol lazım .. 
eBoı~nzlıyan• ı Fıkılıy:ı ha!';lıynr. şosenin 

yapılmasma sekiz yıl önce başl:ınnu!:tı, 

lkmüll bu yıl da naslb olmadı, bir an evvel 
bltlrilmesinl dilerim .. 

* Bu okuyucumuzun ciıle'~Pri nra::;ında 
mesela 14 sa.atllk yola kan'll armak pb! 
bazıları vardır ki hfı.vl kulfet!C'ri dolayısı 

lle çabuk zamand yapılmnın ıuı.bll olmaz. 
sanınz, fakat di~"r kısımlarırı. hükümet 
v~ belediye programına idhnl edilmiş ol
dugundan emln!z. umit edeti.: k! dilek ~ö
ze çarpacak. mümki.in olanl:ınmn ynpıl -
ması cibetine gldllecektlr. 
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8 Sayfa 

HAVA TEHLIKESiNE KARŞI 1 

KORUNMAVI BILELiM! 
Avusturya neler yapıyor? 

-1-

Gc:>lecek harplerde tayyare]er, §ehir· ı 
]ere, kasabalara, fabrikalara, büyük is- -----------..... --... 
tasyonlara, hatta ekinlere, hasılı or • 
duya ve memlekcte lazım olan her 
kaynağa bomba alacaklardır. 

Buna karşı başka milletler gibi biz 
de tedbirlerirnizi alıyoruz. 

Bu tedbirlerin bir kısmı askere ait · 
tir. Bir kısmı da halka ve belediyeye 
aittir. Bunların hepsine birden cHa· 
va saldırmalarına karşı korunma ted
birleri• diyoruz. İdare ve belediye ma
kamJarının ve halkın yapacakları ted
birlere •Passif korunma tedbiTleri,. ne 
dair çok yakında bir kanun çıkacaktır. 
Bu kanuna dayanan tallmatnameler, 
devletin belediyelerin ve halkın yapa· 
cakları işleri ve alacakları tedbirleri 
göstereceklerdir. Hava lrorunma ted
birlerini almakta ileri gitmiş olan mil
letiere göre bizim geri kaldığımıza 
iiiphe yoktur. Fakat buna mukabil, biz 
daha evvel hazırlanmış olan milletle · 
rin bilgilerinden ve tecrübelerinden 
kolayca istifade edebiliriz ve etmeli • 
yiz. 

Kendi kanun ve talimatnamelerimiz 
çıkıncıya kadar ecnebi memleketlerde 
hava korunma işlerine dair halka neler 
öğretildiği ve ne tedbirler alındığı hak
kındaki faydah bilgilerden istifade ede
rek halkıınızı ve alikah müesseseleri 
bu sayfalarda tenvire çalışacağız. Her
kes için çok faydalı olan bu yRzıları o· 
kurnak ve öğrendiğini ba~kalarına da 
öteetmek borç sayılrnalıdır. 
I - Avusturyacia neler öğ-ı:etiliyor? 
Sivil hava korunması ne demektis? 
Hava saldırımlarına kanıı halkm can 

ve malını ve memleketin servet ve var
lık kaynaklarım tehlikeden korumak 
«!ivil korunma• demektir. 
Bombardıman tayyareleri "Devcut ol· 

dukça hava tehlikesi de durmadan ar· 
tacaktır. Hiç harp etmeyi veya bir sa -
vaşa karışmayı düşünmiyen bir millet 
llile birdenbire taarruza uğrıyabilir. Bu 
sebeple hava korunması lazımdır, ve 
fena kurulmıya asla tahammülü olmı
yan bir iştir. 

Bazıları diyebilirler kı, 4Chükumet ve 
erdu, halkı korumakla miikellcftir.• 
Fakat yapılan bütün hava manevra . 
ları gösteriyor ki saldıran tayyareleri 
karşılamıya ve kovmaya mahsus mü -
dafaa tayyareleri ile toplar mevcut ol
duğu ve işe giriştiği halde dahi taarruz 
eden tayyareler gene hedeflerinin ü -
zerine geliyorlar ve askeri müdafaaya 
rağmen bir ~ehri bombalıyabiliyorlar. 
fşte o takdirde vuku bulacak hasar ve 
zararı asgari hadde indirmek işi sivil 
korunmanın kendisidir. 

İşin dikkate 1ayik ciheti ~urasıdır ki 
en çok hava kuvvetlerine malik olan 
devletler bu sivil korunmıya en fazla 
ehern.miyeti veriyorlar. Hava kuvvet· 
leri zayıf olanların ise, sivil korunmı· 
ya ne kadar fazla ehemmivet vermele· 
ri lazım geldiği artık kendlliğinden an· 
laşılır. 

Halkın havadan uğrıyacağı tehlikeyi 
ve derecesini anlamak için t&yyare . 
nin taşıdığı bombalan bilmf'k lfızım . 
dır. 

Tayyare bombalan 
Bunlar, tahrip. yangın ve gaz bom -

baları dır. 
Tahrip bombalan hafif. orta, ağır o-

lu r 
bombalan: Bu da 

Tahrip bombaları: 1 (100 Kı.). 2 (2000 
Kg.) 3 ( 1000 Kc.) 4 (25 Kg.) 5 ( SOKı.) 
6 (1-5 Kg.) 7 0.5 Kg. yangm bombası 

ikiye aynlır. Birincisi 1-2 kilo ağırlı -
ğmda ctayyare faresi• adı verilen bom· 
balardır. Bunların delme kuvvetleri 
pek azdır. Ancak canlı hedeflere karşı 
parçalanarak tesir yaparlar. 

İkinci nevi hafif bombalar c50J) ki· 
logram ağırlığı.na kadar olanlardır. 
Bunlar normal bir beton evin çatısını 
ve bir kaç katını derlerler. TayyarQ • 
lerin çoğu bu çeşit bombaları taşıyabi· 
lir. 

2 - Orta tahrip bombaları: 
50-100 kilogram ağırlığındaki bom ~ 

balar olup 3-4 katlı evleri yıkarlar. 
3 - Aiır tahrip bombaJan: 

100 kilodan fazla ağır bombalardır 
ki çok katlı evleri ta bodrumlarına ka· 
dar tahrip eder. 1000 kiloluk bir bom
ba ise bütün bir ev blokunu tamamen 
yıkar. Büyük bombaların en çok tesır
leri, patlama esnasında yaptıkları çok 
şiddetli hava tazvikı iledir; bundan da· 
ha fazla da topr~ğı yarma ve itme tek· 
lindeki tahrip kuvvetidir. 

2000 kiloluk bir bomba 150 metre 
çevresindeki bütün evleri çökertmek 
şeklinde tesirini gösterir. 
Bir tayyare ne kadar bomba ta,ır? 

Bu, tayyarenin cinsine ve yapıldığı 
maksada göre değişir. Çok çevik ve ha· 
fif olmaları lazım gelen (av tayyarele· 
ri) pek az bomba alabilirler. Keşif veya 
gündüz bombardıman tayyareleri SOO 
kilogram kadar bomba taşırlar. En çok 
bomba taşıyan tayyareler ağır ve bü • 
yük ve sür'ati de az olduğundan ancak 
geceleri uçabilirler. Bunlara gece bom· 
bardırnan tayyaresi denilir. Bunlar 
1000-2000 kilo bomba t~ırlar. 15,000 
kılogram bomba taşıyanlar da vardır. 
Umumiyetle kabul edildiğine ıöre 
800-1200 kilometre uzakta olan bir he· 
defe 2000 kilogram ağırlığında bomba 
götürülüp atılabilir. 

ı kilometre murabbaı geni~lilindeki 
evler blokunu tahrip için .500J) ki • 
logram ağırlığında c ı oo. bombaya nı
tiyaç vardır ki bu kadar bombayı an· 
cak 25 ağır bombardıman tayyaresi 
taşıyalıilir 

Viyanada 100 kilometr~ murabbaı 
genişlikte evler sahasını tahrip ıçın 
.. 2500:. ağır bombardıman tayyaresi ve 
mesela Graç şehrini tahrip için .500, 
Linz şehrini tahrip için 250, Salzburg 
şehrinı tahrip için 120 ağır bombardı· 
mnn tayyaresi lazımdır. Bu hesaplar 
ise bu şehirleri mildafaa için tertibat 

(Devamı 12 jnci sayfada) 

