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Antak· a, ve İskenderun meselesi 
illetler Cemiyetinde tekrar gOrüşüldii 

" HAKKIMIZI İSTİYORUZ, ALABİLİRiZ DE ,, 

Antakya polisi tahrik3tçıları 
tutacak yerde taarruza 

uğrayan Türkleri yakaladı 
Hukuku düvel 
Bakımından 
Antakya 
/skenderun-Bilan 
f:_ Biz Antakya - İskenderun ~ 
Bilanı malum itilafname tartlan 
dahilinde bırakırken bir gün bu
raların müstakil Suriye devletine 
devredilmesini değil, olsa olsa 
bu yerlerin bir gün ana vatana 

dönme.ini düşünmüşüzdür ,, 

Yazan: Mahmut Esat BOZKURT 
Son Postanın çarşamba sayısında 

İ!ikenderun .. Antakya meselesini bir
çok bakımlardan mütalea ettik. 

Bugünkü yazılarımızda gene ayni 
mevzuu fakat yalnız hukuk görümün
den etüd etmek istiyoruz. 

* Biz. (Ankara itilafnamesi) ile İsken-

TUrk Antakyanın belediye dairesi 

TEVKİF EDİLENLER ARASINDA 
TÜRK KADINLARI DA VAR 

.. Antakya - lskenderun - Bilin Türkleri hakkında 
Suriyeye ilhak veya manda nasıl ağza alınabilir,, 

Kıilis, 2 (Sureti mahsusada gönder· reketleri ceketinin düğmesinde Türk. 
41erun \'e Antakyayı mülhakatile bırak- . . . . .. . . 
mıstık. · diğimiz muharririmızden) - Antak· rozetını taşıyan hi.r Tur'k gencmı bu 

Bu bırakı.ş (Mim misak) ımıza uy _ ya ve havalisinde 150 liklerin tahrika- rozeti çıkarmaya zorlamak ohn.u\ltur. 
' (Yazısı ıı inci sayfada) tı devam etmektedir. Bunların son ha- (Devamı 3 üncü sayfada) 

YÜREGl YANIK BİR ANANIN ISY ANI 

Zavallı ana profesör 
Tevfik Sağlama soruyor: 

"Genç yaşında toprağa karışan zavallı 
yavrum kurban gitmedi mi ? ,, 

Tevfik Sağlam cevap veri: 
yor; " Kökü bu kadar ağır 
hislere dayanan isyanlarda 

da mantık arayacak 
değiliz ya... ,, 

Geçenlerde, mühim bir tehlike at• 
latan değerli profesörümüz General 
Tevfik Sağlam, hayatının nasıl kur 
tulduğunu bana anlatmış, ve sözlerini 
sona erdirmeden .önce, okuyuculara 
bir istifade hissesi çtkararak demiştir 

ki: 
((- Benim geçirdiğim bu tecrübe 

de göstermektedir ki, en ufak sıhhi a
(Devamı 11 inci sayfada) Bayan Fir desm zavallı km 

BUGÜN 

16 
SAYFA 

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

Bor:Jda frank 
üzerine muamele 

başladı 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Yugoslavyada 
Partiler 

D •• • k t d • t Belgrat 2 (Hususi) - Eski Başvekil Un ya l } Sa } ya l n} n Yevtiçin muhalefet partisi, dün yaptığı 
bir toplantıda Yevtiç de dahil olduğu 

k ık • • halde Yugoslav Milli partisine iltihak 

a ınmas} -:·çın etmeği kararlaştırmıştır. 
~ ~ ..... ""' ' .. ~ Bu karar Milli partiye resmen bildi-

c h ,... R • . Ruzvell J rildikten sonra müşterek bir içtima ya-Amerika um a~ eısı ue pılmıştır. 
gÜmrÜk resimlerimn tenzilini Ve kon- Verilen kararı tasvip etmiyen Yev -

• • l l • l • tiçin yakın dostlarından J O mebus fenJan SİSfemtntn ka dırı mastnı lS ıgor Yanko Davidoviçin riyaseti altında ay~ 
(Yazısı 11 inci ~yfada) rı bir grup teşkil etmişlerdir • 

• 

Şükrü Kaya Cenevrede 
dün mühim 

bir nutuk söyledi 

1 YEDfNCi BALKAN OYUNLARI 1 

Elde edilen neticelerden 
daha iyisini almalı idik 

Türk atletleri ge9it resminde (Yazısı 9 uncu sarfacla) ................................................................. 
• il •• İttihat ve Terakki hakkında şimdiye kadar birçok eserler yazıldı. İtti

hat ve Terakki nasıl doğdu, nasıl yaşadı, nasıl öldü? biliyoruz. Bu sütun
larda okuduk. Fakat : 

- ittihat ve Teralıhi ne idi ? 

Sualini düşünmüş, sormu.ş, cevabını almış değiliz. İttihat ve Terakkinin 
üzerinde bir tahlil de yapmış değiliz! 

Benim Gözümle İttihat ve Terakki 
Hadiselerin içinde bulunmus, hadiseleri yapanların arasında yaşamış, 

yakından görmüş bir arkadaşımızın notlarıdır.. Bize bilmediğimiz haki
katleri öğretecektir. 

* Son yıllar içinde edeı..iyat alemimizde yeni bir kadın imzası görüldü. 
Yazmaya evvela küçük hikayelerle başlamıştı. Bunlar da o kadar sevildi 
ve o kadar muvaffak oldu ki, ona bir roman yazmayı teklif ettiler. Eser· 
leri yekdiğerini müteakıp en büyük gazetelerimizde çıktı ve artan biı 

rnğbctle karşılandı. 

Sonsuz Gece 
Bu kadm muharririmizin gazetemizde çıkacak ilk eseridir 
SON POSTA birkaç güne kadar okuyucularına bu eserlerle birlikte 

yeni birkaç sürpriz daha yapacaktır. •11 il • 
' 
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' Resimli Makale Her gün 
Liberal llıtısat 
Sistemini hurtarmalı 
Milmlılln m üdür? 

a Çalı llll'Şamalı lsterıenlz ••• 
Sözün Kıs~iı 

.__:Ya7.an: 1ulıittin Birgen-

H alk cephesi hükUıneti, fran~• dü

şürmek karannı verirken, daha 
dun frangı düşürmeğe taraftar olmadı
ğını tantana ile ilin etmış, daha dün 
bu frank üzerinden hazine tahvilleri 
çıkarıp hallan parasım .toplamış hir hü
kfunet olduğunu düşünerek, bu kara
rını sahneye göz kamaştırıcı bir dekor
la çıkarmak istedi. Dedi ki: 
-Frangı biz dünyada iktisadi bır sulh, 

milletler arasında bır para ~ alış ve
rış anlaşması vücude getirmek ve dün
yayi pençesinde sıkıp duran buhranı 
defetmek ıçin düşürüyoruz. Hatta bu 
ınaksatla İngiltere ve Amerika ile de 
anlaştık bile ! 

Bu anlaşma hakkında henü7 kafi 
tafsilat gelmiş olmadığı halde, birkaç 
gün evve4 ben bu anlaşmadan bahse
derken yapılan şeyin yalnız bu üç mil
let arasında bir para muharebesini me
neden bi.rşey, bir nevi muhadenet ve 
mütekabilen ademi tecavüz misakı ol
duğu mütaleasında bulunmuştum. Son
ntdan gelen haberlerle anlıyorum ki, 
tantana ile ilin edilen bu büyük sulh 
misakı, nihayet Fransız ettin umumi
yesine arzedilen bir sahne dekorundan 
p ileri gidebilen birşey değildir. 
Framanın parasını indirebileceği had
din tesbiti mukabilinde diğer iki büyük 
para memleketi de kendi paralanm 
§imcliJik daha fazla indirmemeği kabul 
etmişler ve fakat, bu hususta kat'i ta
ahhütlere giı ipnekten de çekinmişler
dir. 

* 

Şehrin karanlık bir aem
tinde oturan bu iJd aımç, 
gece evlerine dönerken bir 
çukura düşmemek için bi
rer tane cep pili aldılar, 
ayni zamanda kullanmaya 
başladılar. 

Birisiniı*i iki ay ayni 
ayni kuvvetle yandı. 

Sahibini hiç müş'kül va
ziyette bırakmaksızın SÜ -
rüp gitti. Çünkü bu genç 
cep fenerini daima ihtiyat
la kullanıyor, israf etmek
ten çekiniyordu. 

Diğerininki ise en karan
lık bir sokakta. en 18zımlı. 
dakikada birdenbire sönü -
verdi. Çünkü sahihi bu pili 
bitip tükenmez sanıyor, a
laca karanlıkta bile müte -
madiyen kullanıyordu. 

Hayat.. tıpkı bu cep pili
ne benler. Yaramaz., müs
rif bir sahibin elinde lü -
zumsuz yere kullanıla kul
Jamla ıüzıün birinde ansı
zın sönüverir. Çok yaşa -
mat istiyorsanız vücut is
rafından çekininiz ! 

Canilik sultanlık! 

l.T•lu 

E şin,dostun haberi olsun; bugiln 

yann elimden bir kaza çıkarsa. 
ağır cezayi icap ettiren bir suç ~ler • 
sem, günahı, vebali bana ait değilc:İirl 

Birisine mi kızdım? Bir kims den a
lınacak öcüm mü var? Gecele,:. m bir 
yere girip te kasa soymanın he~ eca ; 
nını mı tatmak istiyorum?. 

(sOz ARASINDA) 

Hayır! Hiç biri değil. Ben esasen 
ömrümde tavuk kesmemiş, başkasının 
malına ne göz, ne de el koym1mış a • 
damını. Fakat İmralı adaaındakı ağır 
ceza mahkUınlannın sürmekte olduıt

lan cennet hayatını, orayı gören ar• 
kadaşlar o kadar ballandıra ballandıra 
anlattılar, öyle cazip şekilde tas\ ir et
tiler ki, artık her gece rüyama giriyor. 
Ne yapıp yapıp oraya kapağı atmanın, 
bu beter yıllık namuskirane bir Cim-

lngillz mahkemesi 
Dagağı 6of1ınma 
Se6elll te/Mıld etmedi 

( 

llPJJ}) 

.------------------------· 
HERGUN BiR FIKRA 1 

Senin d >ill, benimi 

Aaıerllıalla lllnganm 
En bügDlı 
Tlnell gapıhgor 

A .. b Avni Beyin Bolulu bir ala- rün bana sağlıyamadığı nimetlere ka • 
çm vardL vuşmaqın çaresine bakacağım. 

üpe- temiwliibt•m lıiru .-.. 
he.._ Avni Bq, ara4a Wr ansma Eminim ki, bu düşünce yalnız be • 
...u.ca ciriP - lrımtnl eıft7..... nim kafama, bu emel sadece beniJll 

Bir ela, ıeae WiJle ..ı Wr ..._ Ameriblılu daima İfİ iuda hin· gönlüme doğmuş değildir. Bu mah • 
ba ~ esn· .. Wr .. • lir • dirirler. Bu eder ele diDel lr•nW il- kdnılar edebiyatının mazarratı1 çok kor 
sla! ~ p, .uA• t mas ı ' !• Jetine tutulm~. karım ki, az zamanda memleketin için· ._w iı ._. ldrli '9•wl•- JI- Şimdi Arjaatia ile Şili arumda 45 de kendini gösterecek, canından bık • 
~-;!.. llQla ....... •U., ....... kilometre ~ lair tüael ..... Dll§ zayıf karakterli nice insanda, İm • 

- • ...._ • ne ..... ? PillY mu ~ edi)w........ . . ralıya sürülüp te ömrünün bakiyesi• 
tz ~- ' •• ~ )*ww -! . Ba tünel ı., leaede IJitea:k w iki Di o tarif edilen cennette geçirmek ar-

Alap ••M, tılıa p ' b ,.._ m~-J:franpL.w_::_~ktır. msu doğacaktır. Bunun da yegane yolu 
1-kta w tn •• --....,._L~ '.ıf"U'"Ye-...... C11111yanın en mı . . 1 k 1..J - - h" ıl -.-..-- tü-neli 19 L:!_D'TPb..J!L s~ .l.- a..!!!-. -lı' cınayet lŞ eme 0.ıuugunA aore, as ~ 

Kanunun mibateresl esnasında her ~~nlerde Lo-~-ada bir L-nma ı ' ,_••••ele ~ __ ,,_ WIRll ~ llQI" ~ idi. lacak sosyal mazarratın hududunu ar• 
iki Parlimentoda da hayli sıkıştırıl - davuı olmuttur. Bir kadın mahkeme· - Ne t ' )W ll4 a t.:rr-! tak siz çiziniz. 
mış olan Fransa hükUmeti, şimdi poli- -ye müracut ederek lııocMmdu dayak WI. Olllu ..... 4leiil, • ' '9 ............ ._ ..... 
tika sahnesinde yeni bir ~blo ~- yediğini, bu terait a1tmda ya,ayavuya- raplanm.. Vanm yağJansm! algar•r• alıflrorltlr İmrah hakikaten bir cennet olabi -

yor-~~-ım:.=:;a~y~ul= rak botanacaiuu aöy)en4 .• K«.aaı *A•IJ, ._, lan Bizim lnhiaar iclarellİ Yenice Paket· lir. Tabiatm ve hidisatm mağdurla• 
en ,,.._k _ .r ç . _ış ela bilnmbhele: P' m tJa&Up leri11ıin içine k.,nlar l~ piyan- rını düşünmek, onların :ıslahı haPne p• 
bu memlekette Blum hükumetinin sah- .,.. ___._ ·L.:.....:-.! 'O"'"""" B L 1 . _.ı· ,__,._ __ ı__. 1 1 ır --1~- basbelk d d .. 1 ··ikleıl ne vazılığı kudretini teslimde tereci- - n.u-. ._.~ ~. ço- ti~ •oıall SIJ•BrtJ ao ar tertıp c:uıyor, .muuu&iupte~ıpa ... uw.ua a er uş l · 

diit edemez. Filhakika, kanun bir cuklara bakmıyor, onu yola getirmek Fransızcayı öğrelm'lf de ba,ka Wr Ullile 1l1it -.,.utlar ve el!m "* :s·~~~., 
takım tadillerdm sonra Senato tara • İçin tobtlıJQnlllL Kenclieini evlitlanm J f' Be ke leıde çok iyi neticeler elde etmi,lermİf. mlHltazam, nisbeten rahat bir hayaı te-
fmdan kabul edilir e@mez. M. Blum namına cliniiy01 um. demif. . oı:e ı? Y ~ geç~ . a~ Bu u.W. .._. pakederiaia içine min etmek te hükmnetin borcudur. • 
L~ '"'·-· ~. """"1" -~....... ..._LL __ _ bu m:!LL _ _ .__, - cılere '\'e tiyatro munekkitlerme bir ak· h --l.-· a.1 _ • • 1 .. L • bük. t ....... bo-un:u öd·y,.'L.:1-.. 
DCUKU ~vrey9 'WV&u" ,.,.. '\---W- ~ ._._ya 1119&W IO" ziyale. . • , meş Ur \"U-ıyeuel'm re8lm er'IDI &OY• ger ume UU n. ı -'-'lll&UIJ 

tır. KuvveUi rivayetlere göre. Cmıev- terek m daha day.k atmameen• ten· t:':ı·lerile ~ ftlDU~ e:..,,.~ette maktan ibare~ Kadınlar biJbe .. -. matbuatın vazifesı iki üç satırla o-
~·dünyama ~eli ~ün büs- bih etmekle.~· llaıı ı '--- mnda•: ODUfU1' _. ~~~n. rn ~"Jiilla ~- nu talrdlr etmekten ibaret kalır. Böyı. 
bütün kuvvetlendirilmes ~unda ye- ela ftl'lllellUftir. F h 1 .. 1 le . d diklen ıçın, albüm yapmak sevdasile bir bahis, gazetecilik gayretile uzabl .. 
nl gayretler ~ J9ll ~ ....... ..... di Arin.~yı ay ,L}_ er -~m, e- aipraya ahtaJWı...lf.- mağa gelmez. Uzatılırsa, bundan camia 
yapacaktır. Heni& müsbet tekliflerle ...... --. . tıı rm man-111 aıwrorum. ..... ... keMı ... 1'111 devre d . . . . . 
IJ'aeleyi umumi ft resmi bir mlnaka- ~ buzkana :..:..1- ilmt Dawtli1erden biri sordu: ~ a. 1111 • 1 M içın vahim mazarratlar doiabilır. Cı • 
Şll1a arRtmete kadar gidemell bile, tetk~ • • . -~So - Yabam fiiı kitapları au okuyor ••• ~ •• .• nayetin, aminin reklima hakkı yok • 
bu ruh dahiliDde birtakım ltonupnala- . ~ ~ :vJet aunuz) Altayda ~ aelni lı,.~~· iki tur. Can!. camiaya karşı borcunu bil 
~'\. ..a-ı.-;. Arktık hey eti, fİmal bthu mmtaba . bin yıldan nveld amana aıt bir pa• . .. 

ra ~-~ .ı __ !_L_! _ _ı_ • '-!- _ _._ ~'--j..:. - Kıtap okulb~ram, n1i oldu-
1 1 .. k . . . L-L....J :I-:.. L kenarda, sessız sadasız öder. 

ıtonuşuı.c.k mevzular biJhusa iUll ac11mcnaaa Jellı UU" - ""'f&çUU ,...... w h ld he •. k k eo ıtı w ım --traıııı_.,. ~ umr 
lanmş: Milletler ansınci.ki alış 'ftl'iş Bu yeni ketfedilea ... 81 derece gum a e r gun ~aımıı» •.• ~e - ca uzun tetkiklenle balunulmu,aır. Arkadaşlanmuı hiç biri hana darıl. 
mlnuebetleriM konulmuş olan kayıt- 12 tulde ve 72 derece 20 anıda kain- tupları alıyor~, benı methettıklerı ve Bu mağarada yapılan araftınnalar masın. Bilakis benim onlara dar.:.lma • 
lann bldınlmm ft &ümrük tllrifele- dir. Adama uzun1uia iki kilometre kocam .. ~ bu tur~ m.ektuplan okuma- da en_,.... ilet• lıarihten enelki ja hakkım olabilir. Zira İmralı mah-
r:-~- indı...:ı---z •.a... ....... 11..-.-.--ıa L ..ı-~-- ma manı olmadı11 içın onlan merakla d ta t •La.! 1 '"-'- • • . ba n-L-11.-.: uh' 

.IU&U U~ ~ UU -.un--ra..a • &llCHlnlll"• talea , 8 amın '8D ~yapmasına .,... pu$ıll auıvntsını Da, ut&UMUI ID 1 • 

nn neticesinde yakında bu mak"8tla Sovyet fen hey• etine Teislik eden ve .. seve ee~e d:6F edıyo~~· B~ yan ve bugün bu imalin tekniğini bi· tinden daha cazip gösterip, ağzımın 
İsviçnnin ~ bir köşesinde 'büyük profeeör S...Oyloviç"in bu hususta ver- munaaebet e ransdeayı ogrenmlf ze bildiren 1500 bdar da mamulat SUy\B'lU akıttıran, gıpta ile, gizli gizli 
bir lmn~ns akdine ta;ar Wl'ilmiye- diii rapora aöre, ada deniz sathından oluyorum. parçası ele geçiri1miftir. Bahmu bu .._. ıç ~ktiren onlardır! 
cek olursa hapet ~ Çün~ Ce- -L -"ıl.-L ~ug. ve aıclanm etrafını 12 ra.-d .. l .... ldet lllraızı ~ı 1 Al • L! k . . --- ~ 

-.ı..ı..: • ._ı.._ı.ı... .... ---~~ ....- 7.-- -.- A ·L da 12 da b' ı.. 11 et er, tayın ee&1 ee eneeının nuıcı- .:0. 
nevre ._.ıı, WMIAAWllL ~~-:- P· ltaplıyan deniz de pek sıidır. merı~a y&fm ır çocu~ di kültürünün ..... i t.\munden Wi- J.: 
yeler ~ konferamlar .cMima bir bisiklet çalmıt ve yablaınn1fbr. • • • t • ...., . ...ili 
pek ~ıd~. İtalya gibi büyük istilasal memleketle- Biailtlet çalan çocuk .. beet huüJdak- yük~ ... hwl!! a .. •~. • Ac4& 

ım ı. ·· lai.n&Jam k" ük Bu ~. lw-ı *I IMddt Jf. ~i _başta o a~ ue~ . WÇ • tan bir gün eonra bisiklet çatdığı için kültür tarihi •• p 11,;.ıe clördiincü 
Dünyayı yalnız kendi maliltlneleri ısWwai memleketlerı hep bu sayasetın yeni baftaa ,..kalallllllflll'. 12 yaflnda- . . . . • • ? 

yapmak isteyen birkaç büyük milletin aleyhinde bulunacaklanlır. Bunu :ıçık- ki b.a çoc.ak bundan 80llra da daha bef devren~ ~ Mkkı~ ~ Blllgor •aaanıız 
himmetlerile milletlerle bugün iktısa- ça söyle~eseler bile gizlice muhal~fet defa ayni cürmü işleyince, çocuğu ya· lel eeauyetm ~ Birliii ...... 1 - Gil Robles kimdir ? 
den de, siyasete\ det> kadar ~ık bir ~n muhakkaktır. ~~t. libe- kalayan polmler ...temada paTa topla- tarefandan yaphed.r. 2 -Bugünkü İspanya tahtı müddeisi 
\raziyete düşmüşlerdir ki büyük Avru- ra1izmi kurtarmak i'efebbüsü artık çok kendi· bir bialde llll aJnu,- Golf •• .. it•• N ••iti olan adam kimdir! 
pa ve Amerika demokrasilerinin libe- geç kalmıştır!. yıl pd ame ı t ıa Flipin "li bir saç im. memWretiain 
ralilmWa iku.cli an'anelerini clünfada • ar ır. .. b~•-L.a. Jmd-L.... b' golf .......,.._ ...... Ba J - İspanyada ilk defa olarak fa• 
tekt'ar yaşaınaya çağınnalart hadls~l- Dünya o kadar 1canşınıt ve blazat da- Çocuga IRIUCll a •. ~•sonra ır genç bz Golf Hiibiaiia M• at- fi,stliji tesis eden general kimdir! 
ni içlerinden hazin bir tebessümle bili müba~elesinde bile henüz bir sulh ~a. h.ıreızJak et1Demiftır. . çisidir. Klipte ..._ .......... .. (Cevaplan Yarın) 
karşılamaktan başka birşey yapacak aiB eclebilmektm mü olan Fransa- bedbınım ve bu~ saıfedilecek e- lanla keJMli badine eb:&Mleıı * 
değillerdir. Bugün her mıllet, kendısini ıun SosyaUmı tecriibesi bu karqlidığa mekleıden hiç bir netice çılrahi~ği- maa --U ha auretı. .az... DünJdi SuaDeria Cevapluı: 
yeni bir dünya hareketine yen? bir ik- 0 kadar yeni Unsurlar ilift ebnip ki .ne hiç• inanmıyorum. ya~ '!9.~ -~~'!.. _ı__ ..... ~- 1 - mtL--1--- 1r,.-,.,.nAa; cAske-

' b" t•• b . . t• to l k z . ....:a... bu 1.1.:. -a....-- . t renm..... - IUUU9 ~ .l:o&U""llUW&U w~-tısadi sisteme göre tanzim faaliyetine u un u panşan vazıye 1 p ama ' anneaersem ..... ~-.- aıyase - ~. em . - -L-

«inniştir. Bir tanftan cihan hubinin ona yeni ve sakin bir şekil vennek işi- adamları dahi benden daha nikbin ol- ki~ ~ °"" 1111! • ~- tir- rim.. bu ~ sizi dört _ası.rdanbeıi 
fena suıtıii ne, 6te taraftan dünyayı ni, bu kadar 111Delik beklemeden son- masa gerektir, ama, ne JaPU'SUllZ, muf, lair ~ k•dinı tw11•11ıe- bekliyordw.• diye nutuk soyllyen ku-
tehdit eden bir doktrin hareketinin ra, dünyaya Mesih bile reise ame mu- siyaset bu! den 1eyıetm9' w kma fnbJlde aalf mandan Napolyan ~tır. 
~ içtima! enmiyetshlıkle kanşan vaffak olamaz. Ba ••••an ben çok Md'ltla BGBN oynadığını anuıftır. 2 - idam edilmek üzere kiyotine 
dünya içinde denize düşen milletlerin töt.ilriilürbn arkasından •kahrolsun, 

yılana sarılır gibi kucakladıkları bu r I S T E R I I S T E R I N AN M A ! , gebertin. o!.:lü..r\ın!· t?•ye bağıran hllb · 
•kendi kendine kifayeı. siyas«ı .. bir A N bakarak ·hurjuv•l•&:n sözünde itibar 
zamanda bütün Dlllftleketleri lltill et- ••ubilnıek irim bır tek yol wr: Kl-
miştir. Bugün, gümrük tarifelerinin in- Cağaloğlunda oturan bir arkadaşlllllE anlattı~ diye bekledim. Bir kaç dakika sonra iki polis bekçinin yotine doğnı yüı ürken hallı a altm 
dirilmesi, her memleketin bll{lamış ol- Evime geldiğim zaman saat on biri ~ Henm yuuna «ekliler. Mf'Pll"lk .. • d~ftD Sıhalldalın .'· azdıjl 
duğu kendi kendine kifayet siyasetini yatm!Ştnn. Ne kadar uman ~i bilmiyorum.. Sokakta Polislerden Mri 80l'du: Kırmızı ve Sıyah romamnm kalıranıa. 
nefyedetı bir 'hareket olacağından ne acı acı öten düdük ftSleri beni uyandı~. Perdeyi ualat- cHe var, niye düclük çaıdın..a m J1ll7endlr. 
bu tarifelerin indirilmesinde, ne de tırdmı, sokağa balrtnn: ~ mkağın t.am onasmda clu- Bekçi polise cevap verdi: t J - Ocıave Ffilill•t fi'amı:z ı'.maDı 
konte .... ra w sair bıhclidatm blda- nQW, ve diidiit çaı.atta dnam ediyord11. Ne olM.at •-Sm meıtaden çajırdılar da, geleslniz diye çaldnn.• ' cılarmmn tmidh. S.ınt - Loda dal • 
ıma~ milletler arasmcta hiT an- l c. TER 1 NAN 1 STER l NA N 1 A f ~ maıttw'. ra&tr bir cı.lıkan•w r-....am. 

laşma yapmaya hiç olmazsa şimdilik u .. v 1 Mösyl K.amor t.rtm!J romaDJın bılbsr 
;Min kalmamıştır. Rusya. Almanya. 1ha töhret ~. 



3 Birincit~rin 

ve 100 tayyare 150 Bin iisi 
Madride taarruz ediyor 

----------------------------=,.........---
adalarının İtalyaya, Nasyonalistler Balear 

adalarının Almanyaya verileceğini tekzip 
Kanarya 

ediyorlar 

Borsada frank 
•• 

Uzerine muamele 
Başladı 

Fransız meclisleri tarafından para 
kanun unun kabul edilmesi üzerine 
Paris borsasının açıldığını bildiren tel
graf dün şehrimize gelmiş ve frank ü
zerine muameleler baslamı tır. Paris 
borsasın ın açılması dü~ lstanbul kam· 
biyo borsasında büyük bir alaka ile kar
şılan mı tır. 

