
1 

HALKIN GÖZÜ 
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Pariste mUnistl_erle faşistler çarpıstı 
----~----------------

Halktan, jandarmadan yaralananlar var 

1500 nümayişci 
tevkif edildi 

Komünistlerle faşistler birbirlerine girdiler. Sürahiler, 
sandalyeler atıldı, halk cephesinden 20 bin, faşistlerden 

15 bin kişi nümayişlere iıtirak etti 
Paris, 4 (Hususi) - Paris bugün 1 

en heyecanlı günlerinden birini daha 1 
yaşadı. Sabah erkenden şehrin ana f 
~addelerinde büyük bir faaliyet ve ka· 
labalık göze çarpıyordu. Bir tarafta 
toayalist ve komünistler, diğer tarfta 
f'ransLZ faşistleri toplanıyor, mütekabil 
~zahürata hazırlanıyorlardı. 

F a'istler sabah er~nden toplanmıt· 
Jarsa da polis bunları dağıtmıştır. 

NA F l A VEKiLiNiN SON POSTAYA BEY ANA Ti 

ıBurdur hattının açılma törenini 
Başbakan yapacak 

Şark Demirgollarının satınalma müzakerelerine 
ayın on dokuzunda Ankarada başlanacaktır. 

Kadıköy Su Şirketiyle de pazarlık yapılıyor 

Hava sefer leri için 12 kişilik tayyareler alınıyor 
----·-.... ......._ ..... ---- -·••••••••••• .. •• lzmir, 4 (Telefonla) - Memleket 

B •ı r 1 n e k ç a n 1 için~~ tef.ti• ~yahatına çıkan Nafta 
Vekıh Alı Çetmkaya beni, bucün ldt-

H .. fen kabul ederek muhtelif Nafia lfleri 

Nümayifciler Park dö Prens'de top· 
l.nmışlardır. Burada fafistler tarafın· 
dan yapılacak nümayişlere kartı k.oy
blak içın bin kadar komüniat geceyi 
r»arkta geçirmişlerdir. 

Y UZ Un den h"akkında beyanatta bulunmUftur. 
Değerli Vekil, Jıtanbuldıan batfı7a• · b i d .. 

1 
d ıı .. 

1 
d .. rak Lüleburgaz' a kadar devam eda r a a m o uru u as!alt yoldaki faaliy~i gözden ,...,... • 

mı~. Ergene ıuyu uzerinde yapDa 

Fransız sosyalist ve komünietleri 
tarafından tertib edilen nümayişe 20 
bin kişi iştirak etmiştir. Faşistler tara· 
lında da 15 binden fazla nümayişci 
toplanmıştı. (Devamı 8 inci sayfada) Fransız Fllfİltleri Lideri Lirok 

köprüyü teftif ettikten eoııra ~d • 
Kan koca bir olup köy kaleye geçmiştir. 
korucusunun kafa tasını Çanakkale ve havalielnde mClhb 

atadılar tetkiklerde bulunan Vekil Ayvalık " 
parç Altınova'da yaptığı teftftleıden mem• 

İneoolu, (Hususi) - Geçen çarşam- nun kaldığını söyliyerek dedi kt: 
ba akşamı şehrimizin Abana nahiyesi- Şa k D 1• il :..ı t · . .. .. . . - r em ryo arının 'fle m• mı-

~========~==~~~--~=--~~-- ~~~~~~~~~e~rın~~m. h ""k •.. d. k 
(D 3 

.. •. f d ) tıyazını u umetımıze evır aranna ... 
evamı uncu say • • 

--- (Devanu 11 inci sayfada) Nafia Vekili Ali ç.....,. 

ceza 
mahkemeleri alı hlar Rusyada son maçı kazasında ağır yaralandı 

________ Ç__ ş - Takımımız lgi bir oyun Payas, 4 (Sureti mahsuaada aöndordiğimiz arkadaıımız.dan) - Yüz .uı-
Sokakta kadına söz atan tevkifhaneye gönderilclL Dun oynadı liklerden Refik Halid Antakyadan Halebe giderken büyük bir kaza geçir . 

20 davaya bakıldı. Bunlardan 11 suçlu hakkında [Yazısı SQ~~ayfada] miştir. Aldığım malumata aöre Refik Halidin bindiği otomobil yolda bir vi· 
ademi takip karan verildi ·- rajı sür'atle dönerken devrilmiştir. O tomobil parçalanmıştır. Refik Halid 

ve refikası ağır aurette yaralenmıtlardır. 

Sokakta kadına söz atanlar h&kim huzurunda 
Meşhud cürümler kanununun tatbi- de bir söz amı( davasına bakıld:. Da

~ndan beri dün ilk defa olarak nöbet-1 vacı 34 yaşında bir kadındı. Kadının 
çı olan sulıh birinci ceza mahkeme.:.in-1 (Devamı 11 inci sayfada) 

Girmesi de fena... ••• • • • • • • •••• •• • •• ••• •• ..... - ••• • ••• • • • •••• •• • • ••••••••• •• • •• 

Çıkması da fena... Sancak Türkleri yarını 
Taılt paşayı biliriz. Enver paşayı • 

btllriz, Cemal paşayı biliriz. Faifat, emnıyet ve 
meeell, Tallt'ın: 

- AJmanların «uğruna• harbe k ı b k 1 girmeyelim! diye feryat ettiğini işit- va ar a e ı· yorlar 
tik miT Mesela bir cAli Galib• in: 

- Bu ittih8d ve terekkinin içine 
,ınnest da cfena•, içinden çıkması Berulta çıkan " Yıldız " gazetesinde Antakya ve 
da cfena• diye bağırdığını duyduk- lskenderuna ait dikkate şayan bir makale çıktı 
mu? 

Bu cümlelerde kullanılan (FENA 
VE UÖRUNA) kelimelerinin haki
katte B ile başhyan çirkin birer ke
lime ile üade edil!diklerini bilir mi
yiz? 

Payas, (Hususi) - İskenderun "9 
Antakya Turkleri anavatana dönecek
leri günü büyük bir vakar ve sükun i
le beklemektedirler. 

Gören ve işiden bir arkadaşımız 
size masal değil, hakikat anlatacak
tır. c:BENİM GÖZÜMLE İTTİHAD 

!YEDiNCİ BALKAN OYUNLARI 1 fü!,TERAKKh yi zevkle okuyacak· 

A ı . . . jsoNSUZ GECE] 
t etlerımızden hır kısmı cSonsuz Gece• eserini yazan bi-

Türkiyenin matemi buradak! Türk
lerin de matemidir. Nitekim Türkün 
büyı.ik bayram günlerinde buranın öz 
evlatları, kalblerinden coşan sevinçle
ri, taşıracak yer ararlar. 

Umumi harpte Belen civarında şe
hit düşen 41 inci fırka zabıtan ve aske
rimiz için o zaman Belen gediğ: denen 
yol üzerinde bır abide ) apılmıştı. Bu 
abide buradaki Türklerin bayramlarda 

ze getirdiği 1..aman edebi hü-

yarın akşam geıı•yor viyetini düşünerek, daha evvel yaz-
mış olduğu eserlerini hatırlıyarak o
kumadan kabul edecektik. Yazan ra
zı olmadı. Eseri okuduğumuz zaman Şiddetli yağmurlar yüzünden dün müsabakalar 

) < pılama c ı . Son müsabakalar yaran yapılacak 
. Atina, 4 (Arkadaşımız Ömer Besim - V· ~ · ·:)· · · · · · · · · · · ~.·f· · ;-
teı:ron~a bildiriyor) - Bugün bura~a ~rl en VaZI eyi 
Jagınaga başlayan çok şiddetlı yag- } 
lnurlar yi.izündcn Balkan o1impiyadları yapmayan at et 
•yunları yarıda kalmış ve salıya tehir · 
edilmiştir: Raif ilk kafile ile 

Salı günü ~aptlacak müsabakalarda lstanbula gönderiliyor 
(Devama 8 inci •yf..a) (Y .... ' .. iaci ..,.,_.) 

kendisine hak verdik: 
Şimdiye kadar bütün gazeteleri

mizde çıkan yazılarının fevkindeydi. 
c:SONSUZ GECE• bizi nasıl tes

hir ettiyse, sizi de öylece teshir ede
cektir. 

Bir kaç gün bekleyiniz. Son Pos
tada yeni bir kaç eser daha bulacaksı-
nız. 

(Devamı 8 inci sayfada) 
Belen 'deki Abideye Türkler tarafından 

çelenk konma merasimi 

Bitlerin geni bir nutku 

Dünya yeni bir hiileye 
doğru gidiyor 

HITLER ALMAN ORDUSUNUN KUVVETiNDEN 
BAHSETTi VE MARK HAKKINDA YENi BiR 

KARAR VERILMIYECE(;INI SÖYLEDi 
(YU111 ı ibacll • )'fada) 
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I-Iergün 
Ankarada 
Güzel 

·-
Bir sergi teşebbüsü 
---Yazan: Muhittin Birg'-·n., _ _. .. 

I
• ktısad Vekaleti Ankarada ~üzel bir 

sergi yapınıya karar vermış, bunun 
"çin etrafta üanlar ve sergi tertibai.ınJ 
dair neşriyat görülüyor. Bu neşı iya~a 
göre tertip edilen sergi Türkiyenın yap
~ığı elışlerinı bir araya toplamak ve 
~unları toplu bir halde teşhir ettikten 
:;onra en güzellerine ehemmiyetli ikra
miyeler vermek fikrinin mahsulüdür. 

Sergiye her nevi elişleri, oya, dan
tel gıibi kadın elişleri ile alelıtlak el ile 
yapılan her nevi ~an 'at eserleri kabuJ 
edilec.:ektir. Bu eserlere cem'an 10,000 
lira kadar da ikrnmiye verilec:ektır. 

Demek, İktısad Vekaleti memlekette 
e1 ile yapılan san'atları teşvik için bü· 
yük bir fedakarlık yapıyor. Şu halde 
bu fedakarlığın azami fayda vermesi
nı istemeliyiz. 

* 
El işleri, bir milletin belki de kül

tür seviyesini gösterecek derecede mü
hımdir. Bir ev kadınının, bir genç kı
zın elln<len çıkmış ince bir iş, yahut 
bir köyfünün yonttuğu bir ağaçtan 
meydana gelmiş küçük bir biblo, ba
ıan bir milletin kültür seviyesindeki 
yüksekliği gösteren bir delil olur. 

Hatta, .Avrupanın bir çok memle
ketleri, kendileri lehinde propaganda 
yapmak için bu tarzdaki el işlerinden 
istifade ederler. 

Fakat, elişleri yalnız bir kültür se
viyesini gösteren alametlerden olmak 
gibi sırf manevi bir kıymeti haiz 11ey-
1erden değildir. Bunların maddi kıy

metleri de vardır. 
Bazı memleketlerde bu el işleri. o 

kadar kendilerini tanıtmıştır ki oraya 
uğrayan bir ecnebi için bunlara müşte
ri olmamak imkansızdır. Mesela, Maca
r.istanda, Çekoslovakyada, Avusturya
da, İsviçrede ekseriyetle köylü kadm
lann ellel'inden çıkmış o kadar güzel, 
inee işler •Vardır ki bunlar bu memle
ketler için vaktile birer ihracat malı 
bile ollmtL.~U. Sonraları her tarafta tat
bik edilen himaye usulleri bunların 

lhracatıııa .ınani oldu. Lakin bugun dt: 
bu memleketlerde bu nevi işlerin sü
ı ümü büyüktür. 

* Bunlardan bizde de vardı v~ elbet, 
hfıla da vardır; bizim memlekette de 
çok güzel e.lişleri yapanlar bulunur. 
Fakat, himay~izlik, bunların bir za
mandanberi ortadan kaybolmasına se
bep olmuştur. Ne kadar hazindir ki 
bugün İstanbuldan gelip geçen seyyah
ların Şark eşyası ve memleketin oriji
na•l mamul.atı diye aldıkları eşya, İstaıı
bulda kurulmuş yalancı bir orijinallik 
gösteren ve ek.<,-erıya dökme ~eylerden 
ibarettir. 

Memlekette kolay kazanç, kolay iş, 
tutturabildiğine ve yutturabildiğine sa
tış fikri bizde bu işi de berbat etmiştir. 
Kapalıçarşıda seyyahlara, gliya Türk 
bibloları - ki bunların hatıra 
gelmiyecek derecede geniş bir satış1 
vardır - diye satılan şeylerin Türk 
elişleri ve Türk san'ati ile hiç bir ala
kası yoktur. Halbuki bunların yerleri
ne hakikaten pek güzellerini koyabilı
riz. 

* Dünyanın her tarafında seyyahlann 
dolaştıkları yerlerde büyük otellerde 
bu nevi elişleri ecnebiye gösterilir; biz
de, yalnız Aricara örgülerini bazan An
karapaloas otelinde görüyoruz. Bunun 
için gönül ister ki İktısat \·ekaleti yalnız 
bu işi toplamak ve mükafatlandırmakfa 
iktifa etmiyerek işin ayni zamanda 
maddeten fayda verir bir şey olmasını 
temin edecek bazı tedbirlere de ba§ 
vursun. 

Fakat her şeyden evvel san'at sahip
leri şu tertip edilen sergiye eser gönde
rerek orasını zenginle.~timıelidir ki orta 
yerde daha .stkı bir surette himaye edil· 
mesi Hizımgelen bir halk san'ati bulun
duğu anılaşılsın. 

Şu halde, en ehemmiyetsiz bir eser
re de olsa kendisini bu i.şde dahi alaka
dar hisse.den herkes, memleket namı
na, san'at namına. ve nihayet şahsı na
mına, bir gün gelip mukabilsh kalmı
yacağı muhakkak bir vazife olarak bu 
sergıiye iştirak etmelidir. ' 

l\f uhittin BİRGEN 

il Yaradılışla da nıücadele etıııek lazını ! a 
\ I / /// 

/ 

Mekteplerde yeni ders 
yılı başladı. Bugün çocuk
larımız. yeni bilgi alemi
nin eşiğinde yekdiğerile ta
mamen müsavi vaziyette
dirler. 

Fakat yarını takip eden 
günler içinde bu müvaze
ne bozulacak, bazıları ileri 
gidecek, bazıları geri kala· 
caktır .. 

Bunun başlıca iki sebebi 
varclır; Birincisi fazla veya 
az çalışmaktır, ikincisi faz
la veya az zeki olmaktır. 

Tabiat herkesi ayni ze
kada yaratmaz, fakat zeka
nın azlığını çok çahşmakla 
ekseriya telafi edebiliriz. 
Tabiatla da mücadele et
meliyiz. 

(sOz ARASINDA ) 
Ormanların içinde 
Bir radyo 
istasyonu kuruluyor 

~--------------------------* 
HERGUN BiR FIKRA 

Yetişiyor! 
Osman Cemal Kaygılı, bir gün 

Balatçarşısmda dolaşıyordu. 
Bir kenarda, iki gözü iki çeş

me ağlayan bir yahudi çoruğu gör
dü. 

Yüregi yufka olan Osman Ce
mal çocuğun yanma sokuldu ve 
sordu: 

- Niye ağlıyorsun, çocuğum? 
- Babam, bakkaldan tütün ala-

yım diye on kuruş verdi idi.. Kay
bettim. Şimdi dayak yiyeceğim. 

Osman Cemal acıdı; cebinden CJD 

kuruş çıkarıp çocuğun ayucuua 
koydu. Fakat onun göz yaşlan di
necek yerde, bilakis arttı. Osman 
Cemal: 

- Gene ne o1uyorsun? diye so
runca da şu cevabı aldı: 

1 

- Babam, parayı bana ödediği-
Avrupanın hemen bütün meşhur nizi duyarsa, bu sefer de ni~i.n elli 

şehirlerinde ra.d'yo istasyonları var. Bu kuruş kaybetmediğime kızacak! 
istasyonlardan konıserler, nutuklar, ı • _,... 
konferanslar veriliyor ve herkes ele B U L M A C A 
bunları dinliyor. Şimdi bir İngiliz şir • 
keti garib bir düşünce ile Afrikanın 
gün görmez, balta işlemez ormanları· 
nın içinde bir istasyon merkezi kurma· 
ğa karar vermiştir. 

" fı 

Bir rehor: 
Bir ana 6 senede 
9 Çocuk doğurdu 

Bir lskoç ailesi az zamanda çok ço
cuk yapmak rekorunu kirmışlardır. 

T annmn .lc.endilcrine bahşettiii ni· 

metten azami dcrecode istifade ebnek 
isteyen bu aile, 6 tane çocuğu kendile· 

ı ine kafi bulmamıtlar ve 1930 sene -
'Sinden itibaren bulunduğumuz 1936 
yılına kadar, birbiri arlc.asma dört ta -

kım ikiz, bir de tek evlad meydana ge· 

tirmişlerdir. AiJe de çocuklar da aıh • 
hattedirler • 

* Ruznamede bir 111•dde: "lçthna 
salonundaki •aatln tamiri,, 

Fransa milli bankası Blum hüldi • 

metinin son müdahalesi üzerine umu

mi bir içtima akdetmişti. Bütün- azalar 
hazır bulunduk.lan halde salondaki sa

at daha içtima vaktinin gelmemif ol· 
duğunu hikliriyordu. 

r-
Sö z ii n Kıs.ı iı 

Şıpşak kanan 

!. Talu 

C ürmü meşhud kanunu h.1lk ilo

zerinde iyi tesirlerini gJsterme• 
ğe başladı. Şüphe yok ki ceza ı.:ti. ı mün 
akebinde tatbik edilirse daha ınüessit 
olur. Aı a yerde, ne kadar cüz'i de o~ 
sa, zaman geçti mi, görülen cezanın 

mahiyeti ehemmiyetinden kaybeder 
ve maksut olan terbiyevi ga~ e basıl 
olmaz. 

Onun içiın, yeni kanun elbe1 te fay• 
dalı neticeler verecek, ufak tefek suç
ların telrerrürüne marn olacaktır. 

Ben, iki üç gündenberidir, gazetecj 
gözü ve gazeteci kulağile etrafı kolla• 
yor ve ağızlara kulak veriyorum. 

Avam. yeni kanuna gayet ı;anlı btı 
ad vermiş: Şıpşak kanun diyor. Uzun 
boylu arzuhallere, kayıtlara, davalara, 
şalıit ikamesine, vekil istihdamına m .. ' 
zum yok. Suçun işlendiği dakikada, 
adaletin pençesi suçlunun yakasında,· 
Para cezasının bu kadar çabuk, ferdi.il 
kesesinden icra veznesine, kabalıatl1-1 

nin bu kadar kısa zamanda evinden.1 

dükkarundan hapishaneye intikai etti,... 
ği göri.ilrnemişfi. 

Müşteri, terazisinden, kantarından 
şüphe ettiği satıcıya ihtar ediyor: 

- Bana bak! Se11in şıpşak 'knnundan 
haberi.n yok galiba'? Elmayı t<ırtarken 
terazinin gözünü parmağınla ayna~· 

ma, sonra karışmam ha:· Bu akşam 

yatsı namazını kodeste kılarsın! 
Arabacıya beygirlerini fazla sür4 

düremiyoruz. Herif: 
- Geçtim olsun, beybaba! diyor. 

Şıpşak adamın ensesine biniyorla#ı 
şimdi.. eskisi gibi değil. Cezayı solultl 
almadan sızdırıyorlar insana! 

Sokağın ortasında biribirleriııe aAıı 

dolusu küfür savurarak kavga eden i• 
ki bıçkını karşıdaki kahveci ~u hitap" 
la sindiriyor: , 

- Ulan, tek durun, köpo.~luları!. 
Polis gelirse, şıpşak mahkeme' ı boy.ı 

layıp, kara damda alırsınız solugu .. 
Cürmü meşhud kanunu Cumhuri· 

yet adliyesi için bir muvaffakıvettir. 

J./~ 
-------····-............. -····----· ........ _. ... 

Bir müdôet sonra, bu istasyonu aç
tığınız zaman fillerin, kurt1arın ve as
lanların sesini duyacak., rüzgarların or
manlarda çıkardığı korkunç seslerle 
ürpereceksin iz. 

Azalar bir çeyYek beklediler, vakit Biliyor musunuz? 
hala gelmemi~ti. Halbuki tik-tak tik-

i - İspanyada bugünkü ı;arpışma-

* Vlyan•d• gUverclnler neden 
çoıaıırormuş 

Bugünlerde Viyanalılan meşgul e
den şey senelerdenberi güvercinlerin 
şayanı hayret derecede çoğalması ol· 
muştur. 

Bu kuşcağızlann, karınlarını doyu
de, bu kadar artmalannın sebebini Vi
yana Tavukculuk Enstitüsü Müdürü 
Proseför Lorenç verem hastalığına at
fetmektedir. 

Profesör güvercinlerin yavaş yavaş 
ortadan ka\dınlmalan için yegane çare 
olarak yuvalarındaki yumurtalarının 
kargalara yetirilmesini teklif etmekte • 
dir. Güvercinlerin yuvaları Viyana ki
liselerinin tavan aralarında bulunur. 
Profesöre göre bu yuvaları kargalara 
keşfettirmek lazım imi~ ... 

* Mide intizamın ba~ıdır 
Paris tiyatrolarından birisinin direk

törü bazı müşterilerin oyun vaktinden 

sonra tiyatroya geldiğini ve bunlarm 
ekserisinin kadın olduğunu görmüş. 

Buna bir çare bulmuş ve vaktinde ti· 

tak diyerek isliyordu. Yarını aaat geç- 1 rd k k d.. ·· ·k· huı · ıa a arşı arşıya ovuşen ı ı meş 

ti, maliyecilerden hiri nihayet 1tendi kardeş kimdir? 

Soldan sata: 

saatine baktı, bir de ne aönün, vakti 2 - 16 ıncı Lili kiyotine getirildiği 
muayyen çoktan geçmİf. meğerse iç- zaman başında bulunan papaz kendi· 

tima odasındaki aatin makineleri İflc- sine ne demiştir? . . . . .. 
ı _'Ev planı çizen adam. it.inıa.d. :1 - i.; d·~· h ld eDmvanlan _ _ _ 3 - Sultanahmettekı iki dik.lı taş.ı 

ranlı, bir F ilivesile Abdült:erimiıı memleke- ıgı a e y yurumuyor • brı kim yapmıştır? 
IDUf. 

ti olur. 3 - Gözün Farscasıı çat, kırmızı. (Cevaplan yarm) 
4 -- Annem, çağ. 5 - Anadolu kasa.baların- Azalar ruznameye fU maddeyi ilive 
dan biri, ın.ariz, düşkünlük. 1 - Bir N ila- ettirmiışler; 

- İçtima salonundaki saatin timi • 
Gnrib. 8 - Süel, uçmaktan emrihazır. 9 - • 

rı.~ 

ve.sile vücudümüzdeki ktnnızı su olur. 7 -

Mekkede mukaddes bir dağ,. Habeş reisi. 

* D3rt mini "''"' kız erkek 
10 - Karadeniz memleketlerinden biri, su. 

Yukardan aşağıya: oluverdiler 
ı - Hanımın frenkçesi, isyancı. 2 - Süd İtalyanın F elre şehri hastanesine üç 

veren hayvan. 3 - Şerki Afrikada büyük bir •ile dokuz yaşlan aTasında dört kız kar

ada. ' - Toy, bir K US.vesile bir meyva olur. deş çocuk getirilmiştir. Bu çocuklarda 
s _ Nota, hastalık aliuneti. 6 - Su, leş. 7 _ görülen bazı alamet üzerine doktorlar 
Cilve. a _ Madeni filat çivi ye saire satan. cinslerinde bir d'eği~iklik husule geldi· 

9 - Aramaktan eınrihazır, pencerelerde olur. ği ve ameliyat yapılması icabettiğini 
ıo - Bir çiçek, bir ç ilavesile başımızda olur. tavsiye etmişlerdi Filhakika dört kız 

-- · · -· · · .,. ~ · · · · · · · · · · · · · · ·-1 çocuk yapılan ameliyatlardan sonra er
termiş, daha ilk geceden itibaren ka- kek olarak hastaneden aağ ve .alim 
dınlar erkeklerden dah.a evvel tiyat • çıkmışlardır. 

roya dolmuşlardır. Bunu yazan ga ~ 

• 
(Düıikü Suallerin Cevapları) 

1 - Ammon eski Mısırlıların günet 
İlahıdır. Teb mabedinde kendi isminl 
taşıyan bir vadide bulwidurulurdu. 