SON POSTA Şubat 
~~~============~-

Yeni yılın en güzel filmi: 
Kraliçe Mary Stuart 

Katrio Hepbrun ile Frederik Marşın beraber çevirdikleri bu 
film, tarihin en heyecanlı bir hadisesini canlandırmaktadır 
ı5 6ı tarihinde İngiltere kra!:çesi E

lizabet ile 1skoçya kraliçesi Mary 
Stuart arasında geçen taht, aşk ve va· 
tan mücadelesini hakiki şekli.ne çok 
yakın; tarihi bilgilere çok uygun bir 
§ekilde yaşatan filim, senenin en kuv· 
vetli tarihi eserlerinden biri addedil · 
mektedir. 

Filmi hazırlamak pek te kolay ol · 
mamıştır. Şahsiyetleri, dekorları, gi • 
yiniş tarzlarını aynen ihya eylemek 
arzusunda bulunan filirn kumpanyası . 
aylarca çalışmıştır. Melbusatın, de • 
korların yapılması için aylarca süren 
büyük müsabakalar açmıştır. Bütün 
bunları ancak müsabakaları kazanan · 
lar yapmışlardır. 

San'atkArların seçilmesi en mühim 
meseleyi teşkil eylemiştir. 

Başroller için, esrarengiz güzelliği ve 
dramlardaki kabiliyeti ile (Greta Gar· 
bo) nun hakiki bir ra ki besi olan Kat
rin Hepburn ile büyük filimlerde dai
ma kahraman tiplerini, kudretli ve içli 
aşık rollerini yaratan Frederik Marş 
seçilmişlerdir. 

Kraliçe Elizabet rolü için bir hayli 
müşkülAt baş göstermiştir. Nihayet 
başfigüranlar arasında bulunan Flo • 
rence Eldrige narnındaki kız seçilmiş· 
tir. Bu kıza rol tevdii bir cesaret me· 
selesi olmuştur. Figüranlıktan başka 

bir ~ey yapmamış olan bu kızuı mu · 
vaffak olup olmıyacağı tamamile meş· 
kuk idi. Fakat bu kız o derece muvaf · 
fak olmu~ ki birdenbire yıldızlar sıra· 
sına irişmiştir. 

Asıl üzerinde durulacak nokta, Flo· 
ren ce Eldrige'in kraliçe (Elizabet) o 
fevkalade benzemesidir. Tanınmış res
samlardan mürekkep bir heyet bu mü
şabeheti tasdik eylemiştir. 

Bu muazzam filim İskoçya kraliçesi 
Marinin tarihini pek büyük bir kud ~ 
retle yaşatmış olan Maxwell Ander · 
son'un eserinden iktibas edilmiştir. 

Frederik Marş bu filimde en yüksek 
kudretini göstermiştir. 

Katrin Hepburn ise cK.raliçe Mari• 
rolünü o kadar büyük bir muvaffaki • 
yetle canlandırmıştır ki İngiliz ve A -
meri.lr~.n münekkitleri bu yılduın bu 

Kraliça Mari Stuart filminde Frederik Mart ve Katrio Hepbrun 
rolü ile (Greta Garbo) yu fersah fer - dımları ile düşmaniarına mukavemet 
aah geçtilini söylemi~lerdir. edebildi. Fakat Elizabetin emideri ne· 
Şimdi biraz da filmin mev.zuundan ticesinde vaziyeti nezaket kesbeyleme· 

bahsedeceğiz: ğe başladı. En ziyade itimadını haiı 
1561 senesinde Fransadan İskoçya • bulunan Handey yanından uz•klaştı • 

ya geçen Mary Stuard tehlikelerle kar· rıldı. Bunun üzerine Mary (Darnley) 
tılaşır ... Mary'nin başına gaile açmak ile evlendi. Bu suretle İngiUereye karşı 
arzusunda bulunan İngiltere kraliçesi duracağını zanneylemişti. Gerçi bu iZ' 
Elizabettir. Kraliçe Mary'yi kendi tah· divaç sayesinde bir müddet için Eliza· 
tı için çok büyük bir tehlike addeder betten kurtuldu ise de yeniden gailelef 
ve ona tuzaklar kurar. Mary Stuart baş gösterdi. Bu arada Mary bir erke~ 
bunların cümlesinden kurtulur ise de çocuk doğurur. Kraliçe Elizabei bunıl 
memleketinde rabata bir türlü kavuşa· haber alınca pek büyük bir hiddete 
maz ... Etrafını hep düşmanlar sarar. kapılır ve çocuğu tahtının düşmanı 

Mary, bir müddet bendeganının yar~ addeder. Elizabetin teşviki ile hareket 

.. 

eden asiler Marinin kocasını katleder· 
ler ve bunu asılzade Rotvcle is • 
nat ederler. Mary buna asla inanmaz ,,e 
nihayet onunla evlenir. Bu izdivaç yi.i· 
zünden şüpheler artar. İskoçyalılar da· 
hi kraliçeye karşı gelirler ... Rotvel fe• 
dakarlık gösterir ve kraliçeniıı tahtın· 
da kalması şartile memleketi terkede
ceğini söyler. Asiler bunu kabul eder · 
lerse de Rotvel gider gitme? Mary•yl 
hapse atarlar ve oğlunu kral ilan eder· 
ler. Danimarkaya iltica etmi§ oıaı:ı 
Rotvel taraftar toplayıp kraliçeyi kor· 
tarmağa uğraşır ise de muvaffak ole. • 
m az. 

Mary ingiltereye nakledil•t. Krali~e 
(Elizabet) kendisine dostluk gösterı!· 
Rotvelden haber alaınıyan Mary senci 
lerce bu elim hayata katlamr. Rot~e. 
ise bir Danimarka hapishanesinde o 
lür. Kraliçe Elizabet harekete geçer· 
Kraliçe Mary ise, Elizabetin hay:ıtı09 
kasteylemek öhmeti ile ya ka lan ır .;e 
idama mahkUm edilir. • 

Son gece Elizabet · (Mary) y: _ha~ısitl 
hanede ziyaret eder ve Stuart aılesıo • 
İngiltere tahtındaki haklarından re~ • 
men ferağat eylediği takdirde kendı t 
sini serbest bırakacağını sövlcr. Fal<ılt 

·ba''e Mary bunu kabul etmez ve nı . 
idam edilir. 

Katrin Hepburuq yeni fi' mi , 
Meşhur sinema yıldızı Katrin IJeP

9
• 

burn pek yakında «Guality Streetıı 
dında bi.ivük bir film çevirecektir. , 

• J bl'-

Sarışın yıldız Alis F ey'in p:ıel bir pozu 
Meşhur san'atkar FraFişo Tone 

rolü yapacaktır. 



9 Şubat 
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Tarihten sayfalar.· 

Turgut reisi n Anderya 
Ooryayı kudurtan oyunu 
Anderya Dorya kıt ortasında ansızın Cerbe adasına baskın vermi,, Turgut 
Rai.s liır.ııuıda ibo imanın aizını kapamıfb. Batka çıkacak yer yoktu. 
AvnıpaJa haber ıöa.derdi: ((Turgudu yakaladım. Gelin, eörün!n Gel· 

diler, fakat eöremediler, Turgud aır olmuttu. 

' 

Adanm Şeyhl eliyle işaret e derek «İşte oralara &itti• dedi. 
Barbaros Hayreddin ölmüştü. Fakat almışlardı ve yüzlerinde derin bir en· 

enun yetiştinniş olduğu yiğit levent- dişe okunuyordu. 
ler gene Akdenizi ve bu deniz kıylla · TurgutReis doğruldu. Üç dört küçük 
rını titretiyorlardı. 1 gemiyi !imanın ağzına doğru sürerek a· 

Bunl?nn başında Turgut ~cb; var?.ı·ı teş ~çtı:dı. Tepeye de bir kaç top yer· 
Hatta Turgudun atılganlıgı, P.n guç leştırmış, düşman donamnası 11 a gülle 

zamanlardaki fevkalade buluşl::ırı, ku· yağdırıyordu. 
manda ve manevralardaki ustalığı Dorya ister istemez biraz daha açıl · 
Barbaros Hayreddinden hiç te a~ağı de- dı. 
ğildi. Turgut Reis bir gecede sahile büyük 

Amiral Barbaros Hayreddinin bu yi· bir istihkam yaptırarak topla:-ı yer • 
iit denizci için: leştirdi. Ooryanın donanınası biraz da· 

- Turgut benden ileridir. ha geriledi. Fakat gene boğazı rahat ra· 
Dediğini hatırlarsak, ilave edecek hat kapatmış bulunuyordu. 

başka söz bulmıya hacet kalmaı. Doryanın içi rahattı. Artık Tu ı gut 
1550 senesindeydi. Mart ayı P,elme · Reis kaçamazdı. Onu diri diri yakalı . 

lllişti. Akdenizin her tarafı korkunç yacaktı. Cenovaya haber yolladı: 
fırtınalarla uğulduyordu. Fakat bu sa· - Turgudu yakaladım. Ge1in görün! 
hiller, futınadan ziyade Turgu~ Reis· Ayni ?.amanda yardım için bir mik • 
ten bezmişlerdi. Hele Şarlken çok kızı· tar da kara askeri istedi. 
yordu. O sırada Türkler .de hem İspan· Turgut Reis sahile yerleştirJiği top· 
ya kralı, hem de Almanya imparatoru larla ateş açıyor; düşman kayıklarının 
olan bu adama karşı harp hazır1ığl ya- bile yaklaşmalarına meydan vermiyor· 
pıyorlardı. Şarlken bu hazırlıkların du. 
Turgut Reisin teşvikile yapıldı~ını sa· Diğer taraftan da Jimanın cer.up u . 
nıyor; bu Akdeniz ejderini yakalarsa cundaki küçük bir derenin yatağını ge
Sultan Süleyınanın da harbe cesaret e- nişletmekle meşguldü. Bütün levent • 
demiyeceğini umuyordu. leri, kürekçilcri, hatta Cerbe ahalisini 

Bunun için Amiral Anderya Doryaya bu işte kullanıyordu. Ayrıca kalaslar 
emir verdi: döşiyerek yağladı ve bir gecede on iki 

- Bütün donanmayı alarak hemen gemiden ibaret donanmasını bı~ kanal
Afrika kıyı1anna git. Turgut Reisi öl- dan ve bu kızaklar üzerinden aç:k de
dür ve yahut esir ederek getir~ nize indirdi, Doryaya hiç görürınıeden 

Deniz mevsimi gelmemişti . Dory~ Korsi .. aya doğru yelken açtı . 
çıkmak istemedi. Fakat imparator da Anderya Dorya hala bekLyordu, 
ernrini geri almadı. Bunun için seksen Turgutla arkadaşlarının eski yerlerin
gerniden ibaret bir donanma ilP. Afrika de olduklarında en küçük bir ~üphcsi 
kıyılarına doğru denize açılciı. Talihi bile yoktu. 
Varmış. Havalar düzeldi ve güzel bir Diğer taraftan bir çok ~övalyeler ve 
rüzgar altında Cerbe adasına \'ardı. yüksek rütbeli asılzadeler Turgudu 

Cerbe adası Tunus körfezindedir. zincirde görmek maksadiJe Sicaya a • 
'l'ürk denizcileri ötedenberi burayı kış· miralının gemisine binmişler, bir Mal
lak olarak kullanıyorlar; gemilerini bu· ta gemisini de beraberlerine alarak 
rada tamir ediyorlarlar, yahut yağlı· Cerbeye yoJJanmışlardı. 
Yorlardı. Turgut Reis yolda bu büyük ve muh· 

Turgut Reis te o sırada Cerbe lima • teşem. gemiy~ rastl~d~·~ _Türk kadirga· 
nında bulunuyor. gemi1erini yağlamak· lan bırer şahın çe,·ıklıgıle hücunı etti· 
la meşgul oluyordu. Bir iki ay sonra ler. Kısa bir top ateşinden sonıa ram • 
denize açılma mevsimi geleceğı için pa ederek gimiyi ~le geçirdfler, için • 
~imdiden hazırlanıyordu. Böyle kış or· dekileri de esir ettıler. 
tasında (Anderya Dorya) nın onu bas· Turgut Reisin esir oluşumı <>Örmek 
hracağını hiç sanmıyordu. için gelenlerin kendileri esir 0ı;uşJar-

Cerbe adasile onun yanındaki Gül dı. 
adasında, dalgalar bir kanal açmışlar • Malta ?eı:nsi klir:ğe kuvvet vermiş, 
d~. Az su çeken gemiler buradarı Lüyiik kaçabilmıştı. Dosdogru Anderya Dor • 
bır dikkatle geçebiliyorlardı. Fakat di· yaya gitti. 
ğer taraf tamamile kapalıydı. Oraya gi- Cenovalı amira), Malta gemisj ku • 
:ren gemiler ancak girdikleri kanaldan mandanının yüzüne biraz dikkatle 
dıŞarı Çlkabilirlerdi. bakmış olaydı. orada iyi bir rrıana bul-

Bir gün Anderya Doryanın seksen mıyacaktı. Fakat zavallının bir sı:ırhoş
g~ıniden ibaret koca donanmac;ı lima • tan farkı yoktu: 
nın ağzında göründü, Turgut Reis bu· - Ne haber kumandan? Sicilyadmı 
nu hayretle karşıladı ve canı sıkıldı. asker geliyor mu? · 
~n .Yıl önce Korsikanın Ka lv i liman ın· - Fena haber getirdiğim içir affı ·. 

~. ıken uğradığı baskını, esir düştüği.i· nızı rica ederim. 
~~· tarnam üç yıl zincire vurularak -Fena haber mi? Yardrm crecikiyor 
F'urek çektiğini hatırladı. Onu 1 S43 de mu? ~ 

ransaya yardıma giden Barharos Hay- - Hayır! 
~eddin üç bin altın vererek kurtarmış· - Yoksa gemi yolda bir ka~aya mı 
tı. Fakat bu sefer yakalanırsa kim kur· uğradı? 
~;acaktı? Kurtannıı.k isteselı>r bile üç - Hayır!.. Fakat daha fena oldu. 

1 Yon verilse acaba Avrupalılar onu -Ne gibi? 
~zat edecekler miydi? - Turgut Reisin eline geçtL 

Anderya Dorya Jimanın ağzını sım • - Turgut Reisin mi? 
~ı}Q tutacak şekilde demirlemcğe baş· - Evet, ta kendisinin ... Birdenbire 
adı, leventler 'I\ırgut Reisin etr.afını karşımıza çıktı. Yanında on ikı kalite 

~ON POSTA 

Şehir lVIeelisi 
ınüzakereleri 

Berberler imtihan ve 
permenant makineleri 

muayene edilecek 
Belediye Meclisi dün birinci 

reıa vekili Necip Serdengeçti'nin 
riyaseti ~ltında toplanmıştır. A-
zadan lsmail Hakkı (Sarıyer) in 
• -fat ettiği meclise bildiril-
miştir. Meclis sükutla teessürünü izhar 
etmiştir. Azadan Mustafa Şevket ve 
Galip Bahtiyarın müteveffanın aile
sine meclisin taziyeılerini bildirmele· 
ri ne karar verilmiştir. 

Mecidiye köyünün mi.itahassıs Prost 
tarafında yapılan imar plfmına ait ha
ritasının tastikı mülkiye encünıenine 
havale edilmiştir . 

Romanyadan gelen mühacirlerin 
yerleştirildikleri Çeltik çiftliğinin baş· 
lı başına köy haline getırimesi hakkın 
da vilayet idare heyetine~ verilen ka
rar tastik edilmiştir. 

Saçları. daimi surette kıvırmıya 
mahsus aletler hakkındaki talimatna
me okunmuştur. Buna göre bu maki
neler elektrikle teshin esasına istinat 
e.dec:k ve hiç bir tehlike meydana ge
tırmıyecek tertibatı haiz olacaktır. Bü 
tün herher dükkaniarındaki bu nevi 
aletler bel..,_)• h . r . . 

~:~UJye eyetı ennıye~ınce 

damga vurulacaktır. Kullanacak ber~ 
berierin ehliyeti fenniyeyi haiz olma· 
ları şarttır. 

Bu aletleri müesseseleı i rı de bulun~ 
?ur~n berberl~r bir heyet huzurunda 
ımtıhan vereceklerdir. Muvaffak olan 
lar bir ehliyetname alacaklardır. 
Azadan Avni, ehliyeti f~rıniye tabıri
nin şümullü olduğunu, herberierin 
makineyi sadece kullanm<.ısını bilme
leri kafi geleceğini söylemiştır. Bu hu 
susta münakaşalar yapılmı'? ve talimat 
narnede tadilat icrası içi:ı mülkiye ve 

sıhhiye encümenlerine havalesıne ka
rar verilmiştir. 

Meclis, Perşembe günii tekrar top
lanacaktır. 
·················•········································••·· vardı . Ben güçlükle kurtulahildim. 

- Sen sayıklıyorsun! Tu ı gut Reis 
burada limandadır. Şimdi onu vakalı • 
yacağım. ~ 

Dorya bir türlü inanamıvorr.Jı.ı. 
Küçük keşif gemilerini ileri sürdü. 

Artık kaleden ve boğazdan ateş edil -
miyordu. 

Limana girdikleri zaman ~P.hiden o· 
rada bir ~ey bulamadılar. 

Andcrya Dorya gittikçe daha büyük 
bir şaşkınlık içindeydi. Kızar•yor, bo· 
zarıyor, sararıyor, renkten renge giri • 
yordu. 

- Bu. şeytanın 1a kendisidir? 
Diye homurdandı. 
O sırada kıyıdan ayrılan bir sandal, 

?nun gemisine doğru yaklaşıyordu. 
Içinde iki kürekçi \'e bir kaç Arap ''ar
dı. Bunlardan birisi adanın şeyhiydi. 
Doryanın önünde eğilerck: 

- Ne dilerseniz yapınağa hazırız. 
Canımızı ve malımızı bağışlayın: 

Diyordu. 
Daryanın gözünde bunun ne değeri 

vardı? 

O. T.ıırgut Reisi arıyordu. 
Onun nereden çıkıp gittiğinc bir tür-

lü aklı ermiyordu. 
Şeyhe sordu: 
- Turgut nerde? 
-Gitti! 
-Nereye? 
Şeyh esmer ve kuru parmağını en • 

gin denize doğru uzattı: 
-Oraya? 
- Fakat ... Nasıl olabilir? Doğru söy· 

le! 
Şeyh, Doryaya olup biteni güclükle 

anlatabildi ve büyük Cenova a~1iralı 
neden sonra 'I\ırgut Reisin dahiyane 
buluşuna inandı. Yanındaki seksen par
ça büyük gemi ile şimale doğru yelken 
açtı. Turgut Reiai açık denizde yakala· 
mak sevdasına düştü. Hırsından köpü· 
rüyordu. Bütün dünyaya rezil olmuş • 
tu. 

Turgudu yakaladım! Gelin, gö -
rün! 

Diye haber gönderen bu adam en 
meşhur asılzade ve şövalyelerin de e
sir düşmelerine sebep olmuştu. Şimdi 
ne yüzle memleketine dönecek ve im· 
paratorun yüzüne bakacaktı? .. 

Turan Can 

Sayfa 9 

Bu arabacılık değil, 
sarhoşluk... Sarhoşluk! 
Şimdiye kadar görüp dugduğunu2 

vak' alarının en güzeli sarhoşluk 
Yazan: Osman Cemal 

Evve! kı günkti gazeteler yazıyorlar· yüksekçe bir yere geliyor ve oradn laa· 
dı: Jettayin bir evin kapısını ça lıyor. Ka • 
Beyoğlunda evli bir delikanlı geçen pıyı ahretlik kız açıp ta karanl•kta he

ak~am pırnayı biraz aşırı _kaçırdıktan rifi böyle zilzurna görünce hemen ko ~ 
sonra orsa boca evine gelmiş; evde ba· şup hanıma haber veriyor: 
yanını bulamayınca onu aramak için - Bey gene kendini bilmiyecek ka -
ba~ka biı- eve gidip kapıyı omuzlamış, 1 dar sarhoş geldi. 
merdh·enlerden üst kata çık:nış, ev sa- Hanım da yataktan kımıldanmadan 
hibi kadın korkmuş, bağırmış; polisler ahretliğe: 

de gelıp b~ .?as~:n matizi enseleyince - Al içeri~e d~ aşağıki küçük odaya 
karakala goturmuşler. tık, orada elbısesıle, ayakkaplarile öy • 

Beyoğlundaki delikanlının vak'asını lece zıbarsın, yatsın ! d iyor. Fakat ah , 
okuyunca eski sarhoşluk maceraların· retlik, beyi aşağıki odaya sokmak için 
dan birini hatırJadım. Ey okuyucuları • tekrar ev altına indiği zaman bir de 
mın içinde bulunan akşamr.ıl!ir, bunu bakıyor k i o, boylu boyuna ev altında· 
iyi okuyun. iyi dinleyin de ibret alın! ki taşlığa uzanmış, yatıyor. 

Yıl: 191 0 ... Yani, bundan yirmi yedi Kız gene yukarıya çıkıp beyin, ta.ş-
sene önce ... Mevsim: Yaz .. . Hava: Ka lıkta yatmış olduğunu hanıma söyle • 
panık .. . Ortalık: Zifiri karanlık .. . Sa - yi nce o da: 
at: Gecenin yarımı. .. Kasımpaş• iske . -Pekala, diyor, yatsın o t3şlarm üs 
lesinde nöbet bekliyen sabahçı sandaJ- tünde sabaha kadar da aklı b;ışına eel
larma körkütük birisi yanaş1yor, ve sin! 
sandalcılar ona soruyorlar: 

- Nereye gideceksiniz beyim? 
Beriki. olduğu yerde sallanarak: 
- Kasımpaşaya! 

Sandalcılar gülerek: 
- Kasımpaşa burası yahu! 
Baba dolgun o karanlıkta etrafı süz

dükten sonra: 
- Alay mı ... Ediyorsunuz ... Benim-

le? Ben ... Sarhoş ... Değilim! .. . 

- Estağfurullah beyim, sızinle alay 
etmek haddimiz mi? 

- Öyle ise ... Haydi ... Çekin beni... 
Kasımpaşaya! .. 

Sandalcılar olduğu yerde bocahyan 
adamı denize düşmesin diye kolların • 
dan tutup denizden biraz öteye çeki • 
yor ve orasının Kasımpaşa olduğuna 
kendisini bir türlü inandıramıyorlar. 
Nihayet beriki: 

- Siz diyor kara cahil jnsanlarsı · 
nız; daha Kasımpaşa neresi, Hasköy 
neresi, Balat ncresi bilmiyorsunuz. Bu· 
raya adla sanla Balat derler. (Elile 
karşı tarafı ışmarlıyarak) nah, işte §U 

karşıda, ileride görünen yer de Kasım· 
paşa dır. 

Havdi bakalım, beni şimdi buradan 
Kas~paşaya kim götürürse kendisine 
bir gümiiş çeyrek var! 

Sandalcılar bakıyorlar ki olmıya ~ 
cak; tutuyorlar, bunu nöbetçı sandala 
atıp genç bir sandalcı ile onun Kasım -
paşa! diye gösterdiği Balata yolluyor -
lar. 
Uzatmıyalım, bir çeyrek sonra ha • 

balık geliyor: Balata çıkıyor; yollarda 
yalpalıya yalpalıya evini aramıya ba~
lıyor. Neden sonra Balatın mahalle 
aralarında bir bekçi ile karşıla~ıyor: 

-Merhaba ... Bekçi baba! 
-Merhaba! 
- Bizim ... Mahalle ... Nerede? 
- Sizin mahalle neresi? 
- Canım ... Geçen hafta ... Yeni ta • 

şınrnı~tık . .. Hani. .. 
- Mahallenin adı nedir? 
- .. ~ Şey ... Unut.muşum ... Mahal· 

lenin ... Adını. .. 
Bunun üzerine bekçi: 
- Öyle ise düşüne düşüne mahal -

leni bulursun! 
Deyip rından ayrılıyor. Neden sonra, 

beriki bir takım sokaklardan girc çıka 
b~r hayli ilerliyor; adı Uızım olmlyan 

Aradan yarım saat, bir saat geçiyor: 
sabaha karşı gene kapı çalımyor. Ah -
retlik yukarıki pencereden başmı uza
tarak: 

-Kim o? 

Bir yabancı ses: 
- Beyefendiyi araba ile getirdim 

kapıyı açın da içeriye alın, kendısinir 
duracak hali yok! 

Hanım pencereye koşuyor: 
- Sen kimsin bakayım? 
- Ben arabacıyım arabacı! 
- Ne isyirosun? 
- Beyefendiyi getirdim Beyoğlun • 

dan, inin aşağıya da alın içer:ye! 
- Hangi beyefendi yi? 
- Ne bileyim ben, kaç beyefemlisi 

var bu evin? 
- Bizim beyefendi, eve gele!! bir 

saat oldu; sakın bunda bir yanlışlık ol· 
masın! 

Zavallı arabacı, paytonun içinde sa• 
yıklıyan müşteriye yanaşıyor: 

- Beyefendi, bak, içeriden hanım • 
lar ne diyorlar? 

- Ne diyorlar? .. 
-Bizim beyefendi eve geleli b ir saat 

oldu diyorlar! 

- Haltediyorlar... Sen .. . Onlara ... 
Bakma ... İ ndir beni ... 

Alıretlik hanıma: 
- A.. Hanımcığım, arabadaki ses, bi· 

zim beyin sesine pek benziyor 
- Nasıl olur kız, bizim bey demin 

gelmedi mi? 

- Geldi amma ... 
- İn aşağıya da bak bakalım, neyin 

nesi bu iş? 
- Yaaa .. Ben inemem, korkarım 
- Haydi beraber inelinı! 
Hanımla ahretlik kapıya inerler. O 

vakte kadar arabacı da içerideki haz .. 
ret leşi omuzlarından tutup sürükliye· 
rek kapıya getirmiştir. Şimdi hanıın 
kapıda kocasını görünce şaşrrır: 

- Aaa ... Bizimkil 
Ayni şaşkınlıkla ahretlik: 
- Ya içerideki? 
Derken arabaemın da yardımı ile be· 

yi içeriye alırlar, onu merd1ven basa· 
mağına oturturlar ve hanım elindeki 
gaz lamhasile bir de yerde yatanın yü
züne bakar ki bu, bir yabancı erkek de· 
ğil mi? 

(Devamı 12 nci ayfada) 
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Kadın saçları Şehir Mecli
sinde gürültü kopardı 

Grip salgınlar1na ''S p 
Sebep güneşteki on osta, nın Suriye 
Lehelermişl 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mızın saçlan yalnız elektrik cihazıari
le kıvrılacakmış. Bu elektrik cihazıarı 
nı kullanacak herberierin h:liz bulun
maları hizım gelen şartları gösteren bir 
tahmatname yapılmış. 

Bu talimatnamenin okunup ta, Mcc· 
Iisin lastikine arzedilmesile Adalı Avni 
nin yerinden fırlaması bir oldu. Onun 
bu makinelerin muayene tarziarına iti 
razından sonra da. Mustafa Sevket ba-
rut kesildi: • 

- Efendim, dedi, bu talimatname -
nin sekizinci maddesi bir acaip ... O 
madde, ondülasyon makinelerini kulb 
nacakları, cMalfunatı fenniye• sahibi cl 
mıya mecbur ediyor .. cMalfımatı fenni· 
ye• terkibi çok şümullü ... Acaba, ondü
lasyon makinelerini kullanacak olan -
lar, mihanikten, hikmetten, kimyadan 
lmtihana mı çekilecekler? Yani artık 
berberlerden fakülte diplomosı mı is -
lenilecek? 

* Mecliste aza olan dört Bayana bakı· 
yorum. Hiç birisi ses çıkanmyor. Vu· 
kuflcırı dahilinde olan bu mevzuda bi· 
le münakaşaya karışmamalarına bakm 
ca: 

- Acaba, diyorum, Meclise aza seçi
lirken, hiç konuşmıyacaklarım, taah -
hüt mü ettiler? 

Fakat berberlik bahsi, erkek azaları 
hatiplcştirdi. Mazbata muharririnden 
sonra, Galip Bahtiyar, Mustafa Şevke· 
te cevap verdi. Ve: 

- Efendim, dedi, ondülasyon, kadın 
larımızın en zarif taraflarına yapılan 
mühim bir ameliyedir. Ondü1Asyon ya 
pan herberierin acemilikleri yüzünden 
kadınlarımızın ba~larına gelenleri sık 
sık duyuyoruz. Saçları yanan bir kadı 
nın zarafeti yenmış demektir. Bu ih -
barla, bu mevzuda, son dereca hassas 
davranmamız şarttır. 

Mustafa Şevket altta kalmıyor: 
-Hassas davranmıyalım diyen kim~ 

Fakat şu berberlerin cmal\imatı fenni· 
ye» sahibi olmaları hakkındaki şart çok 
ağır. O şart hafifletilmezse, k!dınlan
mızın saçları ondüliisyonsuz kalır!.. 

Galip Bahtiyar gene ceva!' yehştiri
yor: 

- cMaliımatı fenniye• den maksa~ 
o aletleri kullanmaya yetecek ihtisas
tır! Hayvan nalı çivileyeıılerden bile eh 
üyet vesikası soruluyor da, kadın saçı 
kıvıranlardan sorulmaz mı? 

Şoförlerden ehliyetname istiyoruz. 
Direksiyon kullanmak hayatı bir me
sele de. kadın saçı kıvıran ileti kullan 
mak hayati bir mesele değil ml? 

Azalardan Fuat te, Galip Bahtiyara 
hücum ediyor: 

- Berberlerin bir mektebi yok mu? 
O mektepten diplama alanlara dükkan 
açmak müsaadesi vermiyor muyuz? O 
diplamayı alanların ehliyet!eri gayri
kafi midir? Eğer öyle ise, belediyenin 
vazifesini yapmadığı neticesine varıl· 
maz mı? Bana kalırsa, bu vaziyet kar
şısında yapılması lazım eelen şey, o 
mektebin ıslah edilmesidir. Ben, ora· 
da, kadın saçlarını kıvırmasmı öğrete· 
cek bir kurs açılmasını teklif ediyorum. 
Bu işi başka türlü kıvıramayız ... 

Bir başka aza da ayni fikirde : 
- Doğrudur, diyor... Bugün diva· 

termi aleti kullanan diş tabiplerinden 
bile ehliyet vesikası isteniyor. V,e yük 
sek mektep mezunu olan dlıi tabipleri, 
bu ehliyet vesikasını alabilmek için 
tam üç ay, bir arnele gibi staj görüyor 
lar. Berberler için de bir kurs açılma· 
lı dır! 

Galip Bahtiyar, talimatnameyi, can
siparane müdafaaya devam ediyor: 

- Biz de aksini söylemiyoruz ki? 
Arkadaşlara cmalumatı fenniye• terki 
bini fazla şümullü buluyorıar. Ha!bu· 
ki, ondüHisyon makinesi kuli.anacak 
bir berberin, İzolasyonu, voltu. kuranı 
bilmesi şarttır. Biz buna cmaltimat! 
fenniye• diyoruz .. 

- Ona cmalümatı fenniye-. deni! .. 
m ez! 

- Bir kelime için münakaşa etmiye 
lim. Adını değiştiririz. 
-Hayır ... Bu işte cmalümatı fenni

ye• lazımdır. OndüHisyonculuk. saç sa 
kal kesmeye benzemez. Bu işi yapan 
müesseseselere berber dükkam denil · 
miyor. Bu işi yapanlar eberbere sayıl· 
mıyor. Ondülasyon yapan müessfseler 
cGüzellik enstitüsü• ismini ta~ıy<>rlar. 
.. -ıç kıvıranlaı da: cBiz fila!'l m!>ktep -

!erdi. :;:;:k:ra;;,:i:ti~~:~~ü fen- mektupları 
ni terakkiyat bizi bu kabil afetlerden (Baştarafı 1 inci sayfada) 
mehmaimken muhafaza edebiliyor da, Fakat, zayıf sesler, tıpkı, biiyük fır· 
tehlikelerin tesiri iptidai zamanlardaki tınalardan sonra denizin üstünde dola· 
gibi müthiş olmuyor. şan ölü dalgalar gibi. Gazetcıerdek• nej 

Bakınız bugün Avrupa aahillerin- riyat, hep, Fransız ve İngiliz gazetele· 
de görülmemiş fırtınalar kıyıları dö- rindeki makaleler, mütalealar \'e hava 
verken, Amerikada da, tuğyanlar, fe- dislerin naklinden ibarettir. Hemen ek· 
yezanlar kasabaları sular altında bıra,- serisi de Fransız gazetelerinde Türkiye 
kıyor. Bu da yetişmemiş gibi, dehşetli aleyhindeki neşriyattan ibarettir. 
b Şamda efkarı işgal edemiyen bir ha· 

ir grip aalgını Avrupayı baştan başa dise olmak üzere Denizyolları idaresi· 
istila etmiş bulunuyor. Acaba, bu fırtı- nin yakında seferlerini İskenderuna ka 
