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Kamufay Sancak davamızı yüksek 
bir heyecan ve kuvvetle müdafaa etti 

• * 
---==---=::::iı:::ııl::m------==-=--====---------=--~/ MECLiSTE BÜYÜK BiR GÜN 

Hatay Türkleri için 
hürriyet, istiklal istiyoruz 

korgeneral Şükrü Naili'nin cenazesi dün Edirneden getirildi ve Merutmle gömüldü. Şükrü Naili'nin «Meb
nıetcik ıevıiaiı> bir darbı mesel kadar ınqhurdur. Reunimiz kıymetli Generalı dünkü cenaze meruiminde 

evlitlannm omuzunda a&teriyor. Cenaze meruimine ait tafailitı 6 mcı aayfamızda bulacabmız. 

Suriyedeki karışıklıklar gittikçe büyüyor 

• 
iki gözü kör bir hırsız 

Hariciye Vekilinin izahatı coşkun 
ve tasvlbkar alkışlarla karşılandı 

Büyük milli davamız Milletler Cemiyetinde görüşülecek, 
Söz alan meb 'uslar Sancak meselesi karşısında Türk 

milletinin yüksek hassasiyetini tebarüz ettirdiler 
Ankara, 2 7 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) -Meclis bugün biri üçte, bi
ri de üç buçukta iki toplantı yapmıştır. 
İkinci içtimada Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras Antakya ve İskenderun me 
selesi etrafında mühim beyanatta bu
lunmuş ve sözleri coşkun ve tasvipkar 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilinin izahatı 

Silah kralı Muğlalı Basil 
Zaharof dün öldü 

8uil Zaharof 
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'!R·esi~i Makale: D Tasarruf ve israfa Her gün 
r 

Sözün Kısası 

Milletler Cemiyetinin 
İçindekiler ve dışzndekiler 

1 

Bazı insanlar tasarruf kelimesini 
boğazlarından ve en zaruri ihtiyaçla
rından kesmek anlamına alırlar, ve 
bu tarzda hareketi en büyük bir me
ziyet olarak kabul ederler. 

Bu gibi insanlar di.işi.inmezler ki 
boğazdan ve zaı mi ihtiyaçlardan kes 
mek tasarruf değil, biH'ıkis en büyük 
israftır. Çünkü vücudün ya~am:ı ve 
dayanma kabiliyetini eksiltir. 

Hakiki tasarruf, faydalı tasarruf, 
mümkün olduğu kadar çok kazanmak 
ve bu kazanılan para ile de zaruri ve 
faydalı şeyleri en münasip fiyatlarla 
almakla, bir mikdar da artırmaktır. 

Boğdunı da 
Geldi111f 

!. Tal•.1 

D evairde is takib etmenin ne aıı 
mür törpGleyici, sinir yıpratıci, 

yaman bir şey olduğunu bilmem ki 
herkes takdir eder mi? 

Bu, ekseriya iki taraflı bir azaptır, 
Hem iş sahibi, hem de hazan o işi gör• 
meğe memur olan kimse bütün hüsnü 
niyetine rağmen, kendiliğinden hadiı 
oluveren müşkülat dolayısile, aynı su• 
rette ve aynı derecede müteessir olur
lar. Nidelim ki bu teessürün iki tarafa 
da hiç bir faydası yoktur. 

c=-~~~~~--~.;;;~,;.;;;;;;;,;;;,;,~~~~~~.;;.;...;..;..;.;;~~~...;;;.;;,.;..;~,..;...;..;,;;;;;;;.;;..;,,;,_;,,......;;;...;~,;;,;,;~~~~~~..;..;.;;;~;-. 

(SÖZ A SINDA) 
Öyle erkan ve rüesa bilirim k~: 

~- -· 
HERGUN BiR FIKRA 

Aşkta yaşın 

- Efendim! Merhamet buyurun!. 
Şu kadar zamandır hali intizardayıiıl·• 

Diyen adama: 
- Haklısın ama, ne yapayım~ A 

çık yerimiz yok .. 
Ehemmiyeti Cevabını verirken, gözleri dolu do· 

Var mıdır, yok mudur? ıu olur, yüreğinin en hassas noktasl 
sızlar. 

sahibi 



Alman - Japon 
Anlaşmasına 
• • ita/ya girmıgor Asiler Madridden çekiliyor e Akdeniz fırtınaları 
ltalya sefiri İngiltereye • Jngiltere - İtalya 

k l • ı·i: • ·ı h /[ı • J teminat verdi münasebetleri 
General Frankonun uvvet erı unıverslı e ma a esınue Londra 27 (A.A.)-iyi malfunat al kdeniz, sükünetile meşhurdur. 

Yiyeceksiz, SUSUZ kaldı QT. makta ol~n mahafil, M. G~inin !1.1. Arada bir rüzgarların elind~ ov-
• l " d • Eden ile görüştüğü esnada. Italyanm namaz, kabarmaz değil, fakat, da ga'a-'spanga Milletler Cemiyetı.·nin top anmasını ısf e l Komünimıe karşı .Ja~nya ı!e .~ltna.n- nnın üstiınde dolaşanlar için tehl ke 

l ~ ya arasında akdedı~ ola~ ıttif~ ış- yapan huysuzlukları yoktur. TiryestP-
Lo d 27 (H ·) _ r· panya hü] Kabaleronun 22 yaşındaki oğlunu kurl riddeki ileri mevzilerini terkedecekler- tirak etmiyeceğini söylemış oldutiunu nin dünyaca meşhur olan «bora• sıma. 

n ra ususı s a· B iki b" ·t ı ·· lik kted' ı hallidir. Bununla beraber, bir hdyli kfuneti Milletler Cemiyeti Umum Ka- şuna dizmişlerdir. 1ır. hu .. gk3:_Zete, milı~ !111. ~· yoMze dm~d. beı an etme ır er. 
1
. . 