Dün ilk defa olarak &anga fiyat 
tesbit edilmiştir. Bir Türk lirasına mu-

Londra, 2 (Hususi) - İspanyadan arasındaki muvasalayı kesmiş oldukta- Barselon, 2 (A.A.) - Royter bildiri- kabil 16 frank 88 santim olan bu fiyat 
son gelen haberlere göre, Madrit etra- rını söylemektedirler. yor: Kuinto boğazı ile Aragon dağı ci· üzerinden de muameleler olmuştur. 
fında şiddetli muharebeler başlamış - Londra, 2 (Hususi) - İspanyaya ait varındaki tepeler şiddetli bir topçu bom Buhrandan evvelki frank fiyatile 
tır. abzı toprakların iki ecnebi devletine ve bardımanmdan sonra alınmıştır. Hü - dün te bit edilen fiyatın mukayesesin· 

Valladoid radyosuna nazaran bu rileceğine dair işaa edilen haberler ü- kumet kıtaatı 405 esir alarak asi mev- den Fransız parasında yüzde otuz se
muharebelere 150 bin Nasyonalist \·e zerine Nasyonalist General Del.yano zilerini işgal etmişlerdir. Hueska'nın kize yakın bir sukut görülmüştür. 
100 tayyare iştirak etmektedir. radyoda bir nutuk söyliyerek demiştir bombardımanı devam etmektedir. Londra borsasından gelen telgraf-

Asiler tarafından Madridin muha - ki : Rusyanın yardımı lara göre liret, leva, ley, yen, rubie yn-
sarasına mfıni olmak için hükumet kuv- - İspanyaya ait Balear adalarının Moskova, 2 (A.A.) - Tas Ajans: bil- ni ltalyan Bulgar, Rumen, Japon ve 
,vetleri mukabil taarruzlar yapmakta- İtalyaya, Kanarya adalarının da Al - diriyor: Sovyetler Birliği sendikaları Rus paralarından ba!:ka bütün döviz-
uırlar Madritten gelen haberlerde iısi- man'-'a'-•a \'erilecegw ine dair haberler hiç merkezi konseyinin verdıgw i bir habere T 
u · .; .; ler üzerine dün hararetli muameleler 
lerin püskürtüldüğü bildirilmektedir. bir esasa istinat etmemektedir.» göre İspanya kadın ve çocuklarına yar-

Asiler ise Madridin cenubundan yal- Generalin bu sözleri İngiltere hUkCı.- dım maksadile yapılan ianeler, 2 eylCıl- olmuştur. 
nız 40 kilometre uzak bulunduklarını metine \" Imiş bir teminat nddedil - de f 4 milyon 11 bin rubleye baliğ ol- Diğer taraftan Merkez Bankası 
iddia etmekte ve Madrit ile Siguenza mektedir. muştur. dün sterling·e yeni fiyat vermiştir. Bu 
===========~~=============:===================== fiyat 62:{, ()26 dır. Sterlin üzerine bu 

GENERAL METAKSAS HÜKÜMETINE iTİMAT Tevkif edilen/er ~:r~uan dün de çok muamele olmuş· 

Atinada 160 bin kişi Arasında Türk 

h Kadınları da var teza Ürat yaptı (Baştarafı 1 inci sayfada) 
Genç mukavemet etmiş, bunun üze· 

Geçenlerde General Metalısasa atfedilen beya- rine hücuma uğramış. Bu arada iki di

natın asılsız olduguu anlaşıldı, Elen milleti şi kırılmıştır. Hadiseye şahit olan ırk· 
•• k il • da.şiarımız bu genci kurtarmaya teşeb· 

bugun ii hükumete itimadını izhar e l büs ettikleri zaman polis yetişmiş, ve 
Atina, 2 (Hususi muhabir imiz· sa Belgraddan verilen bu haberin ta· tahrikçileri yakalıyacak yerde taarruza 

Hen} - Avrupa ajansı ve gazetele· mamen uydurma olduğu kendiliğin· uğrayan genci, ona yardıma koşan 
rinden bazıları son günlerde Yunanis· den meydana çıkmış olup ve tahak· halkı yakalamıştır. 
tanın dnhili vaziyeti hakkında gayri kuk eder. Tevkif edilenler arasında bu genç
mes·uı kanallardan aldıkları gelişi gü- Metaksas hükumetine itimatlarını ten başka annesi ve kız kardeşi de var 

Tahviller Çok Yükseldi 

Milli tahviflerimiz dün mühim mik· 
tarda yükselmiştiI. Merkez Bankası 
tahvilleri 91 liraya kadar çıkmıştu. Bir 
gün evveline nazaran yükselme 175 -
200 kuruş kadardır. 1932 hazine tah· 
villeri W lira 25 kuruş, A nadolu mü· 
messil 44 lira, b irinci Üni Türk 22 li
ra 8.5 kuruş ve ikinci Üni Türk de 20 
lira no kuruşa kadar yükselmişlerdir. 
Bir gün evvele nazaran bütün tahvil· 
lerde çık ış vardır. 

ihracat itleri Ve Tacirlerin 
Vaziyetleri 

Tacirler dün de Türkofis ve Ticaret 
odasına müracaat ederek Ankaradan 

e italyan - /ngiliz 
geçinısizliği 

• Macaristanda 
s.ıkıntı var 

E 

B ir ara şiddetini kaybetmL~ görü-

nen İtalyan - İ~iliz geçimsizli
ği, son günlerde Roma matbuatının 
yaptığı neşriyat ile tekrar alevlenmek 
istidadını göstermektedir. Bu neşriya
ta sebep ise, en son Milletler Cemiyeti 
toplantısında Habeş delegelerinin maz
har oldukları alakalı teveccühtür. İtal
ya hükümeti, arazisi istilaya uğrayan 
bu murahhasların cemiyet toplantısı
na alınmamalarını istiyordu. Aksi ha
reket, esld infiallerin tazelenmesini 
mucip oldu. Derken, İtalyan gazeteleri 
İngiliz Kralının son seyahatine temas 
etmeye başladılar. Şarki Akdenize ve 
Yugosİavya sahillerine kadar uzayan 
bu seyahati, İtalyanlar kendi emniyet
lerine tevcih edilmiş bir hareket gibi 
teliıkki ettiler. Bu arada Çanakknle 
tahkimat işlerinin, iddialarına göre 
müsait şartlar ileri süren Alman fır -
malarına verilrniyerek İngiliz ticaret 
evlerine verilmesi, İtalyanlara mani . 
dar göründü. Onlar, bu suretle İngille
renin her hareketini kendi varlıkları
na müteveccih bir kast addetmekte 
devam ediyorlnr. İngilizler ise, İtalya
nın vaziyetini şüpheli bir gözle takip 
edip durmaktadırlar. Bir tarafta bir 
İngiltere var ki Hindistana kadar u
uman büyük servet yolunun tehdide 
uğramaması için tedbir alıyor. Diğer 

ta:raftn yeni bir Faşist İmparatorluğu 
kurmak iadi:ısında bulunan bir İtalya 
mevcut. Emeli de, İngilterenin Şarkt 
Ak<lenizdeki hakimiyetini torpillemek. 
Görünüş, bu iki kuvvetin ergeç bir kar
şılaşmaya doğru gittiklerini gösteriyor. 
Fakat bu sadame ne zaman vuku bu
labilir? Şimdilik, bu tehlike tarihini 
tesbit etmek mümkün olmuyor. 

* 
zel bir takım haberler neşretmektedir göstermek üzere bugün Atina, Pire dır. 
ler. Bu haberlerin ekserisi muhtelif ı ve havalisi halkı bir miting yaparak 
memleketlerde alduğu gibi, İstanbul büyük tezahüratta bulunmuşlardır. 
matbuatı tarafından da aslı tahkik e· HükUmete itimat 

Bir H1llep Gazete5inin Garip 
Mütaleası 

kendileri hakkında bir haber gelip gel· Bir müddetten beri Macaristanın 
Haleb, (Hususi} - Antakya ve mediğini sormuşlardır. An.karadaki ko- [:; vaziyetinde de bir dilme ksizin, iktibas olunara k neşro· Atina, 2 -- işçi teşekküllerin te· 

lunmoktadır. ~ebbüsü ile bugün saat altıda yapdan 
Bu arada geçenlerde BelgradClan miting çok muazzam olmuştur. 

verilen bir habere göre General Me- Bütün muhacir teşekkülleri, beledi -
taksas guya Atina gazetecilerine be- yeler, bütün Atina şehri civarındak~ ka-

h sahaların mümessilleri mitingde haıJr 
yanatt ulunmuş, diktatörlüğün ila· 

bulunmuşlardır. Atinanın mağazaları 
nı üzerine komünistleri hapsettikten d kapanmış, bütün müstah emin mitinge 
sonra yakında V enizelistlerin de a.yni iştirak etmişlerdi r. Toplanan halk en 
akıbete uğrayacaklarını söylemiş... aşağı 50,000 kişi tahmin edilmektedir. 

Bu haber tamamen uydurmadır. Başvekil Metaksas Münakalat neza-
Çünkü Başbakan bu gib i bir beyanat· reti balkonnundan bir nutuk söyledi.Şid 
ta bulunmadığı gibi Yunan gazeteleri detle alkışlandı. Başvekil Yunanistan
de hiç bir vakit b u yolda bir yazı neş· da yeni rejimin kurulması için hisset
retmemişlerdir. tiği zaruretleri anlattıktan sonra kurul-

Metaksas hükumeti milli b ir hüku· makta olan korporatif şekli ve tefeıTÜ
met olmak itibarile umum Yunan mil· atını izah etti. 
letinin jtlinadını kazanmıştı r. Binaen· Mitingde Krala, hiiklımete ve Başve· 
aleyh komünistlerden maada Yunanis· kile itimat edilerek hükfımetin eserine 
·tanda takip edilecek siyasi fırka men· ıltihak ve yardım edileceğine dair ka-
supları kalmadığı gözönünde tutulur rarlar ittihaz edildi. · 

-=-......:...~~--------....... 

Dünya borsa larmda istikrar 

lskenderun meselesi bü tün Suriyede misyonun mesaisint bitirmek üzere rl•terun 1 değisiklik hissolu-
büyük akisler uyandırdı. Suriye gaze· bulunduğu h bcr alınmıştır. G önderi· kınhsı nuyor. Başvekil 
telerinde her g ün sütun sütun yazılar Iecek m ufassal izahnamede gerek ih- General Gömbö~ 
çıkıyor, fakat içlerinden hiç biri haki· racatçıların alacakları ve gerekse bun- mezundur. İşlerini bir vekil gön.iyor. 
kate uygun bir kanaat taşımıyor. Bun· dan sonra paral~ım düşüren memle· Esaslı hiç bir sebep yokken is· 
larm arasında burada çıkan vatani ketlere ne şekilde ihracat yapılacagw ı tifa edeceği şnyialan meydn -
f k c-- b b na çıkmıştır. Bu arada, Macaristanm, 
ır ası organı a..vŞe a gazetesi yazdı- hakkında tafsilat bulunacaktır. 
ğı garip b ir baş makalede diyor ki: silahsızlanma konferansına iştirak et-

·ı· klc · S Rapor G" d ildi" miyecegwi a.nlaı:ılıyor. Macar delegesi 
c< ür rın ur.iye istiklaline karşi on er " hükumetinin bu kararını açıkça söyle-

gösterdikleri saygıya inanırken, bir ta· Paralar dü!:tüktcn sonra İstanbul ·şı· B- ·· b l rd 1 T mı ır. utun un a an an aşılıyor ki 
raftan da Hariciye Vekili T evlik R iiş· piyasasının ve tacirin vaziyeti ri hak· Macaristanda Faşizme giden bir cere-
tü Arasın Mösyö Delbosla gizli konuş· kında Ticaret Odasınca hazırlanan ra· yan vardır. Mevcut tezahürler, bu gi· 
malar yapmakta olduğunu ve iyi mü· por dün Ankaraya gönderilmiştir. Ev- dişin istikametini bize gösteriyor. Fa
nasebl tımızı bulandıracak bir şekilde velki gün idare hex· eti toplantısında kat Macar Faşizmi, İtalyadaki gibi bir 
Suriyeyi arkasından vurmak teşebbüs- tetkik edilen bu raporu göndermeden mahiyet mi arzedecektir? Yoksa Al -
lerine giriştiğini görüyoruz. evvel son defa gözden geçirmek üzere manyanın Nasyonal Sosyalizmine ben-

a·· T Od R zer bir şekil mi alacaktır? Bunu da kes-
Türkiyenin Akdenizden Kafkaslara ~n ıcaret ası iyaset Divam da tirmek şimdilik nnlaşılamıyor. 

ve Suriye hudutlanndan Karadeniz brr t~lantı yapmı tır. Selim Ragıı• 
kıyılarına kadar uzayan toprağı var- Dıger taraftan Türkofis de piyasa· 
dır. nın vaziyetini te~te başlamıştır. Bu- K• f •• b k J 

Hala da bu toprağın büyük bir kıs- nun için ihracatçılarla da temaslar ya- tye IDUSa a a arı 
mını işletmeğe muhtaçtır. pıhnaktadır. T ür'.kofü bu işi imdilik Eskrimde galip, güreşte 

Ve zayıf bünye "zd k her gün yapacak ve gerek piyasa, ge-
b 1 Kilikya v ~ ~~ opanl~ı~ rek ihracatçıların vaiyetini muntaza· dört dörde berabereyiz 

u unan kl ·ı de _ar. ın (!) gıbı man Ankaraya bildirecektir. ilk mallı· Ki)ef 2 (A.A.) -Eskrim rnüsnbaka-
Arap topra arı e a ıktıfa etmi k ı ·· k ·· ·ı k d k d 3 .. . d. yere mat dün gönderilmiş ve intizar devre- arını uçe arşı on uç sayı ı e azan ı ~. 

en e Turkler; şım 1 topraklarımıza göz . d b k b. .ı w• "kl"k J d.. Güreş müsabakalarında dört dörde be-

yeniden teessüs etti 
Londra, 2 (Hususi) - Yeni para ka-ıkası da faiz nisbeti>li yüzde S 

nununun Fransız parlamentosu tarafın lenzil etmiştir. 
dan tasdikmdan sonra, dünya piyasa- . Esham .. ve tahvi~at _ ~~ım ~tımında 
sında frank üzerine emniyet tekrar av- bırkaç gunden berı hukum suren dur
det etmiştir. Paris borsası bu sabah a- gunluk, bugün izale edilmiş ve muame· 
çılmış olduğu gibi, Fransız Devlet Ban· lelere tekrar b şlanmıştır. 
• - - -~ · • · • · · ' Diğer taraftan Avusturya, Macar ve 
OSMANLI SARAYINDA 1-:~. hük-Um_ le i paralarını kı~etten 

duşurmemegl' karar vermışlerdır. 
KADIN ELLERi Umumi k aate göre yalnız Çekoslo· 

Osmanlı tarihinde devlet ve mem
leketin bütün mukadderat n<t ha
kim olan meşhur f.aray kadınlan bır 
çok defalar yazıl iı. Fakat bunların 
içinde meşhur cunıyan öyle hase
kıler, gözdeler \·e cariyeler \ rdır 
kı, S• ita Hünkar gönüller:nc gir
mi ı , de" ret idaresini ellerine al-
mı r. 

tcfriknnm: size 
kndmlnrın ha-

vakyn frank gıbi kuronu kıymetten dü
şürecektır. - ---------------

d"k · ldatı b. k sın ~n aş a ır aegışı ı o ma ıgım 
ı ·mış, ve < cı ır serap ar asında b"ld" . . rabere kaldık. Buyük Mustafa ve Nec-

bize karşı iyi komşuluk rolü oynama· 1 ırmıştır. mi rahatsız olduklarından güresmedı-
ğa başlamışlardır. ...-..... - ... ·-----.......... - ----- · ler. Küçük Htise) in, Sadık, Nuri, Mcr-

Fak 
T"" rk 

1 
. . çıktı: sinli Ahmet sayı ile galıp geldiler. An-

at u gaz~~c e~ının Antakya • - Ey Araplar, diye bağırdı. Bu karalı Ahmet tuşla, Saim, Ankaral. Hü-
lsk.enderun h lkı uzerınde yapmakta bayrak dün bizi ezen tahakkümün a· sey~ Yusuf Asl n sayı ile yenildiler. 
oldukları bu propaganda; vahi ve ha· Jumetidir. Bunu başınızda görmeğe Bu akşam Odesada olacağız. 
tarlıdır ve ruk bu komedyaya bir ni· tahammül edecek misiniz? Dinarh-Maksos berabere kaldılar 
hay~~ v~rmek IAızımdır. Bu genç Türk idaresi zamanında İki ay evvel İstanbulda Mü , ) ım 

Turkıy~e, pr~paganda ve gazete· dünyada ya vardı, ya yoktu. T ürk i· pehlivanla bir güreş yaparak ) nılen 
ler vnsıtas le zehırlenmis olanlara da c:Lır inin hikayesini ancak uzaktan Yunnnlı Mah"'SOs pehlivan son defa Yu
bildinnek isteriz ki, ntak\ .J kende- du) muı:;tu. Fakat muha-taplan lı- nani tanda Dımırlı ıMehme1. pehlh an 
run iki ~rn~ ( 1) mem] k ticlir ve bu· b şlı adamlardı. Gencin ateşli sözleri ıle gure mışti~. . . . . .. . 
raları lııç hır z m n T ·rk olm m h b nl< rın arasında h·ç bir teveccüh e e· K lrıbnlık bır seyırcı kıUesı onund~ 
ve olmıyac, l . d d pıl n bu s çok heı canlı o mw 1 

rı U) n ırına ı. d D 1 · 
Türk "ın Dı"l S . d" 1 ıc· 1 . . d b. ne ıce e ınar ı ıle Mak os be bere e ız ın eyen ıt e ıçın en ır k 1 1 l 

S r · A'--b · . h . . ·'- . T·· k a mı arc ır. &emın Ki etı ad m ilerledı, ançermı ÇE"-Kh. ur ------
1 1 b 1 - Bu arada gf'çen h fta· yru - ına h karet eden gencin karnı-

r ı · de Samdn "u dikkate . ayan bir na sapladı. 
h e olmu tur Öldüreni yüzlerce in an görmü tü. 

l atlarım, mnc ını seli bir u • 
h pi· mıklcdcr raym lll3 alla -
sun ha' atını p perde gözleriı İ· !Vlon 3 l A.A.) K mı 1 
zin önüne sere r r · <le hır infılak olmuş ve 4 kı ı o trt 

Yeni tefri '· ın ( 13 ) üncü 34 yaralı vardır. 12 mele b r 
sayfamız i okuyunuz. 1 hala mahsul· bulunmı:ıktadır. 

S m er i inde Türk paviyonu ü· F kat g rek F rnnsız ve gerek Suriye 
~ in.:le 1 i"rk ba7'1'ağı dalgalanıyordu. 2 bıtasının bütün uğraşmalarına ra"' • 
Yüz ·ıce Ar p bu nokta) alakn ile men 9ldürcn adamın kim olduğunu 

1 
•• t gözJ .. rini dikmişlerdi. Bird nbire ort • bu yüzlerce kişiden hiç biri haber 'er 

y l8 - 2 ya lannda ateşli bir genç medi. 

n 
12 

~----__;;.... ____ ~ __ ...;.. ____ ~---• 
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BABEBLEB İ 
,Doğru 

Değil mi?-
Sür' at postaları 

l 

N 1 N O M A R T 1 N 1 'yi DİNLEMEK 
Bütün dünyanın en büyük bale heyetini GÖRMEK 

ve sevimli bir filmin binbir güzellikler!le alakadar olmak 

isteyenler s A R A y s 1 NE iti A s l NA 
gitmeli ve berkesin boşuna gitmekde olan 

AŞK SERA BI 
Fransızca sözlü filmini görmelidirler. İlaveten : FOX JURNAL : 

Hazineyi ziyandan, halkı da 
zorluktan kurtarmahyız 

·nevlet Denizyolları idaresi Akdeniz ve Karadeniz 
sahilleri nakliyat ihtiyacını karşılamak için sür'at 

postaları ihdasına hazırlanıyor 
Yeni moda... Zarafet... İspanya mhuarebeleri 't·•----•,. Bugün saat 1 de matine vardır. , 

G azetemize telefon la söyleyen ol
du, mektupla yazan oldu. b iz -

zat gelip anlatan oldu: 
- Yazınız, önüne geçilsin, dediler. 

Dinledik ve söyleyenleri prensip
te haklı, tatbıktc haksız bulduk. 

Meselcnın esası şu. 

( Denizyolları idaresinin bifuas a ih- yiizden Sam undan mal alamamıştır. 
raç mevsiminde sahillerimizin nakli- Samsun Ticaret Odası vaziyeti lk· 

I yat işlerinde mühim rol oynayabilece· tısad Vekaletine bildirmiştir. 
1 ği iddia olunmaktadır. Bu iddiayı or· Bu hususta Denizyolları fdaresin· 
taya atanlara gör~ idarenin vapur kad· den denilmektedir ki: 
rosu azdır. lzmir panayırı da ihraç - Elimiz.deki mevcut 

Dün aksam T O R K Sinemasmm 
F e~kalıide küıad programı olan 

BiR MAYIS GECESi 
Neşe, İhtiras, ve zengin mizansenli film. 

Emsalsiz bir muvaff akiyet kazanmıştır. Baş rollerde : 
KATE DE N.\GY • FERNAND OHA \'EY • LUCIEN BARHOUX 

1: 

Şehrımı7.de muvakkat hır eğlence 

yeri açıldı. İçine bılctle girılır. 
biletin ücı eli 1 O kuruştur. Fakat 
bir defa içerı giı ıp te bir sandal
yeye oturdunuz mu size küçük 
bir pasta \ C) a bır şekerleme ik • 
ram ederler. Bunun için de ayrı
ca 90 kuı uş vcrmı) c mecbursu -
nuz 

1 mevsimine tesadüf ettiğinden vapur- memleket imizin nakliyat 

l
ların bir kısmı iz.mir yoluna tahsis e· zenli bir ,ekilde yapmağn 
dilince diğ~r iskelelerin vapur ihtiyacı yoruz. 

vapurla rla 
i şlerini dü· ı.. 
gayret edi· ~ ............................................. ı::m ........ 11111,.~' 

i mühmel. kalmıştır. Bu va:liyette ihraç Fakat Ka radenizin şiddetli fırtınaları ~---HAZIRLANINIZ~ .... '"MAVİ TUNA,, güzel filminde dinlel}JİŞ olduğunuz'' 
ALFRED RODE Çigan Orkestrası lstanbula geli
yor. Şehrimizde en büyük musiki hadisesi olacak 

Gidenler şikayetçi: 
- 1 O kunışluk biletle girilen bir 

yerde b ir şekerleme içın 90 ko -
ruş verilir mi? diyorlar. 

- Verilmez, verilmez amma vazi • 
yeti incelemek lazım! 

* Meselenin bir iç yüzü var: 
Bu müessese şehrimize geld iği za • 

man dühuliyesini 50, 75 ve ı 00 
kuruş olarak tesbit etmişti. Bu üc
retler üzerinden de muhtelif vergi, 
r esim ve belediye h issesi olarak 
yüzde 35 verecekti. İşe başladı. 
Aradan bir iki gün geçince ken -
disine dediler ki: 

- Bu çeşit müesseseler aynca yüz
de 50 munzam vergiye tabidirler. 
Verginin ve pulun yekunu da 85 i 
bulacaktır. 

Müessesenin sahibi b ir hesap yaptı. 
- Günde 500 liralık hasılat yapar

sa bunun 42 5 lirasını götürüp ver
giye verecektir. Geriye kalan 75 
lira ile masrafı korumasına im -
kan var mı? 

1 

malları .ı.skelele~de yığılıp kalmışt ır. vapur tahmil ve tahliyesinde bazı ak-
Bugun sergı kapanmış olmasına saklıklar m eydana getirmektedir. Mev-

rağmen sahillerin nakliyat ihtiyacı ge- zuu bahsola n Sa msun hadisesi hc:ıva
ne karşılanamamaktadır. Çünkü bir nın çok şiddetli olmasından , geminin 
va pur kalktığı ilk iskelelerde bütün ha- Samsun l imanında fazln barınamıya· 
m~le tona!ını doldurmuş olduğu için ! cağından ve Trabzon limanına erken 
muteakıp ıskelelerde mal alamamok varmaktan ileri gelmiştir. Fakat An· 

1
1 vaziyetinde kalmaktadır. kara vapurunun arkasından gelen Va· 

ihraç mallarının limanlarda kalma- tan vapuru Ankaranın yükleyeme<lif~i 
sının ve zamanında sevk edilememesi· malları yüklemiştir. 

1 nin sebeplerinden biri de Karadenizde· Akdeniz ve Karadeniz sahillerinin 
ki !imansızlıktır. Fırtınalı zamanlarda nakliyat işlerini hiç bir sızıltıya mey· 
vapurlar bazı iskelelere uğrayamamak· dan vermeden başarmak için bazı siir-
tadırlar. at postaları ihdasını düşünmekteyiz. 

Bu vaziyet Denizyollarının sipariş Bu sür'at postaları Karadenizde 
ettiği sekiz vapur geldikten sonra dü· nakliyatı çok olan iskelelerden iki üçü-' 
zelebilecektir. ne uğradıktan sonra doğruca lstanhula 

Limans~lık ve vapursuzluğun en gelecektir. Diğer nakliyat işi az olan 
büyük misali, geçenlerde Samsunda iskelelerin nakliyatını da halen tatbik 
vukua gelen hadise ile daha 1y1 edilmekte olan tarifelerle temin ede

gözönüne konulabilir. Şöyle ki: Fırtı- ceğiz. 
na yüzünden Samsuna üç saat teah- Şunu da söylemek lazımdır ki; si
hürle gelen Ankara vapuru diğer iske- pariş edilen vapurlar geldikten sonra 
lelere vaktinde yetişmek için Samsun· nakliyat işlerimizdeki imkansızlıklar 
da pek kısa bir müddet durmuş ve bu ortadan kalkmış olacaktır. 

Bir günlük cürmü 
meşhut vak'aları 

Florganın 
iklimi 

ru- . 
1 LOREL IIARDI 

HINDİSTANDA 
filmi bütün tanınmış şöhretleri 

bir YUMRUKTA NAKAVT 
etti. 

LOREL ·HARDI 
Tatlı bir ECNEBİ Şivcsile TÜRJ<ÇE 

KONUŞUYORLAR. 

Bugün 

ALKAZAR . 
sın em ası 

Mevsimin en güzel ve en 
heyecanlı filmi olan 

PRANGA 
Baştan başa heyecan ve dehşet 
~ ....... filmi 411 ....... r 

Halkevi temsilleri 
Beyoğlu Halkevinden : Evimiz gösterit şu

besJ, bu yıl her hafta, nşaı;ıda. göslerildiğl . 

gibi uç temsil verecektir. 

Birinci temsil, İstanbuldakl orta, lise ' c 
~ ..................... ~ yükSek mektebler öğretmenlerine ve talebe .. 