nalar, sağanaklar, feyevanlarla, grip dar uzatacağı hakkında dün gelmiş o -
hastalığının bir münasebet ve alakası lan haberler etrafındaki dedikoduları 
yok mu} zikredebilirim. Bu haber, burada türlü 

1918 de böyle müthiş bir grip sal- türl~ ~fsire uğrayor: Büyük bir kısım 
gını ortalığı allak bullak ettiği sıralar- Surıyelı, bu~dan_ gayet memnundur. 
da aene Sam amcanın d- d Gazeteler bıttabı kızıyorlar. cMeğerse 

e unyasın h, T" .1• 1 d"' d 
feyezanlar olmuf gene A h ·ı l!rA er, un en hazırmışlar. Daha Ce· 
1 . . ··th' d I ' 1 d"' vrulpa sa ı- nevre itilafının mürekkebi kurumadan 
erını mu ış ~ ga ar ovmüş erdi. Ve hemen İskenderuna deniz hath kunn:ı 

Galip Hahtiyar o .~man d~ gune~te bugün gördüğü- ya karar verdiler.-. diyorlar. 
ten mezunuz. Berber değil, opt.Tatör!• muz lekelerın .. a~nı ~evcuttu. İlk postayı yapacak olan geminın 
diye böbürlenip duruyorlar. R r saç kı Şunu da soylıyeyım ki sebepleri il- bir de Türk heyeti ve Türk misafiri ge 
vınnak için, hasta muayene alen bir-in mi bir surette izah edilernemiş olmak- tireceğinden bahseden bir diğer gazete 
ci sınıf bir mütehassıstan fa7Ja para is- la beraber güne~te bu malum lekeler de: 
tiyorlar. En meşhur doktor.ar, bir vizi ne zaman görülmüşse, dünyada da cGörüyorsunuz ya, Türkler İskende· 
telerine 3 lira alıyorlar. Halbuki meç fırtınalar, z:elzeleler, ve felaketler ol- runu artık kendi evleri imi~ gibi telak· 
hul bir saç operatörü, 7 • 8 lirayı gör muştur. ki ediyorlar ve buraya heyetler gönde· 
ıneden m3şaya el sürrrıüyort Bu vazi· ş· d' · b 1 k 1 . riyorlar!• diyor. ım ı sız u e e erın nelerelen iba- · 
yet karşısında onlann •malıimatı fen· ret olduğunu• soracak Y" d .. Başka bır gazete de diyor kı: 
niye• sahibi olmalarmı istemeye hak· b' w • sınız. uz e yuz eBu haberlerin delalet ettiğı manaya 
k k 

ır cevap vermege 1nıkan ol k1 •• - s ınuz yo mu? . mama ıa gore megcr ancak meselesi bır San· 
- O takdirde, kadınlarımlzın saçla- beraber n~rıyeler'! istinaden bunu cak meselesi değil, bir Türki~·c mesele· 

rı perişan olur! şu suretle ızah etmek kabil olmakta- si imiş!• 
- Varsın olsım ... Onların hayatları dır: Bununla beraber bütün bu aleyhda· 

bize zerafetierinden elzemdi:. Ondüla~ Malumdur ki, güneş de bütün di- rane neşriyata halk hakikaıen alaka · 
yon yapmak müsaadesini rast gele her ğer cisimler gibi gitgide soğumakta- sızlıkla muk~be.le ediyor. _B~tün ~~c~~ 
kese venneyiz ... Bu i§i yapanlarm çok dır. l~te bu sogvuma esnas d b memleketlenn ınsanları gıbı, Surıyen-
usta 1 ' rı 1" d B Y ın a zu an d t ı· .. · o m~ıa azım ır. azı ·saçlar 20 halinde olan güne!t b b h 1 b ler e a eş ı, munakaşacı, havndıs tef-
voltla k lı H lb ki 20 

T' azı u ran ar a- . . ki 1 1 G 1 ku ı vrı r. a u volt bazı k 
1 

• • B ' sı rı mera ısı o ur ar. azete er ı o · 
1 

zı sı ışma ar neçırır. u buhranla he · saç an cayır cayır yakar. Saçların b~ . o • r r yorlar, bunlara daır aralarında konuşu 
husu1iyetlerini sezerniyecek olanlara on bır senede b~~ kere haddi azamiyi yorlar, hararetli münakaşalar yapıyor 
o kırk yerinden ateş püsküren rnakin~ bulur. İşte bu golge ve lekeler de bu lar, fakat Türkiye aleyhindek: neşriyat 
l1!!ri değil, alelade saç maşalarını bile buhranlı zamanlarda gorunur. Ben üzerinde hiç durmuyorlar. 
teslim edemeyiz. 1905 denberi güne~i ilk defa olmak ü- El'eyyam gazetes!nin Suriyeye bir 
Yanımda oturan arkadaş gülüyor: zere bu kadar sıkıntılı gördiim. tayyare filosu hediye etmek üzere aç· 
- Eğer ondülasyon yapacak berbcr Güne;ıin resmini aldım, hesapla- tığı iane üç bin Suriye lirasmı bulduk· 

lerden bu ağır şartlar jstenirse, bayan dım ve bu lekelerin 150,000 kilomet- ta sonra ~urd~. Artık iane veren kal· 
larımızın zülüfleri perişan olacak de - d Id w .. h d madı. Surıye gıbi paralı bir memleket-
mektir. Şimdi zavallılann saçlan sey- r~ enB uzun °

1 
u~unu. ~uşa e e e~- te hc.r gün gazetenin mütemad~ propa· 

tiyordur! tım.. u uzun ulc ıae şımdıye kadar hıç ganda ile toplayabildiği paranın bu ka· 
' ·Galip Bahtiyar gene kalkıyor: ,-alcı olmamıştır. dar olması hakikaten dikkate değer. 

- Efendim ... Bu cmalümatı fen ni - Işte kÜreiarz güneşin lekeleri yü- Dün bu gazete, başka memleketlerde 
ye• kelimesinden korkmayın... Onu zünden bu vaziyetlere maruz kalmak- i ane ile neler yapıldığından b•hc;eder· 
kaldınr, yerine yumuşak birşey koya - tadır. Aradaki azim mesafelere l'ağ- k-en Türkiyede Tayyare cemiyetinin 
rız ! men güneJl h t l w b ' d . şimdiye kadar orduya 200 tayyare ver-

Mesel k 1
. 

1 
d T as a ıgını ıze e geçır- . . M d lt ta · - e e ııne mese esi eğü... kted' G b" 1 dığinı. ısır a a ı yyare parası top 

-Kelimeyle beraber keyfiyet te de me 
1 

ır. ~ne oy~:.buhran -~anlarda landığmı, İrakta da on iki tayyerenin 
ğlfir, kemiyet te... pus aları n 1-fl~medıgı, kutuplerdeki bedeli toplanm~ bulunduğunu söyle · 
Adalı Avni, talimatnamenin, icap e- şafakların gayrı munt:ızam olduğu gö dikten sonra : 

den şekilde tadili için, encümene jade· rülmüştür. Dünyadakı gıda bol- cSuriyede toplanan bu para ile tay· 
sini istiyor. Bu teklif reye konulup mu luğu bu lekeler1e alakadardır. yarenin pervanesi, yahut bir kanadın 
vafık görülüyor. Güneşle buğdayın münasebetleri bir yarısı bile satın alınamaz! Bu ne hal!• 
Arkadaşım soruyor : türlü anlaşılmamı~ olmasına rağmen, diye feryat ediyor. . . 
- Adalı Avninin saçlarındaki kıvır tecrübeler bu iki şey arasında nıuhak- Bugün bir Suriyelı _ne ~onu~uy?r -

cıklık sun't mi dersin ? kak surette bir münasebetin mevcudı'· duk. Söz bu tayyare ıanesıne geçınce 
- Zannetmem ! d d' ki 

4 yetini ispat etmİftir e ı : 
- O halde neden ondülasyoncular· • . . - Hele dur, bakalım, Suriye, Sun-

dan çok canı yanmış gibi kon~uyor?.. . Yalmz bu kadar mı) _Hındıstanda- ye olsun ... Tayyareyi ondan ~onra dü· 
Baksana, kadınlar bile şikayet etmiyor kı kıtlıkların, Iseeberglenn denize in- şünürüz. 
lar, fakat o ate~ püskürüyor! • melerinin, tavşan derilerinin iyiliğinin Sorsam. bu fikri ayni tarzda ifade e· 
-Eğer evliyse, ondülasyonun cere - veya kötülüğünün hep bu lekelerle a- decek olan Suriyelinin sayısı hesaba 

mesini çekiyordur da ond~n!.. lakadar olduğu anlaşılmıştır. gelmez! 
_______ N_ac_•_S_n_d_ullah Güneşin neşrettiği eleldrik bu au- İrakta mernauniyet 

tl k
.. · d · '- Kahire, 8 -Anadolu Ajansının hu-

uı·ı·çük Anfanla yeni re e .uremıze e . tesır .. etme_ dedir. n' G susi muhabiri bildiriyor: 

B h 
. renvıç rasathanesınde. gun~ın kuv- d Ir ve.ro e verıliyormu-Q Gazeteler Bağdattan al ıklar! aşağı· 

~' • Y' vetile. radyoda kısa dalgalardaki sesin (B t b ı · · facla daki haberi neşretmektedirler: 
a~ ara mcı say ) kaybolması hadisesi olan pading ara- Sancak meselesinde Türkler ile A -

aralarında ayrı a!rı iki taraflı misak· sında sıkı bir münasebet görülmüq- k 
lar aktedece.klerdır. Ayni haberlere go- tür.>> l raplar arasında münaferet çı mış olma 
re akit devletler bu suretle Küçük An sından dolayı yese düşmüş olan İrak 
tant misakının bazı tahdidatından kur- Bu işde Azambujo'dan daha ileri efkan umumiyesi Cenevrede cld~ edi· 
tulacaklardır. gidenler. içtimai ve siyasi hadiseleri de len sureti halden fevkalade memnun 

Rumen Başvekili Tatareskonun ya - güneşe bağlayanlar vardır. olmuştur. 
kında Praga g ı k b Siyasi mahafilde be'-'an olunduğuna 

e ere u mesele hal{kl.'l Bu kadarı belki fazladır. Fakat pra. J 
da müzakerelerde b ı - göre. Türkiye Cumhuriyeti ile Arap 

u unacag1 söylen • fesör Azambuı'o 1918 deki grip salgı-mektedir. milletleri arasında dostane ve samimi 
Tahdidat kalktığı takdirde. Antanta nının da güneş ve onun Cosmique te- olan münasebat ecnebi propagandası 

mensup devletler siyasi hareketlerin . sirlerinden ileri geldiği hakkındaki Pa- ile soğutulmuştur. Bu propaganda her 
de daha serbest olacak ve sırf kendı ris rasathane müdürü E.rnest Esclau- an daha ziyade sıkılaşmakta olan bu 
memleketleri menfaatine uygun iki ta gen'in mütaleasını reddetmemiş: bağların gevşemesinde menf.aatları o -
raflı anlaşmalar yapabileceklerd:r. - Çok. muhtemeldir ki, dünyayı lanlar tarafından yapılmıştır. 

birbirine katan güneş, grip hastalığı- Sancak dersinden istimde 
" lspanyaya giden nın herhangi bir suretle doğrudan doğ- Ayni mahafilde, yakın şarkın en kud 
Çocuklarımızı ruya veya colayısile sebebi olsun de- retli devleti olan Kamalist T ürkiye ile 
Iade edin! , miştir. dost ve kardeşlik münasebetleri ida-

Biz olruyucularımıza bu münase- me etmekte alakadar olan Araplar için 
Londra 8 (A A ) Daily Her .. ld ga bu Sancak dersinden istifade edilmi• ol 

' · · - .. betle şu kısa ve hayırlı haberi de vere- ~ 
zetesinin itimada şayan bir P.lembadan ması temenni edilınektedir. 
öğrendiğine göre bundan bir iki hafta lim: 1938 ve 1939 senelerinde, artık Ecnebi propagandast 
evvel halk Dusseldorf sokaktannda te aüneş sıkıntıdan kurtulmağa başlaya- Diğer taraftan entellektüel mahafil 
zahüratta bulunarak: cİspanyaya giden: caktır. O zaman felaketler, afetler a- de, Arap alemi için takip olunacak ye
çocuklarımızı iade edin!• diye baiJrmış zalaGBktır, grip de tahribat yapmıya- gane siyaset yalnız ecnebi siyaset bo· 
lardır. caktır. yunduruğundan değil, fakat ecnebi pro 

pagandasının tesirinden de kurtulmak 
olduğunu, çünkü bu propaganria peııde 
arkasından yapıldığı iiçin daha muıir 
olduğunu söylemektedir. 

Tiirklcr ve Araplar 
Irak efkarı umumiyesi şu kanaatta~ 

dır ki, Türkler ilc Araplar masında hiÇ 
bir vakit münaferet mevcut olmamış· 
tır. Ve bunu Araplara ait olmıyan men 
faatlere hizmet için birtakım politıl:a
cılar yaratmıştır. 
Şekip Aslan niçin lisanını '.leğiştircli 1 

Kahire, 6 (A.A.)- Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Şimdi siyasi hayattan çekilmiş olan 

Suriyeli bir devlet adamı Şekip Arsla· 
nın bir Kahire gazetesine yaptığı bey.ıı 
natı mevzuu bahsederek demiştır ki: 

eŞekip Aslanın kullandığı lısarıdan 

hayrete düştüm. Hususiyle ki daha ge 
çenlerde Türkleri ve Türkiyeyi met ve 
sena ediyordu. Herhalde Şekip Aslanın 
düşüncelerindeki bu değişiklik hıç te 
araştırmak istemediğim bir sebept~n 
ileri gelmiş olacak. 

Sancak kat'iyyen Türktür 
Ankara büktimetinin Sancak mesl' -

lesindeki fikirleri · ki Şekip Aslan an~ 
Jaşılmaz diye tavsif ediyor - bence ta 
mamiyıe anlaşılacak mahiyettedır. Çün 
kü Sancak halkı kat'iyyen Türktür. Bu 
itiraz kabul etmez. 

Türkiyenin, hariçte oturan Türkle ~ 

rin maruz kaldıkları fena muamelelere 
asla protestoda bulunmamıı; ve bunu 
ancak İskenderun ve Arıtakyada otu ~ 
ran Türkler hakkında yapmış olduğu~ 
na dair Şekip Aslanın ileri sürdüğü id~ 
diaya gelince bu mescle hakkında 
Tilrk matbuatının bu mevzu etrafında 
ki neşriyatını göstermek kafidir. 

Mübadele meselesi 
Şekip Aslan halk arasında mübadele 

yapılmasını terviç ediyor. Bu kabili tat 
bik değildir. Tecrübe bunu göstermiş· 
tir. Ba~kalarına pek bahalıya mal olan 
"'u batiıyı tekrarlamak akıl kan değil· 
dir. 

Tiirkiyedeki ekalliyetler 
Türkiyede oturan ekalliyctlerin mü

temadiyen bir tazyik siyasetine maruz 
bulunduklarını söylemek ise red ve 
cerhedHmesi icap eden belhalıane bir 
iddiadır. 

Tek çıkar yol 
Sancak meselesi bugün halledilmiş 

bulunuyor. Biz Suriyeliler için takip o· 
lunacak tek bir siyaset vardır: 

Türk kardeşlerimizle fevkalade iyl 
geçinmek ve bize zarardan b~ka bir 
şey getirnıiyecek olan propagandalan 
alet olmaktan vazgeçmek.• 

1\lütahitlerin ziyaretiP-ri 
Berut. 8 (A.A.) - Milletler Cemi· 

yeti müşahitleri Sancaktan buraya gel 
misierdir. Fransız fevkalade korniseri~ 
ni ı:iyaret edecekler ve sonra da Suriye 
Reisicumhuru ile görüşmek üzere Şa
ma gideceklerdir. Bu ziyaretleri müte
akıp tekrar İskenderuna döneceklerclir. 

Ukranyada 
çıkmış 

• 
ısyan 

Paris 8 {Hususi) - Daily T ele-
graf gazetesine nazaran, Sovyetler Bir
liğini Ukranya eyaletinde isyan çık
mış ve eyaletin askeri kumandant 
Duhaçevski gözden dü~müştür. Ouha 
çevskinin Moskovaya çağmldığı da 
söylenmektedif. 

Bir 1uikaıt 
Londra 8 {Husuat) - Moakova• 

dan Daily Ekapres gazetesine bildirU
diğine göre; Radek. Sokolnikof ve di
ğer 15 arkadaşlarının muhakemeai ~ 
nasında n1üddeiumumt bulunan Vf• 
şinski ye karft suikast yaptlmı,tır. 

Suikastcılar, otomobille MoskOYa" 
nın civar bir mahallesine giden Vi,ln,. 
kinin arabasına bomba atmışlardır. <>
to~obil kısmen tahrip edilmişse d•, 
Vi,inskiye hiç bir şey olmamıttır. 

Kaçmağa muvaffak olan suikaatça· 

lar aranmakta.dır. 

Ingiliz Kralının hesapları 
Londra, 8 (A.A.}- Kralın hesabatl" 

nı tetkik etmek üzere bütün partilerin 
parlementodaki mümessillerinden mü~ 
rekkep hususi bir komite le$ekkü! ede· 
rek gizli müzakerelerde bubJnacaktır-



·{ 

Yemeklik zeytin ı 
yağları ucuzluyor 

Bunun sebebi mahlut zey
tin yağı satışına müsaade 

Kösele 
zam 

fiatlarına 
yapıldı 

Fakat bu zam kundura fi
atlarına müessir olmıyacak 

SON POSTA 

~azulketebeden~ansuru Kan davasi 
karısı dava etmişti 

Tuzlanmı~ fakat ham olarak bura- .------------ .. lt- ~ ~bunluk zeytin yağlarımıza hariç- ya getirilen ve buradaki tabakhane- Suçlu, mahkemede mustalih ifadeaile dert yandı: u Kahveden eve geldi-
ten fazla istek olduğundan bu seneki lerde tabaklandıktan sonra piyasaya iim zaman halilemin saçlarını oilanlar gibi kesilmit buldum, üstelik 

edılmiş olmasıdır 

j3ir hen-ışehrisini öldür:- ' 
kadın dün mahken~ede "b( ı rı 
kıymayın, beş çocuk an :ı~!.-

yım, diye yalvardı 
fiatlar gayri tabii vaziyette yükselmek- çıkarılan Romanya sığır derileri Al· onları berber DULf111İle de kıvırtmlf olduğunu müf&hede edince kulu-
~~ir. Sabunluk yağların fiatı alabildi· manyanın mal çekrneğe ba~laması ü- nuzda mevcut idrak ve iz'an nabedit oldu,, Kazım isminde bir hcll'l§erisin ~ taam• 

gıne yükselirken, buna mukabil ye- zerine 200 kuruştan 420 kuruşa fırla
mekliklerin fiatları yavaş yavaş düş· mıştır. 

Bu yazıdaki üade ve tekellüm tar· izdivaç ile mahmur ve asap ve idraki· müdcn öldürmekten suçlu Gülizar hak~ 
zı bizzat Mansur Efendinindir, Efendi, miz, ayni tesir altında... kında Ağır ceza mahkemesinde duruş· 
bu halü vaz'a düşmekten begayet çe· Burada birden sustu.• Kafasında maya devam edilmiştir. Dünkü celsede 
kingendi - bu tabirdan bazıetmediği cmahmurıı a bir kafiye arıyordu; bul· müddeiumumi muavini Sadun uzun bir 
için derhal tashih etti - Evet begayet du ve devam .etti: ,iddia serdederek suçun saikini, tarzı i .. 
müçtenipti. Bekarlık hayatından bıkıp - Asap ve idrakimiz ayni tes:r altın· kaını, Gülizarın haleti ruhiyesini anlat 
şeytana uyarak evlenmişti, gerçi bu da meftur olarak geçtikten, tabiri ka· ,mış ve suça uygun bulunan kanun 
halü sinde evlenmek beliyeyı bizzat ve bul buyurursanız nfış edilen sütün kay· .maddesini zikretmiştir. 

mektedir. Sabunluk yağların fiatı her Almanya, Ispanyadaki dahili va
hafta pazartesi günü Ege mıntakasın- ziyetler dolayısile bu cins derileri Ro
dan lstanbula getirilen m:I~n piyasa.ya lmanyadan almaya başlamıştır. Bu hal 
çıkarılmasından sonra degışmektedır. köseleler üzerine tesir etmiş, köselele-

Sabunlukların ihracatı devam etti- 1 b re on gün evveline nazaran ki o aşına 
ğinden stok ziyadesile azalmıştır. Şim- 50 kuruş zam yapılmıştır. Maamafih 
diye kadar bu cins yağdan Ingiltereye bu yükseliş kundura fiatlarına tesir 
100 bin ton KÖnderilmiştir. etmiyecektir. Çünkü işçi yevmiyeleri 

biriza davet etmek demekti. Fakat ne mak aksarnı bel' ve hazmedHıp vakta ki 
denir. Talih ve mukadder, bir gün bük· su kısmı kaldıktan, yani efrençle bal • Bu iddianameye nazaran suçun ikaı• 
k

A na sebep altı sene evvelli:;zincanda Gü 
arnı aliyettüşan huzurunda isbatı vü· aylarunız geçip zehir aylarmuz başla· 

cut etmek ve nasibi hazinenın bizzat dıktan sonra bizim halilede bır nevi lizarın kardeşi Hasan Alinin ve annesi~ 
hesabını vermek gı'bı' kendı'sı'ne eıım· nin Kazım ve arkadaşlan tarafından Diğer cins yağ fiatlarının inmeğe geçen yıla nisbetle yan yarıya ucuz-

ıd marazı tezeyyün tezahür ett.ı. . Her ne bir çiftlik meselesinden dolayı öldüriii YÜz tutmasına gelince: d ur. 
o uğu kadar dağdar ve dağdar olduğu kadar yaşı on beş ise de zevahlri bu ra- . 
kadar da elemdar bı'r mecburı'yetı' tah· k tm kt b 1 d mi.ış olmasıdır. Bu cinayetten dolayı Mahliit zeytill yağı satışının serbest 

oluşu yüzünden bir teneke zeytin ya
ğı alan bir bakkal içine pamuk veya 
•uaam yağı katarak onu iki teneke ya
pabilmektedir. Bu yüzden sö n ük bir 
vaziyette bulunan susam ve pamuk 
Yağlarının fiatları da yükselmiştir. Bu 
cins yai sabcıları vaziyetten memnun
dur. 

Mahliit yağların serbest oluşu, zey
tin yağı satanların iddiasına göre ye
:ıneklik yağ Hatlarını düşürmektedit. 
Sabunluk yağların kilosu çıplak 52,;j, 
kaplı 54,5 dur. Yemeklik yağlar da 55 
kuruştan başlamaktadır. Bundan son· 
:ra sabunluk yağ fiatlarının yemeklik
I:.. beraber gideceği unıulmaktadır. 

PARALAR 

ı BterUn 
Alış Satış 
61S. 618. 

ı Dolar 126,00 126.00 

20 Fransız Fr. 114. 117, 
20 Llret 120, 12S. 

20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drabml 18. 22. 

20 İ&vlçre Fr. 565. SiS. 
20 Leva 2il. . 23. .. 

1 Filorln 63. 66, 
20 Çek kuronu 75. 76. 

1 Avusturya 61. 20.5t 23. 
ı Mark 25. 28. 

1 Zlotl 20. 22. 
ı Pengü 21, 23. 

20 Lev ll, 14. 
20 Dinar 48. S2. 

Ruble 
1 İsveç kuronu 30. 32. 

ı Türk altını 1020. 1021. 

ı Banknot Os. B. 245, 246. 

-- ÇE K ı~ ER 
i -

Londra 
Açıhş Kftpftnış 
616.00 617.00 

Nev-York 0.7942 0,79325 

Part s 17.0625 17.035 

MUano 15.0910 15.0664 

Br\iksel 4 .7075 4.7077 
Atina 88.7175 ll8.5737 

~n evre 3.4775 3,4720 

Sor ya 64.44h0 64.3435 

Amsterdam 1.4510 1.44Ç() 

Prat 22.7675 22,7360 

Viyana 4.2710 4.2640 

Madrld 11.3675 11.3492 

:Berlin ı 975 1.9716 

Va110va. 4.20 4.1925 

l!udapeşte 4.38311 4.3760 
Bükre.ş ., 108.7662 108.59 
Belgrad 34.5775 34.5225 

Yokohama 2.7888 2.7843 

'Moskova 24.91 24.95 
Stokholm 

ı-
3.1485 3.1.434 

ı-
ES HAM 

Aı;ılış Kapaaıt 

Anadolu tm. ~ 60 
Petln 00..00 00.00 
% eo nden CY.ı.oo 00.00 
Bomonu - Nektar O,()(.ı 0.00 
~n çimento l·UO 1-t,SS 

İSTIKRAZLAR 

Türk boreu I pe§ln 
1 ıı 1 vadell 
1 1 n ndell 

f--

Açılıt 

22.675 22.65 
21.40 21.45 

·- TAHVlLAT 

Anadolu I pe. 
ıt ı vadell 
a n pe. 
:a n va. 

-.Anadolu mü. peşl 

Açılış 
00,()) 

39.35 
00.00 
39.35 
QiJ,OO 

KapaDış 

lıO.OO 

39.35 
00.00 
39.35 
00.00 

arnı tekzip e e · e u unuyorsa a suçlu Kazım ile arkadaşlarına Erzin ~ 
mil etmiş bulunuyordu. bir gün kahveden eve geldiğim zaman Esbabı dava · zahirde her ne kadar halilemin saçlarını oğlanlar gibi kes - can mahkemesinden kanuni hafifleticiı 
basit görünür~ de hakikati ol nisbette miş, - tek kesmekle kalsaydı - üstelik sebeplerin mevcudiyeti dalayısile az· 

Zeytin kongresi 
Zeytin ağaçları ıslah edi
lince ihracat kıymetini 

milyonlara çıkarmak 
mümkün olacak 

kl k bir ceza verilmiş ve bu cezanın da at 
çapraşık · bu tabiri gene tashih etti • herher maşasile bukle bu e ıvırtınış kanunundan dolayı bir kısmı dÜ§· 
evzet ol nisbette mudildi: olduğunu müşahede edince, Allah §a • müş, suçlular çok geçmeden serbest kal 

eveesi ve tabiri diğerle haliles: kat'ı hit ve ruimdir kulunuıda mevcut olan 
nikah ve talebi nafaka kasdile kendi - idrak ve iz'a~ bir an içind~ nabcd:t mışlardır. Kana kan isteyen Gülizar bu 

Mısır, Rusya ve Romanyaya zey
tinyağı ihraç edilmektedir. Zeytinleri
miz Avrupa piyasasında rağbettedir. 
Zeytin ihracatı yapan memleketler 
muhtelif pazarlarda bu işle meşgul ol
mak üzere hususi daireler teşkil etmiş
lerdir. Türk zeytinlerinin fazla rağbet 
görmesi için bu kadar kiilfete lüzum 
görülmemekte, sadece bug\inkü iktı
sadi teşkilatı genişletmenin kafi ~ıele· 
ceği söylenmektedir. 

sini huzuru hakime sevketmisti. Eh, ne ve perişan old~. Hali şeyhuhetime rağ: vaziyetten memnun olmamı~ ve katil 
denir, nasip ve tecellide bu da varmış, men bazu ve adalatımda bi~ kudretı Kaznnın peşine düşerek İstanbula gel· 
ve bu da mukaddermiş.. merdane tecelli etti. Mangald~ kaynı • miştir. Kazım, Gülizarın, kendısini öl· 

Ayni müstalah ifade ile derdini tak· yan tencereyi aldığım gibi şu hatu~un dürrnek istediğini haber alınca memlE! 
rir etti: kafasına geçireyim dedim; fakat ~~z~ç ketine kaçmış, fakat altı ay sonra tek• 
Hükkamı aliyettüşan hazara h! Her ve terbiyem buna müsait olm~dıgı ı~ın :ar' İ~t~bula gelerek U nkapanında bir 

ne kadar huzuru İlahi bir mahkemeı bundan hazer ve tevakki et.hrrı. Eger ışe gırmış ve Tophanede bir kahvenin 
ukab, ve huzuru hükkam da bir mah· insaniann bir gün huzuru hak.me çık: üstünde oda kiralamıştır. Kazıının tek
kemei dünya ise de bendei kemniyele· maları nasip ve mev'utsa, bendelen rar İstanbula geldiğini, oturduğu yeri 
ri ahirette Arafatta, ve dünyada ise a- geç kalmış ve halilem bu hususta daha ve işine giderken geçtiği yolları öğ· 
largada rütbei serci !isan olmuştu. tedarikli hareket etmiştir. Bu itibarla· renen Gülizar da bir tabanca satın ala~ 
• Tabiri ahar ve hakikisile beynehüma· dır ki asıl davacı bendenizim. rak bir sabah tanınmaması i~ın üzeri
da bulunmağı tercih ederim .. Müşa - Size soruyorum, bir gün kendisini, ne bir çar~af giymiş ve Tophancde 
hade ediyorum ki esbabı niza. ve dava; bin ihtimam ve itina ile kurulmuş olan Mahmudiye caddesinde Kazımı bekle· 
halilemin, kendisine layık oldu~u de· b ir aşiyanı ailenin enkazı perişanı ö • miştir. Gülizar bir saat sonra oradan 
recede ihtimam ve itina göstermedi - nünde bulan kimse mi müddel, yoksa geçen Kazımı arkasından 9 kur~unla 
ğimi bast ve iddiadan ibarettir. Bu, ta- onu, kendi su'ü taksirile harap ve tebaJı vurmuştur. Gülizar hakim karşısında 
mamen biaslı esas bir iddiayi mücer · eden mi müddei olmak icap eder. Bu · cinayetini anlatbktan sonra: 

Ziraat Vekaleti bu işi ehemmiyetle 
ele almıştır. Toplanacak olan zeytin 
kongresinin neticelerinden büyük isti
fadeler temin edileceği umulmaktadır. 

Senelik zeytin ihracatımız 2,500,000 
kilo kadardır. Ağaçların ıslahile elde 
edilecek mahsul fazlalığı nisbetinde 
ihracat kıymetini milyonlara çıkarmak 

retten başka bir şey 'değildir. Mazul nu sizin tesellümü tam ve mutlak la ka· _ Kısasa kısas yaptım, kana kan al~ 
ketebei evkaflan Mansur kuliarı · he· bul edeceğim pek derin olan idrak ve dım. Diğer suçluları da elimc gcçirsem 
yeti hükkfun önünde birden zihnine fetanetinize arz ve tevdi eylerim. öldürürdüm. Kanunun hükmüne razı • 
tevarüt eden bu tabir pek hoşuna gitti - Mansur Efendinin noktai nazarınR yım.» demiştir. 
evet, mazul ketebei evraktan Mansur göre mudil ve heyeti hakimenın bakı· Müddeiumumi muavini Sadun, Gülı-
kulları, bir gün şeytanü aliyüllaneye mına göre çetrefil olan bu mese1e, ba· 
uyarak tezewüç ve teehhüle kalkııtım zı şabitlerin çaSırılıp dinlenme" için ?.ann, karde;;inin ve annesinın öldlırül· 

1 

ve bu kanunla teehhül ve akdi n ikah celı=.ei atiyeye talik edildi. mesinden duyduğu intikam hissıyle bu 

;.._T_i_c_a_r_e_t_v_e_z_a_h_ı·_ r_e_b_o_r_s_a_s_ı..JI eyle?im. Bir eyyaın, baıımız, human I.ah-Sa cinayeti irtikfıp ettiğini ve l>u kadının 
1 

8 Şubat !137 • böyle ağır suçlardan mütcvc!\•C derin 

H 
. . d 

1 
1 

Sahteka" r kı· ra cı inlıbaları uzun müddet muhafaza ede<~ 
ITHALAT angiSI oğru • bilecek yaradılışta olan insanların en 

karakteristik bir nümunesi olduğunu 

m~mkün olabilecektir. 
·····-· ... ····· ... ·······-··--·--···· ..... · .. -·-·· .. 

Buğday 615, çavdar 30, arpa ı69 l/:ı, bul
gur 15, yapağı 17, tiftik 14 3/ 4, beyaz peynlr 
32, kaşar 1/'f, un 10 3/ 4, kepek 121, mısır 21 
1 4, nohut 12, fasulye 9, pamuk 5, ha ha 
yağı ı 1/ 2, ton. ş ş 

B-ha suçlu için '' evime Ev sahibinin imzasını taklit söylemi!j ve bunu suçlunun ifadesi ve 

Zorla g
irdi,, diyor, kızı da tt•... d . b. 1 h fiilin tarzı cereyanı ile teyit etmiştir. e ıgın en ır yı apse Müddeiumumi muavini Sadun bundan 

"Ben çağırdım, diyor mahkum oldu sonra sözlerine devam ederek: 

IHRACAT 
Yapağı 204 1/2, tlftik 87 3 '4, razmoı 176 