1 
. • f 

. . - . .. · C · t k · _ . . o an u umet ısıennın, a rJ m Ayni mahafil, gerek spanya ış erm- zamandan beri bu deniWe siyası ırt1 -tıpligıne muracaatla, e~ye . o~eyı Lizbon, 27 Röyter AJansından ~ Dı- met.hallerine hakim bütün sevkülceyiş de ve gerek komünizm aleyhtarı cephe naların da bıri durup diğeri başlıyo ·. 
nin derhal toplanınasmı istemıştır. B ario de Lisboa gazetesini~ em~ıy.ete noktaları işgal etmekte bulunduklarını meselesinde İtalyanın İngiliz _ İtalyan Bütün İngiliz donanmasının Akden z
toplantıda, İtalya ile Almanya tarafın- şayan bir membadan aldıgı malumata yazmaktadır. Asiler, Üniversite mahal- mukarenetine engel olabilecek her tür deki arkadaşlarına yaroım için Maıta 
dan General Franko hükumetinin tanıl- göre asiler, Madrit - Valancia yolundan lesinde yiycoek.si.z ve susuz bir halde fü hareketten sakınacağını beyan ey!e- ve İskenderiyede toplanmalannı ınu
mış olduğu meselesi görüşülecektir. Di- başlamak suretile payitahtın bütün hakiki surette mahsur kalmışlaroır. mektedir. cip devamlı fırtınanın henüz sük\ın bul 
ğer taraftan verilen bir habere göre, fı- münakaiat yollarını kesmekten ibaret ;Hiç kesilmiyen bir ateş alt~nda nevmi- Paris, ı 7 _ Paı is ga:-eteleri, birçok duğu bir zamanda şimdi bir fırtına dcı 
siler ellerinde esir bulunan Başvekil yeni bir tabiye tatbik etmek üzere Mad dane mukavemet etmektedırler~ devletlerin ve bilhassa Ingilterenin A~ Garbi Akdeni:zde, İspanya sularında 

' man _ Japon itil3fmm imzasını gayrı koptu. İtalya ve Almanyanın Burgos 

E 1. ş· k . Parı·ste yeni Japon Ordusu müsait su~ette karşılamış olduklnnnı hiıkfunetini tanımasından sonra Gene-reğ J l eti yazmaktadtr. ı ral Frankonun cHalk Cephesi• liman-

ı d h"" _)• J Jd t k • d•J• Le Journal diyor ki: laıına ve ecnebi gemilere karşı ittiha-Satı a ın 1 c :ııse er o u a vıye e ı ıyor İngilterenin Japonyaya karşı mu - Zllll düşündüğü tedbirler üzerine bir 

Mukavele dün Ankarada 
imzalandı 

Amele patronlar federas
yonu binasına hücum etti, 

4 kişi yaralandı 

Bütçenin yüzde 47 si 
müdafaaya tahsis edildi 

kabil taarruzu artık gecikemez. taraftan Burgos hükfımetine karşı va-

Ankara, 27 (Hususi) - Ereğli ma
<len kömürü fyansız tıirketinin hüku
metçe satın alınması hakkında cere
yan eden müzakereler bugün burada 
neticelenmiş ve şirket mürahhaslar1 i
~e lktısat Vekaleti mümessilleri ara
eındaki mukavele imza. edilmiştir. 

Yalnız Matin gaze'esi, bu itilafın im- ziyet almak ve öte taraftan da İspanya 
zasından dolayı memnuniyet beyan et hjdjselerinden istifade ederek GarbiAk 
mektedir. denizde kendiJerine yerleşec;ek nokta

Musolininin Peşte ziyareti 
Buda.peşte 26 - Romadan bildiril

ttiğine göre İtalya ile Macaristan ara
eındalci müzakereler nihayetlenmiştir. 

T ol·yo 27 (A.A.) - Kabine, 1937 
Paris, ı 7 (AA) _ Patronlarla ame- büt~esi~.i ittifokl~ k~~ul ~tmiştir. Büt

le sendikaları arasındaki ilrtilaflar do- çenın yuı.de 42 sı mıllı mudafaaya tah
layısile dün akşam birtakım kargaşa- · edilmiştir. 
lıklar olmuştur. 2,000 amele, Paristeki Başvekil M. Hirota, hükumetin 
patronlar. L::derasyonu 'binasına hücum başlıca dört vazifesi olduğunu söyle
e~lerdir. Amele,, mobilyeleri parça- mişfir. Ordunun takviyesi, halkın ya
lamışlar ve binada çalışan dört elek- şama «standardı, mın muhafazası, ik
trikçiyi yaralamışla~dır. A tısadiyatın inkişafını temin ve harici 
Bazı mahafilde Fransada urnumı ticareti arttırmak 

grev çıkması endişesi vardır. ___ . __ _ 

Japon sefirinin bir izalıı 
Şehrimizdeki Japon sefar.eti, gazete

mize gönderdiği bir izahname ile, 25 
Teşrinisanide Berlinde imzalanan Ja -
pon _ Alman antikomünist an1aşması
n:n h'ç bir gizli tarafı olmadığını ve 
bu anlaşmayı imzalayan Japonyamn 
be) nelmılel bir blok teşkil etmek niye
tinde bulunmadığını tasrih ve beyan 
eylemektedir. 

~~---~~-

Amasyada Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti Musolini'nin Peşteyi ziyaretinden 

onra, ltalyan Kralı da Macar toprak
Garını ziyaret edecektir. 

Leh - Rumen dostluğu 
Varşova 27 (A.A.) - Dün ak

.şam M. Beck tarafından M. Antenes
co şerefine verilmiş olım ziyafette iki 
hariciye nazırı, Leh - Rumen dostlu
ğundan bahis nutuklar söylemişlerdir. 

Donanmamız 
Yunan sularında 
Filo Maltadan ayrılırken 
samimi nutuklar söylendi 

Amasya (Hususi) - Vali Talat 
Öncelin reisliği altında 300 kı4;ilik bir 
içtima yapılmıtı. ve Çocuk .Esirgeme 

Londrada dün mühim bir Kurumu idare heyeti seçilmiştir. içti ~ 
toplanb yapıldı mada bulunan A.masyalıılur kuruma 

Beynelmilel vaziyet 
ve · ngiltere 

Londı:a 27 (AA.) -Bugün öğle vak azami surette yardunda bulunmıya ka
Atina 27 -Gazetele~, Cumartesi gü 'ti kabine 'hususi bir toplantı yapm1ştrr. rar vermişlerdir. Kurum için münas?b 

nü Fal~ ~a gelecek olan Türk i13u toplantıya o kadar büyük bir ehem- bir bina d. ... aranmaktadır. Amasya sıh
filosunun v nanistanı ziyareti münn- ,miyet atfolumnuş idi ki birçok ınaZJr- hat müdiırü Tevfik &z.uruma tayin e-

ugoslavyada 24 komünist 
yakalandı 

sebetiyle 1 etli y~lar neşretmek - lar, bunda hazır bulunmak için, başka dilmiş, Amasya hastanesi dahiliye mü-
tedirler. yerlere gitmek ve başka .işlerle fil0-.Ş- tehassıslığma da doktor Fazıl getiril • 

Belgrad 27 (A.A.) - Ağram po
Qisi, bir çok şubeleri bulunan bir komü
nist teşkilatı meydana çıkarmıştır. 24 
kişi tev.kif edilmiştir. 