Askerliğe davet sine mahsus olmak üzere. cumartesi ı:unlcrl 
aaat 14 de verilecektlı'. 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Teşrin - 936 celbinde umumlyeUe sağlum İkincl tcmsıı, hallüL nıo.ı...ua OIJMaJcc " 

bir buçuk senelik sınıflardan 316 _ 327 do- cumartesi gunleri saat 21 de vcrDecekUr. 
O zaman kurnazlığı bilenler ona a-

kıl öğrettiler: Maarif Vekaleti Meteoroloji müte· ğwnlular, iki senellk.lerden 316 - 330 doğum- ü çuncü temsil, Halkevlcrl uyclcrine mah'" 
- Duhuliyeyi 10 kuruşa indir, al- Suç]ulardan bir çoğu g ünü hassısı Tevfik, Floryanın iklimi hak· lular, Jandarma ve gümrük sınınanndan sus olmak üzere, pazar günleri saat 14,30 da 

mak istediğin paranın mütebaki - gününe muhakeme edilip kında yaptığı tetkikler neticesinde ha· 318 - 331 dahil doğumlular sevkedllecekler- verilecektir. 
sini içeride yiyecek satarak temin karar alıyorlar zırladığı raporu Şe'hircilik Mütehassısı dlr. • 
edersin, bu suretle vergı·den de p • · h · · Blr buçuk ve iki seneliklerin sevk günü Mekteblcrc mahsus birinci temsillerin ça .. 

D .. b- 'ı.. • 'ba k rost a ıza etmıştır. ~ k ti - -kaçınmıs. olursun, dediler. un sa antan ıtı ren a şam saat d'kk 21 _ 1 lnciteşrln _ 936 olduğuna cöre bedel .ırı ar an dogruca mekteb dlrektörlcrlno 
1... '-- ..:ı 1 b 1 Adi' · 16 Prost hazırlanan bu şayanı ı at - dcril kti Adam da öyle yaptı ve yapmakta I ye 1'.aClar stan u ıyesıne . . 1... . vereceklerin bedelleri 20 - 1 inclteşrln - 936 ııon ece r. 

devam etmektedir. cürmü meşhut müracaatı yapılmıştır. ~aporu t~tkık. ~~ı~,f ~an; ıh:_a~ı~~t akşamına kadar kabul edUecekUr. Halka ve Halkevleri üyelerine mahsus i kin• * Bunların sekiz tanesine lüzumu mu· u rapor an ço ıstı a e e ecegını 1 
• Jandarma ve gümrük sınıfiannın sevt el ve üçüncü temsillerin çağırı kartları cu-

Kim ziyanlı? Bir hesap yapalım: hakeme kararı veriler~k hemen intaç dirmiştir. günü: 20 - 1 inciteşrin - 936 olup bunların ma ve cumartesi g\inlerl evimlz dlrektorıü-
Bu müessese ilk günde 500 lira ha • edilmiş, diğerleriyse _kı.,men ~ahsi da- Bir baba oğul pllvdan bedelleri de 19 - 1 lncıteşrln - 936 akşamına ğünden alınabllir. 

sıfat yaptıysa yüzde 35 nisbetin- vaya müteallik olduğundan amme hu- d.I k ld kadar kabul edilir. 
den 165 lira resim vermişti, ken- kuku görülmediğinden serbest bıra· zehirlen 1 er, ÇOCU Ö Ü Bu Ullna göre sevke tabi olan §ubemize 
disine de 333 lira kalmıştı. Pul, kılmışlardır. Kısmen de sübut delili oil· Kumkapıda Nişancada oturan Reşid mensup yerli ve yabancüann şimdiden mü- r 
resim ve saire nisbeti yüzde madığından haklarında ademi takip oğlu 28 yaşında Şükrünün 14 aylık racaaUa tayıUunnı yaptırmaları ııerektlr. 
(85) e çıkınca topladığı 500 lira kararı verilmi~tir. çocuğu Nureddin bir gün evvelden ka- i 
hasılatın 425 lirasını hu"kum" ete Y I l · b' dd . l Liman daresinin Bir 1'1ektubu Dün ürüncü sulh ceza mahkeme· an p avı yemış, ır mü et sonra ö • . . 
veya belediyeye vermesi Jbun - :ı •• .. Ş"k .. _] wl ·1 be b Liman ldare:.ınden: 

sinde bakılan davalardan bazıları şun- mu~tur. u ru cıe ~g u 1 e ra .. er ye : Sayın gazetenlzln 27/ 0/ 936 tarlhl1 nüsba-
dı. Kendisine ancak 75 lira kala- }ardır·. diği için o da zehırlenme alametlerı sında Lhnan idaresi Belediye lhtlIAfı ba"lı"" 
caktı. Binaemıleyh kapıdan hası- c h h · k y &• 
}at toplamaktan vazgeçti. Dühu- * Gece yarısından sonra Beyazıt göstermiş, erra paşa astanesıne na • altında bir yazı çıkmıgsa da Belediye lle ida-

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nobetçi olan eczaneler ıunlardır : 

İstanbul cihctindekller: 
Aksarayda : {Ziya. Nuru . Alemdarda : 
csırn Rasim). Bakırköyünde : {Hilal). 
Beyazıtta : (Haydar). Emlnonünde : 
<Mehmet Kazım}. Fenerde : (!rlf). Ka
ragUmrukle : (ı\rlf). KuçÜkpazarda :' 
(Hl kın et Cemil) . 8amatyada : (Teori .. 

Jiyeyi 1 O kuruşa indirdi. Şimdi Ö· meydanında sarhoş bir halde dolaşa· !;.~~~~~!}~:.............................................. remiz arasında yapılacak işler dolayıslle hiç 
dediği resim belki 20 lira dahi de- rak nara atan Kasım, beş gün hapse, miyet kararı alınmı:;ı, diğer bir yarala· bir lhtllnt olmadığı gibi bilakis Vilayet ma
i,tildir. Hükumete 20 lira kalma- gene Beyazıtta gece yarısından sonra mt\ vak'asının suçlusu da bir ay beş kamında tesblt edilen proğram dahilinde 
sına mukabil müessesenin eline sarhoş bir halde dolaşıp, tramvayları gün hapse mahkurr. edılmiştir. mütehassıs Mr. Prost'la tetıdkatınuzı tama-
480 lira geçmektedir. Hükumetin l H . be h Dig~ er dokuz vz.ık·a da lüzumu mu· men müsbet 6ahada yapmaktayız. los). Şehremininde : CNfızım). Şchzade-

taş ıyan ayrettın on Ş gün apse, fi ti ta hlhl l k 1i h mi tı başında : (İsmail Hakkı) . 
kaznncı azalmış, müesseseninki H 1 k dal d 1 l k lıakem~ kararına bagwlanmıştır. Key ye n 

5 
n emn e em ye e . a içte i san ın an smai in ce eti- . talep ve rica ederiz. 

ı~çeride yiyecek sattığı için ço - ni çalan Şaban adında biri bir ay hap- Üsküdar ve Kadıköyünde dün ge· - -.-c..--::ac =-~~""""' 

Mgalınıştır. se mahkum edilmiştir. •ıe pek az cürmü m~hut vak'ası mu· Şehir Tiyatrosu 
üessesenin bu hareketi kanuna bl.llibuı Bmdnıuı 
aykırı mıdır? Menedilmediğine * Dördüncü Asliye ceza mahkeme- !;~~~.ı:.·.: .. ;?.!~!!!!~.~~~;................................ ~thir1i'ya'trosu Te~~~~i~ d::m :astını 
göre bu, söylenemez. Fakat mu - sinde ise Şehremininde Yazlık bahçe· Taksim Bahçesi . . 111111111111111 20 de 
hakkak ki ortada düzeltilmesi lfi- nin eşyasını taşıyan Şeraftddinin ya· kapalı kısrnınd~ M A K B E T 
zım gelen bir \'aziyct vardır: nındaki hamal Nazmi iki çerçeveyi çal- Halk Opereti 

Yaz mevsiminin başında plajlarda dığından on beş gün hapse, gece yaı:ı· Bu akşam 2l.-t5 de 111111 
5 kuruşluk bir biletten 6 kuruş _ ından sonra Taksimde nöbet bekliyen Telefonc~ ~ız 111 

luk pul alınmıya başladığı zaman Polis Mehmet, kendisine ehliyetname- Son t~msıllen 

Fransız tiyatrosu 
operet kısmında 

3-10-36 da saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

da bu istihlak resminin bir defa 1 sini sorduğu halde m emuru otomohi- Paz~~~~:a~~köy 
d~a .gö.~den ~e~irilmesi lazım gel- linden yere iterek kaçan ve arkasından Telefoncu Kız 

111111111 FATMACIK 
akşam saat 20.30 da tUDAKLARNI 

Beyoilu cihetindekilcr: 
aa.ı::ı.tada : (Hüseyin Hüsnü) . Haskoyde: 
(Nlslm Aseo>. Ka.sunpaşada : (Muey -
yed). Merkez nahiyede : (Dcllfı Suda, 
Klnyoll). Şişlide : CNargtıeclynn) . Tak-
simde : (Llmonciyan) . 
Ü küdar - Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyukadada : (Merkez>. Heybelide : {Yu-
suf) . Kadı koy Pazaryolunda : (Merkez). 
Modada : {Faik İskender> . Üsküdar s e
Jimlyede : CSellmlye>. 
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dıginı soylemıştık. Gözönüne ikin- atılan silah seslerine ehemmiyet ver· - --.,---------------·---------·----------
ci bir misal koyuyoruz. Hazineyi meden Karaköye kadar gelen, oto· 
ziyandan, halkı da zorluktan kur- mobilinin kırılması üzerine yakala· 

Cidden Görülecek Şey! •ı _____ , 
P A N G A L T 1 'da SÜRP A G O P 'da tannalıyız. 

nan Nizamettin bir ay beş gün hapse 
Doğru değil mi? mahkum olmuşlardır. 

Dün saat 17 den sonra gelen zabıta 
Adliye Vekili Ankaraya gitti vak'alarına nöbetçi bulunan Sultanah~ 

met ikinci sulh ceza mahkemesi ile, i· Hergün daha ziyade büyük bir muvaffakiyetle devam ediyor. 
Adli1e Vekili Şükrü Saraçoğlu dün kinci asliye ceza mahkemesi bakmııı- h h A -1--' K l l F0 ll B 1 Y b · ki · akşam Ankaraya gitmi tir. Y 70 den fazla va §İ ayvan• 1U awar - ap an ar, ı er - eyaz ayı ar - a anı eşe er vesaıre ••• 

tır. Çin CANBAZ AlLESI vesaire ve eğlenceli numaralar. 
Şükrü Saraçoğlu gitmeden evvel Beyoğlunda ise saat 17 ye kadar İ İ 

lstanbul Adliyesine kadar gelmi<ıı, cürmü meşhudla alakadar l:l müraca· K U L D S K S 

• KULDSKI SİRKi 

R K 1 
.müd?eiu~umi Hikmet Onat"ın yanı~-ı llt vaki olmuştur. Bunlardan biri sar· Hergün saat 6 da matine ve 9 112 da auvare - Cumartui ve Pazar günleri 2 112 ve 6 da 
da bır muddct meşgul olmuştur. hoşluk h adisesi olduğundan mahku· "••••• .. •••••••••matine 9 112 da ıuvare. --••••••••• ........ # 
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3 Birinc~~rin SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Diyarıbekirde sanayi 

Tren ikhsadi kalkınma üzerinde pek müessir oldu. 
En ziyade ihraç edilen maddeler zirai mahsulatbr. 

Akhisar tütünleri 
Bu yıl her senekinden 

daha nefis yetişti 

• 

Akhisar (Hususi) - Havaların mü
sait gitmesi bu yıl Akhisar tütünleri -

Şayia .S 

Dörtyol ve Payas 
Bu yıl Dörtyolda portakal mahsulü pek bol, daha 

şimdiden bu malların sevki işi düşünülüyor. 
Yumurtalık limanında da bir fenere ihtiyaç görülüyor 

j 

nin çok nefis yetişm~ini temin etmiş- ·wı. 
tir. Kazaya her gün muh1 elif tütün 
kumpanyalarının baş direktörleri, ve 
eksperleri gelmektedir. Muhtelif tü -
tün mıntakalarmda yapılan tütün te
tebbüleri zürraın lehinedir. Bir kum -
panyanın direktörile yaptığım temas -
ta : 

- Akhisar tütünleri son yıllar için
de emsaline tesadüf etmediğim dere -
cede nefis ve üstün yetişnıiştir. Umu-
mi rekolte beş milyona yakındır. Payas iskelesi ve liman reisi Muhtar 
Çamaltı ve Marmara mmtal:aları tü - Dörtyol (Hususi) Dörtyol kazasının kolaylıkla vapurlara nakledilmekte . 

Diyarıbekirde İn hisarlar fabrikası tünlerini seyre doyum olmuyor. Pi - 25,000 nüfusu vardır. Bunun 5000 i dir. 
yasanın birinci tesrinin son haftaların- merkez kasabadadır. Erzin, Payas is - Geçen sene 40,000 ton buğday, 
da açılması ihtim~li kuvvetlidir. Akhi- minde iki nahiyesi vardır. Başlıca ih - 60,000 koyun, yirmi milyon portakal, 
sarda göze çarpan en mühim noksan racatı portakal, pamuk ve hububattır. külliyetli miktarda arpa, yulaf, bur • 
tütünleri denk haline get!recek usta Senevi altmış milyonu mütecaviz por- çak, kumdan, nohut, mercimek ihraç 
kalıpçı bulunmamasıdır. Bunu zaman- takal ihraç t:!der. Kasaba oldukça ma - edilmiştir. Bugün iskelede stok halin
la Akhisarlılar elde ederlerse kendi tü- murdur. Civarında ormanlar da mev - de dağlar gibi yığılı buğday kümeleri 
ti.inleri için iyi bir vaziye~ hazırlamış cut bulunduğundan kerestecilik te ya- vardır. Daha geçen senenin milyon -
olurlar demiştir. Tütünlerin hemen he- pılmaktadır. Kasabada rr.ükemmel ve !arca kilo buğdayı sevkedilmek üzel'e 
men hepsi de tarladan toplanmıştır. asri bir otel, muntazam bir belediye iskelede beklemektedir. Dolu olan an
Denk haline konulmaktadır. Bu yıl pi- bahçesi ve gazino vardır. Manzara iti- trepolardan başka ehram şeklinde yük
yasadan Herman, Geri, Di Amcr!ken, barile cenubun en modern bir kasabası- sek buğday yığınları göze ~arpmakta -
Olston, Gelen kumpanyalarının fazlu dır. Gavur dağlarının eteğinde çok dır. Gaziantep mücadelesinde bir aya
miktarda mübayaada bulunmalarını şirin ve her tarafında bol sular fışkı - ğını tamamile kaybeden tek ayaklı Ka
t~.min için ha~ırlıkta bulundukları gö- r~n v~ geniş bir ovaya maEk çok zen - milin vücuda getirdiği bu Türk şirke
rulmektedir. i nhisar idaresinin de pi- gın bır mahaldir. Gerek şimendifer ve ti, burada sönmüş olan ticari varlığı 
yasadan külliyetli miktarda tütün ala- gelerek deniz yolile ihracat yapılabil- yeniden ihya etmiştir. 

Diyarıbekir (H ususi) - Diyarıbe - sak ve hayli miktar deri ihraç edUir. 
k ir, coğrafi vaziyet i it ibarile iktısaden Kara hayvanat, Suriye ve İstanbula 
ınilhim bir yerdir. Çeşit mahsulat ve gönderilir. Yün, yağ, tatlı, acıbadem, 
mamulatı şehre iyi para bırakır, tran - mazı, getire iyi para getirir. 
stt merkezi olmak itibarile de çok işlek- Ölmüş olan san ayi de yeni yenı di • 
tlr. Bütün ,şark vilayetleri ihtiyaçlarını rilmektedir. İki ipek, bir tuğla ve ki -
bu yoldan temin ederler. remit, iki un, bir buz, bir rakı ve soma 

Fakat. şimendifer geldikten sonra fabrikası açılmıştır. 
vaT.iyet büsbütün inkişaf etmiştir. İh- Koza ve tel ipek ihracatı mevcut o -
ra<!at artmış, mahsul kıymetlenmiş, is- lup ipekli mamulat ta Elaziz, Mardin, 
tifadeler çoğalmıştır. Bilhassa buğday Bitlis ve Siirt havalisine gönderilmek· 
ihracatında % 80 fazlalık vardır. Dok- tedir. Gömleklik, ~jşeklik ve krepler 
san bin ton olan rekoltenin otuz bin çok meşhur ve merguptur. 
tonu ihraç edilebilmiştir. Bu miktar Merkezde 50-60 kadar poşo dokuya!l 
her sene artacaktır. tezgah vardır. Bunlar evvelce daha çok-

Mmtakada 6-7 bin ton miktarında ken zamanla azalmıştır. Çermik kaza
pirinç le yetişirse de tren tarifelerin- sında pamuk yetişir ve köylü ihtıya • 
aeki yükseklik dolayısile ihracı kabil cını karşılıyabilir. Kafi miktarda doku
olaınamaktadır. İktısat Vekaletinin bu ma tezgahı da vardır. 

cağı söylenmektedir. mesi bu kasabanın terakkisinde amil Payasa çok yakın olan İskenderun 
olmuştur. Halkı çok çalışkandır ve karşıdan görünmekte ve her gün bir 

Vezirköprüde bir katil yakalandı ?ldu~ç~. zengindir. Kasabada belediye kaç vapurun Payas iskelesinden :hamu
ışlerı gunden güne artmaktadır. Maarif le alarak hareketleri İskendeıunluları 

b apta teşebbüste bulunması çok fay - Debağat iptidai bir haldedir. Ham 
'dalı olacaktır. Fabrika olmaması yü- deri yalnız ciYar vilayetlere gönderi
zünden pirinçler parlak değildir. lir. Henüz deri fabrikası kurulmamış-

Vezirköprü ( Hususi) - Bundan 

bir müddet evvel Soruk köyünden Ru· 
şan'ı öldürerek kaçan aynı köyden 

Ayda \'asati bir hesapla beş bin bar-· tır. 
muhacir Hüseyin yakalanmış. adliye· 
y e verilmiştir. lzmite yerleştirilen göçmenlere l Alacada elektrik 

yardim Alaca (Hususi) - Alaca pek kısa 
• • A • • • bir müddet sonra elektriğe kavuşmuş 

. Izmıt.'. (Husus~) - .. Izmıt.e y~rleştı - olacaktır. Suyu bol olan bu şirin kasa
Kaşta bir çöküntü kazası 

rtlen goçm~~lerın mustahsıl bır hale banın elektriklenmesi için Çorumdan Kaş ( Hususi) - Kalkan nahiyesi-
konulmas_ı ıçın başlıyan çalışmalar çok bir mühendis gelerek burada tetkikat ne bağlı Bezirgan köyünden Ömer bir 
yorucu ~.ır .. şe~Ie gi:miştir. Bütün göç- yapmıştır. arkadaşt ile birlikte köye yakın bir yer 
menler onumuzdekt ekim yılbaşlnrın- d k k k k Büyük Söğütözü kö_vünden gelen e topra Çl arma ta i en toprak yı-
da tamamile müstahsil bir h ale konula- suyun kasabadaki uçurum kısmı altı- ğını üstlerine çökmütı ve her ikUıi d e 
caklardır. Kendilerine Derince silosun- na tesisat yapılacak, bu su kuvvetile t.o. praklar altında kalmıştır. Bunlardan 
dan yemek için buğday verildiği gibi 
toprak sahibi edilenlere de tohumluk çalışacak olan dinamo sayesinde Alaca Omer ölmüş, arkad~ı da ağır surette 
buğday tevzi edilmektedir elektriğe kavuşacaktır. yaralanmıştır. 

Konyada vitrin musabakasmda 
kazananlar 

Konya (Hususi) - Konya Ekonomi 
arttırma kurumu tüccarlar arasında 

yaptığı vitrin müsabakasında kaza -
nanlara madalya tevziini önümüzdeki 
hafta içinde yapacaktır. Madalya tev -
ziatı merasimle olacaktır. 

.Berutta Amerikan kolleji 
İzmir (Hususi) - Geçen yıl İz -

mirde kapılarını kapıyan Kızılçullu A
me~·ikan kolleji Beruta nakledilmiştir. 
Beruttaki kollejin adı Amerikan En -
terneşınal Koleçdir. İzmir kollejinin 
müdür ve muallimleri Beruttaki yeni 
kolejde vazife almışlardır. 

Tarsusta mektep ihtiyacı 
Tarsus (Hususi) - Burada 6 ilk 

okul vardır. Bu okullarda iki bine ya· 
kın talebe okumaktadır. Bu yıl 929 
doğumlulardan bine yakın talebe kay
dedilecekti. Fakat mekteblerde yer ol· 
madığı için bunlar açıkta kalmıstır . . 

Muşta mahkumlara Dil kursu 

Muşta Dil kursundan diploma alan mahkumlar ve ınüddeiuınuıni Asir 
Muş (Hususi) - Yeni Cumhuriyet Müddeiumumisi Aşirin teşebbUs'" 

Halkevin~ de ya~ımı ile Hapishaned,e bir okuyup yazma ve dil kursu ~ç~l~ 
mıştır. Dıl kursu ılk defa Muşta açılm.aktadır. Şimdiye kadar hiç bir yerde 
mahkumlara dil kursu açılmamıştır. 
MahkCı.~ar kursla fevkalade alakadar olmuşlar ve ilk hamlede kırk be i 

kurstan diploma almak muvaffakıyetini göstermişlerdir. ş 
Mahkfunların diploma tevzii mera~i.mi bütün h ükumet ve ordu erkanının 

huzurunda yapılmış, müddeiumumi Aşir bir nutuk vererek cezaevindeki 
k~rsun faydalarını ve cezaevlerinin m.ahkumlar için bir yatakhane olmaktan 
zıyade bir bilgi ve idah müessesesi vasfını taşıdıklarını tebarüz ettirmiştir, 

Pazar Ole Hasan B. 

- Ne hikmettir, Hasan 
Beyciğım? Akıl, sır1 enni
yor .. 

Bu son zamanlarda, Me
cidıyeköyüne •• 

Milyonla sinek toplan· 
mış.. Acaba nereden geli -
yorlar, dersin ? 

Hasan Bey _ Sinek ay. 
layan esnaf çoğaldı; onla
rın ellerinden kuıiulmak 
için kaçıyorlardır ! 

idares'i de iyi çal~maktadır. Dörtyol kıskandırmaktadır. Civardan kara sula
iskelesine denizyollan vapurları uğ - rımızda gizli avlanmak için arasıra kıv-ı 
ramamakta, bir takım hususi şileplerle larımıza ı.okulan balıkçılar yakalamn"ak 
ihracat yapılmaktadır. Bunların sür'at- ~dır. P_ayas ile Adresan arasındaki ge
lerinin kafi olmaması, kabotaj kanu - nış denız sahasında hiç bir tahaffuz li
nu mucibince de bazı kayıtlara tabi bu- manı yoktur. Alanya, Anamur, Silif
lunmaları muhitin tüccarlarını olduğu ke, Mersin ''e Kıbrıs açıklarında fırtı
kadar şarkın en yakın iskelesi olmak naya tutulan bir gemi ancak Yumur _ 
itibarile şark tüccarlarını da müteessir tıı!ık limanına iltica ec!ebilır. Gündü?. 
etmektedir. olursa limana girebilir. geceleri bu li-

Denizyolları idaresi halka bir kolay- mana sokulmak fenersizlik yüzünden 
lık gösterse ve buraya da hiç olma7.sa imkansızdır. Vakıa Kara taşta ı 28 nu _ 
haftada bir vapur uğratsa mühim bir maralı hir fener varsa da Yumurtalık 
ihtiyacı karşılamış olaca ktır. Bu sen e ; imanına girmek jçin hll fenerden isti
p~rtakal mahsulü çok iyi olmuştur. fnde edilenıemekteclir. Yumurtalık ba
Tuccar daha şimdiden bu malların ih- tidan her daim eksik olm!y~m fırLıııalar-
racını \'e sevkini düşünmektedir. dn en emin bir tahaffuz limarndır. A-

Payas çık olan Mersin limanındaki gemiler 
hep buraya iltica ederler. Fenerler ıd:ı
ıesi bu:ada bir fener yaptıracak olur
sa büytik bir noksanlığm ikmal edil • 
mi~ olacağı muhakkaktır Burada çok 
faal bir liınan reisi vardır Yeniden bir 
limancılık J•aratmış ve bir çok isler 
görmü§tür. Bugünkü faaliyette bu \.a
':ın büyük bir hissei iftiharı vardır. 

Payas (Hususi) - Dörtyol kazasına 
bağlı bir nahiye merkezidir. Suriye hu
dudunun sahil kısmı bu iskelenin ke -
narından geçer. Kasabanın altı yüz 
metre yakinindedir. Vaktile 70,000 nü
fusu barındıran bu iskelede bir çok es
ki eserlerin bakayası vardır. Osmanlı 
deninde Payas kalesi, kalebentlerin 
sürgün mahalli idi. Bu kale ha':i sağ
lam bir haldedir. Bu kalede 
~it!rnt Paşanın mahpus k:ı.ldığı höcre 
h~l~. m.~nuttur. Bugünkü .!<asaba pek 
kuçuktur. Senevi milyonlarca ihracat 
yap~n bu is~ele hemen hemen harap 
denılccek hır haldedir. Son senelerde 
yeni teşekkül eden Payaş nakliyat sir
ke.ti (Pana) namı altında çok ge~nis 
mıkyasta iş görmektedir. Bu şirket is: 
k_elede yeniden yeniye bir çok asri te
~ısat kurmakta, elektrik, antrepo yap -
tırmaktadır. 

İh~a~~t emtiasının asri bir şekilde 
sevkı ıçın her ı:jey makineleştirilmek -
te, buğday ve sair hububat makine ile 

----------
iki adama yıldırım çarptı 

Niğde (Hususi) - Işıklar köyün • 
den lbrahimin tarlasında çalışmakta ~ 
lan Halid ve Tahir isminde iki amele 
yağmurdan saklanmak için çadıra gir
mişler, fakat bu sırada çadıra yıldırım 
düşmüş, ikisi de ölmüşlerdir. 

Kara s ılarımızda izinsiz 
bahk avhyanlar 

Kaş (Hususi) - Meis' li iki R umun 
kara sula rımız içinde izinsiz balık av
ladıkları görülmüş ve sandalları ile bir
likte tevkif edilmişlerdir. Yapılan mu
hakeme neticesinde suçlulardan birisi 
2 diğeri de 1 ay hapse. mahkum edil -
mişlerdir 

-·· 

Hadiseler 
Karşısınd 

Asr i lik 
Ası i sıfatının manasını Ye bu Si· 

fatta tavsif edilen insanları ve eşya
yı yazıyorum: 

Asri - Asri olmayıp, asri geçinen 
in:;an demektir. 

A:sri genç kız - Kendi:sile ev -
lcnen erkeği bu asır içinde herkese 
maskara eden kızdır. 

Asri berber - Sizi tıraş ederken, 
yanıba~ınızdaki koltukta saclarını 

kıvırtan kııdına bakıp yüzünüzü ke
sen berberdir. 

Asri lokanta - Bu cısırclaki fCJılİZ· 

lik vasıtalarına malik olmıyan \'eye· 
meği ycnilmiyecek kadar fenn pişi· 
rilmış lokantadır. 