lkepek 19 3 4, fasulye 341 112, iç cevız 15 ton: 

Üçüncü ceza mahkemesinde bir ha· Mehmet Rifat isminde bir adam - Suçlunun hareketi 450 inci mad .. 

neye taa
rruz davası görülmu"ştu"r. Ek 1 h denin 4 üncü fıkrasına uygunaur. Bun kiracısı rem a ey ine bir dava aç· 

Suçlu A
li isminde bir .. damdır. Da- dan dolayı idam edilmesi lazımdır. de~ 

" mıs Ekremin kendi imzasım taklit et-

1 

SATIŞLAR vacı Mihal ve kızı Mari'kadır. Tarafla· tı'gv ~~·~i iddia etmiştir. Iddiaya nazaran miştir. • 1 . b' ı H Bu ana kadar büyük bir sükfıneu~ 
rın hüvıyet erı tes ıt o unduktan son- Ekrem konturata kiraları alınmış gibi k müddeiumumiyi dinleyen suçlu sap.5a-Buğday yumuşak kilosu 6 Jı:uru~ 21 ııa.ra

dan 6 kuruş 26 paraya karlar, Bulday sert 
kllosu 6 kunış 37 1/ 2 paradan 7 kuruş 2 112 

ra iddianame 0 unmuştm. : . kayıt düşürerek bu kaydın altını Me h· rı kesilmiş, gözleri daha sert bir mina. 
Buna nazaran suçlu Alı bır gece sa- t Rifatın imzasile imzalamıştır. ifade etmeğe başlamıştır. Gülızar biı~ 

paraya kadar, Bu~day Kızıtea kllosu 6 ku
ruş 10 paradan, Arpa kllosu 4 kuruş 35 para

l dan 4 kuruş 38 paraya kadar, Çavdar kllosu 

l
6 kuruşdan. Mısır beyaz kilosu 4 kuruş 25 
paradan 4 kuruş 30 paraya kadar "•ısı 

O 
• .m. r san 

at 1 de Mihalın evine zorla girmiş, me Birinci ceza mahkemesinde yapıl- kadın olmasına rağmen gene sükCmeti~ 
cam kırmış ve Mihalın ihtarına rağ· makta olan bu duruşma bitmiş ve Ek· ni muhafaza etmeğe muvaffak olmU§-4 
men evden çıkmamış, ve hatta bu es- ·rem 1 sene hapse mahkunı edilmiştir. tur. Samiin arasında bir hareket ve he 
nada orada bulunan bazı kimselere de .............................................................. yecanlı konuşmalar başlam:ş, halk da· 

kilosu 4 kuruş 3 paradan 5 kur\14& k d 
YulAf ldlosu 5 kunıştan, Kuşyemi kllos: at3 
kunış 82 paradan, Susam kilosu 17 kur\lf 
15 paradan 18 kuruşa kadar Pe---'r b • .,... eyaz 
tııosu 42 kuruş 37 paradan 44 kuruş 4 pr.ra
ya kadar, GUı yünU kllosu 80 kUTU4tan 90 
kuruşa kadar, Kunduz derlsl çifti 1600 ku~ 
ruştan 1700 kunışa kadar, Varşak derısı çif
tt 1000 kuruştan 1200 kuruşa kadar, Porsuk 
derisi çlftt 630 kuru~tan 650 kuruta kadar 
Tllkl derisi çlftl 400 kuru~an e'lo kur\lf& ka~ 
dar, Tavşan derisi adedi 22 kuruştan :n, ku
ruşa kadar. 

TELGRAFLAR 
Londra Mısır (Laplatal Şuba\ tahmill 

korteri 24 Şi. S pe. Ki. 3 Kr. n santım, Lon
dra keten tohumu <Laplataı şubat tahmW 
tonu ll Ster. 15 Şi. Ki. 7 Kr. 12 sanUm, An
vers arpa Lehlstan şubat mart talımlll ıoo 
ıcnosu 123 B. Frank Ki. 5 Kr. 22 sanUm, Lt
verpul Bu~day mart tahmlll 100 Ubresl 8 şı. 
8 1/4 Kl. 5 Kr. 89 santlm, Ştltaıo BuRday 
(Hartvlnter) mayıs tahmill Bu~ 134 3/8 
sent Ki. 6 Kr. 83 santlın, Vlnlpek Bulday 
(Manltoba) mayıs tahmlU BuşeU 128 1/4 sent 
Kl. 5 Kr. 97 santim, Hamburg iç fındık Gire
sun derhal tahmil 100 klloau 155 R. mark Ki. 
78 Kr. 56 santl.m, Hamburg tç hndık Levan 
derhal tahmil 100 kllosu 1541 R. mark KJ. 78 
xr. 6santlm. 

hakaret etmiştir. dir. Bir iş için Aliyi ~vime davet et- ha büyük bir alaka ile müddeiumumiyi 
Mihala davası sorulmuş, Alinin bir miştim. Kendisini evvelden tanırım. dinlerneğe devam etmiştir . 

gece saat ~V~~ s~.rhoş ~ir halde evine 0 gece saat 11 de geldi. Kapıyı açtım. Müddeiumumi sözlerin! şu şt-kild~ 
taarruz ettıgını '?ylemıştri. Fakat sıra Beraber oturduk. Konuştuk. Ve gitti. devam etmi~tir: 
Mihalın kızıv Marı~a~a gelince o bir da Haneye taarruz etmedi, demiştir. _ Ancak hadisede tahı-ik olduğu için 
vası olmachgını soylıyerek ifadelerile Hakim _ Peki cam falan kırılmış, bu cihetin de nazan dikkate alınnınsını 
babasını yalancı çıkarmıştır Marika. b d .. } d . ve Gülizarın cezasının ona göre kesil~ 

E 
. k b . . una ne ersınız emış: mesini talep ediyorum. 

- vın onturatı enim üzerimde- M 'k B · k k _ .. _. , arı a- en pencereyı apar en Suçlunun vekili Avukat Cemil, der-

Payasla portakal satiŞI elimden düştü, cam kazara kırıldı de· hal müdafaaya hazır olduğunu söyle -

Payas (Hususi) _Ikinci parti por- miştir. miş, fakat vaktin ademi müsaadesine 
takallar Almanyaya aönderilmek üze- Bunun üzerine baba kız . arasın~a mebni duruşma başka bir güne bırakıl· 

a yülclenmekt d' 0 ·· .. bir münakasa baslamıştır. Mıhal evın mıştır. re vapur e ır. çuncu ' k d · d 1 · Suçlu Gülizar mahkemeden çıkarken 
partinin satışı için miizakerelere ha.- konturatının en i mazeretı 0 ayısı- müddeiumuminin son cümlesinın ma · 
lanmı•tır. Bu yıl Rualarla portakal aa- )e k1zı tarafından imzalandığını kabul 

Y etmittir. Fakat Alinin eve usulü daire· nasını anlamadığı için ağlamağa başla· 
tışı mukavelesi yapılmamı,tır. mış: ain..le airmediğini, tecavüz ettiğini id-

k h d d
. '-' . - Bana kıymayın, be~ çocuk annesi· 

Ekme nar 1 ibka 8 il 1 dia eylemiştir. ,yim. diye yalvarmı~hr. Dışanda avuka 
Narh Komisyonu dün toplanmıf, ti- Birbirini yalancı çıkaran bu baba .tı kendisine müddeiumuminin idam ce 

caret ve zahire boraasından aelen fi - kızın hangisinin doğru söylediğini tah· 7.ası verilmemesi istediğini söy!ed!ği za 
atları tetkik ederek ekmek narhını fp- kik için m~~eme ~ahitlerin r.elbine l ·m~n .~evincinden avukatın ellerini öp· 

ka etmiye karar vermiftir. karaı vermıştır. 1.muştur. 



irketi Hayriyeden: 
Saat 23,45 de Köprüden Boğaza yapılmakta bulunan gece 

seferinin ll Şubat 937 Per1embe günü ak,amından itibaren 
yarım saat sonra yani 24, 15 de kalkacağı ilan olunur. O.skü
darda tramvay temin edilmiştir. 

Istanbul Yedinci lcra 
Memurluğundan : 

Nezahat, Enver ve Şahendenin Emniyet nndığına birinci derecede ipo
tek bulunan ve tamamma 2470 lira kıymet takdir edilen Kartalda Istasyon 

civarında 202/26 numarataj 26 numaralı tarken Vucina elyevm Etem 
kaptan hanesi garben Savl\ vereaeJeri arsası •imalen yahya murür edt n 

yol cenuben istasyona giden yol ile mahdut ve evaafı a.tağıda yazılı bir evin 
satılmasına karar verilmtflir. 

Zemin katında: Sokaktan merdivenle çıkılan zemini karosimen bir aa
hanlık zemini ahfBp bir sofa, iki oda, arka cepheden methale olan numa
ra 13 zemini çimento dö,eli bir tatlık bir merdiven alb kömürlük bir oda 

zemini çimento malta ocaklı ufak birinci katında arka cephedeki tq
lıkta,n ahfap merdivenle çıkılan bir ıofa iki oda, bir aa.ndık odası, bir heli 
elektrik tesiaatı vardır. Zemin kattaki odanm altıbodrum ve beden du· 

varları kirgir haricen kap1$ı vardır. Istasyon kaq11mdadır halen poataha
ne lriralam .. tır. Önünde bir asma vardır. Bina ahtaP iki katlıdır. Umum 
mesahuı 360 metre murabbaı olup 100 metre murabbaı bina 7emini kalanı 

bahçe olan bir evin tamamı tapudaki kaydmda olduiu gibi açık arttırmaya 
vazedilmittir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya ittirak edecek mütterilerin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hAmil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
Arttırma tartnamesi 1/3/937 tarihine müsadif Pazartesi günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırma.sı 22/3/937 
tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet giin daha 
temdit edilerek 6 1 4 1 937 tarihine müsadif Salı pnü aaat 
14 ten J 6 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve Iflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma.sarife dair olan iddialannı ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satıt bedelinin paylaımuıodan hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiye ve resmi delialiyeden ibaret olan Belediye rusumu 
ve Vakıf icare.si bedeli miizayededen tenzil olunur. 20 tenelik vakıf 
icaresi taviz bedeli mÜJteriye aittir. Daha fazla malümat almak iste
yenlerin 351611 namaralı dosyada ,1Qevcut evrak ve mahallen haciz 
Ye tudiri kıymet raporunu görüp aolayacaklan Ulu olunur. -- -Istanbul Defterdarlığı Üsküdar Mıntakası 

- - Tahsilat Müdürlüğünden: 
-Kadıköy Caferağa mahallesinin Bahariye caddeainde kiin 87 aaydı apart-

manın mutaaarrıfı lhaan S:\bihanın 933 ili 936 yıllan Milli Emlik aatıt 
bedeli ve faizinden borcundan bulunan 6002 liradan dolayı mezkUr mabal 

aatılıia çıkarılmıttır. İhalei evveliyeai ı ı /2/937 ıününe müaadif Pertem 

be günü %7,5 pey akçelerile birlikte Kadıköy Kazuı Idare lıeyetine mü· 
racaatlan. ((560,> -

Yazan: Perlde 

SON POSTA 

Güzel lstanbulu 
Ferıa tanıtmıyalını 

( Baştarafı 6 mcı sayfada} 
ledıyemizin başardığı işleri gözönünde 
tutanlar bu işin de hakkıyle ve lfıyikiy
le başarıtaeağına emmdirler. Buna e
min olmıyanlar, etraf:arını görmi) en· 
ler, görmek istemiyenler, yapılanları 
ört bas etmek isteyenler, gayri samimi 
olanlardır. 

Dikkat edelim, şu veya bu h :ssimizi 
tatmin yolunda memleketimizın en giı 
zel sehirlerinden birini, giızct İstanbu
lu eİaleme yok yere fena tannmıyalım. 
Zararı sade bize değil, bütün memleke 

te dokunur. * * * 
Nezle bir çok blyOk 
bastabkların anasıdır. 

Net. .. e vllliiCU bu tcııııl\ell:rııı ü .. Une 
geçmek uzere yapacagıııız ilk iş 

Bir Kaşe 

GRIPiN 
• 
• 

almak olmalıdır. 
GRfPlN so~k algııılı{tına 
gripe. romatızınaya karşı çok 
moessirdir. 
GRIPIN bUtun agrı, sızı ve 
sancıları derhııl keser. 
GR[Pl:N' baş, diı;. adale ve bel 
aıtrılarında görOlen ·eri ve 
kat 'i tesırile tıuıınıııı:;-tır. 

BUtUn ecz .nelerde bnlunurı 

( Daimler - Benz ) tırabaları 

T!i:keMAZUT ile 

KUçOk kuıııyonet 140 kilometro yapıyor 
Kısa şası kam~ron 115 D • 

Uzun şıısı kamyon 90 D » 
Koca kamyon 80 » » 
7 ki~ilik binek 150 » » 

Rakibierimize kanma,bo~ ıa.ra inan 
ma: tecrUheye gel, hesabını bil. başKa 
araba alıııa, emret kalalog göııderelıın. 
Taksım Bahçesi kar~•sı 23 telgra
adresi, Dize' - istanbul. 

Bu arahacılık değil, 
sarhoşluk... Sarhoşluk! 

[Bıışturafı 9 ncu sayfada] 

O zaman evin içinde bir çığiıktır ko -
paı; kopar amma kaç para eder? 

Gürültüye koşan konu komşu,4Q ka· 
dar-eorladıklar.ı halde yerde düble sız· 
mış olan adamı bir türlü uyandıramaz 
ve hepsi bir olup onu karga tulumba e· 
derek çıkaıır. sokağa; yolun bır kena· 
rına bırakıverirler. 

* İşin asıl tuhafı ne{esi bilivol' musq · 
nuz? Ertes.ı_ akşam Bala tL Kasımpaşa ve 
başkasının evini kendı evi sanarak o . 
ra) a giren adam ile o evin asıl sahıbi 
tesadiHen bir meyhanede ve ayni ma
sada buluşurlar. Bir aralık söz bir ge-

kendi aklında kalmış ve karısından 
dinlemiş olduğu şeyleri birer birer be· 
rik:ne anlatır, en sonunda da: 

- Köpoğlu herif, bula bula bulmuş 
ta gelmiş b~zim e\·i bulmuş! Eğer ayık 
olsaydım, keratamn dayaktan canını 
çıkarırdım. 

Beriki de şu ce\·abı verir: 
- Yooo der bıı·ader. büyük söyleme, 

büyük söyleme! Bizde bu ~arhoşluk 
\'arken, o iş. b r ak~am da senin başı -
na gelır; sen de Ba.attaki kend: evım 
di\'e Ka.sımpa-c;adakı bizim eve girer • 
sin haaaa . l\1 .üma. para ile değil bu, 
sıra ile! Arabac ık değil bu, sarhoş -
luk: 

ce önceki maceray8 gelir; e\· sahibi. O man Cemal Kaygılı 

·------------------------------Hava tehlikesinden korunınayı bilelim 
( Baştarafı 8 inci sayfada ) 

alınmamış olduğuna göredir. Bir ağır 
bombardıman uçağı büyük hir para ile 
yapılır. Bu sebeple müdafaa edilen he
deflere karşı bunları çok miktarda kul· 
lanmak o kadar büyük cesa::-ettir kı 
toplu halde kullanılmalart mümkün 
olamaz gibi görünür. Halbuki mühım 
bir tesir yapabilmeleri de, ancak çok 
ve top1u ku:ıan(1malarile ka bil olur. 
Bu takdirde. kolayca anlaşılır ki, bü -
yük tahrip bombalarından gel.~cek za-
rar, en büyük zarar değildir. Korun -
mak için ancak 2-5 metre kalınlığında 

beton örtülere ihtıyaç olan ağır tahrıp 
bombaları yukarıdaki mülahazalardan 
dolayı ancak en büyük hedeflere kar
şı kullanılır. Bunlar da askeri mühim • 
mat depoları, silah. cephane f&brikala~ 
rı. büyük istasyonlar, endüstr! yerleri 
hükumet bmaları ve benzerleridır. Da
ha küçük tahrip bombalarımn münfe· 
rit tesirlel'i ise azdır. Bunlar çok atılsı
lar bile korunma çareleri nisbeten ko-
laydır. Bu bombalara karşı en ziyade · 
caddeleri terketmek ve evlerin gaz.ı 

karşı muhafazalı bodrumlarına &irmek 
en iyi çaredir. 

Dünkü Futbol Maçı 
(Ba~ tarafı 7 inci sayfada) dalılar da buna mukabele etıiıi~ler, v~ 

Ikinci haftayında Holandalılar ken- oyun böylece 4 - 1 Galatasarayın gali
dilerini biraz daha derleyip toplamı'- biyeti ile neticelenmiştir. 
lar, ve bunun fayda·ını görmüşlerdir. Holandalılar buraya gelen mektep 

Galatasaraylılar hayli uğraşmala- takımlarının bir çoklarından iyi olduk
nna rağmen ikinci haftayında ilk haf- larını ispat eden düzgün ve temiz bir 
taymda gösterdikleri muvaffakiyeti oyun göstermişlerdir. Sol açtkları, bek
gösterememişler, ve ancak Hüseyinin leri ve bilhassa kaledieri fevkalade ı· 
cı.yağile bir gol atab:Imişlerdir. Holan- yı oynamtştır. 

---------------------···~---------------------Hudut haricine 
Çıkarılanlar 
Aşağıda isimleri yazılı yabancılar 

muhtelif sebeplerden dolayı hudut ha· 

To katta iki düRkan yanda 
Tokat (Hususi) ----- Sulu sokağın• 

daki kazancı Osmanın dükkanmdatt 
yangın çıkmıştır. Bu yangm iki dük
kanın yanmasından sonra aöndürüle· rici edilmiştir: 
bilmiştir. Vilayetin itfaiye tetkilatt 

Suriye tebaasından lsmail oğlu Ha-
noksandır. Bu yüzden yangıntn onu 

san, Yugoslavya tebaasından Duşen 
çanucak alınamamaktadır. Yangın ara-

Moriç, Romanya tebaasından Yahudi bası bir tanedir. 
Pohter o~lu Monfred, Suriye tebaa· -· ....•... ·-- . • .. -----
sından Abdurrahman oğlu Ahmet, Su· dan Loyd T riyestino kumpanyasınm 
riyeli Reşşo, Romanya tebaasından f. Pilsna vapuru kamarotlarından Petko 
van kızı Filorika, Suriyeli Mahmut. Salvator, Çekoslovakyalı Antoni, Su· 
Bulgar teba.a::;ından İvanof. halyan te- riyeli Sait kızı Emnun, İtalyan tebaa· 
baasından Rodoslu Mercan oğlu ' Ra· sından Faslı İbrah im oğlu Rohel, Mu
mazan kızı Bahriye, ltnlyan tebaasın- sullu Abdurrahman oğlu Mehmet. 

ihtimali de Yar. İşte zavallıcık bu se . ni seven bir zat bu dedikodulara benim 
beplerle onun yaptığı her türiii rczale- ismimin de karıştığmı, herkesin ıdki 
te katlanıyor. genç doktor istifadeleri için kadını has-

kat eli işe iyi yattığı için bir çok htr· 
çınlıklarına, hademelere yaka tilketen 
huysuzluklarma aldırmıyorduk. Du -
daklarmdaki acı tebessümü gorunce 
hemeıı onun gene bir ~eyden şikayet 
edeceğini anladım. Ağır ağır merdı • 
venleri çıkarak cevap verd!m: 

Sırrı Nihat sesini çtkarmadı. Bu taneye aldılanı diye, bize atıp tuttuk
bahsi kesrnek ister .gibi pakr.tı uzatıp larını söyledi. Sesimi çıkarmadım. Hat
bir sigara verdi. Köşedeki koltnk1ard::m ta bir kaç kere Gül Fatmanın garip ha
birine doğru ilerlerken c<yemekten kışlarını Sırrı ihadın üzerınde yaka-

Hern de biz doktoruz azizinı, bu lde bütün bunlardan sonra gene de ona sonra sigara içmek pe zevkli oluyor.>> lı:ıdığım halde içi me fena bir şüphe 
kadının artt k hastalığını diyeceğim da- sık stk yalvarıp «eve dön>> dıyecek dedi ve yerine otururken ilave etti: düşmedi. Ne de olsa bu kadın bu yolun 
ha iyi bilmemiz lazım. Hem bir şey sö y-ı kadar!.. - Azizi m bu boş lafları bu akalım yolcusu idi. Içinde kaynayan ateşi bu 
iiyeyim mi ne dersen de ben gene de Sırrı Nihat peçetesine ağzını kur~- şimdilik bizi alakadar eden bu kadının kadarcık olsun dışan atamadan tabii 
tekrar edeceğim. Bu kadının bir yığın, layarak ayağa kalktı ve omuzlarını sıl- nasıl bir mahliik olduğu değil, iyi bir yapamıyacaktı. Dedikodular da asıl • 

- Sen nasılsın bakalım Zehra Ha
nım, hastalardan ne haberL 

Zehra Hanım birdenbire k.a~!arını 
çatarak, bir kaç basamak inip yaklaş· 
tı : 

sakin, derdi ile uğr~an zavallılarm top kere k cevap verdi: hastabakıct olmasıdır.. sız olduktan sonra um urumda değil:.li. 
landığı loş hastane kovuşlannda yeri - Bak işte sen de benim sözüme Anladım ki Sırrı Nihat Gül Fatmayı Yaz ortalarında idik. Bir gün bir 
yoktu. Sen onun ahlakınt düzeltip ce- geldin. Demek ki bu adam o kadar müdafaa etmekten adeta zevk duyu. hafta kadar «xx,> den ayrılınarn lazım 
ı.ıiyete iade etmeyi kuruyorsun, fakat pısırık uyuşuk bir herif ki ne haysiyet, yor. O günden sonra bir daha bu bahi- geldi. Civar kasabalardan birinde eş -
unutma ki böyle her türlü çılgınlıkLan ne namus umurunda değil.. belki bu se gelmemiye karar vudim. Fakat raftan biri ağır hasta idi. Ailesi adam 
çekinıniyecek kadar kanı tutuşmuş ve kadar aşağtlık düşkün bir insan ol - hadiseler bu fikrimi deği~tirıneye se - ~önderip gelmemi rica etmişti. Kasaba 
bir cok kimseleri de bu ateş~ atabilecek masaydı. Ilk evlendiği zamanlarda kızı bep oldu. atla dört saat sürerdi. H asta ağır oldu
çok ~kuvvetli, çekici bir sihiri gözlerine hakimiyetine alır, onun bu yollara Gül Fatma iki ay uslu durdu. Demiş- ğu için orada bir kaç gün kalmam da 
toplamış bulunan bu kadın asıl cemi - düşmesine kocas1, erkeği sıfatile mfmi tim. Fakat o zamanlar bile bn kadının icap etti ve bu bir kaç gün bir hafta 
yete bir tehlikedir. · olmaya çalışırdı. takındığı riyakar sükiin ı!e herkese oluverdi. Hastarnın iyiliğe döndüğünü 

Doktorun yüzündeki tebessüm si • Ben de içerlerneye başlamıştım. emni,yet telkin etmek istediğir.den gördüğüm gün atlma atladım. Dört 
linmiş, beni dinliyordu. Bira7. da içerle- Neaen bu kadını böyle müdafaa edi • şüpheleniyordum. En çok onun hasta- saatlik yorucu bir yolculuktan sonra 
diğini fark ettiğim halde aldırmıyarak yordu. Yerimden kalktım ve alaycı ların üzerinde fena bir tesir yap m asır,. hastanenin ön ünde toz toprak içinde 
devam ettim: bir tebessüm le: dan korkmuştum. Fakat bize geleıı atta n indiği m zaman yorgunluktan 

----- Yalnız şaşadığım bir cihet varsa - Senin sözüne gelen kim dedim. köylücükler o kadar kendi dertlerıne harap bir halde idim. Içeri girince he -
ne kadar muhabbeti olurs.ı olsun köy- Gene sen haksız çıkıyorsun. Çünkü düşmüş zavallt insaniardı ki şöhretıni men odama çıkıp üstümii değiştırrnek 
Iii karısının, hatta dostunuıl ihanetine biraz düşününce ben demin uğradı - pek iyi bildikleri bu tehlike!i mahlukla için merdivenlere yürüdüm. !\1erdiven
dayanamaz pek makul düşiınerniyece- ğım hayreti yersiz buluyorum. Bu ka- hiç meşgul olmaddar. Memurlar, leri çıkarken elinde geniş bir küvetle 
ği için öldürmekten bile çekinıniye - dın o kadar müthiş bir a fet ki yaptıkla- haderneler filanda bizden kcrkuların· aşağı inen Zehra Hanımla karşı laştık . 
rek cezasını kendi elile verir. Peki bıı rının hesabını sordırmtyacak ka- dan en küçük mAnalı bir harekette-n Beni görünce dudakıarm•n ucunda act 
adam nikahında bulunan bu kadının dar müthiş bir sihirle zavallı adamı çekiniyorlardı. müstehzi bir tebessümle: 
yıllardır kasaba kasaba ~ezen bu kötii büyülemiş. Adam da onun yuzunu Fakat bir müddet sonra kasabada - Ho~ geldiniz doktor bey dedi. 
şölnetinden haberdar olduğu halde na- bir kere görmek için, aonra ne de olsa yapılar. ded~oduların had d~vresin e Bu kadının Cül F atm!\ gelelidenberi 
sıl bu kadar alçalmıya day<lnıyor. Hem karısı bir gün uslanıp evine dönm~k girdiğini haber aldım. Eczacılardan be- daha aksile,tijinin farkında idim. fa-

-Haberin var mı doktor bey? Bi
zim Fatma hasta .. siz gittiğinizdenberi 
yatıyor .. soğuk almtş galiba .. 

Sonra dudaklarındaki müstehzi te· 
bessüm yüzüne doğru yayı!ara~ bir • 
denbire yavaşlayan bir sesle ilave ettı: 

- Amma Allah raz1 olsun başhe -
kim bey de ona öyle iyi bakıyor ki ... 

Bunu derdemez Zehra Hanım ktsa 
bir kahkaha ile gülüp sür'atle merJi • 

venleri inip gitmişti. Bir müddet oldu
ğum yerde öylece kaldım. Sonra odama 

gitmekten vazgeçerek, döndnm. Mer
d ivenleri inmeye başladım. 

Sırrı Nihadın odasına ~irdiğim za -
man doktor idare memuru i!e konu -

şuyordu. C<Ü hoşgeldin gözlerımiz yol
da kalmıştı Selim .. >• diye, yerinden 

kaUctt . Biraz sonra idare memuru o • 
dadan çıktı ve yalmz kald:k. Sım Nı· 

hat pek neş'eli görünüyor bana laf bı
rakmadan kotıuşuyordu . 

(Arkut nr) 
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--------1 ittihad ve Teralıkide on ·sene 1---------. ILı' Nikiiye ı 
- On ikinci kısım No. 4 - _ 

CiHAN HARBINi N SON PERDESI 
--, 

T ramvay da b~ kadın.. j 

Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

Almanyanın sol temayüllerinden 
Ağa oğlu da T alit paşaya bahsetmişti 
Talat paşaya mü,ahedelerimi anlattığım zaman rözlerinde evveli bir karaltı 
i'Ördüm, sonra hiç bitmeyen nikbinliği ile kendisini topladı, işi alaya döktü : 

" Harbin çıkacağını bildin diye sonunu da ketfetrnek lazım mı? " dedi 
B··. laç Utün bu sebeplerden dolayı bir ı 

ın· hafta süren bu seyahate çıkarken 
id~neviyat itibarile nisbeten daha iyi 
~~- Fakat, gördüğüm teyler beni 

çok ü k''t ·· t•• F' r u muş u. 
lak akat, o zaman bedbin olmak ya -
lıaı·tıl Bedbin olan bir insan, eğer mu· 
ltr~fler~en, yahud ona benzer muhit -
lu den ıse, adı «menft ruhlu adamn o

ol r u. Benim gibi samimf bir ittihatcı 
te~·a da «uıyıf ruhlun, «azimsiz)) der· 
ha.k~ Bu hükümlerde ifrat olduğu mu· 
't ak bulunmakla beraber bir harb 
•nası d 1 1 'iaff ~ a, ne zaman o ursa o sun, mu-

ınaJc akıyetin birinci prh bedbin olma· 
ın.. tır· lstiklAl Harbini kazandıran 
i .~nevi kuvvet, bu nikbinliktir. Bunun 
~{'·. 0 tarihlerde bedbinliğin aforoz e-
~~ı' bulunmuı bü.bütün haksız da Demokratik hareketler karıısında mevkiisanılan Kayser Viihelm 

.U~~ld.A, Fakat, bu noktada o kadarifrat mana gelinceye kadar, hatta Çanakka-ız;iyade, Ahmet Nesimi Beyin benim 
ı ı t)'ordu ki ben bile, aördüaüm şey· 1 · h"' ~ d w h''k.. t" so''zle · f 1 h ftr<le • • enm ucuma ugra ıgı ve u ume ın .nme aza e emmiyet vermemi~ 
~ .n toplatıiım inbbaı nakletmek Eskişehire nakli düşünüldüğü sıralar • olduiu mer'keAfindedir. ' 
h· n ıhtiyatla söz söylemek lüzumunu da bile ben onun gözlerinde bu karaltı· Ayni mütahedeleri, ayni suretle 
if
11

~ed_i~orduın. O devrfn ruhi haletini yı görmemiştim. Ben hikayemi bitirdi- merkezi umumi azalarından bazıları
~ 6 

e ıçın bundan daha aüul bir misal ğim zaman, o bu karanlık gözlerile bir na, Ziyaya, doktor Nazıma, doktor 
treıneınr 

• müddet dalc::N, sonra, o hiç bitmiyen Rüsuhiye de anlatmıştım. Ziya, ezeli 
Seyahat 1nl1bafar1 nikbirıliği ve serden geçti kaygusuzlu· nikbinliği ile, benim ifrata düşmüş 

l<anaatlerimi söylemek için içimdeki ğu ile kendini toplıyarak işi, her vakit· olduğuma hükmetti. O tarihte, bu Al-
•cıları t k' 'b' 1 d''k ·· 1 hi k "1' ti . aın ifade etmiyen, katı haki ka- ı gı ı, a aya o tu: a ı a ım: 
b nı Yumuşak anlatan bir dil kulla • - Harbin çıkacağını bildin, diye, ~usya yıkılıp viran olacak, 
Ja.'ttllı.. Ve bilhuaa konupcağım insan • ~imdi sonunu da keşfetmen lazım gel- . Tirkiye ; büyüyüp Turan olacak! 
ı_;ın adedini azaltarak. aördüklerimi an mez ya... Sözlerinden birincisinin tahakkuk 
fe nuya batladım. Evvell, birbirimiz- Dedi. Ahmet Neaimi Bey de az ala- etmit olduğunu aörmekten miitevellit 
~~k i!,i ~~rdaf}ık etmif olduğumuz ~a _ile di~le~e;Ji. Faka~, ~l~i .di.plomat b~r ~~detle IJ!e8ut idi. Fikir ile hayali 
~.at Şukruye yanattım: Almanyada ıhtıyatkarlıg~ ıl~ kend~ fıkrını ~fşa ~~- bırbirı~e . karıttıran, ~yni zamanda 
r Ic A.vusturyada da kuvvetli bir 801 hıvo rnekten çekınciı, b~lkı de benım go- hem fi.lmyatın on derın ve karanlık 
rı e etı hazırlığı mevcud bulunduğu - rüşümün hakikate uyduiuna inan • köşelerine kadar inen ve hayalinde 
~u, bunların, icab ederse, bizi omuz • madığından bu bahse çok ehemmiyet en yilksek tabakaianna kadar uçan bu 
~~~dan sHkerelr. ve hattı bizi yem ola- vermedi. Sefir Rifat Paşa ile bu husu- coşkun gönül, şimdi, hayalen, Kafka
~~ler~ atacak bir aulha kadar gidebi- sa dair konuşup konuşmadığımı sor- sın ia~ilası ve Kızılelma yolunun tutul-
tı bır ruht hilet içinde bulundukla.. du. Onu da anlattım, fakat, her şey ması ıle meşguldu ... 
r._rıı anlattıın. Ittihat ve Terakkinin, o bundan ibaret kaldı. Tahminim, daha Doktor Nazım klZdi 
li ınan Vazifeai yalnız fırk.a bürokrası- .... __ · • -~· · · · · ~ · · - · · • · · · · " · · 
llt J:nünL L l lan A '-"' Doktar Nazım, o kendısıne mahsus 

