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Atatiirkiin Gazianteplilere telgrafı -
Gazianteplilerin Bayramına Hataylılar da iştirak etti 

Atatiirkten Kahraman 
Gazianteplilere: 

·u En eski çağlardan beri tarihi Türk yurtlarında, 
Türklüğün yüksek varlığını kahramanlıkla tesbit 
etmiş olanlarla şahsen beraber olduğumu began 

etmekten duyduğum zevk ve saadet gücedir. ,, 

Şark Demirgollarının satın alınmasına dair mukavele 
Ankarada samimi bir hava içinde imzalandı 

Ankara, 2S (Hususi muhabirimi7r son pürüzün de kaldırtldığı bu an.da 
den) - Şark Demiryollarının satın a· Nafia Vekili Ali Çetinkaya imza lfle
hnması yolunda mukavele bugün öğ- .rini bitJ.rmiş olan murahhulara hita • 
le üzeri Nafia Vekiletinde imzalandı. ,ben manidar bir nutuk söyledi. Ali 
Milli Demiryolu şebekesi üzerinde (Devamı 12 lnd •Jfada) 

Hitlerin tazelenen 
eski bir yazısı 

Alman devlet reisi "Alman milletinin can düımanı 
Fransadır, daima Fransa olacakbr. Onun imhası için 

hazırlanalım 1 " dedi. Fakat ne vakıt? 
Son günlerde Almanyada «mÜ•· ı 

temleke isteriz. Alman milletini Y8f8t· 
ınak için buna muhtacızh> eealeri ıık 
ıılt duyuhnaya baflandı. Londrada çı
kan Sandey Kronik} gazeteıi bu mese
leye tahaiı ettiği bir ~fada Almanya· 
ııın vaktile müstemlekelere sahip bu
lunurken Ahnan mı1letini yaptmak j. 
Çin bunlardan zerre kadar istifade et• 
ınediğini «Sylüyor. Bu münasebetle 
Alman devlet reisi Hitlerin Almanya-
ııın müatemleke iıtemediğini bildirmek 
Gzeıe vaktile yazdığı bir makalesini de 
koyuyor. 

Bürhan Cahit, 
"Son Posta,, da 

. Arlradaıımız Bürban Cahit Son Po$
,ta'nm yazı ailmi !çine girdi Pazartesi 
,g'ününıden itibaren si7.e günün hldi· 
.selerini küçük fıkralar halinde okuta· 
caktır. 

Okuyucularımız roman muharriri 
J!iirhan Cahit kadar fıkra m\lharnri 
~ürhan Cal:lidi de tanµ-lar. Bqnun için 
,ukadaflmızm cevval Qs!Qbu, derin gö
,rüfÜ, dilf(indilriicfi fikirleri etrafında 
Jlliit&Wa &erdinl lüzumsuz buluyoruz. 
Emtni:s ld okuyucuJarmuz Son Posta
nın t.....rutı bu yeni ve kıymetli hü· 

Tesadüfün garabetine bakın ki Al· 
illan devlet reisinin vak.tile yazdığı 
((Kavvam» iıimli eserdeki fikirleri ile
ri ıüren bu makalede Franaaya Urfl 
layet ağır hücum ve tehditleri ifade e
ctezı •brlar da var. - .Viyetten b&ka kadar ll'Yinç dUJacak-

.larclır. (Deam ız ı.ı _.,,,,) 

Yeni Edebi Romanımıza 
bugün başladık 

Sinen Alev 
Yazan: Peride CeliJI 

e Baştanbaşa gaşanmq 
bir vak'a 

e Fırtınalı bir aşkın bütün 
safahatı 

• e Her say/ asında agn biı 
heyecan taşıyan çok 
kuvvetli bir mevzu 

e Yüzde güz yerli görüş, 
yerli tipler 

e Canlı bir anlatış, temiz 
bir ifade 

Peride CeW 

Bugün 8 inci sayfada 
"Sönen Alev,, i nasıl yazdım? 

Anlatan : P•ritt. C•ltll 
( Bug1ln sekizlnot sayfamızda ) 
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Hergün ' Resimli Makale: ----Nekesle cömerdin 

Harcı birdir/ 

._ __ Yav..n: Miılilttin Birgeıı -

Dünyada büyük bir ık.ültür hare~e 

ti yapmış ve bugünkü medenı -
yetin mühendislerinden o'fınuş bir mil
letin bazı zaman dar ve kısa görüşlü 
olmasını insanın aklı kabul edemiyor. 
Bununla beraber orta yerdeki hadise -
}ere bakacak olursak bunun başka tür
lüsüne inanmanın da mümkünsüz ol
dui!unu kabul etmek zaruri oluyor. 

918 deberi Fransa, daima faz1a iste
yen, fazla almakta ısrar eden bir siya
set ta.kip etti. Almanyanın sırtını yere 
getirdikten sonra ona o kadar ağır ı;~rt 
lar imza ettirdi ki bu şartl'an bir mil -
}et.in tamamen ifa edebilmesi güçtü. 
Bunun için Ahnanyada Nasyonal sos· 
raiizm doğdu ve adım adım ilerley~rek 
nıhayet Versay muahedesinden ayakla 
durur hiç bir şey bırakmadı. 925 ten 
sonraki Fransız hükumet adamları Al
manyayı lüzumundan fazla sıkmış ol· 
duk1arını anladıkları için siyaseti tadil 
etmek istediler. Fakat, değişme işin:le 
lfızım gelen cömertliği gösteremedikle
ri iÇin, azar azar, parça parça verdiler. 
Verdikleri hiç bir şeye yaramadı; Al
manya ile F-ransa arasında dostluk yap 
maık isteyen sosyal demokratları, Nas· 
yonal Sosyali.-,tler millet karşısınd~ ko 
lay vurdular ve nihayet Fransa, bırta-

~ 

Ressam Rafael ilk tablosun4 mek
tep sırasında yapmaya başladı. Şo -
pen ilk konseri çocukluğunda verdi. 

(sOz 
Mahlıemede tıraş 
Ettirilen maznunlar 
~ 

kım emri vakiler karşısında sükfıta Amerika haydudlarından F ransaya 
mecbur kalarak cVersay muahedena-
mesi ahkamının ihlfilini hukukan pro- sirayet etmiş bir usul vardır. 
testo• ITe irtifa eyledL Suçlular mahkemeye düştüler m~, * sakal uzatırlar, ve şahidlcrin kendilerı· 

Fransa bugün dünyanın en büyük ni tanımamaları için ~ekil değiştir -
bir koloni imparatorluğuna sahip olan 1 meğc gayret ederler. 
memleketlerden ikincisidir. Türklerle Üç gün evvel F ra.nsada da böyle bir 
meskun olan küçUk bir sancağı, mut- vak'a olmuştur: 
laka Suriyeye bağlayıp sonra da Su•i- Jose Peno isminde bir fspanyol deli
yelileri kendisine müttefik yapmakla kanlısı Fransadaki hcmşerilerinin ya
temin edeceği fayda ne olabilir? Fa-~ nında bir müddet ikamet ettikten son
kat, buna mukabbillSancakğınb~~riy.e~c ıra ;m,OOO peçetalarını da alarak oradan 
bağlanmasını ka u etme , ızım ~çın N "h ,_ d" · · 1 
hem Türk üğe hiyanet etmek, hem <le 1 s~vışmış... ı ayet ~en ı.sınL para a -

en tabii haklarını müdafaa etmesini rıle beraber yakalayıp hapse atmışlar. 
bil'ememek glbi bir vaziyeti kabul ey4 J ose Peno hapishanede bıyık ve sakal 
lemek demektir. Sancpjk Tü.r.kler'inin koyuvermiş, ve nitekim mahkeme hu
tabii hakiarı, bizrm ve Fransanın ~m- zuruna çıkarıldığı zaman sahidler de 
zalarıınt,zla .imzalanmış olan hukuki Ye kendisini tanıyamamışlar. O sıralarda 
sikafarın zaruri icap.arı, mutlaka hu reisin aklına bir çare gelmiş ve maznu
meselenin halledilmesini iktiza etti!"i- nun bıyıklarını uzatmı~ olması ihti -
yor. Mutlaka, haFledilecektir, çünkü malini düşünerek hemen bir berber cel
başka çaresi yQktur. Türk efkarı o ka- bettirmiş Jose Peno'yu mahkemede 
dar ateşlenmiş, hak uğurunda yaptığı . ' · kl k l · 

.. d 1 . k di · . ld 4 tras ettırmış... Bıyı ar ve aa a gı -muca e enm en sıne vermış o U<.,'U • • • 
nefis itimadı ve şeref ve izzeti nefis dınce maznunun asıl çehresı meydana 
hisleri bizi bu davaya 0 kadar kat'i ola- çıkmış, bu sefer şahidler kendisini tanı
r~ bağlamıştır ıki Sancak Türkleri is- yarak mahkemeyi tenvir etmişlerdir. 
tiklfillerine nail olmadıkça bizim bun- Muhterem cellat (!) 
jan va7.geçmemize imkan tasavvur e
dilemez. Sözün manasını bildiklerini 
J 918 den beri mütemadiyen isbat et
miş olan Türklerin bır ferdi sıfatil'e 
söylüyorum ki Sancak Türklerinin 
haklarının çiğnenmesine razı olmamı· 
zın ihtimali yoktur. 

* 

F ransanın celladı Oegiıbler bu se
nenin sonunda tekaüde sevkediliyor
muş. Celladın senelik 120 bin franklık 
tahsisatı varmış. Bu paradan şimdiye 
kadar hayli arttırmıf ve Paris civarın
da bağ ve bahçeler alcnış. 

Cellatlığa başladığının ellinci yılı
nı idrak eden Degibler bugün yetmiş 
yaşındadır. Bahçe ve gül meraklısıdır. 
Ve işin asıl garibi, insanları öldüren 
bu adam bir da1ın kırılmasına taham-
mü! edememekte, müteessir olmakta

SON POSTA. 

Bazı ~cuklar y~1arından umul
mayan büyük istidatlar ile .ink~af e

derler, bu küçükler yarının büyük 
adamlarıdır. 

Ailenin vazifesi bu küçük istidat
ları chenüz zamanı değil• söziyle 
söndürmemek, tazyik ile öldürme ,. 
mektir. 

ARASINDA) 
«--------------------~~-· 

HERGüN BiR FIKRA 
Beste kira acıdım 
Merhum Kaptan zadenin şarkı· 

Jan fena değildi. Fakat kendisi ga 
yet fena piyano çalar ve fena okur 
dtL Bir fÜD bir Mttliste kendi şar
kılanndan birini piyanoda çalıp • 
söylüyordu. Bu piyano çalıp şarkı 
söyliyen adamın kinı olduğunu bil 
nıiyenlerden biri şarkı bitince ya
nına yaklaştı: 

- Güzel bir şarkıya benziyor, 
dedi, fakat o kadar fena çaldınız ve 
o kadar fena söylediniz ki .. 

Dili ile yirmi 
Kocayı öldüren 
Kadın nasıl IJldü? 

Romanyanın timalinde Madam 
Matzik isminde bir kadın bundan bir 
hafta evvel ölmüttür. 

- Hakkınız var, sizin bu sözü • Madam Matzı1c tiımdiye kadar 21 
nüz üzerine bu şarkıyı besteleyeni kere evlenmiş ve 20 tane kocayı da 
hatırladım da ona acıdım.. toprağa gömmüş olm*la me~urmuf. 

- Niye ? Fevkalade acuze bir teymiş ve kocaJa-
- Şarkılarını kendisine herkes-

rını didikleye didikleye ö)dürürmÜf. ten evvel ben çalar, ben dinletirim 
Kadının 21 inci kıocaaı, bir ayı mü· de.. bak 

• ·--------------• rebbisi imiş. O kadından daha s ın-
32 yaşında mış, ve nihayet Madam Matzik koca-
09 del!a ameliyat sını yiyip Qitiremiycceğini anlayınca, 

ı• bir gün çat1ayıp kendisi ö1müş. 
Olan genç İki saatte kaç yumurta 

Çekoslovakyalı sporculardan T ork 

isminde 32 yatjında bir ~cnç garip hiT 

rekor salıibidir. 

T ork şimdiye kadar tam 99 defa a
meliyat olmuştur. Torlc 99 defa ame-

yiyebilirsiniz ? 
Delaguay eyaletinin bir şehrinde 

Robert Butingo isminde birisi bir gün 

lokantaya gitmiş ve altı yumurta 11 -

marlıyarak yemeğe başlamış. Altı yu-

murtayı yedikten sonra altı yumurta 
daha ısmarlamış ve bu arada aynı ma· 

sada oturan birisile siyaset mün~kaşa
sına tutulmuş, tekrar altı yumurta ıs--

marlamıştır. Bunun üzerine .münaka
şaya tutuştuğu adam Robert'in yumur-

ta yemesine hayran olarak daha kaç 
yumurta yiyebileceğini aormu~ o da 

lokantada bulunan bütün yumurtaları 
vyebileceği cevabını verince, ikisi bah

se tutuşmuşlar ve Robcrt lokantada 
mevcud üç yüz yumurtayı iki saatte 

yiyip bitirerek bahsi kazanmış ve yu
murta yemek rekorunu kırmı~tır. 

Amerika mekteplerinde 
yeni bir ders 

Haydi diyelim ki düne kadar Fran
sayı sağ cenah ve merkez idare etnıiş
ti. Sağ cenah ve merkez insanları :sc, 
malfun ya, ekseriya çok, lüzumundan 
çok fazla nekestirler ve Fransız em· 
peryaPizrninin mümessilleri olan bu 
unsurlar, iştihanın yedikçe arttığını 

darbı meser olarak tekrar edip durur· 
lar. Fakat, dünyanın sulhünü, dünya 
milletlerinin arasında müsaviliğin ve 
ha1<:kın müdafileri olan sol cenah hü.· 
kı'.'ımeti niçin işi anl'amakta geciki· 
yor? Onlar niçin cömert olamıyorlar? 
Niçin milli bir davanın, bundan sonra 
ne kuvvet ve ne de siyaset gürültüsü 
i1e baStırılamıyacağını ania~mıyo:
laı: ? 

dır. Kendisini damadı Hobert istihlaf liyat olduktan sonra, gene apor yap- Birleşik Amerika Hükumetlerinde
edecektir. mağa başlamıştır. Kendisi gülle kal- ki mekteplerde yeni bir ders ihdas e-

Hobert ilk idam esnasında heye- dırmağa ve Ski yapmağa pek merak- dilmiştir. Bu ders: Sokaklarda yürü-
cand~n bayılmış fakat cellatlığa de- 1ı imiş. mek dersidir. Amerika maarif nezare-

vam ederek bugü~ kayın pederinin ye- Tork apandisit, fıtık, karaciğer, ti, şehirde müruru uburun güçleşti-
rini tutmuştur. böbrek ameliyatları geçirdikten sonra, ğini gördüğü için, sokakta otomobille-

Degibler mesleği hak.kında: başı üzerine ;ukut neticesinde dima- rin, tramvayların altına düşmemek i-
« Hak ve adalet infaz mekanizma- ğından da ameliyat olmuştur. Doktor- çin ne gibi tedbirlere müracaat etme

sının en zor işini yapıyorum. Muhte- lar T or1k·da mütıhiş bir bünye muka- nin lazımgeldiğini, belediye nizamatı
rem bir insanım 1» demiştir. vemetinin mevcut olduğunu söyle- nın neden ibaret olduğunu talebelere 

ha hatırlatmak isteriz ki nekesle cö- mekte imişler. Tork Amerika tıb en- ders olar..k anlatmağa karar ~ermittir. 
merdin harcı birdir. cümeninde muayenesi yapılmak üze- Bu derslere, ali tahsil gönnüş \loförler, 

Muhittin Birıen re Amerikaya gönderilecektir. hoca olarak tayin ediliyorlarmış. 

Biriııcikanun 26 

r-
Sözün Kısa.Jı 

Yorgan gitti, 
Kavga bitti 

ı. iL 

N 
asrettin Hocanın bir hikayesi

1 
vardır: ! 

Hoca gece evmcre uyuyormuş. SQı.• 
kakta başlayan bir kavga hocayı uyanı 
dırmı.ş. Hoca yorganını sırtına alınca 
sokağa fırlamış.. Kavganın sebebin.it 
kavga edenlerin kim olduklarını öğre 
neyim diye sağa gitmiş, sola gitmişı .• 
Sağdakine som:ıuş, soldakine sorm.UŞiı 
fa.kat nafile .. Bir türlü öğrenememi~. 
Bu arada da açıkgözün biri sırtından 
yorganı kapınca kaçmış. 

Hoca eve döımıüş, karısı sormuş: 
- Kavganın sebebini öğrenebildin 
"? mı. 

Hoca cevap vermiş : 
- Öğrendim; kavga bizim yorganııt 

başına imiş.. Yorgan gittti, !kavga da' 
bitti 

Dünkü gazetelerdeki İspanya hava
dıistlerini okurken bu hikayeyi hatırla4 
rlım; İspanyanın dahili isyanına dış~ 
lan karışanlar yavaş yavaş çekiliyor• 
.a~ ... İtalyanlar çelkilıniş1er, Alınaıı 
la.r çelkilmek üzere imişler, Fransızla1' 
artık karışmıyorlarmış. Sovyet ler yac 
vaştan almaya başlamışlar. Ama ne v~ 
kit.. İspanyanın canım şehir!cri biı1 
yangın yerine döndükte~ binlerce fs:.., 
~yol biribirini kıyasıya öldürdük • 
ten sonra .. 
İspanyalıya şimdi sorsak; 
- Sizin işinize karışan, birföirleıinl 

tehdit eden dev'futlerden ne haber de-ı 
sek! 

İspanyalı cevap olarak NasreddlıJ 
Hocanın karısına söylediği gibi: 

- Kavga .bizim memleketin başına 
imiş, memleket yandı kül oldu, bitti. 
Onlar da birer birer gitti. 

Diye mi cevap verecek? 
Başkalarının lkavga1arına !karı 0 n Nas 

reddin Hocanın yorganı gitmisti. Ken. 
di -kavgasına başkalarını karıştıran 

İspanyanın da taşı, toprağı nesi varsa 
gitti. 

İ. H. 
---99"1W'r.;;:ı1111Nıı&Jr.:Z:-.... ..... _.............,.,_,.._.. •• __.... 

Biliyor musunuz ? 
1 - Budapeştc hangi şchirler;n bir• 

!eşmesinden hasıl olmuş bir şehirdir1 
2 - Esther trajedisi kimin ec:eridir, 

kaç perdedir? 
3 - Eski Epir yaylalarını işgal edel1 

halt.kın ismi ne idi, bu halkın nesi nıeş• 
burdur? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
_ı - Meşhur tarihçilerin babası sa .. 

yılan Herodote milattan 425 yıl evvel 
yaşamıştır? 

2 - Türkiye dahilinde eski \re meş• 
bur Truva şehrinin bulunduğu yer 
Çanakkalede, şehrin arka tarafında • 
dır. Şimdi buraya Hisarlık ismi veril !" 
mektedir. 

3 - Büyük Okyanusun gen~liW 
J 1,300,000 kilometre murabbaıdır. . ·---- .. ··----..... ,,....__., 

2296 parçaya bölünen ev 
Büyük F redrik yedi sene muhare• 

belerinde Efrain isminde bir yahudi· 
den harpte sarfedilmek üzere borç pa" 
ra almıştı, yahudi zengindi. Berlin b~ 
lediyesi civarında mükemmel bir k<>" 
nak inşa ettirmi{ltİ. 