Asri baba - Kızını d:.n-ukuva , a 
rınca.va kadar kendi havasın~ bırn· • 
kan babadır! 

Asri düğün - Damndın metresini 
gelinin e~ki nişanlısını cla\'cl etme· 
yi ihmal etmedikleri diiğündiir. 

Asri dost - Yuze giiliıp le arka· 
dan dedikodu yapan dusttuı. 

Asri terzi - Elbise~·i adama uy· 
durına~·ıp, adamı asri l'lui::;e r!enikn 
omuzları pamuklu elbı~cve uvduraıı 
terzidir. · • 

Asri kadın - Asri olınıyan kadı
nın yııptığı her İlii koca:..ına uaptınn 
1 ,.1 c 

ırndın<lır. İl\'ISET 
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Nasıl eğleniyoruz: 

Kibrit satarak içtimai 
Kımıldarsan yakarım! 

Hafiyelerin beyaz atlan sinema perdesinde gö
züktüğü zaman seyirciler arasında bir hareket 
başlıyor. Küçük bir afacen -Tu .•. Allah belasını 
versin diyor, bu da hafiye mi... Benim tim mak 

tetkik yapılır mı? 

1914 - 1936 

Genç kızlar güzel kıyafetlilerden, yaşlı kadınlar da 
düşük kılıklılardan alış veriş ediyorlarmış 

toy olmalı idi şimdi burada .... cTarihe, tekerrürden ibarettir.• der-' 
Jer. Elbet bu böyledir. Çünkü hayatın 
kendisi bitmeyen bir tekerrürdür. 

• lf- lf- ı peny kazandım. 
Bu iti bir lngiliz mebusu tecrftbe Bütün sermayem, 50 pcny'iik, 2'f 
etti, kend~~en kim~~ . kibrit j adet kibrit kutusu ile, kibrit defterld' 
almadı, aym lfl kılık degııörerek idi. Züppe kılığımla, köşeyi tutına1' 
bir gazeteci yapb. Ve her kıyafetin hazırlandığım zaman, şapkamı şöyll 
kenc:liaine pre mütteriai oldujuııu bir eğdim, kravatımı düzelttim ve taı' 

Çıplak ve zavallı doğmak... Karnı 
doyup ta biraz kuvvetlenince aslan ke
silmek. .. Kuvvetini kaybedince mis
kinleşmek ve ölmek. .. gördn. Ticaret de sempati aaat 13,30, kalclınma çıktım. Bir Po~ 

İnsanların tabii bir ömürleri oldu
ğu gibi nesillerin ve hatta vak"alann 
da muayyen ömürleri vardır. 

meaelesi İmİf f memuru ensemde bitti ve yolu kapl' 
mamamı, gelip geçenleri rahatsız et • 

Deyli Eksprea'de okuduk: mememi ihtar etti. 

Milletler büyük harpten yorgun ve 
bitkin çıktılar. Yıl geçtikçe kanlandı

lar. Şimdi birbirlerine kafa tutuyorlar. 
Bir harp olacak. Gene yorgun düşecek
ler. Gene kanlanacaklar ve .... 

lngiliz parlamentosunu~ aoeyaliat Daha kıdemli bir rakibim beni kerİ 
azasından biri. aklına eımış, halkın d" k""ıı · d k d G ı· ı..1 

• • • •. .. l Oyesın en ov u. e ıp geçen~ 
ruhıyatını anlamak ııtemıt: Duf\Hl • b. k f t" b" d b bak J-.ıı; - h . b" ır ıya e ıme ır e ana ıyor ""' 
müş ta.şınmıf, nihayet her anıı ır sanki tuhaf bir ~y görmüş gibi başW' 

Birinci mevki : 15 du. Kabakçekirdeklerini burada yiyor· 
Dühuliye : 10 sun. İçeride yalvaI'Sl.n vermem bilmiş 

Bu hep böyle devam edecek. Ta ki 
bu ölüm vasıtaları, son rlerece korkunç 
ve bütün dünyayı bir dinamitin kayayı 
parçalaması gibi darmadağın edecek 
hale gelsin ... 

cGene bir dönüm yerindeyiz.> di· 
yorlar: 

Kocaman afişte müthiş bir resim: ol. 
Bir apartımanın taraçasında beş, altı Bir an kendimi arkadaşının yersiz 
maskeli adamın ortasında kovboy kıya- pisboğazlığına hiddetlenen küçük de -
fetli bir babayiğit. Maskelilerden bir likanlının yerine koydum. 

191 '4 de müstemleke kavgaları var
dı ve o tarihten biraz önce Almanya 
İmparatoru Vilhelm bu maksatla (Ağa

- dır) da bir hadise çıkarmıştı. 
kısmı yerde bitap. Bir misi arkadan Biletim ellinde, cebim kabakçekir 
saldırmışlar. Sopalar, tabancalar, bı _ deği dolu. Neredeyse sinemanın ka • 
çaklar, kementler, karma kansık. ranlık salonundan en geniş, en hare • 
Yazı da şöyle: Kımıldarsan yakarım. ketli bir hayata açılan beyaz perdesi -

Sesli, sözlü mac~ra filmi. İlaveten Ka- ne kavuşacağım. Sıraya iyice yerleşip 
liforniya haydutları. hafiyenin hırsızları nasıl tepelediğini 
Gişenin önü mahşer. KaskctJi, başı sonuna kadar seyredeceğim. 

açık, muntazam, gayri muntazam kı _ Geçim derdi, adabı muaşeret kaygu-
yafeUi bir sürü çocuk. Si) ah şapkalı, su yok. 
ağabeyler. Oturduğum mevki birinci ve yahut 

k ikinci imiş. Vız geliyor. 
Yanaşıp kulak verdim. Başında me •• Öyle bir hayat ki, bütün köti.ıJüğü, 

tep kasketi olan çok ciddi bir arkadaş 

Silah yarışı son dereceyi bulmuştu. 
Silah altındaki ordulann yekfınu beş 
milyonu geçiyordu. 

Avrupa devletleri iki büyük zümre
ye ayrılmışlardı. Bunlardan bir kısmı 
büyük arzular besliyorlardı ve bu ar
zularına ancak harple ereceklerine ina
nıyorlardı. 

Ve bütün bunlara rağmen devlet re
islerinin hemen hemen hepsi bugünkü 
gibi hep sulhçu olduklarından bahse
diyorlardı. 

etrafına hallca olmuş yaşıtlarına anla- büyük bahtiyarlığımı hissedemi) ece -
tıyor: ğimden ibaret. ruz. 

_ Amma Ken Maynar enayi mi ? 1 S kuruşluk birinci mevkiden önüm- Diyorlardı. 

- Sulhu korumak için silablanıyo-

Bir döndü. Yallah bir yumruk. H1r - de sıra sıra oturdukları halde daima Bugün de ayni hal var. Hatta o za- Mebus sinek avlıyor 
sızı yere serdi. Beyaz beygiri de ya • hattı münkesirler ve hattı münhaniler man silah altındaki asker sayısı bütün işportacı gibi itlek: caddelerden birinin 
nında idi. Atladı, sırtına. resmetmiş bulunan küçüklere baktyo - Avrupada ancak dört milyon iken bu- köşesinde durarak kibrit satmaya ka • 

Etraftan sordular: rum. gün en az hesapla seki:t bilyondur. rar vermiş. Bu ıuretle, sosyal bir etüd 
- Tabancası, hani tabancasını yere Sinemanın tepeleme dolmadan baş- Silfilılar da on misli daha korkunç yapmağa kalkmlf. 

duşurm-•• üştü. Almadan mı gitti? lamıyacağını pekala bildikleri halde, olmuştur. 
t b l t t O d k"k Hemen beş altı düzine kibrit satın - Hiç almaz olur mu? Aldı. Hem za- gene saa aş arı u uyor. n a ı ·a- Fakat hemen harp olmıyacaktır. 

da bı·r muayyen bı"r tempoyla ayak vu alarak, Londranın en islek caddelerin-ten onun tabancası bir tane değildir ki.. ' - Gelecek yaza kadar korku yok-tur. ':. 
_Peki sonra ne oldu? ruyorlar, ıslık çalıp tuhaf sesler ~ıkn - Çünkü bugün için iki taraf ta aşağı den birinde, Trafalgar Square'da dur 
_ Ne olacak, en sonra hırsızları ma- nyorlar. Benim hizamda üç dört tane yukan müsavidir. Silfilılann beş on muş ve nasibini beklemeğe başlamış. 

enikonu büyük delikanlı oturuyor. misli daha yıkıcı ve korkunç olması Kaclın, dememif, erkek dernem1'. ö • g~ arada sıkıştırdı. Aman o yanındaki 0 h k d •:. "h :te d ı h k br ı a a ar am a ı.cı, nı ayet ost arını bir müddet için sulha sebe.o oluyor. nünden er geçene i it eri sunmuf, 
korkak ihtiyar yok mu onu hiç görme- d b b t" • b" k G 

a era er ge ırrnış ır aç uçarı a- Çünkü ellerinde birer taşla birbirlerini yolcular şöyle bir bakarak gııorip ait -yin. Hırsızlar yakalanınca bir azamet. 1 d 1 "k 1 -r 
bir böbürlenme. Klrıldık gülmeden... ata e ı an ısı. karşılayan iki düşman daha kolay ka- mişler. Tanrı rızası için, bir aded kutu-

Başlama saati yaklaştıkça asabiyet pıştıkları halde yalın hançer olanlar cuk bile olsun alan olmamış. 
- Demek korkak ihtiyar da vardı ve sabırsızlık arttı. Nihayet muazzam k" . 

1 ha? Vah vah göremedim. Amma o filim · çc m.ı~ er. ... Nihayet ayazda iki saat bekleyip de 
bir ayak ve ıslık gürültüsü arasında Nıçın mı! _ LJ '- • . bu ti"car_. ve 

Sirkecide gene oynar ğideriz. müJ"de zilleri ralmag·a ba~ladı. Ve bir _ Çünk"" .. 
1
.. dah k d . ay<ıI anna a:ara su. ınınce. go. 

H . b"l tl . . l l S k :s "" u o um a ya ın ır ve ın- 1 ""dd b" km dı" epsı ı e erını a mış ar. inema a- denbire karanlıktayız. nl ··ım k . t zl sosya etu en ır fCY çı a gını ve 
1 bek}. 1 A . sa ar o e ıs eme er... eb' . 

P151.Pın açı masını ıyor ar. merı - Metr Goldvin Mayerin aslanı başını Turan Can çıkmıyacağmı anlıyan m us, evıne ı 
kan filmi seyircileri arasında demok - gösterdi. Etrafa bakıp böğürüyor. --·------------- yollanmış, güze) 00 banyo alarak yor-
ratlık, dehşetli. En kılıksız sokak ço - Küçük müşteriler her halde bu hay- kanın! gunluğunu dinlendirmif. Ondan aon· 
cuklarile, en mükemmel giyimli tale - vanlar padişahını Miki Fareden az se- ra da, bu mü-hedeaini ıtehir meclisin· 
bel · ı· d fl B""t"" ··k"l ı Genış· bir ova dekoru. Dekorun ge- .- T er ıç ı lŞ ı. u un mu ·a eme er, viyorlar ki kimisi (yuf) çekiyor, ki - d ı t 
polis hafiyelerinin şanlı maceralarıncı misi ıslık çalıyor. nişliğini inkar edilmez bir hale getir - e anla mdış.t k l d b" . ab" 
ait. Hele orda olmalısınız da 0 telaffu- ç uk 1 mek için Amerikan rejisörü ufkun ke- Ku ağı e i gazeteci er en m t ı· 

oc luk ramazan arımın karagöz . · . . k 1 ·b· 1 b h "- _ ı h · J 
zu zor Amerikan isimlerinin bizim kü- perdesindeki acayip yılanını hatırhyo· narına sıvrı sıvn ·aya parça arı gı ı ati e, unu aoer a mıf ve mu arrır e· 
çüklerin ağzında ne garip şekiller, ne rum. Ben onu görrlüğüm gecelerden dağlar kondurmuş. rinden birini aynı denemeyi yapaıaya 
komik, sesler haline geldiğini görme- sonra tam bir hafta rahat uyku uyu • Bu genış O\'alarda peş peşe sıralan - memur etmif. 
ı . i i mış uzun bir araba ker\'aru var. Etra- _ı_ 1 • L d" ıs n z... yamazdım. 1936 da küçüklere artık Gazeteci, bafınaa.n geçen erı a:en ı 
B·ı t ı k · · · kl k fında süvariler, yaya ıhtiyarlar ve ka- k _...ı ı e ama ıçın gışeyc ya aşır en eanlı aslanların bütün heybetli hare • dınlar. ağzından föyle anlatma taoır: 

Bfağı beni süzüyorlardı. 
Köşeye kurulduğumdanberi heniil 

on dakika geçmemişti ki, ilk siftah m~ 
yesser oldu. 

Teknik satış bakımından, buna 
de aatış denemez. Genç, güzel bir se1 
nşın kız yanımdan sallana sallana gel 
çerken bana f(iyle boş ve manasız g3ti 
!erile baktı. Ve teneke kutumun iç~~ 
sine bir yirmi beşlik attı. Müşter~ 
kibrit kutularını vermek üzere idim kJ.ı 
sarışın güzel çoktan uzaklaşmıştı bi 1 
le ... 

Bir saatlik nöbetim bitmeden 4 kut~ 
kibrit ile altı defter kibrit sabnış bu 
lunuyordum. 

Saat 15 de bu sefer yırtık pırtık ef. 
biselerimle aynı köşede durdum. Keo1 
dimi acındıracak bir tavır takmmı~ 
gelen geçenlere dilenen gözlerle bakJI 
yor, bir kutucuk olsun kibrit satın al'! 
malarını söylüyordum. Bütün gayret" 
lerim boşuna gidiyordu. ihtiyar kadın"! 
lar, şişman kadınlar, zayıf kadınlarj 
aenç, sarışın, esmer kadınfar bana a J 
dem tiksinerek .bakıyorlar. yanını 
yaklaşmıya bile korkarak, acele acel' 
uzaklaşıyorlardı. 

Bu bir saatte ancak iki kutu kibri, 

iki afacanın konuşmalanna kulak mi- ketleri ve böğürmeleri bile oyuncak Ben de muhterem meb'usun etüdü· 
safiri oldum. Biri: geliyor. Filim başlndı amma, seyirciler mem- nü tamamlamak, denemesini bir da • Gazeteci kötO kıyafettde iyi iş yapıyor 

- Amma da pisbog·az• .. ın ha, dı"\;"oı·- F ı· b şl d Ad K Jd nun değil. Söylenıvor}ar: 
-" J ı ım a a ı. ı: ımı arsan ya- J h k ı k ·· • .-ı... • k laba 

==============================~ -Bu~nehl~mfilim.Hanıd~o ate rarama mere,~.rm~ a · 
satabildim. Bunu da alanlar elleri ha• 
tonlu iki ihtiyar kimselerdi. 

------... -----.. ,------... ---------------.t~:311~11t!~ 

CONUL iSLERi 
Bir Kayınvalde 
Hikayesi 
Bigalı bir okuyucum, Bay Z. F. di~ 

yor ki: 
Yeni evliyim. Kaynanam evime 

sık geliyor. Bundan bir fenalık çıka
cağını hissediyorum. Çünkü bütün 
tanıdıklarım: 

- Kaynanana yüz verme! diyor -
}ar. Bu ciheti karıma açtım: 

- Anamdır, gelecek, gülünü se • 
ven dikenini de sever, dedi. 

Bu lafları karıma öğreten anası -
dır. 

- Bir giin olur. bu sık ziyaretler 
bizim dirlii,rimizi bozar, seyrek gö -
rüşelim, dedim. 
Karım jcızdı: 

- Gelecek be herif, sözlerile ay -
kırı cevaplar vermiye başladı. 

Kaynanam aile hayatımıza dair 
her şeyi anlamak istiyor, güniin bi . 
rinde rahatımızı bozacak. Çünkü di· 
ğer kızının da böylelikle keyfini ka· 
çırmış. Nihayet damadı büyük kı -
zını boşamış. Ben ne yapayım? 

* Bu okuyucum meseleyi refikasına 
açmakla hata etmiştir. Kız annesini 
sever, müdafaa eder, bu onun tabii 
hakkı, hatta \'azifesidir. Binaenaleyh 
şimdilik yapılacak şey hiç ses çı -
karmamak, işi biraz zamana bırak
maktır. Mesele unutulunca tedbir l 
düşünmek ve almak kolaydır. 

'IEYZE 

hafiyeyi göstermedı. lık bir köşesinde kibrit sattım. iki aaat, 
- Dur patlama. şu beyaz atın üs - yırtık bir çığırtkan gibi bağırdım. Miif· 

ttindeki olmnsın. terilere malımı arzettim. Satmıya ça· 
- Kimi knndınyorsun. Sakallı hn- lıştım. Yalnız ben başka bir usul takib 

'!iye nerede görülmüş. ediyordum. 

Nihayet kaşlarını zoraki çatan, du- Bu if için ayırdığım iki saatin il • 
"dağını bir garip büken hafiye göı ün- kinde, aJlyet fık giyindim. Eskiden hali 
dü de dava bitti. e-

Bfr aralık. heyecandan galiba birisi vakti yerinde olup da sonradan d~en 
diğerinin yerine tecaviiz etti.. Ön ta- bir insan tavrı alarak köşemde dur • 
raf bir karıştı. Küçükler ne de ~abuk dum, ve İnanır mısınız pek kolaylıkla 
vuruşrnağa başlıyorlar. Biitün sinemn iki liralık bir satı' yaptım .. fakat .. fa
ahalisi bir an dağdan dağa at hoplatan kat.. memuriyetimin ikinci devresin -
hafiyeyi unuttular. Ayaklandılar. Hep de, yanı ikinci saatinde, hırpani bir kı
bir ağızdan: • Jık ile, gene ayni k.öşedc arzı endam et· 

- Vur, vur, diye bagırıyorlar. Elek- tim. Bu sefer iac, pek güçlükle 1 O 
trikler yandı. Kavgacıları ayırdılar. J'i-

inşallah, gelecek sefer de böyle bir 
denemeye çıkacak olursam, gözüm• 
monokl takacağım, ayağıma beyaz ~ 
pek tozluklar geçireceğim. Hatta hat• 
ta, yakama da güzel bir çiçek kondur
mayı da unutmıyacağım. Bu suretle 
ben mebusun yapmak isteyip de muvaf 

fak olamadığı tecrübeyi başarmış ol • 
dum ve isbat ettim ki ticaret ve alış, ve
riş de kar~ıılıklı beğenme ve sempati 
meselesidir. Şıksanız genç bayanlar, 
size müşteri olurlar. ihtiyarsanız hali
nize acıyan merhametli insanlar aiz• 
para verirler. 

lim tekrar başladı. boynuna hafiyevari bağlamış 12-13 ya- vuştu. Etraf ferahladı .. Küçük kabada• 
En can alacak yerindeyiz. Hnfiyeye .şındakı b)r yumurcak ta benim g bi tez yılar Kahfomiya haydutlarını bekler 

hırsızlar çullandılar. On dakikadanbcıi canlı olmalı ki dayanamadı narayı bas· ken ben kalktım. 
müthiş bir boğu~mad1:- gidiyor. Öyle lı: Ve biitün bir sinema salonunu, (Toıtı 
bir boğuşma ki se) rinc tahammül ba- _ Tu Allah belfını \'ersin. Bu da mı 

1 
Miks) mi, yoksa (Tim Mak Koy) mu 

yıığı babayiğitlik. hafiye be? Tim l\1ak Koy neredesin? daha kabndayıdır? Mevzulu son dere-
rnm önümde oturan kasketini ense- Gel de yumruk görsünler anam bnbam. ce hararetli b!r mün. kaşaya dalmış bı-

sine yıkmış, biiyiik yazma mendılin! Filmın sonun na hafiye ~e\'gılisinc kn · rnktım. Kemal Tııhir 
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Yugoslavya mektupları: 

·r işina: Çetine · 
• 

Güzel Istanbulumuz 

Çetinenin "Grand Hotel '' adını ta
şıyan hanında gece Şen Dul opere
ı ·nin nağmelerini duyar gibi oldum 

Litvinof 
havadan nası görünüyor? 

• 
Yazan : E. Talu 

Çctinenhı umu mi görünüşti 
Halezonlar bitti.. Gelirken, a.şılmaı larak Avrupa haritasından silinen eski 

gibi görünen dağların tepesine çıktık.. Karadağm ilk ve son Kralı Nikolanın 
Hafif bir iniş başladı. Çorak arazinin sarayı halen müzedir. 
ötesinde berisinde: etrafı taşlarla tah- Bunun muhafızı da, türkçeyi gayet 
dit edilmiş mendil kadar, ufacık, fakir ,fasih konuşan Slav bir dindaşımız: Gos
tarlalar belirdi: İnsanlarla meskun yer- podin Derviş Korkut. 

M. Litvinof da diğer arkadaşları gi
bi küçük yaşda hayata atılmış fakir bir 
aile çocuğudur. Leninin en yakın, en 
güvendiği arkad~larmdan biridir. U -
zun müddet Rus amele fırkasında kuv
vetli bır mücadeleci olarak çalışmış, 
Rus Çarları tarafından müteaddit de -
falar hapse atılmış, Sibiryaya nefyedil
miştir. Nihayet Çar polisinin takiba -
tından kurtulmak için önce Alronnyaya, 
sonra İsviçre ve Fransaya geçmiş, ni -
hayet Londrada siyasi hareketlerinden 
dolayı tahtı muhakemeye alınmıştır. 

Müzahereti adliye suretile Londra 
barosunun avukat olarak tayin ettiği 
.genç bir İngiliz. misile bilahara evlen
mişlerdir. Madam Litvinof kocasının 
bir zamanlar a\•ukatlığını yapan kadın
dır. 

l 91 7 ihtilalinden sonra uzun müd -
det hariciye memurluklarında bulun
muş, eski hariciye komiseri Çiçerin Yol
daşın çekilmesile, Sovyetlerin yıllar -

lere yaklaştığımız anlaşılıyor. . Oldukça kültür sahibi bulunduğu 
Bu tarlalara baktıkça içim acıyor. sözlerinden ve bize verdiği izahattan 1atanbulun imar plinı hazırlıkları yerler ayn ayn tayir. olunacaktır. 

Orada, baş_larm.ı bükm~. tekmil usa-
1

anlaşılan bu zatın del8letile, birçok ikmal edilmiştir. Yapılacak. plana esas Ayrıca her semtte birer küçük spor 
resını_ emd. ıkler_ı halde dovamadıkları haAtıralar 1· htı'va eden bu yeri gezerken olma'- ·· ,.,..A.. • h da · l _ _ ,, "' uzere ~·nn ava n reaım eri- sahası yaptırılacak ve bundan bas:ka.. 
topraga. _sıtemkar bir vaz' ile bakıyor- aklıma neler geliyor, bilseniz ? · ı nd - ~-'- Şim T 

b 
d ka nın a 1 ıgını yazmışu.... · di bu re- bir de umumt büyük bir 1ıehir atadı ya• 

muş gı 1 ura~ sıs mısır başakları Karadag· bana yabancı olmadıg·ı için, · l 60X90 __.__, d d b T 

b Ik. b" k f l k k l b 1 sım er "° a ın a üyütülmek· pılaca.ktır. Bu büyu""k spor sahası içı"n 
e . ı ı_r aç nu us u a a a ık bir ai- oranın akın tarihine ait neler hatırla- ec1· B l ' lenın hır yıllık rızkıdır. Y ? t ır. un ar yanyana getirilince ıs- Yenibahçe mevkii münas:p görülmek-
Karadağlılar, bu tarlaları, ta uzak - m~:~m. . 

1 
tanbulun belediye hududu dahilinde tedir. Modern tarzda inşa edilccCk. 

lardan, çuvallar içerisinde ve sırtların- Kn ulhpamıt, .? zamant ar sNa~kece olan kısmının :havadan alınmıt mü· olan bu saha lstanbulun bütün 
.. . . ez = rens unvanını aşıyan ı o- danberi harici siyasetmi biıyük bir vu- k ı h" f ..ı.. f l1de ed ı 1 da toprak taşıyarak vucude getırırler-

1 
kluk üb' • ll k b" tahs· k f d. tl 'd d k a·· , emme ır ot"IS'"a 1 e i mit 0 a- spor merakhlannı istiap edecek kadar . b" b 1 rd d k"' aya o ça m ım, yı ı ıı· ı - u ve ıraye e ı are e ere un~a kt k. bel-']· . "md" k d 

m·~ Ta ıat ura a a o erece nan ..... ,. · ca ır ı ea1yemız ıııı ıye a ar b". ··k l k S d · · h ""'.h ·sr - ,sat bağlamıştı. Nikola bu pal'ayı alır sulhunun tahakkukuna çalışmıştır. · .. . w T • • • • uyu o aca tır. ta ın proıes~ azır· 
ve ası ır. . . ve Arnavutluğu aleJ!himize tahrik için, M. Litvinof milletimizin yakın dos- boyle bır fotografa malik dcgıldı. lanrrken Avrupanın en modem stad-

O halde, bu adamlar nıçın burada 
0

Mirditali Arnavutların reisi Bib Dode .tudur. Bu kocaman fotoğraf bilaha- larının projeleri getirtilerek gözönün• 
Yd~şamak hdususubndka bu dler:ce ıs:ar :- Paşaya Kavanço ederdi... M. Litvinof 51 yaşındadır. Çok ça - re 20,1ooo eb'adında tevhid edilecek, de tutulacaktır. 
ıyor, yur un aş a yer erme goçmu- · . . b 1 k k ·· ı ·· 1- - · ·· ·· r p · h ı k yorlar ? . L~n ~ikola'~ marı~e~lerı unun- ış an, ço .. gu er. y~z u, ıyı ~oz soy ı- imar pliı.nı da bu fotoğrafa göre yapı- roıe azır andı tan sonra beledi· 

1 b tmed Harbı Umumının başlangı- yen, ve muteaddıt lısanlar bılen kıy - l k y k ıd-l-· · l_ d ye cg-lencc yerlerı" ı"çı"n yenı" bazı kayıt· 
Böyle bir suali sormak için insanların . a ı ı. .. _ tr b ' d. 1 tt aca tır. u ar ıuı;.ı reaım na va an 

psikolojisinden gafil bulunmalıdır. Fert ,cında, kahrnm~nane mud~faasına :a.g- me 1 ır ıp oma ır. alınan fotoğraflardan biridir. Ayasof- lar koymak tasavvurundadtr. Bu ara-
lerin herşeye rağmen muayyen bir ye- .men ° zam~nkı ufak Sırbı~an ~aglup yn ile Mimar Sinan hamammı. Sul· da nezahete çok dikkat edilecektir. 
te bağlılıkları nereden geliyor? Bunu ve muzmahıl olunca, ken<lı 18-" 'e ~ah- Urfada buğday satışı tanahmet parkını ve civarını göster- Eğlence yerlerinin muayyen vakitler· 

kim ı·zah edebı"lı'r ?. ,tını olsun kurtarmak kaygusıle, Nıko- U f (H . d ka k r a ususı) - Tncırler mühim mektedir. e panmB!lı ararının kaldırılmasl 
Beş, on haneli bir köyden gC;çiyo - .la, kurtlar~n ve kuşlann bile sokulama miktarda buğday almağa başlamışlar- Şehircilik mütehassısı Prost şehir için teşebbüsata geçilecek, halkın eğ· 

ruz. Aslen Karadag· ıı olan ,.:ofo··ru··müz dıkları, kartal yuvasını a. ndıran m. e~le- dır. Bı'r taraftan ı"hracat yapılnıakta - f k l t l_ _J•t ec1·ı • -1- • ~ ı tt d planının hazırlanması etra ında i ça· ence zamanı anaı ı mıyec~tır. 
bir isim söylu"yor ·. ketini Avusturyalılara ışga e. ır .ı. . d B ğd kil 3 5 5 

Kr 
lı B p ır. u ayın osu , ve arpa da 1, lışmalarına devam ediyor. Yeni plan- Buna mukabil şehir içinde ve evlerin 

- Niyeguş.. Halbuki, Sırbistan a w ı:·ıncı _ı- kuruşa satılmaktadır. k b l d ı d h 
Ve orada diğerlerine nisbeten bakım- yer kendisine sıhriyet ~aglarıle _ bag.lı da eğlence yerleri. bu arada barlar, si- sı u un uğu yer er e U1'usi eğlen• 

l P . h uz menkup bır nema ve tiyatrolar, senenin muayyen tilere 12 ye kadar müsaade edilecek. 
ı ve büyücek bir evi işaretle: bulunuyordu. ıyer en . Bilecikte Ayar düdüg-ü ·-manlarında .L-yr"m, panayır egwı_n- geç vakitlere le.adar gu""rültülere meY' 

- Karadağ krallarının beşiğı bura- Prens ve Çctinede mülteci sıfatıle otu- ...... ıoa .. ıe 
sıdır ... diyor. ruyorken, Nikola ona, kızı Zorkayı ver- Bilecik (Hususi) - Burada saat - celerine tahsis edilmesi zaruri görülen dan verilmiyecektir. 