·~--n a~~n .. .. guı olmak için .girişmiş oldukları taah- miştir. 
ValeUa, 2o - Aıniralınıız Ştıkrıı O- hütleri bozmak mecburiyetinde kalmış -.:..:.- ·- -· --·"" · ·-·-·-· ·- ·---

kan dün t ece Yavuzda verdiği veda zi- lardır. Bu toplantının gayesi,, beynelmi •• • '"'\ 
y.afetin• e Ingiliz donanması kum.andan Jel vaziyetin derin bir tetkike tabi lu- Çarlar ulkeSJDde 
Amiıal S Dud.ley P.ounda hitaben tulrrıası olduğu Z."tnnedilmektedir. 

Tiirk donanma.ına karşı gösterilen bil- ' Kabinenin toplantısında İspanyadaki bir Türk zabiti Bursa belediyesinin faydah yük ve samimi hüsnü kaıbulden. ~la~ı vaziyet.in müzakere edilmiş olduğu zan 
hizmetleri teşekkürlerini bildirmiş ve d~~tir k~: !YJlunnıaktadır. Ancak yeni ihiç bir !ka-

,. «Gör.düğümüz bu yakınlık umıt ettı-
1
r.ar alınr.:ıamışhr. 

Bursa (~ususı) - Son aylar zar - ğimizden <iaha fazla olduğu :ve bu dost • ------
fında bcledıyc ınemuriarı 113 kok - luk ve yakınlığı gerek Cumhurb~şka- M J tt k 
nıuş balık, 145 noksan kantar ve tera- nımıza, gerek milletime anlatmayı 'biır em e e e ış 
iti ~alamışlardır. Frenleri bozuk l 7 va~fe bilirim.• . Nevşehir (Hususi) _ Nevfehirde 
otomobil noksaıılannı trunamlayıncıya Ingiliz Amirali de ço.'k hararetlı ke- b. h ft d b ri şiddztli bir fırtına l ·· _ 
kadar hareketten menedilmiştir. Şehir- ~- .1eler1e Şükrü Oltana teşekkür be- 1_.: a .. 8 ankte v:e kar yag-makt ;u 

k h' · tir .K.Um surme e auır. 
de 5?0. den fazla serseri köpe ze ır· yan etmış - y a,ğan kamı irtifaı i5 aantimetreyj 

lenmıştir. 8 1 ·k 8 k'I' Londrada bulmustur .. Odun ve kömür fiyatları 
Sehirdeki esnafın dükkanları sun e çı a aş ve 1 1 'k" . ·1· fı latılmıcrhr 
~ . . d. ı ı mıs me r ._-~ · 

bir surette teftiş edilmektedir. Yolsuz hır kaza geçır 1 Edimede Kar devam Edi:yw. 

hareket ~den 2 fırın kapatıl.m~ştır. . . Londra, 27 _ Be'l~ Başvekili M. Edirne {Hu si) - Kar yağışı dc-
Beledıye mezbahasının ıslahı ıçın Van Zeeland, dün buraya gelmiştir. vam etmektrıdir. 

büyük bir gayretle. çalışılmak~.adır. Kendisinin buraya muv~~~ında, ~- Soğuklar <!a bütün ~ddetile devam 
Mezbahaya suçuk ımal etmek uzere tağraf muhabirlerinden bırmın fotog - etmektedir. • 

bir çok makine ve malzeme alınm*t.r. raf lfunbası infilak. etmiş ve cam par- Bur 

çalan nazırın ayak ucuna kadar gelmiş B (H ") O .. d '- _ 
. ursa ususı - ç gun enı;>e-

tir. • -· ___ j!· k v ak dı U rn mu c;ıruwıyen ar ya,gm ta r. -
Bartmda go~eş ekzersizleri 

ludağ karla örtülmüştür. 

Tefrikamızın ikinci 
kısmı başlıyor 

lar tedan'lt eylemek fikirlerile hateket 
etmeleri muhtemel görünen İtalya ve 
Almanya devletlerinin bu yoldaki 
muhtemel projelerini tahakkuk sahası
na çıkarmaktan meneylemek maksadi
lc İngiltere, Maltadaki donanmasmdan 
kuvvetli bir müfrezenin İspanya su~a
rına gitmesi emrini verdi ve ayni za
manda Malt.adakı bütün bahriye zabit
Jerinm ve gemi mürettebatının izink
rini geri aldı. Bunlar, ikinci bir fırtına 
alametidir. Fakat, öyle görünüyor ki 
alakadarlar bu münasebetle İngiltere
ye yeni teminat vermişlerdir. Bu saye
de de fırtına yatışmış gibidir; eğer biı 
taraftan yeni bir rüzgar üflemezse ... 
Mevsim de rüzgar mevsimidir! 

* Akdenizdeki fırtınaları yatıştırmr:.ya 
yarayan feylerden biri de İngiltere -

İtalya münasebet 

1 
Wglltere lerinin son gün-

it l f !erde almak isti-
---- dadını gösterd" ği 

yeni istikamettir. İ~ya mı İngil.tere 
ile anl~mak istiyor, Ingilteıe mi Ital
yaya yakla.,c:mıak arzusundadır? Yoksa 
lber ikisinin de anlaşmaya uzun boylu 
niyetleri de yoktur da dostların alış 
verişte görmeleri için ikisi de biribir
lerine cilve mi yapıyorlar? Bu cihetler 
pek malfım değil Fakat, gazeteler, res
mi ağızlar böyle •bir arzu ifade elmek 
hususunda her iki tarafta da müttefik
tirler. Son büyük Faşist meclisi içti
malarında bulunmak ve ayni zamanda 
İtalya - İngiltere münasebetleri hak· 
kındn izahat verip yeni talimat almak 
üzere Romaya gelmiş olan Londra se
firi Grandi vazifesine avdet etmiştir. 
Faşist Meclisi aldığı izahattan ve İn
giltere ile an1aşma teşebbüslerinden 
memnun görünmüştür. Zannedild:ğine 
göre, bundan sonra bu anlaşma teşeb
büsleri daha iyi inkişaf edecektir. Ne 
üzerinde :ve nasıl anlaşma? Şimdilik bu 
noktalar çok karanlıktır. - nt. B. 