tj\,· ı.. , ... ır &a mıt o umumı xa- s A N k ı·~· .1 k d. ı, ueni d' ı-..ı! ~!_1 _..ır Be . .. H A se ter ıgı ı e, ız ı. ru, .. ın ~. wn eaı. nı m go • 
clu"uın.e: fikrrlerime itimadı sağlam ol - Muhittin ..• Hala zayıf kalblisin, 

·-~~ıçı~: sözlerime al&ka aöeterdi. fa K u V V E J s uR u B u zayıfl Bu lafları kimseye söyleme! 
tit~e ~ toylecı.Jr.lerim, timdiye kadar j. Dedi. Doktor Rüsuhi ise, her it; 
clar Je. alıtınıt oldulu ,eylerin ° ka • mantık teraziaine vurmakla maruf ol-
l'Ulu" tıne idi ki mütahedelerimin doğ- Zaafı umumi, kansızlık ve ke duğu için benim müşahedelerimi ve 
tae ı~n- ~-nanmakta güçilik çekiyordu. mik hastalıklanna tüai tesirleri istidlallerimi bu ölçüden aeçirmek için 
't)'~ı u lozleri bir bqkaaa aöylemit ol- çoktur. bana bir hayli •ual sordu. Bir hayali de 

Ya <<ın ft hl -..ı d Çocuklar, ıençler, genç kızlar 
Çer en ru u aaanm er • ge· münakaıaa ettikten sonra nihayet be-, )'ahud d f L_ "-li 11 k ve ihtiyarlar her yaşta istimal ecle " 
th) h·· 8 «zayı &.aJo ente e tü- bilirler. nim aniattıklarırom va.rit olabileceği-
h.t ukınünü verip, 0 aece, aene ra • ne karar verdi. Saf vo basit, fakat te-Ili!: Uyku uyurdu. Uykusu kaçtı mı? miz duygulu d ütün ür bir adam olan 
lit ~Yorurn. Fakat, bana bunları Ta- aoktor Rüsu'h'i, mağ101:>iyetten sonra 
ltt Şut~~ ı:nJatmamı taniye etti. Mi- ölünceye kadar, beni ne zaman aör -
l.ın b· ru y, bana nisbetle daha sağ· düyse daima bana fÖyle söylerdi: 
hera~r «nihai zaferci)) idi. Bununla _ Almanyaya gidip gelip de bize 
tiillhe r, ~n.un da 'uurunun altında bir bin türlü hikaye anlatanların içinde 
l'Uri 'd· bır ınanmamazJık yaf8ması za- adaiyenin öbür tarafından ilk defa 
'ltındı ı. Bu sözlerim, onun AUurunun d 