2 - Ateş toprak tabir edilen yer 
Cenubi Afrikada Rom burnunun bu
lunduğu arazidir. 

3 - Griffon bir masal kahramanı 
hayyandır. Kanatlı aslan şeklinde gös
terilmiştir. Kulakları at kulağı, ağzı 
balık ~eklin.dedir. 

..... ..--. ... 999---··-·-· ........ ··--···············-
Bir Çinli kadın 
Mahkemede 
Çocuk doğurdu 

yatroya gelen kadınlara birer kutu çi • zete, tiyatro direktörüniih tecrübesin· 
kolata verileceğini ilan etmiş. Direktö· de «mide intizamın başı>> dır demek -
run bu tedbiri sem~resini hemen gös· te<lir. 

Dört çocuğun baba ve anası çok 
sağlam insanlardandır. Bu yavrular · 
dan maada tam sıhhatli beş erkek ço· 
cukları daha vardır. 

Müsaadesiz içki sattığı için mahke· 
meye verilen bir Çinli kadın, haki • 
min sorgularına cevap verdiği sırada. 
birden rengi sarararak olduğu yere yı· 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

t kılınca, mübaşirler ve avukatı kadınt 
ba~lca bir odaya götürmüşlerdir. 

Dlin öğleyP rloğru Beyazıt meydanından geçiyorduk, Biz yekdiğerinden 40, 50 metre ile ayrılan bu üç saat 
Ma<:ka trrunvaylannın durak yerindeki bLiyük saate bak- arasındaki bu vakit tezadını görünce umumi suatleri-
tık, ( 1 1 \ i ( 15 'ı geçiyordu. gözümüz diğer iki saate ilişti, 
bırincisi (1 IJ i (20) geçiyordu. İkincisi ise (11) i (25) nıizin sık sık vyar edildiklerine inanamadık. Fakat ey 

geçiyordu. !STER iNAN IS;~ı~cui~ANMAI 1 
,__......_ __________ , __ -:--ıı-______________ _. __________ ...... ______________ ;.,.._...J 

Aradan on beş dakika geçince avlfl 
kat, salona girerek gayet ciddi bir ta• 

vırla: 

Bay hakim, bir oğlumuz oldı 
muhakemenin talikım talep ederim, 
demistir. 

Ço,cuğa Çincede, muhakeme aslanı 
manasına ielen bir isim takılmı~tır. 
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Hitlerin yeni bir nutku: "Dünya Takımımız iyi biı· oyuıı e Milletler Cemiyetinin 

bir hail eye doğru gidiyor,, 
oynadı \ faydalı bir kararı 

,. 

ve mark 
söyledi 

Hitler Alman ordusunun kuvvetinden bahsetti 
hakkında yeni bir karar verilmiyeceğini 

Berlin, 4 (Hususi) - M. Hitler bu· 
aün Bukeberg'de yapılan mahsul pa· 
nayırında bir nutuk irad ederek sun • 
farı söylemiştir: • 

Dünyanın bu alametlerinin Al • 
manyayı müteheyyiç etmediğini kim 
toyliyebilir} Aramızda herkes bunu 
hissetmektedir. Dünya bir haileye doğ· 
ru gidiyor ve biz bütün bu karışıklık or· 
ta81nda yaşıyoruz.• Almanya buna kar 
şı alakasız kalamaz. 

Bir şeyi gözönünde tutmağa mec • 
buruz: Alman yanın rekoltesi bir gün 
)'Üzde 20 azaldığı takdirde bu felaketli 
bir vaziyet olur. Böyle bir felaketten 
sakınmak için elimizden geleni yapı -

yoruz. 
Etrafımızda daha neler cereyan ede· 

ceğini bilmiyoruz. Fakat Almanyanın 
üzerinde ordumuzun, mantık ve cesa· 
retimize dayanan kuvvetii kalkanını 
tutuyoruz. Bir kimsenin: «Mahsulü • 
mün fiatını ve yaptığım işin mukabili 
olan ücreti bizzat kendim tayin ede • 
rim H demesine müsaade edemem. İs· 
panyaya bakınız, öbür memleketlere 
bakınız. Ve iki ay sonra da markı dü • 
şürerek tasarruf sahiplerini aldatır ve 
tekrar ücretleri, Hatları.... ilah arttır • 
mağa başlarım. Bu oyunun ulusu me· 
sut edeceğini hakikaten zanneder mi· 
siniz? Bizim akıl ve mantığa, nizam ve 

Bir Türk nahiyesi Suriye topraklarına ilhak edildi. 
Nahiyedeki 20 bin Türk te bu hareketi 

protesto ediyorlar. 
Antakya 4 - Bayırbucak nahiyesi sini Suriye muahedesine geçirmişler

E>ancaktan alınıp Lazikiyeye bağlanmış- dir. 
tır. Nahiye halıkını teşkil eden 20 bin Sancak bütün mukadderatını her 
Türk bu hareketi protesto etmek üzere 1 türlü umurunu Türkiye hükumetine 
~talyada~i faal heyete bir mümessil 'bırakmıştır. Bina~naleyh Türkiye h~
gondermege karar vermiştir. 1,kumetinin murahhasları bulunmı -

Sancak Türkleri tarafından Milletler , yarak yapılan muahedeler Türklere 
Cemiyetine gönderilen ve birer sureti İ.ikinci Sevr muahedesidir ki buı~u ka
'l'ürkiye ve Fransız Dış İşleri Bakanlık- bul etmemize im.kan yoktur, iptidai 
larına teYdi edilen protesto aynen şu- dc\'irlerde şahıslar köle, kul olarak ma
dur: tat gibi alınır satılırdı. Fakat toptavn 

Suriye murahhas heyeti arap meınle- bır milletin köle, kul olarak satıldıgı 
ketleri olan Halep, Hama, Humus, Şam görülmemiştir. . . . v, 
ahali.sinden teşekkül etmiştir. Heyet Biz yirminci asrın yetıştı~dıgı, m~
trasında (300) bin nüfuslu Aatakya ve deni, münevver insanlarız. Bilhassa .~ı
;Iskenderundan bir Tü~ murahhası bu- yasetten cihana hakim ~lan koc~ Tu:
lunmamıştır. Ve bulunması da icap et- kiye hükllmetinin öz evladıyız. Bizı hı'; 
mez. Çünkü Suriye araplarının iddiaları ,bir kuvvet mata gibi alıp sata~az. 
istiklaldir. Sancak Türklerinin istedik- Birinden diğerine de\'redemez, bag~?-
le .· · v v · · t b' · b vazivete du-• r ı ıse dogrudan dogruya ana vatana !ayama!. Bız, ış e , ızı u ·" : 
ılhaktır. Mandadan kurtulmak itibarile şürmek istiyen meş um muahed, Y1 P.ar
i~te~i~l~rimiz birse de gaye itibarile çalayacağız. İcap ede~se kanır:ı-ı~Ja sı~~
b~t·bırı~ın zıddıdır. Bundan öt Cirüdür ceğiz! Bu yüzden dog~cak hadıse~er ın 
Jcı Surıye murahhas heyeti Ö.l Türk mes'u1iyeti hukuku duvele m~~alıf o~ 
yurdu olan sancak namına muahede larak milli murahhaslarımızı çıgnen~ek 
yapmak şö~le d~~sun tek söz söylemek isteyen Sur'Ye h~kumetir~e ait old~g.l.\~ 
hak~ını ~~ız degıllerken ne salahiyetle nu ve"Olacağını cıhan cfkar.ı umunıı) e 
Par~s muzakerelerinde yurtlarımızın sine peşinen bildirir ve Parıs ~uahe~e
S~rıyeye bağlanınasmı ve bu suretle sinin İskenderun, Antakya Turkle.rıne 
bır mandadan diğer mandaya verilme- ait olan maddelerini protesto eylerız. 

Macar takımı 
Romanyalıları yendi 

Filistinde grev 
Bitiyor mu? 

İstikrara dayanın bir ekonomimiz var 
dır. Bugün bu ekonomik nizamı muha· 
faza ve vikaye için yeniden yemin et • 
mek istiyoruz. Etrafımızda alem ne 
yaparsa yapsın, .bizim için müsavidir. 

Gelecek sıene belki de daha karışık 
bir dünya içinde, kml dalgalar üzerin· 
de çelikten bir nizam, emniyet ve is· 
tikrar kitlesi te~ki.l edeceğimizi zanne· 
diyorum. Etrafımızda her şeyi ateş al· 
sa bile, her tarafta bugün İspanyada ol· 
duğu gibi cinnet hüküm sürmeğe ça· 
lışsa bile, bunun Almanyada mümkün 
olmadığına kani bulunuyorum. Bu yı· 
lın bize getireceği mesaiyi sevinçle 
karşılıyorum.» 

600 Kişi daha idam edildi 

Paris, 4 (Hususi) - ispanyada, 
harb sahalarında şiddetli çarpışmalar 
devam ederken cephe gerilerinde idam· 
lar günden güne artmaktadır. Kadiz'· 
den bildirildiğine göre Toledonun iş • 
galiden az evvel faşistler burada 600 
esir idam etmişlerdir. 

Aynı membalara göre Madrid'deki 
bomba imalathanesinde bir işıial ol • 
muştur. infilak neticesinde civardaki 
evler berhava olmuştur. 

Bir Fransız gazeteci kurtuna \ 
dizildi 

Paris, 4 (A.A.) - Pöti Jurnal ga· 
zetesi, ispanya asileri tarafından ca • 
susluk vesile edilerek kurşuna dizildi· 
ği bildirilen Fransız gazetecisi Andre 
Noman'ın ölümü hakkında yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

«Gazetemizde çalışmış olan Nö • 
rnan'ı tanıyoruz. Nöman hiç bir zaman 

bir casus olabilecek adam değildir. E· 
sasen guya biricik delil olarak göste • 

rnen gizli karne meselesi bir F ra.nsızın 
idamı için le.afi bir delil değildir. Bu 

hususta izahat istenmesini ve bu ci· 

nayet irtikab edilmişse, tazminat ve 
zecri tedbirler taleb edilmeisni iste • 
riz.» Bükreş, 4 (Hususi) - Bugün bu· 

rada on binlerce seyircinin önünde ya· 
puan Romanya - Macaristan takun • 
ları arasmdaki maç çok heyecanlı ol • 
.-ıuştur. Macarlar bire karşı 2 sayile 
Jtomanyalıları mağlup etmişlerdir. 

Kudüs, 4 (A.A.) - Yeniden fngi· Hükumet kuvvetlerinin muvaffakıyeti 
ıl·z takviye kıtaatı gelelidenberidir, va· H k 

B Madrid, 4 - ü umet kuvvetleri 
Z iyet umumiyetle düzelmiş gibidir. u· d 

Tage mıntakasın a tnukabil taarru • 
n~nla beraber bazı münferit tecavüz • za geçmişler, asilerin Makeda mevzi -

ler ve ufak tefek haydutluk vak'aları !erini bombardıman ettni~ler ve Bar • 

Odesa, 4 (Hususi muhabiri~iz bil· 
diriyor) - Son futbol temaslarımızı 
hugün Kosivor stadında 40.000 kişi ö· 
nünde Ukranya muhteliti ile yaptık. 
Bu l!luhtelitte Kiyefden altı, Harkof • 
dan üç, Odesa'dan iki oyuncu vardı. 
Türk takımı: Mehmet Ali, Hüsnü, 

Liitfü • Esad, Fikret, Reşad • Danyal, 
Şefer, Gündüz, Said, Necdet şeklinde 
idi. 

Birinci devrenin birinci dakikasın • 
da ilk, on sekizinci dakikasında ikinci 
golü yedik. Biz de ikinci devrenin bi· 
rinci dakikasında penaltıdan ilk ve son 
golümüzü yaptık. 

Oyun heyeti umumiyesile Türk ta· 
kımının tamamile lehindedir. Bilhassa 
ikinci devre Türk takımının yirmiden 
fazla akınına mukabil karşı taraf an • 
cak altı akın yapabilmiştir. Bu fevka· 
lade güzel oyunumuz teknik itibarile 
Kiyef mağlubiyetinin bir revanşı ol • 
muştur. Halk tarafından takdirle sey
redilmiştir. 

Bir inek çanı yüzünden 
Bir adam öldürüldü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
~·üzünden bir adam öldürülmüştür. 
Cinayet şöyle olmuştur: 

Köy korucusu Mustafanın oğlu ile 
ayni köyden Karanfil oğlu Mustafanın 
oğlu bir int:!k çanı yüzünden kavgaya 
tutuşmuşlar ve birbirlerini dövmeğe 
başlamışlardır. 

Oğlunun çığlıklarını duyan korucu 
Mustafa koşmuş, Karanfil oğlunun ço-
cuğunu dövmeğe başlamış, hadise ma
halline Karanfil oğlunun da yetişmesi 
ile iki erkek arasında korkunç bir dö
\•üşme baş göstermiştir. 

Korucu Mustafa daha ağır bastığı 

için Karanfil oğlu evine kaçmış, koru
cu kendisini kapısına kadar takip et
miştir. Kocasının dayak yediğini gören 
Karanfil oğlunun karısı dışarı fırlayın-

ca ikinci bir dayak faslı başlamış, ko
rucu kadını da bir temiz dövmü~, fakat 
bu sırada kadınla kocası birlesere6: 
Mustafanın üzerine çullanmışlardır. 

Bir aralık kadın, evin kapı~ı arka
sında duran ve mandal tabir edilen ka
lın bir odunu bütün kuvvetile korucu
nun kafasına indirmiş, korucu Musta
fa kafa tası parçalanarak cansız yere 
yuvarlanmıştır. 

Karanfil oğlu ile karısı yakalanmış
lardır. 

Varsay Saraymda yangm 
Versay, 4 (A.A.) - Bu gece yarı· 

sı tarihi Versay sarayında yangın çık· 
mıştır. Ateş yarım saatlik bir uğraşma· 
dan sonra söndürülmüştür. Eski püskü 
eşyanın bulunduğu sandık odaların • 
da ufak tefek hasardan başka zarar ol· 
marn ıştır. 

Eden Montekarloda 
Montekarlo, 4 (A.A.) - M. Eden 

ve Madam Eden bir kaç gün dinlen • 
mek üzere buraya gelmişlerdir. 
.....................................•........................ Danzikte 3 gazeteci tevkif edildi 

Varşova, 4 (A.A.) - Danzig poli· 
ıi sosyalist naşiri olan Folk Stimme 
Ve Signal gazetelerinin bürolarında a· 
l'a.ştuma yapmıştır. Bu gazetelerin ta· 
bii F oken ile iki arkadaşı tevkif edil • 
ıni~tir. 

görülmektedir · gasa yaklaşmışlardır. devlet prensibini müdafaa etmek isti· 

Ankarada at yarışları 
Ankara, 4 - Sonbahar at yarışları

ıun birincisi bugiin yapılmıştır. Hava 
çok gi.izel olduğundan yarışta çok se -
yirci bulunmu~tur. Kamutay reisi Ah· 
dülhalik Renda, Başvekil İsmet İnönü, 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, seyir· 
ciler arasında idi. 

Bugün beş koşu yapılmıştır. 

Uşakta şiddeti bir zelzele ol~u 
Usak. -J. (A.A.) - Bu gece saat bir· 

de c;;idcl ... tli bit yer sarsıntısı oldu. Şe· 

Lirde zayiat yoktur. l 

Ali harb komitesi dün uzun müzake· Portekizde tedbirler yen gönüllü yc.ırdseverlerden müte • 
relerde bulunmuştur. Grevin yakında şekkil bir Portekiz lejyonunun teşkili 
b~eceii tahmin_ediliyor~~~~~~~~L=iz=b=o="~·='~~~S~o~s=y=a=l=ı='i=za=m~ı=v=e=y~e=n=i~h~a;k~k;ın~d~a~k~i=k;a~r~a;rn~a;m~e~n;es~,r~e;d;il;m;i~şt;ir~. 

iki ahbap çavuşlar 

. . . ..,_. 

lki11i de hayvanat serııisine ı:ittiler. İkisi de bir kafeı içinde hapsedilen 
rı11lana, ulanlar f'"İbı lıöbürlendile•. Amnıı. aıılan k~ınca ... 

--, __ 

• Faşizm ve komünizın: 
kavgası 

• Habeşlilerin 
lngiltereden bir 
isteği L ehistan Almanya, aralarında 

mevcut malt1m işlere düzen \'er· 
diler. Ötedenberi bu iki devlet arasın· 
da mevcut bulunan geçimsizlik de, böy
lece, nihayete ermiş oldu. Almanya i
le Lehistan arasında ihtilaf sebeple
rinden biri ve belki b~şlıcası Danzig 
şehrinin vaziyeti idi. 

Muhtar bir koridorla Almanyadan 
ayrılan ve böylece Alman ülkesini iki 
kısma ayıran bu koridorun vaziyeti, 
elbette ki, iki memleket arasında dai
mi bir niza sebebi olmakta devam ede
cekti. Bu şehrin istisnai vaziyetinin 
kontrolüne de, Cemiyeti Akvam namı· 
na, bir komiser memur edilmişti. Le
histanla Almanya, uzun zaman bu va
ziyete itiraz ettiler. Aralarındaki ihti· 
lafları hallettikleri için böyle bir ko
misere lüzum bulunmadığını söyledi· 
ler. Kimseye dert anlatamadılar. O su· 
retle hareket ettiler ki bu komisere ya· 
pacak iş bırakmadılar. Onu, fii.zuli biı 
mümessil haline getirdiler. Cemiyet' 
Akrnm da böyle bir mümessili Danzig· 
de idame etmenin manasızlığını anla· 
dı.Yerine bir başkasını tayin etme 
mek kararile Danziıg komiserim geri 
çekiyor \'e ona, başka bir \'azifc veri· 
yor. Cemiyeti A:kvamdan, milletler a. 
rasında nifak ihdas etmek değil, ahen'k 
tesis eylemek beklenir. Bu katar, la· 
mamile yerindedir. 

* 
İhtilalci İspanyol Burgos de\•lctının 
.------- ve hiikumetinin 

Fetlzm ve 
komUnlzm 
kavgası 

başma getirilen 
General Franko
nun bu vazifeye 

------~ seçilmesi ile İs
panya, buıgün, fi'len iki kısma ayrılmı\i 
oluyor. Bu iki kısımdan biri mc~ru i-
dareyi, öbürü, bu idareye karşı isyan 
etmiş bir ~illeyi temsil ediyorsa da, 
hakikatle İspanyada karşılaşmakta o
lan Faşizm ile komünizmdir. General 
Frankonun en .son beyanatile Faşist b;r 
devlet olarak meydana çıktığı bildiri
len Burg05'un kal'Şısındaki Madrid hü
kumeti, halk cephesi unsurlarının itti
hadmdan doğmuş demokratik bir cum
huriyet manzarası arzediyorsa da, ha
kikatte, bu hükumete Marksist 
ve anarşist unsurlar hakimdir. Çünkü 
Madrid hükumeti, Cumhuriyetı müda
faa edebilmek için Marksist ve anar
şistlerden yardım istemiş, onlar da fır
satı ganimet bilerek bütün taraftarla
rın[ silahl'andırmaya muvaffak olmuş
lardır. İspanyada boğuşan bu iki ideal 
karşısında bütün cihanın nefesi kesıl
miş, mücadelenin neticesi heyecan
la beklenmektedir. Bu aratla, alaka
darların, sempati duydukları taraflara 
yardım yapmaları da halin bir icabı gi
bi görünüyor. Fakat istenildiği kadar 
bu yardım keyfiyeti saklanmak isten-
sin. 

* Müstakil Habeşistanı temsil eden 
-------· fi'li hükumet, Ha· 

beşistanın garbın· 
da kain Gore'de 
'.kurulmuş bulu-

Habe,merln 
lngllt•reden 
letedlklerl 

'-------" nuyor. İtalyahlar 
bu mıntakayı da ele geçirip Habe~ top· 
raklarını kamilen istila eylemek için 
Adisababa'da bir sefer hey'eti \'Ücuda 
getirnıişJ.er ve. Gore'ye karşı yola çı· 
karmı~lardır. Italyanların bu teşebbü:>· 
leri karşısında 'varlıklarını t~hlikede 

gören Habeşler İngiltereye ba!? vura
rak Habeş ve hiç olmazsa Gore nıınta· 
kası mandasının İngıltere tarafından 
kabull.inü istemişler. fakat İngiltere bu 
te>klifi kabul etmemiştir. Bu şartla[ 

al't.ında İngilterenın böyle bir iıje ya
naşması elbet'te ki mantıki olmazdt. 
Siyasetle mantık pek bağdaşmazlar 
amma politikada ZC\'ah;rin büyük e
hemmiyell \'ardır. - Selim Ragıp 
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Ticaret Odası davacı Sigortalar meselesi 

C EKONOMi 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında Vaziyet 

Oda, Liman hanını satın almak için verdiği 10 bin lira 
pey akçesini istiyor, fakat tasfiye heyeti itiraz ediyor 

Jktısat Vekili yakında bu 
hususta bir tebliğ Esham satışı hararetli olda 

d k Esham ve tahvilat borsasında geçen ı da mühim bir tesir icra etrnem iştiı'· 
neşre ece haftaki teşevvüş nihayet bularak ta~ii Fiatlar da bir hafta evvelisine kıya • 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasile l olduğunu ve kanunen de bu i~en fe· vaziyet avdet etmiştir. Bundan on gun f sen bir değişiklik vhnamıştır. Ekstrll 
eski Liman i!jleri tasfiye heyeti arasın- ragat etmenin kabil olamıyacağını eÖY"' Tasfiye edilmekte olan Föniks dö kadar evvelisi Fransız frangının ani su- Polatlı 6-6, ı o, ekstrr. beyazlar 5,30, 
da bir ihtilaf çıkmış ve bu iş hukuk liyerek hanın ihalei kat'iyesini Ticaret Vien ve Milli Sigorta Şirketlerine si • kut ile beraber borsada muamele göre~ yumuşak çavdarlılar 5, 15, sıra ınalı 
mahkemesine intikal etmiştir. İhtilaf, Odasının üzerine yapını~ ve evvelce gortalı olanların sogartalarının Ana • bir çok tahvilat kıymetlerinden bir sertler 5,30, ekstra sertler 6-7 kuruşa· 
satılığa çıkarılan Liman Hanının mü· pey akçesi namile odadan aldığı 10 bin dolu Sigorta Şirketine devri etrafında hayli kaybetmişti Fakat hükumetimi - rası satılmıştır. 
zayedesine iştirak için Ticaret Odası • lirayı hanın muhammen kıymetinden 1k1tı:sad Vekaleti tarafından bazı ka • zjn aldığı esaslı tedbirlıer sayesinde bu Arpa piyasası isteklidir. Satışlar • 
pm pey akçesi olarak verdiği 10 bin li· tenzil ederek tapuya tescil müzekke • rarlar verilmek üzeredir. Bu mesele et· muvakkat düşüşün önü çabucak alı - kuruştan yapılmaktadır. Bu sene Trak· 
\'arun iade edilmemesinden i1eri gel - resi yazılması hin ha.kiye kalan 9:3,:)00 rafında Vekaletle temas etmek üzere narak bazı tahviller hemen hemen es- yada mısır rekoltesinin eski vaziyetinİ 
miş bulunmaktadır. lirayı istemi~tir. Anadolu Sigorta Şirketi Müdürü Ni· ki fiatlarına yaklaşmıştır. muhafaza etmektedir. İyi cins çavdar• 

Sirkecideki Liman Hanı 3 ay evvel Ticaret Oda.91 tasfiye heyetinin bu had Ankaraya gitmiştir. Geçen cuma günü Pariste borsa açıl- lar 4 kuruşa kadar müşteri bulmakta· 

1 
F dıktan sonra bilfunum esham ve tah - dır. 

tasfiye heyeti tar~fından müzayedeye talebi üzerine hukuk mahkemesine öniks ve Milli Sigorta Şirketlerine 
vilat yüzde on beş ile otuz raddesinde FINDIK : Frangın sukutundan do • 

çkarılmıştır. Üç kişiden mürekkeh bir müracaat ederek, (akid yoktuT. Bina· sigortalı bulunanların alacakları prim· yükselmiştir. Bu meyanda frangın su - layı Fransa ve İsviçreye alivre mal sa· 
eohli vukuf heyeti bu hana tO:i,500 Ji- enaleyh pey akçemiz olan 10 bin lirayı · lerinden bir mikdar tenzil ile Anadolu kutundan evvel 196 frankta muamele tan tüccarlanmızın bir kısmı mühiJll 
ra kıymet takdir etmiş ve bu fiatla Ti· iade etsinler) demi~ir. Sigorta Şirketine devirleri düşünül • gören Ünitürkler de (240) franktan zararlar görmüşlerdir. 
caret Odası da hanı almağa talih ol • Tasfiye heyeti de Odanın bu iddia· mektedir. Primlerden ne mikdar tenzil açılarak 245 franga kadar yükselm~- İstanbul borsasında• fındık fiatları 
muştur. sına karşı aynı mahkemeye bir layiha edileceği henüz tesbit edilmemiştir tir. miktar daha yükselmiştir. Geçen 

ile: Bu şirketlere sigorta olanların para- Hafta içinde Merkez Bankasının tah- hafta iptidasında 62 kuruşa kadar sa ., 
Müzayedeye ittirak eden Ticaret O- l ·· e: Bu i' ticari bir muameledir. Ve tas· arıadan ne mikdar alabilecekleri hak· minen dört beş bin kadar Unitürk mü- tı1an fındıklar haftanın nihayetinde 6:1. 

dası pey akçesi olarak verilmesi icabe- fiye heyetinin yapm~ olıduğu bu rnua· kında İktısad Vekili Anadolu ajansı bayaa etmesi piyasayı bir kat daha kuruşa kadar çıkmıştır. 
den 10 bin lirayı da t-..liye etmiı:ıtir. k tl oo· · ı· B t h ·ı · t · s· . f dk t lan d d t yu T mele tasfiye heyeti1e Ticaret Odasına vasıtasile dört beş gün sonra bir tebliğ uvve e ırmış ır. u a vı a ın pı - ıvrı ın ı sa ış a evaın e • 

Müzayede aünü Ticaret Odası tak· tüccar sı:fatını vermektedir. Binaena· neşredecektir. Bundan sonra vaziyet yasadan çekilmesile talepler artmağa mektedir. İngiltereden maada her sQ• 

dir edilen kıymetle hanın ihalei evveli· leyh bu dava hukuk mahkemesinin va· tebellür edecektir. başladığından daha Paristen borsa ha- ne ramazan münasebetile Mısır ve Su· 
yesine girmif, Odadan başka da hiç bir zifesi haricindedir. Davanın ticaret --- -------- berleri gelmeden evvel fiatlar yükse - riyeye yapılan sevkiyata da başlanmış· 
talih zuhur etmemiş, bu vaziyette de San' at mekteplerine lerek 22,60 lirayı bulmuştur. Parist~n tır. Bu memleketlere gönderilecek f.ın-
lıan hukuken Ticaret Odasının uhde· mahkemesin<le görülmesi icabetmek • • ilk haberler geldikten sonra bu tahvil- dıklarm ehemmiyetli bir yekun tuta .. 

k ı ı tedir, mealinde bir cevab vermiştir. Kabul edılen talebeler lere olan itimat bir kat daha artarak cag~ı .tahmin olunmaktadır. sinde a mı' o muştur. 