Son zamanlarda Almanyada yahu" 
di aleyhtarlığı artınca bu binanın be" 
tediye yanında bulunması münasip, 
görülmemiş ve bu koca bina 2296 
parça ediJmiş, oradan kaldırılarak, şeb"' 
rin haricinde hali bir yere naklolun• 
muştur. J 

Köpekler beldesi 
Amerikanın Misori eyaletiniri 

İ.şte, insan ~ Türk olarak bu sual!e-
re makul hiç bir cevap bulamıyorum. 
Bunun iç'i.n, şu sözleri söylemeğe hi
zum görüyorum: Sancakta yanan bir 
hak, adalet ve insan ateşi vardır. Bu 
ateşi söndürmek lazımdır. Fransız ve 
Tiirk diplomatları bunu kolaylıkla sön 
dürebilirlerdi. Fakat, evvelce de söY!e 
diğim g'ibi, Fransa hariciyesinin k;fa. 

Pumkin kasabasının nüfusu ~Ol kifY 
----------------------------------------·---·---.,, den ibarettir, bu 'kasaba ziraatle met: 

I• S T E R ı• N A N ı• S T E R J" N A N M A 1. ı gul olan zengin bir yerdir. Halkınıll 

Iarı örümcekleruniş bürokrat müstem 
iekecileri, sol cenah hükfımetini hat.:1· 
ya sevketmclcte ısrar ediyorlar. Bun· 
dan dolayı ne kadar teessüf etsek a.l· 
dır. Çünkü Fransa fle samimi bir dost
luğun en haLis taraftarlarıyız. Bunun 
için Fransız dostlarımıza bir kere da-

çok parası vardır. Fakat buna rağnıeıf 
Noel eğlencelerine bazı ırltda.'}1anrnızm da iştirak et- maktadır. Binaenaleyh gayri müslimler nasıl bayram şe- bu kasabaya tek bir hırsız gircmernİf• 

meleri a1eythıinde bir yazı yazmıştık Bu yazıyı bir gayri kerinc iştirak ediyorlarsa, Türkler de Noele öylece işti- Amerikanın meşhur gangsterleri bura" 
rnüsl'im €azetec'i vatandaşımız okum~, doğru bulmamı~, rak etmelidirler.• lara sokulamamışlardır. Niçin mi? 
ıbize şöyle söyledi: Bu iddianın dt:>ğru olduğuna, hele bayram şekeriınize Çünkü buranın halkı hırsızların hii-

cNoel eğlenceleri dini ,olmaık;tan çııkmış, d.ktısadi bir hal' diğer vatandaşrarımızın iştirak ettiklerine biz inanm,_dık. cumundan kurtulmak için ka.sabad• 
almıştır. Alıs veriş doğurmakta, piyasada hareket ya~ fakat ey okuyucu sen: köpek beslemeğe başlamışlardı ... ~ 

1 S T E R 1 NA N 1 S T E R J N A N M A 1 kişilik ka!!abayı r>:wo çaba.o köpeii 

'--------...:..----------------·--------------------' muhafaza ediyormuf. 
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İspanyollar cephane yüklü bir 
Alman gemisini zaptettiler 

• 
Almanların 
·için Londra 

ispanyaya asker sevkigatznı durdurmak 
ve Paris hükumetleri harekete geçtiler 

Belgrad 25 (Hususi) - Akşam mişlercfü. Prado müfrezesinin yakı- lngilizler Par.İs hükumetinin tekli-
.gazetelerinin bildirdiğine göre, İspan- nında bulunan Vallegas amele mahal- fini kabul etmişlerdir. 

1 
yol hükumet gemileri asilere m~him- lesine bir kaç bomba isabet etmiş ve Paris 25 - ispanya işlerine mü-
mat götüren bir Alman gemisini çevir- bir çok kişi ölmüş ve yaralanmıştır. dahale etmelc. meselesi, gazeteleri ge-
mişlerdir. Hükumet tayyareleri Peruel ve Kor- ne me gul etmektedir. 

Geminin hamulesi tamamen zapte- dova istasyonlarını bombardıman et- Ami du Peuple diyor ki: 
dilmiştir. miştir. Bizim için bugün mesele, İberik 

J Bu :hadisenin vahim neticeler do- Londra ~5 (A.A) - İspanya iş- yarım adasının yavaş yavaş Alman 
'ğurmasından korkulmaktadır. lerine müteallik vaziyete bugün, Al- ordusu tarafından istila edilmesini ve 

Madrid 25 (A.A.) - Madrid mın· manyanın miktarı 30 bini bulan asker önüne ıgeçernediğimiz takdirde ikinci 
'takasındaki müdafaa konseyinin tebli- sevkiyatı meselesi hakim bulunmakta- bir Alman hududunun vücuda geldi-
ğidir: dır. Paris ' .. Londra hükumetleri dip- ğini görmek olacaktır. Berlinde 1span· 

Boadillanın şimali • şarki mıntaka- lomatik yollarla noktainazar teatisin- yadaki menafii azami hadde isal et
)ıında hükumet kuvvetleri Brunete is- de bulunmuşlar ve bu vaziyete bir ni· mek isteyen Hitlcr ile kendisine ihti
tikametinde ve ciddi hiç bir mukave- hayet vermek için ademi müdahale yat tavsiye eden ~üşavirler arasında 
ınete rastıgelmeksiz.in yenide~ altı kilo- komitesi mesaisinin neticesini bekle· bir cidal zühur etmiştir. Saatlerimiz sa
metre kadar ilerlemişlerdir. Asi tayya- meye imkan olmadığını müşahede et- yılıdır, fakat zaman henüz gayri mü-
1eler Madridi tekrar bombardıman et- mişlerdir. sait değildir. 

Atatürkten Kahraman 
Gazianteplilere: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) l türk'ün rehberliği altında ne şekilde i-
T oplantıda bulunan Hataylı dare edildiğini ve Anteplilerin nasıl bir 

Reşad müessir bir hitabede fedakarlıkla çalışt:ı.klarını izah etti. 
bulundu. Gene Hatay1ı Nahide de bir Hüseyin Remziden sonra kürsüye 
~ir okudu. çıl:~n Bayan Laledai Antep savaşında 

Bu top1antıda Gaziantep müdafaa- Türk kadınlarının rolünü ve fedakar
inna ait dıalk türküleri okundu. Pro- lıklarını anlattı, alkışlandı . 
ieksiyonla Gaziantep mapzaraları gös- Bundan sonra doktor Hayri Ay
~erildi. Gaziantep meb'usu Asım Ak- gen <etharpte çocuklar» adlı güzel bir 

oy da Gaziantep müdafaa harikasını hitabe irad etti. Doktor Hayri alkışla-
Jınlatnn bir konferans verdi. nan heyecanlı nutkunda: 

lstanbulda yapılan . toplantı - «Babalarının, ağabeylerinin 
Gaziantebin 15 ci kurtuluş yı.ldönümü memleket müdafaasında neler yaptı

~ün Eminönü HalkevinCie kutlulan· ğını ço'k yakından gören ve bilen bu 
mıştu. Törene Gaziantepliler, üniver- yavrular ibüyük1erile omuz omuza 
site gençliği, halk davetli bulunuyor- düşmana karşı koydular. 
au. Merasime tam saat 15 de istiklal Bu çocukların içinde başlı başına 
mar~ile baş1anmıştır. Marştan sonra !birer şahsiyet olarak yükselen küçük 
C:loktor Osman Barlas kısa bir açış nut· kahramanlar yetişti. Bu isimsiz kahra
ku söyledi. Mütareke senelerini mü- manian unutmamalıyız. 
teakıp Antebe doğru yürüyen Fransız Çünkü siperlere karavanayı onlar 
kuvvetlerinin çetin bir kuvvetle karşı- taşıdılar, postacılıkta güvercinlerle on· 
~aştığını söyledikten sonra sözlerine lar yarış ettiler. Bu yavruları saygı ve 
~öyle devam etti: sevgi ile analım.» 

«-Fransızlar tarihin en çetin ıo- Doktor Hayriden sonra Doktor 
ikak muharebelerini Antep sokakların· Fahri Can Antep kurtuluşuna ait muh
C:la gördüler. Fransızlar Türk azmini, telif hatıralarını nakletmiştir. 

rfürk cesaret ve vatanseverliğini unut- Bundan sonra merasime iştirak e
madılar, unutamazlar yahut unutma- denlere Antep fıstığı. Antep üzümü 
malıdırlar.» ikram edilmiştir. Konservatuar me-

Bundan sonra Gaziantep kurtuluş zunlarından Bayan Hadiye tarafından 
savaşını anlatan Hüseyin Remzi Tav-ı Şopenden müntehip pa.ı:çalar ç~lınmals 
şancı] kurtuluş mücadelelCTinin Ata· suretile merasime nihayet verilmi.ştir. 

Gürültülü bir 
içki alemi 

Bulgurca köyünde bir eğ
lentide bir adam yaralandı 

İzmir, 25 (Hususi) - Cumaovası za 
bıtası gece vakti Bulgurca köyünde bir 
çok kimselerin bulunduğu ve iÇ'kili bir 
ayin yaptıkları zannedilen evde cür
mü meşhut yapmıŞlardır. Hadise ma
halline giden jandarmalara kapı kapa 
narak !kanuni vazifelerinin yapılması
na mümanaat edilmek istenmiş v~ ni
hayet İzmirden gelen jandarmaların 
yardrmiyle suçluların hepsi yakalan -
mıştır. 

Tahkikata göre, Bulgurcada oturan 
Muharrem Narlıdere !köyünden bazı 
kimseleri içkili fileme davet etmiş, da
vetliler arasında bulunan Mürteza Ha 
lil 1 6 yaşındaki metresi, Fethiye adın
daki kızı da oraya ge~ imiş. Gene 
daveUilerden Halilin ailesi de orada bu 
lunuyormuş, bu kadın bir metresin bu 
lunduğu mecliste oturmak :istememiş 
ve eğlenıtiyi kocasile terketmiş, bunu 
diğer köylüler de takip etmişler ve ni 
hayet evde Muharrem, Fethıye ve Hü
seyin lkalııııŞlardır. Henüz anlaşılanu
yan bir sebeple Hüseyin yaralanmıştır. 
Zabıta eve girerek cürmü meşhut 

yapmak isteyince kapı bu yüzden açıl 
ınak istenmemiş Ve bu vaziyet evde 
ayin yapıldığı zannını tevlit etmiştir. 
Üç suçlu takip edilmiştir. Yaralı has
tahanededir. 

Loud Jorj sabık 
Krala bir telgraf la 
Takdirlerini bildirdi 

Londra 25 (AA.) - Reuter ajan-
sının öğrendiğine göre, halihazırda 

Tıiç biı- yerden maddi yardım gör- Iyıldönümü, bugün Ankaradaki Gazi- Jamaique adasında bulunmakta olan 
meksizin, kendi kahramanlığıyle, antepliler ve Ankara ha1kı tarafından Uoyd Geor.ge, Oük de Wrn<lsor'a aşa
kendini kurtardı ve <eGazi» ünva- Halkevinde salonun istiap edemediği ğıdaki telgrafı göndermiştir: 
nına bihakkın liyakat kesbetti. Ga büyük bir kitle tarafından coŞkun te- «Noel yortusu münasebetile Krallı
zianteplileri, o gün olduğu 6ibi bu 7.ahüratla kutlandı. Cenup hududu ij. ğın eski bir nazın olan ben, samimi 
gün dahi, derin hürmetle takdir zerindeki kahraman şehrin, bütün temennilerimi arzederiın. Sizi fevkala
eder.im. mahrumiyetler ve imkansızlıklar için- de takdir etmekte olduğumu ve bu ih-

Atatürk diyor ki: 

«Türküm» diyen her fehir, her de, on bir ay düşmanla nasıl mertçe las ve muhabbetimin size karşı yapıl
kasaba ve en küçülı Türk köyii, savaştığı anlatıldı. O f"lnlı celadetten mış o1an son muamele dolayısile daha 
Gazianteplileri kahramanlık misa· hatıralar yadedildi. Bu münasci>ctle ziyade artiruf olduğunu ve lmparator
li olarak alabilirler. En eski fağ. Tü~k evlatlarına, istiklal. ve Cumhuri· luğun son derece sevmekte bulunduğu 
lardan beri tarihi Türk yurtların· yetı emanet ederken tasvır buyurduğu- bir !hükümdardan mahrumiyetinin acı
da, Türklüğün yükaek varlıimı nuz elim vaziyeti hatırlıyan halk, bir sı ile mustarip bulunduğumu arzede
kahramanlıkla tesbit etm:ı olanlar gün gene istiklali müdafaa mecburiye- rim. 

tine düşerlerse, Gaziantep müdafaa. 
la, fahsen beraber- olduğumu be

sında olduğu pi vazifeye attlmak için 
yan etmekten duyduğum zevk ve içinde !bulunacakları vaziyetin imkan 

iş dairesi reisi tetkiklerini 
bitirdi 

/skenderun ve 
Antakya 

(.Baştarafı 1 inci sayfada) 
Fransızcanın Türkiyed.e ikinci dil sa -
yıldığını, yeni Türltiye-:ıJn kendisini 
Fransız ihtililinin kızı telakki elliğini 
hatırlatarak diyor ki: 

cİskenderun Türkiye için Kilikya 
kadar mühim bir hayat meselesidir. 
Hiç şüphesiz Sancak meselesini umu
mi politikayı ihlil etmiyen alel.8..de e -
bemmiyette bir iş .saymakla hatd edil 
miştir. Akdenizde ve Yakın Şarata em 
niyetimi% hiç bir dostluğa meydan oku 
mamayı emretmektedir.• 

Türk dostu şahsiyetler 
Vu mecmuasında Michel Pobeis 

Türk - Fransız dostluğu hakkında şu 
satırları yazmaktadır: 

cTürk - Fransız dostluğu ne dernek
tir? Bu söz acaba, siyasi ve diplomatik 
nezaket icabı söylenmiş bir cümle mi· 
dir? 

Türkiye ile Fransanın arasında sa
mimi bir dostluk tesis etmek isteyen 
şahsiyetleri burada h.aZt.ırlayapm. M. 
Frank.len Buyyon, Henry de J ouvenel 
ve Kamfilist Türkiyenin inkişafını 
Fransızlara anlatan Edvar Heryo, son 
zamanlarda da Montröde de Pol Bon
kur. 

Hakikat şudur ki, Tü.rltiye de Fran
sa gibi müşterek emniyet fikrine sıkı 
bir surette bağlıdır. Ankara hükfüne
ti, BaJ;kan Antantına dahil olmuş ve o 
rada birinci :Plfuıda rol oynamağa baş 
lallll§tır. Türkiye, eski düşman:lanm.ız 
arasında , beynelmilel taahhütlere ria 
yeti, harici siyasetinin ilk şartı olarak 
ileri süren v.e Avrupada hudutların ıs 
tatükoyu muhafaza etmesini isteyen 
yegane devlettir.> 

Dörtyolda Hatay bayrağı 
Payas, 25 (Hususi muhabirimiz .. 

den) - Dörtyulda kurulan Hatay Er 
kinlik Cemiyeti binasına bugün çoş -
kun tezahürat ve alJkışlar arasında Ha 
taylılarm bayrğı çekibniştir. 

Hatayhlarm marşı 
Felsefe Öğretmeni A. Faik Türk r 

men tarafından yazılan Hataylıların 
marşı şudur: 

Biz cihana ün verdik, tarihlere şan 
saldık 

Zafer semalarında bir kartal gibi 
ckaldık, 

Bir inkılap çıkardık çelik irademizden 
Bir yılan gibi sindi kara irtica bizden 
Yepyeni hız aldıkça Atatürkün 

sesinden 
Yurdumuz lkurtulac~k düşmanın 

çizmesinden! 

._ ispanya harp 
doğurac!l.k mı? --

E 

ç. . ., 
• ın ışı... -
•ı spanya ahvalinin her gün bir par-

ça daha aksi istikamette inkişaf et
mesinden doğan bir sıkıntı var. Bu sı· 
kıntıdan anlaşılıyor ki vaziyete bir ça
re bulunamadığı takd'irde, Avrupa 
için ınnumi bir muharebeye sürüklen
mek mukadderdir. Arlık anlaşılmış 
bir hakikattir ki İspanyaya, gerek 
Fransa, gerek Sovyet Rusya, Alman • 
ya, İtalya ve Portekiz yardım etmek -
tedirler. Bu yardım, yalnız silah ve 
cephane yollamakla yapılmıyor, ayni 
zamanda asker ve gönüllü sevkedil r 
mek suretile de fi'li bir müdahale ha
lini alıyor. Bu münasebetle şurasını 
kaydetmek Iftzımdır ki. tarafların bu 
yardımları, hukuk baknnından, ayrı 

ayn mahiyetler arzetımektedir. Mese -
la İtalya, Almanya, Sovyet Rusyanın 
yardımları, bu memleketlerde mevcut 
idare şekli noktasından, birer &?vlet 
yardımı gibi görünüyor. Buna muka -
bil İngilrtıereden gclen gönüllülerle 
Fransadan İspanyaya geçen insanlar, 
sureta kendi arzularile hareket eder 
hal ve vaziyettedirler. Halbuki onla • 
nn İspanyaya geçip Madridin müda
faasına iştirak etmelerinde, İngiliz ve 
Fransız sosyalist ve komünist teşki • 
ıaıtlarınm büyü'k ala'ka ve teşviki var
dır. Filvaki bu son iki memlekeüe 
idare rejimi, hayatı umurniyeyi tota· 
li~ bir şe1.··ı1de rnürari<abe ve nüfuz 
altına alrn~ değildir. Fakat Fransada, 
iktidar mevk"iinde solcu bir hükCıme , 
tin bulunması, İngi'lterede ise amele 
teşkilfitlannm ~k kuvvetli olınası, 
İspanynya fi'li müdahale ve yardımda 
bulunan memleketlerin vaziyetlerini 
mümasil ve benzer hale koymaktadır. 
Bu durumda ruhi mühim bir rol !fa 
eden şey, gene Fransız - Alman gc -
çirnsizliğii ve rekabeti oluyor. Fran • 
sızlar, İspanyada G€neral Frankonun 
muvaffakıyet kazanmasının, İspan -
yaya Almanların yerleşmesi demek 
olduğu kanaatile ellerinden geldiği 

kadar Madrid hükfmıetini takviye e • 
diyorlar. A'lrnanlarm hareketi de ma
kıls istikamette inkişaf edince, vaziyet 
had bir devreye giriyor. Tehlikenin e
sas merkezini işte bu ruhi nokta 
teşkil etmektedir. 