T bahseden sen ol un! 
ttıi, o~ u~uyan teYleri harekete getir - Ben o zaman bu fikirlerimi, doktor 

Be uıu rnuhakkaktı. Nazımın dediği 1ibi, ve halcikaten baş-
leri ı-:ı!ördülderimi, ve alc:lığım fikir.. 1936. 1937 baş mahsulü ka hiç kimseye ıöylemedim. Hatt' en 
rı~r at P•ya da, o zaman harici ye yakın}{rıma. bile. Fakat, bundan ne 

l'alatı Ahınet Neaimiye de söyledim. NORVEC MORINA çıkar~ı) Her teY• mukadder olan Aki .. 
lerirn Patada her nedense benim fikir • • bete doğru gitmekte idi. Bir müddet 
k:ı" .. e .kartı bir itimad hiaei vardı. Hi- BALIKYAG"I A 

Q.1 '"lll b sonra, Almanya ve vusturyada ta-
~rı So~ ra ~yUk bir allka ile dinledik • hammür halinde bulunan siyasi cere-

...... ,.... 'b Halis Morina balıiının cııer - yanl.ar suyun üstüne do~ru çıkmaya e·· ~rı -y d-~. b b · 
O~ler· ba T- ••• cw, una enzer lerinden çıkanhnı§tır. Içmesi ko- başladı. (Arkası var) 

]edi. ~ k na Ağaoğlu Ahmed de söy • lay ve nefistir. Mideyi bozmaz. ........ -- · · · · ··- · "'' · · · · · · ·-
rtıi)'or aD at, o bu işi o kadar ciddi gör- Gayet temiz ve muakkam ve yeni Türkiye tt b encUmeni 
tiddi ·Id e~ek, sen vaziyetİn bu kadar Hasan mal'kab ~işelerde satılır. Qönderll~lştır: 

...., 
0 

uguna kanisin? Taklitleriflden sakmmız. Türkiye Tıb Enciimenı lO - Şu-
ı al .. 

at pa,an ·· ı · d b' k ı 1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, ı bat _ 1987 çarşamba günü saat 18,30 da E-
)'ı, fe b' ın goz erın e ır ara tı· tı'bba odası salonunda toplanarak l) Doktor . na ır ak"b . k k h . ll litrelik 100 kuruştur. tıni .. .. ı etın or unç i tıma e- osman şerafettın ve Doktor Ali Şükrü ta-
ı.. goıunu"n ·· .. · d' V· HASAN DEPOSU if d 'kaba s ~ıe te Qırdenb' onune getir ıgı zaman, rıiflarından: T o a nu eromu 4 -

c t ıre dal l b' d d k' Ankara, Eski~ehir, Beyoğlu, Be· davi 2) Profesör Nazım Şaklr tarafından: 
ı flial- . . gın aşan ır a am a ı a- Sel'm' tabiatlı Lymphooytalre menlngite vak'-

a ... rı ıfad d b k 1 k b k şiktaş ve İstanbul merkezi ~ "ı• 0 •. e e en u aran ı a ı· ası, S) Profesör General cemll tarafından: 
&un ilk defa olarak gördüm. O za- Kanser hakkında tebllAierde tnllunulac:ı.ktır. 

Yazan: Peride Celal 
. Ona bir tramvayda tesadii:~ ettim.J mız geldiıı dıyorlar.ıı 
Ikinci mevki yeşil bir tramvayda. Ya- Boğazı kurumuş gibi yutkunarak sus
nımda, benim gibi ayakta duruyordu. tuğu zaman genç kadının onun kula · 
Yüzünü görür gönnez eski bir bildiğe ğına eğildiğini cöbüründen ne haber 
rastıadığınu zannedecek kadar ona a · diye fısıldadığını duydum. Bu suaı ü
şina çıkmış ve bakışlarımı önümde ka- zerine yüzü büsbütün sarard:. Yana 
bak çekirdeği yiyen delikanl~dan, arka doğru asabiyetle takallfıs ederek çar • 
sırada oturmuş kalemini yontan rnek- pıJan dudağını büktü: cHiç .. ıı dedi. 
tepli kızdan ayırıp belli etmemiye ça - Öbürü onun ne kadar harap olduğunu 
lışarak bütün dikkatirole onu tetkike farketmiyerek: cA11ah kahretsin, vic -
başlam.ıştım. dansız adam dedi. Şimdi işleri de öyle 

KoJları biraz kısalmış, epey eskice iyi gidiyormuş ki .. yakında evlenecek 
bir manto giyiyordu. Başında ayni diyorlar. Amma sen nikahında iken .. 1 

renk örülmüş ve ilimalldir bir tarzda di Genç kadın devam edecekken kon -
kilmiş yün bir bere, ellerinde kurşunf. trolörün cbiletleriniz» diye, bağırınası 
rengi atmış pamuk eldivenler vardı. ile sustu. Çantasından çıkardığı parayı 
.Koituğunun altına derisi yol yoı sıyrıl- uzattı. Ona bakıyordum. Avuçlarını 
mış siyah bir portföy sıkıştırmıştı. Fa- açmış biletini arıyordu. Sonra şakakla· 
kat ben bunlara sonradan dikkat ettim. rma doğru yüzü kızannıya başlıyarak 
İlk bakışta alakarnı çeken yüzü olmuş- yere eğilip baktı. Orada di~ürdüğü bi· 
tu. Bu yüz bana eski bir tamdığı o ka- leti bulamayınca başı ucunda bir azrail 
dar hatırıatıyordu ki!.. Gene de zihnen gibi duran abus yüzlü kontro1öre çe -
yaptığım bütün araştırmalara rağmen kingen bir bakış fırlatarak portföyünü 
onun kim olduğunu bulamıyordum. açtı. Çantanın içinde bir çok arandığı 
Evet, ben biraz göz kapakları şişçe bu halde gittikçe kızararak bir şey bula · 
ela gözleri, bu genişce solgun yüzü mıyor, soluk çatlak dudaklarmı ısıra· 
gönnüş gibiydim. Fakat bu yüzdeki rak yüzü renkten renge girip acayip 
hafif yana doğru adeta takallüs ede - bir hal alarak arıyor, arıyordu. Niha · 
rek eğrilmiş renksiz çatlak dudaklara yet geniş bir soluk alıp başmı kaldırd: 
baktım. Gözlerindeki biraz vahşi biraz ve dudakları gibi sesi de titreyerek 
kindar ve müthiş muztarip ma~ayı se· demindenberi konuştuğu genç kadma: 
zince aldandığım.ı sanıyordum. lşin tu- cBozukluk kalmamış, sonra ben sana 
hafı o da bir kaç kere bana göz ucu ile veririm sen veriver, bileti düşürmü -
bak.ınış, sonra başını sert bir hareketle şüm .. » dedi. Öbürü dudaklarıncia giz • 
çevirerek gözlerini karşıya dikmişti. leınediği müstehzi bir tebessüm, aleme 
Ben de onu rahatsız etmekten çekine- karşı bir başkasının, bir zavallının pa· 
rek yavaşça başımı çevirmiş arka sıra- rasını vermekten mağrur çantasını 
da hala itina ile kalemini yontan rnek· açtı .. 
te~li kızın yanında dişsiz ağzmdan. ga- Ondan sonra i~isi .~: hiç konuşmadı
rip sesler çıkararak uyuklayan sıyah 1~_r, o }anımd~ ~~s butun arkasını bana 
yanıalı çarşaflı ihtiyar kadını seyret - donmuş, başı onunde hareketsi7. duru -

miye başlamış • yor, genç kadın, 

tım. Birdenbire Yarinki nushamtzda : mü t e b e s s i m 
tramvay sar - kürklü yakısını . 
sılarak durun - okşıyarak et • 
ca başımı çe - Bir hay•l vehml rafa bakıyordu. 
virdim ve o - İki istasyon son -
na çarprnaktan Yazan : Me/ahat Tezer ra küçükıerin 
korkarak vü - g ö z 1 e r i n • 
cudümü geri · den öpen, bü · 
ye aldım. O bana yarım arkasını ı yüklere selam göndererek bir çok
dönmüştü ve eldivenli elinde asabiyet- ları · ile beraber o da indi ve yer · 
le biletini büküp duruyordu. Tramva· ler boşaldığı için biz onunla ön sıraya 
yın kapısı açılınca bakı~larımı bu kur- oturduk. Pencere _ıar~fına düşmü~tü. 
şuni pamuk eldivenli elden ayırıp yeni Başını epeyce çe~.~ış.: ~lnın~. hafifce 
geleni görmek jçin başımı kapıya çe - cama dayamıştı. Yuzun~ ınec~gım yere 
virdim. İçeri yakası kürklü lacivert bir kadar bir kere bile çevırm~~ı. .!ram • 
manto giymiş saçları fapkasmın tepe- vaydan indiğim zaman dondum ve 
sindeki tüy gibi k.ıvır kıvır yukarıya tramvay hareket etmeden evvel arka
doğru sıralanmı§ güzelce bir kadın gır- ma baktım.~ birdenbire t~amvayın ca
di. İşte o zaman yanımdakinin hafif mına dayadıgı başını çektı. _F~k~.t ~e 
titreme geçirdiğini ve gelen kadının yazık ki bu kısa zaman için~~ ıkı bu~uk 
onu görür görmez hayretle gözlerini damlanın yavaş yavaş aşagııa;_a .~o~ru 
açarak: « Ayol seni gören ne olur!.» ~~~ s?.l~ ~anaklarından ~uzuld.u ~ 
di onun yanına yaklac::tığını gör • ~nu gormuştum ve tuhaf bır şekılde 

ye, ~ 11:ıte o zaman · · b k d · aşina 
d.. . Konuşmaya başladılar: -ı w ona nıçın u a aı 

um . . çıktıgımı anladım. Ben muhakkak onu 
Tramvay ~a.reket etmişti. Hafif hafıf daha evvel de görmüştüm. Her halde 

sallanarak gıdı~.orduk ve epey hızlı ko· birbirimize tesadüf etmiştik. Fakat o 
nuşan yakası kürk mantolu gen~ ka~ın zaman arkadaşı genç kadının «vicdan~ 
bir kaç erk~k .. b~kışmı ~emen u~e~.ın~ sız• diye isiınlendirdiği kocası onu daha 
toplamıştı. Öburu bir elıne po~~f~yu~.u bırakınarnıştı ve belki de biletini aldır· 
almış yanıma do~ru epeyce buzulmuş dığı arkadaşından daha iyi giyinmişti. 
gayet yavaş, güçlükle duyabildiğim ce- Bu solgun harap yüzü çok güzeldi ve 
vaplar veriyordu. Genç kadın ona iki 0 mütekallis renksiz dudaklarda mes'ut 
küçük çoouğunun, ihtiyar annesinin ha- bir tebessüm dol&§ıyordu. 
tırını sordu. Sonra yüzüne dikkatli ba· Evet, muhakkak ki ben evvelcede o
karak: cBen seni çalı!jmaya başladığın- nu görmü:jtüm. Fakat böyle bi~ harabe 
dan beri görmemiştim. Epey bozulmuş· §ekline girmeden evvel, o zaman ço • 
sun yazık..» dedi. Öbürü dudaklarında cukları onac babamız» diye, kollarını 
muhteriz yavaş yavaş cevap veriyor: açmıyordu, o zamanlar giden vefasızın 
cBilakis• ~iyordu. Şu son günlerde bir yerini almamış, evinin erkekli.ğini 
kaç kilo aldım. Hem çalışmak o kadar yapm.ıya başlamaınıştı. ye kar§ISm~a -
iyi ki.. insan işden vakıt bulup hiç bir kine hayatından duydugu mem~u~ıye
şey düşünmeyor .. hem ben evimin ba· ti anlatırken, açtığı yırtık portfoyunde 
basıyım bu da ayrı bir zevk. Küçükleri bir bilet parası bularnıyacak kadar za~ 
görme anne yerine beni görünce cbaba- vallı de~·ildi. 