Bu vaziyet karşısında ihalei kat'iye 
için kanunen icabeden 15 günlük bir 
miihlet verildiği sırada Ticaret Odası 
hanı almak.tan feragat ettiğini bildir 
miştir. 

Fakat tasfiye heyeti Ticaret Odası
nın bu feragatinin yanlış bir hareket 

İstaribulun 
kurtuluşu yarın 

kutlulanacak 
İmanbul 13 yıl evvel bu günlerde 

düşman işgalinden kurtulmuş, ve ana 
vatanın hür toprakları arasında yeral
mıştı. Bu münasebetle yarın bütün şe
hirde ve bilhassa halkevlerinde kurtu
luşumuzun yıl'.dönümü büyük törenler
le kutlulanacaktır. 

Halkevlerinde yapılacak merasimin 
proğramını aşağıda yazıyoruz: 

BETOÖLU BALKEVİNDEN : 
istanbulun kurtuluşu yıldönümü onuruna. 

1/10/936 salı günü saat 21 de evimizde aşa
fıdakl programa göre bir tören yapılacak
tır. 

PROGRAM: ı. el - İstiklil marşı. 2. el -
Konferans. (ÇanakkaJe gezisi intıbalarıJ evi
mizin yönkurul üyelerinden Turhan Tansel 
tarafından. 3 cü - Temsil. <Belkıs) plyesi 
perde (4> evimiz ıöstertt şubesi tarafından . 

Bu törene bütün yurddaşları çağırırız. 

Ça~ kartları evimizin Tepebaşındaki mer-
tezinde ev direktörlüğünden alınır. 

ŞEBRI!:\Jİ)Jİ BALKEVİNDEN : 

İstanbulun kurtuluş bayramı salı günü sa-

Ticaret Odası buna, henüz hir cevab 
vermemiştir. Eğer hukuk mahkemesi 
bu davayı vazifesi haricinde görürse 
ihtilaf ticaret mahkemesine sevkedi • 
lecek, vazifesi dahilinde görürse da • 
vanın rüyetine devam oluna~aktır. Bu 
davanın iki ma:hkemeden birinde bir 
kaç güne kadar rüyetine başlanacaktır. 

Dilencilerle 
Mücadele 

Dahiliye Vekaleti dilencilerle müca· 
dele için esaslı tedbirler almıştır. Vila
yete ve polise verilen bir emirle şehir 
dahilinde yersiz yurdsuz ve dilenen ne 
kadar adam varsa hepsi toplanacak, 
hüviyeti tahkik ve teebit edilecek, bun· 
!ardan Anadoluda köyü ve evi olanJar 
köylerine gönderilecektir. Evsiz ve 
kimsesizler Darülacezeye aevkedile • 
cektir. 

Bu emrin tatbikına başlanmış, dün· 
den itibaren dilencilikle sıkı bir müca· 
dele başlamıştır. 

Mıntaka ıSan'at mek'teblerine leyli Ünitürklerin birincisi 23,20 liraya ka- Geçen hafta 26%-27 kuruşa sa tılan 
meccani devam için açılan müsabaka dar yükselmiştir. Krizden evvelki _fiat- kabuklu fındık fiatlarmda bir deği~ik~ 
imtihanında kazanan talebelerin listesi lar 23,60 lira olduğuna nazaran Üni • lik olmamıştır. Hariç memleketlerde 
dün Maarif Müdürlüğüne gönderil • türk fiatları he~n hemen eski kıyme- fınd'ıklarımıza rağbet artmaktadır, 

tine yaklaşmış demektir. İkinci kısım Jfamburgda bazı tacirlerin fiat kırmaU 
miştir. Kazananların isimlerini derce· 

Ünitürkler borsada 21,20, üçüncüler istemesine rağmen iç fındıkların yüz 
diyoruz: 21 ,65 liradan satılmıştır. ' k'iiosu sif Hamburg 70 liradan satı: .. 

İstanbul San'at mektebine kabul e-
Merkez Bankası eshamı mıştır. 

dilenler: B · 1 Merkez Bankası eshamına gelince azı tıcaret evlıeri Alınan kontro 
l İsmail Gültekin, 42 Ha1il Ne • geçen hafta bu eshama karşı olan ala- dairesinin Türkiye fındıklarına 65 liar 

jad, 48 Cevdet Belk, 69 Mustafa Ke· ka büsbütün artmıştır. Hafta iptida _ dan yukarı müsaade etmediği bilcB • 
mal, 74 Halim, 90 İsmail Adnan, 95 larmda diğer tahvilatın müşevveş va - rilmekte iseler de bunun tamamen yan
MevlUt, 125 Emin, 170 Mustafa Ke· ziyetini nazarı itibara alan sermaye sa- bş o1<luğu yapılan tahkikatlan anlaşıl· 
mal, 186 İsmail, 203 İsa, 218 Ahmet hipleri paralarını Merkez Bankası es - mıştır. Nitekim son satışlar yukarıda 
Nesimi, 2::J6 Ahmet Hilmi, ] 4 Muam· hamına yatırmağı daha kclı,lı bulmuş - kaydettiğimiz gibi 70 .liradan yapıl • 
mer Salahaddin. lardır. Bu sureti€ hafta içindeki satış- mı.ştır. 

Aydın San'at mektebine kabul edi- lar diğer eshama nazaran daha hara - CEVİZ : P iyasa sağlamdır. Fiatıar 
lenler: retli geçmiştir. teşrinievvel yüklemesi 1 7 kuruştur. 

175 Necati, 177 Refet Büken, 211 Bu eshama karşı olan rağbetin diğer Almanyaya yapılan satışlarda Kara • 
hi b b d M k B nk deniz cevizlerinin yüz kilosuna sif 

Adil Bekar, 102 Server Değirmenci. r se e i e er ez a asının son Hamburg 56 mark taliep edilmektedir. 
İzmir San'at mektebine kabul edi - neşrettiği bilıinçodur. Bu bilançoda ha- t 

rice serbest döviz olarak 4 milyon kü- yi cins ceviz içlerine de nev'ine göre 
lenler: sur lira borç gösterilmektedir. Bu bor- 75-I05 mark istenmektedir. 

132 Lôtfollah. cun mühim bir kısmı Fransızların Badem satışlarında inkişaf göze 
Bursa San'at mektebine kabul edi • mem1ek'etimizde bloka olan paralan çarpmaktadır. Fiatlar geçen haftadan 

lenler: teşkil etmektedir. Fransız frangının daha yüksektir. Tatlı bademler 92, acı 
37 Mehmed Sabahaddin, 71 ibra • yüzde otuz kadar sukut etmesile be - bademler de 68 kuruşa kadar satılmak· 

him, 191 Hilmi Cülkılık, 201 Nured- raber Bankanın bu sukutta elde ettiği tadır. On gün evvelisine kadar Ham • 
din, 136 Kadri Elenge, 57 Hasan Ay· temettü de ayni nisbettedir. burg tes1imi tatlı bademlere 85 lira ka· 

Gümru"kte tahkikine çahşılan 1 dar istenmişse de son gun" lerdc bu rı·at· 
gen, 435 brahim. Gene bu bilançoya göre Bankanın 

b. h ~ d" 1 ların daha da yüksel1diği duyulmuştur. 
ır a 188 Ankara nşaat usta mektebine kabul kliring hesabından ayrıca 27 milyon li-

lstanbulda tanınmış bir ecnebi vapur edilenler: rahk döviz borcu vardır. Bu yirmi yedi 
şirketi gümrük idaresine bir müracaat 10 Enver Arol, 11 Refik, 14 M. Rüş- milyon liranın da kısmı azamı son su
yapmış.tır. Bu müracaata göre güm • tü 15 Beşir 22 Mehmed Cemal 25· kut esnas!nda paralarının k.ıymetlerini 

T
' '>7 H' d '>4 1 f n ' di.işüren Belçika, Holcinda, Isviçre gibi 

rükte bir daktilo, aynı dairede resmi iş uma, - ay ar, - r a · 1 k -1 · ld ~ · · 
mıem e et ere aıt o ugu tahrnın edıl -

takib eden muhafaza memuruna kapa· Müessif bir ölüm diğinden burada da bankanın temettüü 
lı bir zarf vererek bunu ismini verdiği b "" ··k b" 'kta b ı· w l • ı 

Türk matbuatının eski emektarla • uyu ır mı ra a ıg 0 acagı an a-
vapur şirketine götürmesini ve verile· şılmaktadır. Buna mukabil kliringden 

'l'. G. 

- ·-
NEŞELi GENÇLER 

Moskovn Tiyatrosu artistleri 
tarafından ~·evrilmiş bU~ilk 

bir film. 

Pek Yakında 

T O R K Sinemasında 
cek paranın da getirilmesini tenbih et· rından ve Devlet matbaası mürettiple· alacaklı hesaplar kısmında on milyon 

at 19 da kutlulanacaktır. Program §udur: · d ATnavut Mahmut Ce1aAl kısa. bı'r 
miştir. rın en Ti.irk lirası görünmektedir. Bu alacak-

1 - İst1kl3.l marşı. 2 - Söylev: Kurtulu- M h f 'f ed'l hastalığı müteakip dün Guraba has.ta· lı1arın kısmı küllisi de Almanya, İn -
t ·· 3 u a aza memuru tarı ı en şir- _ 

tumu.z ve A aturk. - Çevre halkının işgal nesinde vefat etmiştir. Cenazesi bu • giltere gibi parasını düşürmemiş olan 
acıları ve Milli hareketler üzerinde serbest kete giderek direktörü i'Örmüş ve zarfı d , " . . z f 1 · · d b' gün arkadaşları tarafın an me ~.<Ur hükumetl'ere ait olduğunu nazarı iti -
konuşmalar. 4 - Halk şarkıları. 5 -- Gös- vermıştır. ar açımca ıçın en ır ce· ed k ld l k 

· 'd b b l d · · k hastan en a ırı aca tır. bara alan borsa ve maliyeciler bir haf-
terit. mıyete aı eş a 0 fav~tı~esı çı r-.ş-1 Cenabıhak rahmet eylesin. ta gib'i kısa bir zamanda Merkez Ban-

Salon umuma açıktır. tır. Ayrıca ger:ıe zar ın ıçınden çıkan -------------,,. --, kasının hisse senetlerini 80 lira?an 
bir kağitta bunların alıkonub bedelinin 92, ı1~ liraya kadar çıkarmışlardır. ö -

Caket hırsızlları mahkOm oldu gönderilmesi yazılmıştır. Şirket direk- NIJbetçi nümüzdeki harta içinde bu eshamın aa-
Ramide Rıfatın dükkanına zorla gi· törlüğii muhafaza memuruna: Eczaneler ha da yükselmesi ve yüz liranın fevki-

rerek bir tabanca ve iki caket alan \'e - Biz görüşelim de size haber veri· Bu rece nöbetçi olan ecuneler !'ırnlardır. l ne çıkma:>ı beklenmektedir. 
çırak Mehmedi silahla tehdit eden Meh· riz demiş, memur çı~tıktan sonra me • I İstanbul ('ihetindekiler: Hafta iptidalarmda sakin geçen A -
med ile Süleymanın duruşması ağır ce· seleden gümrük muliafaza başmüdiir - j Al:sarayda : ısarım>. Alemdarda : CAll nadolu tahvilleri Üzerine cumartesi gü-
za mahkemesinde yapılmıı;ı, Mehmedin lüğünü haberdar etmişleıdir. Şirket Rıza>. Bakıı·köyünde . Cİstepan). Beya- nü büyük miktarda muameleler yapıl-
yaşı on sekizden yukarı yirmi b irden daktilonun kendilerinden resmi vn i- zıtta : (Cemil) . Emlncinünde : <Bensa - mışiır. Hafta nihayetinde de Anadolu 
e~ağı olduğu için beş sene on bir ay 1 yetine güvenerek para istediğini iddia son) . Fenerde : (Vitall ı. Karagümrtlkte: grupu tahvfi1eıi şu fiatlara kapanmış-
hapse, Süleyman da 7 sene iki ay hapse etmektedir. (M. Fuad>. Küçükpaıarda : cYorgi>. Sa- tır: 
mnhkum olmuştur. Muhafaza amirliği mesı!lenin tah • matyada : <Erornos>. Şehremininde : 

(Nazımı. Şehzadebaşında : tÜniversltel. 
- -- kikini gümrük idaresinden istemiştir. 1 

Anadolu Obligasyon 
Anadolu Mümessil 
Anadolu Hisse 

T. L. 
42.73 
45.7'i 
24.9t A k 1 . .., d t Beyotlu cilıctindekiler: 

S er ıge ave Bunun üzerine gümrükte daktilo ile Galatada : ( Yiçopulo>. Hasköyde : INi-
Eminönü Askerlik Şubesinden: mektubu göti.iren muhafaza memuru sim Aseo). I<asıınpaşada : (Müeyyed). Zahire Borsasında 
1 - 93li ' l teşrin celbinde kendilerine ha- hakkında tahkikat açılmıştır. 

zırlanmaları ilan edilen 316: 327 tla

hiJ bit b.ıçuk sr..nellkler ile 316 : 330 

<lahıl hava ve diğer ıki Eenelik smıt- Evvelki geceki yangın 
Iaı·. 316 : 331 d:ı.hil jandarmaların top- Evvelki gece Alemdarda Kürkcülü 
mıın.a gımü 21/10193C dır. sokağında 45 numaralı marangoz dük· 

Bunlardar. bcdı'I vcreccklf'r ı teş- kanından yangın çıkını~, dükkanın üst 
rinm. 20 ci günü akşamına kadoı.r be-l katından iki oda yandıktan sonra at es 

' ciPller!ni verebilirler. hasbrı labihniştir. ' 

Merkez nahiyede : (11,Iatko\i Ç, Vinkopu
lo). Şişlide : (Pertev). Taksimde : c Ke-

Zahire borsasında geçen hafta mü -
him bir değişiklik arzetmeıniştir. Fın-

mal Rebul>. dık, hacl'em fiatlarının yükselmesine 
Üsküdar - Kallıköy ve Adalardakiler: mukab:l mısır piyasasında di.işüklüklcr 
Büyfıkadada : (Şlnaslı .• Heybelide : (Ta- kaydcdihni~tir. 
naşJ. Kadıkoy eski iskele caddesinde: BUGDAY : Gelişat şehl'imizin ihti -
CSotrakl). Yeldeğimıenlnde : <Üçler). yacından daha fazla ise de ri\'ar ka -
Üsküdar Çarşıboyunda : ıömer Kenan>. sabalara y<ıpılan un ve buğduy sevki-r--------------.......; yutı .sayesinde stoğun fazJuhğı piya.sa-
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Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram kısmi, 

5/10/36 da 
oyun yoktur. -Fransız tiyatrosu 

operet kısmında 
akşam saat 20,30 da. 

DUDAKLARIN 
_,...... 1 ••• t ı ::n aıı :=...t ••• '. ••1 t 

Kadıköy SDreyyada --..,.~:TT.T.:ıır:a 

Halk Opereti 
Bu akşam ~1.45 de 

Telefoncu Kız 
Yarın nkşam 

Taksimde 

Telefoncu Kız 



MEMLEKET 
Aksarayda gQçmenleriçin 

bir köy yapıhyor 
Kurutulan bir bataldıtm üzerinde lmrataeak ol11n 

bu Jeti köJ (~ eY,lik 01aeal 

Bir murı 
Ugku4a. 
ParçalflllJar 

an • lir 
ediac1iklen miınan 1aalta 

ile öldinliler 



YARINKİ 
YAZAN; 

H.G.WeJls 

HAQP 

Patlıgacak müthiş harplerin önüne 
geçmek için zihniyetleri değiştirmeli! 

Eskiden insanların azı siyaseti€' ala- ğcr cemiyetlerle mücadele eder. 
kadar olur, çoğu siyasete lakayt kalır- Bu ikinci düşünce birinci5inden da
lardı. 191 -4 den önce insanların çoğu ha eskidir. Ona mahsus an'anelcri bu
siyasetle alfıkadar oluyor, fakat siya - lunduğu gibi tarih te onu beslemekte-
5etle meşgul olmuyor, yani :sıyasete dir. Bu düşünce insanın kafa51 içinde 
karşı seyirci kalmakla iktifa ediyor ve yerleşmiş \'e son derece tabii gfüii.lür 
siyaseti tehlikeli bir oyun sayıyordu. olmuştur. Fakat bugün bu dü~ünce za
Mesell bu çeşit insanlar, ~talyaıı - Ha- manımızın maddi icabatına uygun gel
~ harbi karşısında ne Italya, ne de miyor. 
Habeş taraftarı oluyorlardı. Çürıkti me , Bu ıki düşlınce yirmi befi n~ırdan be
aelenin kendilerini doğrudan doğruya ri çarpışmakta ve her biri diğerine üs-
alcikadar etmediğine inanıyorlardı. , tün gelmek için uğraşmaktadır. 

1919 dan sonra vaziyet biraz değişti Bütün beşeriyetin bir tek varlık ol-
ve herkes yeni bir devrin doğmakta ol- duğu fikri doğmadan evvel, bütün dün
duğuna }nanmağa başladı. . ya kabileci, ırkçı, milliyetçi, impara -

Mesela 19 19 dan sonra Mılletl<~r Ce- torlukçu, ve bütün teşkilatı bakımın -
miyeti teşkil olunmuştu. Herkes bu ce- dan harpçi idi. Fakat dünyamn bütün 
miyete büyük ümtiler bağlamıştı. An- büyük mürşitleri, bu düşüncenin aley
cak bugün maziden tevarüs ettiğimiz hinde bulunmuş ve bütün insanların 
hükiımetlerin gene ayni hükumetler ol- , birliğini söylemişler, birçok in!>anlar 
duklarını, bu hükumetlerin memleket bunlara inanarak hak ve adaleti her şe
içinde asayişi muhafazadan aciz olduk ye üstün saymıştır. 
ları kadar hariçte harp rehlikesine kar- Hülasa insanları bir tek cemiyet say
ıı ~elmekten de aciz olduklarını anla- mak düşüncesi ile harpçi cemiyet dü-
maga başladık. şüncesi eskiden beri çarpışmaktadır. 

Bundan başka Milletler Cemiyetinin Son yirmi beş asrın tarihi, bu müca-
birkaç gayri merruıunu ihtiva eden ga- dele bakımından yazılabilir. Bir asır 
tipler cemiyeti olduğunu, bu cemiyetin evveline kadar mücadele sürüklenip gi
.rulh hakkındaki ~füşünce ve gayesinin diyordu. İnsanların kuvvetlerine göre 
galipler tarafından kazanılan herit!yi mesafeler bir hayli genişledi. İnsanla
kor~aktan ibaret olduğunu anladık. rın yaşayış şeraiti, alemşümul bir cemi-

Milletler Cemiyetinin teşekkülü, yetin kurulnuısına maniydi. 
harp sebeplerinin ortadan kaldırılması- Fakat son iki asır zarfında insani ya
~ y~dım edecek bir mahiyette değil- şayışın maddi şeraiti değitti ve insan
cti. Dunyada mesafe kaydı kalkm1ş. ser- lığı harpçi cemiyetlerden çıkararak a
hatlerin bir değeri kalmamış, ikusadi lem.~ümul cemiyetin kurulmasına S'Qİk 
ve mali tazyikler dünyanın her tarafın- olacak vaziyere ıetirdi. 
da işsiz bir gençlik vücude getirmeğe Bugün bütün insanlar, maddeten 
başlamıştı. Bu işsiz gençliğin çoğalma- komşu sayılırlar. 1 736 da Odesadan 
aı, her cemiyeti harp ve ihtilAJ.e sevke- kalkıp Petresburga gitmek güçtü bu -
Jecek en mühim lmiidir. Ve bu bakını- gün bütün dünyayı dolaşmak, daha çok 
dan Nazistler ile Faşistler ve Komünist kolaydır. 
Jer arasında hiç bir fark yoktw·. Modern harp, harp cepheleri tanımı-

Bugün bilhassa iki düşünce çarpış - yor, sivil halkı ilga etmiş bulunuyor. 
~tadır. Bunların biri modern libe • Bundan başka modern harbin makul 
ral bir düşüncedir ve bütün insanların neticeler elde etmesine imkan kalma -
nihayet bir insan cemiyeti teşkil ettiği- mıştır. 

ni sö~le.r. Diğer düşünce milll hAkimi- Hepimiz de bunu bildiğimiz halde 
yete istınat eder ve varlığını korumak vaziyetimizi bugünkü şeraite uydur • 
"1n milli hakimiyete istinat eden di- mak için hiç bir teşebbüste bulunmu-

CÖNÜL İSLERİ 
Henilz çeculı sahibi 
Olamıgan genç evli 
Adını yazmıya lüzum görmediğim 

t>ir kadın okuyucum bana (Yeni -
§eh.ir) den bir mektup yollamış. Di
yor ki: 

- «Beş yıl önce evlenmiştim. Ço
cuğwnuz olmadı. Zaten birbirimizi 
sevmiyorduk. Kolaylıkla ayrıldık. 

Altı ay evvel ikinci bir erkekle ev -
.endıim. Şimdi seviyorum ve mes'u-
dwn. Yalnız çocuğumuzun olacağı 
na dair bir eser görünmemesi bu 
saadeti eksiltiyor. Kabahat bende ol
duğu için kocam çocuktan bahset -
tikçe çok müteessir oluyorum. He -

niiz bir çareye baş vurmadım. Da -
nışacak kimsem de yok. Sizden rica 
ediyorum. Bu ilaçla tedavi edilebı -
Jecek bir noksan mıdır ve kınıe mü-
racaat edeyim?» 