İzmir müzesi 
fzmir, (Hususi muhabirimiz • 

Bartın (Hususi) - Bartın Halkevi 
nıemlekette spor faaliye'tinin ilerleme
sine büyük ehemmiyet vermektedir . 
Baıtınıı gençlerden bir grup Halkevi 
spor komitesi başkanının nezareti al
tında alafranga güreşlere çalışmakta
dır. Epey terakki eden bu gençler ara
sında iddialı ekzersi;z maçları yapılmak
tadır. 

Romanya Erkam Harbiye 
Reisi Varşovaya gidiyor 

den) - Kültür Bakanlığı lzmir Anti
kite müzesinin zenginleştirilmesi için 
bazı kararlar almıştır. Priyen harabe
lerinden 1216 parça, «Ba1ab> Milet ha-

Alinada soğuktan rabelerinden de sı2 parça eser tzmir 
Varşov~ 2 7 (A.A.) - Gazetelerin Bir ada..m öldü RASPUTİN müzesine nakledilmiştir. 

Maçlara her 15 günde bir devam edi
lecektir. 

bildirdiğine göre, Romanya ordusu, er- İzmir müzesine getirilen eser!er, mi-
kanı harbiye reisi General Samsenovi- Atina, 27 (Husus1) - Yıunanis- (Çar1ar ülkesin~ bir Türk zabiti) }attan önce ahmo 

881
rdan başlıyarak, 

el·, yak•nda Varsovaya gelecektir. ~-n.:ı_ "''ıgv uklar bu sabah bir derece h ba§lığı .altında neşretmekte olduğu- 1 be · · k d d 
~ • ıLG ws ""' muz tefrika. karilerim.izin .a.l.akasıru mi attan sonra şıncı asra a ar e· 

. • • fifiemi~tir. Dünkü şiddetli soğuktan günden güne daha fazla celbetmekte- vam eden devirlere aiddir. Arkaik. E -
Adapazarda belsdıye faalıyetı Atinadan bir edam ölmüştür. Trakya dir. Haıouki tefrikamız asıl bundan Jensitik, Greko - Rumen ve Biznns de-
Aclapazarı (Husu i) - Belediye ve Makedonyada icar devam etmekte- sonra en heyecanlı ve en meraklı :saf- virlerine aid mermerler, milet tiyatro -

Karamanda bulgur istihsali faz1a şebrin muhtelif yerlerinde yangın için dir. hasına girecektir. Bütün tarihi tefti- '1 sunun hayvanat avlarını gösteren mer-
K (H '") Kar:am dört büyük havuz yaptırmıştır. Çarşı Bir Yunan :apunı ' ya Dü~; kabnnı leuetle okuduğuunz muhar- lmerden 24 büyük rölyef delzmire getİ· araman ususı - an ~ b · - - ' 1 1 

i9inden geçen dere her sene 1500 dö- içindeki helalaT, beton olarak yeni Atina, 27 (Husuci) --8,000 ıton· rir; bilhassa u eseri ıçın çog ugra~- I rilmi~tir. Eserler.in tanzimi için ça ışı -
b ıl k B 1ar _:ı...an d-ı.~ y mış, (Çarl r) ve (Çar ıx asilzadelcrn m ktadır. nümlük bir nraziyi sulnmakta iken bu aştan yn,ptır ma ta, aş mwı e- luk Delfi ismin cıU unan vapuru nin sar.ay annda c~ nn eden birçok 

sene belediyenin suyu halka muntazam sinin bozuk yolu inşa ettirilmektedir. Montral'e giderken karaya düşmü~ marer.aları öğrenmiştir. Bu ma~ı-afa- Varşovada 294 telebe 
bir surette tevzi etmesi ""yesinde Bundan ba~ka bir ~ok yollar tilmir 0 • tür. n ve eserin çok sevdiğiniz alınunaıu k · ı d "ld" 
6000 dönüm arazi sulanmıştır. lunmaktadır. Ali Bey mektdbin:in ar· Selinikte büyük bir yangın Mülazim Cenıil'in bu maceralardan tev I e ! 1 

Bu yıl Karamanın buğday ve bu1 - sası .satın alınmış ve parka ıilave edil - Atina, 27 (Hususi) - Selanikte müre'kkcp dekor içindeki hayatım Vnrşova 26 (A.A.) - Polis, bu 
gur ihracatı eski yıll:ua nisbetle 10 miştir. Yakında yangın için bir arazöz Maı astır ıeaddeainde çıkan bir yangın- pek }-alnı da okun:aya başlayacaksı- gece üniversiteden 29-1 talebeyi ve av-
ınisli artmıştır. de alınacal:v. dan Lq büyük müessese yanmıttır. u.;n;,;,;ız.;;;,.. ____________ ,

1
nca 23 sivili tevkif ctm~tir. 
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Odun, 
ihtikarı 

kömür 
başladı 

Karadenizde fırtına devam 
ediyor, vapurlar henüz 
Boğazdan çıkamadılar 

Kitapçı Mihran 
Dün öldü 

Babıali caddesiı .n en kıdemli ki-

tapçılarından biri 
olan Cihan kü
tüphanesi sahibi 
Mihran Acun 

Borsada bulunan 
eserler 

Jstanbul müzesinde bir 
heyet bu eserlere kıymet 

takdir ediyor 

Dün hava biraz güneşli ve yağış- dün gece 66 ya.. Bursa müzesi tarafından yaptırıl-
sız geçmiştir. Fakat soğuk hükmünü şında olduğu hal· makta olan hafriyat kış münasebetile 
icra etmiş, şehirde hararetli mahrukat de vefat etmiştir. durdurulmuştur. Son defa olarak Bur-
alış verişi olmuştur. Bir çok kitaplar sa Memleket hastanesi altında yapılan 

Odunun çekisi 360 - 370 kuruşa basan ve neşriyat hafriyatta Rumen devrine ait bir çok 

lkinciteşrin 28 

,.--ı. SHİRLEY TEMPLE 
Cazip ve güzel tebessnıno ile bu hafta bütün takdirkar 

Küçük ve büyükleri S A R A Y Sinemasında 
kabul ediyor ve bütün filmlerinden en fazla muvaffak olduğu 

SHiRLEY KATAN 
Fransızca sözlü son filminde takdir alkışları topluyor. Çocuklara; Shirley 
Temple'in madalyonları ve foto bijuhn dağıtılıyor. Çocuklar için fiyaUar: 

~ Hususi , ve balkon, 2!'>, dUhuliye 20 kuruş 
Bugün matineler saat 1 den ltlb•rendlr. 

fırlamıştır. Bunun sebebi odun ve kö- hayatımızda e- ev eşyası vesaire elde edilmiştir. Bü- filmi pek yakında 