Zonguldakta : 
Havzai Fahmiye Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli hk tf'minatı 
Malzemenin Ciui Miktan LiRA KR. LiRA KR • 

Araba tekerleği 100 takım .fb49,05 364, 00 
Şimediler malzemui 3 kalem 2661,61 199, 66 

Evvelce ilin edildiği veçhile Kozlu ve Kilimli timendiferlerine lazım 
olan yukarıda cinsi, tmiktarı ve muhammen bedelleriyle % 7,5 den ilk 
teminatları yazılı iki kalem malzerneye eksiitme müddeti içinde talip 
çıkmadığından 10 gün uzatılmıttır. 

Ihalesi 13/2/1937 Cumartesi günü saat 11 de Zonguldakta Maden 
müdüriyeti binasında yapılacaktır. lateklilerin ilk teminatiariyle muktazi 
vesaiki i ıaleden evvel Komisyol"!a vermeleri. (730) 

• 
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(Ertuğrul fa ciasına karışan aşk macerası) 

Yatın 1 A. R. 

Aklı başında kimseler Japonyaya kadar yoleul.k 
yapacak teknelere malik olmadığlmızı bildilcierinden 

bu tetebbüsüo aleyhinde bwuauyorlardi 
Bahriye nazırının bu emri icra edile ı biri, iddiasım daha yakın bir misalle is

duraun: artık bu m~elenin dedikodu· bat etmek istemitti: 

•• • gu eşi tv • 
çıgueyen n ın 

-1 de ·,u, ls tanbulun bütün deaUciler ınuh'i - Y ahul .. O kadar u1;u~ git_.mo.xe 
tinde. almıt yürüyüvermitti. ne hacet) .. Işte. Kadıköy MftUl.xi aa.. 

Balıriye nezaretinia huhmduiu ()).. aömüzüo öoüncle ••• Din IUJmwa ile · - OuW ~ ..Jdır~lrJN'ıw jii ~ eckç~Uiı. -~~e et~y~ .. ~ f 
vuhanedıe. clmi altıada, AyaıaWıa ı.,. numara ~ Ulwttıyı ~i • bilirleY. ya.vruml Biraz sonra a~ı au,- -Ne diy9r•"W·· iQtn IJ\l) mcmiftir. ye onu ben bulqçoğıı»· 
vakta birbirile kaııfll..-ıı balui]'e!Uerin yoelar.. Keprüde Kadtköyüue, tanı lanır . .ı rahatlaflr :ve uyur. s.ktn uyan- -Öyle ya. Neden f&flyorsun) Am- Sama yüksek aeale güklü: 
ilk mevzuunu, bu (jepoaya seMi) tet bir Mat Wr Çf)ffeate ~Wiiyarlar .•. dırma OJW. ~ i\Wi\N. ~f.lM ccsıt Yltfırux~! - h ~ ö~ oaıııl!lcı"''""·"'~ 
kil etmekte idi. Ceçen ıtm (Haeı Kaptan) a (i~) Maya maaaranın önünğe fazla dur- .krala nasıl boyun· eğebilirim) rwıt· G~ea a_cm\ ~\iy~ ;magcn1~f. 

Dedikoduların en fazla ı-evac buldu de rastgeldim. Öfkesinden toh\lmluk radı .. kuÇ\tk Çu-Çta'ill ~i hir --Ki~ blkledi~tM~} ~~ TAAtıxa ls\\f~ yc;ıc~c~. 
ju yer, Çeşmemeydanındaki (Tokatlı- deve gibi apından köpa.kler aa.çılı- ~•nara çQtl. illerini Ç.4}ı çaıpı ile C$t- kepdmi ~ 4tıl\p hc911Ra~ ~yedar .. Jr.,~YWtU~n~ .tm~yQı, hiç ol~ 
nın kahvesi) idi ... Bu kahve, o devirde yor: terek, Ur Mi\acJu eviaıa dQadij. tlojtu &lejil ı:.U .ç.ı~ a~ğı.. y~dış. 
bütün ifsiz güçaüz bahriye zahitlerinin - Makine torniatan w .iqaz.. * - ~r · ~ n)p. Tanzeri il- Delikanlının gQı1e,ri 
adeta bir toplanma iller.kezi idi. İkınci dilmen tutmaz •.. IBöyltı Jeali sefer u 8UHf ,i oilneJM delikilit düren NAra,tıı. jldar wıl<lan»r• ABJltm,Jlı ki .. 
mülazimden, aai kolai•ına kadar bii- .Ur mi) ..• H.. tıtakl.rl.. H-Niz kimdir? - Nira,. T .. ri öldürmekle Jıe i«;ce iökt~ qıl4v~ yıldıılCl.l'ı bi" 
tün bahriye zahitleri bu kahvenin pey- tahit ol\Ul .. pnün birinde. Sua~ur.- .. .. .. . kazuacaktı) k. wlak gijrm~ltti. 
kelerine, üzeri haeır örgülü alçak ia- aunda vapuru kuaya ~ıkaracaiun. ..G~ 0 lun (~yıık .. Mibed) den - Tunçayı kuandı .. daha ne ka· - Tuzeri ~ bula~ım 
kemlelerine dizilirl'er; boş zamanları- Hırkaifıe'l'ifin önünde yolcuların öniiae döner d~~ez ~~ ... Yl. çotırdı: . zaneın) 1 ~-.. 
nı, saatlerce dama, tavla, iskarnbil o- geçerek imam olup namaz kıldıraca .. - (G~ed 1 ~ı_gnıyen delıkanhyı - BlUld.n emin mitin)·. - Ölüm ~ahkiiı»laıımn h~P'i 
yunlarile geçirirlerdi. Fakat bu oyunlar ğım. mlbede iölıde~~ım.. bnını Ulu - Gözümle ıördüiüm hakikatler aenln gibi bö)dıo Prip ve pp.,ıJ i 
arasında da, mesleklerine aid münaka· Diy.e barbar bajırıyordu •• , "Ceçen Tanrıya n~ettim. Fakat, boynu vu • var . .1-.nııerln nasıl ortadan kaldınlcb- mitlıere düteılerl .. 
şalara girişirler; eski deniz kuraları, baytam, bizim kayınvaldenin elini öı; rulmaıdan. bı~ k-:e ~eu<li.ini 1ör ve bu imı, nemye atıldıjını bUmiyorum. Fa- Sama bu aöııleri aöyleık~n. ~ 
bazan mühim mevzulara t~mas e.derek mek. jçin K.a<hköyi.ine pç.mit~;im. O· suçu ~n 1'1~ eor. Bunun el • kat blldiiiın bir teY var: Nirq, am ~ lm.uı birdeıılıire kiiçüldijğünii ~ 
genç bahriyelllerin fikren inkipflarına tad.an dönezken. yolculer aıuınd.ki bette bir ~ olac.ak. camuı ajyd,iii elbieıolerin etisıl pe.ıar ,. Sama: . 
hizmet ederleıdi. w lagi~in . ~ .. ~u~ına fi)yim:e ~ ~a.yın badrum ~~.i zin .. dan aatın .ıdı .. onları ıalatıp nehir b- · - Acaba rüya mı Jirüyqrunall 

l,ıe; (Japonya adai) aözleri. bu kulak uıısa.fırliii ettım. M.lWn ,..,; dana ın~ .. bu~ada yatan .Y•rmı iki Y•t- INU'tna attırdı. Ve bunları onun adam~ Oiye ,öylenirkeıı, ~crjniıı 
awute abeder etmeız, aıttk bitiin .&ı-. ~ • ~·. biraz İnıilirlee bilb-im. •. lannda bır deHk~lı~ .. üç gün önce (~u- wıııdan biri bıılup Ml'ft.Y& getirdL. dı. O.Ukanluun hayalin4len MtP 
ler ve fikirler, bu lll~ intikal et • laaiDzm birı, dudaklarını büke büke, kaddes !aş) ın .ustune çıkarak (Cu - Gudeayı bu suretle aldattılar.. ..y kahıuun.ıttı. 
mişti. Tokatlının ka.hveainde, derhal i- kaptan ktSprüeüne bakıyor: nef) t çığnemiştı. .. , -O halde Tanzer be·lki de y~ıyorl Cöae ~ÖrÜD.me.yon bW 181 ititiWf'. 
ki parti h usule gelmişti. _ Ulaaan 1 •. Şu Türkler. ok • .. ~ukaddea ta, .. bu, buy~k mabedin - Urnıruuu ki yaşuuı. Çünkü ha· - ifaoı:eri tıMJai~i.)'ortıA· 

• ç Y• onunde uzun yıllardanberı duran on att I dı · "ni bul d ;.ı.lm~ •• ~- u_ . .ı: · G··..ı-.. ~ Partiaizı 1...!_!. L::...;le b' .... -hh" ü man, çok cewur adaahu. s· • 1 w • • Y a o~ . onJJn ızı ur um. ~ •~•""• .--y-. aıt. ~" Jllll' 
aın, uu;, 11' .. ...,._ ua , •• ız, Tu 'Ya- mdH uzun uguııda bır kumızı 1ranıt A 1 d be · ad ğ k 1 d L__ c:ı_ __ J 

mecııunine bir ha e.kct tela.kk.i tmek.t pura binerken binbu (Laha ı., ) ç.. Bu . Yar an n aram ı ım yer a ma ı .. UQI" ~r, .anna 
.. O de . .r .. e c ki K .. • .. ... v ... . parçaatydı. tatın rolbed cıvarına H~ bir köşede bu]aıgaclım onu. Saıma f'falata,.J . 
.idi. vırde, vıcdanlar henuz taına· y:oruz.. o~ruye ~tıgmuz vakit, nerdeıı ve kimin tarafından getirildiği _ T h f 1 ş· di be · · • Sthi baz M d l'k 1 ..J 
mile brarmam!f; (hafiye) denilen ean.tmızı emnıyet edıp de bu Y.apura beli. değ)1di ~tta b G dea u a fey ım nun ıçune r ayanın e ı an t)'a 

milfsit güruh henü;ı çoğal.mamlf old\1-' nat1.1 llindiiUnize f&Ş'lyonız .. halbu:ki taıa:ı.nın ya~ırdığı (~~~k ;&be~~~: delibir ş~he Jirdi. Tanzer Y8flYOr pl ği tıl~sı~ ~ oe ~ Gı.. tah-Ini,. 
ğu ]çin ,oldukca serbest konuşulabilir .. Türkler, bu vapurda kaptanlık ediyor- kurulduğu gündenberi burada duru • ge yor na.. tormıştıl Yf{I(J 
di. Buna binaen, bir takım ihtiyar ve lar. f~te cesaret buna denir. yordu. __ - --· (Arbsı """"""' 

muha~azakar t:ınriy~lil~, bu aef.erin Diyordu ... Arhk, lst4lnbul gihi bir (Mubddea Tat) ın üzerine hiç kim- N6belcl 
(muhi:l) oldugunu idldia etlllckteler • --..ı.. b k d · · üz se -.1. .. -azdı --'-ahleyin ~o- do 'Ei' ., ca cı... A • • • • ,.....ıuc.. u a ar vezınıa V eruun, ~u •• lAW .u -T - LCZaneıer 

• '" ,.....nu da ilive eeldUa ki. bu ıd&· ,.._. iki milletten glvurun ~dıtuı lar doimaz hel' yerden önce hu t--.ın ,;a bulunanlar, ~aksız ~iill~rdJ. Çün- gözü önünde.. Köprüden Kadıköye ü.tü ayc:lınlanırdı. GünahicArlar kendi· dır~ ieC8 ~! alNı ecı.ımtl.e.r f\Wiı'-
u), Jters:zıe) "nın ~e (l~areı.nıa!,ı~u • sefer eden vapurun halt böyle olursa, lerini meydana vurmak,. cezalandırıl - İstanbul clhettndektler: 

a .nın azamı yodi: eekiz mü eur .. ate var ]uyu eyle hali ahvali ... Eğer .. Ter- mak iatedikleri zaman bu tafın üstüne Abara}dıa: <teref>, Jley•ta: <-.. 
malik olan vapurlarıle yaptıkları m,t,... sane .. Japonya s f . 'd k b" ""'ıkular ve t"-n üzerinde yürürlerdi. dor), Ftneru: <WAJJ>, tem~tutıu .. : •. INat. Ul1 • -.ıı adclid eefe l . d&k alarak fi.. e erıne gı ece .. ır .. .....,.. (Namn), Karaıümrükte: <Kemal), Sa- JSTAQUL 

. . ... ren n~ ate gemi bulup ta gönderebilirse .• ben de Bu tatlll üstünde gün~ ıtığını çiğni - matyada: (Teoflloa>, lehzadebqında: 
kir t k~l di · Otıe atlri»tı: 

yuru me e:r • şu kırk beş senelik bıyıklarımı kökün· yen alüme mahkum olurciu. (l. Baıtı>, --.ıe: (Aılf Be~k), JQ.1n6- ıuo: PWda ,.nrt mu.eUdsL 1,2.50: Jll.fl# 

O tarihte en büyük. ..&r. (Hacı Se- den kazırım... Suaerliler Günet ı'ığını mukaddes :':~ a: :e::::cia~~;~=: c~,~.a. n.os l4uhtellf pllt ııewatı. 
fıeri) idi ... ~ ...heu.a, hacı eeleri B yıklar bk . •yaıılar ve bu yüzden sarı renkli her Bakırkövilnde: (Meııkea>. ~ netri.Yatı: 
için tm büyük -vapuilarını eeçw, a,.ı.. ~ .. 1 .bct 8e8eÜk olul.rın hangi bir feyi çiğaemekWı korkaıolar~ :lleJOiht dbetmaHAMr: 18.38: PWda dana mUIUdBL 19'.30: ~ 
ca e..wl bunları havuza -Jr.er .. ftlrüL ~- düf'lwıelenDeb'lhl'ajmen, onlarda• dı .. bunu nPMllU cfa öl- ~ezasına j:ş~ çaddelllncie; ~lai\Jdal, Ct.- Ril ilaltel!l ~Jal ~tu'*' nuuafo 

.. - w- ~ ~ eenç - ve ı uee çok genç l latada: (Hüseytn Hüsnü), Takslmde : J:aldiUeai P<>çentıertnlien O,.ı;a.tör 
kuarı1armı, patlaınıt atiın borularmı Glatıl bhbüt.. 1:, k • & . erdi- çarpılırdı . .Bir inlan be deu ~ı.ama <ı.~), Pa.QpUw: ~ ~ 20: Ved1a Jt.ıza ve arbdaşlan 
tamir eder .. ondan sonra aefere gönde- V .::·ab un ~ ~ kı~d.ı •. · sarı renkli bir kuınaf dahi giyeu:ıez.di. ya.ıı>, Beştlttqta: <NaU Haltt), daa -:nkk muaUdll" h&lıt IUtJian. 
rirdi. Böyle ohnalrla beraber bu ~apur- deelerdı~.t unı.r, derın bır sevınç ıçın· Sumer tötesinde: (Sarıya hürmet) ll- ~çl • Adalaı'P: Bv .Omeı...,. ~-~ ııaı:_.. 

ı filktdartla; (İ ... t), .. ye-~ ( A- IO.U: ~ IQ.ınU VI ar.taütWı •'•~..ır. 
lar; s~anbııldan (Cidde) ye kadar o- :a.-.. saf), Bii~: ('116), XeJ'MUıılt : ctç TOııt mustttşt ve halk prtııan. 
1aa .eferlerini. ancak dôJt ayda ikmll - .ı..onya ~i. alkıt~ bir Bu delikanlının ( ·Mulc.addee Taf) U.. rt&llll>· J8lL •.u: •lllı Tir*- ..-.t 
edebilirlerdi. tetdHıiis~Üt' .•. Bunda muftflak olmak tüne ~ıkarak günef ıtığıQı Wd.n fii- !::=:i=.i:l=~====ı=:::a:==l rl'fıaUD ı.tJ' a.ıı. aı.ıp; ~ n 

tkinci büyük ader de. (Trablu.au belki IÜç ola~r. Fakat Ttirklilie nemesinin ~aba sebebi 1le idil :ı~~~o: PlAtla ıtOioı.r, o.ıera.,. 
Carh> ve (Bingazil •ieti idi. Bu.., t~e. büyük bir ,ent~ ~tazandınıcalltır... s.wa deli~ya sordu: Bir Doldorun 
fer ele, hiç bir zamg üç ..,.du e.vvel Biz oraya, yarı' etmeye gidecek de • -Neden elmek i.stiyeıaqn)· Giialiik 
ibnal edilemezdi. ğiliz a) .. Ağ1r ağır ıideriz. Aiır alır -Kim aöylOdi benim ölmek istedi· Notl•r1ndan (*) 

Bir kere; YıldtZ •rayımn bahçeai döneriz. Tek altımızda bir telme bu· ği'mi sana) Ben yaşıyacak çala yeni .__"""....,.-. ...... --~------1 
için kuf gübresine ihtiyaç hissedilmi,_ luneun ... Zaten makeat, ,aancaimuzı girdinı.. . _ Z.f/lllı 
ti. Saray erkanınden akdiının biTi de oraLu-da se:z:dirmek ... Bunun için d~ -O halde (Mukaddı.a Tat) ın i,ia- İnsanlarm b11nyea1 daima. deltı fatat 

b ,_ k"f' J\_ -.l- k " (Gün )' -.J- etsertyetıe 1kl tarzda tetekttil etmlftir: 
Abdiilhamide gitmiş: bir yelken wemi.i iR; a ı.,. ruıım~ tüııe n~n ça tınr Qll 1 llçwtJı Yedlllnl çok yatao.IIM&i Jtdlll yemetle 

- Efendimiz; hadibi hümayun j _ işin alt uc.u PQt geleçe.kmiş •. var.ııı. ael- çiğnedin) Bunun cezası ölüıa Qldu • beraber viicudQılden eli ntan tipler. 
çiıı aratılan kut gübi'Oiii ancak Şap ain .. burada. l.öylo m.iıekin nıiakin 0 • ğunu bilmiyor muydun) Bunla.r çok JltMt"i halde kilolanDa 
de-~-.:_.ı_ bulunur. '""--.J .. L~1!!> bir _.ı_ tuımıakta.Dıla. fercf uirunda k····L- - Biliyorduın .. fakat, tqın üstiiae na.zaran tayaillbAYMt denecek deri'Ceder 
~ u..,..,. 1..U ...,. ~rııııa.a fazla yemek 1~ ı.ldt ırene blr tür-