Biz bakıncaya kadar, ev de gözden mişti. Ve hatta, yeni Y~~os~avyanın lerin birbirlerine ~ymadık1arını gözö- meydanlar ayn ayrı te!bit edilecektir. Bundan başka umumi eğlence ma· 
kayboluyor. halfıskar ve şehit kralı Bırmcı Alek : nünde tutan beledıye elektrikle öğle Avnca bunlar tasnif olunarak sınıfla- halleri mıntakalarmda polis teşkilatı 

Muttsıl gidiyoruz. Şu Çetineye gel- sandr Çetinede:. sarayı_n karşısındakı ':akti düdük çaldır.~~ğa karar vc:.ın~- - r;~a göre ayni mıntaka dahilinde top- da daha ziyade takviye ve sık Mık kon· 
sek artık. Ben pek merak ediyorum: A- mütevazi evcegızde dogmuştu. tır. Saat 12 de bu tun saatler duduge ı .. klardır trolü temin edilecektir. Ayrıca şehir i-

b k . b'ld' . . . d 1 d" k göre ayar edilmiş olacaktır nnaı a . • • • ı· k l d w l 1 k ca a es ı ı ıgim gibi mi, yoksa de - SoIU'a, Italya kraliçesı e 'en ı ızı _ · ~por sahaları, koşu yerleri, taksıle- çındekı po ıs no ta arı a çoga tı nca -

ğişmiş mi bulacağım ? idi. Bir kızı da Rusya Çarmm amcaza- 1 rm miişteri bekl.!m ~ mahalleri vesaire tır. 
Aynıyol .. Ayni ç~rak manzara .. Ay- delerinden biri ile evlenmişti. Bu su - 937 fuarı ça ışına plam 

ni çıplak ve karanlık dağlar .. Ayni cı- retle, itilfıf devletlerinin hemen hepsi- İzmir (Hususi) - Başvekil fs _ 
hz mahsulü taşıyan, tabiattan zorla ko- ne bir türlü bağlı bulunduğu halde, met inönüden fuar komitesi reis dok
parılmış mendıl kadar tarlalar .. Boyu- Nikola onlar hiyanet etmcyı muvafık tor Behçet Uza gelen bir telgrafta fuı:ı
na bunlara rastlıyoruz. Derken yoi. dö- gördU. nn kazandığı muvaffakıyet takdir edil-
nüyor. U7.akta, serap gibi uzanan bir su Lakin, Karadağlılar bu işe kanmadı- miş; daha şimdiden 937 fuarı için bir 
satlu .beliriyor. Şoföı; : lar. Para verecek bir Abdülhamit, bir çalışma plfinı hazırlanması emredil _ 

----:. Işkodra gölü .. diyor. Rusya çarı, bir Avusturya imparatoru miştir. 
Göl ve ben, gi~li gizli seıamıaştık... kalmayınca, küçücük krallığın varlığı-

Gözlerime buğu halinde akseden gön- nı idame ettirmek imkanı kalmıyaca - d h 1 
mün o an~aki du!'gus~u yanımdaki ğını biliyorlardı. Selameti. Yugoslav - Konya a ma su vaziyeti 
ar~a~aşa ~ıle .sezdırz:ıedıın. . yaya iltihak etmekte buldula~ ve bu - Konya (Hususi) - Konyanın bu 
. Inış aşagı bırkaç kılometre daha gıt- gün anlaşılıyor ki bunda çok ısabet et- yıl zirai vaziyeti çok iyidir. Mahsul 

tık. mişlerdir. bereketlidir. 
- İşte Çetine! Sarayın odalarını hem geziyor, hem Yilayet su işlerine son günlerde çok 
Tanınmıyacak kadar değişmiş. Yir - de Kral Nikola gözlerimin önünde c.:.n- ehemmiyet \-ennektedır. Sille nahiye

mi dokuz yı~-~vvel burası, Pederşahi !anıyor. sindeki batakhkların kurutulması için 
b~r de~e~.eylıgın ufacık payitahtı idi; bu O, sırma işlemelere garkolmu.ş beyaz yapılan sontaj ameliyeleri devam et
gun b~yuk Yt~g?slavya devletinin sekiz cepkeni, kırmızı şalvarı, kenarı siyah mektedir. Ve bu bataklıkları vücuda 
ey:ıletınden. ~ırı olan Zeta Banovinası- şerit çevrilmiş basık kalp~ğı i!e, elinde getiren Bolhasan çayı çevrilerek malı-
nın merkczıdır. bir baston. akşamları payıtah ~mın bı - suratın sulanmasına hasrcdılecektir. 

O yirmi doku7. yıl önceki 2500 nü - ricik caddesinde piyasaya çıkardı. 
fuslu köy, şimdi, yılda birkaç bin turis- Kendisine an'anevi bir sevgi ile 
tin can attığı şirin bir kasaba olmuş. bağlı olan tebaasının cahil kı mı, ona 
Karadağ Krallığı zamanında Çetine- rastgeldikçe eğilip eteğini örer, o da 

yi, yedi sekiz devletin scfarethaneleri her birine isimlerile hitap ederek, sırt
süslerdi. Bu sefarethanelerd.en, Yugos- !arını okşardı. 
lav hükumeti istıfade etmiş. Kimi mek- Nikolanın sarayı, Macar bestekarı 
tep, kimi hastahane, kimi vilayet ve be- meşhur Franz Lehara cŞen Dub ope
lediye konağı, kimi de banka olmuş. retini ilham etmişti. 
Kocaman parkı ile şöhret bulan Türki- Ne için? Onu bilmiyorum. Fakat, bu 
ye elçilik bina,:)rna da Zeta eyaleti ka- sefer Çetine'nin Grand Hotel adını ta
dınları çalıştırma cemiyeti yerleşmiş. şıyan temiz, kıvrak han azmanında ilk 

Yeni yeni birçok devlet ve devletçik geçirdiğim gece, sabaha kadar uyku -
!erin yerden pıtrak gibi bitmesine se- mun arasında bu güzel operetin nağ
bep olan harbi umumiden sonra, :jaZ o- melerini duyar gibi oldum. 

tzmitte su ve yol işleri 
İzmit (Hususi) - Izmıtte şehır yol

ları esaslı bir şekilde tamn· ve yeniden 
yapılmağa başlanmıştır. 

İzmit belediyesinin yol ışlerıne ver
diği bu ehemmiyet yerir,de ve yolun
dadır. Ve bunun için halk sevinç duy
maktadır. 

«Balaban• suyunun şehre isale~i ta- 1 
hakkın< etmektedir. Iznut yenı ı;uya,' 
937 senesi ortalarında kavuşacak ve bu \ 
sw·etle su derdi nihayet bulmuş ola - ı 
caktır. l 

lstanbulda ne kadar 
Kumaş varsa hepsi de 
lngiliz malıdır ! 

Bir adam tasavvur edinız ki, Is · 
tanbulda Çek yahud da İspanyol ku
maşı aramı ya çıkmıştır, şehrin bü · 
tün mağazalarını bırcr birer dollll}ıb 
kan ter içinde gelmiştir. Bu adam ne 
düşünür? 

Bay Sabri Sıkıtutun bıze yazdığı 
mektubda bu hisleri bulacaksınız. 

Diyor ki: 
- İstanbulda satılan elbiselık ku· 

maşların mahiyeti yüzde doksan 
meşkUk. Üzerlerine vurulmuş olan 
damgalar manasızdır. Bunun ıçındır 
kı bır kumaş almak ihtiyacı ile kar
şılaştığım zaman İstanbulda pek mti
teammım olduğunu bıldiğım Çek ma
lından olmasını tercih ettim. Hıç ol
mazsa üzerinde bir fabrıka damga
sı vardır, az çok bır garanti ıfade e
der di.ışunccsile. 
Aklıma esti, evveıa Mercan yo -

kuşundan başladım, Galataya kadar 
bütun mağazaları gezdim. Hepsm -
den de; 

- Bizde Çek, yahud da İspanyol 
kumaşı yoktur, biz hep İngiliz malı 
satarız, cevabını aldım. 

Ben bilirim ki son yıllar içinde İn
,gilizlerle ticari münasebetimiz mun
tazam değildi. İngiltereden ancak 
hususi takas ile mal getirtilebiliyor
du. Bu da bahalıya mal olacağından 
mümkün olamıyordu. Piyasamızda 
mevcud İngiliz kumaş stoku da ta
mameıf tükenmişti. Binaenaleyh g~r
duği.ımüz kumaşlar ya Çek, ya Is
panyol yahud da Türk malı idi, fakat 
üzerlerinde hep İngiliz damgast var
dı . Ve bunları yapan fabrikalar da 
kendı damgalarını koymadıklarında11 
kumaşların cinslerine ehemmiyet 
verınıyorlardı, çurük yaptyorlaı dı. 

Sızden istedığım şudur: İktısaci 
Vekfüetinin nazarı dik.katini celbe -
diniz, çorabda da Bursa ipeğinde ol
duğu gibi kumaş işinde de uydurma 
markanın önune geçılmelıdir.• 

Son Posta bu dilekte bütün mem
leketm birlik olduğunu tahmin ede-
rek mektubu sütunlarına aynen ge · 
çirmiştir. 

.. 
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Güzellik bahisleri: 
- --- -
Yüzü soyarak 

Derin çizgiler Pilingden sonra biraz 
eksilir, fakat gene bakidir. · 

güzelleştirmek 

Piling hazan bütün yüze yapılıyor. Piling'ten sonra 
Bazan yalnız bir kısmına. Ve meseıa ni cild de bakılmazsa solmıya, 
göz kenarlarına... olmıya mahkılmdur. 

7 .. • • • Piling - bazı müstesna cildler müs -
)1 uzde doksan dokuz 1yı netıceler tesna - rnk mu··essı·r bı"r us ı A k , kt ·ıa · · ~~ u • nca o-\ erme e ve cı ı en az on yıl gençleş- pa muhtaç olmadan ı k a· 

tirmektedir. Yalnız karaciğer hasta - cildinı'zı" korumak dahevve fenk ı gednç 
J kl ı 1 . . · a muva ı ve a-
ı an o an arda yem cılt hemen eski- ha makul olur. 

Ense tuvaleti 
T 

tf) TİYATRO __ & 
Şehir tiyatrosunda 

MAKBET 

Kaşm inkişah için program 
Kaş (Hususi) - Kaş ve köyli.ilcri· 

nin inkişafı için ha7.U l.man prıı ~r.ıfl1 
ikınal edilmiştir. Yakında tatbikatın• 
başlanacaktır 
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ı--YEDİNCI BALKA~ OYUNLARI 1 

Elde edilen neticelerden 
daha iyisini almalı idik 
Olimpiyadlara iştirak eden Bulgarların otobüs 
sefası - Herkese yüksekten atma merakı arız 
oJdu • Yunanistdnda herkes atlet;zmle alakadar 

. At.i.na 2D ~Hususi muhabiri· ı daima ondan hnhsedilen eski bir ,anı-
mız Omer Besımden) - Biı: he- piyonu hiiyiik bir kahraman gibi kar
piın ız, Akropolpalasta eski ndala- şılayan Yunaıılıl,n bugünkü kuvvet 
rım .. rn. ye~leştik. Bütün Balkan \ C kudretlerini o tarihten aldıkları için 
a;leı lerı aynı çt1tı altında toplandı la. 1 diğer Balkan milletlerini kolayca nıağ· 
Kadrolarda eski senelere nazaran lıay-ı llıp ediyorlar. 
li df'ği,iklikler var, hele Roınan.>alı- Senelcrdenberi i imleri H.ılkan 0 _ 

lar lıdştanbaşa gençleşmişler . yunlarında hiirmetle anılan emektar 

Bulgar Atletlerinin Hali ampiyonlar en ufrık bir sarsıntı geçir-

Bulgar arkadaşlarımızı hiç sorma- meden bu defa da yerlerini en ön safta 
yııı. Federasyonları onlara öyle bir o- aldılar. 
) un oynamış ki, ne kadar hayıflansa- 100 metrede F rangudis emin bir 
]ar yeridir. Biliyor musunuz ne olmu~? yarıştan sonra birinci oldu. 
S0fya ile Ati na arasındaki mesafenin Bizim 12 saniye üzerinde tuttuğu
yarı rnı otobiisle gelmişler. Bu yolcu- muz dereceler ile Semih ve Raifin 
luk fevkalade üzücü ve me~ekkatli ol- yokluğu derhcıı hissedildi. 

muş. Zaten yüzlerinden ve hallerin
den belliydi. Ben bu eziyetin sebebini 
bir türli.i anlayamadım. 17 atletle ge-

len Bulgarlar bu sene ~er zamandan 
daha kuvvetli gelmişler amma, berbat 
bir eyahat yüzünden de kabiliyetleri
ni, şo elere ekmişler. 

Yugoslavlar biliyorsunuz ki, hemen 
Yunanlıları takip ederler. Bu seneki 
kadroları biraz daha zayıf, bununla 
beraber, bizi ve Romanyalıları gene 
arkada bırakacak mevkidedirler, Yu
nanlılar gene birincilik bayrağını mu

hakkak kazanacaklar, Mandikas, I .anı-
brokis'i hepimiz tanırız. 

Antrenmanların yapıldığı günler 
bile Atina stadı ağzına kadar dolu, bu 
da Yunanistanın neden atletizmde i
lerde olduğunu ispat ediyor, bi.itlin 
millet meraklı herkes atletizmle alaka-

dar. 
Bizimkiler ne yapıyorlar? 

Akşam vakitleri otelin halini gör
meyin, bütün atletler birbirlerile ınii
balaga yarışına çıkıyorlar. 

8 metre uzun atlayanlar, iki buçuk 

metre yüksek atlayanlar, yüz metreyi 
on saniyede ko, anlar türedi .. Eğer on

larııı sözlerine inansaydım, bayağı he
yecan çekecektim. Bereket versin Ber
Jin olimpiyadlarının rekorları hatırım
da da bu sözlere pek inanmadım. 

Müsabakalardan bir gün evvel şen 
delikanlıların cıvıl cıvıl öttükleri otele 
bir hiizün çöktii, herkes arpacı kum-

nısu. bizim Haydar da deve kuşu gibi 
düsünmeğc haşladılar. 

Antrenör, Luiz zoraki güliiyor, Vil

dan Aşir herkese şevk dağıtrnnkla 
mesgu1. 

Atina fevkalade sıcak. Bizim kad
ronun en cüsseli atleti Y._eysi sıcaktan 
fe-v kalade mustarip. 

Yemekler muntazam ve bol, ben 
fazla yemekler yüzünden çocukların 
formlarını kaybetmemeleı ini temenni 

ediyorum. 

Şimdi de size biraz teknik nıcılumat 
vereyim: Balknn oyunlrırında yedinci 
<lef, talihimizi denedik.. Kabiliyetleri 
oldukça yıpranın'! atletlerle, herıüz i
yice bir teşekkiil devresine bile gir
memi:,derin teşkil ettiği bir takımın ta
lihine faila bel bağlamanın doğru ol· 
madığını gördük. · 

İyi kötü bi.iyiicek bir hareket olan 
Rılkaıı oyunlarında evdeki hesaplnrın 
çarsıya uymadığını bu defa da anladık. 
Atinaııın 18!)fj da kurulan fakat temel 
direkleri ta Yunanlıların e~ki ~e,•rinc

davanan mermer stadyomunu XO bin 
se,·ırci doldurmuştu. 

Yunanistanda atletizmin bü) iik 
an'anesi vardır. 189() daki birinci o
limpiyadda maratoni kazanan ihtı) ar 
Y ıınanlı atlet Berlin olimpıyadında o!· 
dııüıı gıbi Atinada da stada alkıslada 
girdi, ınerasinıle karşılandı, ba~ tacı e

dil li. 
O gin bugiin her -,erde hatırlanan, 

Mehmet Ali ve Vedat elbette daha 
iyi ko abilirlerdi amma, bugün ıçın 

daha fazla iş göremediler. 
Bulundukları formları iki gün mu-\ 

hafaza edemiyen bizim cocuklar ina
nılnııyacak kadar bozuk yarı<:Iar yap· 
tılar. 

Galip ve Recebin kaybedi.leri ne 
heyecandan, ne de beynelmilel müsa
baka tecrübesi olmamaktandı. Bu doğ· 
rudan doğruya idmanların atletleri o 
an için hazırlayamamış olmasındandı. 

10,000 metre i.izerinde ciddi bir şe
kilde hazırlanmamış olan Rıza Maksu
dun yaptığı müsabakada, aldığı dör
dünciiliik derecesi beklendiğinden fa~
la ve kı) ınetlidir. 

Kuv' etli rüzgara karşı koşmak za
ruretinde kalan maniacılarımız hayli 
sıkıntı cektiler. 

F aik'iıı beşinciliği t\Şağı yukarı a· 
lnbileceği en yakın derece idi. 

Yiiksck Rtlanı, havuzunun en kuv
vc. ... li atleti Pulat bu sen~. lstanbulda, 
Bunada, Balıkesirde yaptığı J ,80 lik 

de-:eceyi Balkan oyunlarında da elde 

etti. Birincilikte büyük bir şansı olan 
Pulat şaınpiyonluğu kaybetmiş bir at
let olarak sahadan ayrıldı. -

Antrenör Luiz'in bütiin iddialarına 
rağmen hem 1 t o maniaya. hem de 
J iiksek atlamaya giren Sedat bt>slenen 
biitiin iimitleri boşa çıkardı. 

flk giiııkii müsabakaları tetkik ede
c ·k olursak Romanyayı tahmin edil· 
cfüô kadar kolayca yeniw~rmek o ka
dar kola: olınıyacaktır. 

Ömer Besim 

Balkan Olimpiyatlarında 
dördünciilüge düştük 

Atina ~ {l lu!'lusi) - Dünkü Bal· 
kan oyunlarının neticeleri şunlardır: 

Çekıç atma: Dimitrakopulos - Yu-

nanistan - .-ıo 22 - yeni Balkan rekoru
Gregoviç - Yugo lavya - ıi :t) 
Petropulos - Yunanistan - 12 87, 

Biro - R omanya - 42, 

l\lajeı:ıtic - Yugoslavya - :m 10. 

Umumi tasnif: Yunanistan f) ı, Yu-' 

goslavya :~ 1, Roman) n 17, Türkiye 
12, Bulgaristaıı ;3 pU\ an < lınışlardır. 

Gelecek Balkan olimpiyadlar1 
nerede yapılacak ? 

Atin,, '.2 - Bugün federasyon bina
sındd atletizm i~lcrinin müzakere:ıine 

başlan taktır. İctimada Balkan atletiz· 

mini alakadar eden meseleler görü~ül

di.ikte l sonra gelecek sene Balkan o
limpİ) adldrnlın ) apılacağı şehir tayin 

edilecektir. 

Gayrifedere kliipler liki 
lstetnlml Halkevinin himayesi alt2-

nn topladığı İ t ııbul gayrıfedcre klüp
leri lik maçlarına yarııı saat 1 1 den j. 

tibaren Karagiiınrük sahasında başla

nacaktır. 

9 

•• 

Son haflaJ11r içindt> Fili tindeki ihtill\1 de ~er yer hızını artlll'wağa baı;ıladı. ::Sabdaki re i 'r l-A · d Ar k 1 k-
çılarıııırı t t 1 . 1 "' b. y h d. ,. . . ... • s w e vıv e ap un< ıı 11 uş uu 116 11 ır 8 u 1 P.\ mı. S<lldakı de bir .Arap kurşunu ile yualanan bir lngiliz zabitini göstermektf•clir 

Resimde g<ırdnğnııiiz ~ el(•k suya tNııas 
eder etnıt•z urkct lttrufuıda bir anıpııl 
yıınan vo bu ~nretl(• geceleyin kaza
zedenin gemiler tarafından görUlnp 

kurtıınhnasıııı temin eden 
bir tnhli he ye1f'gidlr 

Yııroh bır ınılts öturken ... 

Ru rt :-;im \\ J'lı ıı.ı ıs ·~ ııhatin<len Loı.tlrnı 
dütıeıı sıııeıııa :,; ıhlızı Marıc~ıı Ditril;ı 

191S ıııothısı bır ili\ letle gozP-rken 
goıstPriyor 

ı~panya ihtiU\li e!'nasındal Serro Muliano'dan n.ğlayarak kaçan kadınlnr 
Kastil yolu Ozerinde ... 

Her seııe olduğu git>i bu senede Pariste « Parisin knçnk kral ve krali\·elt>ri » 

bu ikj çocuk secildi 

bp,uı~ atlaki ilıtıllUrlc balı.dan va ko ·••sı kıır:;.ıııın tlizilen ıki çocukl,1 
hır lrndınm yilzledncle\ı 1:-;lı rn p .•. 
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Nelere katlanıyorlar 
Bu kız tam do

kuz yaşındadır. 

Bu vaziyette elini 
hiç bardağa do • 
kundurınadan bir 
bardak suyu bar -
dakta bir yudum 
kalmayıncıya ka
dar içer. 
Yaşamak ıçın 

bakın nelere kat- ' 

Çinliler köpeğe 

Çov, derler. Ço\• de
mek çincede, yiye -
cek manasına gelir. 
Çünkü Çinliler kö -
peği ileride yemek 
için beslerler 

• Hem el hem ayak 
.$ehirlerde yaşıyan ve daima ayak -

farına ayak.kabı giyen ~__.. ~ 
insanlarm ayaklan yü- ~ 1!. 
tümekten başka htr işe·~ - -.: .. 
yaramaz hale gelm.~ - · 
tir. Fakat şehirlerde *'..--.. 
yaşamıyan, yahut ta 
.)'arı vahşi halde olan- ~ 

lar için böyle değildır. 
Bunlar ellerini kullandıkları gibi ayak
larını da kullanırlar. Silezyada yaşı . 
yan yerli halk yaylarını ve oklarının 
uçlarını ayaklarile tutarak ok atarlar. 

• Elle yapılmamış bir heykel 
Bu resimde gördüğünüz köpek hey

. keli elle yapılmış 
· • ~ . ~ değildir. Baküde 

._-.-.... ~, ~~ bulunmWi bir bü-
~-.- ' yük kayadır. Rüz

garlar ve sular 
kayayı o suretle 
yonnıuşlardır ki 

kaya tamamile bir köpek heykeli şek
lini almıştır. 
..... _....._ ...... --.-.-.--·--------

Mo11oloğ: 

cSekiz on yaşlarında bir çocuk e -
linde bir gözlükle sahneye gelir: 
Günaydın bayanlar, günaydın bay -

lar .. 
Bana bir hikaye söylemişlerdi, na -

sılsa aklımda kalmış.. Hikayeyi bilir 
misiniz? Bilmiyor musunuz? Yazık si
ze, ben bile biliyorum da siz nasıl bil
miyorsunuz ... 

Mademki bilmiyorsunuz, ben anla -
tayım: 

Adamın biri evlenmiş .. Birinci gün 
evine gelmiş, kapıyı kansı açnuş, ikin
ci gün evine gelmiş kapıyı karısı aç -
mış.. Üçüncü gün evine gelmiş, kapıyı 
karısı açml§ .. Nihayet günün birinde 
gene evine geldiği zaman gene her za
mandaki gibi kapıyı karısı açmış, ve 
şaşırmış: 

- A, dem~, senin bir göıiin kör -
müş. 

Kocası da şaşırmış: 
- Şimdiye kadar sen bunu görme -

din mi idi? 
Kadın cevap vermiş: 

- Hayır görmedimdi, her akşam ne 
getirdin diye eline bakıyordum. Bu 
akşam elin boş gelince yüzüne baktım 
da gördüm. 

Bu hikayeyi niçin anlattığımı mı so
ruyorsunuz? Sormıya ne hacet hepi -
niz elime baktınız da ondan! Bir defa 
yüzüme bakın da sonra elime bakar -
sınız. Hala gözleriniz elimde, merak mı 
ediyorsunuz? Çoğunuzda olan bir şey: 
Gözlük! 

Gözlüğü ben elimde taşıyorum am -
ma, siz gözlerinizin önünde taşıyorsu -
nuz.. Benimkinin neye yarıyacağını 
bilmiyorum; fakat sizinkilerin niye ya
radığını gayet iyi biliyorum. 

Çünkü benim babamın da var, bü -
yük annemin de var, hatta annemin 
de ... Anlamıyorum; bu gözlük işinde 
herkes neden çok titiz davranıyorlar ... 
Annem babamın mendili~ kullanır, 
büyük annem babamın çatalile yemek 
yer, fakat gözlük meselesine geldi mi 
değişir.. Hiç biri, birinin gözlüğünü 
kullarunaz .. Herkesinki kend:ne mah
sus. 

Ben gözlüğün niye yaradığım me -
rak ettim. Ben bir şeyi bir kere merak 
ettim mi muhakkak öğrenirim. Nihayet 
bunu da öğrendim. 

Gözlük kavga etmiye yarar.. Hani 

$Sorunuz.cevap vere,;~ 
Ankaradan meraklı bir kardeş im 
zasile sual soran kardeşe: 

Miladi takvimden evvel musevileriıı 
takvimi vardı. Bu senenin 1 7 ağusto ' 
sunda 5699 uncu seneye girilmiştir. 

yumruk gibi, sille gibi, tekme gibi bir tirmiştir. Korka korka yanına gide -
* şeydir, bakın anlatayım: rim. Gözlüğünü düzeltir .. 

İlk mektepte talebe Necati Özen'e: 
Babam gazetelerle kavga edeceğ: za

man gözüne gözlüğünü takar. 