, 

mür kıtlığı değil, mahrukat satanların hemmiyetli çalış- yük tarihi kıymeti haiz olan bu eser- &, A 1 1 
l ·· ··ı 1 k kd. · ı •--• Z AK ve M L L sinemalarına geliyor. 

soğuk~n fı~at ittihaz ed~ek ~ttur~ maarı goruen ~ rymet ~ ırı ~~ stanbuk gön- ~--•••••••••••••••••••••••••~ı~ 
bildikleri fiyatı istemeleridir. Mihran, muhiti- derilmiştir. Eserlere kıymet takdir et-
Telgraf Hatlan ve Kazazede Gemiler nin, bilhassa münevverlerimizin sev· mek üzere Arkeoloji müzesinde bir 

Fırtına dolayısile bozulan Ankara gisini kazanmış, Cihan isminde bir hey'et teşekkül etmiştir. Kıymet tak
ve Adana telefon hatları dün akşama gazete neşrederek gazetecilik de yap- dir edildikten sonra miktarı üzerinden 
kadar tamir edilmiş, bütün hatlar işle- mıştı. muhbirlerine ikramiye verilecektir. 
meğe başlamıştır. Kitapçı Mihranın ölümü yalnız An-

Fırtınalar yüzünden karaya oturan kara caddesi kitapçıları arasında değil, Sebze halindeki tahkikat 
beş gemi henüz kurtarılamamıştır. E- bütün kitap sevenler muhitinde tees- Sebze halinde yapılmakta olan tah-

Şimdiye kadar 1stan bulda bu derece kuvvetli bir realizm ve bu 
kadar hissr ve moesslr bir film görmemiştir : 

BEN ÖLDÜRMEDİM ••• 
Tamamen Fransızca sözlU Amerikan tarihinin her safhası 

Oynıyanlanlar: WA"""NER BAXTER ve GLORIA STUART 

Bu hafta SÜMER sinemasında 
tıaveten: FOX JURNAL. Yarın 11 de matine. Dnbuliye 35 kuruş. reğli önlerinde karaya oturan Yunan !sür uyandırmıştır. kikat devam etmektedir. Hal Müdür 

gemisile, İzmir şilebinin kurtarılmasına Mihran Acun, evinde evvelki gece Muavini Feyzinin Belediye ile alakası
Karadenizde el' an devam eden fırtına- birdenbire fenalaşmış, gelen doktora: 1 nın kesildiği hakkındaki haber doğru .ıııııııı•••••ı. T Ü R K Sineması ~ı!:vt~!!~~ • •••••~llıııı 
lar yüzünden gidilememiştir. - Beni biraz daha yaşatmağa gay-

1 
de5;.ildir. Henüz tahkikat neticelenme· ıtr Y E S İ L D O M İ N O 

. k k .1 d.. d ret et doktor. Basılacak bir çok kitap· diği için Feyzi hakkında ne muamele DANllLLE DARRIEUX (Bir g~nç kadının macerası) 
Karadenıze çı aca gemı er un e l· o·· 1·· b J b 1 ... .. CHARLES VANEL - MAUR!CE ESCANDE Fransı~ca .. .. .. .. . r kalmıslar- ı arım var. ursem un ar mat aa ar- yapılacagı taayyun etmemiştir. K A L 1 E N T E (La Muçaça) Zevk ve neşe 

Buyukdere onunde demır ı ' 1 da yarım kalacak» demiş, fakat ara- DOLORES DEL RlO (Fransızca) llavı:ten: EKLER JURNAL 

dır .. Çünk_ü .Karadenizde henüz fırtına dan bir saat geçtikten sonra gözlerini lpJik buhram >- BugUn aaat 1 de tenzllith matine 41••••ır 
k~ılmemıştır. ebediyen kapam~trr. f~ik buhranının önüne el~n g& ~~~~---~~-~·-~~~~----~--------~ 

Tayyare Seferleri Yapılamadı B kk Jk•• • • çilememiştir. İdhalatı üzerine alan u- Bayan 
Gene havaların muhalefeti yüzün- a a Oy Clna yetı yuşturucu maddeler inhisarı idaresi 

den devlet hava yolları idaresinin Is-
1 
herrtiz iplik idhal etmemiştir. Dokuma- s A F ı• y E 

tanbul ile Ankara arasında işlemekte Bütün ipuçları birer birer cılar eskisi gibi kooperatife müracaat 
olan hava seferleri üç gündür yapıla- boş çıkıyor katil hala eder~k ihtiyaçları .olan ipliği :edikule 
mamıştır. ' d fabrıkasından temın etmektedırler. 

Balıkçılar kongresi 
Dün kongreye gidecek 
mürahhaslar seçildiler 

bulunama ı 

Küçük Bakkal köyündeki cinayet 
hala esrarını muhafaza etmektedir. 

Bu cinayetin en garip tarafı, çok 
kuvvetli zannedilen bir çok delillerin 
günlerce süren sıkı takibat neticesinde 

Hukuk fakültesinde 

İkinci sınıfa 3 yeni ders 
ilave edildi 

İstanbul Balıkçılar Cemiyeti idare tamamile boşa çıkması ve bunun cina~ . . . 

Bu akşamdan itibaren 

Her aktam 
Taksim Abide karşısında 

•• 
Kışhk BELVU salonunda 

Her Pazar saat 13 den itibaren 

dansll matine vardır. 
Hey'eti yenilenmiş, Mehmet Remzi, yet günündenberi devam etmesidir. Bu .. Ünıve~sıte .Hu~u~ Fa~~ltesınde 
Yusuf Yarar, Ali Hüseyin, Mehmet bakımdan Bakkal köy cinayeti hergün dort sen~lık yem re1ımın tatbık_ı_ne bay- Çimento bollaştı 
Ş f.k H y · h • t ·ı yeni bir safha göstermekte fakat erte- ~amertesı başlanacaktır. Bu re1ıme gö-

htJnbul Bmdıqni 

$~hir 1Yy.ıtrosu 

Şehir rıyatrosu 
Tepebaşı 

e ı , asan avaş yenı ey e e seçı • . . . .. . 
· 1 d. si sabah vaziyetin gene değişmiş oldu- re ıkıncı sınıfa uç yem ders konmuş-

mış er ır. B 1 f"k ... Ik. h k k ğu anlaşılmaktadır. tur. un ar « ı rı mü ıyet u u u», 
Salı günü saat 1 O da Ankarada lk- Evvela, Mehmet ve Süleyman isim· «toprak hukuku», «iş hukukm> ders· 