,_m. Bu adanın üzeriatlıe, milJ"QQllat- aritmek daha evli deiil mi~.. Su toati.. çık.maia mecburdum. lil şll}manla.fqa&zlar. Ve aJI(tırıar. Biri 
ca kut ;,ıwa ya~. Ejer _,.bir ai. .u yoluDda kırıl.mah. -Neden) kısmı da n.r4a' Jd M<UIInl yakınayıp 

ıemi wöaderilecek ol--. bem kolay Diye. miJJt aurur ve hissiyattan .. - Çok tevdiilm bir liiverciıüm. o :ı:::•·~ :~e!:~:~~~ V~ 
ve hem de -meerafsJMa bir hayli 1übre relkç bu c;ephc tetkil etmektele d~ u- sabah oraya uçmuttu. Onu Y~ mandıtlar ve Mr tlrJA al\lamazıar. 
elde edilir. r 1

' için tsuaın üetibae atladım.. İfte ~ ..,.aıt' n sebe~ni bir dere-* _,. L--.Jt_ ye kadar a.nı.ttınıs, ve 'A'fl olanı~ 
Demişti. - ~ bir- ku.t için a..sUWJi öliim.üa nlçln kolay JıelaY kilo alamadıklannınt 
Abdülhamid bu fikri tasvib etm~.. Camialt.da ve Azapkapı kahvel kuc.t&ııaa atar mı} ~al;ıt.ietiRl b.\f cıeı:e•y,e AN\' ö~z. 

oraya bir vapur gönderilerek aQixe p riade bu miinakaşalar cereyan eder C: -:- ~ aiiverç.Üıi bana. T aııı.er bediye Zayınann llflnanla~at lçln yapacak 

tirtilme&i için eınizı ~ti. .• S. ken; bahriJ,e esanıbarbiye teitinin etJD.lfÜ •. Q. ben.ce, benıın hııur•tımd.aıı :;.ır.: .;::~n ":ı ı:n T ..... A 

riye aoareti tatabdaıı Lu ite bir topladıiı kaım.isyoon da jpi Wtimıi•; d.ttietlidir. . .. ıann muhakkak yatmalan I!?.ımdır. YJr ıt,JtKoro, ».-:. Kör bat..a.ı, •: 
be T s T aclıu chıyQnca ml dört sutJJı bir w ..u nıüstesna ol- IIRlllı:;la,l. ıuo: ~ı:a. • .a.ao: ~~::..JJi~ 

( ylik) vapur tahsis edilmişti. Vapu- raporunu vermişti. aına f.IlZetJn ı 11t • mat üzere, UMt.ta.IU» ._'ır ıau,aııa~ ruı, 23: J;)a.nı p~n. 
run hami siir"ati, dört mitden ibaret ~ .. . . .. peı:di. ta ıreçlrdlklerl takdirde derhalldlo alma Yarmltf Proıraa 
ti. Ve bu vapurun- aÇik denizlere sal- ~por, uzun deiildı. .Mund~reeatı -Sen Teueri taıur PUiılıll~ ta .-rı... su- aeııatmyua teda:..ı...... 11 - Şubat- 1937 çar•aa.M 
dırmak kıtdtet ve kabiJi).'eti olmadığı - huliaa ~larak- fU~ ıDaıettl: --Tua.r benim amcamdır.. ..an~ • M ~tı :QJ.utıüa iıQM.NB11L 
içift- Anadolunun cenubile Suriye sa. [ Ertugrul fırkateynı, ahşap olmuı- - Sen onun yeğenisin demek).. ~ Qr, :aMin za~ oı..xı.Jar bu Şıı.Qa-. ~·.--P'Aır~uTürt m .... wa• 12"" 

.. b f ı . li wrrom tedavlaln1 tendl evlerinde pek o.ıı.: ·- - ...,...._.. -
hillerini dolaşa, dolaşa, Şap denizine n~ ragmen, u uzun se ere e verı~ • - Evet, ta\blk edeblltl'ler: dLt. 1$.05: MuJıtellf plA.t neşd.yatı. 
ptmif .. hitı müfküt&t ile o tee~z adayı dU. . , . - Ikiniz de talihsi~,.Ü.iıl. Bol yernet yemell Te uzanıp lstirahaq Aqam neşriyatı: 
ltulabilm~ .. oıoadan, 'bu plünç bamu- . [ Her M kada~ makınesı kuvve~.ız _ 0 çok talihli imiş .. ızhrap çek- mutlA.kada taıaalldır. Jlöylee:t ber ay ki- 18,30: Plakla dans musltıel, 19,90: 
t_, k'--' d 1 ük l ld ğ · be -._t:L_:_ Jolann &ınUIIIU M71'et e4tıek ııörürsü~ ~M: ~r KeiQ&l Oenıb, ~cia "'yi yü rem'f .. ..-e aynı tmik ile dö. uıe e, armas ~ e~me 0 u u ıçın meden öldü, aitti. Fakat, n ~~~ rQalyet 4unyası, 20: Nezrtıe ve ark:acı_.tr;W 
nerek, tam sekiz ayda lstanbula avdet Y.~l~e~ ku~e~--~-~ıyo lazım olan olarak JafiUillYa ruıyun.. u, .. _nnz_. - ...... ~-------- taratından Türk muslkisl ve halk 
edebilmifti. suratı te~m ~'3tir. - Guclea senin kan.ıııı alutmak ı... (•) .. aotlaR lııellpiUiaJlDIZ, Jahat 20,30: Ba.y ömer aıza taratınd• ILAI.I--·· 

Tt>lratlıııın ~ve-mda. ı ı____ .... Ç ~mı, yakııı zamanda tamir ed.il· +.a•ae, ne y•N&Ueın) .-.a•w· ,...-. MIIIMIJCJia ,..,.,., vaclii.IQ,'Ii: TIR~ m.~ ~y~t : 
~.,..- elim "'" hemen E L.- ~ k .._ .,. ...., .._.. wv·•-1 'a _._ ..... doktQ :u,ts: Ortestra, 22,1,0: Ajans ve bPIM 

seferi) nin aleyhia.le bulunMier. eu •· ı_. ae ere qcazır "eme tir. - .&hı tat pa~aa ...Uae ll leri, ıı,so: Pllkla ıı.olola.r ~e..,_ ve epeııe• 
1"\~.ı ............... . 

fikirleri dizip dökerlerden: içlerinden • Aduıa var)_ lllluıaa alimle teWit .a.ı ~,. ı..:l'-.;...-..--------....--11.-.. 

BugUrikU 

' 



ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 
di var 

LAMBALARI 
korclonu, tlti ve 80 watlik Jimbesile 

_Peşin 295 krş. 
SATiE'DE 

Tel. 44963 
lubaleri: Beyoğlu, Tünel meydanı 

ls tan bul Beyazıt, Elektrik 
Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iske-
le cad. 
Osküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 

3 günde 

Aldanmamak Için 
V erilen §e yle alınan kartı· 
lık arasında, büyük bir mü
badele farkı buluumasına 

dikkat etmek lanmdır. 

Krem Pertev'ln 
değerini onu sevenlerce ev· 
vel ölçülmfit ve kullanmağa 
karar vermit olaalardan 

aorunuz. 

--
VERESIVE 

'Fabrikamız, ••Yil detn mqten1vimlse 
uı.un vadderle mobilya aiparip Irabal eder. 
Aldanmayıun: ve bqka yniere aiparit ver· 

1 
meden evvel bir kere fabrikamısı 1iyuetinisi 

1 bekleri1. 
ADRESE DIKKATa Beyoglu 

Şlşhane karakolu altında meşhur 
Psalti mobilya fabrikası sahibi 

~Ziya Karai. Tel. 49165 

ZAYI RUBSATNAMB 
Eskişehir Ömer Lütfü ec:ı:aneslne Sıhhlye 

Vekft.leU tarafından verllen 19/1/932 tarlh ve 

2 - 48 sayılı Eczane ruhsatnamesı ne mezk:ür 

ecznnenln mes'ul Müdürt1 B:ıy Klınlle veri

len 15/l/934 tarih ve 29 sayılı ruhsatnamele

ri zayi ec1llm1~ oldujiundan bulundulu tak

dirde hiç bir hükmü k:almadı~ı UAn olunur. 

YENİ ve CAZİP GÜZELLiKTE Ab~:&k~~~~~d h~ ömu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lütfu Eczanesi nrisleri namına İsken· 

der Törün Kan 

DiKKATI 

BiR TEN 
() B.~ruşukluklaı dan kurtulma ğı ve daha genç ve güzel 

g l"Uıuneği seversiniz değil mi? Açık, beyaz, taze ve bir 
&enç kız tenine malik olmak istersiniz değil mi? Evet der· 
senız; bu basıt güzellik tedbirini tecrübe edimz. Her ak· 
!~' Yatmazdnn evvel pembe rengindeki Tokal~n. kremi· 
p kullanınız. Bu kremin terkibinde, Viyana Universite 
it~ofesörü Doktor Stejskalin cazip ke.§fi olan ve büyük bir 
_;a ıle intihap edilmiş genç hayvanlardan ist!.hsa~ ve 
h ıoceb tabir edilen hüceyreleri canlandıran yeni cev· 
~mevcuttur. 

İlk Bu ce.vher, siz uyurken, cildinizi besler ve gençleştirir. 
ta tatbıkından itibaren ertesi sabah, cildinizin ne kadar 
lle~el~şmi§ ve gençleşmiş olduğunu göreceksiniz. Hasta· 
de eral e 60 • 70 yaşlarmdaki kadınlara yapılan tecrübeler -
zat tı ~hafta nihayetinde buru§ukluklarm tamamen 
gin~ ol~ugu_ g?rülınüştür. Gündüz için (yağsız) beyaz ren· ~~~!~La!!t~·l 
ın ekı To.tmıon krcmini kullanınız. Terkibinde taze krc-
la al ve tasfiye edumiş zeytin yağı mevcut olup bu unsur· 
b'r a, mesamata nüfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
a~r sabunun ihraç edemediği gayri saf macidelerı harice 

~lar,_ s.iyah benler hemen kaybolurlar. 
erkibındeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı k.ymeUi 

~u~ıa: ise, açık mesamatı kap:ıtır ve üç gün zarfında en çirkin ve en aert 
z Cildı beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarmdaki kadınlara bile bir genç kı· 
v ın ta~Uğini ve yumuşaklığını verdiği teminat !ıdır. Hemen bugünden bir tü b 
tieya bır vazo Tokalan kremi almız ve tarif edildiği veçhlle kullanınız. Ne· 

Cesinden son derece memnun kalacaksınız. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4.cU ke,lde 11/ 'ubat /1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradsr ..• 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Uralık ikramiyelerle (10.000 

Ye 20.000) liralık iki adet ınükAfat Yardır. 

DIKKAT: 

F ARA Cl Ticarethanelinin .... 
eski kadın kuvaförü 

HAR i S 
Badema (Sabık Manıel) Y OR GO 
Pertlk&r salonunda muhterem mnt
tcrilerinl k~bul edece~in1 bildirir. 

Tel. 49422 

G. Antep asliye hukuk hlkimliğin • 
den: G. Antep Kızılay kurumu namına 
vekili avukat Aksu tarafından Fare ma 
hallesinden kethüda oğlu Hüseyin Ce
mil aleyhine açılan, müddeaa1eyh 928· 
929 yıllannda G. Antep kızılay kurumu 
başkanlığında bulunduğu sırada kızıl· 
ay kurumuna ait 1887 lira 10 kuruşu 
zimmetine geçirdiğinden tahsili davası· 
nın yapılmakta olan dunışiJ\Jlsında : 
müddeaaleyh ilanen tera edilen tebli • 
gata rağmen muayyen günde gelmedi· 
ğinden hakkında gıyaben muamele ya 
pılınasına karar verilmıştir. Bermucibi 
karar 1/3/937 tarihinde saat 9 da mnh 
kanıeye gelmediii takdirde haldmıdaki 
muhakemeye gıyaben devam olunacağı 
ve bir daha kabul edllmiyeceği Uan o· 

lun ur. 
0-~-H A--· F_I_Z_C_E_M_A_L_ 

(Lokman Helüro) 
DabUiye miitehassısı: Pazardan maada 

hergün (2 • 6) oı,anyolu numara 104, ev te-
lefonu 22398 - 21044 

&oa Posta 
Yerebatan, Çatalçe§me aokak. 2'. 

ISTANBtJL 

İlAn fiatları 

L.! ... Btiil~t alan he;'"kes 7 1 ~ubat 1 937 güuil a)qamma 
uı.a... nı ~e w. • • bul malı B . uıı ır. . 

u ten IODI'Il bilet nzeriudeki hakkı aakit olur ... 
kad.rl 

_ Gazetenin eeu yazıaile bir w
tunun iki atın bir (aantlm) 

sayılır. 
2 _ Sabifesine ei)re bir santım llln 

fiatı 'un}ardır: 

Istanbulcia Çakmakçalarda K O ş TO Y O Fabirkasandan: 

ıı.. Mühimdir, Mutlaka Okuyun uz 

S&hll• :1-&ltnnt . ·- .. . 
• 1 ·- ... . 
• ı • -lll • 

Diter 7erıer : ll • 

son ..ıııı• : - • • 
llleleUZUn ve wğuk kıt gecelerini 11cak ve rahat bir yatakta reçir
En hem 11bbatiuiz için faideli ve hem de keseniz için elveripidir. 

11112 
ucukz yatak kUflilyünden temin edilir. Kuştiiyü yatak talnmlan- s - Bir aantiınde vasati (8) kell-
ço ucuzdur. Tecriibe için birkere Çakmakcılardaki Ömer Bali me vardır· 

Mqhur 

DAY MON 
Pil ve fenerlerini 

kullana alar, 
saticıiardan israrla 
DAYMON 
AMPULUNU 

istemektedirler. Zira DAYMON ampulları çok dayanıklıdır ve çok parlak 
ziya verirler. Btıtün dtıkk9.nlarda satılır. 

Zonguldakta : 
Havzai F ahmiye Müdürlüğünden ı 
Evvelce ilin edildiii veçhile Kozlu mevkiinde yapılacak 4865 lira ke

tif beddli milianiki sevk ve manevra tesisatma talip çıkmadığından ihalesi 

15/2/1937 Pazartesi günü aaat 15 de yapılmak üzere 10 gün uzahlmıtbr• 
lateklilerin bu miktarın o/o 7,5 uiu nisbetinde ilk teminat makbuzu ve 
2490 aydı kanunda yazılı vesikalarile Zonguldakta maden müdüriyeti 
binaamda toplanacak komisyona müracaatluı. (729) 

AZ CERV AN SARF EDEN, YUK SEK EV SAF U .•.. 

DAHA PARLAK VE 
DAHA UCUZ IŞIK VERIR 

:-----=~.-ı Ş 1 K V ER M E K TE D E V G i B ı 
CERYAN SARFINOA CUCE GIBI 

Türkiye Umumi mümessilliği: 

HELlOS müessesat1 
istanbul: Galata Voyvoda cad. No. 124-126-128 

( Yeni blaasenda ) 

KiNOPRi kat~leri HER'l'ERoEt~ıı-uRuş 
BAŞ.Oi .ROM.ATiZMA A~RIL.ARiLE.GRi 1/E NEZLEYE KAR 1 Bi~ic ı\ ilAÇTIR 

---·-

Kimyager alınacakhr. 
kuttUyU Fabrikaalni alyaret kltldlr. Tel. 23027 4 - 1nce ve kalın yazılar tutacak-

A k s B k y li Mali p ı ıan yere göre aantimle alçülnr. 
n ara ab~ Merkezi: Sümer an er ar azan '11-------------..1 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden : 

Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. Askeriiiini 
yapmıt itteklüain iltida ve veıikalaı ile Um um Müdürlü i e müracaatları. 

u692)) 

....____ 
-------

Oksürenlere: Jl·ATBAN BABKJ IB.BIM 
1' 
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BU NO AN BÖYLE 

KB NDi 
KENDI 

RBKLAlVIINI 
YAPACAK 

Evvel ce de ilan edildiği üzere, büyük Yanlee 
piyangosu 15 Şubatta çekilecek ve 30 Son Kanun 
tarihine kadar idareye teslim edilen kuponlar muka
bilinde alınrrış bütün kur'a numaraları bu ke~ideye 
dahil olacaktır. 

30 Son Kanun 937 tarihine kadar teslim edilmi
yen kuponlann mezkur tarıhten sonra hiçbir hiıküm ve 
kıymeti yoktur. 

Yenice Piyangosunun gördüğü büyük rağ~et ~u 
sigaranın yüksek evsafının sayın halkımızca layıkıle 
tanındığına ve takdir edildiğıne delildir. 

Artık Yenlee reklamdan müstağnidir. Yenlee 
harmanının nefaseti ile kazandığı müşterileıini bun
dan böyle muhafaza edecektir. 

ART 1 K 

YBNICE 
kendi reklamını kendi yapacak 

iN Hi SARlAR iDARESI 
~---------------------------------

En güzel diş macunudur. Bir defa tecrübe ed\!rseniz batka dil 
rr.acunu kullanmıyacaksınız. 

A Z SI i ALSA 
Londra, Paris ve Nev - York, Berlin'de güzellik enstitülerinden takdirname 

ile taltif edilm;ş olup beynelmilel sergilerin altın madalyelerini haizdir. 

Esrııer ..... ı rı.-ın, kuınrnl, her tıp için muvafıktır. Gnzellik ve cuzibeyl arttırır. 

13uru~ukıuklnrı, çil ve l--keleri kat'iyyen iznle eder. Memleketimizin en kibar 
mahfıllerıııin kullandıklım Bulsamin kremleridir. 

4 Nev'i vard1r. 
ı · Krem aaısamıa yağsız beyaz gtladlz lçla 
2 • Krem Balsamta yatıı pembe gece lçla 
3 • Krem Balsamıa Acı Badem. gladlz lçla 
4 • Krem. Balsamta Acı Badem gece lçla 
Bul nınin kremindeki hu sıt hiçbir kreınde yoktur. Balsarnin maddesi nıe

suınt-leri kapatan, cildi genç!e:;;tirerek beyaz, yumuşak, mat ve nermln kılan 
be le~·ici bır cevherdir. 

j INGILiZ KANZUK ECZANESI 
BI~YOÖLU - İS'l'.ANRUL ,,, ____________________ ·----~~~------~~~~--~ 

ı 

--

ıı-••--------ı-.ı, Grip çoğaUı. Hergün bir N E V R O Z İ N alırSelniZ 
Dans Muallimi kat'iyyen Gripe tutulmazsınız. 
lyi çabuk ve ucuz dans ö~renmek 

istiyenler Beyoıtlunda lstiklM cad
desi Turkuvaz dans dershanesinde 
dans protesorıı Kemal Sami Bayere 
mnracıuıt etsinler. 

--------
Kayıp - 318 ~erıesiıule Tıblıiyei ao;ker ~e-l 

den aldığım 176 nunınıalı ı-cuıcı riiplonııınıı 
kaybettiın. Bir yenisini <:ıkaı-a<·a~ımd.ııı za
yi olan diptomanın hukınıi olmadığı ılııı o
lunur. 

Samsun Sıhhat ec-Janesi müdürü 
l\lehmet Sabri Cotkuıı 

Son Poa a MatbaBsl 

1\t:!:;-l'l,Ycll :\ılldflr(i : 'E<'HIIl Hagıp E~lEÇ 

{ 
A. l:Kı't•uı U.:-.\KLIGlL 

SAHIPLERI: 1 ı. \ L·ı• ;::,. , ı~liJ .ı.:..uı.:.y 