* 
.Mezhebimiz Kaınruist. biz asri 

Hatalanz, 
cTarhiten önce vardık, tarihten sonra Çin mareşallarından Çang-Hsü-Li -

yangın eline esir düŞEn Çin milli hü r 
varız•, 

Sünni, Şii yerine Kema'lizme taparız, kCımeti reisi ma-
cı:Tarihten önce vaOOık, tarihten sonra l_ __ ç_ın_ı_,ı _ _.I ıre.şal Çang-Kay-

varız!• _ Çek, uzun mü • 
Yepyeni hız aldıtça Atatüt.kün .zakereier netice • 

sesinden, si, nihayet serbest bırakıllnıştır. Umu· 
Davamız kurtulacak düşmanın miyetle Çin işlerine pek akıl ermez. 

hilesinden! Pnun için Mareşal Çang-Kay-Çek'in c
İçimiz tufan dolu, içimiz ateş dolu, saret~ ve sonra serbest bırakılışı me • 
Nerede sav~ yolu, nerede kurtuluş selesine de, akıllar pek nüfuz edeme

yolu? di. Onun için, lrerkes gıôi, işler.in da • 
Cepheye koşacağız, şimşek gibi bir ha iyi ayıdınlanmasına intizaren bu 

hızla, hadiseye cÇin ~i• dey'jp ~iyoruz. 
Suriye sarsılacak şahlanan atırnızla. • Sellin Ragıp 
Yepyeni hız aldıkça Atatürkün 

sesinden, 
Davamız kurtulacak., düşmanın 

hilesinden! 
Davanın öncüsüyüz, Hatay evHifiları -

yız, 

Dört .bin yıllık bir ırkın şerefi bizde 
yaşar. 

Atafüııkten uğurlu bir emir alınca biz, 
Çelikten bir sed olur karşısında düş -

manlar. 
Yepyeni luz aldıkça Atatürkün 

sesinden, 
Yurdumuz kurtulacak dii§manın 

İstanbul da 
çizmesinden 

Hatay Erkinlik bayrağı Hataylılar 
Ceın_iyetinin İstanbuldaki binasına ya 
nn merasimle çekilecektir. 

Ankarada yeni 
devlet binaları 

Ankarada Parti Kongresi · 
dün toplandı 

Ankara 25 - Cumhuriyet Halk 
Partisi Ankara vilayeti 1H35 - 1936 
kongresi bugün aaat 11 de Halkevinde 
toplanm~tır. Kongre Vali ve Cumhuri
yet Halk. Partisi llyönkurul Başkam 
Nevzat Tandoğan tarafı~dan bir nu
tukla açıhnıştır. 

Kongrede rapor okunmuş ittifakla 
tasvip edilerek. bütçe, hesap tetkik, di
lek encümenleri ayrılmı~ ve yann saat 
14 de toplanmak üzere toplantıya son 
verilmi~tir. 

•aadet yüced:r. 'Ve şeraitini düşünmİycce1derini damar-
Atatürk'e Çekilen Telgraf larındaki asil kana güvenerek haykır- Ankara, 25 (Hususi) - İş dairesi Ankara, 2S (Hususi) - Kamutay i-

reisi Enis Behiç Eski.şehir, Afyon ve dare heyetince Riyaseticumhur, Büyi"ık 
Adana havaliSinde ~ ve iş verenlerle Millet Meclisi, Başvekalet ve Hariciye 
ayrı ayn toplantılar yaparak i.ş kanu· Vekfileti :binaları inşaatı için 4,5 mil· 
nunun tatbikatı etrafında :i7.aha.t ver- yon lira kadar taahhüdata girişilmesi 
dikten ve yapdan hazırlıkları teftik için salahiyet verilmesine dair bir ka
ettikten sonra tehrimize döndü. nun teklifi hazırlamıştır. Teklif bugün 

Kongre bugünkü toplantı.sına niha
yet verirken Reisicumhur Atatürk'e 
Kamutay Başkanı Abdülhalik Renda 
ve Başvekil İsmet lnönüne Dahiliye 
Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri Şükrü Kayaya kongre
nin yüksek saygılarının arzedilmesini 
karar altına almıştır. 

Gaziantep meb'usları Nuri Conker dılar, ve Türklüğün büyük kurtarıcı
re Ali Kılıç tarafından Atatürk'e çe- sına, minnet ve tazim)erini sunmaya 
kilen telgraf şudur: bizi memur ettiler. Ellerinizden öpe

Büyük kurtarıcı Atatürk - Ankara- rek arzcderiz. 
Gaziantep kurtuluşunun 15 inci N. Conker A. Kılıç 

............................................................. 
öğleden sonra toplanan Meclis Bütçe 
Encümeninde görüşülm~tür. Bu bina 
lar Vilayetler evinden Çankayaya doğ 
ru olan sahada umumi planda tesbıt e· 
dilmiş olan yerl~re inşa edilecektir. · 
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BABIBLIBİ Bugün SARAY Sinemasmrla 

Bir tüccarın 100 bin!Esna/ cemiyetleri 
liralık serveti Reislerinin 

Gö~üldüğü duvar deliğin- Toplantıları 

Sanayicilerin yeni 
bir dileği 

Pek zengin ve müntahap bir 
Jönprömiyelerin en güzeli 

ROBERT TAYLOR 

program göreceksiniz: 
Ktıçllkler için neşe filmi 

1937 
M i C K E Y M A U S ' un ve yıldızların en sarışını 

LORETTA YOUNG 
Fransızca sözlü ŞEN SAATi 

GIZLi IZDiVAÇ Kısmen renkli Mickey Maus'u.1 
en son maceralannı tasvir eden den aşırılmış, kimin aşırdığı 

araştırıhyor 

Esnaf Cemiyetleri Reisleri dün Ti
caret Odası konferans ıalonunda top
lan mışlardır. 

Elektrik resminden olduğu 
gibi havagazı resminden de 
muaf tutulmalarını istiyorlar BQyük ve muhteşem filminde bnyllk film. 

Aynca: FOX JURNAL son dOnya havadisleri. Çocuklar için fiyatlar: 
• 

Kadıköyünde oturan ve isminin ya- Toplantıda esnaf cemiyetJ.erinin ye- Dün sabah Sanayi Birliği idare 
hey'eti toplanarak sanayiciler tarafın
dan yeniden yapılan müracaatları tet
kik etmiştir. 

Hususl ve lüks balkon 25, Duhuliye 20 kuruştur. 

zılmasını istemiyen Kayserili bir tüc- ni aene bütçeleri etrafında., esnafın 
car elinden mühim bir servet kaçırmış tescili ve 1936 hesapları hakkında gÖ· 

Seanslar bugUn saat 12,50 ile lt••l•r 

bulunmaktadır. rüşülrnüştür. 
Bu tüccarın bundan bir müddet ev- Bütçelerden ayrılan yüzde 25 yar- Sanayiciler, elektrik resminde oldu

ğu gbi havagazı istihlam resminde de 
tenzilat icra edilmesini veya bu resmin 
tamamen ilgasını istemektedir. Bu di
leği Sanayi Birliği Vekalete gönder
meği kararlaştırmıştır. 

Bugün MELEK sinemasında 2 film 

LOREL • HARDi ŞIRLEY TEMPLE 
En son ve en buyuk filmi : 

KOÇ OK 
PRENSES 

Bnyuk komedi 

BAN 
KAlltDEŞLERİ 

vel Avrupaya gitmesi icap etmiş, ser- dım faslının iki tekilde sarfına karar 
vetini de iyi bir yere saklamayı düşün- veril1!Jiştir. Bu paralardan bir kısmı, 
müş ve oturduğu evin bodrum katına esnaf cemiyetlerine kayıth olanların 
·inmiş, temel duvarında bir delik aç- yardıma muh'taç olanlara sarfedilecek, 
mış, saklamak istediği serveti bu deli- bir kısmı da umum cemiyetlerin yar· 
ğin içine koypıuş, deliği de betonla dım masraflarına a~ılacaktır ... 
kapamıştır. Bu hususu tesbıt etmek uzere cc- Oskudar 23 Uncu ilk mekteb Fransızca sözlU Fransızca sözln 

Bu Kayserili tüccarın duvar içine mi yet reisleri arasında bir hey' et se-
gömdüğü servet 72040 Tür lirası kıy· çi'lmiştir. Bu hey'et sucular cemiyeti tevsi ediliyor 

Bugün çocuklara dühuliye 20, hususi 25 kuruştur. 

metinde İngiliz lirası, 1600 lira kıyme· reisi izzet, Garsonlar cemiyeti reisi Maarif Müdürlüğünce Üsküdar 23-
tinde gümüş bir sofra takımı, beş, al- Recep, Marangozlar cemiyeti reisi Fu- üncü ilkmektebin tevsiine karar veril
tı bin lira kıymetinde mücevherdir. A- ad, Hamallar cemiyeti reisi Kadri, Şe- miştir. Bu mektebe mücavaz bulunan 
damcağız servetini gömdükten, kimse- kerciler cemiyeti reisi Kazımdan iba- binalar arazilerile beraber istimlak edi
nin bulamıyacağı bir şekilde emniyet- rettir. Hey'et iki tekilde sarfedilecek lecektir. Bu hususta sarfı icab eden 
le sakladığına da emin olduktan sonra bu paranın sarf şekline ait bir talimat- para, idarei hususiye hütcesinden tef
kalkmış, Avrupaya seyahate çıkmış- ~ame hazırla~aca~tır. Hazırlanacak ta- rik olunmuştur. 

Bugun SOMER sinemasında 
DANIELLE DABBiEUX 
A L BERT P R E J E A N - L U C i E N BAR R O U X' nun 

lımatname reıslerın bundan sonraki 
Neşeli ve kahkahalı, nükteli ve çok sevimli 

BELA 
tır. 

TATLI Bu seyahati kalb huzurile bitirerek 
adamcağız döndüğü zaman ilk işi ser
vetini gömdüğü yerden çıkarmak ol
muş, yaptığı beton örtüyü itina ile aç
mış, fakat mUhteşem servetin yerinde 
yeller estiğini görmüştür. Adamcağız 

neye uğradığını bilememiş, doğru po~ 
lise ve Üsküdar müddeiumumiliğine 

toplanhsında okunacaktır. Talimatna
menin esas şekli tesbit edilince icraata 
geçilecektir. 

Bu sabah da bu cemiyetlerin hesap 
işlerine bakan memurları bir toplantı 
yaparak muhasebe defterlerinin tutu· 
lacağı yeni şek.il etrafında esnaf şubesi 
reisi Kazımın vereceği izahatı dinleye· 
ceklerdir. 

Şoförler cemiyetindeki 
istifanm sebebi 

Şoförler cemiyeti idare bey' etinden 

beşi istifa etmi~ ve keyfiyet Ticaret O
dası esnaf şubesi riyasetine bildirilmiş· 

Komedisini görerek hoş iki saat geçirebilirsiniz. havetcn: OSW ALD 
KUAFÖR canlı resimler ve FOX JURNAL 

koşmuştur. 

Bu servetin nasıl olup ta yerinde A k l • 
yeller estiğine bir türlü akıl erdireme· n ara ıgatro 
miştir. Mektebinin 

ti. Bu beş ki~nin istifasının sebebi re
is intihabında zuhur eden ihtilaftır. 

Aza reisliğe namzet gösterilen 7:51! 
kabul etmemiş, bunun üzerine istifa 

etmişlerdir. İstifa edenlerin yCTine ye-
dekler geçirilecektir. 

Komünistlik 
tahrikatı 

Zabıta bazı şüpheli eşhası 
yakaladı 

Tahminlere göre bu para Kayseri- Muallim kadrosu 
\\ t.ücamn otuTCluğu eve aık. aık. giren . .. Zabıta şehirdeki gizlice komünist-

bl. E . t f d ah An'karada tesıs ve kuşadını yazdı- Bir portakal hırsızı mahkQm oldu lik tahrikatı yaparak saf ameleyi ig" fa-
r rmenı ara ın an vey ut ta evin v T' . 

b"t' .... d k" d -'- I b" gımız ıyatro mektebı, Ankarada Ce· Kadir isminde bir hamal manav le çalışan bir kaç kişi yakalanmıştır. 

baı 
1!_ıgmE e ı ~v e fotudrmax.dta 0 an ır lbecide Konservatuar binasında ve ŞKa rmenı tara ın an uvarın mu- K . . Ömerin dükkanından portakal çalarak Bunlar meyanında Ayvansarayda bir 

kabil dheti delinmek suretilc alınmış- onservatuarın hır şubesı olarak Maa- kaçarken yakalanmıştır. Yapılan mu- kurşun kalemi fabrikasında çalışan Sa-
tır. Fakat bu ancak ...__u_~katı yapan- rif Yek.aletin. in idaresi altında bir ay- h k . _ _ı b" L • la.haddin, Ayvansaray civarında başka 

ıarnu d il.'._ ed ba l a emesı sonun.aa ır ay napıs cezası- h 
ların tahminidir · · · .. .. 1 l anoerı t rısata ş amıştır. _LL" I t imalathanelerde çalışan Şükrü ve Me • , ışın ıçyuzu an aşı a- na manxum o mus ur. 
mamıştır. Mektebe orta mektep mezunları ka- ' met isminde 3 kişi de vardır. Bu adam-

bul edilmektedir. Şimdiye kadar altı Adana felaketzedeleri ların evlerinde arama da yapılmıştır. 
izinsiz takvim satarak talebe kaydedilmiştir. Emniyet Birinci Şube Müdürlüğü 
iane toplanıak yasak Meketep müdürlüğüne Münir Hay- için Kızılaya yardım bu husustaki taıhkikatına devam et-

ri tayin edilmi~ bir de Alınan hoca ge- Adana felA.ketzedelerl için Yüksekkaldı- mekteclir. 
Polis dün hükumetten izinsiz tak- T ----------

vjm bastırarak evlerden iane toplayan tirtilmiştir. Tedrisat müddeti üç sene- ~un Hacıpaşa apaı:ımanı Bay Hüsnü Kara- Bir Yunan vapuru karaya oturdu 
b dir. Şan, Vodvil, Opera kısım1arı var- asan 5, Türkiye Imar Bankası 500, Eyüpte 
ir adam hakkında tahkikata başla- dır. Şehir tiyatrosu rejisörü Ertuğrul Baba Haydar imamı Bay Osman Feyzi 8,25, Yunan bandıralı Corcuyos vapuru 

!lllŞtır. M h . ib k de ed . l Feriköy Sen Jandark mektebi 8 el sınıf taıe- 3500 ton Türkiye malı krom yüklü o-

Sam k 
ul slın _u mf eGaltep.te.

1 
Mt r.ısat aCemeş-. heleri 8,17, Banka Komerçiyale Galata ıube- D amb d atyada i ilk mektep menfaati- - larak erinceden H urg'a gi erken 

gu 0 acagı, • ıp 1 e es ut mı· aı 200, İstanbul aek1.zincl ll1t okul talebeleri 
ne, Samatyadaki Aya Kostantin kilise- lin de muallim kadrosuna dahil olduk· 9,21 lirayı Kızılay Kurumuna teberrü etmif- sis yüzünden İzmit körfezinde Dil is· 
si hey'eti idaresi tarafından tab'edilen ları beyan edilmektedir. lerd.lr. k.elesi civarında karaya oturmuştur. 

Uskumru akını 
başladı 

Uskumru balığı akını başlamıştır. 
Dün balıkhanede 110 bin kilo uskum.
ru kilosu 20 kuruştan satılmıştır. Us• 
kumru akını mevsimi gelmiş olduğun .. 
dan daha ıbollaşacağı ve fiatların da 
o nisbet dahilinde düşeceği umulmak .. 
ta.dır. Uskumrular münhasıran Boğaz
içinde tutulmakta, balıkçılann yüzül 
gülmektedir. 

Adalar civarında da torik balığı ye• 
niden bollaşmıştır. Dün, balıkhanede' 
20 bin çift torik balığı çifti 20 - 22 ku< 
ruştan satılmış, hemen hepsi İtalyan 
balıkçıları tarafından eatın a'lınmıştır ~ 
İtalyadan yeniden balıkçı gemileri ge.
lecek, ihracat mayıs ayına kadar de-
vam edecektir. Umumi vaziye'tten ba.ı 
lıkçılar memnun görünmektedir. 

Beeın Umum MUdür· 
lüs)ünün takvimi 

Matbuat Umum Müdürlülü tarafınd~ 

1937 yılı için çok nefis blr takvim bastırılı~ 
dağıtılmıya llaşlanınıştır. öz memleket man ... takvimleri Kostaki isminde bir şahıs Baştan lkıç tarafa kadar tamamile 

M dl 'ld A 1 ~ d k" U U ve ehemmiyetli surette karaya oturan 
civardaki ev1ere 25 kuruş mukabilinde uteme er ne şek• 8 şırı mıy ma en om r . . zaralar! lle süslenen bu güzel takvim, mu .. 

k k 1 G h ı Coreuyoa vapurunu Alemdar gemısı ha'-'·~k ki her yazı masasına ziynet verebl.,. 
satar en ya a anmış, takvimler müsa- avans alabı"lecekler ümrük mu afaza memur arı jh. 1 ıı.A4 
dere edilmif, Kos'taki hakkında takiba- R ... d . le d edl bar üzerine Galata köprüsünün altını 

kurtarmağa baş amıştır. lecek blr eserdir. 

esmı aıre r e mutem ere a- k ld · · · 
ta başlanmıştır. . ontro an geçırmıs ve bır buçuk ton 

vans olarak verılen paraların sarf tek- d k.. .. .. ..k· ı·· b" b 1 Bir çocuk haşlandı . . . . . ma en omuru yu u ır mavna u -
lı tayın ed.ilmı.ştır. Bu kabil avanslar, I dı H l k ld v 1 I K k S l _L l,_ d ,. . . . . . . muş ar r. ırsız ı o ugu an aşı an ara.gümrü te utan maına resin e 
acıl ıhtıyaçlar ıçın tedıye olunacaktır. b k·· .. 1 .. d _ _ı:lm· p ih • b" b k d k" 
Derhal ıhalledilmesi icap etmiyen hu- u "domureder ~'!_s~- ere eaıH ış, madavnda· oturan er an ın ır uçu yaşın a ı 

. . . yı ı are en J-\JUilet ve asan ın a· oğlu Mustafa mangal üzerinde bulu-
sus!ar ıçın mutemedlere avans veni- k" ·k· k" • "hti" hk · 1 d 1m k · 

• 
1

_ • ı ı ı ı.şı. ı sas ma emesıne veri \ nan tencere üzerine evri e suretı-
mıyeceKtır ve bu şekilde sarfiyatı gö- · ti" 

iplik idhali meselesi 

OSMANLI BANKASI 

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Gal::ı.ta, YenJcaml vt 

Beyoğlu Daireleri, Yılbaşı münasebetile 311 
llkkfl.nun (öğleden sonra) ve 1 lldnclkft..,. 
nun 1937 tarihlerinde kapalı bulunacaktır. 

Uyuşturucu maddeler inhisar ida
resi müdürü Hamza Tevfik ve müdür 
muavini Şakir dün Ankaraya gitmiş
lerdir. Bu iki zat. İplik idha1i etrafında 

Vekaletle temas edeceklerdir. 

mış r. le yanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 
rülen mutemedler bulunursa harcadık- JIJ'•••••••••••••••İll•lııİl••••••-•ıİllll-•••••••••••••••-lllııı. 

Dokumacılar Cemiyeti Reisi Y ah
ya da yarın Ankaraya gidecek, bu me
sele etrafında Vekalet nezdinde teşeb
büsler yapacaktır. 

ları meblağ masraf kabul edilrniyerek 
zimmetlerinde kalmış telakki edilecek
tir. Ayni zamanda bu şekildeki mua· 
meleler için sarf mezuniyeti veren a
mirler de mes'ul tutulacaktır. 