* Bu okuyucumun üzülmekte hakkı 
vardır. Çocuk ailenin evvela kadın 
IJe erkek arasında bir zincirı, sonra 
ı!a yuvanın direğidir. Mutlaka la -
zımdır. Fakat okuyucum kabahatin 
.kendisinde olduğunu nereden keş -

fetmiştir? Bunu anlıyamadım. Er -
keğin de erkek olmakla beraber ço
cuk yetiştirme kabiliyetinden mah -
rwn olınası pek mümkündür. Fakat 
şimdi bu noktayı bırakarak işe sade
ce kadın bakımından bakalım: Kadı
na ait kusur ekseriya rahmin ters 
dönmesinden veya ters yaratılma -
sından doğar. Bunun için yapılacak 
~y küçük bir ameliyat geçirmektir. 
Uç beş dakikalık bir iştir. Fakat bir 
hafta hastanede yatmıya tevakkuf e
der, eğer böyle uzvi bir arıza yoksa 
o zaman ilaçla tedavi edilecek başka 
.bir kusur aramak lazım. 

Okuyucuma tavsiyem: Ankarada 
bir nümune kadın hastanesi vardır. 
Oranın da çok mütehassıs bir dok -
toru bulunduğunu biliyorum. Adı 
Halildir. İstanbula gelmiye lüzum 
bırakmadan meseleyi halledebilir. 

• • * 
Ankaradan K. K. imzasile mektup 

yazan okuyucuma: 
Mektubunuz ve cevabımı gazete

de çıktı, şu son günlerin nüshalarına 
bakınız. Hanım Teyze hiç bir müra• 
caati ihmal etmez. Müteessir olma • 
yınu.., 

TEYZK 

Cüzzam nasıl anlaşılır? 

C üzam yani miskinlik illetine tu
tulanlardan iki kiş i miskinler 

tekkesinin bir odasında yirmi yıl otur
muslar. Ancak o zaman aynı yerde o
turmaktan usanç duymuşlaı·. 

Biri diğerine demiş ki: 
- Kardeş, ben biraz ha\•a tebd ı li 

yapmak istiyorum. 
- Ben de yapsam fena olmaz. F akat 

nasıl? 

- Kolayı var. Sen benim yerime gel, 
ben de senin yerine geçeyim. 

- Hay Allah razı olsun. Bu iş epey
ce giiç ama, ne yapalım, katlanırız. 

Hemen o gün yerlerini deği~tiı mek 
üzere hareket etmisler. 

Bir doktor keşfettiği 
ilaç ile dünyadan 
kederi kaldırıyor 

* * lf 
Balıkla&ın lisanını keşfeden bir doktor, onlara 
emirler veriyor, Hünsalık meselesinin içyüzü nedir? 

Bostonda doktor Abraham Meyer - lanlar fazlalaşıyor. 
son yeni bir ilciç keşfetmiştir. Bu ilacın vakyanm me.5hur 

ismi Benzedrine - rekortmeni Ma -
dir ve faydası da dam Zdenek Kov
şu<lur. bek küç:ük bir 

Bu ilaç asap - cerrahi ameliyat
tan gelen bu·· tu·· n la Mösyö Kovbek 
dertleri, mide oldu. Mary Wes -
felçlerini, uy ku ton güzel bır mis 
hastalıklarını te - iken erkek olu _ 
davi ettiği gibi, verdi. Ha tta Al _ 
bir tablet Ben - berto Brey adın _ 
zedrine alan bir da bir genç kızla 
insan bütün ke - evlendi hile. 

derlerini unutur, ve kalbine ferahıık ve 
* * * inşirah gelmiş. , Bu değişiklik 

Dokt M sade halk tabakalarını değil, ilım 

İki miskin birbirl~rinin yerine geçe
rek yerleşinceye kadar yedi yıl geç -
miş ... 

Romanyada bir cüzamlılar köyü var- or eyer.son bu ilaç sayesinde fen alemini de alakadar ediyor. 
mış ve geçenlerde bunlar, kim bilir ni- ~~ had Nevrasthenie buhranını bile alimler bu hadisenin fevkalade :ıh 
çin, hükumete baş kaldırmışlar, Bük - ~Y! ~debi.~eceğine kanidir. Meyerson bu den doğmadığını~ bütün insanlarda 

.. · ılacıle dünya yüzünde intiharların o·· -reş uzerıne yürümüşler. Bu haber üze- ·· dınlık ve erkeklik uzviyetinin me\ 
rine biitün Romanva hevecana di.is - nuBne gedçeceğini iddia etmektedir. olduğunu \•ıe o zamana kadar hakin• 

·· .. E . . . ~ v • enze rme ağır tesir etmekte fa muştu. mınırn kı Atilla'nın Hün ordu- k · · . ' - lan uzviyetin zıyaflaması neticesi 
.. .. .. .. h at tesmnı de uzun müddet muhafaza sunun yuruyuşu aber verilsevdi bun- ı . · aksi temayülün meydana çıktığı idd 

dan çok korkulmazdı. · e~ekted'ir .. ~~e~erson gazetecilerden sıhdadıl"lar. Bioloj"istler :ve anatom' 
bırıne verdıgı bır beyanatt be · ti Bazı )dtaplarda okunduğuna göre bu k . d"" ·· 

1 
a _şerıye lıer bu noktada müşterektirler. Me.s 

h st ık aıa uşunce erden kurtararak bu ·1A a a ı kana giren ve in'ianı uyu~tu - sayesind h k . 1
• ç anatomistler, kadın ve erkek uz\'iyet 

ran bir mikroptan olur. Bu mikrobun ce-ini söe er_ esı .~n ve şatır edebıJe- !erinin teşekküllerinde ant gelen 
ilk önce nereden geldiği bilinmiyor. g - · ydle~ış •. dunyayı ıcennete çevi- sarsıntıdır divorlar. 

recegım emıstır J 

Yalnız sağlam bir adamın kesik bir ye- " · Uzviyetleri arasında bariz biı hflki 
rine ve yarasına bir cüzamlının yarası Bahklann lisanı : . . yet göstermeyen insanlar da doğrud 
veya eli değerse hastalık hemen geçer düdükle k qfedildi'. ~ışardan doğruya hünsadırlar. Bir İngiliz dok. 
ve bir daha şifa bulmaz. Sıcak memle - umanda verıhyor torunun 17 yaşında bir kız üzerin 
ketlerde, Okyanos adalarında daha çok Fransızların bir tabiri vardır. Balık yıaptığı bir tecrübede erkekle ka<lın 
olan bu hastalığın kesin teda\.·isi de gibi sağır derler, balıkları herkes sa _ arasında garip bir takını iriz göster 
yokmuş. bu kızda mevcut erkeklik uzviyet' 

Bugün bir adamın cüzam hastalığına l>ir ameliyatla iptal ederek 8 a~ e>O 
tutulmuş olub olmadığını anlamak i- gayri tabiiliğinin izale edildiği goı iJ 

çin ne yapıldığını yazmayı doktorlara müştür . 
bırakıyorum. Fakat eskiden bir adamda Madam Kovbekin ameliyatı çok 
bit bulunursa onda cüzam hastalığı ol- sit (>lmuştur. Hafif bir et taba.ka;l~ al 
madığına inanılırdı. Cüzamlıda bit bu- tında bulunan erkeklik uzviyeti mu 
lunmazmış. Buna dair Osmanlı ctatihin- ~ vMfaki~tle açılm.ı§.tır. 
de bir misal de varclır: ~~ Fakat bu ameliyat her zaman 

Kanuni Sultan Süleyman klzmı Rüs- ~ kolay neticeyi vermez. Bir Amerik 
tem paşaya verecekti. Fakat ona: doktorunun anlattığına göre 19 ~ a~ı 

--! Rüstem paşanın bir kalçasında da bir mektepli kızda b·ırdenbı"r,, ano 
- ğır ve dHsiz zanneder, halbuki Amerı· - .... 

cüzam vardır. · kada çrka P ular Sc" mal bir değişme başlamış. Kızın ev\ e 
Dediler. n op ıence gazetesi · k 1 1 ... _ .. d bunun aksini iddia eden eni bir _ sesı a ın aşmış, sonra uca vucu un 
Padişah kendisine yapılan tavsiye . .

1 
r.· Y na kıllar ~yda olmuş. Muayene eden do 

üzerine haremdeki en gu"vendig·i adam- zarıye 1 e ı atmıştır. Balıklar işitiyor- torlar bu hastanın erkek · rn· lar ve konuşuyor! ı uzvıye ı 
larından birisini Rüstem paşanın biz - . armış. inkişaf halinde olduğunu tesbit eln 
metine verdi. Vı~analı dokt.orlardan Fr.i.ch bu me- ler Fakat bu hastanın fizik kun·e 

Bu adam bir gu··n vezı·r Ru'"stem pa<:::, a- seleyı uzun uzun tetkik etmiı, balık - bi . · · 't ..:ı-·· ikı·-· ·· 't l ., )ar · ·ı k .. 
1 

r cınsıye ~gış ıgıne musaı o 111 

1 d b
. b' .. d . B ın ıŞıt meme şoy e dursun konuş- d • . · ·,,..ır; ..... f' h li d k" . nın çamaşır arın a ır ıt gor ü. ır~ tukla n b'l t b" ' ıgı ıçın, h~ a n e ı yem uz 

denbire büyük bir sevinçle ellerini çır- olmu;u~ ~ e es ı~ e~meğe muvaffak yet iptal edilmiş, bu suretle deği~i ,U 
parak paşaya koştu ve bağırdı: ,u izahab v~r:=~~ir.akkında gazete yay~ş yav~ş .tabii h~e avdet ett~ı~r:: 

- Çok §Ükür, senin temizllğin sabit Balık kuakl kild Işın garıbi şu kı, gayri tab11 ,,r 
ld P d · h d d lm - lA k b arının ne şe 0 oldu - ·· t h · -1

-- • •• k o u. · a ışa a ama o aga ayı u- ğurıu bUir misiniz? 0 kul kl . .. gos eren er ınsan t:A:)~nya once •~ 
lunduğun anlaşıldı. kıs a arın harıcı sanılmaktadır. Bu suretle uzun mı.id 

Z 
. 

1 
. d b" . b ımları, ses ve hecaları almak için de b" k d b" . amanın şaır erın en ırı unun ü- hl16usi tert'bat h izd" t ır a ın ter ıyesı alarak yacıı) 

zerine şu beyti söyledi: ı 1 a ır. h stala ned h .. ki ti Ku1ağın iç tarafında ise hususi ci - ba • .~,- · !:1 so~r~ a md ~.zv .• yt> 
Olucak bir kişinin bahtı kavi, talil hazlar vasıtasile b 1 k .. . anz ı'Uaışa.uue cınsıyet egı .. tıı nı 

Y
ar, . a ı rnuvazenesıni mecburiyetinde kalmaktadırlar 

temın eder. . . ,. · .:ı 
Kehlesi dahi mahallinde anın i§e Bu c"h . Maamafih bır çok alimler, kaçJınlaP 

yarar ... 
TUran CAN ............................................................. 

yoruz. 
Halbukı bugünkü vaziyeti muhafa -

zaya imkan yoktur. 
Çünkü insanların harbe takatı kal

madı. Umumi bir felaketle bitecek bir 
harbe girmeden evvel dünya sulhilnü 
sağlamlamak icap ediyor. 

Bu yolda aşılmaz güçlüklerle ka rsı-
laşllYclkfayız. · 

Sebebi, bütün kollektif te:lktlfılm 
harpçi hükumetler idaresinde bulundu
ğudur. 

Harpçi hükumet, inhilalden korun -
mak için teşekkül etmiştir. Bu hüku
met halka vatanperliğini organize eder 
ve her kollelctif hareketi inhisar altı -
na alır. Finans, istihsal, bütün iktısadi 
hayat, münakale, terbiye, hep onun e
lindedir. liarpçi hükfunet bunların bey
nelmilel bir mahiyet almalarını ister. 

Milletleri biribirine bağlamaaan, 

bir dünya sulbü vücude getirmeğe im
kan bulunmadığı için Milletler Cemi • 
yeti muvaffakıyetsizliğe uğramakta -
dır. 

Bunun bir çaresi yok değildir. 1-"'akat 
çarem bugünkü hükumetlere itimat ile 
olmıyacaktır. Bilakis hükfunetleri ten
kit etmek, ve mümkün.sür'atle millet
leri har.I>Çi hükumetlerden kur.tarmpk 
lazımdır. 

r"""""pt"ırl~kz aedynı z~haandda balıklarda da erkek uzviyetinin daima m evcu J~ 
~ o u en cı z ır. d w :-•-= f d · ı Doktor F · h 

2 
11.ı . b 

1 
.. . ugunu, .u.ı.r.ıışa ın an evvel ıpta l :-;ll 

rıc ., çeşıt a ık uzerın- n k' 'h il· ı 
de yaptığı tecrübelerde mi ve do ses - r; ı e son.ra _ımkı .. t adt ahr~l' meydan \ el 
!erinin balıkl .. . k rı memenın ı an a ı ınde bnlunc 

. . arı su uze~·ıne çı ardığı- ğunu iddia etmektedirler. 
nı, sı ıle le sedalarının ıse onları de -
rinliklere götürdüğünü, bazı hafif di
yezl'i ve besollu sadaların ise balıkları 
sağa veya sola sürüklediğini tesb·~ et -
miştir. 

Şimdi doktor elinde hır düdük ha -
vuzun başında muhtelif sesler çıkara
rak, balıkları bir sağa, bir sola sevke -
diyor, muzaffer bir kumandan edasile 
neferlerini talim ettiriyormuş. 

* Erkekleşen kadınlar meselesi 
Bütün dünyada kadınken erkek 0 -

u;~~ ~~ha~~·b~ i~ii~~·~~~~·; 
Liman Umum Müdürlüğü Liman 

Dairelerinin muhasebe i1lerine a.id bir 
talimatname hazırlamıştır. Liman ida
resinde bir toplantı yapılarak bu tali -
matnamenin tatbikatı etrafında görü· 
tülmüş ve tetkik edilmek üzere Velca· 
lete arzına karar verilmiştir. Yeni mu· 
hasebe talimatnamesile Liman idare· 
sinde i,ler sür'atle görülecektir. Tali -
matname yapılırken bu hususta bari· 
kalarda tatbik edilen pratik ve serı u • 
ıulkr de gözönünde tutulmu,ıur. 

Şehirde her tarafa otobüs 
işletilecek 

Belediye şehirde vesaiti nakliye bult 
ranına karşı tedbirler almaktadır. 04 
tedbirler meyanında tramvay i~leyed 
her yere ayrıca bir de otobüs servı si ib~ 
das edecektir. 

Belediyenin bu teşebbüsü 
mu~telif firma tekliflerde bulun 
muştur .Belediye fen heyetinde Leşe~ 
kül eden bir komisyon bu teklifleri tef 
kik etmektedir. Heyetin teklifler üz-4 
rinde hazarlıyacağı rapor yakmda riy•• 
sete arzedilecek ve bu suretle en mıl 
vafık teklifte bulunan firma ile müzıı' 
kerelere başlanacaktır. 

Oç kumarbaz 
Beşiktaş odun iskelesinde !l num•• 

ralı Hamzanın kahvesinde HayredJİf1• 
Oeman ve Hilmi isminde üç kafad-1 
kumar oynarlarken cürmümcşhı'.id h•" 
lindc yakalanmıtfardır. 

c 
t 
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1. (~ ~. 

Sporumuzu kurtarmak için 
hangi yoldan yürümeliyiz? 

• 
Antakya ve lskenderun 
İskenderun körfezinin 

müdafaası ve 
bakımından 

Anadolunun 
iktısadiyatı 

ehemmiyeti 
YAZAN: 

Yeni spor teşkilatına saldıranlar, Türk sporunu metodsızlığa, 
bilgisizliğe ve disiplinsizliğe sürüklemek istiyorlar 

~tıbolde mütemadiyen yenıliyoı, ınitesi reisı, futbol federasyonunuıı yıl
~u.temadiyen geriliyoruz. Bu ,•fıkıanın da aııC'ak 15000 lira aldığını bilmeli ıcli. 
onune geçmek, Türk futboli.inü ) ük - Nüzhet Abbas, klüplerc ayd .. 40 - :ıO 
seltmek için bütiin dünyada teeriıbe c- lira vermek suretile bir anda dehşetli 
dilerek müsbet neticeler vermis veni futbol aslarına malik olaeağıımz fikı in
bir sistemi tatbik etmeğe başlad;k dedir. Eğer i~ bu derece basit, bu derece 

Bu si::;temi tatbik ederken de sade küçük olsaydı, bn çareyi bulmak ıçin, 
(dünyada böyle yapmışlar. Biııaena ayni makalede, sahasız hiç b'rliey ~ a
leyh biz de ancak böyle hareket etme- pılamaz iddiasında bulunan hakem ko
liyiz.) di.ye düşüniilmedi. Atakadaı ma mit.esi reisi olmağa ihtiyaç kalmazdı. 
kamlar, tutbolümüzün hu:.usi bünyesini Bunu herkes kestirebilirdi. 
noksan taraflarını da nazarı itibara ala- Saha meselesi de :-;imdiye kaclar kim-
rak, bugün çizilmiş ve tatbikma baş - senin nazarı dikkatini celbelmcmh;, kim 
lanmış olan programdan başka çıkar senin üstlindc durmamış olduğu biı me 
yol olmadığına karar verdi. Bu karar sele değildir. Stad ve saha lüzumu hal<
da esbabı mucibesiz değildir. Bu kara- kında ciltleri dolduracak makale, rad
rın esbabı mucibesi, seneler ve seneler- yo programlarım aylarca ~arkısıı bıra· 
dir, mütemadiyen artıp eksilmeyen kacak kadar söz söylenmiştir. Hatta .?u 
kara kara mağlıibiyetJerde dimdik tlu- bahbte Nüzhet Abbasın unutt ugtı 0 

-

rtıyor. nemli bir J1okta daha \·arsa o da teşkilfı-
Bu Pr tın ı"mka·n nı".:belinde sahalara yardım 

oıramın Hülisası ., 
G€çenlerde uzun d . • etmesidir. Fakat hemen milyonlarn mal 

b . uza ıya yawıuımız 
u yenı ve müsbet programı tekra~ hii- olacak stadyomlar inşa edilemiyorsa 

li sa edelim: ~ kabahat antrenör getirip yerli antre -
Almanyada 8 sene gibı· kısa b' "d nör ve yeni futbolcü yetiştirmek fikrin-

d tt 
ıı· mu - h 

e e muvaffakıyetle tatb"k 4 • •• de değil, Nüzhet Abbasın bilinm.eı. .a. n 

tecr"beli --~· ı e~mış uç k d b t u ecın:nJı antrenör get· .. . !!i hesapla 22 bin liraya çı ar ıgı u * 
B H Lıyoruz ~ 

unlardan baş antrenör olarak getiri -~ çedendir. 
len zat ~ktan işe bile başlamıştır. Ya Tezatlarla dolu bir yazı 
pılacak ış şu.dur: Bir taraftan milli fut- Hakem komitesi reisi bir tarafa hü-
~l k.a~ro~uza genç ve sistemli eleman- cum ederken diğer taraftan genı: kendi 
ar yetıştırirken ayni zamanda da mem fikrini baltaladığının farkınd& değil, o 

lekete. metotla çalışmasını b ilen yerli kadar ki bir satırda antrenör li.izum -
muallımler yetistirmek y . . suzduı· di,~n bu iat, diğer satırda an-
m ıd b 

':.: · anı 1şe te - J-e en a"ıamak Al..-- tı·en~r füzumı:;uz demi"\·orunı. Şek -
.. .. ~ · A:Nlyan bir tesek- 4 

" k~lu temelden değiştirip, temelden:. ye- linde sureti haktan görünebiliyor. 
n.ılemek. Sade sisteme, sade bilgi ve di· Bu kadar de in bir tezat iç:nde Bay 
sıpline dayanmak Nilınet Abb!ls metodu St ille k::ırıştıra· 

Birkaç kl""b·· :.. .. . .. .:- rak muazzam h atalara düşmektedır. 
l kl u umuzun büy uk fedakar- Futbolcüleri otomat bit' hale. cıet;ımek 

1
1 _arıa._tek tek getirttikleri a ntrenör- kimsenin ak1ına gelmemiştir~ Hedef 
le~~n .dıger antrenörsüz çalışan klüp - hepsini takımda mevkilerine gôrc m~
~~ırnız karşısında en küçük kl~s farkı tollu hazırlamaktır. Yoksa bir sporcu-

gosteremem 1 · d • bat ecf k" ni program e er~·,..ı,e lBdiği lıdyor bı ::~ nun ferdi kabiliyetlerini u~atıp kısa.ıt-
Sık b' ın go:ner yo an a,.... mak henüz keşfedilmemiş bır sır halın-
ma ar ır yol, t ecrübe edilecek tara[ kal de bulunmaktadır. Metotlu futbolcü 

mış bulmıu 
Türk 

!.or. herhangi bir takımda - gene metotla 
futbolun ·· ..... ır., 1 · · · t d yen h un , '4ncte mesmı ıs e- yeti§.lniıj arkadaşları arasın a O:jnar-

az d er vatandaşın, spor ~!erinden pek ken me\>t'kiinden beklenen vazifej i mü-
a anlasa sad d' . li d . .. , tem '. . e ısıp ne, sa e sı s- kemmel öğrenmiş bulunan ve ıı!u~em-

meı~ ve ::e istikbali kazanmak için te m ~ı başaran futbolcü demektir. Iy! stili 
rafta~:lrna lanacak .~lr ~alkm?.1a~·a ta- b~ vasfına ~yardımc.~ ~ahsi ~ıez~?·ettir. 
halde bu ~ı .mümkün degıldır. Şu Ve zaten futbo1ümuzu bugunku ie -
leyhine y:zıf!!llı nıza~ ve programın a- şevvüsten ve mi.itevali mağIUbiyetler-

. yazmaga lfri~ k" · d • • reme }erdir ve han . k '1en zeva t ·ım den kurtarmak için e yegane ça -
aleyhinded" lgı ~ tai nazardan bu isin totla yetismis ve stili mükemmel ele -
tirmek içinır er. lu noktayı tebarüz~ et .manlar t;ıni~ etınektiı 
het Abb muarız ardan birinin - Nüz- H ne garip tesadüftür kı, Nuzhet 

asın Cumh · cm, b T · -,· 
madde dö dik' urıyctte madde Abbasın makalesiniı:ı; ~em~~ . ı ış.ı.gın-
kalım : şe ı muazzam makaleye ba- de yo.zılı, baş antrenorun fıkıı ler-ı ~ısta-
B · el bu tel;tşına mahal bırokmı) arak 

u f ikre aleyhtarlardan biri kimdit? kıı~ açıktır Futbol antrencirimün 

k 
Nükzhet. Abbas, spor teşkilatmın ha. - ftaıt~~cii katagorisine aldığı delikanlı-

em omıtesi. · "di ı · b • 1 t şkT reısı r. Binaenaleyh bir lar biı takım hokkabaz ar, goz agcı a-

d
e 1 at adanu olması ve teskilfıtı için- ~ha cambazları değıl, (atlet ve kuv-
en tenkit trn - ':.: rı, . .:ı· B" l h e ege salAhiyettaı· hulun- , etli) olan gençleıuır. ınaena ey 

~~sı bakınundan bir gazete sütununda hem atletık, hem de kuv\ et bakımın-
11 dedikodu mahiyetinden ileri geçmi dan te\·av.iin gôsterecek bir kudronun 

yece~ ~lan bir makaleyi yazma >a ne - dısiplinli çalışıldığı takdirde sade me
den ıhtıyaç gördü ? totlu oldukları için muvaffak olamıya-

Neden Ancak bir gazetecıye ) araşa· cak!arını iddia etmek sade hakem ko
cak olan .sütunlarda tenkit. sutunlarda mite i rei ine has bir fikir olmaktan ile
temcnni şekli.rıi milnaslp buldu'! Aca- ri geçemez. 
ha bütün fikirlerini mensup olduğu tc· Haksız bir hiicum ve ınetod dlişmaıılıiı 
ş:kküllin içinde münakaşa etmi~ mi - şu mal lıın ola ki dünya yüzünde di
d_ır ? Eğer etmemiŞR yazıları çok gn - siplin, biJ•ri ve metottan kimseye zarar 
•·ıp, eğer münakaşa etmiş te ekall"yct- gelmemiştir. Hakem komitesi reisı sa
te kalmış, fikri ekseriyetin fjkrine ye- yın Ni.izhet Abbas bir aralık fevkalı1 -
nilınişse bir teşkilat adamına diişen Jıa- de <..~aı ak büyilk yoksulluklar içinde 
reket herhalde karmakarışık ve esas i- TLirk sporunun yükselmesi yolunda di
tibaı ile sisteme aleyhtar biı makak dinen arkadaşlarının bir kısmına (bir 
Yazmak olmamak gerektir. takım ipsiz .sapsız güruh) diye saldır -

Makalenin tetkiki maktadır. NUzhet Abbasın ölçüsilc ipli 
Gelelim şimdi mevzuu bahis maka- saplılara, mensup olanların kimler ol-

lenin madde madde tetkikine: duğunu bilmi) oruz. Fakat şunu bilmek 

pek te turfanda efkar değil, bilakfo f ev
ka ladc bayatlamı~ nesnelerdir. Ancak 
bu yoldan geçerek yiik~elen Avrupa fut 
bol tarıhlerinde ayni iptidai ve kıt go· 
rUşlü itirazları daha mazbut ve drıha 
derli toplu. yani daha d~magojik ola
rak bulabiliriz. Hem de yiııni, yirmiheş 
sene evvele giderek. 