Akşam eve gözlüksüz gelir, yeme -
ğini gözlüksüz yer .. Yemekten l'onra 
koltuğa kurulup ta eline gazeteyi aldı 
mı, o an da gözlük te gözüne takılır. 

Artık sonrasını hiç sormayın! Babam 
bir gazeteye bakar, bir söylenir, bir ga
zeteye bakar, bir söylenir .. 
•Gözlüğü gözüne takar, eline bir ga

zete alır, sesini kalmlaştmr, işte tıpla 
benim şimdi yaptığım gibi.• 

Allah Allah!.. Yok canım!.. Olur mu 
böyle şey? Ne münasebetle böyie olu
yor? .. 

Gene ayni şey ha.. Bak bak aksili -
ğe. Çıkmadı, esasen bize çıkmaz ki!.. 
Gider de kimi bulur? 

Tövbe tövbe bu ne iştir? Dünyanın 
hali değişmiş ... 

Daha bunun gibi aksi aksi bir çok 
sözler. 

Babam böyle! Annemi sorarsanız o 
da onun gibi.. Hele maazallah ben bah
çede filan düşüp bir yerimi kanatmı -
yayım .. 

- Erhan gel buraya!.. 
Gel buraya dediği zaman evvela yü

züne bakarım.. Eğer gözünde gözlük 
yoksa güle oynıya giderim, gözlük var
sa o fena ... 

- Erhan gel buraya! .• 

- Bu ne bu, bu ne hal? .. 

Bune bu, bu ne hal diye gösterdi
ği ehemmiyetli bir şey d<>i°{iıdir. Baca
ğımda ufak bir çizik hasıl olmuştur. 
Amma o gözlük yok mu .. İşte o ufacı
cı k çiıJği ona koskocaman göstermiş
tir. Basar tentirdiyotu, tcntird:yot ta 
kafi gelmezse basar arkadan sopayı ... 
Sebep mi? Sebep ne olacak gö:t.ündeki 
gözlük. 

Ya büyük annemin gözlüğü, hele o 
büsbütün fena ... Gözlüksiu büyük an
nem ôyle iy~ kadındır kL. Ne sesi çı -
kai", ne sadası. Yanında kedmın kuy -
ruğunu çekerim darılmaz, b:ırc!ağı de
virir, suyu dökerim; bir şey demez ... 
Hatta gözlüğüne sicim bağlar araba di
ye çekerim de bir kere bile başmı çe -
virip: 

- Ne yapıyorsun? 

Dediğini duymam, amma gözlüğü gö
zünde iken iş öyle değil.. Kedi.run kuy
ruğunu çektim mi? 

- Bırak bakayım onu ya.rama7. 
Bardağı devirip suyu döktüm mü? 

- Seni gidi utanmaz hayl&z seni 
şimdi gelirsem seni iki parçaya ayın -
rım. 

Hele gözlüğünü almak istersem işte 

Evet, bir dikili taş ta Fransada var• 
dır. Parisin Konkort meydanındadır. 

* Süheyla Necmiye: 

Sen diyorsun, senede üç ay tatil ola~ 
cağına böyle olmasın, her ay içinde bit 
kaç gün mektepler tatil edilsin.. 

Tatilden maksat, d.imağın dinlenm~ 
sidir. Bir ayda yapılacak bir kaç gün• 
lük tatil bunu temin edemez. Hem üq 
aylık tatil yaza düşer. Güzel güzel ge-ı 
zer, güneş ve havadım istifade edersi ' 
niz. 

* Ak.sarayda oturan Necdete: 

Çocuk sahifesi sizin sahifenizdir. s~ 
nasıl isterseniz öyle olur. Sahifede :;!Öl"\ 

mek istediğiniz şeyleri yazın. 

* Azmi Kurt: 

Mektubunu okudum, sigara içme~ 
iyi şey değildir. Babanız sigaraya alı'
mış olabilir. Fakat onunla sizin aranız.ı 
daki yaş farkını düşünün ve kat'iyyel( 
böyle bir şey yapmayın! 

Büyük Kardeş 

o zaman tam manasile ateş kesilir . 
- Daha daha neler? Çocuk tiyatrosunda Fatmacık 
Çat... İstanbul Şehir Tiyatrosu geçen sen• 
Yanağıma bir tokat.. olduğu gibi bu sene de çocuklar iç~ 

Bütün bunların sebebi gözlük .. İn _ temsiller v!?rmiye başladı. Bizde ikl 
sanlar gözlüksüz olsalar dünya ne iyi o- senelik olan Çocuk Tiyatrosu başkı 
lacak. Bakın ben göz.lüksüzüm. Şimdi ,memleketlerde daha evvelden vardı.. 
size güzel güzel anlatıyorum. Gözlüğü Biz buna ancak geçen yıl kavuştuk. 
gözüme takarsam iş değişir ha! He -
men ben de köpürürüm. Çocuklar, annelerinize babalarınız' 

söyleyin sizi Çocuk Tiyatrosuna götür1 
«Seyircilerden gözlüklülere.» 

sünler, Çocuk Tiyatrosu haftada iki ~ 
Ne o bayan gözlüklü, ne o bay göz- çarşamba ve cumartesi günleri saa~ 

lüklü, gözlüklerinizin arkasından göz- 14 dedir. Şimdi oynanan eserin adr 
lerinizi görüyorum. Belli parlamak ü -

Fatmac!ktır. Fatmacığı seyredin, çok 
zeresiniz .. Ne demeli, kabahat sizin 
değil gözlüklerinizin. hoşunuza gidecektir. 

Sustum gözlüklüler .. Sustum. Bir da
ha da ağzımı açmam. Tek siz kızmıya
smız .. Ne yalan söyliyeyim. Ben göz
lük takmış herkesten kediden korkan 
fare gibi korkarım. 

Gözlük sesinin ahengini bile değiş - Erhan İMSET 
----....... -=-=--=ıı------=-===--=-=""""'-=-====== -==========::z:::=ıoı=====-----=-----====--=-

- Ben şimdi size cinek ot yiyor» 
desem bu cümlenin faili nerededir? 

- Çayırda. 

Geçen 
Bilmecemizin 
Miika/atı 

Vadettiğimız fotoğraf makinesinin 
resmini koyuyoruz. Nasıl beğendiniz 
mi~ İşte geçen bilmecemizi doğru hal
leden bir talihli bu fotoğraf makine
si m sahibi olacaktır. 

Soğuk havada yapıda bekçilik etti.. 

Bilmeceyi doğru halleden 
bu fotoğraf makinesini 

alacak 

Fotoğraf makinesinden başka daha 
biı çok gi.izcl hediyelerimiz var Hele 
gelecek cuma: te i olsun gazet,,yi gö
rün. Verdivimiz hediyeleri bakın ne 
kadar ~ -.cnC:'Ceksiniz. j siz seçnı. Nasıl hediyeler isterseniz 

He:n size söyliyt>cektiın. Biz hedi - bize yazın, biz onlardan da ahr bilme -
elt-ri kendimiz seçmiyoruz. Biraz d:ı celeri doğru halledenlere veririz. 

Bekçilik etti amma yapıdan eser kalmadı. 

Her hafta bir oyun 
,., A rr~ 

~~;;:>~. 
il, \@: ~~~"'.ıı~ ~ ..... .. ı1{~ .. C--ı;,•· ... 

.tc,, ..... A::. .; .. · ·' ..• 

Bir kol saati . 
varıyoruz 

- Mektepte sana ceza verdiler, ka· 
bahat babamda dedin .. 

- Evet, ceza almama sebep olan 
yanlışı çok vazifeyi babam yapmış -
tı. 

Yeni bilmecemiz 

Bizim ressam da çok eksik iş görü· 
yor. Şu resmi yapmış: Yapmış amma 
yarım bırakmış.. Adam bir iş görü -
yor fakat ne iş gördüğünü anlamak 
güç, elindeki aletin ı·csmini yapmayı 

unutmamış olsaydı .. Ne iş gördüğünü 
belki daha kola) ca anlardık. Aksiliğe 

bakın ki onu da unutmuş Şhndi n:-: 
şu resmi iyice gc>den geçirir. Bu :ı
daının neci olduğunu ve ne iş gbı · 
düğünü bilebilecek misiniz. bilirseniz 
resmi kesin, altına neci olduğunu, ne 

Kaç kişisiniz, her halde ikiden fazla 
olmalısınız, öyle ise bu oyunu oynıya
bilirsiniz. Hepiniz ayakkabılarınızı çıka
rınız, odanın tam ortasına koyunuz, siz 
çekilip yerlerinize oturunuz. Ve oyu
na girmiyen birisi ayakkabıların, 
üstlerini bir gazete kağıdı ile örttükten 
sonra size göstermeden biribirine ka -
rıştırsın. Bu işi yaptıktan sonra size 
işaret versin. Hep birden ko.şun, kendi 
ayakkabılarınızı bulacaksınız, giyecek
siniz ve koşup eski yerinize oturacak -
~anız; kim ilk defa eski yerine oturur
sa birinci odur. 

_....,,,.A iş gördüğünü yazın, bize gönderin. Bu 
sefer birinciye güzel bir kol saati ve 
receğiz .. Kol saatinden başka daha 
bir çok hediyelerimiz var. Ö1ekl bi -
lenlere de onları veririz. 



3 Birincitqrin 

Yüreği yanık bir ananın isyanı 

Zavallı ana profesör 
Tevfik Sağlama soruyor: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) hoş etmek olur. 
ıızalarda bile en büyük tehlike, bütün Fakat bahsi geçen .kızcağızı ölüm· 
fenni araştırmalar yaptırmamaktan den kurtarmak için, bir hekimin gay
doğar f)) reti değil, bir mucizenin kerameti bile 

Bu sözlerin Son Posta sütunların- kafi değildi. 
da intişarından bir kaç gün sonra Fir- Bu hanımcağız, benim de kızının 
devs imzalı bir mektt~""> al'dım. Adresi hastalığına tutulduğumu, ve kurtuldu
mahfuz olan bayan Firdevs benden, ğumu söylüyor. 
Tevfik Sağlama yazdığı bir mektubun Fakat bu iddiasını, gene kendisi 
Son Postada neşrine ta;assut etmemi tekzip etmektedir. Çünkü mektubunun 
istiyordu. bir yerinde, kızına Endocarditis]enta 

Ben, onun ricasını yerine getiriyor, teşhisinin konulduğunu söylüyor. 
ve evvela mektubunu aynen yazıyo· Bu hastalık, evvelce mevcut olan 
rwn : bir kafb hastalığına, bir nevi Strepto· 

Muhterem Profesör; kok en tanının inzimamile vücuda ge· 
Bundan üç ay evve!ı__hasta kızımı, lir. Ve maalesef tı:b tarihi, bu feci has· 

muayene edilmek üzere muayeneha· talıktan kurtulabilmiş tek hasta kay
nenize getirmiştim. İlk muayenede, kı· dedememiştir. 
zımın hastalığını romatizma olarak Bayan Firdevs, laboratuar tahlili· 
teşhis buyurmuş, ve: nin ihmal edildiğini söylüyor. Eğer bu 

- Mutlak istirahat lazım. Verece~ iddiası doğru olsaydı, bizim, laboTatu
ğim ilaçlara bir kaç gün devam etsin." ar tahlili yapmadan bu teşhisi koyabil
Sonra getirin, tekrar göreyim! demiş· memize imkan var mıydı~ 
tiniz. Sonra, hastaya romatizma teşhisi 

Bu emirler yerine getirildi, fakat konulduğunu ve romatizma tedavisi 
kızımın sıhhati yerine gelmedi. Bila· yapıldığını iddia ediyor. Onun hu id· 
kis, biçarenin ateşi, gün geçtikçe hiraz diası hastaya, romatiı.ıma tadavisinde 
daha yükseldi. Hatta kızcağız o kadar de kullanılan Salisifat vermi~ olmam· 
dermansızlaştı ki, muayenehanenize dandır. 
kadar getirmeğe imkan bulamadık, ve Halbuki, ona Salisilat veri,im, ro· 
sizin fakirhaneye teşrifinizi rica etmek matizma teşhisi koyuşumdan değil, 
mecburiyetinde kaldık. Evde yaptığı· hastalığından gele!l vecaları dindirmek 
nız bu ikinci muayenede de ilk teshi- isteyişimdendi ! 
sinizde ısrar ettiniz, ve ilaçları de~iş- Balgam tahlilini attığımdan bahset-
tirmeğe lüzum görmediniz. mesi ise, diğer suallerden daha az ga· 

Biz bittabi gene emirlerinizi yerine rip değildir. 
getirdik. Fakat aradan geçen bir ay Çünkü hastalığın Endocarditislen
zarfında, yavrucağızın sıhhati gene ye- ta olduğunu anladıktan sonra, onunla 
rine gelmedi. Bilakis, ahvali sıhhiye- hiç bir münasebeti olmıyan balgamın 
sindeki vehamet, gün geçtikçe biraz tahliline niçin, nasıl lüzum görebilir
daha arttı. O kadar ki, hatır sormaya dim ~ 

gelen aile dostu bir hekimin tavsiyesi- Zavallı kızcağızın teclavis.i ıçın, 
le ve sizin de tasvibiniz1e hastaneye kendinden çıkan mik.rpplarla a.şı istih· 
yatırmak mecburiyetinde kaldık. sal eylemiş, onu da tatbik etmi~ik. 

Orada yapılan laboratuar tahlilleri, Fakat dediğim gibi, bu hastalıktan 
ve umumi incelemeler neticesinde, ilk kurtulabilmesi mümkün değildi. 
te~hisinizde yamldığınız anla~ııldı. Zaten teşhis koyduktan sonra, kız· 

Bu tahliller, kızımın _ kanı~~a k~- cağızın ölüme mahkUnı olduğunu, 
reyvatı hamranın azaldıgını gosterdı. ben de, bütün arkadaşlarım da anla
Kültürde Streptokok bulundu, ve «an· mıstık. 
dokardizlenta» teşhisi konuldu. 'Fakat bu kanaatimizi, yüreği cayır 

Y cniden tedaviniz altına giren biça· cayır yanan bir anaya. ifşa etmemize 
renin hazin akıbeti ise malfununuz- imkan var mıydı? 
dur. Bayan Firdevsin, ithamkar sorgu· 

Gazetedeki beyanatınızda aleme larla dolu mektubunu, çok nankörce 
verdiğiniz ta&ını görünce, size bir kaç hitaplara maruz kalmaya alışın~ kim· 
sual sormak ihtiyacını yenemedim: selerin sükunu ile okuyan değerli ve 

Madem ki buyurduğunuz gibi en mütevazı profesör: 
ufak sıhhi anzalarda bile, bütün fenni _ Maamafih, dedi, ben Bayan Fir
araştnmaları yapmak lazımdır, kızı- devs'in, bu satırları yazışına hiç şaş· 
mın kanını tah1il ettirmek için tam bir mıyoruım, hiç kızmıyorum. 
ay ne beklediniz? Çünkü evladını kaybetmiş bir ana• 

Hatta sizden habersizce yaptırdı· nın bütün isyanlarını mazur görmek, 
ğım kraşe tahlilini gördüğünüz zaman hoş görmek, tabii görmek lazımdır. 
mçm : Kökü bu kadar acı hislere dayanan 

- Buna neden lüzum gördünüz? isyanlarda da mantık arayacak değiliz 
diye bir kenara fırlattınız, ve benim ya? 
alakamı istihfaf buyurdunuz? Selim Tevfik 

Bu vaziyet karşısında sizin halka 
verdiğiniz öğüt, bir nevi itiraf mahiye
tini almıyor mu?_ Genç yaşta toprağa 
karısarak beni manen öldüren zavallı 
yav;um, 'sızın ihmallerinize kurban 

gitmiş olmuyor mu? 
Acaba, ölümün kucağına attığınız 

kızımın ruhu namına sorduğum bu 
suallere alnınızı ak çıkarabilecek birer 
cevap bulabilir misiniz?l!_ 

* Ben, Tevfik Sağlam gibi değerli bir 

Dünya 
İktzsadigatznzn 
Kalkınması için 

Londra 2 (Hususi) - Nevyork
tan, Star gazetesine bildirildiğine gö· 
re, Cumhurreisi Ruzvelt, müp.viileri· 
nin iştirakile dünya emniyet ve iktıea
diyatını takviye için l:>ir program ha· 

·soN POSTA 

Hukuku düvel 
Bakımından 
Antakya 
İskenderun-Bilan 

(Baştarafı 1 inci sayfada). . 
Hadiselerin zoru ve Türk mılletı -

nin büyük menfaatlerini korumak en
dişesiledir ki gözlerimizi yumduk. 

Acılarla yumuk gözlerimizden sızan 
gözyaşlarile bu yerleri bıraktık. . 

Bu ayrılık yası, onbeş yıldır dm • 

medi. .. 
Dinmek şöyle dursun, üstelik yurc-

ğimize kan oturdu. 
Yaş akıyorl.. 
Bu yerler ana vatana dönünceye ka-

dar akacak ve dimniyecek!. 
Parçası koparılmış bir yüreğin sızısı 

ve çarpıntısı durur mu ? 

• Burada bir noktada, bir hususiyet i-
çinde durmak lazımdır: 

Biz, (Antakya, İskenderun ve Bilan)ı 
zoraki bırakırken bile.orada yaşayanla
rın yarasını azacık olsun sarmak için 
elimizden geleni yaptık. 

(Ankara itilaf namesi) bu yerlere 
Suriye idaresi içinde bir husus~yet ta
nıdı. 

Bu yerler. Suriye içinde a!'iağı yuka
rı bir nevi Türk muhtariyeti oldu. 
Meseıa: 
Bu yerlerin bayrağının Suriye bay

rağından farklı olması, türkçenin res
mi dil olarak kabul edilmesi, memur
ların büyük kısmının Türklerden se -
çilmesi, mekteplerde tedrisatın türkçe 
yapılması ilah .. muhtariyetin farikala
rıdır. 

Bu kadar da dcğH: 
Bütün bunlar, bu yerlerin Türk ol

duğunun muahede ile tanınmasını da 
ifade eder. 

Dikkate çok değer ki : 
Arap Suriyenin rnukadderatmı!1 ta

yini, kendisine bırakıldığı halde, (Isken 
derun - Antakya - Bilan) m bahtım 
tayinde; Türkiye işi oluruna bırakmış 
değildir. 

En kara gününde bile. 

• Türkiye, en sıkmtılı bir zamanında, 
ö1üm ve yaşama davası içinde bunalır
ken bu yerler için elde edilmesi milin· 
kün olan şeylerin he?>ini yapmıştır. 

Kendisinden olan bu yerleri, kendi
si kadar düşünmüştür. 

Fazlasını istikbale bırakmıştır. 

1 .l 

Şükrü Kaya Cenevrede 

bir 
dün mühim 
nutuk söyledi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı Şükrü Kaya dünya iktısadiyatınin 
dan ziyade bağlı bulunmakta ve nasyo- düzelülmesi etrafında fikirlerini söy:. 
nalist inkılabın prensiplerine salabetle ı· k k Ik k b .. t.. il 
C mh · tç• k lmak dı ıyere ·a ınmanın anca u un m • 

u urıye ı a ta r.> l l "'h kı· b. · Şükrü Kay T .. k. . h . . . et er arasında a en n ır çalısına ıle 
a, ur ıyenın arıcı sıya- k b·ı 1 b·ı _. . .1 . .. .. · .. 

setine temas ederek, Türklerin beyne!- a ı .~ a ı ecegını ı en surmuştur .. 
milel taahhütlere katiyen riayet eden Turk murahhası para rneselesın• 
ittifaklarına, dostluklarına sadJkane bi; den bahsederken beynelmilel kr~ 
surette bağlı olduklarım söylemiş ve nin tekrar açılmasına ve umumi itima• 
Montrö konferansında alakada:- mem- dın yeniden teessüsü laz.ım geldiğint 
leketlerin gösterdikleri kiyasctli anla - söylemiş, bu itimat hem ekonomik ve 
Y~Ş z~b~iyetine karşı teşekkürlerini bil- hem de siyasi olmalıdır demiştir. 
dırmış_t~r. Şükrü Kaya sözlerine devam ede-
Dahılıye Yekili ve Parti genel sekre- rek: 

teri Şükrü Kaya bütün rnilletl~rle olan 
dostane münasebetlerimize kuvvetle i

<ıBizim mucizeye, formüllerin mut
lak tesirine inanımız yoktur. Kanaati· 
miz şudur ki: şaret ettikten ve bu husustaki memnu

niyetini izhar et.tikten sonra aynen sun-
la rı söy !emiştir : • 

«Bu hususta, topraklarımızın cenu
bu garbi kısmına mücavir olan mmta
kalarda yakında tatbik edileceği bildi
rilen ve esasen sevindirici olaı~ ıslahat 
haberi üzerinde durınaklığım ve Türk 
milletinin hemen yakininde ikamet et
mekte olan kesif ve kütlevi TR unsu
runun hayati menfaatlerini esasını bil
mediği mezkür ıslahatın i~ap eden e
hemmiyetle derpiş edip etmediği husu
sundaki endişelerine tercüman oimak
lığım belki de lazımdır.> 

Şükrü Kaya nutkuna devam ede· 
rek Milletler Cemiyeti paktının tadi· 
linin şimdilik faydalı olmtyacağına i· 
şaret ettikten sonra diğer devletler ta
rafından yapılan teklifleri Tür ki yenin 
tetkik etmeğe hazır ol<iuğunu da ila
ve ederek demistir ki · ' . 

((Bu münasebetle sulha olan itima· 
dımızı teyid ederim. Mevcut meselele· 
rin harp ile halline bizim fikrimizce 
imkan yoktur. ıı 

Şükrü Kaya silahların tahdidi me· 
selesine de temas ederek şunları söy-
miştir: 

<c Fikrimizce silahların tahdidi için 
bu konferansın toplanması ancak bu 
konferansta yapılacak müzakerelerin 
muyaffakiyeti daha müsait şerait ve 
zamanın tesbitinden sonra. ancak ka
bil olacaktır. n 

Selamet, dünyanın bugün içinde 
çırpındığı bir çok buhranların tahfif!· 
ni istihdaf eden bütün gayelerin mun• 
ta.zam bir şekilde ahenkleştirilmesine 
mütevak.kıf tır. » 

Şükrü kayanın bu nutku şiddeti 
alkışlarla karşılanmış ve İngiliz, F ran
sız, Balkan antantı, küçük antant ve 
daha bir çok murahhaslar tarafından 
kendi sandalyesinde tebrik edilmişth. 

* Cenevredeki daiınt murahhasımiz 
Necmeddin Sadık Asamblenin terki 
teslihat komisyonu reisi vekili intihap 
edilmiştir. Necmeddin Sadık kendisi" 
ne karşı gösterilen itimada teşekkürle 
mukabele etmiştir. 

Tiirkiye ile lrlanda 
Arasında ticaret 
Anlaşması imzalandı 

Dublin, 2 - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Bir müddettenberi müzakeresi de• 

vam etmekte olan Türk • Müstakil lr• 
landa ticaret anlaşma~ıı dün Dublin 
hariciye nezaretinde Türkiye namına 
iktısad müşteşarı Kurdoğ1u ve harici· 
ye vekaletimiz umum müdürlerinden 
Fuat T uğay ve lrlanda murahhaslari 
tarafından merasimle imzalanmıştır. 

Çünkü buna ana vatanın büyük men- Suriyeye itimadımız olur veytt olını- f prensibi adı verilir. 
faatleri bakımından mecbur idi. yabilir. Bu prensip icapları filiyatta tahak -

Bu analiz ve bu görüşümüz şahsi de- Bunun münakaşasını da bir tarafa bı- kuk edince muahedclerin tadili bir l~-
ğildir. rakıyorum. zime olur. 

Tarihin o günleri, (Ankara itilafna- Bizce ehemmiyeti haiz nokta şudur: Boğazlar mukavelesi gibi 
mesi) nin muhtevası bunu açıkça isbat Biz (Antakya - İskenderun - Bilan)ı Şartlar değişti mi? 
eder. .malfım itilaf name şartları dahilinde bı- Fakat daha nasıl değişebilir ki~ 

Yani: rakırken bir gün buraların müstakil * 
Türkiye, İskenderun - Antakya - Bi- Surive devletine devredilmesini değil; Uluslar Derneği azasındanız. 

lan Türklüğünün yarınını korumak için oı~a olsa bu yerlerin bir gün anava- Bu iş için oraya her vakit haklı ola-
ne yapmak Iazunsa günün müsaadesi tana dönmesini dü§ünmüşüzdür. rak müracaat edebiliriz. 
derecesinde yaptı. Tekrar edelim ki : FransayJa anlaşarak giders~k daha 

Ve bunu Fransa kabul etti. İtilafnamenin ruhu bunu izaha ki- güzel 
Bu vakıaları böylece mimledikten fayet eder. F'ransanın bizimle anlaşmaması için 

sonra durumu hukuku düvel bakmıın- Bu bir. haklı bir sebep te olmamak lazımdır. 
dan gözden geçirmek zor olımyacak - Bugün Ankara itilafnamesi bağmcıla * 
tır. rından (?) biris1 sahneden ~ekiliyor. Son bir sorgu: * Bu, Fransadır. Türk milleti için bugün bir devletin 

Biz (Ankara itila.fnamesi) ni yaşama Ortada Türkiye kalıyor. mandası bahse mevzu olabilir mi? 
kavgaları içinde imzaladığımız zaman Fakat icabında, mesela itila.fnameye Sorgu bile yersiz. 
vaziyet ne idi ? riayet edilmediğinde kiminle konu - Hatta münasebet.siz. 