Küçük Haberler_ 
Ortaköy Fıkaraperverinin konıresl Konferans ve temsil 

Ortaköy Fıknraperver Cem.!_yetınden: Ce • Beşlktaı Hal.kevi konferans ve temsilleri 
nıtyctımizin senelik kongresi 20/12/1936 ta- devam etmekted.lr. CUmartesı günü meşhud 
rlhlnde ekseriyet olmadığından aktedlle - cürümler ve sosyal önemi hakkında Pulat 
memlştır. Kocagöz tarafından blr söylev verilecek ve 

Kongremiz sureti kat'iyede 27/12/1936 ta- Belkıs piyesi gösterilecektir. 
rihlne müsadif pazar günü saat 10.30 da Ce-

ıunmaları rica olunur. 

G" kı-b·· d 
mlyetlmizln merkezi olan Cumhuriyet Halk " " uneş 0 un • 
Partisl Ortaköy Ocağı binasında aktedllece- GUneş klubunden: Her ayın 1 lncl ve 3 ün-

ği d Ü l ln t incrl ri l cü cumartesi günleri verilen konferanslara n en sayın ye er eşr ca o unur. 
G

.. kl .. b.. .. k 
1 

il!Lveten cumartesi günü klüp başkanı Bolu 
uneş u unun ongres 

Güneş klübünden: Klübümüz yıllık Ml saylavı Cevad Abbas Gürer tarafından Atlet 

k l 2/ 2 cık" 11937 
te 

1 
.. .. ve Spor kelimelerlnJn Öztürkce hangi kay-ongrcs n unun cuma.r s gµnu 

saat 14 de klUp merkezinde yapılacaktır. naklarda~ geldiğine dair bir konferans verl-
Azanın mezkur gün ve saatte klüpte bu • ıccektlr. Aza ve dostlarımızın bu toplantıya 

şeref katmalarını dileriz. 

Filmlerin kralı ve bir san'at abidesi olan 

MAZURKA: POLA NEGRİ 
M 1LL1 Pek büyük 

muvaffakiyetlerle 
SINE1MASINDA 
devam ediyor 

Bugün 

s 
TÜRK 

1 
sinemasmda 

R K 
Muazzam ve emsalsiz Rus fllml 

ORLOVA • VOLODIN 
Sovyet film sanayiinin en güzel eseri olan il Rusyanın en bUyUk canbazhahesi, heyecaniı 
ve Moskova Operet ve Balet tiyatrolarının sahneler, zengin revtHer, Rus dansları V<' 
en güzel artistleri iştirak etmiştir. şarkıları, meraklı aşk ıııacerıısı 

---~ lıAveten: EKLER JURNAL, Bugün saat 1 de tenzilatlı maline ;a 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Edirnede içme suyu 

buhranı var 
Bu yıl hem meyva, hem mahrukat biraz pahalıca 

satılıyor. Mimar Hayrettinin eserlerinden olan 
Beyazıt camiinin tamirine bqlandı 

Edirne (Hususi) - Edirnedeki tarihi 
t. m·mari eserlerimizin tamirine bir 
bç senedenberi büyük bir ehemmiyet· 
le dt\ am edilmektedir. 

Geçen sene Üç şerefeli camiin esas· 
lı tamiri ikmal edilmiş ve bu güzel ese
tin bütün mimari güzelliği meydana çı
karı mıştı. Bu sene de Üç şerefelinin 
•lektrik tesisatı için evkaf umum di • 
tektörl üğünce keşifleri tanzim ettirile· 
l'ek 700 liralık tahsisat gönderilmiş ve 
\esisata başlattırılmı.ştır. B~dan başka 
&elimiyen.iın ha.rap bulunan çok kıy -
hletli ve san'at'kirane kapılanndan bi· 
linin asli şekli ve güzelliği mu -
bafaza edilmek üzere tamiri de mü • 
la.l:ıassıslarına yaptırılacaktır. 

Koca mimar Hayrettinin en güzel 
'8erlerinden olan Tunca sahilindeki 
8eyazıt camii avlusunun zarif met • 
halinin tamiri için umwnt müfettiş 
Ceneral Karun Dirik tavassut etmiş, 
başlıbaşına güzıel bir eser olan bu met
~in heyeti uınumiyesile beraber e::.ki 
tekli üzıere tamirine bir kaç gün evvel 
başı attırılmıştır. 

Edirnede havalar 
Bu sene Edirnemizde havalar diğer 
-~ ...... ~----- ................. 
Adapazannda 

bir facia 
Yersiz yurdsuz Üç kişi 

yandılar, biri öldü 

Aydmda Adana felAketzedeleri 
için balo 

Aydın (Hususi) - Vilayetimizde 
)'ılbaşı gıecEISıi Halkevi müsamere salo
buruia mükellef bir balo verilecektir. 
lıu baloda bir piyango tertip edilmiş· 
tı.r. Bak> ve piyango geMri Adamı 
felirket'7.Sdelerine hasredilecektir. 

lStanbul sebze 
meyva hali 

ve 

lzmit parti kongresinin 
bellibaılı münakqa 

mevzuu oldu 

~-=~'.t.::.Y«:~-:~-.;:-:·:·Y.:.-.. \\v.;:-:•.-m: •••••• PAZAR OLA HA~ BEY ...................... ···· otvo ~ Kı • ~· ·· 

- Sende hiç insaf yok mu Ha • 
lan Bey?_ 

... ······..... .... "" . . ... 

••• 'Oç katb apartımanının ..• . . . Bir dairesine elli lira istiyor
sun ... Bulunduğu yerin De fevkall· 
deliği var? 

Balık esirde bir. hay1r teşekkülü 

Hasan Bey - Ne oiacak dostum, 
karşısında iki tane veresiye veren 
dükkin var!-
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BAKIS 
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Tarih bize öğre- yazan: -yoktur. Çünkü an-
Y~.r ki, k_ım kül-ı l laşm~sınızdır. Avı-
ırun ocagını en Burhan Belge rupa>muayyen bir 
ı yakarsa, o ca..T!li1 tarih devresi için 
.n~-ve etrafına kendi damgasını da l:ullanılması lazım bir clrelime> den 
urmağa muvaffak olur. Ve bir diğe· ibarettir. 
nin si1ahlarma mağlup olsa bile, bu İşte, hadiseleri günlük ölçüler da ,. 
.r diğerini, ergeç, kültürünün hükmü bilinde değil de muayyen bir tarih 
t al r devresinin mafsallaşma noktaları gibi , ına ı . 
insanlığın, şimdiye kadar dai· mütalea ve tetkik etmekteki fayda 

rn ifoeri gittiği düşünülürse, bir budo.r. cAvrupa medeniyeti» adını 
>nmiyen ateş var demektir ki, verdiğimiz beş on asırlıık hadiseyi bile 
u ateş, tarih öncesının karan- daha önceki ve daha sonraki devirler 
klarını ne kadar mahdut bir arasında mütalea etmemiz, bizim onu 
ıha dahiTin<le çözüp mağliip etmiş o- insanlığın hayatında muayyen vasıf -
ırsa olsun, milletlerin elinden geçe lara malik bir cmerhale» olarak tetkik 
~e. bugün ~ığını dünyamızın ~er etmemizi mümkün kılmakta ve müta· 
jktasına yaymış bulunmaktadır. Iş- lealarımıza derhal bir serbesti, .istik -
~ ehilim kültür> ve bunun müeyyi - ıaı ve şahsiyet vemrek:tedir. Böyle 
~i olan chakim teknik» ancak bu • yapmayıp ta onu onun içinden te'tkik 

·ur. Bu ateşin sönmemesidir, bu ate· Etmeğe kalkışsak, cAvrupa hayranlı -
n kendini taşıyacak genç ve taze eli ğı» denilen malarya gilbi, tifu gibi ma· 
.ima bulmasıdır. Mtthafazakarlık ile lum ve bulaşık bir hastalığa tutulma.· 
kfunül aşkı ikiz iki kardeşimdir. mamrza imkan yoktur. 
dksa ayni varlığın iki ayn tezahürü Halbuki, bilhassa biz Türkler ve 
ü? Bunu bilmiyoruz. Muhakkak bir Tüıık münevvıerleri, bu hastalıktan 
'Y varsa, o da, muhafazakarlığın h!ç korunmağa çalışmalıyız. Çünkü he r 
·r defasında tekamüle mani olama • nüz ırkımızın ve milletimizin tarihini 
·ğıdır. Birinin tahakkümü haddini a· Avrupa tarihine inbbak eden nokta -
nca, öteki kendi hakkını, kanla, ih - ları ölçüsünde olsun tetkik etmiş de -
lal ile empoze etmiştir. ğiliz. Ortada bu hususta bir teık belli 
Roma, medeni idi. Roma, kudretli başlı ve ana ki'tap yoktur. Bütün 

ti. Fakat bir gün, kendini orjilerden ctanzimat> hadi.sesi, fikri hiç bir ha· 
lşka bir şeye veremiyecek hale ge - zırlık yapılmadan ve Avrupa mede -
nce, barbarların önünde mağlup ol- niyeti ile Osmanlı medeniyeti karşı -
J. laştırılmadan, Avrupayı taklide doğ -
Demellc oluyor ki, insanlığın müşıe- ru şuursuz bir kay4an ibarettir. Bu· 

'ık malı ve mensup oldukları ırklar nun içindir ki, cTanzimab, bize Av • 
, milletler kim olursa olsun şimdiye rupanın esaslarını değil, şekillerini 
ıdarki insan nesillerinin müstesna sdkmuş ve büyük çapta bir tek Türk 
~ biricik eseri olan cmedeniyeb üze- 1 mütefekkiri yetiştirememiş olmak gi
nde hiç kimse, monopol hakkı ilan 1 bi acayip olduğu kadar acı bir netice 
lemez. Roma giıbi bir kudretli varlık vermiştir. 
le, cmedeniyeb e ıayık olnuyazı bir Buraya kadarki mütalealarımızla a
ıyat sürecek olursa, onu onun elin· radığımız ek.riteryom> u ele geçirdiği
.m cbarbar» da ol.5al'ar başkaları a .. mizi sanıyoruz. Günümüzün Mdisele -
rlar ve onu daha ileriye götürürler. rini, cAvrupa medeni~ti> ve bu me-
cMedeniyet> üzerinde tasarruf bak· deniyetin geçen asıTki ve bu asırki in-

'· onu daha ileri götürebilecek olan- kişaf ve istihalesi bakımından tetkik 
mıdır. cMedeniyeb in tapusu kim- edeceğiz. Yani ve mesela: 

!'Cle değildir. Ona ister bir «çırağ>, is- 1. Mançurinin ilhakı ve Çinin isti .. 
•r bir «bayrak• deyiniz ve tarihin lası, Japon riıilletinin yapmakta oldu -
~rinlikılerine dalınız, göreceksiniz ki, ğu bir iş degi.kiir. Avrupanın geçen a-
ne şunun, ne bunun.. O, her defa -1 sJ.Iiki ve bu asıı1ki müstemleke politi· 
nda, kendini daha ileriye götürenin kası ile alakadar bir hadisedir. 
indedir. ı 2. Etyopyayı İtalya istila etmemiş -
İşte bu bakımdan, onu bugün Av - , tir. Etyopya istilası, Avrupa eınperya-
1palıların sayamayız. Çünkü daha lizminin mua.~n ve karakteri~ bir 
1celeri, Türklerindi, Çinli1erindi, A· merhalesidir. 
plann<iı, Greklerindi... Yarın da 3. Hind yasasını İngiltere vermemq 
ışkalarmın olacaktır. Fakat ne za '" ve Mısır • İngiliz ittifalo bildiğimiz şe· 
an olursa olsun, o, bütün insanlığm· kilde bir ittifak değildir. Bunlar, İn • 
r. giliz imparatorluğunun geçen asırki 

Bu hususta da mutabık mıyız? ile bu asırki müstemleke politikasın .. 
Fakat bugünün chakim kültür> ve da hasıl olmuş derin değişikliğe dela -
1akim tekni!k> ine bir mihrak ara - let eden hadiselerdir. 
ıak lazım gelirse, bunu, garpta ara - 4. Suriyeye istiklal verilmemekte 
ağa medburuz. Bu cÇırağ> henüz o- dir. Japonya, Almanya ve İtalya gibi 
,da dalgalanmaktadır. Bunu, ister devletler müstemleke istemesinler ve 
mh, ister ooğrafya bakımından lo - müstemleke istemeleri cihan önünde 

>lli7.e edelim, dilimizin ucuna gelecek haksız ve ayıp bir hareket olarak teş
an kelimeler, cgarp>, cAvrupa> dır. hir edileb'ilsin diye böyle bir manevra 
a!kat artık cAvrupa kültürü> ve cAv- yapılmaktadır. 
upa tekniği> demekte bir mahzur Işte, düı;ıya hadiselerini ileriki Ya -

zılarımızda tetkik ederken, buna ben· 
( *) İlk yazı geçen salı giinkü sayı • zer tahlıl usullerinden :is'tifade edece· 

'lızdadır. ~ · gız. 

CÖNÜL· • SL R. 
-ı 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Ankaradan Melahat imzasile bir 

nellrtup aldım. Benden çok geç ka -
ınmış bir vaziyette bir derdin ila
!ını soruyor. Söylediği şu: 

c23 yaşında, talihsiz bir kızım. 
'..Jaşıma gelmiyen felfıket kalmadı, 
'layattan bıkıp usandım, bu vazi .. 
rette iken karşıma bir genç çıktı, 
)enimle hayat arkadaşlığı yapmak 
stedi, seviştik. Fa:kat bir sabah kal
up baktım ki yanımda yo'k, gitrnış, 
ıradım, bulmak kabil olmadı, ne 
ıapayım?• 

* Bu genç kız için yapılacak hiç bir 
ey yoktur. Zira sevdiği erkeği 
:endisinden uzaklaştırmak için ne 
·apmak lazımsa yapın~, işlemedik 
ıata bırakmamıştır. Bu hata, mek • 

fubunun son cümlelerinden anlaşıl
dığı gibi, genç kızın evlenmeden 
önce sevdiği erkekle birleşmiş ol • 
masıdır. &ki bir kaidedir: Bir er • 
kek belki en ahlaksız bir kadınla 
evlenebilir, fakat kendisine nikah -
tan evvel kol açan bir kızı nikahı 
altına alması ender görülen şeyler- , 
dendir. 

• • * 
Ankara da Bayan (H. A. )ya: 

İçinde bulunduğunuz hayatın ta
bii icapları ile karşılaşıyorsunuz, 
bunda hayret edil~cek bir şey yok-

tur. Gayri meşru bir hayat yaşıyor
sunuz. Sizi erkeğe bağlıyan meşru 
hiç bir rabıta mevcut değil. Kanun
dan istifade edemezsiniz. Adamın 

hissine hitap etmeniz de imkansız, o 
halde ne yapacruınız? Bence hiç. 

TEYZE 
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"Son Posta,, nın resimli zabıta hikayeleri 

Mücrimin şeriki k .. ? 
ım. 

1 Rampage matbaam rrn hlru9119iııe 
• aaluıe olın~. Amelelerin miimeafili Fild, 

mlidüre, işçilerin taleplerini bilrurdi, Müdür, 

ameleler ite b11Jlaınazla11a, hiçbir veçhiJe ınil· 

ııalı::ereye firi~iyecetini kat'i bir tiaanla 9öy• 

ledt. F'ıld oldukça prip bir ta~la odadan. 
cbtan7a çıktı. 

2 Modnr, amelelerin bir hiddet ka· 
- rngası içinde yOzbinlerce liralık 

makineleri harap edeceklerinden korktu 
ve greve iştirak etmeyen amelelerin için
den, birkaç kişiyi seçerek onları gece 
makine dairesinde beklemeye memur 
etti. Bunlar Kuper, Arnold ve Brisko 
isimli nç gençti. 

ı 
9 Kapıların ve pence-
0 • relerin iyice kapan-
mış olup olmadığı dikkatle 
gözden geçirildi. Herşey 

tamamdı. O akşam usta
başı Dods'da nöbette bu
lunuyordu. 

4 • Umbqı Doda makinelerine qıkb. 
Matbıumın itil halde bubmmuına 

rapıea, eliııde yatdaıılık: f1T malı..ineye 
biraz yat damlatıyor, bu pftın bir ye
rin.i siliyordu. Nöbetçi ameleden Kuper 
l1e cam ••kılmıt bir halde onu "yreru· 
yordu. 

5 • Saat dokuzdu. Bu sırada amele 
mOmessili Fild evinde bir 6 Yanın saat sonra, ustaba:;;ı 

• Dodds ' numaralı dairede 
bir ses işitir gibi oldu. O saatte, 
orada kimsenin bulunmaması la.zıın 

ıellyordu. 

çorap tekine kum doldurmakla meş
guldü. O hesabım yapmış, kararını 
vermişti. 

7 • U.tabap Dodda haklı idi. 
Mathıumın içinde bi110yler 

eereyu etmekte idi. Gamaelilı 
blria, aıakinelerden biriniD yaııııula 
dllcilmlt duruyordu. Uırtabap arb· 
du ,_... ya., .. pldi. 

8 Lakin, bo sırada başka 
• birisi sindiği yerden 9 Ustabaşı ile bu yabancı arasında mUthiş 

• bir çarpışma başladı. Tam gamseHUı 

doğruldu ve ustabaşıyı takibe 
bqladı. 

herifiıı hakkından gelmek üzere idi ki, başına 

bir darbe indi ve olduğu yere yıkldı. 

10 Kendine rdditi zaman, nöbetcl 
• amele3en Kuper'in beyecanJa 

üıerine etilmit oldutunu gördii. Başına 
ıelenleri ulatb. Kuper, diter arkadllf· 
!arını ııdılda çatını. 

ıU • l\10c1Ur, 100,000 lira kıyme-
0 tindel.ri muazzam mnki

nelerden bırinin ehemmivetli su
rette tahrip ed.lmiş olduğunu usta 
başıdun öğren di. Zarar oldukça 
razı l idi. 

11 Nöbetçi ameleden Arnold, alelacele usta 
• başının yarasını sardı, Brisko da evvela 

mO.dOre, sonra da polise telefon etti. 

14 Polis ustabaşıyı dinledi, berşeyi 
• muayene etti ve kırık kapının bır 

vidası Ozerinde bilhassa durdu. Nöbel~". 
ameleler, Arnold, Brisko ,.e Kuper hiçbir 
şeyi bilmediklerini söylediler. 

' 

12 • Nöbetçi ameleden Ar-
nold ayni ıomnn<la, 

avlu tarafındaki kapılardan biri• 

nin dışarıdan Zorlanmıt oltlu

tunu da ırördü. Zorlanmış ve 
bonılmUJ kilıt l u u göa1.eri· 
yordu. 

U •t.a~~ıı D"!a~un ıöyle~ikler inden bu iıle t~f~İı edem_,«tdiği ihi 
kııının alakadar oldugu an ltJJdıyordu. Polısın buldugu bfr ip 

ucu, fÜpheyi amele mümeuili Fild'in üzerinde topluyor, diğer bir ip· 

uca da nöbetçi ameleden birini zan altına alıyordu. Bu ikinci suçlıı 

acaba kimdi? Nöbetçi ameleden Arnold mu, Briııho mu, yoksa Kı.ı· 

per m:? Bulunan ipuçları nelerdi? Bunları bulabilir misiniz? Bula• 
mazsanız 12 inci ıayf aya bakınız! 
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MADENi KUTULARDA KAŞE 
Mlz'lç Boğaz Ağrıları , 

LG P AN . Kışın bir çok insanları rahatsız eder. 
Yutkunmakta zorluk ve iztirap çekerler. 