Sporumuzu nasıl kurtarabilirmişiz'! 

Ni.iz;hct Abbas ::-on care olarak bir ko
mite teşkilini mu\·~fık görmektedir. 
Muayyen bir teşekklil içinde derdini 
anlatamayan Nüzhet Abbasın bu 
komiteden nel(•r beklediğini biz 
anlayamadık. Hele vakit ve f1r • 
sat istemesine büsbi.ıtün sastık. Ne vak
t~_ve ne fırsatı üstat: Hel~ gelecek sene 
~ıyc.fte ( 11 9 - O) gibi bir farkla ye
nılelım de ondan sonra mı'! 

İtira:t.l .ıl' manasız \IC gayeswiit'. Bu 
sefer de maalesef itiraz etml'k için iti
raz olunuyor, Halbuki. bas antr1.::nör 
getirtip, yerli muallımler '~ti~tirını·k 
ve bu anıda metot Iu, atletik v~ kuv -
vetli genç fu tlX>kiilcr vetistirmek \'<' 
bazı menfaatleri baltala~ak· bahasına 
da olsa f>ert bir disiplin tesis etmeh tek 
çaredir. 

Yoksa Nüzhet Ah basın 1 ikirlerine u 
yarak antreni>r yeti~tırecck antren·· .. -
lcı e \'ereceğimiz paraları birkac kl ' l 
arasıncl:.:ı tckril 1' mı>totsuzluğa, bilgisiz
liğe, disiplinsizliğe devam ctmelcrı ıçin 
dağıtmak değil. - K. Tahir 

Mtltekalt Erklnı H•rp K•ym•k•ntı 
NUzhet K•r•m•nhoOlu 

Antakya - İsken -
derun ve Biliının --------,,-~---------.r----....._.. 

biitiin dünyaca bı -
linen Türklüğii hak
kında bir ~ey ) aza
rak değiliın.Yalnıı 

Türk kalbinin hu -
dut dışında kalan btt 
parçasının bilhas
sa İskenderun kör
fezinin Anadolunun 
müdafaası ve ıktısa
diyatı bakımından 
yük~ek ve hayati 
ehemmiyeti üzerin
de bir kaç söz söy _ 
1emek istiyorum. 

\~·~· · 

iska,.ocRoH 

a ııan ">ıtıl<. tıan 

HARIM 

,, 

t~r ı o İskenderun kür -
feıi; Akdenizin sar
kıııd<1 sert \ e fıı:tı -
nalı havala• d·t bü -yuk donan•• ıalann _______ ......J.._ _____________ ....J, 

ba.nnına_.ların.ı mü - lsken<terun, Antakya ve hıwuli slni gösterir hnrita 
saıt ?'e~ane yerdir. ~örf ezin için~e bil-, İskenderun körfezinin iktıs- t ba ı· 
ha:-;sa l:' umurtalık hmanı, asken ba - mından da Anadolu · · b · · k b kımdan ' k b"" ,··k h . . . . ıçın 11) u ır 

.5~ u~ u e emmıyetı haızdır. kıymetıi vardır. Cenup ve §ark \ Pa et-
B~ı koı fez, Çanakkaleden sonra Ak- lcrimizın en yakın denizi bu korfezd r 

denızdc sevki.ilcey~ kıymeti itibarile B ·r. . . . .. .. . 
bnti.in sahillerimizden en ileride gelir. . . u vı a:vetler~.mız butun ıthalfıt "c 

ŞarM \ e ort" A d 
1 

g'd d . ıhı aeatını bu korfezden yaparlaı. Et-
' ~ " na o uya ı en emıı - g . b k d . . . ,, . 

yollan bu köı fcz sahillerinin bır kaç anı .: ı_r ma . em ıstıhsalatımız ıt:ır. 
kilometre uzağında bırleşirler. Am.ı - en ~abu ~ınıan ~skenderundur. Bu; < -

nos \ e Toros dağ)arını birbirinden avı- kk:rfı ve . ıktılsakdı desebepler; İsk1.:ndeı un 
. . - ·or ezının s en run ve ha\ alısın n 

rarak çok \ cnmlı Çukurova dtizhi - 1 . ' - .. . - .. .. .. d . S h ~ dogı udan dogruya Turk elmde bulu _ 
_gunu vucu a getıren ey an ve ey • mru;m · tt" · 

Güreş seçme müsabakaları han nehirleri ihtiva ettiklerı sına; te - İs'k ı ~a: e ınr. . . . 
.. .. .. sisat cihetinden bizim için çok kıymet- · en eıun ve havalısını bu ı ı. b ı.-

.. Dun Kumk~~ı klubunde ama tör lidir. Cenup hududumuzun geçtiğ! A- deı~ ayıran hudud gayri tabıidıı. ](oı -
g~re~ s.eçmc .~usabakalarııı~ d~vam c· mnnos dağlaı mm muaafaasında hu fezm şark \ e cenup sahillerını çeı <'
dılmıftır, Mu .. baka la r nctıc~aınde a· körfı•zin şal'k , e şimal sahil1crı mühim \ eliyen ve Antakyaya kadar uzan. 11 

lın~~ de:ecelcr şun lardır: rol oynarlar. Amanos (G.n ur dağlan) a.keıhk b 
.>h Kıloda : Birinci Kemal, ikin· Kilikyadan orta Anadoluya gıd1::n kımın~an bir kül halinde tetkık edıl _ 

ci Fehmi, üç üncü Rıza. en mühim dağ gecıdlC'ıı bu körfezin mek lazımdır. 
fil Kiloda : Birinci Emrullah , '.!· çok yakınından geçeı. Şimdi olduğu gibi (Gavur d,. l:ırı . 

nci lsmail, :~ üncü Hii- Bu ködezin sahilleri bu) uk harple nm) milhiın bir kısmının cenupd k.1-
seyın . Osmanlı İmparatorlu~unun bel kemi- ma~;ı mahzu1 u mucip olnbilir B•: b?ı .. 

AA Kiloda : J inci Mustafa, :.! nci ği :.ayılabilirdi. Bağdat, Hıcaz, Surive- ,kundan da Gfıvur dağları; A \ n'eht n 
Zeki, :ı üncü Halid. deki ordulal'ın menzil hatları bu sahil- kadar olan bütün payelerıJ Tur '<: 

7'2 Kiloda : Birinci Yahya, 2 nci lerin hemen yakınından geçiyordu. nin elinde olmalıdır. Esasen I. ker d _ 
Bekir. Bu sebepten bu sahillerin sevkülceyş r~n ve ha valisi asırlardanberı Tüı k -

87 Kiloda : Birinci M. Ali, 2 
11 

• kıy1_neti ve ehemmiyeti pek :> üksek tur. Bizim asil ve temiz kanımı .anndır. 
ci Ebutalib. idi. ltilM devletlerinin bu mmtakada ,hıı :>ımız bir, emelimiz bir, iiıkc:m z 

Patinaj meraklısı 
Bir İngiliz Nazırı 

bir ıhraç te~l!bbüsü yapmalarına çok !.birdir. Bugün bizden uzakta Kd1an h t 

ihtimal veı ildiği için bu sahiller har- gi.izel ülkede ) üz binlerle Tı.irkun k l
bin ha ından sonuna kadar mustesn:• bi yalnız ve ancak bizım ha ı tımı7lc 
bır ehemmivet almıştır. Türk:ye) e h<l- sarpı) Ol'. Bu satırları yazark n İskt-n
sım devletleı'in o zaman bu mmlalrnd.ı derunu temaınen gözlerımm o tınde 
kat'i bir hareket ve teşebbuse gıı i ... me- bulu~ onun. 
melcri, hıç şüphesiz kendı zaıaı !arına Ye.,,il sahıllcri, denızm b \. t. 
olmuştur. pukleriyle siislti .güzel iskencl un 

Bu körfez sahılleıı bugun de Ti.irk tanbula a keri mektepleıc gelıı k• 
vatanı için aynı durumda ve aynı e - gurbet yolum senden geçtı. B 
hemmiyettcdir. Lüzumunda köı feLin içın en büyük acı olan ana h 

deniz cihetinden de müdafaası ıçin bü- (Bilan) tepe mden senın guz 
tün körfez elimizde bulunmalıdır. (Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

Çekmeceden f e11ersiz 
Olarak geçen araba 
Çatalca Çakıl köyünden Ramn , n 

?ğlu Galib ile Hasan oğlu R mn an 
Istanbuldan köyleı ine dön tleı ke 1 

Biiyükçekmece önünde ıt, b m, ı ıl 

kalmışlar. Kendilerine. 
- Arabanızın fenerıni nedı.: n ) ak

madmız? denilmiş! 

e \·asıt<ı aı la takib dec<:g 1.. 

* lektııhnnuz gazetede çıkmıslı r. 
Tulupm ı adını taşıyan hır \lKll\ ı

c:uınuzclan bıı mektub aldık: 
Sıze lısc tahsilinın 12 yıl,1 ç ,::ı. 

ıılmn ı du .iincesi etrafında f k 11 

)a mıştım, neden gaıete)c ko n. dıı. 
nı .' di) or. 

Hakem komitesi ı·eisi Nüzhet Abbas için insanda bir hakem komites· reisi 
makalesinde futbol kurumunun yılda feraseti aranmıyaeağı meydanoadır ki: lnciltere Bahriye Nazırı Samuel H or 
20 - 22 bin lira aldığını söyfüyor Hal· bir te~ekkii.lün mes'ul bir azasına ayni bynı zamanda iyi b ir patinajcıdar. 

Sual yerindedil'. Nakıl \ a ıtalaı ı 

şehir içinde de, şehir dı~ında da ge< e 
fenerlerini yakmak mecburı) etır.de 
dirler. Bu noktadan oku •uculaı ımızı 
hatalı buluruz. Faknt onların oa ta
hakkuku halinde netice verccC'k bır 

şikayetleri vardır. Bu şikftyetı gazt -
te) e yazmıya li\zum gôrmü) oruz, dı 

Bu ok\t) ucumuzun bahsetti 1 111 k· 
tub gazetemizin evvelkı gunkJ nü . 
h. ıııda cıkmı tı. Bize ıkın ı ırn:k ı 
bu~m ·gazeteyı görmeden C\ rı ıı.

mı. olac k Bu munasebe ı L nu 
SÖ) liyelim: Son Posta aldı n rnek -
tubların hiç birini ihmal eın e~. B u 
onun içın bir kaidedir. 

buki hu rakamda (5) ile ( 7) bın lira hedefe varmak için çalı ,an insanları bn Bu reeim nazırı Skating kl'iipte, Ber-
a!·ası~da oyınay~~ kü~~k bir hesap ha- sıfat.~arla tav:;if etm_e~ yar.aş_maz. . lin ol impiyadla.rındft. dünya ikincjJiği· 
trıs1 \ar. Bu hızım ıçm pek ehcmm~- N h t Abb f k l t k 

- . .
uz e as.m.. ı _ır en., ışar .. e ettı- ni· azanan patmaı şampiyonu Cecilia 

yelli bir yanll.§ değil ama hakem ko- t } f ı t 1 gımıı. u ıa orıJına ı e erı mu~tesna, Cotledıe ile bir arada ıöeteriyor. 

' 
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--1 Yazan: Orhan Selim l---------·- Sancak Türkleri 
Yarını emniyet ve 
Vakarla bekl~gor 

Yedinci Balkan oyunlan 

KA KONUŞMAZ! Atletlerimizden bir kıslll 
yarın akşam geliyor Son Postanın Edebf Tefrikası: 98 (Baştarafı 1 inci sayfada) 

etrafında toplan<:lıkları bir ocaktı. A
Kazaya sebebiyet veren şehrin en 

tanınmış, en zengin adamı. Kazaya 
uğrıyanın bir bacağı kesilmiş. Bun • 
dan başka kazaya uğrıyanın oğlu avu· 
kat .. davayı o açıyor .. 

Ve bir gün Ömer, gazetelerin birin· 
ci sayfalarında, kendinin, Nuri usta • 
nın, Seyfi beyin, hastanenin, B~ik • 
taşta kaza mahallinin fotoğraflarını gö· 
rünce şaşırdı. Hele bir gazete muhabi· 
rinin kendisile mülakata gelmesi Öme
rin adamakıllı canını sıktı. Gazeteci • 
ye baştan savma cevabla.r verdi. Fakat 
bu cevaplar ertesi gün iki sütunu dol· 
duran bir edebiyat mi!}akatı gibi süs· 
[ü püslü bir halde ortaya çıktılar. 

Nuri usta, Örnerin dava açtığını bil· 
miyordu. Hatta kazaya kimin sebebi -
yet verdiğini bile sormamıştı. Doktor, 
sabah yoklamasında gazeteleri kendi • 
ne gösterdiği vakit gözlerine inana · 
madı. Ve o gün öğleden sonra Ömer, 
lıer günkü gibi ziyaretine gelince: 

- Ömer, dedi, bu davadan vageç
sen olmaz mı) Nasıl otsa hukuku u· 
mumiye davası açılacak .. 

İstemiyerek Örnerin ağzından: 
- Ali Bey gibi kon~uyorsun baba, 

sözleri çıktı. 
Nuri usta hayretle sordu: 
- Hangi Ali Bey .. 
Ömer meseleyi ustaya anlattı.. -
Usta sustu. Düsündü. Sonrıt.: 
;__ Anan ne di;or? d'iye ıt0rdu :' 
- Anam, davayı mutlaka kaz.anma· 

mız lazım, diyor.~ 
Usta yine sustu, yin~ düşündü. Son· 

ra yine: 
- Ömer, oğlum, dedi. Bu davayı 

açıp da ne olacak sanki ..• Doğru değil.. 
Gülmeğe çahştı: 
- Hem sen benim vekaletimi nasıl 

aldın!. 
Ömer de güldü: 

- Seni rahatsız etmemek için im· 
zanı tak1it ettim. . 

- Vay sahtekarlık ha ••• 
- Ne yapalım .. 
- Ömer ... 
- Ne var baba?. 
Ömer bu «baba» sözünü öy?.e ıöy· 

lemişti ki usta: 
- Hiç, dedi .•• 
Ömer konuşmak ihtiyacmdaı 
- Baba, eğer Seyfi Beyi herhangi 

bir taksi şoförü çiğneseydi, Seyfi Bey 
ne yapardı... Biz d'aha onu tevkif e,t
tiremedik .. kefaletle tahliye edecekler .• 
tevkif ettireceğim amma ... 

• 

- Sigara). 
-İçmem(. 

, navatana iltihakı özleyen öz Türk ev-
laUarı bu abide etrafında, hayatlarını , (Baştarafı 1 inci sayfada) bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette sefi 

- Emriniz). 
Süheyla yutkundu .•• 
- Ömer Bey, dedi, belki üstüme 

vazife olmayan hir işe karışıyorum. 
Rica ed'erim, beni affedin. 

BirdenhiT Ömerin aklına Süheylanın 
kocasmın Seyfi Beyin fahrikasında 
müdür olduğu geldi. Canı sıkıldı. Sü· 
heylanın neye geldiğini tahmin etti. 
Fakat yine buna ihtimal veremedi.: 

- Buyrun Süheyla Hanım efendi, 
dedi. Size ne gibi bir hizmette buluna· 
bilirim .. 

Sülhey;la kekeledi: 
- Mesele bana aiıt değil, dedi. De· 

d&m ya, belki hiç de vazifem ohnayan 
bir işe karışıyorum. Ne bileyim ben, 
eski dostluğumuzıa güvenerek. 

Sü:heyila bu eski dostluk sözü üstün
de ~?zlaca durdu. Gü.lümaeıneğe çalış· 
tı. Omerin yüzüne baktı. O, kasları 
çatık .bekliyor. Yüzü biraz sarı. Dudak· 
Iarı titriyor biraz ... 

Süheyla yarıda. bıraktığı sözü ta· 
mam'lamak lazım geldiğini anlıyor: 

- Bilirsiniz ki Ömer Bey, valdenize 
ve pederinize karşı, hele validenize 
karşı ... 

Ömer dişlerini arasından mırıldan· 
dı: 

- Validemi, ped'erim.i bir tarafa hı· 
rakın şimdilik Süheyla Hanım.. açık 
konuşun .. 

Ömerin sesi birdenbire yumuşadı: 
- Siz de bilirsiniz ki uzun uzadıya 

mu1kaddemelerle başım hoş değildir ... 
Süheyla Ömerin bu yumu~ayan sesi 

karıŞısında rahat biT nefes aldı. Bu sefer 
iyice gülümsedi.: 

- Bilirim, dedi.. Mukaddeme yap· 
masını beceremezsiniz ... 

- Akhnızda ka~ demek .. 
- Evet .. 

- Ôyıle ise söyleyin bakalım Sü· 
hey]a Hanım .. 

- Söyleyim ..• lmı.irden geldikten 
sonra .. 

Ömerin yine kaşları ça.tnklı: 
- Biliyorum .. İzmirden geldikten 

· sonra zevciniz burada Seyfi Beyfn fab· 
rikasına mü.dür oldu .• 

-Evet .. 

feda eden askerlerimizin ruhlarını şad Yunan Kralı bizzat hazır bulunacak miz Ruşen Eşref de hazır bulunflllli 
ediyorlardı. ve kpanma merasimine riyaset edecek- tur. 

30 Ağustos zafer bayramımızda An- tir. 
takya ve İskenderun Türkleri milli 
şarkılar söyliyerek bu vazifelerini yap
mak için abideye giderlerken o sırada 
Kaz pazarında kaymakamlık eden ve 
ha.Ien Belen nahiye müdürü olan ve 
hudutlarımızın haricinde yaşamağa 

Komite Azasına Madalye . 

~ecbur tutulan hainlerden Ali paşa 
oglu Mehmet Alit başına bir takım Er
menileri toplayarak TürkleTin milli te
zahüratına ve abideye çelenk koyma
larına marn olmak istemişti. 

Türkler bu manasız mümaneata ku
lak asmamışlar her şeyi göze alarak a
bideye çelenk koymuşlardır ve milll 
tezahüratlarını yapmışlardır. Bu işe 
mani olmağa muvaffak olamıyan Meh
met Ali sekiz tane Türk gencim müsvik 
diye yakalatarak İskenderun mahke
mesine vermiştir. Davalarına bugün
lerde bakılacaktır. 

Bütün sancak Türkleri mahkeme 
günü İskenderunda toplanacaklar ve 
bu haksız muamelenin iyi bir şekilde 
bitmesini bekliyeceklerdir. 

O gün bazı hadiselerin doğabiJ.ecaği 
varidi hatırdır. 

. Mehmet Ali haini etrafına topladığı 
bırkaç Ermeni ile vatandaşlarımıza e, ~ 

lskenderun sancagımn nüfusu 
117000 Türk 

67000 
20000 
12000 

1000 
217000 

Alevi 
Sonradan gelme Ermeni 
Rum 
Muhtelif 

Buradaki müsabakalarını bitirmis 
olan Türk atletleri yarın (bugün} İtal: 
ya vapurile İstanbula döneceklerdir. 

Bu kafileye İstanbul mıntakası re
isi Fethi Başaran riyaset edecektir. 

Salı günkü müsabakalar için de 12 
atletimizle federasyon reisi Vildan A
şir Atinada kalıyorlar. 

Atina, 4 (Hususi muhabirirııif 
den) - Balkan oyunları komitesı al 
sına Yunan Kralı tarafından birer ııı1 
dalye veril'miştir. Madalya alanla!' 
rasında Burhan Felek de vardır. 

Verilen vazifeyi 
yapmıyan atlet 

Bugün 45 kilometre üzerinde maraton (Baştarafı 1 inci sayfada) 
müsabakaları yapılmak istenmiş, fakat Atina 4 (Arkadaşımız Ömer Be~ 
şiddetli yağmurlar yüzünden bu müsa- telefonla bildirdi) - Burada atıetıel'i 
baka 3 buçuk kilometrede yarıda kal~ miz arasında teessüfle karşılanan bil 
mıştır. hadise olmu.ştur. 

Salı günü yapılacak müsabakalara Hadiseye sebebiyet veren atıetle1' 
den Raiftir. ıştirak edecek olan atletı.erimiz şunlar-

dır; Raif pazar günü yapılan 200 mett' 
Disk için: Veysi, Etem. Sırıkla atla- müsabakalarına seçilmediği halde git 

ma.: Haydar, Fethit 400 metre: Melih, mek istemiş, fakat bu müsabaka i9' 
Münci. üç adım: Pulat. 1500 metre: hazır olmadığından buna mani olı.ı# 
Rıza Maksut, Recep. 4X100 bayrak ya- muştur. Bundan muğber olan Raif rJ 
rışı: Cemil, Vedat, Münci, Namıi. lı günü yapılacak. olan 4XI oo. mettt 

Atına. ,. (H i uh b' . . d ) bayrak yarışına gırmekten imtina et , "' usus m a ırunız en - . t' .. Be m.ı.ş ır 
Omer sim Balkan oyunlarında ha- B · ·· · k di · il' k lik t "' · · . . . unun uzerıne, en sıne ver 
_em . yap ıgı 1~~ son . kafile ıle hır- vazifeyi yapmak istemieyn Raifin "f' 
ınrte Istanbula donecektır. rm hareket edecek o1.an ilk kafile il' 

Balkan Sporcuları Şerefine Ziyafet İstanbula gönderilmesine karar verit 
Atina 4 (Arkad~ıınız Ömer Besim miştir. Raif İ.stanbula iade edilecektifı 

t~l.~funla bildiriyor) - Yunan spor teş- Bu karar kafile reisi Vildan Aşir tar' 
kilatı tarafından bu akşam Akropol pa- fından verilmiş'tir. Raü ayrıca diskali' 
lasta Balkan sporculan şerefine büyük Diye edfüni.ştir. 

Halktan, jandarmadan 
yaralananlar var 

linden gelen her fenalığı yapmaktadır. (Baştarafı ı m· cı· sayfada) "' bil' l d o hak t . tl gumuzu . ıyor ar» em.iştir. 
nun are ve ezıye erine dayana- Ög"' leden soma kolların toplandık • 

mıyan Türkl'er galeyan halindedirler. Meclie finans komisyonunun .radi' 
Türk hakimiyetini tesis etrniyecek ları yerde bazı vak'alar olmuş ve atlı kal sosyalist raportÖr·Ü Jammiş, hükil' 

herhangi bir idare burada anarşiyi do- polis, başlarında Nöyyi meh'usu Ke • metin bütçenin tanziminde her zalllad' 
ğuracaktır. cillis bulunan 2600 tezahüratcıyı da • kinden daha ziyade nizam ve intizıl ' 

Bugünkü mevcuıt nüfus kaydına göre, ğıtmı~tır. mm hakim olmasını arzu ettiğini bit' 
kayıtsız olan Tür'kler hariç olmak üze- Parkın civarında., polia komünist • dirmiş ve Şottın da: 
re yalnız İskenderun da 117000 Türk lerle kaTşı karşıya gelnrif olan hiT kaç cc Hükumet, ekonomik kalkınrıı' 
vardır. mukahiıl tezahüratcıyı dağı~ş~r.' Sa· vazifesine sosyal bar1' ve kanunlar' 

Bunlar a:navatana dönemediklerı· tak- baht t 15 30 L-d b k t · d an, saa , e. .IUli ar ın ı'ı ev- nayet dairesine devam. edecektim '1 
dirde her ne pahasına olursa olsun bo- kif edihniş bulunuyordu. miştir. 
yunduruk altında kalmamağa azmet- Nümayi~ler hilhassa öğleden sonra Torez'in nutku 
mişlerdir. 