Suriye (Uluslar Derneği) nce Fransız şacak ? Olsa olsa b~ka . bir millet için Türk 
mandasına bırakılmıştı Suriye ile mi ? ulusunun mandası istenebilir. 
Muhatabımız Fransa idi. Neden ? Ve bugünün pratiğine göre bu rnana-
Onunla konuşuyorduk. Türkiye Suriye ile mi muahede im- sız düşmez. 
Muahedenin tatbikından 0 mes'ul i- zaladı ? ! Mademki Türk milleti için başka bir 

eli. Hayır ! milletin mandası ağza alınamaz. 
Bugün vaziyet böyle mi? Şu halde nasıl konuşalım ? ! Şu halde onun bir parçası olan An -
Hukuku düvel bakımından hayır. Fransanın akit olmaktan çıkışı. takya - İskenderun - Bilan Tli!"kleri 
Çünkü : mi denecek ? hakkında Suriyeye ilhak veya manda 
Suriye hukukan Fransız mandasın- Fakat (İskenderun _ Antakya _ Bi _ nasıl ağza alınabilir ? 

dan çıkıyor. lan) hakkında Türkiyenin rızası ol- Fransa Alzaz - Loreni Alman man 
Suriye müstakil oluyor. madan bunu nasıl yapabilir ki ? ! dasına bırakabilir mi ? 

prof csörümüzün, bu kadar ağır bir it
hama hiç bir zaman müstahak olaını· 
yacağma kanidim. · 

Müstakil Suriye, Fransa ile imzala- Bu ne hukuku düvel, ne de hukuku Hayır diyecekler. 
zırlamıştır.. (Ank 1ı·1A.._ ş h ld dığımız ara 1 GJ..uamesi) ne ria- hususiye ile ifade edilemez. ' u a e : 

Bu program üç noktayı ihtiva et· d k ·? T .. k ·11 t• · F ı ·ıı '· ~ 

Bu kanaatimi tekzibe kalkışmak 
kadar büyük bir iddiaya sahip olan 
yukarıki mektubu okurken, genç yaşta• 
toprağa karışan kızcağıza acıdım, ve 
o yaşta bir yavruyu k;ybeden anayı 
mazur gördüm. , 

Mektubun aslını, General 1 evfik 
Sağlama da gösterdim. Kendisi, ancak 
vazifelerini tam yapmış insanların du· 
yabiJecekleri bir itimadı nefsle: 

- Siz, dedi, bu mektubu neşrede· 
bifüsinrz. Bundan temin olunacak fay
da , biçare bir ananın kmk gönlünü 

yet e ece mı. Nerede kaldı ki vesayetin asıl sahibi ur mı e ının ranıs z mı eıı ..uerı 
mektedir. B imdi.d k .... fark ne ? urasını ş en aLıyetle kestir - Fransa da değil (Uluslar Derneği) dir. · 

1 - Harb borçları için yeni bir mek mümkün değildir. * * tesviye usulü. Hele son rezaletler, itimat verici ma- Biz iki esaslı bakımdan (İskende -
2 - Gümrük resimferinin tenzili hiyetten çok uzaktırlar. run • Antakya - Bilan) durumlarının 

ve kontenjan sisteminin agası. o halde (Ankara itilMnamesi) nin te- yeniden konuşulmasını istiyebiliriz: 
3 - Tahdidi teelihatın tahakkuku· ,minatı yok demektir. Birinci bakım: 

nu temin için bütün harp bütçeleri- Denebillr ki : Fransanın çk.it olmaktan çıkışt. 
nin yüz~ 10 {ıa • 15 nisbetinde indi· ahhSur~yde ithil8.fndıameye riayet etmeği İkinci bakım: 
. 1 . ta ü e azır r. / Ankara itilafnamesinin imzaladığı 

rı mesı . Belki. günle bugünün hukuki, siyasi, iktısa-

Atina sefirimiz Fakat biz, gene hukuku düvel bakl- di şartlarının esaslarından değişmesi. 
mından böy~ bir taahhüde bağlamnak Bu ikinci bakıma (hukuku düvel) 

Atina, 2 - Türkiye elçisi Ruşen Eş- mecÇünkü~~!:.tinde de.iiliz.. deT :~ıı·nce 
ref dün İstanbuldan avdet etnılatir. J..ICl (Rebus sic strantibus) 

Nihayet bu değişen şartlar içinde bir 
plebisit hakkını (Antakya-İskenderun
Bilan) ı (Uluslar Derneği) nası~ tanı
mayabilir ? 

Bunu tanımamak Antakyayı - İsken
derunu - Bilanı zorla yabancı bir mil
letin idaresinde bırakmak demektir . 

Hangi millet bunu, böyle bir hali 
kendinden olanlar için kabul edebilir'3 
Şu halde bize de ayni haklar tanına

caktır. 

Hakkımızı istiyoruz. 
Alabiliriz de. 



12 Sayfa SON POSTA 

--1 Yazan: Orhan Selim l---------- 1 B&DYO 

Öfle neşriyatı: 
KAN KONUŞMAZ! BugUnkü Program 

İSTANBUL 

Son Postanm Edebi Tefrikası: 96 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Havadis. 

,. - Kusura bakma, kapıcı efendi, 
dedi.. delik.anlının babası bir kaza ge
çirmi~ti de .. buraya getirdiler .. ondan 
malumat almağa geldik .. 

Ömerin küfürleri ve hücumu karşı -
smda canı sıkılan .kapıcı: 

- Demin bir iki kişi getirdiler, ~e
di .. ne bileyim ben hangisi~. 

O zaman Gavur Cemal, Ömeri güç 
bela zaptederek nöbetçi doktorun is -
mini sordu. Ve Ömerin kolundan çe • 
kerek bitişik bakkala gitti. Ordan has 
taneye telefon ettj.. 

Nöbetçi doktor, Gavur Cemalin ah
babıydı. 

Örnerle Gavur Cemal tekrar hasta
ne kapısına geldi~leri vakit kapıcı on
ların içeri girmelerine ses çıkarmadı. 
Sadece arkalarından homurdandı. Ni· 
zam ve intizamın bozulmasına car+ fe
na halde sıkılmıştı. 

Hastane bahç,'si büyüktü. Karma -
lcarışıktı. Ağaçlar ve pencereleri aydın
lık ayrı ayrı paviyonlar .. 

Ömer deli gibi. 
Gavur Cemal hoca bir hemşireye 

nöbetçi doktorun bulunduğu yeri sor
du. 

Nöbetçi doktorun odasına girdik • 
leri vakit bir köşeye büzülmüş oturan 
Gülizarla, ellerini dizlerinin üstüne 
koymuş öylece dalmış gitmiş Said am
cayla karşılaştılar.,. 

Q{i!izar yerinden fırladı. Ağlıyarak 

Ömerin boynuna atıld\ .. 
Ömer kekeliyerek soruyor: 
- Nasıl anne, bir şey yok değil mi~. 
Nöbetçi doktor, Ömerin omuzuna 

dokundu. İhtiyaı;. ve sefkali bir kadın 
' 

ııesile: 
- Bir şey yok, bir şey yok, dedi.. 

uf{l.k bir kaza ... 
Ömt?t soruyor: 
- Şimdi onu göremez miyiz dok -

tor bey~. 
Doktorun cevab vermesini bekleme

di. Tam bu esnada ~avur Cemalle Sa· 
id amcanın fısıltılarla bir şeyler konuş· 
tuklarını görmüştü. Bağırdı onlara: 

- Ne konuşuyorsunuz .. bizden bir 
şey gizliyorsunuz .. babam nerde?. Ne 
oldu? .. 

Said amca ası rağır Ömerin yanına 
geldi. Ters Ters gözlerinin içine baktı. 
sesini m<l~us, zorla sertleştirmeğe ça
lışarak: 

- Kendine gel Ömer, dedi. Ne o
luyorsun be .. ananı düşün biraz .. 

Bu ananı dütün biraz sözü Ömerin 
kafasına bir balyoz gibi indi. 

«Ananı düşün biraz» .. 
Kafası korkun_ç bir süratle işliyor .. 
«Ananı düşün biraz)>., 
Demek anasııı düşünmesi lazım .. 
«Ananı düsün birazı> .. 

' 
Bu söz ne vakit söylenir? 

Ömer, birdenbire: 
- Babam öldü mü? dedi. 
Ömere öyle geldi ki bu «babam öl

dü mü» sözünü avazı çıktığı kadar ba
ğıra bağıra söylemişti. Halbuki Said 
amca bu «babam öldü mü» sözünü bü
yük bir güçlükle işitebildi. 

- Deli misin? Bahan ne dyie öle -
cek ... 

Gülizar sapsarı oldu. 

Doktor: 
• - Ömer bey, dedi. Pederinizin bü
yükçe bir teh(ike geçirdiği muhakkak. 
Fakat emin olun ki tehlike geçmiştir, 
yalnız .. 

- Yalnız .. 
- Yalnız, sağ bacağını diz kapağın· 

dan itibaren ... 

Ömer bu sefer avaz avaz bağırdı: 
- Kestiniz mi?. 
Doktor başım eğdi. 
Sustular ... 

Said amca, Ömere sokuldu: 
- Ne yapalım. Ömer, dedi .. baban 

tek bacakla da senden, benden iyi yü· 
rümesini bilir ... 

Gü'izar ağlıyor. 
Gavur Cemal hoca, sakalını karı{İtı

rıyor. 

ilk k O
.. ld 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muhtelif 

onuşan, mer o u gene: 
- Ne vakit, görebileceğiz, dıoktor plak neşriyatı. 

bey?. Akşam neşriyatı: 
18.30: Çay saati, dans musikisi. 19: Amba-

- Yarın akşama doğru gelin... sadörden varyete müzikl nakil. 20: Vedia 
- Kaç gün kalacak hurda? .. 
- Eh, belki bir ay kadar filan ... 
Gene sustular. 
Gavur Cemal hoca: 
- Gidelim artık .. dedi.. 
Sonra, doktora döndü: 
- Kardeşim, dedi, Nuri usta benim 

samimi kardeşimdir.. ona iyi bakarsın 
değil mi? .. 

- Merak ebme, Cemal.. 
Said amca, seslendi: 
- Haydi.. 
Ve hep beraber çıktılar. 
Ömer Gülizann koluna girmişti. 
Said amca, doktor, Gavur Cemal ho· 

ca arkadan getiyorlar. 

• Ömer, geceyi uykusuz, anasile kar~ 
şılıklı, konuşmadan geçirdi. 

Sabah olur olmaz, kazanın tahkika
tı için müdüriyete giderken tramvay-
da aldığı bir gazeteden meseleyi ögw -

Rızanın iştirakile Tü.rk musikisi ve halk şar
kıları. 20,30: Münir Nureddin ve arkadaşları
nın iştirakile Türk musikisi ve halk şarkı -
Iarı. 21: Solo plaklar. 21.30: Orkestra. 

1 - Joh. Strauss (Venedikde bir gece) ü
vertür. 2 - Schubert (Rozamond balesin -
den) parçalar. 3 - Dvorjak (Slav dansı No. 
16) . . 4 - Heuberger (Opera Balosu). 5 -

Tschaikowski Şan san parol. 6 - Brahms 
Vals. 7 - Mousorgski (Kalenberg dağında 

bir gece). 8 - Brahıns (Macar dansı -6-). 
22.30: Ajans haberleri. 

BtiKREŞ 

18: Muhtelif. 18.30: Cazband havaları. 19: 

Musahabe. 19.20: Plak. 20.20: Salon orkes -
trası. 21.30: Spor haberleri. 21.45: Caz. 22.45: 

Fransa, Almanya, Romanya haberleri. 
BUDAPt:ŞTE 

19,30: Musahabe. 20: Salon orkestrası. 21: 

Haberler. 21.10: Macar tiyatrosundan nakil. 
22.55: Haberler. 23.55: Plıik neşriyatı. 1.5: 
Haberler. 

PRAG 
18.55: Almanyadan nakiller. 19.45: Haber-

rendi. Ü ler. 20: Politika haberleri. 20.15: Plak neşrl-
çüncü sayfada, dördüncü sütunda yatı. 20.20: Musahabe. 20.35: varyete hava

<CBir otomobol kazasrn başlığı altında ları. 21.45: Tiyatro. 22.10 : Konser. 23: Ha -
şöyle yazılıydı: berler. 23.15: Plak neşriyatı. 23.30: Orkestra. 

ccDün Beşiktaşta ( ...... ) numaralı VİYANA 
ve Seyfi heye aid hususi otomobil Nu· 19: Klasik müzik. 19.30: Okuma. 20: Haber
ri usta isminde bir işciye çarpmıştır. ler. 20.10: Konser. 21.10: Orkestra. 22.40: 

Nuri usta hastaneye kaldırılmış ve sağ Musahabe. 23.10: Kabare havalan. 24.10: Ha-

h w k ·ı · · b · . herler. 24.25: Viyana musikisi. 
acagının esı mesı ıca etmıstır » 

O günlerde gazetelerin ilk 'sa;faları VARŞOVA 
bir politika meselesile dolu olduğu i- 19: Orkestra. 20.45: Haberler. 20.55: Yerli 

haberler. 21: Muhtelif havalar. 21.30: Koro. 
çin, eyyamı adiyecle birinci sahifeyi fo· 22: Spor. 22.15: Orkestra. 23: Dans plakları. 
toğraflarla işgal edecek olan bu kaza Yarınki Program 
haberi ancak üçüncü sayfada yer bula· İSTANBUL 
bil'miş.ti. Öfle neşriyatı: 

Kazaya seheb olan otomobilin sa~ 12,30: Plakla Türk musildsl, 12,50: Hava
hibi Seyfi beydi. Bu <cSeyfü> ve «Bey» dis, 13,05: Plakla hafit müzik, 13,25: Muh
kelimelerinin bir araya gelmesi Ömerin telif plak neşriyatı. 
kanını baş.ına çıkardı. Sonra birden • Akşam neşriyatı: 
bire «İstanbulda hususi otomobili 0 ]a. 18•30: Çay saati, dans musikisi. 19,30: Plak-

b·ı ek b' Se f' be k la operet parçaları. 20: Müzeyyenin iştira-
ı ec ır tane y ı y yo tur ya» . .. 

d' d." .. d" kile Turk musikisi ve halk şarkıları. 20,30: 
ıye uşun u. Türk musiki heyeti tarafından klasik eser-

Ha.beri bir daha, bir daha okudu. Ier. 21: Solo plaklar. 21,30: oı·kestra: 
İlk durakta tramvaym camlarına tır - 1 - Lortzing (Çar ve Şemit"man) üvertür. 
manan müvezziden bütün sabah ga· 2 - Strauss (Akvareller vals). 3 - Schu -
zetelerini aldı. Onlada da fazla bi taf· man (Romans ı . 4: - Kienzl (Protestan ope
silat yok. Sadece «Seyfi hey» diyor • rasından bir parça). 5 - Schubert (Roza -
Iar. mod Antrat>. 6 - Delibes (Sil viya balesin -

«Seyfi bey» !. d.en iki parça). 7 - Lehar (Çarovlç opere-
. . . tın den parçalar). 8 - Stolz (Pr::ı.terde ağaç-

Çok geçmeden Seyfı beyın hangı ıar yeniden çlçekleni v· 
• w yor, ıyana şarkısı). 

Seyfı bey oldugu anlaşıldı. 22,30: Ajans haberleri. 
Seyrüseferde Seyfi beyin mufassal ••••••••····· .. ······--·--·••11••••• ........................... . 

adresini verdiler. 
Ömerin, babasını çiğneyen ccSeyfi 

bey» yüzü, gözleri, burnu Ömere o ka· 
dar benziyen Seyfi beydi .. 

• 
ÖMERIN iLK DAVASI 

Ömer, hastaneye gitmek için Güli
zarla bul'uştuğu vakit: 

- Ana, dedi, babamın macağını ki
min kestiğini biliyor musun? 

- Biliyorum oğlum ... Dün bili -
yordum .. polis söyler söylemez anla -
dım .. 

BULMACA 
, & 

t 

Soldan sağa: 

Hastaneye doğ~u yürüdüler. Ne Ö· 1 - İngiltere kralı kacmcı Edvard-
mer, ne Gülizar tramvaya binmek is- , dır?. 2 - Un eleriz, iyi n~tice. 3 - Bir 
temiyorlar. adet. 4 - Arabistanda bir memleket. 

Nuri ustanın yatağı başında, Gavur 5 - Bir göz rengi, hamile. 6 - Ziya 
Cemalle Said amcayı buldular. ç~rpmas~, sevgili. ~ - Uzağı gösteririz, 

. .. . .. . çıçeklere konan hır hayvan. 8 - Ye -
Nurı usta, sapsarı. Gulızarla Omerı mekten emri hazır onund , ~.d b _ 

.. .. .. k ld k . ed. F ' a ) ag a a 
gorur gormez • ımı anma ıst ı. a· lık kızartırız. 9 - Memleket vatan 
kat sonra yüzünü buruşturarak oldu· hastalığında bu kelime ile beraber bir 
ğu yerde kaldı. cdaüs» kullanılır, aptal hayvan, yap -

Gülizar, yavaş yavaş, yatağa sokul- mak, rahatsız etmek. 

du. Kucakladı, Nuri ustanın boynunu, 
yüzünü, _gözünü öptü. 

Said amca: 
- Sarsma adamcağızı yahu, 

bağırdı. 
Ömer: 
- Geçmiş olsun, baba, dedi .. 
Usta gülümsedi. 

diye 

Ömer, yatağının yanına oturdu. 
(Arkası var) 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Gezi, nota. Z - Feci, sandal. 3 -
Hilaliahmerin her yıl tertip ettiği eğ -
lence, bir göz rengi. 4 - Bitirmek. 
5 - Dilenciye para vermediğimiz za
man «ola» kelimesile kullandığımız bir 
tabir. 6 - Yapmak, sabah karanlığına 
verdiğimiz isim. 7 - At ayakkabısı, iş 
bırakma. 8 - Arabistanda bir mem -
,leket, eski şairlerimizden biri. 9 - Hal 
sigası, çok değil. 1 O - Orta. 

. ' Birincitetrin 3 

İstanbul Yedinci İcra dairesinden: 
Mahcur Neş'enin uhdeside olup Emniyet Sandığına birinci der~e 

ipotek bulunan Kadıköyiinde Osmanağa Cmahallesi İşkembeci so· 
kağında eski 7,7 mükerrer yeni 18/20 sayılı taraftan Hiristo Ye dül
ger. Yorgi İstefan hanesi ve yol ile mahdut bulunan ve yem.inli üç 
ehlı vukuf tarafından tamamına (1633) lira kıymet takdir edilen evsafı , 
aşağıda y~~h maadükkAn bir evin satılmasına karar verilmiıtir. Hane: · 
Ahşapbr. Uç kat ve ikinci katın ıahnişi vardır. Alt katında 18 numaralı 
d?kkan mevcuttur. 20 num~alı hane: Zemin katında zemini çimento 
bır antre buradan dükkAna iki kapı ve merdiven alb vardır. Birinci 
katında bir sofa iki oda aptesane ve aydınlık mahalli, ikinci kabnda 
b~r sofa, iki oda ve çabya çakılan merdiven ve dam üzerinde alqap 
bır tarasa v~rdır. Kapılar ve tavanlar yağlı boyalıdır. Bina tamire 
muhtaçtır. Ustü alturka kiremitlidir. 18 numaralı dükkin: Zemini 
çimento tahta perde ile bölünmüıtür. Arka tarafta mutbak ve ocak 
mahalli vardır. Kuyu vardır. Dükkanın kepenkleri ahpp ve 
camekinlıdır. Umum mesahası 7 l metre murabbaı olan maa
dükkan bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
7 - 12 -936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti m• 
hammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakı
lacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma l 5 gün müddetle temdit edilerek 22/12/936 tarihine 
müsadif Sah günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla·· 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenio 
% 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satıı pqindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammen enin % 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan' 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaramn 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masa• 
rif e dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilin tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün .zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye
den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak isteyenler J 0/111936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma prtna
mesi ile 34/1731 No. lu dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (1834) 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden· 
Batmüdürlüğümüz Beyoğlu 2 numaralı satıf mağazasında mevcut 

1394 lira keşif bedelli 1731 şişe lavanta ile Ba,müdürlüğümüz anbarlarm 
da mevcut 1014 lira keşif bedelli muhtelif cins şampanya, likör ve kolon
yalar açık arttırmaya konulmuştur. Arttırma 21/10/936 ~ ariinü 
saat 14 de Kabataıtta 8afmüdürlük binasında yapılacaktır. Nümuneleri er 
gün Beyoğlunda 2 numarah satış mağazası ile Kabataştaki anbarlarmuzda 
ve bunlara müteallik prtnameler Başmüdüriyet muhasebe tubesinde gö
rülebilir. 

isteklilerin muayyen gün ve saatte % 7 ,S nisbetin.de teminat akçelerilı 
birlikte Batmüdürlüğümüz komisyonuna müracaatlan. u1811 » 

B ANZOPiRiN kaıeleri HER v e Rot: 40KuR v~ 
ı-ıEF ES 80RU L AR IN I TE,.... İZLER . BALGAM SÖKTÜR'UR.ÖKSÜRÜGÜ HE"1EN ciornir: 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 
Süleyman Vecdi ve Hatice Suat taraflarından Emniyet Sandığına 

birinci derece ipotek edilen ve paraya çevrilmesine karar verilen 
ve tamamına { 1450) lira kıymet takdir edilen Uzunçarşıda Saman 
Viran mahallesinde Han arkası sokağında eski ve yeni 13 numaralı 
bir tarafı Şerif Paşa ham arkası Valde hanı diğer tarafı Halil efendi 
hanesi tarafı rabii tariki has ile mahdut.. 

Zemin kahnda gömülü küpü, biri çimento iki taşlık, merdiven alb, 
matbab, kömürlük. Birinci ve ikinci katlarm her birerinde birer sofa 
üzerinde ikişer oda birer hela. V eelektrik ve terkos tesisabm havi 
49 mı bina zemini ve 25 m2 bahçe olan beden dıvarlan kagir içi 
ahşap ev açık arttırmağa vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arthnnaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya .ıttir. 
Arttırma şarbıamesi 20 / 10 I 936 tarihine müsadif Salı günil 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttınnası 
23/11/936 tarihine müsadif Pazartesi gunu dairemizde aaat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdii baki kalmak üzere arttırma on beı gün daha 
temdit edilerek 8 I 12 I 936 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kaıiunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviri ye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur ve 20 senelik vakıf icaresi 
tavizi de bedeli müşteriye aittir.Daha fazla malumat almak isteyenlerin 
934/6 l 50 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve talt-
diri kıymet raporunu görüp anlay .. wakları ilan oluaıW'. 11.-83b) 
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OSMANLI SARAYINDA KADIN ELLERi •• 

Bir saat evvel 
bir 

ı 

Sayfaı T 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU ilanları 1 ._ ______________________________________________________ ... _ 

Değeri 
Lira K. -55 

(Satılık Mahlul Emlak) 
Peyparaaı 

L. K. 

71 ()() 

15 00 

ıı 00 

Kaaımpapda Hacı Fer hat camıımn taşlarile 
aos metre 37 18ntim murabbaında usanın 
tamamı. 

Tophanede Deferdar yokutunda Ebülf adıl ma .. 
balleainde Kılıçali Pata camii meşruta hanenin 
178 metre murabba'ındaki ananın tamamı. 
Tophanede Firuzağa maballeainde Hacı kılıç 
1018 ve terlikçi .sokağında 19 No. lı 443 metro 
44 santim murabbaındaki ananın tamamı. 
Kuımpalada Hacı Hasan mahallesinde Hacı 
Huan camiinin 139 metre 20 santim murab
baındaki arsanın tamamı. 

Feriköy ve mahallesinde Akasya sokağında 
14 No. lı hanenin tamamı. 

Yukarda yazılı malların tamamının mülkiyetleri peşin para ile ve 
ı 2 / E.ylül / 936 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve pazarlıkla açık 
artbrmaya çıkanlmlfhr. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile 
14/f .evvel/936 Çarşamba & linü aktamına kadar Beyoğlu Vakıflar Direk• 
t&rlijibıde mablMAt kalemine gelmeleri. ( 1301, 



14 Sayfa 

Gavur 

CiBALi ZiNDANLARI Jı ehnı11din 
Yeni 
Maceraları 

~ . Son Posta nm zabıta romam. 88 
. - Ben biliyorum, o mel' unların ne [ Dedi. 

yapmak istediklerini .. fakat, ben on- İbo, bu sözleri Fernandeze tercüme 
lardan daha çabuk davranacağım. eder etmez; kemancı hiç tereddüd et. 

Diye söylendi. meden yeleğinin cebinden sarkan kor-
Bu heyecanlı konuşma, kemancı donu çıkardı. Memnuniyetle Gavur 

Fernandez'e büyük bir merak vermiş- Mehmede uzattı. 
ti. Bir kaç defa, lbo ile Gavur Mehme- Gavur Mehmet, kordonu aldı. Avu
din sözlerini keserek konuşulan şeyle- cunun içine koyarak bir iki defa tart
ri öğı· .. nmek istemişse de; İbo, ehem- tı: 
miyet vermiyerek söze devam etmiş- - Tamam .. bu iş de bitti. Şimdi, bir 
ti. duvarcı ırgadı gibi emrinize tabiim ... 

Şimdi söz burada biter bitmez, İbo Söyleyin bakalım, hangi ayazmanın 
başını ona çevirdi. Gavur Mehmedin duvarı sökülecek?. 
anlamadığı o garib lisan ile konuşulan Diye mırıldandı .•• İbo, cevab ver • 
"sözleri tamamile nakletti. di: 

Kemanct F ernandez, başım ellerinin - Dostum!.. Mademki, bizim için 
arasına aldı. Dirseklerini dizlerine da- ciddi bir tehlike yok, diyorsun. Şu 

- yadı. Derin bir heyecan ile düşünme - halde buradan kalkıp, Ayvam>araya 
- ye başladı: gideceğiz. 

Defci İbo, büyük bir sevinç içinde: - Hay, hay ... lakin, tehlike yok 
- Buldum .. buldum. diye, kendimizi ortaya atmamalıyız. 
Diye haykırdı... Evvela, kemancı ihtiyatı elden bırakmamalıyız... Hat· 

F ernandeze bir şeyler söyliyerek onu ta bana kalırsa, birbirimizden ayrılma· 
lemin ettikten sonra, Gavur Mehmetle lıyız. Giderken, üçer beşer adım ayrı 
konuşmaya başladı: gitmekle beraber, birbirimizi gözden 

- Dostum!.. Sen adamakıllı para kaçırmamaya çalışmalıyız. 
kazanmak ister misin?.. - Çok doğru. 

- İşin içinde, can tehlikesi olma - - İsterseniz, şöyle bir tertib yapa-
mak şartile ... Çünkü başımda, tam altı rız ... Gideceğimiz yeri, tabii sen bil -
tane kopil var. Karı, yedi. İhtiyar a - diğin için, öne geçersin ... Bu çelebi de 
nam, sekiz. Büyük kız kard~im, do- senin arkandan gelir. Ben, şayet ar • 
kuz. kadan bir hücuma uğrarsak, sizi ka -

- Yeter... çırmak için en geti.Ye kalırım ... Nere-
- Yeter deme dostum ... Tavuk su ye kadar gideceksek, böylece gideriz. 

içer de, nasıl Allaha bakarsa; bunların - Münasih... Yalnız bir şey var. 
hepsi de bana bakıyor. Ben, şöylece Duvarı sökmek için ya, bir kazma .. 
kuyruğu titrettim mi...... veyahut bir küskü lazım. Onu nereden 

- Hayır; dostum, hayır... Bizim tedarik edeceğiz? .. 
göreceğimiz iş, kimsenin kuyruğuna - Vallahi, dostum .. ben, buraların 
dokunacak iş değil... Şöylece, bir iki acemisiyim .Eğer bizim Samatyada ol· 
aaatlık bir iş. sak, size koca bir demirci dükkanı ge-

- Anlat bakalım da; işime gelirse tiririm. 
ne ala ... Evvelce de söyledim ya?.. - Dur!.. Aklıma geldi. Sen, hece· 
Ben para için tak.kesini gökyüzüne a • rikli bir adamsın... Şimdi, Ayvan • 
tan bir adamım. Tek, tehlikesi az ol - saraya gider gitmez, biz seni bir yer -
sun. de bekleriz. Ben sana, şu çakımı veri-

- Hiç bir tehlike yok, do~um. .. rim. Evimi de tarif ederim. Doğruca 
Sadece bir ayazmaya gireceğiz. Ora • bizim eve gidersin. Bu çakıyı, bizim 
daki duvardan, bir kaç t~ sökeceğiz. karıya gösterirsin. Ondan bir kazma 

- Sonra?.. istersin. 