Grip, Nevralji, Jf!>matiz,,.a, baş ve diş ağrllarına birebirdir. AKRiDOL 
o 

BIRE, 
1000 

3oğaz ve b11demcik -iltlbnpiılfi~! P .. ek 
çabuk geçirir. Soğuk algınlığından, Grİj} 
"e Nezleye ya!<a.anmaktan bizleri korur. 

Her eczanede bulunur. 15 
tanelik kMtuau 35, 40 tanelik 

kutusu 70 kuruştur 

İstanbul Yedinci İcra Memurluğundan: 

TARLADIR 
Yuvaııuı Emniyet 1&11dığına birinci derecede ipotek bulunan ve tama -

mma 2400 lira kıymet takdir edilen Edimekapıda Kariyeyi Atik Ali pa'4 
mahallesinin eski Ayayorgi yeni Bahçevanoğlu timdi Netler sokağında 

eski 37 yeni 14 No.h sağ tarafa ve cephesi yol sol tarafı Y orgi hanesi ve ar
kası Aleksinin arsasile mahdut evsafı &f&ğıda yazılı bahçeli bir evin satıl
muma karar verilmittir. 

İstanbul Alt1ncı İcra Memurluğundan: 
İki hisse itibarile bir hiueai Sabri Can Şamgulun uhtesinde olup Em

niyet 1&11dığma birinci derecede ipotekli bulunan ve tamamına 4320 
lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Hüseyinağa yeni Çukur mahallesin
de Salozağacı ve Halebli caddesinde eski 22, 75 yeni 20, 73 No. lu bir ta
rafı Papazyan karısı T akohi veresesi hanesi bir tarafı Milogodis heneai Halebli 
aokağı ve diğer tarafı Sakızağacı caddesile mahdut ve evsafı ~ula yazı
b bir k&rgir evin yarısının sablmasına karar verilmiştir. Zemin katında: 
Sakızağacı aokağmdan 73 No. lu kapıdan girilen zemini mermer bir antre 
ve merdivenle inilen zemini kırmızı çini bir koridor dört kömürlük ve 
zemini kırmızı çini Malhz ocaklı bahçeye kapısı olan ve aam1C1 havi mut-
fak ve hela bahçede üç ağaç olup Halebli sokağına yüzü vardu. Bu sokak
tan 20-No. lıdır. Asma katında: CamekB.nla bölmeli sofa üzerinde kartıhklı 
iki oda vardır. Birinci katında: Camekanla bölünmÜf salon üzerinde iki 
oda bir hela bir kiler vardır. ikinci kahnda: bir sofa üç oda bir hela iki kiler 
çatl katında: iki oda kiler ve potrelli tahtaboş olup demir parmaklıklıdır. 
Binanın beden duvarları kargir ve yan duvarı mütterektir. Zemin ve bod
rum kat pencereleri de...'llir parmaklıklı olup elektrik terkos tesisab vardır. 
Umum mesahası 199,50 metre murabbaı olup 64 metre murabbaı bina ze--
mini kalanı bahçe olan evin yansı tapudaki kaydında olduğu gibi açık art
tırmaya vaz'edilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya isti:-nk edecek mütterilerin kıymeti mu
hammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektı.~unu hamil olmaları icap eder. Müte:rakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma ~rtnamesi 22/1/937 tarihine 
müsadif cuma günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Bi
rinci arttırması 15/2/937 tarihine müsadif paurtesi günü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muham
menenin o/0 15 ini bulduğu takdirde üstte bırakdır. Aksi takdirde son ut. 
tırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arthrma on beş gün daha temdit edile
rek 2/3/937 tarihine müsadif salı günü .aaat 14 den 16 ya kadar Dai-
rede yapılacak ikinci arttırma netice!oinde en çok arttıranm üstünde bıra
kılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflis kanununun 126 ıncı maddesine tev-
fikan haklan tapu sicillerile sabit ohmyan ipotekli alacaklarla diğer ala
kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve ma-
sarif e dair olan iddialannı ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müabitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıt bedelinin paylatmumdan hariç kalır
lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve dell6liye reaminden iba
ret olan belediye ruıumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu-
nur ve 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli mütteriye aittir. Daha fazla ma
lumat almak isteyenlerin 35/3468 nu-:naralı -dosyada mevçut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayaca.klan ilin olu
nur. (3784) • 

·--
-- .. ---
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llcyoğlu 3 cü Sulh Hukuk llıikimli&inden: 
Abdiilvahnp, KaUna, Erat.o ve sa1rcnin 

müştereken mutasarrıf olduklan ve tama.mı 
15000 lira muhammen kıymetli Bcyoğlunda 
Tomtom mahallesinde Acıçeşme caddesinde 
altında iki dükkanı müştem!l bir bap 22, 24, 
26, No. lu apartıınanın tamamı lzalei şuyu 
için açık arttırmaya konulduğundan 1/2/937 
tarihine musadif pazartesi gımü saat 15 ten 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi Bnş
knLiplPince muzayede ile sat.ılacaktır. Art
tırma bedeli tahmin olunan kıymetin q, 75 
bulursa o gün ihale edılecektlr. Bulmadığı 

takdirde 15 ci güne ı:eıen 16 2/ 037 tarihine 
miısadit sah günu saat 15 den 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok arttırana ihale edi

lecektir. 
1 - İhaleye kadar birlkmlt olan maliye, 

belediye verglleri ve vakıf icareleri ve dell!ı
llye müşteriye nlttlr. 20 senelik vakıf taviz 
bedeli olan 1196 Ura müşteri~e aittlr-

2 - Arttırmaya girmek isteyenler muham
men bedelin % de yedi buçu~u nlsbetlnde te-

Zemin kabnda: Zemini mermer bir tatlık iki oda ve zemini mermer tu
lumhah kuyuyu havi ve alafranga ocaklı ve yer dolaplı bir mutfak ve mut
faktan geçilen zemini çimento f&plı bir çamatırlık ve buradan bahçeye 
kapı ve zemini mermer dolabı havi bir heli vardır. Birinci kabnda: Merdi
ven bafmda camekan olup bir sofa üç oda ve aynca musluk mahalli ve be
li ve odadan geçilen zemini renkli çini mermer musluklu alafranga ocaklı 
bir mutfak Citbu odada yük, dolap vardır) • İkinci katında: Bir sofa üzeri
ne bq oda ve taru vardır. Elektrik tesisatı mevcut olup arkada ufak bir 

bahçede mermer bilezikli ve demir makara tertibatlı bir kuyu ve bir asma 
mevcuttur. Bina kigir olup dahili ahşap kısmen yağlı boyalıdır. Zemin ve 
birinci kat pencereleri demir parmaklıklı olup aynca birinci kattan itiba
ren sarnıç vardır. Küçük bina mutfak kısmı olup iki katlıdır. Umum mesa
hası 123 metre murabbaı olup 14 metre murabbaı küçük bina 84 metre mu
rabbaı büyük bina zemini olup kalanı bahçe olan bir evin tamamı tapudaki 
kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmittir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya ittirak edecek müfterilerin kıymeti mu
hammenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmalan icap · eder. Müterakim vergı, 
tanzifat, tenviri ye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artbrma 
ıartnamesi 22 / 1 / 937 tarihine müsadif Cuma gfinü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artbrması 15/2/937 
tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci artbnnada bedel kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdfi baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 2 / 3 I 937 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacakbr. 2004 numaralı İcra ve İflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile aabit olmıyan 

ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan ..iddialanm ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire• 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiye ve resmi dellaliyeden ibaret olan Belediye 
rusumu ve Vakıf icarcsi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik 
vakıf icaresi taviz bedeli mü§teriye aittir. Daha fazla malumat almak 
isteyenlerin 36/1347 nnmarah dosyada mevcut evrak ve mahallen bsciz 
ve talrdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (._ 782) 

1937 YILBASI 
Hava Kurumu Büyük Piyango~u 

BÜYÜK İKRAMİYE~I 
(500.0· O) Liradır. 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000 

50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000 ) 
Liralık iki adet mOkAlat vardır. 

Keşide Yılba,ı Oeceıı yapılacakbr. 

BlleOer: (2,5), (5) ve (10) Liradır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız ... 

• 
...= 

minat akçesi veya ulusal bir bankanın te- 126 cı maddesine tevfikan gayrimenkul üze- lıaklnrı tnpu kütüğu ile snpit olmıynnlar sa

mlnat mektubunu get.ınneleri şarttır. rindekl ipotek sahibi alacaklılnn ile diğer a- t1ş parasının paylnşmasından hartç kalacak-

3 - Arttırma bedeli ihale gtinlemecinden lflkndarlar gayrimenkul üzerindeki haklarını dırlar. 
itibaren yedi gün içinde mahkeme :ıca~asma ve hususile faiz ve masarl!e dair iddialarını 5 - Şartname mahkeme divanhanesinde 
yatırılacaktır. Ak61 takdirde ihale bozularak . herhekesin göreblleeeğl bir yere asılmıştır. 
farkı !iat, zarar ve ziyan ve raız bild hükum ispat için llftn gunündcn itibaren 15 gün zar- fazla malümat almak isteyenler 936 27 san 
müşteriden alınacaktır. !ında evrakı miisbitelcrile birlikte satış me- ile Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başk5.tip1Jll-

' - 2004 sayılı icra ve mas kanununun murunn müracaat. etnıei:c:Iıler. Aksi takdirde ne muracaatları nan olunur. (28608) 
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Milli Demiryolu şebekesi üzerinde 
son pürüz de dün kaldmldı 

(Baştarafı t \nci sayfada) l ması o derece hayretaver bir sür'atle 
Çetinkaya, muıkavelenitn ehemrn.i'yeti- vaki oluyor ki .bu güzel teşriki mesai 
ni kaydettikten sonra hazırlanmasında günlerine erişeceğimden emin bulunu 
gösterdikleri hüsnü niyet ve yardım- yorum.> 
dan"° dolayı murahhaslara teşekkür et- Murahhas Ali Çetinlkayanın azim -
ti. İmzasının Noel gününe tesadüf et- kar çalışmalarını da bilhassa tebarüz 
mesinin de ayrı uğur olduğunu beyan ettirdi. Bundan sonra samimi hasbıhal 
etti. Elindeki likör kadehini hem No- le:rıde bulunuldu. Fransız murahhası 
ellerini tebrik ederek, hem de iki mem arasıra zarif espriler yaparak konuş
leket ve milletin geniş dostluğundan tu. Bu meyanda Noelden de bahseder 
bahis ile saadetlerini ~eyerek murah ken: «Bugün zaten adettir. Çocuklar 
haslar şerefine ikaldırdı. kunduralarını şöminenin önüne koyar 

Şirket murahhasının nutku lar> dedi ve gülüşüldü. 
Şirket delegelerinden Dövi Çetinka Merasimden sonra Fransızlar şerefi 

yanın nutkuna şayanı diıkkat bir ce - ne bir ziyafet çekildi. 
vap verdi. Murahhas gerek şahısları, Mukavelenin esasları 
gerek memleketleri hakkındaki dosta Mu'kavelenin esaslarile hattın bize ın 
ne hisler ve iltifatlara teşekkürle söze tiıkali dolayısile aldığım diğer malu I" 

başladı. matı bildiriyorum: Şiııketin bütün var 
Türkiyeye müteaddit seyahatleri lı:kları hükfunete 6 milyon liraya dev

olduğunu, ilkinin bundan 32 sene ev- redil~ bulunuyor. Bu para yüzde 
veline tesadüf ettiğini kaydettikten 5 faizli tahvil :iıhraç suretile şirkete öde 
sonra sözüne şöyle devam etti: necektir. Bu suretle hükU.met borcunu 

- Memleketimizde bir darbı mesel en çdk yirmi senede itfa için senede 
öğrenmiştim: «Eğer sükuttan daha iyi 4 78 bin lira verecektir. Hattın hasıia
söyliyecek lbirşeyim yoks'a sükUt ede- tı bütün masraflar çıktıktan sonra bu 
rim» Söylemek istediğim çok güzel şey parayı vermeğe müsaittir. Türkiyeden 
ler olmakla beraber heyecanımın, duy başka Fransa, İsviçre ve diğer beynel
gularımın tamamen ifadeye mani ola- milel borsalarda kote edilecek olan bu 
cağından bundan çekinmekteyim. An- tahviller münhasıran Maliye Vekilimi 
cak sükutumun da yanlı§ şekilde tefsi zin imzasını taşıyacaktır. 
ı-inden çekindiğim için hislerimi elim~ Teminat veya düyunu umumiye gi 
den geldiği kadar ve bütün samimiye bi beynelmilel bir müessesenin iştirak 
timle ifadeyi tercih ettim. gibi kayıtlar yoktur. 478 bin liranın ya 

Tiirkiyenin iktısadi kalkınması rısı döviz, yarısı da mal, ile ödenecek-

İlk tren 
Gerek arkadaşlarım, gerek ben bü - tir.: 

tün bir milletin iktısadi uyanmasına 

şahit bulunuyoruz. İk.tısadi uyanma - Şirketin imtiyaz mukavelesi 19 5 7 se 
nesinde bitiyordu. Şark Demiryolu 
hattı yıtbaşından itiıbaren Dev'let De 
miryolları tarafından işıletilece'ktir. A
yın birinde ilk tren merasimle İstan
buldan hareket edecektir. 

nın da Önderi olan Ulu şahsiyetin 
Tl.i.rkiye Reisicumhuru Atatürkün ö
nünde hürmetle eğiliriz. Onun Başve
kili ile vekillerinin büyük çalışmaları 
nı da takdir ve hürmetle ananı. · 

«Yol görünüyor» 
Vakıa bizler bu kalkınmanın biraz 

da kurbanları oluyoruz. Zira yol görü 
nüyor. Fakat büyük bir milletin muaz 
zam ceht ve gayreti önünde ancak say 
gı ile eğilmemiz icap eder. 

Ecnebi unsurlar 
Doğrusu da budur ki iiktısadi kalkın 

rnayı tarsin etmek için ecnebi unsur 
!arın bertaraf edilmesi lazımdır. Fa -
kat bu mukadder neticeyi karşıladığı
mız ve bu safhayı kapadığımız şu gün 
de ikinci bir çalışma safhası başlaya
cağından memnunuz. Bu safha hattın 
işlenmesi değil, fakat teşriki mesai saf 
hasıdır.• 

Teşriki mesai 
M. Dövi burada bir müddet tevak· 

kuf etti. Tamamen ağırmış saçlarını 
göstererek dedi ki: 

«Bu ağıran saçlara rağmen teşriki 
mesaiye yetişeceğimden de ümit va -
rım. Zira Türkiyenin iıktısadi kalkın-

Tarihten sayfalar 
( Baştarafı 7 inci sayfada ) 

Bertran birisinden kira ile bir zırh, 
bir at ve cirit atmış, kimseye haber 
vermeden meyıdana atılmış, kendisi -
nin ne kadar becerikli ve cesur bir de
liıkanlı olduğunu göstermişti. 

* İşte bu çirkin ve sevimsiz delikanlı 
Fransa kralının emrinde harplere gir
miş, az zamanda cesaret ve harptek·i 
ustalığile tanınmış, Fransız ordusuna 
zaferler kazaıruiırmışıtı. İngilizleri bir 
çok yerlerde o mağlup etmiş, Fransa
yı kasıp kavuran (büyük bölükler) a
dındaki haydut şirketlerini ortadan 
'kaldırmıştı. Doğduğu zaman ve genç
liğinde en yakın akrabasının bile ha r 

karetini gören çirkin çocuk Fransa or
duları başkumandanı olarak ve bütün 
Fransa tarafından peygamber gibi se-

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Daha bahçeye ayak basar basmaz 
bütün varlığı eski günlerin hatıralarile 
karıştı: İşte ihtiyar çam .. İleride koca
man çınar ve manolya ... Biraz ötede 
kiraz ve ayva. ağaçları .. Beride yez yer 
gül fidanları, çardağın üstündeki as
ma dallarile karışık akasya ... Bu a • 
ğaçların gölgelediği yollarda. ilkin kü
çük Mualla ile, sonra da seneler geç -
tikçe büyüyen ve durgunlaşan genç 
kızla gündüz ve gece, sabah ve ak -
şam, günün her saatinin başka güzel
liklerini seyrederek yan yana, kol ko
la ne kadar çok dolaşmışlardır 

- Dur Mualla, içeriye girmeden 
evvel akşamın iPce bir tül gibi ağaç -
lan saran karanlığına buradan baka -
lım; seninle gölgeli yollarda biraz do
laşalım. 

- Hayır yavrum, orası artık bizim 
değil.. O yollarda dola.şmağa hakkımız 
yok! 

- Ne yazık- Su güzel konağın sa -
tıld1ğma şimdi öyle üzülüyorum ki ... 

- Yaşamak ir:in başka çaremiz 
ynl-•u. 

Bunu söylerken genç kızın bo2azına 

tıkanan hıçkmk Ekremin gözlerine 
yaş getirmişti. 

- Benim cesur ve fedakar kızım
Diyerek onun elini okşadı. 
MuaJla küçük bir anahtarla kapıyı 

açmıştı. 

- İnanır mısın, dadım öleli dört ay 
olduğu halde hala kapıya her yaklaş
tığım vakit elim bilfüMiyar düğmeye 
gidiyor ve sonra hatırlıyorum. Ne Be
dia, ne de ben ondan sonra yabancı 
bir yüze tahammül edemediğimiz için 
yemeği lokantadan getirtiyor ve gün
delikçi bir kadına iş gördürüyoruz. 

- Geceleri yalnız korkmuyor mu
sun? 

- Korkmak mı? Çocuk muyum 
ben? Yalnız Bedia gittikten sonra ba
zı akşamlar üstüme bir gariplik, bir 
yalnızlık çöküyor .. evi çok büyük, 
kendimi çok kimsesiz bularak üzülü
yorum; fakat bunlar geçici duygular
dan başka bir şey değil. 

Konuşurken şapkasını, mantosunu 
çıkarmış, portmantonun aynasında 

saçlarını düzeltiyordu. 
Eıkrem masaya davanmıs. kanmıvan 

SON'·POStA 
-= 

Ekmek buhranı 
Nihayete erdi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
luk başlamıştır. Dün borsaya hergün· 
künden 100 ton fazla buğday gelmiş· 
tir. 

Hitlerin tazelenen 
eski bir yazısı 

Ekstra buğdayın 'kilosu 6 kuruş 35 
paradan, Anadolu buğdayının kilosu 
6 kuruş 7 ! paradan satılmıştır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 İngiltere bizi zarara sokmak istemeı.. 
Garip tesadüflerin bir başka cilvesi İngilterenin Avrupadaki g ... yesi, 

olmak üzere de İstanbulda çıkan bir Fransız hakimiyetine bir sed çekmek 

Umumi vaziyet etrafında zahire 
borsasile alakadar bir zat şunları söy
lemiştir: 

«Piyasamıza gelen buğday hergün 
çoğalmaktadır. Buhran tehlikesi mev
zuubahs değildir.)> 

Fırıncılar cemiyeti idare hey'etin
den bir zat da şöyle söylemektedir: 

«- Bugün İstanbulun bir çok 
semtlerindeki fırınlarda ekmekler be· 
lediyenin son olarak koyduğu narhtan 
5 - 10 para ucuz.una satılmağa başlan
mıştır. Bu vaziyet te buhranın tama
men zail olduğuna i~arettir .» 