Bütün tazyiklere rağmen varlıkları- tehlikeli bir manzara arzebneğc başla· Komünist partisi genel sekreteri J3. 
nı kay'betmiyerı Türkler yarından e _ mış, taraf, taraf çarpışmalar olmu~ur. Torez, parkta söylediği nutukta. taş!" 

- Seyfi Bey ailesile gayet iyi dost m.indirler. Bu arada sandalye ctövü~eri yapı1mı\) • ,faaliyetinin artmasına kat'i olarak ni• 
oldunuz .. Hatta kaza günü. onlarla. be· hay t ...:1- • halk h · t lA"' Bir Ermeni şoförün küstahlığı tır, e Vfü1uuı.esı ve cep esı op -
raber bir ziyafette idiniz.. Buradaki ermenilerden münasebet- . faşistler tarafından so9'}"alist ve kö· ması progranunın başarılması için bil" 

Sühey.J.a hayretle sordu: sizin biri Belendeki şühede abidemizi münist nümayişciler üzerine sürahi, ,liğin muh~azası lü~unu ~ydet~ 
- Nereden biliyorsunuz... yıkmağa teşebbüs etmiş fakat muvaf _ tabak bardak ve saire atılımıstır. ten sonra ışçi sımf lehindekı hareke 
Ömer sıoğuk cevap verdi: fak olamamıştır. Ş h . uhrel:if 1 1 d k lı h'"'· ,tinden dolayı mebuslar meclisini ta' 

Ömer, bu işe herkesin karıfacağını BT Öğr ruf So Bir kamyon şoförü olan bu ermeni . e rın m yer ~r n e an. 8 zimle yadetmiş ve bu tedbir'lerin tr 
sanırdı fakat Süheyla:yla karı:nl~Mca- - ı ıyorwn.. e ım.. nra.. , ___ ..:ı "b dıseler olmuştur. Şimdiye kadar Jan ~ mamen tatbikine ihtimam edı'lmesı li"' 

r~~ ~en a ideye çarpmış abidemizi sa-
ğını ümit etmezdi. Halbuki ümit et· (Arkası var) katlamış1ıır. Evvela hakkında tahkikat darına ve nümayişcilerden on beş ki • zum.una bilhassa işaret eylemiştir. 
mecliği şey oldu.Bir a~ üstü yazı· ,,·-------------., yapılmak ~tenmiyen ermeni şikayetler şinin yaralandığı tesbit edihniştir. Londrada Yahudiler aleyhine 
hanesinin kapısı önünde, korid'ordalci Bir Doktorun üzerine mahkemeye verilmiştir. Tevkif edilenlerin sayısı 1500 ü nümayiş 
sıraya oturmuş kendini bekleyen Sü- GUnlu-·k «Yıldız» gazetesinin nıa.kalesi geçmektedi.T. Paris, 4 (Hususi) - İngiliz faşist • 
heylayla karşılaştılar. Pazartesi Berutta çıkan ve Suriyede bulunan İki tarafın tezahürab bilhassa saat leri tarafından bugün Londf ada nii• 

Ömerin aklına Süheyılanın kendini Notlarından (*) Türklerin his ve arzularının tercümanı 16 ile 17 arasında. had: bir derece bul· .mayişler yapılmıştır. 
görmeğe gelmiş olması gelmedi. Ko· olan cYıl!dız:. gazetesi şu dikkate şa - ,muş adı polisler mukabil nümayiş • Nümayişcilere İngiliz kara gömlek' 
ridorda sıra ile ba~ka yazıhaneler vardl. ishal yan makaleyi yazımıştır. Naklediyo - cileri dağıtmak için zorluklarla karşı - ,liler~ ~eisi Sir Esvald Masley riyase' 

B n_'. l _lı __ b' . lmİf , d' d B··"4ı .. ıe·rde barsak bozuklulcl ruz: . . 1 B ada ·ı l . ,etrniştır. euu on arc:ran ırme ge trr ıye Ü• "6"""' an ve asmı-.ıtll' u ar ezı en erın sayısı 
«Surıyeye ıstiklfiliyet verildi. Fakat be'ı· ~zd: Nümay~""1er bilhas.sa Yahudileri1' ·· d~! V d-1 l" · ·· hatti k~tll dizanterifi andıran ıs- ~ şun u. e aıgın se am ver:ııp onun o· İSkenderun sancagı~ için Qimdiye lradar ' ırsı ır. meskün oldugu~ mahallerde yapılrnıştıı" 

.. d k s··h ,... .., kalk hall&r çok görülüyor, Şüphesiz bunda -ı .ıo. 1 s k cak ~t..~~.- k _ _ı nun en geçeT en U eyııa ayaga ' • hiç bir şey belli oJmadıgı~ ndan dolayı Ü un an ~u saat Se iZJae te• 3000 polis asayişı' temine çalışmıştır .. 
meyvıı.ların, sularm, dondurmaların, ba-

tı : sancak Tür~erinin kalplerinde bı'r en- min edilebHmi~r. Sokrucl.arın duvar ve kaldırımlar• 
Ö Be d _ 1 d yat ve bozuk yağla yapılan pastalann 

- mer y, iye se51en i.. sizin• tesirleri çoktur. Bugünlerde görillen bu ~e uyandı. Şüphesiz ki bu endişeyi Miralay Larok tarafından tesis edi· katran ve tebeşirle cFaşizme geçit ver -
le konuşmak istiyorum azıcık.. ishaller günde sekiz on defayı buluyor. izale edecek Fransa devleti önderleri- len sosyal partisine mensub faşist nü· meyiniz• «Geçemiyeceklerdir» ve da ~ 

Ömer, Süheyla}') yazıhaneye aldı. Karın ağrısı ve buruntu ile müteradlftir. nin verecekleri adilane karar olacaktır. mayişciler arasında bilhassa vilayetler- ha buna benzer ibarelerle yazılmıştll\ 
Artık itiyat haline gelm.iş bir sesle sor- DU bozuk ve sarıdır. Baz.an ateş de artı- Taş ve toprağında Türk ruhu ve kun- den gelen esıki muhar.ihler göze çarpı- -·--n-••..,,, ,. _ _... 
du: yor. Bu gibi vak'alarda yapılacak ilk iş daktaki çocuklarında Türk duygusu yordu. TAK V 1 M 

- Çay, kahve?. tereddütsü'll bir müşhll almaktır. İshali olan ve binlerce yıi hür ve müstakil Nutuklar 
- Teşekkür ederim.. llA.çlarla, afyonlu maddelerle tevklf et- yaşamış olan Türk milletinin ve dev - Verilen nutuklM arasında radikal 

meğe çalışmayınız. Bir çok ishaller bir letinin tabii bir parçası sayılan İsken--···----·····-··················-----· ....... _.. .. 
sularını gfüerek uyutmu.ştum. Bilanı 
ikiye ayıran büyük derenin yamac::ında, 
göğün denizle birleştiği ufuklara ba -
kan kayalığın dibinde bir tahta oluk -
tan avuç avuç renin gümüş suyundan 
içmişdm. On üç defa hırsla dönüşünde 
seni iki defa görmüştüm. Karlı dağla
rına tırmanan yolunun kıvrımlarile, te
pecLklerin, yeşil vadilerin hep gözü -
mün önünde. Altında dinlendiğun çam
ların fısılıtısmı bu anda duyar gibi olu
yorum. Bunun için her Türk gibi bağ
rım hasretinle yanarak cBizim olınalı
sın, şirin İskenderun.• 

derun sancag"' ı Türlderi ana yurda ka- ııosyalist partisi başkan vek.ü'i Ar • 
müshil ile derhal iylle~ır. 1_ zik vuşmak hususunda Fransa hükılme _ şimlbo'nun nuhm · re değer. Arşim· 
Yirmi dört saat kadar yalnız Çay ve 

biraz da pirinç suyu a.J.ın.ız. İshaller te -
vakkuf eder glbi olunca pelte, lapa ilk 
yenilecek yemeklerdir. Üç gün sanra da 
vaziyet normal hal alınca artık perhiz 
bozulur. 

Bu sıralarda yenilecek şeylere dikkat et-
melidir. 

( *) Bu not.lan kesip saklayınız, ya • 
but bir albüme yap1flınp kollekıiyon 

yapınız. Sıkmh zamanuu:zda bu notlar 
bir doktor eibi inıdaduma yetifebilir. 

tinin vereceği kararı sabırsızlıkla bek- bo, halk cephesi ekıseriyetini dağıtma· 
lemektedirler. ğa muvaffak olamıyaca.klarını söyle • 
İskenderun sancağının bir Türk yur- miş ve: c<Secimcilerimiz, ferdi mülki

du olduğunu ve ekseriyetin Türklerde yete ve kollektif emniyete sadık oldu-
bulundtığıınu açıkça anlıyan Fransa de,T •••••••••••••••••• ...................... - ................... . 
leti ricalinin yıUardanberi ana yurda ka bir şekil ve idare elinde yaşamaz, 
kavuşmaları için inim inim inleyen san- bunu bütün dünya anlamıştır. Binae
cak Türklerini de sevindirecek şeyin naleyh hür ve a.daletperver Fransa hü
mezkfır sancağın Fransa devletinin ha- kfunetinin İskenderun sancağı hakkın
kiki dostu olan Türkiye Cumhuriyeti- çia vereceği karar ancak ve ancak bu 
ne ilhakı olacaktır .. En makul şekU bu- halkı Türk yurdunun anavatana ilhakı 
dur. olmal'ıdır.:i! ı - · 

Zira sancaktaki Türk ekseriyeti bi§:, ti. Meydini 
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Sayfa n r RE r::: r Hikôgt1 Arkandan sürüklediğin tabut 

L. ______ -1.. ______________ __ 
OSMANLI SARAYINDA KADIN ELLERi 

1 

3 - Venedikll Balo 
Yaz•n: A•gıp Şevki 

Venediğin en güzel kızı olan Bafo Adriyatik denizinde 
Türk korsanlarının eline geçince, mahzun ve mükedde.r 

T opkapı Sarayına getirildi 

-1-
Onu gören çocuklar oyunlarını bı -

raktılar, bağrışarak kaçıştılar. Anne -
ler çocuklarını kucaklarına aldılar ve 
kapılar onun yüzüne kapandı. 

O etrafında yarattığı dehşete yaban
cı idi ve değneğine dayanarak ilerle -
di. 

Ynzan: Suat Derviş 
doğrulıtu ve dışsız ağzının, mustekrelj 
yüzimim bütim korkunçluğıle gulerek: 

- Tabut diye bağırdı, arkand sü • 
rükledığın tabut taşlara çarpt kça ne 
fena bir gurültü çıkanyor. 

Genç kız vücudunda hafif hır urper
me duydu. Bu yan deli kadına korku 
ile baktı. 

15 62 yılının bir yaz günü Venedik- la, kaptanı deryalığa, defterdarlığa is - küyordu. Çok ihtiyar ve sakat bir kadındı. Fakat gençliğinin bütün kudreti, 
ten çıkan büyük ve süslü bir kadirga tcdiği kimseyı getiriyordu. Üçüncü Mehmedin ölümünden kim- Hastalıklı vücudu yarı belinden öne sıhhatli blinyesı.nden doğan sağlam bit 
Anconaya doğru yeHtenlerini şişirdi ve Kocasının .. zevklerine ,m~ahale et - se haberdar değildi. Safiye Sultanın to- doğru tam bir çizgi teşkil ederek kıv - mantık ve mes'ut kalbinin bütün ce • 
dalgaları yararak yol almağa başla<lL tiği yoktu. Uçüncü Murat Üsküdar sa- r:unu il:>ırinci Ahmet daha o sabah arz rılmıştı. Burnunun bir kısmı ve alt göz saretile bu korkuyu yendi, ) endi ve 

Rüzgar çok müsait esiyordu. Adri - rayında hasekiler ve cariyeler arasın- odasına gitmiş, tahta geçip oturmuştu kapakları kim bilir nasıl bir yara ile meczup kadına kimsenin cesaret ede• 
yatik sahilleri geride gittikçe kaybolu- da eğleni~or, gece donanma eğlence - Saraya davet edilen ekabir odaya gi- yenmişti. Onun yüzüne bakmağa hiç miyeceği sakin ve tatlı bir tebessümle 
yor ve dalgalar daha köpükli.l, daha leri yapt.ır1y-0r, sabahlara. kadar Jial rince henüz 14 yaşındaki genç ve gü- lfü göz tahammül edemezdi. 1'"akat on- gü}erc.k yoluna devam etti. 
sert kabarıyordu. şaraplar içerek sedef göğüsler üstün- zel yüzlü padişahı «tahtı cihan bani ü- dan kaçmalanna sebep olan şey onun lhti:> ar kadın da başka bir istıkameta 

Gemide Venediğin en zengin ve en de bitap \'e sermest düşüyordu. zere oturur:. .buldular. bu tahammül edilmez çirkinliğı değıl- gitti. 
asil ail'esi olan Bafoların genç ve güzel Safiye Sultan her şeye hakimdi. Ha- Biraz sonra taht dışarı çıkarılmış, di. Onun yolu üstünden böyle korku * 
kızı vardı. Ane<maya, ya:z tatilini ge - nci siyaset bıle onun elinde idi. Rüş - Babüssaade önüne lruru1muş, genç pa- ile kaçma?arının başka bir sebebi var- Bugün işinde gecikmişti. Daha gide· 
çirmeğe gidiyordu. vet bütün dehşetrıe sarayı bastırmış, dişah etrafma seTimlar verip herkesin dı. cek uzunca bir yolu vardı. Evlermc git· 

Gemi yol aldıkça saatler geçiyordu. çingenelere, çengilere, cücelere ve ya - hayretle açılan gözleri önünde geçip * mek için Du mahalleden çıkacak, yW.. 
Bir aralık baş taraftan kalın çatlak bir hudilere kadar herkes bir timar ve bir defa daha tahta oturmuştu. Şehrin haricinde sayılabilecek olan sek sahili takip eden tenha yoldan epç; 
ses: _ zeamet sahıbi olmuştu. Vezi~l7.amb - Tahtm etrafını kaplıyan çavuşlar bu mahallede oturuyordu. Onun bir yürüyecekti. Evlerı şehrin dışında, lur; 

- Ufukta dört gemi!. Ufukta dort ğa göz dikenler V:enedikli ~uzel . Ba- cAUah, Allah!.• .se.slerile etrafı çınla - büyücü olduğunu söylüyorlardı. Yan- larda idi. 
gemi!.. diye haykırdı. foya ~ vererek emellenne nail o- tıyodar, alkış gürühüleri kocamış çı- mış bir evin bodrumunda yaşıyordu. O akşam hava çdk sıcak, gök bulutl~ 

Kumandan .bu ~milerin V~edik do- luyorlar, sonra rüşvet aldıkları kımse- ~ar!.-rdan geçerek, kurşuni kubbeler Akşamları barındığı viraneden geçen- rüzgar esmiyordu. 
nanmasından dört parça oldugunu sa - lere; . ustunden Sa~ayburnuna kadar uzanı- ler; ooun kınk bir maltız üzerinde pis * 
nıyordu. Fakat her iki :taraf birbirine - Si7.den ai~~un ~~ par~yı k~ıe yordu. kokulu bir şeyler kızarttığım ve büyü- Genç alacakaranlıkta ilerliyoı du. O 
yaklaşınca, Venedik gemisinde müthiş teslim ~erim ~ilır mısın?. diye Safıye .B~ alkışları duyan Venedikli ~o cek bir kazan içinde bir ~eyler kaynat- daha dün çok sevdiği bir adamla ni -
bir panik baş gösterdi. Her taraftan: Sultanı ıma echyord~. _ h~ss.ı_ ~ablelvukula artık her ~eyın tığını görürlerdi. Yedi kedisi vardı. şan.lanmıştı, işte bunun 1çin yorgun-

- Türkler!. Türkler!. Avazı duyulu- HaJk arsında Safiye. Sult~ cumle bıttıgını anlamıştı. Sarayın loş bır o- Ve mehtapta mezarlığa doğru giderken luğunu hissetmiyen şen adımlarla evi,. 
Y~. tayfalar koşuşuyor, yolcular te - ekabiri barca kestı diye d:- d~sı:ıda yatan oğlu, toprağa bırakıldığı ) edi kedisi onu takip ederdi. Belki de ne dönüyor ve işte bunun için hiç bii 
l~1a bağnşarak öteye beriye kaçışıyor- dikodular dönüyordlL Fakat buna ~g- gunun sabahında Babıhümayunu ge - kedilerinin tesadüfen böyle yedi oluşu şeyden korkmuyordu. Bu akşam ni : 
du. men Safıye Sultan bir alay kethüdn ka- çen arabalar orta kapıda durdu. onun etrafmdaki efsaneye daha büyük şanlısile gelecek günlerden, gelecek •• 

Veneclik gemisi birdenbire yolunu dınlarile elini eteğini hiç bir ıeyden .. Ba~ta Safiye Sultan orduğu halde ü- bir hakikat süsü şeriyordu. Onun nelerden ko-!Juşaoaklardı. Gelecek se • 
tleğiştirdi ve tersyüzü kaçmağa basla- .çekmıyondu. çunc~ Mclımedin cariyeleri, kopuk meş'um bir şöhreti vardı. Ona kimse nelerden ... Ihtiyar b~ak ona: «ı.Ta .. 
dı. ~ Niha) et bir Yeniçeri ihtilili sarayı kehrıbar tesbih taneleri gibi birbiri yolunun üstünde tesadüf etmek iste _ but» demişti. O gelinlık duvağın1 düşü· 
. Faka~ Türk korsan gemileri daha ha- ;vuçlıyan kadınlardan birinin e:ıcrini ardı sıra arabalara girdiler. ~apıağa - mezdi. nÜ) ordu. 

fif kadırgaları ile bir kaç saat ıçinde kopardı: Yahudi Kira oğullarıle bırlıkte I~rı v~ bostancılar yolun ikı tarafına Çünkü ona yolunwı üstünde rast _ ~. 
kaçan kadirgaya yetiştiler. Bir iki top parçalanı:,or, ıkinci bir si.pahi isyanın- dızılmışti. gelmek ve bilhassa ona muhatap ol - Genç ve s~t'dalı ıdı. Bahtiyaı b r aflt 
teşi Venedık gemisinn dreklerini 'e da Safiye Sut.tan en kıymetli ikı ada- Arabalar hareket edine:, Safi ... ye Sul- mak pek ) akın bir felakete, çok ya - hısseden genç_lık kendin~ ne kU\ 'etlf 
yelkenlerini parraladı b . m· de kaybedi\Jordu. tan son crefo olarak bu soguk kanunu - km bir ölüme ış· aretti O şimdiye kadar zanneder, metın ve neşelı adımları ha .. 
k ~ ' ır mer ı mını ., . . . .. d b- ülrn.. - .. - gib. . zan şaşırıp t 1 t kıl b . 
ıç t~r~ftan bti)ük bir par a ı kopa- Üçüncü Murat şarap, kadın ve_~m~. - sanı gunun e .. u~ uş, uşumus 1 yalnız ölüm habercıllği etmişti. Onun . . . ' ?ş ar~ a ıy~rsa u şup-

rıp goturdü. ç ) siki hengamesi iç.inde göçüp gittigı gun du~an ~ray~ ~.n~p baktı .. 8?nra buğu heııkesın bilmediği şeylere vakıf olan h~ız kı zıh~~dekı -~en.a bır du.unce -
Türk korsanlan .. th. f tl r ,e V ediklı güzel Bafo Valide Sult.ruı- jbugu gozlermı iki yana dızılen bos - harikulade ku:vvetlere malik uğursuz nm dalgınlıgıle değildi. Bu alacaka • 

çığtıklar içinde ' mu ışV e~aik ak _ 1 ~ geçm;r+;. Oğlu üçüncü Mehmet tancılara, kapıağalarma, saray .hüdda- bir kadın oldug-u muhakkaktL ranlıklarda, bozuk yollarda ba acağ! 
d çırpınan en a ıga "i~ ·rd'· taşları seçemeyişindena· 
lI'.gQsına rampa edip gfü;crte)e atla- tahta oturmuş, anası Handan Sultan mın~ ~v~ ı. .. O ne zaman çıkıp insanların arasına 1

' 

d~~r, kısa bir çarpışma oldu \'e gemi, masum ve mazlum halile meydanı gc- _Hı~ ~ırı .n:_~yun kırıyor, ne be~. b.~- doğru yürüse muhakkak bu içlerinden * 
Türklerin eiine geçti. Gemide çok kıy- ne Safiye Sultana bırakmışlı. kup iki k~t ıg:lerek~ ~u 22 sene butu~ pek yakın olan ölümünü bildirmek için O yalnız istikbalini düşünü) ordu. 
metli eşyalar d Hele Venedikli Oğlu bir ayak divanında isyan eden Osmanlı ulkesme bakım olan haşmetli oluyordu. Bu gece ona ta dcnızin yanına k ka 
Baronun güze~~. ~orsanların derhal sipahil~re kapıağası Gazenfer ağa 1le ve azam~tli kadın efendiyi selamlıyor- Bunun böyle olduğuna onu tanıyan- yalara ~aka~ w .t~p~e .küç~k kulübeyi 
gözüne çarptı. Darüssaade aüası Osman ağanın ko - du. !arın imanı vardı işte bunun için onu tutmak lstedıgmı. soylıyebıl~cek mıy -

Bir kaç gün 90nra Adri)latiğı geçen puk başlannı atmakla anasının n~f~ - Safiye s_trI!a~ araba~ın perdesini . .ka- uzaktan görenler' yolunun üstftnden ~ı:. Hem evlendik~en sonra Çllışmnll 
bir korsan gemisi, saçları omuzlarına zunu ilk defa ~ la~ .... ~ hidı.c;e pıyarak buzuluyor, soguktan titrıyen kaç~ıyorlar. Ve işte bunun için an - ıstıyo~du. ~v~ ... Bır çocu~ları olunoı• 
tlöküru ahzun ve mükedder Bafoyu Safiye Sultan içın biı:. maglubryet ol -~· başına dofnı kaldırıyor, neler çocuklarını kucaklarına alıp yü- ya kadar ışinı tetketmesınde hıç bi• 
lstanb~: doğru götüıiiyordu. du. Artık rüşV1!tle, hite ve desile ile de- carJ~e~ıne; .·. . . züne evlerinin kapılarını tel8şla örti.i- m~~ )oktu. * eden saltanatı sönmek üzere id:. . - şuyorwn, ~nme hır şey atın!. yorlardı. a nt. ~eden ° kocakarı tabuttan 

B . . . . .. _ vam * diyordu. • * bahsetmıştı? Daha onun önünde öyl• 
rnanafo ~ı~ya takdım ~liı~: ;uslu~ Anadıolu kan ve ateş içinde yü7ü - Arabalar ağır ~ . BabüssaadedeıI Akşamın alaca karanlığı fakir sokak- u~n,. öyle bahtiyar bir hayal vardı 
Harik ~ ~e ~~ye. ısm lmışt. rd Yer •er isyanlar b~ göster - çıktı ve tekerleklenn mce gıcırtılarlle, lara daha sefil bir manzara vermi ti kı ... 
rnin ulide gu2Jel\ı~ ıçınde San Selı- ~ ~ iil!kesi parça parça. dağı- hasekiler~ göuleJer vev cariyeler mezar. Akşama kadar güneşte kavrulmu !v~ Tabut!.. . . 
dikka~~ Nur~nu Su~ın ~ ~ irtibatsız tftr hale gelmişti. olan Eskı Saraya dogru uzaklaşmağ~ lerin kapısı önünde, küçük maltıJarda .. !.fava serıı;ıı~mı_ş olacaktı. Genç kı:a 
ata binil~~lbetmı~ gene bır ~:a Mu- Alacaatlı Ahmet ~aşalar, ~ya_zı- başladı. küçük saç mangallarda pis yağlarla pi- uşuye~ ellerını oguşturdu. ~aki~ ma ... 
radın yanın~ ~anı53:ya•. şehza cılar Taviller ve Kara Saitler ıstedık- , J şen, kızaran yemeklerin kokulu düma- hall~ın dar sokaklarından ılerlıyoı du 

Güzel Ve ~°::~e~ılmışli: h • t nın 1eri ~bi at koşturuyorlar, fakat 1stan- B A D T O m sokakları adeta sis gib'i kaplamıştı. i ~ırden ~~ka~ında, bozuk kaldırıı~ 
kalıbına gte ık ı u yem ~a ~e i bul, gene bunlar :için citriki biidrak- Bugünkü n...ogram İhtiyar kadın değneğine dayanarak bu aş arının uz:rme ça~p~~ak çırk n btr 
teshir etnıekr;ne t:n, g:nç hş dza M y ten ve ikradı dalaleti n'ihattan nice şa- r.- sokakları geçti. ses çıkaran bi~. ~y duştu. 
rat . e gecıkmedı. Şe za e u- . a· d lsTANBUL * •Arkanda suruklediğin tabut . 