Fakat inşaat durduğu için 
şimdi de alıcı yok 111111111111111 

dram kısmında 
28/11/936 da 

akşnm saat 20.30 d8 

11...111 

BÜYÜK HALA 
hsat Vekili Celal Bayarın bir nutkile li iki kişi üzerinde toplanan delail Pa- leridir. Toprak hukuku dersinde mem
açılacak olan Balıkçılar kongresine gi- şaköyünde bütün köylünün müvace- leketimizde toprak mülkiyetinin ge- Çimento ihtikarı yavaş yavaş zail 
decek murahhaslar da seçilmişlerdir. besile yapılan inceleme neticesinde çirdiği safhalar izah olunacak yeni hu- olmaktadır. ldhaline karar verilen 40 
Bunlar, İstanbuldan Cemiyet Reisi Mehmet ve Sü1eymanın cinayetin iş- kukumuzdaki ayni haklarla eski huku· bin ton çimentonun önümüzdeki on 
Ahmet, azadan Yusuf Yarar, Mehmet Iendiği zamanda nerede olduklarının kumuzdaki ayni haklar arasındaki beş gün içinde piyasaya çıkarılması 
Şefik, Remzi Adanadan Süleyman, iz- te~it edilmesi üzerine çürümüştür. farklar gösterilecektir. Bu dersi profe- beklenmektedir. Bu çimentolar, yerli 
mirden Osmanzade Hamdi, Mersin- Bundan sonra şüpheler cinayete sör Ebülulanın okutması muhtemeldir. fiyatlardan ton başına 2 lira eksiğine 

Fransız tiyalro:;u 
Operet kıs ı ıcla 

gündüz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

FATMACIK 
akşam saat 20.30 da MASKARA 

111111111 

............ 
Taksimde Makslm 

den Çakır oğlu Ali, Karadeniz mınta- kurban giden zavallı Hüsniye Gülsü- iş hukuku dersinde yeni iş kanunu mal olacaktır. varyete tiyatrosunda ~~ ............ ..._ 

kasından Hoca oğlu Yakup, Erdekten mün kocası baş çavuş Seyfettinin üze- dolayısile memleketimizde işçinin hak Havaların fena gitmesi A•adolu 
Hamdidir. rinde toplanmış, ve Seyfettinin polisin ve mükellefiyetleri, buna karşı kanu- sevkiyatına sekte verdiğinden bir iki 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 
Matine 16 da 

Zozo Dalmas ve 
Tomakosla 

fstanbul Balıkçılar Cemiyeti Fahri elinden kaçma.aile büsbütün kuvvet- nun derpiş ettiği müeyyideler, fabrika gündür İstanbul piyasasına hissoluna· 
Reisi Kütahya Saylavı Hacı Mehmet lenmişken Seyfettin de o gece vazifesi sahiplerinin vazifeleri ve bütün dün- cak kadar çimento çıkarılmış, fiyatlar 
ve lktısat Vekaleti Balıkçılar Müşaviri b~şında _bulunduğunu i.sp~t ederek yad~ iş hukuk_u prensi~leri. g?sterile- yüzde 20 nisbeti~de • ~üş1?üşt.ür. F~-
Ali de kongrede bulunacaklardır. şuphelerı bertaraf eylemıştır. cektır. Bu dersın profesor Hırş e veril- kat inşaat durdugu ıçın şımd.i de çı- PIPIÇA 

bUytık operet 

K d 
. b l k l k Daha sonra ortaya bir Erenköylü mesi muhtemeldir. mentolara alıcı yoktur. 

ara enız a ı çı arını ongrede Ah . . l l' b Ah 
t ·ı d k 1 H ğl y k met ısını atı mış po ıs u medi 

dem~ı t•e ke~e 0 an oca 0 u a up de sorguya çekmiş, fakat· bu adamın 
emışır ı: d k' ·1 l"'k l dv b a va a ı e a a ası o ma ıgı te eyyün 

« Konııreyc pek çok Ü 'ti 1 etmiştir. - mı ere 
idiyoruz. lktısat Vekaletinin balıkçı-g 

lı k hakkında hazırladığı layiha hepi-
m ızın malumudur. Proje hazırlanır-

en çok isabetli k 
ed 
le 

düşünülerek hareket 
ilmiştir. Kongrede bizim de bazı di-

klerimiz olacaktır. 

- --
TAKViM 

1 2 inci TEŞRiN 

Humt sene 
28 

Arabi sene 
1852 1366 - -2 ci Teşrin Resmi sene Kasım 
15 19..io 21 

CUMARTESi 

SABAH Ramazanı İMSAK ~- "· ~- D. 
2 19 13 12 34 
7 02 5 17 

Ö .Je lkindi IF'l'AR Yal~ı 

;,, LJ. s. u. "· LJ. :3. o. 
E. 7 18 9 46 u - l 37 
z. 12 01 14 29 16 43 18 20 

Polis bu ayrı ayrı üç yolu, ancak 
on yaşlarında bulunan ve bir parça da 
abdalca olan besleme F atmanın birbiri
ni tutmaz ifadelerinden çıkarmıştır. 

Bu esrarengiz cinayetin tahkikatı 
nihayet cinayetin ika edildiği evin a· 
hırında bulunan bir adres dolayısile 
Sultanahmette oturan Nefise adlı bir 
kadına bağlatmıştır. 

Nefise bulunarak Kadıköy merkez 
memurluğuna celbedilmiş, sorgusu ya
pılınca bu kadını ne Seyfettinin ne de 
vak'anın cereyan ettiği Küçük Bakkal 
köyü ahalisinin tanımadığl ve Nefise
nin de bunları tanımadığı anlaşılmış
tır. 

Şu vaziyete göre aşağı yukarı bir 
haftadanberi RO evlik Bakkal köyünde 
sahur vakti ika edilen canavarca bir 
katlin ne faili ne de sebepleri meydana 
çıkarılamamış bulunuyor. 
••• 1 • ·- ·-·- ............... 1 1. 

,-. KAZiNO DO PARiS ~ 
~Al Jolson·Rubr Keeler ._, 

ALKAZAR sinemasında BUGÜN 
lstenbulda hiç gllrDlmemlf 2 ye~I fll~. birden .. 