Fırıncılardan birisi de şöyle demek
tedir: 

«- lstanlbul içinde büyük ve kü
çük olmak üzere iki şekilde fırınlar 
vardır. Küçük fmnların sermayeleri 
az olduğundan her aldıkları unu o gün 
ekmek yaparak sarfetmektedir. Bu 
suretle hergünkü buğday fiatlarından 
en çok müteessir olan bu kısım fırın
lardır. Büyük fırınlar ise yüksek ser• 
mayelerle idare edilmektedir. Bunların 
elinde her zaman stok un bulunabilir. 

Bugünkü ekmek yapma şeraiti hal
ledilmezse her zaınan için buhran 
mevzuulbahstır. Bir 'iOk semtlerimizde 
küçôk küçük fırınlar bulunmaktadır. 
Buralarda fırınlar buğday fiatı pe'k az 
farkettiği zaman hile ertesi günkü va
ziyeti ıbeklemek üzere az ekmek yapar
lar. Bu yüzden bu fırın \ardan ekmek 
alanlar başka semtlerdeki fırınlara ko· 
şarlar. Buralardaki fırınlar ise o günün 
ihtiyacı kadar ekmek çıkarmış olacak
larından lbu tehacüm karşısında müş· 
kül vaziyete girerler. işte mahalleler
deki ekmek buhranı da bu sekilde bas-

' ' 
lar. )) 

DaJhiliye Vekaleti lstanbulda bir
denbire baş gösteren ekmek buhranı 
etrafında vilayetten malumat istemiş
tir. İstenen malumat derhal gönderil
miştir. 

Çan- Kay- Şek serbest 
bırakıldı 

Şanghay, 25 (A.A.) - Soong ile Ma 
dam Çang-Kay-Şek, serbest bırakılmış 
olan Mareşal Çang~Kay·Şek ile bera -
ber Loyang'dan buraya gelmişlerdir. .............................................................. 
vilerek ( 1380) de ve bir zafer saba -
hında gözlerini hayata yumdu. 

Turan Can 

arkadaşımız, bu makaleyi Fransaya 
karşı söylenen sözler dolayısile ele a
lıyor, bunıları yeni zannederek heye
canla sayfalarına geçiriyor. Böyle hir 
makalenin yeni zamanlara ait bir vesi
ka olacağını farza imkan yoktur. 

F arzımahal, makale senelerce ev
vel yazılmayıp da yeni yazılmış olsay
dı uyandıracağı akisler acaba ya1nız 
arkadaşımızın sayfalarına mı inhisar 
edecekti? 

Mevzuubahs makalenin yalnız bir 
vesika olarak, bazı kısımlarını karile· 
rimize vermekle iktifa ediyoruz: 

«Salim ıbir düşünce ile, bugün şu 
sona varıyorum ki, biz Almanlar kay
bolmuş topraklarımızı AJlaha yalvar
malda, veya herhangi bir Milletler Ce
miyetine ümit.Jer bağlamakla. veyahut 
ta parlamenter konuşmalarla geri ala
mayız. 

Hayır .. Biz bu ülkeleri ~id.detJi, a
teşli protestolarla Alman ittihadının 
sinesine çekemeyiz. Fakat ve fakat' 
kuvvetli ıbir kılıç darbesile, buna kavu
şahi'liriz. Bu kılıcı kullanmak, bir mil
letin da!hil1 politikasının vazifesidir. 
Ve silah arkadaşları aramak da harici 
politikasının i~idir. 

Devletimiz, bütün Alınanları ku
caklamalıdır. Üçüncü Ra.yh, Avus
turyayı, Alman ırkından bütün Avru· 
pa halkını ihtiva etmelidir. 

Şu nokta da güneş gibi açık olsun 
ki: Alınan milletinin, halkının can 
düşmanı Fransadır ve daima Fransa 
olacaktır. 

Fransız harici politikasının en bi
rinci gayesi, Ren hududunun işgali, 
ve bunların ebediyen 'hakimiyetini de, 
Almanyanın parçalanması ve mağlu· 
biyeti ile elde etmektir. 

Binaenaleyh bizim yaşama arzu
muz, artık bundan böyle, sade passif 
bir müdafaa ile azalmamalıdır. Bilakis, 
halkımızın tam manasile yayılması, 

genişlemesi için imhasını en esaslı a
mil olarak telakki ettiğimiz, Fransa ile 
kat'i bir mücadeleye kendimizi hazır
lamalıyız. 

Arkamızı mUhafaza için, yalnız 
yeni hamlemizde İngiltere ile elbirliği 
etmek mümkündür. Ve lngilterenin 
yardımını elde etmek için de mazide
ki hiç bir fedakarlık bizim için büyük 
bir mesele olamaz. Mazideki İngiliz 
harp politikasının neticeleri Almanlar 
için pek müthi~ oldu. Bununla beraber, 

gözlerle ona bakıyordu. İnce vücudü Hasta bir ses cevap verdi: 
oval profilile o bu akşam her vakitten - Söyle sevgilim ... Daha şimdiden 
daha çok bir T anagra heykeline ben- her istediğini yapacağıma söz veriyo· 
ziyordu. rum. 

Birdenbire bu_ yumuşak çiz;gilerin - Şimdi seninle başbaşa neş'eli bir 
süslediği vücudü kollan arasına almak, yemek yiyeceğiz, sonra da salonda 
onu kendi varlığıle kaynaştırmak için kahvelerimiz.iJ sigaralarımızı içerek iki 
içinde coşkun bir istek uyandı; fakat dost gibi konuşacağız. Saat on birde 
ona doğru bir adım atar atmaz genç buradan çıkıp gideceksin. 
kız başmı çevirmiş, gözlerinden ruhu- - Sana hiç yaklaşmıyacak mıyım? 
nu okumak için onun ellerini tutarak Genç kız bir saniye gözlerini kapa· 
yüzüne dikkatle, ısrarla bakmıya baş- yarak sustu; sonra nefesi tutularak 
lamıştı. kelimeler tane tane ağzından döküldü: 

Bu bakışlar altında yavaş yavaş eri- - Gideceğin zaman beni bir defa 
yormuş gibi Ekremin başı önüne eğil- öpeceksin. 
miş ve bir şey söylemek için açılan - Peki yavrum .. sen nasıl istersen 
dudakları derin bir acile kilitlenmişti. öyle olsun! Bu gece seni o kadar tam 

Bahçenin derinliklerinden gelen ve manasile benim duyuyorum ki, bu his 
yavaş yavaş odanın köşelerini ince bir' her şeyin üstünde ... 
tozla kaplıyan karanlık, eşyaya sini -

olmalıdır. Halkın mukadderatı, mü~
terek bir muvaffakiyet ve kuvvetlerin 
aynı şekilde yayılmalarile birleşme -
lidir. 

Bu düşünce ile etrafımıza bakıp, 
kendimize Avrupada müttefik aradı
ğımız zaman iki muhtemel devleti gö
rürüz: İngiltere ve İtalya .. 

İtalyanın kuvveti bugün tamamile 
kökleşmiştir. Ve artık beynelmile1 ya· 
hudi 'kuvvetleri onun politika icapla
rına müd ıhale edemezler. İngilterenin 
vaziyeti ise çok karışıktır. Bu, bütün 
«demokrasilerden daha serbestl> ülke
de efkarı umumiyedeki gizH tesirleri 
sayesinde daha hala yahudiler, dikta 
törlük kuvvetini temsil ediyorlar. 

Yahudi idaresinin kalkması, Sovyet 
idaresinin sonu olacaktır. 

Bizim topraklarımızı almak siyase
timiz, Kameron falan gibi yerlerde 
tatbik olunamaz. Bu siyaset yalnız ve 
yalnız (münhasıran) Avrupada teza· 
hür edecektir. Bu topraklarımız kes
kin bir kılıçla, yani kanlı bir mücade
le ile kazanıltnalıdır.» 

Polis, 13 numaralı resimde görüldüğü 
gibi, makinenin yanında bir el sargısı 

bulunca, müdür, amele mümessili Fild'in 

elinde böyle bir sargı olduğunu hatırladı. 

(Resim numara 1) 

Nöbetçi ameleler, nöbete girdikleri za
man bütün kapılar, pencereler sıkı sıkı
ya kapanmıştı. Kapının vidasının 02 
numaralı resimde, yerdedir. 14 numaralı 
resimde de yakından göı:ülüyor> bir tor

navida ile gevşetildiği bütün sarahatlle 
görülmekte idi. Vidanın üstü paslı idi. İçl
ise parlatılmıştı. Vidanın başı kapının 

iç tarafında bulunduğu için dışardan ge
lene içerden birisinin yardımını gösterl
yordu. 

Ustabaşı Dodds bir müddet makineleri 
yağlamakla vakit geçirmişti binaenaleyh 
elleri ilkönce tem1zd1. (3 numaralı resim) 

Sonra yağlı ellerlle mütearnzın bolazma 
sarılmıştı. (4 numaralı resim) binaena
leyh, mütecavizin yakasında yağlı ellerl
nln izi olacaktL 

Esasen ustabaşı Dodds kendi kendJsl

ne sormuştu: Acaba Brisko neden çarça
buk yakasını değiştirmişti? (2 numaralı 
resimde gördüğünüz gibi, Brlskonun ya
kası çizgill, 11 numaralı resimde ise bem
beyazdır). Bu noktanın meydana çıkma.
sile Fild'in suç ortağının nöbetçi amele
den Brisko olduğu anlaşıldı. Brisko, vi
dayı içeriden gevşetmiş, Fild de, dışarı

dan kapıyı zorlayarak içeriye glrtnişt1. 

Asıl suçlu ustabaşı Dodds'un bolamna 
sarılan Brisko idi. 

yavrum? 
Ekrem bir rüyada gibi etrafında do

laşan Muallaya bakıyor, onu bu kadar 
yakınında görmek içinde soneuz bir 
saadet kaynağı yaratıyordu. 

- Bundan sonra Mualla artık b~ 

nim! Onun karşımda dolaştığım heı 
zaman 'böyle zevkle seyredeceğim. 

Yemekten sonra yan yana balkonda 
otururken ikisinden de konuşmak ka· 

biliyeti çekilmişti. Uzun zaman sustu

lar. 
1 

yor, odanın ha~sını bulutlayordu. Elektrikler altında ısı1dayan yemek Uzakta bir saat boğuk boğuk doku-
odası ıbu gece resmi bir misafir kabul 1 zu .. onu çaldı. -Mualla uykudan uyanıyormuş gibi 

silkinerek başını kaldırdı ve karanlık
lar içine gömülen kısık bir sesle söyle
di : 

- Ekrem, aylardanberidir benimle 
bir saat olsun yalnız kalmak için yal -
varıyor, ısrar ediyor, titizleniyordun. 
Yabancı gözlerden uzak ve rahatsız 
edilmek kork.usu olmadan benimle 
serbestçe konuşmak istiyordun. Ben 
her zaman bunu reddettiğim halde bu
gün sana bir sürpriz yapmak istedim; 
fakat aramızdaki her şeyin yıkılıp yok 
olduğunu istemezsen bana bir vaatta 
bulunacaksın. 

etmiye hazırlanmıştı. Beyaz sofra ü • - Bir sigara daha ver Ekrem. 
zerinde tabaklar ve bardaklar, çiçekler Kfüdtin alevinde parlıyan göz1erı 
arasında kristal gibi parlıyor - sevgile birbirinin içinde tutuştu. 
lardı. Mualla açık renk elbisesi ışıklar 1 - Çok mes'udum Mualla, bu gece 
içinde süzülerek gidip geliyor, yemek- i hiç bitmesin istiyorum. 
leri hazırlıyor, büyük bir neş·e ile ye- - Ben de çok mes'udum Ekrem. 

yip içiyordu. - Sevgili .. bundan sonra bütün örn· 
- Bir parça tavuk daba almaz mı- rümüz böyle başbaşa tatlı bir su gibi 

sın Ekrem? akıp geçecek ... Elini ver. senin sıcak· 
- Bu şaraptan bardağına iki par - lığını duymak ıistiyorum ... 

mak kadar koyacağım. Ne olur, hatı -
rım için bunu iç! 

- Şimdi ben kahveleri pişireceğim; 
sen balkona git, beni bekle, olur mu 

Ekrem kapıdan çıkarken genç k.2 
onun kolunu tutarak çekti: 

(Arkası var) 
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Suriyede çok şiddetli hareket etmişti ::r;.;:: ~~:ı;.::.:~nuştuklan· :ç:~~ğın:ı~:;?ih=~ veıı:~:;0~: 
Lafonten'in yazdığı manzum hika- Tavşan gevrek gevrek güldü: 

Mizacındaki otoriterlik yüzünden, Suriyeye vardıktan bir müddet sonra, istiklal 
fikirleri besliyenleri Cebelilübnanın Aliye kasabasında tesis ettiği bir Divanıharbe 

çekti ve Divanıharp vasıtasile bunlan ashrdL 
Halluki bu seyahat eaasında 1 cezalandırarak eski idare usulünde 

tördüm ki çöl, ufuklarını dol - devam edip gitti. Bu tedip hareketi 
duran o vahşi çıplaklık. içinde, fidderli idi. Bu tiddeti istilzam edecek 
insanı tabiatın en muhtefem gö- sebeplerin ciddilik derece9in~ tetk.i'ka 
tiinüşü ile kucaklıyan kum derya- ben imkan bulamadım. Fakat, taki -
!arından ve yanık yüzlü kaya yığın • batm esası, Balkan harbi zamanında 
larından mürekkep bafka bir alemdir. Suriyelilerin muhtariyet ve himaye is· 
Sabah ve ak.tam, giinq çıkar ve ba • temek üzere Franaaya vaki olan mü • 
tarken, türlü türlü Tenklerle donanan racaatlanna dair olan dosyaya istinat 
hu ufuklar içinde, Şamdan Kudüse, ettiğine ve bu meselede Balkan harbi· 
kudüsten Sinaya, oradan Akdeniz sa· 
hlMerine ve nihayet Medineye ve Şa- ni müteakip hal ve tasfiye edilmif bir 
ına dolaştığım esnada, bütün topraği- halde bulunduğuna göre harbin de • 

~' ufkile, hayatı ve inaanJarı ile bi - vamına alimet tetkil edecek sebepler 
tirnkinden büsbütün bafka olan bu a- bulunsa bile fiddeti haklı gösterecek 
lemin bizim memurlar devleti ma - sebeplerin mübrem sebepler olaca • 
~nesinin çrkardığı kanunlarla nasıl ğını zannetmiyorum. Bu te'dipteki if .. 
İdare edilebileceğini düşünürdüm. Su- rata misal olmak üzere fUnu zikret -
tiye ve Arabistan, bizim Türkiyemiz- Umumı harp esnasmda lngiltere Ha· meliyim: 

den büsbütün başka bir alemdi: Ta - riciye Nazırlığını yapan Edvar Grey Tedip fazla kuvvetli idi 
h~ti, hayatı, zihniyeti, .ik.tıaedı her şe- otoriterlik idi. 

)i... Bunun için o, bu yoldan gitmedi ve Balkan harbi zamanında 
Cemal P8f8 kendi anlayıtına göre Suriyeye vardı'ktan bir müddet sonra Suriye'1ilerin Fransaya yaptıklan mü

IÜzel telAk'ki ettiği eserini göstermek Suriyede muhtariyet ve ietiklal fikir • racaate riyaset etmit olan Abdülhamit 
içindi ki bizi oraya çaiırmıf ve dola.- leri besliyenleri Cebelilübnanın Ali • Zehraviyi, Balkan harbinden ıonra 
brıyordu. Halbuki biz orada bu ese • ye kasabasında tesis ettiği bir divanı Suriyelilerle konutarak anlatma yo
lin, uzaktan ifitilen bir davul sesin - harbe çekti ve divanı harp vasıtasile luna giden ittihat ve Terakki iy&n a· 
dan bafka bir teY olmadığını görüyor- de bunların mühim bir kısmını astı, zaaı yapmıftı. ' 
duk. Bana iÜJıqen güne fU kanaat ge- diğer bir kısmını da muhtelif cezalarla (Arkası var) 
liyorc:Iu ki Cemal P8f8 bata ve gaflet 

HASAN 
Acı Badem Kremi 

Bir otomobil kazası 
Şoför Talatın idaresindeki 2270 

numaarlı otıomobil Beyoğlun.da Kürk
çü çetıneden geçerken marangoz l\tiu-

yeler arasında çok meşhur olan bir ta _ Şu meşhur hikaye değil mi? La· 
nesi vardır: fontenin yazdığı hikAye ... 
Kaplumbağa ile tavşan. Bu manzum E ke disi" - vet ta n .. 

hikayeyi bir kere de ben anlatayım: _ Bu i.şde Lafonten yanılmıştır. 
Kaplumbağa bir gün tavşanla yarış Bak ben sana hakikati olduğu gibi an 

etmeğe kalkmış. Kaplumbağa hiç tav- !atayım: 

şana yetişebilir mi? Tavşan, derhal ya O, kulaklarını dikti, ben kulak ke· 
rışı, kabul etmiş. Yari§ sahasına gel· sildim. Dinledim: 
mişler. İlk işarette kaphmıbağa hare- - Bizim, dedi, kaplumbağa ile yap
ket etmiş, tavşan da arkasından kah- tığımız yarış bahsi müşterekli yarıştı .• 
kabayı bas~: Seyircil~r bahsi müştereke gitiyorlar-

- Yürü batkalım, ne kadar zaman- dı. Mesele basitti: Yarışı muhakkak 
da hedefe varabileceksin? · ben kazanacaktmı, onun için bahsimüş 

K a p 1 u m - tereke iştirak e-
bağa yolu tut • Yarmkj nushamızda : denıer benim 
muş, tavşan oy • k a z a n a c a • 
namaya başla - Vasiyetname ğıma para yatır-
mış.. Oynamış, mışlardı. Bir a-
oynamış.. Çok Yazan: Piene Mille ralık yanıma tn-
zaman geçmiş: ki geldi: 
Kendi kendine: Çeviren: Nurullah Ataç - Tavşan kar-

- Dur baka - - deş, senin1e biraz 

yım! demiş. Kaplumbağa bir iğne bo-ı hususi görüşmek isterim! dedi. 
yu ilerleyebilmiş mi? Bir kenar8:. çeki~~· Anl~ttı: ~. 
Bakmış, bir de ne görsün? Kaplum· - Sana kirlı bır ış te!klıf edecegı.m, 

bağa bir iğne boyu değil, adam akıllı baktım: herkes senin kazanacağın üze
ilerlemiş. Hem o kadar ilerlemiş ki bir rine bahse giriyorlar. Ben kaplumba
adım daha atsa hedefe varacakınış, ğanın kazanacağına bahse gireceğim.. 
tavşan derhal tabanları yalayıp olan- Kaplumbağa kazanacak olursa, herke
ca hızi'11e koşmuş ... koşmuş ... koşmuş!. sin koyduğu para benim olacak! 
Ama neye yarar ki kaplumbağa çok- - Benden ne istiyorsun? 
tan hedefe varmış, ve yarışı kazan· - Sen yarışı kaybet! 
mış. - E sonra? 