' carıyekrj aras d tapınırcasına kıler> ıyor u. K k ·ı b w d A 6evdiği B f . ın a . .. Asilere karşı gönderilen her serdar ötıe aeıpiyatı: Onun çarşıda görünüşü büvük bir .. .~r u ı e agır ı ve telaşla a1 kasını 
~e1 B a o ıle derhal evlenmış, gu - .., .. re rişan geri dönüyordu. Ca- 12.30: Pli.kla Türk maslklst. 12.50: Havadlıı. telRş yarattı. Satıcılar ve müşteriler a- donup baktı. Karanlıkta gönned gı .i9in 
jçind af~ V enedikte ha~met 'e itibar ~:glu~ ~r ;! disiplınsiz askerle korun- ıı.os: PWda baflf müzik. ll.25: Muht.elit rasındaki heyecana bigane kafan ihti - bir teneke parçasına çarpmıştı... Gül• 
S 1't e ):UZ~rken, Osmanlı sarayında da ı ~~1; memleket böylece sefalet plil netrlratı. yar kadın etrafına bakmadan ilerledi meğe uğraştı ... Kalbi öyle fena vuru • 

u an ısmıle en bü) ük me\kii kazan- ma. ıs e~enind uzu·· ··'°'°rdu Akf& :1 ta yordu ki mahallenin son evini de ar ,. 
mıştı. ve ısyan .ıç e :t J - • • • neşr: ya : Ye bütün insanlar arasında bir genç k d b . k _ 

Venedıkli Bafo. yirmi iki yıldanberı 18,30: Çay saati, dans mus1k1sl. 19.ao: Dr. kız seçti. asın a ııa tı~ za~an kalbma ... hali 

Sa S 1
. * k b·ır bavkuş gibi tünediği Topkapı sara- Salim Ahmet tara!ından konterana. 20: R1 _ Bu genç kız zahmetli isin bu çarpıntı) ı hıssettı. 

rı e ım hamamda ayagwı kavara ., k b • ' -.; yorgun- * 
düat .. ~ .. .. - d 1 nda şimdi hemen hemen te aşına tat ve arkada§lan tarafından Türk mua1kt- luğunu İince bacakları üstün,:ı k l 

..,.ugu gun şeh1..ade Murat ta o u yı tunl Can!ed k 1. 20,a dl R ' u..e 0 ay- TabuU... 
dizgin İstanbula elm~ fırtınalı bir ge- kalmıştı. Razi~e ~ ar.' . a :- s O: Ve a ıza ve arkada§ları tara • lıkl~. taşıyı:ın bır çoc~ktu. Neşeli, sevım-
cede Osm g ş, . • dınler, yahudı Kir&lar b1rer bırer go- tından Turk musikisi ve hallı: şarkıları. 21 : lı, gu~l bır çocuk. Ihtiyar kadın i te o Dar \ e uzun bır kutu ... 
tu anlı tahtına geçıp oturmuş çün gı'tmişlerdi. Fakat buna mukabil Solo plAklar. 2ı 30: Orkestra: ~ocuğa yaklaştı onun ka d şd ._ Onun içinde balmumundan yapılnu!f 

• ;r l°d b. f° !° Gü l Gal ' rşısın a uı bir bebek gıbi yatacagı- gu .. nu dusun • 
Safiye Su1tan Manisada olduğu gi- Venedik:li haris va ı e, ır uru paraya ı - Suppe < ze etea üvertür}. 2 _ du.. dü. .,. 

b. T pk ' fi lu·· ve saltanata doymuyordu. Dahili siya- Laner <Vals). s - KaJtnikotr (Şan son trut>. şetle gence baktı. Kadın degn· •. d -
ı o apı sa.ra) ında da en na z ro ha egıne a 

d N sette ne kadar buyiik bir hile ile - 4 - Donlzettl (Don .Paakale operasından par- Herkes dehşetle ıhtıyara h k d h-
oynamağa başladı. Büyük vali e ur- h . A • tte d . ~ , er es e 
banu Sultanla derhal aralarında müt - reket ediyorsa, ancı sıyase e aynı çalar}. 5 - ı.a ... ._, (Pyemonte aerenadı>. ) anarak mümkün olduğu kadar belini 
hiş bir rekabet baş gösterdi. Sultan Mu- taktiği kullanıyor, bilhassa vatandaş - 7 - YYllln <Dad&klann oı>eret.tnden ı>arça- ..,. 

.. 1 Iarı olan Venediklilere büyük yardım- Iar>. B - ,Kalman <Çayırlık cWü>. 22.so: A-
rat sarayı dolduran yüzlerce guze a .-

O bugünün gelebileceğini şimdiye 
kadar bir kere bıle düşünmemışti. 

(Arkası yarınki nushamı da) 

larda bulunuyor, Türk ülkesini Türk Jans haberleri. 
rasında yalnız Venedikli Bafoyu se~ı: k 
yordu. Nurbanu Sultan ise bu sevgıyı di.ışınanı hıristiyanlar için bir çiftli 
tahrip için padişaha yeni yeni cariye- haJ:ine getiriyordu. 
ler takdim ediyor, fakat hiç bir netice Ha.lk ta, asker de Safiye Sultandan 
elde edemiyor, hele üçüncü !-fur~ın müteneffirdi. Bu yüzden kopan isyan
bazan bitap, yorgun, halsiz ~n_le:ın - lar, Venedikli Bafoya gene bir tesir ya
de, hiç bir güzele iltifat etmeyışını Ve- pamamış, fakat nüfuzunu, kudretini 

aoınn:ş 

18.!0: Musahabe. 19.30: Oda musikisi 21.5: 
Kitablyat. 20.10: Musahabe. 20.30: Spor ha
berleri. 20.45: Orkestra. 21.46: Fransa, Al _ 

manya ve Romanya haberleri. 

BERLiTZ·de yeni açılan lisan kurstan 

nedikli güzelin hile ve büyüsüne at - bir hayli kırmıştı.* 

feOiyordu. 6 yıl b. L~ • bah 
İk' ultan arasındaki bu dövüş uzun 159 ınm ır &ctnwıusanı sa m-

sür~~. Nihayet Nurbanu Sultan Y:e- da saray esrarlı ve clerin bir sükun 
mkapı sarayında gözlerini hayata yu - içinde yavaş yavaş uyanıyordu. ~~en 
munca bütün idare ve bütün kuvvet sularl'a parlıyan kUbbelerle •lak tuy -
Safiye'suıtanm eline geçtL !eri rüzgarlarla kabaran güvercinler u-

Venedikli Bafo, sarhoş kocasının ye- çuşuyor1 harem koridorlarında bir ö -
rine saUanata başlar başlamaz, bütün lüm sessizliği duyuluyordu. 
ıekiplerini bir bir devirdi, saray ve Bu sırada yalnız VenedikU Bafo sa· 
devlet kendisile berabu Canfeda ka- rayın bir odasında cansız yatan oğlu ü
dınların, Raziye hatunların, yahudi çüncü Mehmedin başıucunda ağlıyor, 
Kiralann eline geçti. artık oğlile beraber çöktüğünü hisset-
Artık istediğini yapıyor, veziriiJlBJll- tiği kendi .saltanatı için de göz yap dö-

llUDAPqn: 

19.40: 'nyatro. 21.tO: Haberler. 22: Opera 
orkestrası. 23.15: Çingene orkestrası. 

VİYANA 
20: Hafif orkestra. 22.5: Muhtelif parça _ 

lar. 12.10: Haberler. 22.30: Miizlk. 2UG: Ha
berler. 12.55: Cu piü)an. 

YA&fOVA 
ıuo: MuhteW banlar. ıaa: Orkenra. 

1U5: Edebiyat. I0.30: Muhtelif bavalar. 21: 
Mandolin bl-nlan. n: Dana plllı:ları • 

Y •l'lllld Provam 
iBTA.HBUL 

Ölle -.matı: 
11,30: Pllkla Tiril ID'lllltlat. 12,51: Rawa-

Türkçe, Fransızca, ingilizce, İtalyanca, Almanca, Rusca v.s. 
KAVI~ MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR.Tecrübe dersi parasızdır 

Istanbul Ankara 
373, istiklal caddesi 

dls, 13,05: Pllltla< ha!lt müzllt, 13.25: Muh
telif plllt nefrtY&tı. 

Akf&• neşriyatı: 

1830: Çay saati, dans musikisi 1930: Dr. 
Ali Şulı:rü tarafından konferans. 20: Türk 

muslklsl saz heyeti. 20 30: Safiye ve arka -
da~arı tarafından Türk mulkial ve ballı: şar
kılan. 21: Solo pllklar. 2UO: Orkestra: 

Konya caddesi 

1 O!fenbach <Orfe cehenı1e • Ü\(' ~ 

tur). 2 Jos Strauss (Vals>. 3 l u h~ 

ka (Akşam şarkısı>. Monluschka .ızur~ a), 
4 - MaUiart < Mutefikln çanı 
çalar. 5 Tomas <Mln~ondan~ r u _ 

Oodard (Joslen ninı,lsi>. 7 - Schu t c '40-

man müz.lkall. 8 - Strauas <Çın ,. roa) 
operetinden parçalar. 22 30Ajnn 1 • be. t&&. 
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Son Posta'mn zabıta romanı: 90 ---
MUHALEFET 0r 

layet İçeriden tabanca sesi duyarsan, 
derhal içeri koşar, beni ararsın ... Son· 
rı .. şayet içeriden dışarı çıkan olursa, 
derhal yakalarsın. Yalnız şuna dikkat 
et ki, içeriden çıkacak olan, bir kişi ol· 
nuyabilir. Onun için ihtiyatlı davran. 
Birini yakalayım derken, öteknin bas
kınana uğrama. 

yiyecek getirdiği yolun kapısı... iyi 
amma, qekçi Salih gidip geldikten 
sonra, biz bu kapının önündeki taşları 
gene eskisi gibi oraya yığmıştık. Şimdi, 
lbo ile F ernandez, arkasına taf yığıla 
olan bu kapıyı nasu açttlar? .. Nasd 
açtılana, açtılar. Şimdi bunu düşüne • 
cek zaman değil .. Mesele, anl8.fıldı. Bu 
yol, doğruca zindanlara aidiyor. On • 
lar da tabii bu yoldan gittiler. 

Nasıl doğdu, Nasıl ya,adı, Nasıl öldü'l . 
Son Poıta'nın tiyut tefrikuı l - 74 - Yazan: Ziya ~ 

Bunlar da, hiçbir, siyasi ve idari gaye ve maksadlan olmadığı halde, her teJ 
muhalefet için bahane arayan ( iclriksiz muhalifler ) di 

Muhaliflere bir anda bir fikir gel • da kızını alıp götürmesi için babuma de değildi. 
mişti: haber aöndermi.şlerdi. Lakin, bir islim Mahtnudun bu vaziyeti, balkı 

Dedi. 
Eıpekci Salih, büyük bir merak için-

.. e idi: Gavur Mehmet, böylece düşünür • 
ken, vaziyetini unutarak bir kahkaha 
bastı: 

- Ala... lttibatcıların bu korkunç kızmuı bir Hıriaıtiyan deliluınlı• ile za· kat daha alakadar etrnifri. Gerek 
silahlarını, bizzat kendi göğüslerine bıta memurları tarafında pa9ta edile· riye ve aerek T odori halr.bnda. ballD!• 

çevirelim. rek karakola getirilmesi halkan nazan müthif bir nefret ve heyecan h1...al._ 

- Senin herifler nerede} .• 
Demişlerdi .•• Vaziyetin vahametini dikkatini celbetmiş; halk araanda yıl· gelmişti. 

- İçeri girdiler. 
hisseden bazı kimseler iae: • dırım sür'atile bir dedikodu bat1öeter (Hamal Beki.r Hoca) ilminde 

- Burası, neresi} .. - Evet, bu yoldan aittiler. Ve hiç 
şüphesiz ki, bu yoldan dönecekler ... 
Fakat, naııl? .. Kim bilir, ne hiddet ve 
öfke ile ..• Ah, şu anda zındanların bir 
köşesinde sakla olmayı çok İ9terdim. 

Çünkü, oraya kof up ta prensesi bu • 
lamayanca, kim bilir ne hale gelmiş • 
lerdir... Şu halde, benim zindanlara 
kadar aitmeme hiç bir lüzum yok. Za
ten, gidemem de. Çünkü, onlar gideli, 
epeyce zaman oldu. P.renseai orada bu· 
lamayınca, tabiidir ki derhal avdet e· 
decek.lerdir. Yolda karşıl~mak, ıyı 
bir şey olmaz. Onlara, burada bekle • 
meliyim. 

- Bu taburların yüzünden, lstanbu· mişti. derhal ortaya atılmıt: 

- Şimdilik, onu ben de bilmiyo -
lun başına bir feliket gelecek. Bu dedikodunun el8ı8ı, fU suretle - Ne demek, efendim. Bu yap 

Diye kehanet göstermitlerdi ..• işte, hüliaa edilmekte idi: Bu laıflm klıZI, o dik, böyle bir şey duymadık. M-••• 
bu kehaneti gösterenlerden biri de, biz· Hıristiyanın evine gitmi.f .. ve, Hıristi· yet, hürriyet diye; dinimizi ve ---·- -rum. 

- Fakat, Mehmet.. ihtiyatsız ha • 
reket ediyorsun. 

zat Sadrazam Klmil paf8 idi. yanlığı kabul eıtmi.ftir. Bu, sörülmüt mızı ayaklar altında çijnetmeJiz,. 

- Korkma .. yanımda, lazım olacak 
her şey var ... Şimdi beni lafa tutma. 

Ne, muhalifleri gizlice şuna buna ve İfİtilmif şey midir).. Diye bağırmağa baflamışlaıda. 
tehdid ettirmek.. ne, Ali Kemal beyi Derhal Tatar Mahmudun evinin et• Hamal hocanı.o etrafına, de.Lal 

Sen, dediklerime dikkat et. O, ki· 
fi. 

terzil ve tahkir ederek millet 11azarında rafını meraldı bir halk ltitlai ihata et· adamlar toplanmıttı: - Kar ... l•• 

Diye cevap verdi. Ve, cebinden çr 
kardığı hırsız fenerini yakıp, kulbu • 
n.u dişlerinin ara.sına aldıktan sonra, 
içeri girdi. Sonra feneri ileri uzatarak 
gideceği yolda merdiven ve yahut çu· 
Jcur gibi bir mania olup olmadığını tet• 
kik etti. Bu dar dehliz, uzayıp gitrqek· 

küçültmek.. ve ne de, Murad beyi mişti. Mahmud, hatk tarafından ietic· Çekici Hasan, Arabacı Emin, 
memleket haricine çıkacak vaziyete ge· vaha çekilmişti. Bu namuslu adam, müvezzii Kadr.i, Osman ÇaVUf, 
tirmek .. bunların hiç biri, matlub olan hıçkıra hıçkıra ağlamağtan: Halil, KÜTd Şahin, Manav Mehmet 
tesiri husule getirememiş; ittihatcılar, - Artık, ben onu reddettim. Öyle Kürd Hamid. [Şahıslara dikkat_..,....,_ 
muhaliflerin açtıkları cereyanların önü- evladım yok. rulsun ... ] n 
ne geçememişlerdi. Demekten ~a, cevab verecek hal· (Arbm wr) * -===========~==========-=======-==-=ııı::aa=:ıı::::::=~ 

Diye mırıldandı. 
Görülüyor ki; (alim), (mütefek • 

kir) ve (münevver) geçinen; (ce • 
te idi. Elindeki feneri, tam zamanında ka· miyetin işlerine - ve • ittihatcıların gi· 

Gavur Mehmet, ileriden aörülmek pamıftı. Çünkü, zindanlara giden o dişlerine) muhalefet eden zümrenin 
tehll.kesı0nı· nazarı dikkate alarak fe • l 'h t" d b ' t k 1 uzun yo un nı aye ın en ır a ım gazete erdeki neşriyatları, ve ~uralar 
.ııeri derhal kapad . KutbWldaki ipin· sesler aksetmiye ba.,lamıştı. Hemen da, buralardaki beyanatları, gerek İs· 
den boynuna astı. Ceplerini ayn ayrı dehlizin ağzına gelerek sırtını sımsıkı tanbulda ve gerek tafrada garib bir un· 
)·oklıyarak bir şeyler aradı. Sonra: duvara dayadı. Sustalı bıçağını di,le- sur türemişti. · 

- Tamam. rinin arasına aldı. Ellerini pantalonu· Bunlar da, hiç bir, siyasi ve 
Diye mırıldandı. Sustalı bıçağını çı· nun ceplerine soktu, çıkardı. Vücu • idari gaye ve makaadları olmadığı hal· 

kardı . Sol eline aldı . Silr' atle ileri doğ· dunu bir yay aibi gererek beklemiye de, her ~ye muhalefet için bahane a· 
ıu yürümiye başladı. başladı. rayan, (idraksiz muhalifler) di. 

Gavur Mehmet, bef dakika kadar Öfkeli sıesler, birbirine karıfıyor.. Ortada henüz hiç bir fırka ve hiç 
&.öylece gittikten 90nra; karanlıkta bir Dehlizin kemerleri altında, anla,ılmaz bir fırkanın esasla programı çarpışma· 
yere çarpmamak için daima ileri tut· bir uğultu içinde, gittikçe yaklafıyor • dağı için bunlara (idealist muhalifler) 
tuğu eli, birdenbire bir duvara dayan· du. Gavur Mehmedin dudaklarındaki denilemezdi. Bunlar; her hangi fekil· 
dt. acı tebeesüm, gittikç'e arbyor; kalbi, de olursa olsun, bugünkü idareyi hır 

Gavur Mehmet, büyük bir mania şiddetle çarpıyordu. palamakla içlerinde bir sevinç duyan 
karşısında kalmaktan korkarak derhal O kal> ki; aenelerdenberi yalnız va· cahil bir unsurdan ibaretti. 
fenerin kapağını açtı. Fena halde canı zife hi•ile.. Ve yalnız vazife aşkile Bu unsur, gittikce büyüyen bir teh· 
ııkılarak: · çarpmıftı ... Fakat, ıbugün .. Ve bilhas· like haline gelmişti. lstanbulun ve tat• 

_ Vay canına . Yol, ikiye ayrıldı. sa şu dakikada biiıabütün bafka hisler ranın hemen her k~ ve bucağını da, 
Sağa mı gitmeli, yoksa sola mı?.. le çırpınıyor .. Vazifesinin en tehlike her an ıaatlamak istidadı gösteren bir 

Diye mırıldandı. · anlarında bile, vücudunun bir tek kıh volkan haline getirmişlerdi. 
Evvela, eğil~ek fenerle yerleri yok· hareket etmiyen Gavur Mehmedin vü· Ve nihayet günün birinde bu ~ol • 

ladı . Biraz evvel buradan geçenlerin cudu, şimdi tiril tiril titriyordu .. V ~ o, kan, tam Befiktaş karakolunun önün • 
\ayak izlerini aradı . Fakat, asrın tahri· tıpkı ilk defa olarak korkunç hır cm~· de patlayıvermifti. 
batına uğramış olan bozuk kaldmm yete hazırlanan, bundan. da vahşi hır Mefrutiyet tarihinde, (T odori vak'· 
taşlarının üzerinde. hiç bir r..işane bu· zevk ve heyecan duyan bır adama ben· ası) diye yer alan bu me,hur hadise 

k · · d • elimizdeki zabat varakalarına ve mah· lamadı. O zaman, geldiği isti ametı zıyor u. 
nazarı dikkate aldı. Düşünmiye baş • Sesler, artık tamamile yaklaşmıştı. keme evrakına nazaran • fU suretle 
ladı: Dehlizin içinden, ayazmanın mermer· cereyan etmşiti. 

_ Simdi ben bu taraftan geliyo • lerine doğru sollgun bir ışık ak.aetmiye Balmumcu çiftliği civarında Tatar 
rum. Girdiğim deliğe ve geldiğim yola ba,lam.ıftı. Ga ... vu.r Me~et, .. dehlizin Mahmud iaminde bir adamın Bedriye 

h 1 d do- udu isminde bir kızı vardı. Henüz on sekiz nazaran sağ tarafım denize tesadüf ~et a ın en ıçerı gr~ ~~~ .nu 
csdiyor. Demek ki, yolun sağ tarafı, de· bıraz daha kaydırınıt: büabutun dım· yaşlarında ve son derece güzel olan bu 

d'k b' h 1 1 1 t t kızı, • biraz oynakca olduğu için • ko· niz cihetinde bir yere ini}"Or. Halbuki ı ır a a m1'tı. Ş e am o zaman, 
Anemaı zindanlan, bu tarafta.. Şu elindeki mumla, defçi İbo dehlizden cası boşamıştı. 

k 1 · •· · Serbest kalan bu genç kadın, o ci • hakle, ben de sol taraftaki yol_u takip çı mıf; ayazmanın mermr erı uzerıne 
ilk adımmı atmııatı. Ve o anda ela, bo· varda bahçivanlık eden T odori iemi.n· edeceğim. T R _ı_l k ı 
ö-uk bir inilti ile iki adım ileri yuvar • de gen.ç ve güzel bir um oe • •• an .. ısı i.· Diye mııratdandı. Feneri, o yola u • e ba ı V b 
lanmış; elindeki mu mfırlayıp söndü· le aevışmeye f amışt~. . e gunun ı· 

ı zattı. ileri doğru baktı. Önünde bir a. ğü için her tarafı kor~unç bir karanlık· rinde de, babasının evını terk ederek, 
raza olup olmadığını ara,tıırdı. Yüz a· kaplamıttı. o Rum gencinin kuliibe9ine kaçmış • 
4ım kadar ileride bir kapı bulunduğu· 
nu görünce tekrar ~neri kapadı. Yü· Ve gene o anda; kemancı Fernan· 
rümiye ba,ladı. dez, büyük bir pflunlık ve korku ile: 

Daima ileri tuttuğu eli kapıya da • - M.fıaloviç.. Kaptan Mihaloviç .. 
E 1 Peııri.. Rica ederim, bana ilişmeyin. yanınca iıhtiyatlı hareket etti. vve Ü, 

f,üyük bir dikkatle etrafı dinledi. Hiç Sizden, hiç bir şey sormıyacağım .• Ka· 
ltlr ses alamaya.n.ca, fenerin kapağını dın, sizin olsun. 
çevirdi. O hafif aydınlık. içinde, bu ka· Diye bağırmıya başlamıştı. 
pnun aral.k olduğunu görünce: Fakat bu bağirma.sı, uzun ıürme • 

_ Demek ki, bu kapıdan geçmiş • mişti. Karanlıkta üzerine . ~ldıran iki 
ler ... Geçmişler amma, nasıl geçmiş· el, onu şiddetle yere devirmiş, ellerini 
ler? .. Acaba bu kapı açık mı idiL sımsıkı bağlayıvermişti. 