44 Tahtelbahir sergüzeşt filmlerınm mümessilı 
filminin kahramanı TİM MAK KOY'un 

J A K H O L T ' un en güzel filmi 

DENiZ!L~r·aili KANuNsuz 
KAÇAKÇILARI MEMLEKET 

Baştanbata savaş ve heyecan Sergüzeıt ... heyecan... Dehşet 

• p IE K Sineması sayın halkından gördüğü emsalsiz rağbete bir şükran 
1 karşılığı olmak üzere 

2 BUrUk ve TDrkçe sözla fllm birden ı 

M E Ç,ut'.!l,e~• h•~-~.K ~ ~ 
Dün a harbinde garp cephesi - en kanlı muharebeler - Çanakkale ve İstik!al harbı ve 

y LOREL • HARDı 
TUrkçe sözlU büyUk komedi • 

KAN KARDEŞLERı 
BugUn matineler saat 1 de başlar ...... --~ 
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• 
MEMLEKET HABERLER/ Silah kralı Muğlah Basil 

Zaharof dün öldü 
Vizeye 1684 hanelik 

men yerleştirildi •• go 
Bu eski Türk kasabasında tesadüfen yeni bir mabet 

bulundu, Vize tarihi eserler bakımından 
zengin bir kasabadır 

Göynükte imar 
faaliyeti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) devletlerin, her birine ayrı ayrı ve giz 
zelttikten sonra garsonluğu terketmiş ]iden gizliye müracaatlar yapıp siparic; 
ve ecnebi seyyahlara tercümanlığa ler alarak çok defa her iki muharibe de 

•• •• •• • • başlamıştır. silah satmak suretile kesesini doldur· 
Goynuklüler afyon ekımıne Azimkarlığı ve açık gözlülüğü ka- muştur. 

müsaade edilmesini dar talihin de hitfuna mazhar olan Za 1 Büyük harp Basil Zaharof için bu· 
İstiyorlar harof, tercümanlığı sayesinde lstanbu· lunmaz, bir fırsat, bitmez tükenmez bir 

. lu ziyaret eden bir çok ecnebi iş adam· kazanç mevzuu teşkil etmiş, bizim 
Göynük (Hususi) - Göynük-Mu- larile temasta bulunmuş ve bu sayede Muğlalı Basil, insanlığa 37 milyon ca· 

dumu, Geyve-Göynük yolları üzerin· meşhur f ngiliz Vicke"rs silah fabrik·ası- na mal olan bu faciadan sade servet 
de mükellef amele bütün hızile çalı~ • nın mümessilini de tanımıştır. sahibi olarak değil, lngiliz ve Fransız 
mııktadır.1000 kadar amele taş döşe- Zaharof'un kabiliyet ve açık göz· hükumetlerinin minnettarlığını da ka· 
mesi, toprak tesviyesi gibi işlerle meş- lülüğünü daha ilk görüşte takdir et- zanarak çıkmıştır. 
guldür. Şose üzerinde 10 köprü yapıl· miş olan Vickers'in mümessili, bu Bu suretle Zaharofun sade kesesi 

mı,tır. . .. w . genci yanına almış ve kendi işlerinde dolmamış, göğsü sıra sıra nişanlar, is· 
lbay Salım Cundogan yolları teftış kullanmıştır. Osmanlı imparatorlu- mi de asalet ünvanları ile bezenmiş· 

için Göynüğü şereflendirmiştir. Şar ğundan büyük bir sipariş almak üze· tir. 
Kurulu Salim Gündoğanı, ve refikası re lstanbula gelmiş olan lngiliz kum- 40 f d b" k t'k ı 

G .. . . sene zar m a ır ço an ı a ar 
Saadet undoğanı Göynük hemşensı panyasının mümessili Za.harofun sa- d I · d k t' ·ı l 

· · · l ' a top amış evın e ıyme ı mı yon arı ilan etmış, kendileri de bunu ıftıhar a yesinde o vakit ki Osmanlı ricalile b. .. ·· d t' · t. 
· 1 · aşan ır muze vucu a ge ırmış ır. 

kabul etmış erdir. temasa girerek, matlup şekilde büyük B Ik h b' d y · d t k d eni bir göçmen köy& G · t • b" "k b" h l l a an ar ın e unanıstan a 
V. .. rVa. ya Ka kyl l' . b 1 1 d B ki be . 1 azı kanıdiı.nınTJnlfaakl uydu ITk ız a bir sipariş almağa muvaffak o muş ve maddi yardımlarda bulunmuş, yegane 
ııe, (Hususı) - ıze ır are ı {ıya~ aş amış ar ır. u sene re - ıler eme te r. asa mey ana çı mış- komisyonundan Zaharofa da dolgun A l k F K l "IAJ 

\.ij~ O "f 1 b' k k ı· h 1 d .. 1 · · "'ld" .. evladı o an ızını ransa ra su a e-~etine bağlı 2480 nu us u ır ·a- et ı ma su e yuz erını gu urmu~ • bir miktar ayırmıştır. . . . . .. 
~ · · b d 4P..OQ .. K ha .. 

/ 
d k k' . sınden bırıle evlendırerek Madam do .. nterkezıdır. Yalnız kasa a a o tur· asa nın ust tar~tın a ço es ı z~ Bu ilk işten sonra, genç Basıl, ha· 

h~fus vardır. Vizenin Midye, Sergen is- mal'?lardan kalma hır .kale haro.besı misile birlikte Avrupaya gitmiş ve ye- Büryon ünvanına kavuşturmuştur. 
lllın~e iki nahiyesi ile 26 parça köyü vardır. Bu kale Vizantıyonlar tarafın- ni bir hayata atılmıştır. Bu arada Paris, Londra ve Petro· 
~ardır. A.razisi .. ~üm~itti.r, bu yü~~en ~an Y"Pıl.mış,. m~ruru ~mania yjzan- Yunanistandan başlayıp Av.ustur- grad üniversitelerinin fahri doktoru 
ll havalıde kullıyetlı mıkdarda goç - tıyon kelımesı Vıze halıne gelmış, ka- yttya, Almanyaya ve Rusyaya gıderek ünvanlarını da almıştır. 

tllen Yerleştirilmiştir. saba da Vize ismini almıştır. Bu kaled~ külliyetli miktarda silah ve mühim- Her dal~verede parmağı •. ~er har~-
1\asabada 413 evde 1445 nüfus, ci- bir çok eski eserler vardır. Kaleden cı- mat siparişleri alan, harp gemileri sa- te menfaatı olan bu adam sılah sattıgı 