Wontenin masalı burada biter. 
- Bütün paralan ben alayım, yan• 

sını sana veririm. Daha ne istersin?. 
içindedir. Bizim için bu çöllerden ge
~rek fütuhat yapmayı düşünmek bir 
1-yal, içinden .ervet çıkartabilecek bir 
ftlctme 'kuvvetimiz olmayan bu mem
leketi muhafaza için yalnız harap A -
lledolunun yorgun çocuklarının kuv
~tine güvenmek bir gaflet idi. Bizce 
hpılacak yegine teYı Suriyenin ve 
liicazın kalbini zaptetmek ve bu 
ltıemleketleri gene oran\D insanlarına 
lbüdafaa ettirmekti. 

Hazreti Süleymandan sonra hayvan 
ların dilinden anlayan bir Lafonten 
gelebilir de Lafontenden sonra da ge
ne hayvanların dilinden anlayan bir 
de İsmet Hul\Jsi İmset gelemez değil 
ya! İşte ben de Hazreti Süleyman ka
dar, Lafonten kadar hayvanların dili

barremin dükkanı önünde oturan Elti- ni anladığım için bu i.şi tahkik etmek 
maya çarparak yüzünden yara1amıt-. istedim. Tavşanı bu.llium: 

- Mükemmel. Kabul ediyonım. 
Biribirimizin ön ayaklarını sıktık, 

ve ayırıldık. Tabii yarışı kaybettim. Ve 
kaplumbağa için bahse giren tilki bü
tün paralan aldı, aldıklarının yarısını 
da bana verdi. 

Ademi merkeziyet tatbik 
edilemez mi idi? 

Sabehaddinin «ademi merke
tiyet» proğramı içm acaba, o 
41evirde ve bu memleketlerde 
iri, tatbik eahaaı ve muvaffa'kıyet İm· 
~lan yok muydu? Bence, vardı ve 
Liç değılae bir tecrübeye değerdi. O 
~lar fÖyle dütünüyordum: Har
Le kadar biz, ademi merkeziyetçi ola
lbazdık.. Çünkü merkezde bir cazibe 
~vveti olmıyan her hanei bir devlet 
~iaıı içinde böyle bir siyaset derhal 
hrçalanmak demekti. Siyut kuvvet
leri llelmerkez değil de, anilmerkez is
tikametlere doiru inkitaf eden her 
>erde böyledir. Fakat, harbe girmekle 
>eni bir vaziyet kartısında bulunu • 
>orduk; ya plip gelecektik, yahut 
ltıağlup olacaktık. Mağldp olursak 
'-ıcsele yoktu. Kazara galip gelirsek 
Q Zaman merkezin cazibe kuvveti ta
~~ ile arbnıf bulunacakb. Binaena -
~' biz harp ile beraber Suriyede bir 
'demi merkeziyet tecrübeti yapabrlir
!liıt. Biz .harbe girer girmez, kuvvetli 
lllailtere, Mı11nn ıiyaal varlığını ve 
~~ukunu genifleterek onu bir kral -
L~~ tahvil etmİftİ. Biz de buna bir mu
~Ie olmak üzere Suriye ve Filistine 
hıU, bir muhtariyet verebilir ve esa· 
len öteden~ri mümtaz bir idare va· 
tiyeti olan Hicazla da daha eaaalı bir 
'ııla,ma yapabilirdik. lfulın tarafı -
'-117.clan verilip bizim nezaretimiz al
tında İfliyecek bir muhtariyetten her 
~retle istifade mümkündü ve Cemal 
~a bu if i meydana getirmeğe kafi 
~r çok vasıfları haiz olan bir adamdı. 
"llda eksik olan fey, zihniyetindeki 
lenittik ve faz.'la olan da mizacındaki 

Acı batlem kremi cilde yarar. 
Cilde bayat, düzıfuılük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehirle· 
rini, fena yailarmı temizler. Bu
ruşukluklarını, lekelerini, çilleri
ni, erpnliklerini, sivilcelerini iza 
le eder. Çirkin çehreyi rüzellet· 
ürir ve ihtiyarhfı rençleştirir. 

Fakat acı badem kremini herkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka acı 
badem yağile yapmak Jizundır. 
Bu hem mü§ldll ve külfetli, hem 
pahah •lr it oldufundan biraz an 
batleın. esansile vazelin yaimı ka· 
rqtırarak yapılan kremleri kulla
nan bayanlar cildlerini bozuyor· 
lar .. 

Halis acı laademden pek büyük 
feduarlıklarla istihsal edilen ha
kiki acı laatlem yaiuu krem haline 
retirmİf olan kolonyasile ve müs
tahzaratile mefhur eczacı Hasan
dır ki: ltriyatı nefis ve caziptir. 

Hasan acı badem yağı kremlle, 
Hasan yajsız kar kremini ve Ha
san yanın yağh rece kremini ba
yanlar seve seve kullanmakta ve 
eczacı Basanı te~rik etmektedir. 
ler. 

Sabun, kolonya, losyon, llvant.a, 
briyantin, ·saç sulan, sürme, pud
ra, tıraş bıçaiJ, dit fırçalan, diş su 
lan, c1iJ macunlan ve her türlü ıt
riyat ve müstahzaratta mutlaka 
Hasan markasını isteyiniz ve ara
yınız. Hasan deposu: Ankara, İs
tanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskite· 
bir. 

1 

J 
I 

1 

tır. - Bay tavşan dedim. Seninle biraz 
Yarışı kaybetmemin sebebi işte bu

dur. Bu iş Lafonten'in 7Al!lllettiği ve 
yazdığı gibi değildir. 1 .... ___ Y_e_n_i __ N_e_ı_n_·y_a_t __ _.I konuşmak istedim. 

Yeni Nasredclla Boca - cYenl Nureddin 
Hoca• pzetealnln ut 1&Jl8l zengin mttnde
reca& ,. l1lze1 rentll karikatürlerle bugün 
çıbmftu'. 

Şehir tiyatrosu 
Tepebqı 

dram kısmında 
26- 12- 986 

akşam saat 20.80 da 
BABA -Fransız tiyatroını 

Operet kHııımda 
gQndQz saat 14 de 

çocuk tiyatrosu 
PATMACIK 

akşam saat :»,80 da 
LEYLA we MECNUN 

Taksimde· Maksim 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 
Matine 16 da 

ZOZODALMAS 
ve TOMAKOSLA 
DKIHAMAM 

UKI TAS 

TAKViM 
tinci KANUN 

Rumi 1ene 
18la - 26 

ı oi Kanun R•ml sene 
18 1991 

Arabi 1908 
18DI -Kasım 
49 

CUMARTESi 

SABAH 
Şevval 

İMSAK 
s. D. 

S. 1 D. 2 88 11 12 61 
7 24 6 87 

Ôğle bdndi Yatsı 

talibe komanda etmel: ve insanın kendi gemllhıt lstedltf hedtı.1'fi'lileb1l· 
mektfr. SaA'fam ırnrrter mGthi, bayat mücadelcslııM muvaffakf/ttfn en tyl 
Ccminalıdır. Binaenaleyh ıinirlerf'nbf 

&romurıı ·Knoll· 

• tlM(etlendrrlnfz. bunun müsekkin ve mukavvi lelM be itte ıörüliII. 
Hfç bir zarvı roktur ve alışıklık vermez.. 

IO " 20 lıomprliaeyt lıawı lip. 
ede ~rde r~eıe ile UlahA 

Knoll A.·O .. ldmyevl maddeler fabr1kalan, Ludwfgshafen •/Rhfn. 

Denizyollan işletmesi Müdürlüğündenı 
Tekmil Hatlanmmn sherte kahve oc:aldan 937 Jdı için açık artbrma 

ile kiraya •erileceldir. Açık arttırma 28/Birincikinun/936 AAt 14 ele İtlet· 
me tefliiincle yapd.calmr. 

Karadeniz Hattı için 250 c&;er hatlar için 100 linhk t-ni-t lizırnchr. 
Şeraiti ...... için her sün müracaat edilebilir. «<3719)) 
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'' Son Posta ,, nın tefrikası : 70 

-·. ~ ...... 
iKiNCi Kl81M - A. R 

lhtiy?.r Aleksi baba coştu: ".Delikanlı dedi, bu ihtiW 
büsbütün başka türlü olacak.- Yüz kişinin, bin kişinin 
ihtilali değil, koca bir milletin ihtilali olacak, esirlerin 

çiftliklerde demirbaş eşya gibi satılanların ihtilalin 

• Son Posta • nın Tarihr Tefriba : 9 

Yazan : Celal Cengiz 

Gudea, Elamlardan Suz şehrini 
muhakkak almaya karar vermişti 

·O gün sabah, Ulu Tannmn önünde diz çökmüş, "Bu savaşta benim ve Ordumun 
su1ını yere getirme 1 Naboyu mağliip etmek ve Suz sarayını ele geçirmek 

istiyorum, Suz tacım kızımın başına geçirmek istiyorum" diye yalvarmıştı. 

- Aman Y arahbi !.. Kim bu adam, yarattığı din, belki yarın şarktan gar· 
acaba}. .. Bu kadar kudret, bu kadar ba hakim olacak.. taçlar devrilecek, 
salahiyetle söz söyliyebilmek için, bu tahtlar yıkılacak.. fakat o burada, bir 
adam kim olmalı} .. Ah, Emma .. bana, dağbaşı mabudu gibi sessiz sadaaız 
bu adamdan niçin uzun uzadıya hah· bağdaş kurup oturacak .• kim bilir: bel· 
setmedi L Bana bu adamı niçin ta • k.i de bilinmiyen ve göze görünmiyen - Sumerliler Alamla.rdan daha ı rum.. Suz tacını kızımın bqına ıe ·ırat kıyılarına ıöç ettikten aonra da bu 
nıtmak istemedi}.. ilah1ar gibi lıiç bir iz bırakmadan, kuvvetlidir. Gudeaya gelince o da as· çirmek niyetindeyim. Bu muzafferi • havalide sanayi ve ticareti, ziraat ve 

Diye söyle'niyordu ... Aleksi Baba· meçhuilerin ebedi sırları içine karışa· k.erin başına geçecek .. merak etme • yeti, bu büyük günü bana göster, Tan- ınimariaile büyük bir medeniyet kur-
~ıın yorgun sesi, tekrar duyulmuştu: cak .. ve, kaybolacak. yinJ rıml) dedi .. saatlerce mabedde ağladı mUflardı. 
\ - Delikanlıf .. Onlara söyle ... Bu * - Ya kızı .. ? Ona kim bakacak .. ) ve inledi. .. Bundan başka e.ki Türklerin altıll 
ihtilal, bü!bütün başka türlü olacak... CemiDe, Teodor Aleksiyef; geç vak· Anası hayatta olsaydı Gudeanın gözü - Gudea cleiifDlİf o halde, Aıu- madenleri lflettikleri de, Orta Asyada 
Elli kişiRin .. yüz kişinin .. bin kitinin te doğru, şatoya avdet ediyorlardı. arkada kalmazdı. cujuml Amcam fikrini deiitt'imıif. ıon zamanlarda .kqfedilen altm ocak• 
ihtilali değil; koca bir milletin ihtilali Cemil; zihninde düğüıQlenen bir ta· - Yurdumuz böyle bir tehlike ile l,te timdi eev.inclim. Suz ahanatı yı· larınııı bugün bala bozuhnıyan fdU1 • 
olacak ... Esirlerin ihtilali .. çiftliklerde, kım garib şeyleri çözmek, ve onların karfllafınca, Gudea kızını dütünür kılıraa, Tunçay belki gene elime dü .. lerinden anlaplmJftır. 
demirbaş eşya gibi satalanlann ihtilali .. sırlarını halletmek istiyordu. mü? Ona cariyeleri bekarlar.. fCr... Sumer Türkleri madenden etP 
insanlık haklarını kazanmak. iStiyen - Çok kudretli .. çok nafiz adam... Delikanlılar yav&f yav&f uzaklaf - * yapmayı bildikleri aibi, madenleri if' 
(mujik) lerin ihtilali .. anlıyor musun, Fakat, niçin böyle dağ bafında ~uru - tılar .. gözden kayboldular. Sumerlilere bir bakış letmeyi ve an'ate elveritli bir hale geıı 
delikanlı? .. Mujik ihtilali ..• Siz. bom- yor).. Tanzer: Tarih devirterinden binlerce yıl ön- tirerek uz.ak ve yabanca illere atmayİ' 
balannızla onlara yol ,acaksınız.. Teodor, kaçamaklı cevablar veriyor· - Niçin sustunuz~ Neden cevap ce, Türk ana yurdunda, timdi yerleri- ela bilirlerdi. Sumer, Suz, ve Akad 
bombalarınızın alevlerile, onların gi - du: vermiyorsunuz? ni çöller, kulDIBllar, bozkırlar, aıi ean'ati. o devirde Türklerin nasıl bir 
decekleri yolları aydınlatacak11nız.. - ~ilmem ki... Diye sordu .. kendi sesinin mermer göHer tutmu en ·n i denizler vardı. medeniyet kurdUklarmı gÖltermek~" 
onlar, önüne geçilmez bir dalga gibi - Önündeki kalıblar, bomba ka - ıütunlar üzerinde çınlıya.n akislerin • tik med . 'tl .aı .. ç fi'!-•--! bu d-- dir. 

l "- · · Ö . . enıye emn gur llZl'Cl"l ~- ,. 
yürüyecekler .. bütün zulüm ve istib- _ıo~~ııdi. Sonra... tekiler de, gene bu den başka biT şey duymadı. Kendı nizlerin kıyılarında ve feyizli vadile _ (Anall var) 
dat vasıtalarını kahir siliridirlerinin al· ış ıçın kullanılan ea.alarclı. ••• Her hal- kendine: r" de f .ı. tı 

d . . . ın ı~ınnış • 
tında ezip mahvedecekler .. kim bilir.. e, yeıu bir bomba icadına çalışıyor. - Kaçdar... Türklerin ana yurdu da Asya idi. t 
belki .. sizi de .. çiğneyip geçecekler... - Muhtemel. Diye söylendi .. geri döndü. Asya: Etıe denizinden Japon denizi. • IOD Poıta • 
Gorgo 1.. Bana, bir votka ver. - ~atta. .. .izin aoniağ_wıuz. bir ıu- Tanzer içini ~e~.. duvarlara sürü· ne; Hind den.izinden f İmal buz de • 

Aleksi Baba. artık IU8Dlwttu. De .. ale de oyle bir CZTab verdi. nerek odamıa gıdiyonlu. · T · '-- _ı__ uzan ul b' , __ _ -, . • nız erıııe &aUöC an u ır JUU"a 
ıün derin soluyordu. - Hangi suale?.. - Ah Tannın. sen benim gözlen· dı 

İstanbul Gelir ve Para 

BORSA Si 
G d "b" ·· __ _ı L___ H · · P " ed L_ d "' Ş'md' be d d" parçasıy: · orgonun ev gı ı vucuuu nan: - - anı ıız, « remel, llOl'\lyor .. mı n en JUtp& ınr ı ı n e un- Gerek A&.)'a .ortalaiın/d gerekse 116• 11 _ 

1936 
kete gelmişti. ~lin yanından ge. tecrübe~ bitti mi? .. » d~n~. O•w~a, !~YI gö~üf of~yc:bm, o korkak yi - Mezopotamyada mütema~en mey. 1--------------11 
çerken gülümsemı~: o:f,te, ugraşıyorum. Henuz ıstedigım gıtlerle böyle mı konUfurdum.. her • d a çık l akta l b. k __ L Türk Devlet Bor~ 

• T • • • an arı m o an ır ço OQlA • 
_ işte!. ihtilalin peygamberi... netıceyi elde edemedim.» dedı ... Her kes Alamlardan korkuyor .. bilmiyor • larm mevcudiyetinden de aıılatılıyor Lira Ura 

Diye söylenmişti. halde, keşfine uğraştığı yeni bomba • lar ki Alamlann başında kral Nabo • ki, Türk1er Orta Asyadan Dicle_ Fi. i"' T,ST.B. 1°'1,00 I" B llaltneB. 00,00 
Bu söz, bir anda Cemili .i-kaz etmi- dan bahsetmek istedi. dan ba~a k.imee yoktur. Sumer kar• ----- --------- "T.ST.B. D 21,m DabD! ıatltrU9',05 

,. kam --·~tL .. Üç. tek kelime ile - Belki... tal1arı araamdan biri çıkıp ta Nabo • 1 "T,DT.B. m «>,• 
kendisini irşat ede.n bu kaba saba köy- - Sonra .. Prena Yusupofla olan a- nun kafasını koparacak olursa, ne A- R A o~o Devlet Demiryollan Borçlan 
Iünün arkasından bakarak, gene ken- lakası da tuhaf... lam ordusu kalır, ne de Suz ealtanatı. ~ , "J , Ura ..... 

di kendine söylenmişti: - Hele onu, hiç bilmiyorum. Sa • Hepsi yıkılır gider. Srp.nl 97,25 b Anadola ITeD40.80 

- ihtilal, peygamberi... Bravo, dece ismim jşitirim. Tanzer oclaaına geldiği uman ken- Bugilnkü Program 81TU Bmıııım 95,00 il Anadolu 1ı1 "·ıs 
Gorgo ... Ona, öyle bir sıfat verdi lr.i... Cemil, Teodorun gösterdiği bu ke - diaine yabancı olmıyan bir sea işitti. 28 Blrlnc1tlnma ım s.,.ı. B t • 
Oral dağlarının kuytu bir köşesinde, tumiyet karşısında, artık daha fazla - Nasılsın Tanzer) ln'AlllllJI. Ura ı.1119 

adı bilinmiyen bir ormanın birbirine feyler sormak iatememifti. - Ah.. sen miaiıı Aau) lyi ki gel- Öll• aep1pta: ta. p. Mil. aı.oo ~ t.t. Tl'amYQ ~ 
karışan ağaçları jçinde, koca Çarlar Zaten, şatoya da gelmişlerdi. din .. b~n gene çok muztaribim. l2,30: PWı:la Ttlrlt maıdlı:lll. ıı.ao: Ban.. • • Bl. 10,00 Bomontl t~ 
ülkesinin mukadderatına hükmeden * C'.andan bır doatla konutmak, dert • dll, 13,05: PWı:la batıl milslt. U.21: Muh- • • Name 10,00 Terto. H,1; 
ismi meçhul bir peygamber... Onu~ M., Cemili abır..m\ı. brfıla • l~k istiyorum. teııf pllk ~ Mertes B. D. 90,25 A. Qlment.o U,25 

dı: ihtiyar sihirbaz, T anzerin eski dost- Akşam allflpta: 
- Bil.eniz, ne kadar merak ettim). larındandı. 18,30: Plltla dana mwdtlad. U,IO: Şehir ~ 

Bir Doktorun Di,.e .mınldandı. - Neyin var) - diye aordu ; g~ tlJatrosu komedl tllmı tarafından bir tem- lbterlln 618,00 il Dolar o.7968 

Gu··nıu··k Cama....... c -:1 b !_t_ M . . --'- " all. 20: Ttlrt muslkl beJeıt. ıG,IO: lllıa1r Nu- .. t7,ll T- 15 ı~'"' •-. eıııwa, ceva Verln'.eD.Df"nm se· r.ın mı ıızuyor r _..._ ,.. • l'raDIJ ıuu•.. , ~ 
d f 

...:1..: -~ .__ı_,_ • · k H c··zı · · ._ rettın ve arad•l"n taratmdaD. ... .u .. mu- ._ ________________ __, 

l.T. L. lfbt 

Notlarından (*) e ts- ....... ,an Y1fVGDA&. çıewuıı o - -. v ~~~~ o 1 erıının A.~. çol :~tand llk1al ve halk prtılan. 21: (Saat Aıan> Or- NAKİT 
l-::"="~-----------ı şadı. geçtı. ~wın mz ıyor, -.u çım e Dltra. D: AJaııa n borla Jaablrlerl a,30: Kq. 