- Sonrası yok. İşte o kadar. 
(Arkası var) 

- Ondan sonra ben çıkıp gidebile-
cek miyim?.. t 
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İttihatçılar Devrinde 

~~'·MUHALEFET 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasll öldü'l 

Son Posta'nın siyasi tefrikuı l ı tıl - 72 - Yazan: Ziya Şakir 

ittihatçılar, şahıslar ve şahsiyetler üzerinde oynuyorlar, istikbali tehdit edecek 
hadiseleri makul cereyanlara sevkedecek kiyaseti gösteremjyorlardı 

Biz, gayri müslim milletler; Osmanlı ı tarafını görecek, ve makul cereyanlara 
bayrağı altında toplanmakla beraber; se:kedecek derecede kiyaset göstere
bugüne kadar olduğu gibi, bundan mıyorlardı. 
sonra da eski imtiyazlarımızı muha - Patrik İzmirliyan efendinin nazik, 
faza etmeliyiz... (Ademi merkezi - siyasi ve usturuplu bir lisan ile söyle· 
yet • veyahut - tevzii mezuniyet) me- diği sözleri, Rum patriği Yuvakim e
selesine gelince; medeni memleketler- fendi daha açık ve sarih bir lisan ile 
de, bütün devlet ve milletler, bu usulü söylüyor: 
takib ediyorlar. Her milletin mukad- - Rum milletinin emeTierini tat • 
deratını, kendi ellerine teslim ediyor- min etmiyen bir intihaba, kat'iyyen iş
lar. İşte, hakiki müsavat buna denilir. tirak edilemez. Kim buna cesaret eder
Ve Osmanlı hükumeti de bu usulü tat- se, {afaroz) ederim. 
bik ederse, ancak o zaman meşrutiye- Diyordu. 
tin feyzini görebilir. Prens Sabahaddin ve Ali Kemal 

Bu sözler, tamamile prens Saba • beylerle samimi bir dostluk tesis eden .. 
haddin beyin sözleri idi. (Eski imtiyaz- ve, ittihatcılara karşı (tedafüi) bir (it
lar) meselesi hakkında bu zatın ver - tifak muahedesi) ak.deyliyen patrik 
diği vaad ve teminat, Fener Patrik'ha- Yuvakim efendinin bu sözleri, Rum 
nesini nasıl memnun ve mesrur etti i- unsurunun ağır başlı kısmını hoşnud 
se, pek tabiidir ki; Patrik lzrnirliyan etmiyordu. Çünkü bu akıllı zümre; 
efendiye de pek tatlı ve cazib gelmiş - meşrutiyetin daha ilk aylarında itti -
ti. hatcılar • ve, itıtihatcıların temsil et -

lzmirliyan efendi, siyasi fikirlerini tikleri (Türk milleti) - ile bir ihtilaf 
böylece ortaya koyduktan sonra, ken- çıkarmanın iyi bir netice vermiyeceği
di milletini de intibaha davet ediy:or; ni idrak ediyordu... Bu idraki Türk 
ezcümle, şu sözleri söylüyordu: dostlarının haricinde kalan ft<Ulatan, şi-

-Ermeniler, elan ca'li ve zahiri nü- rnarık ve sivri kafalı güruh ise, henüz 
mayişlerden vazgeçmediler. Bu gibi a- pek zayıf ve aciz olan (Babıali) üze -
di nümayişlerden, ne çıkar. Faaliyet, rinde tesir yaparak, (bütün milli emel
ve gayret lazımdır. Hiç bir işe yaramı- ler) ini, hükumete cebren yaptırmak 
yan nümayişler, befahattan başka bir tarafını iltizam eyliyordu. 
şey değildir. Ciddiyet dairesinde (icra- Patrik Yuvakim efendinin (siyaset 
yıamel) lanın. (Ya~asın) sesleri, hiç ordusu) na mensub olanlar, bir (milli 
bir kıymeti haiz değildir. Asıl matlub program) tanzim etmişler ve bunu 
olan, (milletin meşru haklarını taleb) (Selanik) de bulunan (O:ınanlı İtti • 
etmektir. had ve Terakki Cemiyeti - Merkezi u-

Kendine göre (meşru haklar) mı mumisi) ne ve sonra da bu prog -
tesbit etmiş olan bir milletin en büyük ramı, (Rumların prograıru) başlığı al
reİ$İ tara.fından söylenen şu sözlere, tında kendi gazetelerinde ne,retmİf -
her halde mühim bir kıymet ve ehem- lercli ... Bu programı tanzim edenleT, 
miyet vermek lazım geliyordu. Halbu- (Rumlarm programı) kelimelerini 
ki ittihatcılar; daha hala şahıslar ve kullanmakla, ağzından baklayı çıkar
şahsiyetler üzerinde oynuyorlar; (bü- mış oluyorlar; ve kendilerini başka 
yük meseleler) in, ve istikbali tehdid milletlerden ayırmıf oluyorlardı .•• Ve, 
edecek olan (büyük hadiseler) in her aşkolsun bu programı tan:rim edenlere 

ki, hiç olmazsa artık (Osmanlılık) ke
limesinin rengarenk boyalarla boyan"' 
mış olan maskesini koparıp atıyorlar; 
ve hak.iki çehrelerini gösteriyorlardı .. 
Doğru söylemek lazım gelirse ; bu. 

bir (merd) likti. Nitekim, bu progra .. 
mm en mühim esası da bir tek madde"' 
ye istinad ediyordu ki, o da: 

[Rum milletinin ve patrikhanenin 
tekmil imtiyazatına.. ve ondan neş' et 
eden hukuka riayet edilmesi] 

Gibi, (meşrutiyeti ve kanunu esasi
yi hiçe sayan bir taleb) den ibaretti. 

Çok tabiidir ki ittihatcılar bu prog• 
rama lazun gelen cevabı vermişler; e· 
ğer her millet ayrı,..bir programla orta· 
ya çıkarsa, artık (Osmanlılık) vahde .. 
tinin manası kalmıyacağını ileri süre • 
rek bu talebi reddetmişlerdi. O zam5n 
Rum gazeteleri ortaya çıkmışlar; şÖY"' 
lece feryada başlamışlardı : 

[Ne hükumete ve ne de (cemiyet) 
e, itimadımız yoktur. Çünkü, hakkı .. 
mızda (müretteb) olarak (bunca ta• 
addiyat) da bulunulmuştur 

[Gerek resmi ve gerek nim resmi 
şikayetlerimize elhemmiyet verilmi • 

yor. Şurada burada vuku bulan (inti
hab haksızlıkları) na dair muhtelif 
(Rum cemaatları) tarafından (Türk 
matbuatı) na gönderilen itirazname .. 
lerin hiç biri, neşredilmiyor. 

[Adalet, müsavat) bu mudur~ .. 
(Biz .. kendimiz için bir .şey istemi· 

yoruz. Yalnız (nüfusu mevcudemi .. 
zin), (mazimizin) ve (tarihimizin), 
temin eylediği (hukuk) un ihkak edil
mes~ni taleh ediyoruz. 

(Hük\lmeti müstebidenin :bile ta -

arruzundan masun kalan (hukuku sa
rihamız) ı; genç Türkler, meşrutiyetin 
ertesi günü, müsavat ve uhut bay -
raklarile mahv ve iptal eylediler.] 

[Eğer genç Türkler, haklarımızı 
gasbetmek fikrindelerse, aldanıyor .. 

lar.] 

- Eğer istersen, bizimle kal Belki 
bize, sonra da faydan dokunur. Sen de 
o nisbette para kazanırsın ... Yok eğer 
istemezsen, çıkıp gidebilirsin. Buna 
kat'iyycn mani olmayız. 

- Ben, bu işi bir şartla kahul ede -
rım. 

KUM.BARA 
[Genç Türkler, (idrak sahibi olma• 

dıklarını isbat ettiler). Rumlara kar~ı 
(küfranı nimet) de bulundular.] 

[Genç Türkler, (muvaffakiyetleri
nin kısmı azamını, Rumlara medyun 
olduklarını unutarak, Rumlar aley • 
hinde (ilanı adavet) ediyorlar.] 

- Çabuk.. şartlarım söyle. 
- Birincisi; bana verdiğiniz 

haftalık parayı geri almıyacaksınız. 
- Pekala .. almayız. 
- İkincisi, bu. iş için verecegınız 

parayı da peşin vereceksiniz. 
- Bu iş için ne istiyorsun? 
- Beş lira. 
-Cok. 
- On para ek.sik almam ... Çünkü 

düşün. Ayazmaya gireceğiz. Oranın 
duvarm<lan taş koparacağız. Bu, ne 
günah şey ... Ben, bu günahı affettire
b ilmek için üç sabah (Meryem Ana) 
kilisesine giderek üçer mum yakmalı· 
yım .. papasların tspsilerine para atma· 
lı) ım.. fukaralara sadaka dağıtmalı -
yım ... iste, paranın yarısı, gitıti demek-

tir. 
- Pekala .. kabul. 
- Verin ha.kalım beş lirayı. 
Defci lbo, duri'ladı. Kemancı Fer • 

nandeze bir şeyler rnınldandı. ikisi de 
arandı. Tarandı. Fakat ceblerinden çı· 
kan para azdı. 
Gfı ur Mehmet, insafa geldi. 
- \ı lı) etrum. Yanınızda galiba u· 

fak p a kalmam eh, olur a .. hazan 
b en d , karıya z alab:lmek için , 
su t .ı. r 1 · n b rak -
r m.. S , şu ç l ye sö,>le. Saati · 
ko te ~ · i rehin " ·n. Bu para1ar da, 
y n 12 a kal in. B iki, d r bir za 
rnnnda lazım olu.. . Görü) orsun uz 
ya? .. Ben, biraz gözlüyümdür am
ma, pek o kadar · afsız değil·m. 

'TARLADIR 

-, __ 
.... 

~-' d. ... 

- .. ..:;, ... .. 

Ve saire .•. diyorlardı. 
• (Arkası var) 

• IOD Poıta • 
lıtanbul Gelir vo Para 

BORSASI 
2 • 10 • 1938 

Türk Devlet Borçlan 
Llra Lua 

cy0 7,S T. B. l 22,85 \\ o/o 15 Hazine B. 48,00 
o/o 7,G T. B. II 20,90 Dahili latlkru 95,75 
% 7,15 T. B. moo,oo 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Ura 

Erıant 97,00 ·ı Anadolu 
81Yu Erzurum 99,sol Anadolu 

Lira 
Iveil46,55 
M 43,60 

Soıyeteler Eahama 

ft. B. Mtl. 
, , Hl. 

Ura 
sı .oo 'ıl ht. Trımta7 
ıo,(l{\ l .Bomonr.ı 
10,00· Ttrkoe 
9ı,cıul "· Çlmento 

11--- --- ÇEKL.ER 

1 , Name 
Merke:ıı B. D. 

lJra 
27,SO 
9,ıs 

14,75 
12,00 

hterln 
r. !'ranıı 

Krt. 
626,00 1\ Llret 

16.8865 Dolar 

I. T. L. loln 
00,00 

0,7890 

ıo F. l'ranıı 
ı Dolar 
ı iaterlln 

20 Liret 

NAKiT 
Krı. 

000,001' 1 Mlllrk 
120.0fı 1 20 Drahmi 
626.CIOf 1 20 ı:.eva 
000,001 20 Ley 

Bona Dııında 

KrJ. 
()(l,W 
00,0<1 
00,!), 
Ol),C!J 

L.K. LK. 
Kred1 Fonslye lj MOondll Bon. co.cıo 
ıssı.. sene:n riJ,'.j!) Oııyrt • , 00,uJ 
uıos , 103,00 1 Altın 982 
1811 t 97 ,00 Mecldlye U0 

' 
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lstanbul Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Cin,i Miktan Muhammen fiat Muvakkat T. ihale ıün ve saati 

Kurutu Lira 
Makarna 350 "-· 25 . . 
Şehriye 55 )) 25 . • 
Un 500 )) 18 . . 
irmik 200 )) 25 . . 
Beyaz peynir 400 )) 39 . . 
Kqu peyniri 200 )) 65 . . 
Balsur 60 )) 13 : 
Pirinç unu 50 )) 20 

Kuru Beulya 100 )) 14 

Yumurta 12000 Ad. 1,50 . . 
Limon 2000 )) 3,50 . . 
Konsene Fuulya 100 Kg. 22 . . 

)) Türlü 100 )) 22 

)) Bamya 50 )) 22 

» Patlwcan 50 )) 22 . . 
)) Kal.ak 50 )) 22 

Çay 8 )) 400 

Siyala ın.cimelı 50 )) 17 

Kırımzı mercimelC 30 )) 18 147 12/10/936 14 

Kuru üzüm 100 )) 20 . . 
Kuru kayw 50 )) 90 : 

Portakal 1000 Ad. 3 . . 
Salça 50 Kg. 25 : 

Sirke 70 )) ıs 

Tuz 400 )) 6 . . 
Sunnaa'k 20 )) 50 : 

Patates 900 )) 7 . . 
Kuna faıulya 500 )) 13 . . 
Kuru soğan 1000 )) 6 . . 
Şeker 1400 )) 27 : 

Baidıay 25 )) 14 : 

ltut iizümü 15 )) 35 . . 
Çam f 19bjı ıs )) IOQ . . 
Kuru Raide 50 )) 8 . . 
~ 1200 » 22 : 

Soda 200 )) 8 . . 
Nohut 100 )) 12 . . 
Sabun 400 40 )) 

Zeytin 200 )) 27 . 30 12110/936 15 . 
Zeytin Jaiı JOO )) 60 • . 
Sade yaiı 1000 » 78 : 59 12/10/936 15,30 

Koyun eti 4500 )) 45 1 152 12/10/936 16 

E.kmek 10000 )) Belediye .narhı . 90 12/10/936 16,30 . 
Süt 500 Lt. 14 . 

13 14/10/936 14 . 
Yoiwt 500 K&. 20 

S ....... ~ yuda nailda n ve fiatlarla». : 38 14/10/936 14,30 

Arpa 1100 Jes. 5 : 

Saman 1100 )) 2 : 7 14/10/936 ıs 

Kepek 500 )) 3 . . 
Gaz 1500 Ltr. 18 124 14/10/936 15,30 
Benzin 6000 )) 23 

1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi lttanbul inamı için yukarıda yazılı erzak ve aaire 9 tart

name ile ebiltmeye konulmuflur. 
2 _ f..biltmeleri lıtanbul Orman Direktörl\iiü dairetinde yukarıda hizalarmda yuılı ıün ve aaatlerde yapı • 

lacaktır. 
3 _ F.lmiltmeye girebilmek için yukarıda yazılı muvakkat teminatların Maliye veznesine yatınldığma dair 

makbuz p.termek ve 2490 aayıh kanunda yazdı evaafı haiz olmü .. ti~dır. .. . .. • ,. 
4 _ Şartnameleri görmek isteyenler her ıün Büyükdere Babçekoydeki Orman F akult•ıne muracaatlan ilin 

olunur. «1349u 

Nafıa Vekiletinden: 
Derincede Traven fabrikası sahasında yaptırılacak bir aantnl binası 

kapah zarf usulile münakasaya konulmuftur. . 
ı _Münakasa 19/10/936 pazartesi günü aaat 15 de ~da Nafıa 

Vekaleti DemiryollAn intaal dairesindeki Münakasa Komısyonunda yapı· 
lacaktır. 

2- Bu itin muhammen bedeli (<10500u liradır. 
3 - Muvakkat teminat C(787.50» liradır. . 
4 _ Münakasa tarlnamesi veaair evrak parasız olarak Demıryollar in-

tut dairesinden alınabilir. . . 
5 _ Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah kanun ~ucibmce 

D medMar olduldan evrak ve v.iblarla 7 / 5/936 tarihli. 'H 3297 
azmal ,. etede ilin edilen talimata göre Nafia V ekiletmden ve· 

~~:ra ı .. tr~~::t~~ vesikamı• ve fiyat teklifini ba'ri zarflannı mezkU.. ka· 
rı mu eanıu • ..:ı-.. aaat :a.:
nunun tarifatı dairesinde bulrlıyarak 19/10/936 ~en ..... u • ~::r .. 
ı __ _1__ •• -•--·- k,omİlyonuna makbuz mukabılinde vennelen lizım-
llaoar infUt mun...-

dır. u1134» d764» -------------------

"İhracat Tacirlerinin 
nazarı dikkatine: 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
ihracat haatnamelİ almak için yapalacak müracaatlum en seç 20 T 8'· 

rinienel ~ tarihine kadar kabul olunacağı itin olunur. (( 1799» 
o 

-İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
Bakırköy Kazasınca müsader9 edilen 365 Kental mete od•a 

. 61101936 Pazartesi günü ihale edilmek üzere Yüz kilosu 80 kwut 
.-ammen bedel ile arttırmaya konulmut olduj"undan alıcıların o tarihte 
Kazayı mezk6r Orman ldarainde mütqekkil Komiıyoaa müracaatları. 

- . "1483,, 

Mlh•• bir tawllıı 
Yastık, yorgan ve şlıtelerinlzi tuş 

tUyUnden yapınız. Yatwa&, rahat, 
kışın sıcftk, yum serindir. (Kilo
su 75 kuruştan başıar). Fabrika ve 
satış deposu İstanbul, Çakmakçı· 
lnrda KuştOy11 fabrikası. 

~!!!lllllı. 1'elef on: 23027 

iyi, ucuz Ve çabuk d~ 
etmek istiyenlere 

Türk1yenln en eski daruı ötretmenl Bay 
Kemal Sami'ye mUracaa\ etsinler. 

Aclra: BeJOI'• btlklil c:adiest Santral 
ian salenancla llasal ders ~ • 

Son Posta 
il.AN FlATI.ARJ 

- Gazetenia eau 7a21•il• bir .. 
tunun iki •tın bir (eaaliaı) 
•yılır. 

2 - SabifHine söre bir aantU. illa 
fiatı ıunlardu: 

Sahlf• : ı - .. kar1lt 
.. :2-151. 
. : 1-- • 
• :f-101. 

Diler yeder : - • • 
aon aablfe : - .. • 

3 - Bir santimde nsatl (1) leli· 
me ftrdar. 

4 - ince " bı. ~ iM' Lh. 
rı yere ıöre eantimle 6)clltn. 

15 

Aslpln Kenan 
Sizi •oluk •lgınhlındeR, ftealedeR, gripten. ._, 
ve dl' •Ordenndan korurecak en a.ı ilaç llllCI•· 

t..ine dikkat buyarulmaaı 

lnhisarla_r _İs-tanbul Başmüd.~ür-lu-·· ğu-.. -n·d~ 
Kaşımpqa Tuz Ambarında "535,, lira kqif bedelli dıvar, oluk.,. 

aaire tamiratı keıifname ve flll'bıamui mucibince 8/10/9a6 Perıen:m. 
pü saat 15 de ihale edilmek üzere ~ arttırmaya konulmUJta 
istekliler o güne kadar herııin de•am uatlerinde ketifname w 
prtanameyi görebilirler. "1J54 ,, 

Tllrk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin etmiştir . 

e. ca Kefld• 11 ı Birinci Te.,.ın ı 938 dad1r • 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mnklfat Yardır _ 

Kırklareli Vilayetinden: 
Kırldareti viliyeti merkez bzaaı için 34274 Manilya '-zeri ve 681 

Mahye lôremidi satın almınak iiare 20 sün miiddetle açlk miltmeye çı
bnlmattır- FJmiltme 21/10/1936 pazarteai ıüni öiledm enel 1aat 10 .. 
Knlueli l.a.. Miidiirlüiünde yapılacalmr. 

Ba ite müteallik prtnameler Ankara, latanl.ul ft Kırldareli lakin Mü 
dütlülrJe:inde ldunm istekliler her gün •örebilirler. Eksiltmeye iftirik • 
~eldeım nmh-DHDeD heclelin o/o 7,5 niabeti olan 213 lira 50 kurutluk te
minat ••çelen ile muayyen vı\:itte Kırklareli lskin Müdürlüğünde bulua 
maları ilin olunur. (1808) 

inhisarl~r Istanbul Başmüdürlüğünden: 
Bqmüdiirlü;ümüz anbarlannda mevcut 1129 lira kqif t.ecleDi hurda 

bakır, hurda saç demir ocak kapakları, buhar iatim kazanı, el kantarları ve 
buna mümasil hurda ve sağlam muhtelif cina ~ya açık arttırmaya konul
mu,tur. Arttırma 21 /10/936 çartamba günü saat 14 de Kabatatta Bar 
müdüriyet binasında t.,.kkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

lateldilerin o tün arttırma batlamadan eYYel ~ 7,5 nisbetinde teminat 
ak~erini Batmüc1Gri791 veznesine yatırmalan lizundlr. f.tya liatesi ve tart
name it aüal.ri her ... Batmüdüriyet m• ... aebeaincle cörülebilir.((1810. 

SIHHI KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

\ 

E ıner, sıınşın, kumral, her tene 
tenıruk eden gnzellik kremleridir. 
ıbhJ usullerle bazırlanwaından cildi 

besler ve bozmaz. Çil, leke, sivilce 
ve buru~ ukluklan klmilen glderır. 

4 ...... • ........ . 

1 - Krem Balsamin yağh gece 
i~ pembe renklL 

2 - Krem Balsamtn yqsı giln
dnz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamın acıbad em 
ıece için 

• - Krem Balsamin acıbacjem 
gftndOı ~n 

Kibar mabfellerln takdir ile lnıllan
dıklan Y"llne sıhhi knımlerdir. 

1NGII.JZ KANZUK ECZANKSl 
Beyoğlu - İstanbul 

T.!l! ! f [Ki~ ~~!~dlr.' 1 
Kayıt başlamıştır. Mezun talebe
lerin dikiş serıtlinl mutlRka gö- ı 
rbb. Akanıder No 87 Telefon : 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Ac.-eleri: K.rak&, Köprübap 
T .ı. 42362 • Sirkeci Mülaürdarzade 

H.. Tel. 22740 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
ıembe 15 de 

lzmlr sUr'at postası 
Cumartesi IS de 

Mersin po.talan 
Salı, Pertemhe 10 da 
kalkarlar. 

DIO•r post•l•r 
Bartın - Cumarteıi, çar -

pmba 18 de 
lzmit - Pazar, aala, .,_. 

ıembe 9,30 da 
Mudanya - Heflh 8,30 da 

Baad..,.. - Pazartesi, aab, 
çarpmba, .,__ 

ıembe, Cumar

tem 20 de 

Karabip - Sah, mma 19 da 

Ayvalık - Salı •• Cuma 
19 da 
"Cuma poıtaaı 

l:anire kadar ri· 
der.,, 

"Salı poatası gi
diş ve d6n8fte 
UpMlld Ye lm-
roza da uğrar. 

Trabzon Ye Merain poataları • 
na kalkıı sinleri ylk alınmaz. 

(1809) 

43887 ~--- ~--.... ------



16 S.,fa SON POSTA· 

ASA öksürük pastilleri 
ksürük, Nezle, Bog~ az ve Gögw üs hastafıklarife .... lusllanlar• fİfal teslrlerl 

çoktur. 30 kr. H•san ecza deposu 

PHILIPS ,. ın 
Yeni bir icadı daha 

796 
YAL N 1 Z bir tek dDğme ile 

batan radyoyu idare edebilirsiniz. 

•bt Alo11uı Galata, Voyvoda caddesi, Jeneral Han 

Orozdl • a.k ı fstanbul 
8a•111acııa11 ı Beyoğlu, lstikW caddesi 96 
TOrldyenin her tarafında acentelerimiz vardır. 

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

"F . L ,. s E s 1 eyzıye,, 1$1K Eski 
Memleketimizin en eski hususi Usesldlr. 

Ana, ilk, Orta, ve Lise kı8lllllan vardır. Yabh ye yatısız talebe kaydı için her gO.n mtıracaat edilebilir. 
isteyenlere mektep tarıtnamesl gOnderilir. Telef on : 44089 

iSTiKLAL LiSESi 
Dl81KTlaL8i0•DIR: 

1 - Kayıtlara cleYaaı olunmaktadır. 
2 - 7 nci·lO ncu ve 11 nci amflarda nelaarl talebe için yer yoktur. 
3 - lateyenlere kayıt prtlan bildiren tarifname gönderilir. 

ehzade , olia karakolu arkumda. Tel 22534 

Ortopedi müessesesi 
A. KİFİDES 

Beyoğlunda lmkW caddeainde Sent Autuan kİIİHll 
k81'f18lna tapnmqbr. (Glavani aokağı kBfeai) 

KORSA ve KASIK BACLARl1 
fenni ayak kaplan v. a. 

.__.ORTAKÖY ' 
Biçki ve dikit dershanesi 
Kaduılara mah8Uıs kayıtlar bqladı. 

Blçld ve dikiş dersleri, tayyör. tuvalet. 
manto, frentgömleklerl, pijama, kra
vat, kadın ve erkek lç çamaşır, yaka- 1 
ıar, orpntın, itil ve bir kaç çeşitler. 

Ertek ~ket ve pantaıon. 
· Ortakö1: Taşmerdiven Planga cad
desi, Na. 22/ 1 Madam Yefse Papaliiri. 

Hafiflik - Rahathk 

• 
iki tehlike işareti : 
nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınbluııo 

bu ilk allmetlerini 

GRIPIN 
ile bertaraf ebnez· 
seniz bir(>ot aaır 

hastalıkı.r& blllll· 
mak tebllkell Mt 
göstermit dvn l ttr. 

C Ri Pil 
Bntnn san, - " 
sancılan derllml cila 
dirir, grlpe, roma
tizmaya, dit, lbdr, 
adale, bel atnlarl
le kınklıta bql 
bllbasaa mleaılıd1r. 

f ôrkiye Hava Kurumu _namrna 
18 Te"1nlevvel Pa .. r -

Bap 60 lira, bqalbp 40 lira, büyük ortaya 30 lira, kGçlk CMtaJa 
25 lira, cle.teye 15 lira verilecektir. 740 

157 
Birinci 
mllklfat 

Her hususta 
teminatlıdır. 

Herke8İn 1nkine 
UJfUD , ... 

.. ttir. 
Cep, kol 
V99POf' ........ 

D.pon: 

latanbal Saltan 
Hamam, Handa 

Han No. 1 

Harbi,. B E L V 0 Bahçeoiİıcle 
Bu akıam ve yann akpm 

MBLllll C:BMAL • SABRiYi 
Arap revüaünün veda müaamereai 

Doktor 

lbrahlm Zati Öget 
Belediye karşısında, Plyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergfln 
Otleden sonra hastalanDI kabul 

._ __ ._. eder· 41111---

Son Po•m Matbll•• 

Neşriyat Md. : Selim ~p EMEÇ 
. iL 

&AHIPLl!Rll l A. Ekrem UŞAKLIO 
S. Ragıp EMEÇ 

Op .. Ulr • Urol09 

Dr. Mehmet Ali 
ltlrar yolları 

bastaıııdan mtıtabassısı. Koprnbqı 

EmiııODll ban Teh 2UU6 

1937 ECE AJANDASI 
Bir çok venHİk ve HAvel.rl• 4 boyda ••b.. ~•nlnt1ttır. 
Şirket, YazıU..e Ye ticaretlıaaelercle lmlanihr. MaamelAb kolaylafbnr. Her Jf ad••n• llmmdu. 

O.,..: Ankara caddeli Alt.ap ......... No. 111 Melmaed Sadık 