Diye söylendi. ea,ını kapının ara· Gavur Mehmet, büyük bir alışkan· 
lığından uzatarak iç tarafı da dikkatle lıkla bir kaç saniye zarfında F ernande· 
dinledi. Sonra, kapmm 0 dar aralığın· zin ellerini bağladıktan sonra. f~rlamış, 
dan güçlükle içeri girdi. Elindeki fe • ayağa kalkmış.. Hırsız fenerının ka • 

· f d" d. pagw mı açmış; yere bı,.kmış.. Kafa • 
nerı etra ına gez ır ı. . . . d 

V a Petrı. Çorbact iM- sına yediği yumruk darbesının şıd e· - ay canın .. . 
Kaptan Mmaloviçin beni kaldırıp at - ' tinden, daha hala sers~m hır halde ya· 

ki 1 · · İ•te yuvarlan· tan lbonun yanına sıçramış .. Onun el· tı arı yere ge mışım... " , _ 
· t' -' ku"ru··k çesme I•· lerini de ıımsılu bagladıktan sonra; ge· ten sonra, su ıç ıgım ~ . . " 

dığım merdiven. işte, kendime geldik· n)ş bir ne~e ~.la.rak: 
te o budala Hırvatın geldiği yol. işte - Bu ış, h•ttı./ 
o~u .. 1" boğuş,tu~umuz . y.er . . ~amam, 1Div• mırıldanrn•şta. 
hu kapı da, Eşekçi Salıhın gıdıp bana (Arkası var) 

tı. 

T odorinin baba11 Nikoli, Bedriyeyi 
babasının evine göndermek istemi.fti. 
Fakat, birbirlerini çılıgınca seven bu 8-
şık ile mifuku, birbirinden ayırmaya 
imkan görememişti. 

La'kin, neticenin fena bir akıbete 
sürükleneceğinden kOl'kan adam, doğ· 
ruca Tatar Mahmuda g.itmi.ş: 

- Kızın, üç gündür, bizim kulübe· 
de. Oğlumdan ayıramıyorum. Bunun 
neticesi iyi gelmiyccek. Gel. Kızını al, 
götür. 

Demişti. 

Tatar Mahmud, kulübeye gelmiş; 
kızına bir hayli rica ve tehdidlerde 
bulunmuş ise de, fayda vermemişti. 

Bunun üzerine Tatar Mahmud doğ· 
ruca Zincirlik uyu karakoluna gitmiş: 
kızının bu münasebetsizliği.ni şikayet 
etmi,ti. 

Karakoldan gönderilıen polisler, kız 
ile oğlanı kulübeden çıkararak Beşik· 
laf karakotuna sevketmişlerdi. Sonra 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Cerralipap hastanesine lüzumu olan 85 kalem eczayı kimyeviye - * 

ıikmeye konuhnuftur. Bu eczaların hepıine 475 lira bedel tahmin ol.-.r 
tur. Listesi ve prtname.i levazım müdü~.üğünde ıörülür. l.tellli ~ 
kanunda yazılı veaika ve 36 liralık ilk temınat makbuz veya mektuWle br 
nber 6/ 10/936 aalı cünii Mat 14 ele daimi aıcümende bu)unme ...... 

(8.) (1518) 

* * Şehir tiyatrosu tarafından çıkarılacak Türk tiyatrolu adlı mN> n 
kabı ile ikinci ve üçüncü a1_falarile arkaaındaki ilö aayfanm alt k • • 
konacak ilin ve reklim İfİ açık arttırmaya konulmuttur. Şartnammi " 
mecmuanın nümuneai 1nazım müdürlüjünde görülür. fdtıldil.- b....la 
yazılı vesika ve is liralık ilk teminat makbuz veya mektubile ...... 
6/10/936 aalı günü IUl 14 ile daimi mciimende bulunmalıdır. 

(8.) (1516) --

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

Ankar~ Yüksek Ziraat 
Rektörlüğünden : 

t -Yükaek Enıtitü ı.lcl7111i için yapbnlacak olan .,.~ milr.tMiyl. ciııııll 
.... ıösterilen elbise, ,_ato, manto kapalı zarf uauliyle elnillıM,. ... 

nulmuttur. p . .. .. uat 16 da ... 
2 - ihale 19/10/1938 tarihine rutlıyan ~esı ~u • 

törlük binumcla toplanan Komisyon tarafından ıcra eclilecektir. 
3 - Muhammen bedellll'i qaiıda yaalnufbr. 
4 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiatm % 7,5 dar. 

N.. · · .. _ _._ye bedava ............. eaini almak iltey...ı.L.ıllll• 5- umuneamıı~ ,...--
ıü Daire Müdürlüğüne miincaatlan. (1168) (1780) 
yapılacak MWiammea Yek6n Cimi 

Miktar Fiyatı tutan 
40 • so 1925 Kr- 86250 Kr. 
s - ıs 2500 " $7808 ,, 

434 • 500 2325 " 1102500 " 
t30 • ıso ısoo " 210000 " 

Kız talebeye kOltim ..,,.. 

'' '' Manto 
Erkek talebeye ka.tiim 

palto 
" " 

1566250 

TU.rk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmİftİr. 

e. cı Ketlde 11 I Birinci Te•rln / 938 dadar. 

Büyük ikramiye: 200.000 Uradlr. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) linlık iki adet milklf at vardır ••• 



5 Birincitqrin 

Nafia Vekilinin Son Postaya Beyanab 

Burdur hattının açılma törenini 
Bdşbakan yapacak 

(Baştarafı 1 inci 5ayfada) Kadıköy ıu tirketi 
~~r~ini hatırlarsınız. Bu karar üze • Kadıköy su fİrketinin de satın alın· 
ıin~ bu ayın on dokuzunda firket mu· ması için pazarbğa baflamak üzere • 
rahhas1arının Ankarada bulunman ve yiz. 
müzakereye başlanılması lüzumunu Radyo İltuyonu 
ltendile:rine tebliğ ettik. Ben de o ta • Ankarada 700.000 liralık bir radyo 
rihclc Ankaıaya gideceğim. Bu if için istasyonunun tesiı p1anları hazırlan • 
Anhnıda bir komisyon çalıFlakta • dı. Vekiller Jıeyctinin kararı alındı. 
dır. Müzakerelerde kat'i bir neticeye Hazırlık tamamdır. 
varılacağından eminim. lzmirclcki işleri tetkik ettikten son· 

SON POSTA 

• Saç dökUlmesl ve kepeklere 
k•r•• en iyi ve çok ratbet 
~""o' bir lllçtrr. 

İzmir hava aeferleri ra Küçük Mendrcs suyu islih ameliya· 
lzmir hava seferlerinin ba~lamaınn· tını ve Aziziye tünelinin inşaınnı da ~----. 

da acele etmiyoruz. Hava postalarının gözden geçireceğim. 
Doktor 1' 

memlelcctin muhtelif istikametlerinde lzmir tram-.aylan 
işlemesi mukanerdir. lznıirin Konak. ~- A~~n~ak tramva • ı 

Yeni tayyareler yının inşasına k.at ı hır ıstık.amet ver • 
On ikişer kitilik. dörder motörlü iki mek mecburiyetindeyiz. Belediyenin, 

tayyarenin alınmasına teşebbüs edil - Vilayetin noktai nazarları alınmışttT. 
miştir. Önümüzdeki sene bir kaç tay- Ankarada icabına tevessül edilecektir. 
'f'arc daha alınacaktır. Şayet lzmir tramvay şirketiyle bir iti-

Burdur hattı lafa varılamazsa bu işi Devlet Demir 
Burdur hattı işletmeye açılmıştır. yolları idaresine yaptırmak da müm -

Cumhurjyet bayramı akabinde Basba· kündür. 
kanın bu kısmın açılma törenini biz - lzmir otomatik telefon ~irkctiyle sa-
z.at yapmaları mukarrerdir. Ben de be· tın alma pazarhğımız bir şekil almıştır. 
taberinde bulunacağım. Başvekilin Keyfiyet vekiller heyetine arzolunmak 
bugünlerde lzmire geleceğini zannet· ıüzcredir. Bu i~ kat'i neticeye başlana· 
miyorum. caktrr. ADNAN 

Meşhut cür~mler 
Dün ilk defa tatil gününde ceza mahkemele~ ç~lıştıla~ 

(Baştaraf 1 ı inci sayfada) 1 yakaiıyan po~i:1e:.den bınydı. O da a ı -

lbrahim Zati Öget 
Beledıye karşısında, Piyedoti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra bastalarıııı kabul 

~----• eder· 

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

- Gazetenin esas yazısile bir ıÜ· 
tunun iki ıatırı bir (ııantım) 

sayılır. 

2 - SahHeııine göre bi:ı ıantinı ilan 
fıatı şunlardır: 

Sahife ı - 400 kuru~ 

ID 2 - %5f ID 

• 3 - zoo • 
• 4 - 100 • 

Diğer yerler : fi • 
Son r;ahlfe : - 30 • yanında 13 yaşında olduğunu söyle:>en kadaşının sözunu tekrarla~~· -. 

kızı vardı. Maznunlar iki en erkek- Hflkim maznun Reşada dondu. 
tiler: g ç 1 _ ,,.r:e dersin Reşad.. Sen bu kadın-J.'' 3 - Bir ııantimde vasati (8) keli· 

. Hiı!kim en evvel erkeklerden en gen-ı Iann peşlerine takılmışsın, söz atmış· me vardır. 
cıne sordu· ? ' SlD • 4 - ince 'Ye kalın yazılar tutacak)a• 

- Adın? Reşad inkfır etti. n yere göre santimle ölçülür. 
- Husnü. Haklın Hüsnüye sordu: .. ,_ ___ ._ _________ ,. 

- Ne iş görürsün? _Sen arkadaşının bu kadınlanı. soz 
- Talebeyim, orta mektepte.. athğını duymadın mı? 
- Hangi Ol't.:'l mektepte? - Duymadrrn.. .. .. .. 
- Şe) orta mektebi biurdım, liseSıe Nazire ayağa kalktı; Husnuye don-

ıırecektım. dü: . 
- Kaç yaşındasın? - Nasıl b'ilmezsin, b~nim_ on~. pcşı-

Son Posta Matbaası 

?\e:;;rıyut Md. : elim Raıtıp EM.EÇ 

SAHiPLERi: t A. Ekrem UŞ~KUGlL 
S. Ragıp EMEÇ 

Sayfa 

·-~- ~-------------,--------------------------·· inhisarlar U. Müdürlüğünden : . 

1 - Şutnameai mucibince u8000» kilo gaz Yaiı pazarbkla tahn alma·· 
caktır. 

2- Ekailtme 17/10/936 tarihine Taatlıyan Cumartesi sünü saat 11 ct.
1 

Kab.lafta Levazım Ye Mübayaat Şubesinddci Ahm Komisyonunda yapı· 
ı.c.ım.. 

3 - ~meler her sün paraaız ach geçen Şubeden ahmr. 
4-. .la~il~ eluiltme İçin tayin olunan &Ün 'Ye saatte% 7,6 pvemw 

paralarıyle bırlikte yukarıda ismi seçen komisyona müracaatlan. u1866u 

... * 
1: - Şartname v~ kqifnameai muc_ibince 4746 Lira 35 kurut kqif .,._ 

delli P~e Fabrikuında yapılacak ihata duvarı mfHb ~ ekaillnMI 
suretiyle talibine ihale edilecektir. 

2. - Eluikme, 13/,~ /1936 Tarihine raat1ıyan Salı sünii saat ıs ele~ 
batatla Levazım ve Mübayaat Şube.indeki alım. Komiayonunda yapıı.aiJiJ 
tır. . 

3. - Eksiltme .-nname ve ka.ifnameleri paruaz IÖZÜ ı~ KonııİI ~ 
yondan ahnacaktır. 

4. - Muvakkat güvenme paraıı (356) Liradır. 
5. - latddilerin eksiltmeye girebilmesi için kanunen aranılan vesilla ' 

lardan mada bu gibi itleri muvaff~iyetle yapmif olduğuna dair vesikala , 
riy]e birlikte tayin olunan aün ve saatte sözü geçen Komisyona gelmelıe .. 
n. "'· (1557). ,." 

6.664 
7.625 
9.496 
1.6ıS 

1.267 
-4.384 
2.440 
1.111 

336 
J.200 

* 
Adet ıskarta çul : 
Kilo yamalık kanaviçe 

., ıskarta ,, 
,, yamalık çul 
,, ıskarta ,, 

" ,, ıp 

• kınnap " ,, 

" " 
çuval 

* 
Papbah~ Fabrika.mula 

,, ,, G. mamul kıl çul 

" 
çinko: Karaağaç fİ§ek depo•uzda 

Yukarda cins ve mikdarlan yazılı ıskarta malzeme 20/I0/9• 
tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da pazarlıkla sablac:aktır. İstek
lilerin mallan görmek üzere hergün Abırkapı Bakım evine ve pazar
lık için de tayin olunan gün ve saatte "9 1~ güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdür-
lüğündeki Satış Komisyonuna müracaatlan. "1666 ., 
----- ---

HEMORRON 
Ameliyatsız basurlan tedavi eder, tesiri katidır. 

- Yınn· mizden gelmeyin ben senın bild·gın ka-
Öte1nn:·~ordu: dınlardan değiUm sonra fena olur de-

- Adın? diğimi duymadın mı? 
- Re a' Karakolda hanı duyduğunu söv~- Okstrenlere: KATRAN BAKKI EKREM 

şa • 
- Tevell'i.idün? miştin.. • . 
- 'reveBüdümü bilmiyorum. Hüsnü aşaladı .. Hakım: 
- Nüfus cüzdanın yok mu? ~Ne dersin .?una?: . . dum am-
- Kaybokl _ Bir şey so ledigını duy - · . , 

S 
u. . .. red. - . in farkında degılım. 

- en kaç yaşında olduğunu bil mı- ma, ne SO) .ıgınd ' ld' Reşad tevkif 
Y0 rmusun? Karar tefhun e 1 ı.. . 

· N" r doğum yerınden 
. - Tevellüdiımü bilmi)orum an1ma .,ediliyordu. u usu 

Yırıni yaşındayım.. sorulacaktı. • ko-
Ma · . . .. Mahkemeden çıktıgııntz zaman 

tim.. znun yırmısınden çok fazlcı go- • 1 rında siyah çar"afh 
uyordu. ridorda otu~. Y~~ a _ .. a-ıı oıdu; 

- Evli misin? bir kadın bungur hungur g Y 
- Evlıyim yanına sdro].duk: 
- Ne iş y~parsın'> _Bayan sen kimSin? 
- Yapılarda ça1ı~ırım. _ Reşaclm karısıyım! 
Hakim kadına so d _Neye ağlryorsu~? 
Ka<iının adı Na;reu .. 3.f yaşında, ve - Kocam hapse gırecek.. 

tv'.11. ' _ Sonra da çıkacak .. 
K k ma o zamana kadar 
adının kızının adı Mfüvet, ya~ 13. - Çıkaca am ereden bulacağım'! 

Kadın anlattı, hiç şaşırmadan, hıç ekmek parasını n * 
kekele~eden anlattı: . . hkemede daha evvel bır kaç 

- Bız gece komşudan dönü:>orauk: Aynı ;;_a 'örülınilştür. 
Bu adamlar pesimize takıldılar. Hanı dava .~.kd g ede Kağıtbaşı mevkiindc 
~u ) ok mu? • Buyu erd Mehmet oğlu Mehmet 

Re d · 150 numara a k .şa ı ışaret etti: b ta a ve başkalarına hakaret etme·-
- Işte laf atan odur. za 1 yl 'eli 2 gün hafif hapse malı-
- Laf attı d ded'? ten suçu ı · a ne ı. A d'ld" 
- Ben de beraber gelebilir miyim, kum e 

1 ı. * 
d€di. d Diğer bir davada da hem avac!, 

- Sonra siz ne yaptınız? 
- Ben döndtiın bana bakın, dedim, 

~en sızın lfldığini~ kadınlardan deği-
1iın, her kuşun eti ) enmez. Amma ~~ 
ciu ış etmediler. Gene peşimiz sıra yu-
tildüler. 

Baktım olacak gıbi değil, merkeze 
doğru yurüdüm. Polise soyledlm .. On
tar biraz ötede mzi bekliyorlardı. Po
lisler gittiler, yakalayıp getirdiler. 

Jiakim kadının kızına sordu: 
On üç yaşındaki Mürvet. d.e a~ne:;l 

~ibi, h · ç kekelemeden annesının soj lc
dıklerini tekrar etti. 

Sıra şahitlerin dinlenilmesine gel-
nıi tı. Şahit olarak iki polis vardı: 

PoJı : 
_ Ben, dedi, merkezde meş uldüm, 

bu k dın haber \ereli. Gittık vr· yo.da 
buı}ları bulduk. Bunların bulu ıdukla
rı ) o1 cadde falan değildi. Bir sokak a-
rasıydı. Orada durmuşlardı. Belli ki bu 

nları bekliyorlardı. 

h m de suçlu mahkCım oldular: 
e Arnavut Ramazan, Hüseyi'_l:e bıç~k 

çekmekten suçlu idi. Fak~t Hus:yının 
de odunla mukabele et.ınış oldugu te· 
beyyün ettiğinden Ramazan hapse ve 
davacı Hüseyin de para cezasına mah-
kfun edildı1er. 

Bir dava dalıa: 
Ze) nel ve Mahmut birbirlerile kav· 

ga etmişler, Zeynel Mahmu~ui bıçab~~ 
aralamış. Fakat bu dava ıç n ta ı,.,! 

~dlinin verdiği rapor kat'i olmadığın
dan dava başka bir güne bırakılmış· 

tır. 

* Bu suıet1e dün "tatil olmasına rağ-
men sabahtan saat 19 a kadar 20 da
vaya bakılmış, bunlardan ikisi ~sliy.e 
cezaya, yedisı sufü cezaya verılmış. dı
ğer 1 ı i hakkında da ademi +akıp kara· 
rı verilmiştir. 

Dün yapı}an bir cürmü meşhud ne-
ticesinde bir Alman kadıl}l da 3 aya . . 

--~~~~~~~~~~~~~~-..,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis. 

Şekerli limonlu 

•• z o.z 
' 

Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşı
ğından bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan 
gazozlu şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra 
alınırsa midevidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine 
HASAN gazoz özile yapılmış buzlu limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel ter
tibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. ·Harareti teskin eder. Şişe 
20, orta 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

K OMA T ıZM 
LUMBAGO 
Si YAT lf{I 

ağrılan T E S f{ 
ve izale 

Har eczanede arayanıı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ ----./ 

öGRETMENLER OKUSUN! 
Amerika bölgesi talebe ispekteri Ragıb Nureddin Eğe, bütün 

öğretmenleri alakadar edecek çok mühim bir kitap yazdı. Bu kitap 
baştan başa yepyeni bir tezdir • 

.- ÖGRETMENİN SINIF DIŞI ÖDEVLERi 
Adını taşıyan bu kitabı her öğretmen okuyacak ve faydalanacaktır. 
Tanesi 75 cildlisi 100 kuruştur. Taşradan posta parası alınmaz. 

'- Muallim Ahmed Halid Kitabevi ~-r 
• 

~ • • . : !. .• ~ . • ~ . -

iSTiKLAL LiSESi 
D 1 B·E K T 6 B L G el t) N D B N: 

Kayıtlara devam olunmaktadır. 
- 7 nci-10 ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
- isteyenlere kayıt şartlan bildiren tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Tel 22534 
. '- •. , : • .:· .,.;ıl . • 

Nafia Vekiletinden: 
17 Tetrinievvel 1936 Cumarteai günü saat 10,30 da Ankara Nafia Ve

kaleti Malzeme Eksiltme Komiıyonunda ataiıda yazılı iki parti kayın Tra· 
vers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Birinci Parti Zonguldak Vilayetinin Devrek kazasının Y enidağ Ak· 
çasu devlet ormanından kesilmek tartile 105776 lira 40 kurut muham • 
men bedelli 68970 adet normal ve 1170 adet makaslık kayın travers. 

... 2 - İkinci Parti Bolunun Düzce kazasının Kınk devlet ormanından 
.keailmek tartile 77476 lira 50 kurut muhammen bedelli 35640 adet nor· 

mal ve 585 adet makashk kayın travera. 
3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 kurut ve ikinci 

parti için de 5123 lira 83 kuruttur. 
4 - Birinci parti eksiltme t•rtname ve teferrüatı 529 kuruş ve ikinci 

parti de 387 kurut mukabilinde Nafia Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
verilir. 

5 - istekliler teklif mektuplannı 7-5-1936 tarih ve 3297 sayılı Resmi 
gazetede çıkmıt talimatnameye göre Vekaletten alınmıt vesika ile birlikte 
17 Tearinievvel 1936 Cumartesi günü ıaat 9,30 a kadar Veki.let Malzeme 
Ekailtme Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. 

6 - Hususi mukaveleli orman aahipleri de kendi ormanlarından kesil-
mek üzere eksiltmeye girebilirler. (1132) (1728) 

M 
Dizel motörlü, mazutnı 

BENZ - MERSEDES 
masraftan yüzde seksen iktisad 

YAMAN ŞiRKETi 
"' lstanbul şubesi ı Taksim bahçesi kar,ısı No. 25 , 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

1. - Merkezimize aid kavak istimbotu açık eksiltme ile tamir ettirile -
cektir. K~if bedeli (1953) liradır . • 
, 2 - Bu işe ait şartname şunlardır: L · 

A. - Fenni şartname. 
8. - İdari tartname. 
3. - İstekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak lstanbul Lima

nı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4. - Eksiltme 16 birincit~rin 1936 Cuma günü saat 14 de Galatada Ka

ra Mustafa P~a sokağında mezkUr merkez satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

5. - Eksiltme açık olacaktır. 
6: - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 50 kurut muvakkat teminat pa • 

n.11 ile en az 3000 liralık bu gibi tamirat yaptığına dair bir ehliyet voaibaı 
göıteınneai f&rlbr. (17 48) 

B A NZOPiR iN kaı~leri '1ER vERoe 40r.t,;ı.~. 
. ~f<.. ~ · :J\'L~~ı•.,, Tf''· .... L~P. rl~\._r:.'-" c:·:~ ... ·~~Lıı<.(3,..,c..::~l.J~: M{\ı.'°!'-•c ,;:ft~ r 

Bütün göğüs 
hastahkların m 

kara habercisidir. 

Hastahk ihtimallerini 

alanık yok eaet>ilirsıniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarla hazırlanır. 
Rahatsızlıkları, ağrıları defet
mekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, midenize 
ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

,.. ' KANZUK 
Saç ekslrl 

COMOGENE 
Saçların köklerini ıcuvvetlendirir. 

Dökülmesine mlnl olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvUnemasını kolay
laşbrarak hayat kabiliyetlni arttı· 
rır. Ll\tif rayihalı bir saç eksiridir. 

lnelll• K•n•uk l!cz•11••I 
Beyoğlu • lstanbul ... 

.....- mukabilinde bOyUk bir tab PER
lOOENT diş macunu alabltirsinlz, 

PERLODENT fenni bır tarzda hazırlan·
mış, iyi, idareli va çok hoş lezzete malik 
•olub, nefesi serfnletlr ve dişler! mü-
kemmel surette temlz,er. -·-,,,,~ ve ~ • Nllt.OPENT·t ol.tut, ·U.~a lu. 
~ o&ın. ~ ~ ~i.md4 

~-------------------,----------------------------..-,.1 1 Em16k ve Eytam Bankası llAnları 

Satılık Apartıman 
Esas No.sı Mevkii ve ne~ ... Depozito : Lira 

C. 16 Beyoğlunda 'Sormagir mahallesinde Değir- 1900 
men Çılanazı Çömlekçi sokağında eski 'J 
yeni 21, 33 Soğancı oğlu sokağında eski 14, 
yeni 12, 14 No.b bir bodrum katını ve dört 
daireyi muhtevi aparhman ('imdi Cihan • 
giı· caddesi No. 31) . 

Tafsilatı yukarda yazdı Apartıman peşin para ile satılmak üze.-e açı* 
arttırmaya kd'nulmuştur. ihale 9 Teşrinievvel 1936 tarihine tesadüf edeıı 
Cuma günü saat onda yapılacaktır. T aJiplerin Şubemize gel~eleri. ( 409) • 

Kimyager alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar-U. Müdürlüğün

den: 
Ankara Civarında istihdam edilmek üzere diplomalı Kimyager alma " 

caktır. İsteklilerin İstida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatla .. 
rı. cc1567» 

Devlet 8asımevi Direktörlüğünden: 
Basımevinde keşif mucibince yapılacak otomatik yangın ihbar 

tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 21/10/936 Çartamba günü saat 15 de Basımevinde yapıla

caktu. İsteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçesi olan 
266,5 lirayı Basımevi vemesine yatırm~ları gerektir. Şartname Dl
rekt6rltikten istenilebilir. «980» 