- Geç bldmız. - Hali onu mu diifünüyorıun) BtJKB.BŞ ı Dolar 176,00 20 Drahmi 

Ekşi/iğ/.• - E... ne olar?.. - Şüphe yok. Ondan bafka kimi 16.16: Aılkerl bando. ıuo: H'.onm'. ıa.u: ı taceıttn 618,00 20 Len. 

Mide - Niçin. yorum).. ' dinmez bir 81Zı var. Pllkla I01olar. IO P. !'raJlll 111,,00~ J. Mart 

Bir çokları yemekten blr buçuk saat aon- _ Bir ~ey olmaz, amma... düfÜJlebilirimt Dün gece ıene rüyam· Şartıl&r.18.40: Bllencell şarkllar.19.10: Dam 2G Lire\ us.oo • LeJ 
ramide etşlllğhıden flkiyet ederler. 8'ı _Amması ne oluyor}.. da gördüm onu .. Nabonun koynuna pWdarı. I0.30: Haberler. JO.•: Dam pJ.Ak - 1-------~------
gtbllerln lşttbaJan mibauneldlr, Ol* - Hiç.. biraz köt iigünler yaşıyo - girmifti .. ah Iuııçayl Sen o aygırın lan. 22: Orkestra. .._ n.p• .. 
güzel yerler. Fakat dedlğlmiz gtbl ye - '• 11 da _.ı f _ıabili BUDAPBITS ı.. K. 1. ISıı ruz da... ~o arı aratın nana ne ea m yor· ,..,.~ 
mekten blr .müddet sonra boğazlarına ge- l'l· eu havalan. 19.10· v•-nad•"' natll lt*1 _.,._ Mlb&c:Ul BoD. w.Vl'I' 

- Hötü günler mi, yaşıyoruz-). tftın? • · ..,. · ·- -· 
len acı ek.tilikt.en müşteki olurlar. a. D!t_ - ha l 1 On t art k T. 1 G "k 22: Koruıer. 23.20: Salon prk:ılan. 2U: Ha- 1880 l8Deal eo,ocı OQl'l • • o,o:>J 
bazan haklld mide atrm _._..de-..~ - .cUmem.. na öy e ge iyor. - u unu ı , anzer o - 103,00 .Altlll lOl2 

- --- - T abaf fCY- niçİD?.. ten yere dilfCn bir yıldız nasıl çarça· berler · P&AG ~: : 97 .oo .Mecldlye 010 ~ / 
rlr. 
Bu gibi hallerden şlUyet edenlerin ml- Siz, Grandük hazretlerinin yaverile buk 8ÖnÜp kararına, Tunçay da tıpkı l7: Kıu temsil. 17.35: Alm.anyadan natll. ~-----------~~~~ 
delerlnde yemeklerini hazmeden usare- gittikten sonra, ben de biraz şato mü • onun ıı"hi. bir daha geri dönmez .. d(). 19.20: Pllt nefri,Jatı. 19.ao: Opera. 22.15 

nln fala lll'ul ınen1111 lıalüUr. Ba ı.. dürünün dairesine gittim. Orada, bazı nemez. Pllt neptyatı. 22.20: Haberler. 22.25: PWc 

NIJIJetcl 
Eczaneler 

la Uraz bu ekşlllği, acıııtı ve aanCIJI ya- ,eyler ititl!im. Doğrusu, ba.Lır beni - Dön1e bile onun yüzünü ıörm~ llefTlyatı. 22.30: cu haftlan. 
par. 
Mide ekşlllği olanlar kendllerlnl tedavi 

ettlrmelldlrler, çı.inkü çok seneler bunu 
çekenlerde mJdede çtban peyda olur. O 

zaman vaziyet ciddileşir. Midevi eqJ.IW 

korkuttu. me imk'n var mı) Şimdi dünyayı zin. VİYANA 
Cemil, oturduğu koltuğun kenarları· dan aıDi karanlık görüyorum. Onun 17.5: P1At neşriyatı. 17.65: 'V17olon ba't'ala- Bil pee naetel olan ecsaneler tuJar .. 

na dDlleklerini dayıyarak doinUdu. Bü- beni bu halde görmesini zaten iıte • n 19.10: Orkestra. ll.i5 : MUIUdll komedi. tltr: 

yük bir alaka ile sordu: mem. Varsın uzaklarda. yabancı n • 22.lo: Haberler. ~~az hanlan. t.1aaH1 eillllh:tlliktla': 

- Otursana fUraya, Maşa .. anlat lerde kalsın. Fakat, onun sevgisi içim· V.& Atar&Jd& : <ZIJ& MarU. AJlaıdarda : 
olanlar sirke, limon, salamuralar, salçalı d . . 16: Oda muslldsl. 17.30: Dana mualklaL 18. <·~•u.._ .. 1.) __ .__ .. ._ • <....,....."· 

bakalım.. neler if&ttin1.. e yansın .. sönmean. -~ · __ ,,._ · m--
Şl'Jler, baharatlı Jemıekler, altantl içti, I ha T fi: Opera. 21.30: Muhtellf havalar. 22: Dana BeyUlıdda : (HaJdar) . ...a.öniinde J 
kahve, çay kullanmamalıdırlar. Kızart _ - (Duma Meclisi). Jlde. bazı hldi- htiyar sihir z, anzeri avutucu musitl81. <Mehme' ltbmı). FeDerde • <Arif> • .,, 
ma :remetıer yememelldlrler. Yemetler seler olrnUf). ıözlerle yatıftırdıktan sonra ayağa Y • r ı •il I 1' r o ı r • • raaümrükte ; (Arif). KtotQlzarcla : 

- YML. ne Pli)- kalktı: l'J Birincikinan 938 (Hikmet Cemil). Salllatyada : (Teoıt1ot>· 
_Meclis Wa.odan (M Hkof). çok - Gudea Suz şehrini ele aeçirmeğe lsTANIHJL Şehremininde ; <N~>. ŞehzadebaflO"° 

dukları zaman blr mlkdar blkarborm a- ıaihim bir aatuk ~«Bu. yapı- and içti. Senin bmıdan haberin yok Ölle upJJata : da : <Halll>. 

lan ifler. buclaWık mı. ihanet mi~.» di- mu) 12·30: Pllkla Tllrt mu1t111. 12.50: Baft· Beyoila clhetln4ekDer: * ye feryad etmiş. Tanzer heyecanla bağırdı: dla. l3.05: P~ haf1f milzlk. l3.25: lıluhte- aaıatada : (BtbeJln mlsntl). Ha*91 ~ 
Not: Genç kJzhmla tstert tezahüratın - - Yok caaua)_ - Ne diyorsun, Aru? Amcam Su- l1f pllk ne§rl1a tı • de : <Barbut) . xasımpeşada ~ <V.,,,ıt 
~::n~eı::::...-:.: - Bu bd.r dejjl ki.. dahee Yar... zu aimağa karar verdi, ?1.~ mi) = =dö~en naklen varyete mil- Mertez nabl,ede : <Della Sacla,~ 

r. t b abalı b . .:~1. mabed ljlşllde : (!fargtleclpD). Tatıdlllde : 
yazılmıştı. Bir terttb yanbşl neticesi, Melikofla arkada9Mırı, medi.te ~grup - ı:.ve .. u 8 uy.... e 1111. 19.30: Konferans: Suat Dervl§ tarafın-
mentl olması azım gelen ctmııe, mtısbet tefkil etmifler.. hükUmcti tiddetle gitti. ulu Tanrının önünde. diz çöktü .. dan. 20: Müzeyyen ve arkadaf}an tarafından :-°=·~ .,. Adaladaldl-: _ 
şekilde çıkmıştır. Diizeltiyorum. tenkide aiıiJmit1er- «Ortada. meı·uı yalvardı: (Ba llılVafbl bemm ve ordu· TQrk m~ ve halt şarkıları. 20.30: Belma Büyiikadada: (Merkez). Heybelide: <~. 

<•> .. ll8tlan •esip ...._,...., ,.._ bir bakimet ~Biz.~ lwı 1 ada mun nrtmı ~ Suz~irmel Nabole yu ve arkadqlan tarafından TOrk muslldsl ve auf>. Kadıkt:Y ?c --. ~ .ı.unda : uıı~ 
__ • .,..., L!_ L=•• "---=-• ..1:..- _ı. mağlUp .etıne. ~ ve aarayını .. e •. ae- halk ıartııan. 21: <Saat lyarı>. o.rkestra. HA-'•da •• 1 ...... ,k •-ıcr>· 'ÖKildal' -bir ..... 1% Si ... JmR 1 

1

)W :nıa•I-. - WI 'PU' DU - - -...;._ um7"'9 •,7- ..UU-- &'tw '1.5 

sık..a -- , lııll --Mr ....._ dis• . 'ıı:. çirmek iltiyoruıo.. Suzlulann onum • n: AJana ,.. borsa haberler!. 22.30. PlAkla UJJmrede : (Sellmll'e . ___,JA 

pbi imdadmısa yetıteblllr. 1 
(Adam var). de bayım eidikJerini görmek iltiJo • aoıoıar. 

daha zi7&de hetlema olmplMlr, 

Bu gibiler, ek§Ulkten çok mv.ztarib ol -

lablllrler. 
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BU VILBAŞI 
Hakiki Fransız 

ŞAMPANYALARI 
ile neşenizi bir kat daha arttıreblllr•ll'.llZ 1 

• • 
inhisar mağazalarında 

Perakende şişesi 5 Lira 
BEIDSllCK ET. eo. MOROPOLI 

Markasını arayınız. 

--------------------------------------------------------------------

Aarl hayatta; bir yazı makinesi yanhanede olduğu kadar ey 
için de elzemdir. R E M I N G T O N 

size portatif makinelerinin emsalsiz modellerini takdim eder. 
--· Tnrldye veklli umumlsi: SIDNEY NOWlLL ve ŞÜREKASI 411-~ 

Tesisah Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

CMOHIM iLAN> 
T esİlab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine ait 

ccpembe» renkte ve «müstatil» tekilde hüviyet kartlarının 1 hrincikinun 
1937 den ~ iptal edilerek 1937 aeneai için muteber olmak üzen ccma
't'İ» renkte ve «mustab1» tekilde kartlarla tebdil edileceibıi muhterem 

1Diifterilerine arzeder. 
MezkUr kartlarm bat tarafında tirketin unvanı yani «TF.SISA n Fl.EK

TR.IKIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi» ve eğri olarak 1937 iNareai yazılı. 
dır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrİmuvafık addedilerek 
hi.milleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mütterilerin if1>U ihbu
ftameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
IDesalİyeti fimdİden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

SAT İ E 'nin 
Yeni get:rtmiş olduğu 

ELEKTRiKLi 
TRENLERiNi 

görmeden evvel çocuklarınıza 

TILBAŞI iÇiN 
Hediye almayıııız. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

ECE TUDSiL-HUDMA 

KUMA'11ZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ainlan T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Har eczanede areyınız 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme ısokak, 2S. 

ISTANBUL 

İlan flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santimJ 
sayılır. 

2 - Sahüesine göre hir santim ilin 
fia tı şunlardır: 

sa~• : . ı-••11r1111 
• :1-111. 
• :1-Zll. 

. : • - ı• . 

Sayfa 15 
===-

157 
Herkeain zevkine 

'llJiWl-J.egane ....._ 
IUttir. 

Birinci 
lllklfat Cep, kol 

Kuanmıttır. ve spcr 

Her hususta saatler• 
teminathdır. 

Türk Anonim Ele,ktrik Şirketi 

CMOHIM ILA > 
Elektrik Şirketi, memurinin 1936 aeaesine ait «c:retil» renkte ve • uı -

tatil fekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 1937 den itibaren iptal tile

rek 1937 senesi için muteber olmak üzere ((pemben renkte ve «mu tih> 

fekilde kartlarla tebdil edilecejini muhterem mü,terilerine bildirir. 
MezkUr kartlann bat tarafmda fİrketin unvanı yani «TÜRK ANr '1IM 

ELEKTRiK ŞIRKETln ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık adde "'rek 

himilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterilerin ifbu i bar. 
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olıııın neticeler içi her 
mesuliyeti timdiden redcleyler. 

DIREKTORL'. '.< 

~ ................................................ a. .. 

:1J~ffp~~2e :~~LAR:·.E 
SiGARA IÇENLlifi 

Nikotinin tahribatınd .ın kurtulurlar. 
Yürek, ciğer, ağız daim• temiz kalır. 

ı:;:o:c-~ 
Satış p •. p O p A Z A R 1 ::,14 • .uıaama n 
yeı i: kebapcı karşısı a 

Ta k litlarinden sakınunz ! T•klltlarJnden sakınını ~. 

lstanbulda H::va Gazı ve Elektrik ve Teşebb\. ..,atı 
Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

lıtanbul Hava Gazı ve FJeldrik ve T.,ebbüsatı Smaiye T&k Anonim 
Şirketi memurinin 1936 senesine ait «kül» renkte ve ccmultlıllh> tekilde 
hüviyet kartlarının l lkincikinun 1937 den itibaren iplal eclilenk 1937 M

nesi için muteber olmak üzere uturunç» renkte ve ((muatatil» f8kilde kart
larla tebdil edileceğini muhterem miifberilerine arzeder. 

Meakiar kartluın bq tarafııxla tirketin un'\lallı yani cclsT ANBUL HA
VA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA Ti SINAIYE TORK ANO • 
NiM ŞiRKETi» ve eiri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 
himilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, miifterilerin ifbu ilıbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edehilecek ~ neticeler için her 

mesuliyeti fimdiden reddeyler 
DIREICTORLOK 

Ölçü sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

Diler JVler : - • • r 
J - : :~ :.: (:l keli- at 

Ank•ted• reni •çalan İ 

SAKARYA ECZANES 
İtina, sQr'at, fiyatlarda itidsl, her gece açıkbr. 
Ulus, KulUb sinem••• Slr•autd• TeL 20• 

~ • · · 17 · cldes .. -11---=-c:1e L--'--:' , __ .. __ DIMDUlaDM!l.IDlD DCl maıne IGre C11Cr111 -ua, ........ , 

'ttui, tartı, litre, ölçek, metre sibi yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan 
--ölçü tabiplerinin en geç 31 • 1 • 937 günü alqemına kadar' Eminönü, 
1-"-ıa., Beyojlu, Kacbköy Ayar memurluklarına miincaat edeıek her türlü 
~ cimi boy veya çekeri ve mikclannı se;.terir beyannamelerden abp 

... ncMdan ve buhmclurchıklan bütün ölçülerini ailibiz Te temiz bir au • 
~ mezkUr beyannamelere mürekkepli kalemle yazıp t • 1 • 937 günün. 

.... • ıec 31 • 1 • 937 akf&nuna kadar mıntehlan içinde bulunduklan A
ttı .......takluma müracaatla kayıt ettirmeleri ye müracaat ki;xlı alma
t.,. IG:mmu Y• ahn11anlıu luıJdnnda kanuni takat :rasnlacaiı ........ ; • 
hele illa ..... (B.) (3728) ., 

me vardır. ~~-.. 
4 - İnce ve kalın yazılar tutacak- ----------------- -------• 

ları yere göre santimle ölçülür. 

DOYÇE ORIENT BANK 
DresdBer Bak Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tiirlıi~elri ,.w.n: 
Galata - İstanlJsıl • İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H• tirli 6anla iti * 

Açık Eks~ltme llinL 

Belediye Sular idaresinden: 
idaremizin llir yıla ..abu ntak Ye dfttıerleri apk-iltmeJ• .... ul'11Uf

tur • 
1 - Bu it için tanzim edilen f8l'lname Levmn eenWnden pmwz ola-

rak verilir. Ve örnekler ıösterilir. 
2 - Açık eksiltme 6/lkincikinun/937 Çu,aınba sinü saat 15 de Tak

aimdeki idare binasında yapılacaktır. 
3 - Taliplerin muayyen gün ve saatte f8rtn&me mucibince iıılıuede mü-

tefek4 k".a~i•)'on& .-a:.üracaatlan. ~3787» 
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D NUP· DOLA .. flP 
ALACAlillN•llAD~·llCA•OLACARTlll· 

O. T • T • A. Ş • Beyoğlu lstlklil caddesi, Tokatlıyan kartısında 
ve B o u R L A B l R A D E R L E R: Mağazalarında, Ankara, latanbul, Beyoilu, lzmir 

d'/-d§eg/nfahit 
. · Gazeteciliğin içyüzünü 

anlatıyor 

mşttk~a/~ 
En 9iJze/ şiirini 
neşrediyor 

· tbttŞ}fu, ~ E:Jd/An{}fif11ifı TOPkAPI MÜZ.İ MÜ"WÜ 

Ortaya yep eni~ Haya Duygusunu tahlil ~uhsın ÔZ. 
b · . Y farıhı ediyor Türk çiniciliğinin 
ır Vesıka atıyor tarihini anlatıyor 

Hakiki Ç A M kokulu # Doktor 

EREN L YASI 
lbrahi~ Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada bergnn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet!: Kar.köy K8prlhafa 
Tel. 42362 - Sirked MUhiird.-de 

Haa TeL 22740 ___ ,,, 
Trabzon Postaları 

Pazar, Salı 12 de, Per
ıembe 16 da. 

lzmlr sür'at postası 
Cumarteıi 15 de 

Mersin postalan 
Sah, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

iz mit 

- Cumartat, çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, aalı, per· 

ıembe 9,30 da 
Mudanya - Pazar, Salı, Per-

ıembe, Cuma 

8,30 da 
Bandırma - Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per
şembe, Cumar
tesi 20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
"Salı postası gi· 
diş ve dönüıte 
Lapseki ve hn-
roza da uğrar. 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkış günleri yük alınmaz.,, 

( 3781) 

cııerıerı zayıl, ve sinirleri bozuk olanların kalbine 
ferahlık verir ve glnllnl açar. 

.._ __ ... eder· ~--•..- ~---------., 

Masaj ve banyo için de şayanı tavsiyedir. Eren kolonyasının 5 ilA 10 gramı banyonuza 
atılacak olursa cildiniz taze lıayat bulur. Gnzelleşir ve misK gibi kokar. 

T•nınmı• Eczane ıtrıvat v• tuhafiye mağazal•rında •atıllr. 
Evliya Zade Nureddin Ecza alit ve ltrıyat deposu • latanbul 

·············-···-··-···············------· ...... ·--
&on Posta Metbaaaa 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERI ( A. Ekrem UŞAKUGlı. 
: s. :ktt••P ~KC 

Dr. A. KA TIEL 
( A. K U T 1 EL) 

Karaköy, Topçular caddesi No. SS 