"~ ~öylerde de 1271 evde 5000 küsur vardaki bir mabede tahtelarazi parke tan Muğlalı Basil, gün geçtikçe tanın- bütün memleketlerde büyük şatolar, 
l'l~fus göçmen yerleştirilmiştir. Bu kaldırımla giden bir yol vardır. Bu yol- mıf, servetini arttırmıştır. kıymetli malikaneler, villalar sahibi 
~.~enlerin geldikleri yerlerin hava- dan o zamanın hükümdarı araba ile Zaharof tuttuğu mesleğin az vakit- olmuştur. 
~ıle buranın havası bir ayarda oldu - yer altından mabede gidermiş. te ustası olmuş, hadiselerden büyük Serveti bugün 20 ile 60 milyon ln-
~~n~an .hiç yaba°:cılık çekm~.mişler, • Geçenlerde de tesadüfen . hir istifadeler temin etmeği öğrenmiştir. g.iliz lirası arasında tah~in ed~le~ B~-. 
t ukumetın yardımıle de her ~oçmene mabed ~ulunmuştur. AÇok es~ı za- İngiliz _ Buer harbinden başlaya· sı.l Z~harof son ~emlerınde ~ırbırlerı-
li ç~t ~dalı .kagi~ v~ ~atısı Marsı!ya. ta~- mana aıd ola~ bu mabed hıç b~-1 rak zamanımıza kadar cereyan . eden nı bo~:zlasın!ar. dıye durup dınlenm~ 
Bdı kıremıdle ortulu evler verılmıştır. zulmamış, saglam ve muntazam bırl her muharebede Basil Zaharof hır ye- den sılahladıgı ınsanlıkla alay eder gı-

u evlerin önünde birer bahçeleri de halde toprak altında kalmıştır. Kale ni servet membaı keşfetmeği becer- bi, hayır cemiyetlerine yardımlarda da 
Varqır. Göçmenlere hükumetce öküz civarında bir çok dehlizler, kemerler, mış, muharebeye hazırlanan büyük bulunmuştur. 
\>c tohumluk verildiğinden derhal zer'- sütunlar vardır. 

~~~~---------..-. 

Eşsiz Eti eserleri 
• 

ayserı dünyanın en kıymetli ve 
Eti müzesi haline geldi 

Bolu valisi Salim Gündoğan 
tır Anıt 13 haziranda bitirilecek ve kü
'ad resmi yapılacaktır. 

en Parti kongresi açılmıştır. Kongreyi 
vali Salim Gündoğan güzel bir söylevle 

Gülhane parkında 
bulunan 7 parça elmas 

• 
zengın açmış ve nahiyelerden gelen murah - Zabıta, hem mücevherleıin sahibini, hem de bir çok 

hasların dileklerini dinlemiştir. Göy .: taşlan noksan görülen mücevherlerin bulundukları 
nüklüler kendilerine afyon istihsali 
müsaadesinin verilmesini, tiftik ve Ka- zaman bu halde olup olmadıklarını araştırıyor 
ra keçi vergileri arasında fark olmasını kime ait olduğu, Cülhane parkında ne 
istemişlerdir. Gülhane parkında bir ilk mektep .. .. .. .. ~ .. 

llbayın dileklere karşı gösterdiği a- talebesi tarafından 7 parça gumuş Ü· suretle.duşuruldugu cihetidir. Diğer 
lakadan dolayı halk son derece mem • zerine elmas işlemeli mücevherat bu· cephesi de bulunan gümüş avani üze· 

nundur. lunduğunu evvelki günkü nüshamızda rindCki boş taş yerlerinin bulunduğu 
yazmıştık. Sonradan anlaşıldığına gö· zaman kıymetli taşlarla süslü olup ol
re bu mücevheratı bulan küçük tale- madığıdır. 

Blgada bisiklet 
Koşusu yapıldı beler hemen aralarında paylaşmışlar- B . 

. l · d b' · .. u garıp işin iç yüzünün bugün dır. Fakat ıç erın en ır tanesı mustes-
na olarak diğerleri buldukları kıymet- aydınlanması beklenmektedir. 
li e~yayı bilahara mektep idaresine tes- ............................................................ .. 

lim etmişler, sade bir tanesi hissesine 
düşen elmasları evine götürmüştür. ,. 

Bu küçük talebenin ailesi de vazi-
Kayseri müzesindcı-.'1 Eti eserlerinden bir kısmı · yeti öğrenince çocuklarına bu elmasla-

. Kayseri, (Hususi) - Hititlerin en,lar, taştan müteaddid hükümdar mü • · rı mektebe götürüp okul baş öğretme· 
bl}'ade sakin bulundukları yerler bu hürleri, T utem denilen ve ilk insanların nine teslim eylemesini söylemiş, çocuk 
avalidedir. taptıkları putlar, Mısırlılardan evvel E- 1 hu sözü aynen yerine getirmiştir. 

hı liititlerin üç tane mühim merkez şe- tilerin kullandığı, henüz bir isim takıla- t . Vak'adan üç gün sonra ayni mek-

Hadiseler 
karşısınd-·,_ 

Müelliflere yardım 
Ey müellifin, 
Zinhar o.ldanmayın, yardım olsun diye 

her birinize birer kese altın verilecek de b t~eri vardır. Bunlardan biri Çoruma mıyan Apis demlen tuncdan boğa ila- ı tep talebesinden birinin velisi bu ha-
r <l~dı Boğazköy, ikincisi Kayseriye bağ- hesi sporu tasvir eden kabartma kurt ~,.. , dı'seyi çocug~ unun agw zından dinlemiş ğll.. k? ı ti k . l G . h . k · ' ,A - Ya, ne olaca · 
f ~ret mer ezı 0 

an ~nJ şe rı ı, ve at resimlerini gösterir levhalar, bir hemen emniyet memurluğu ikinci şu- -Ne ml olacak? Söyllyeyim: 
u~?tıdıki ismi Cültepedir. Üçünc~s~ d~ çok koç, at, insan, ve kadın heykelcik- • . • • • . . be müdüriyetine müracaat ederek ha· Şimdiye kadar Mnartf, basılmış kttal> 

tn merkezi olan Kuşara ı::ehrıdır kı . . . I . . k Bı"gada bisiklet bırmcı ve ikincılerı d _, h b d 1 1 d ki 
1 
.... 

1
n bazılarından birer mlkdnr satın a· ~s . d d ş· d'Tk' . . d Ierı vardır. Hıtıt erın tıcaret mer ez iseaen a =r ar o up oma ı arını .... 

f' aray cıvarın a ır. ım ı ı ısmı e Biga (Hususi) - Çanakkale-Balıke-
·~kaltcpedir. Bu sene burada Etilere şehri olan ganez harabesinde bulunan sir şosesi üzerinde bir bisiklet mi.isaba- sormuştur. 
'

1
d tunc taklidi topraktan mamul i.i - ve profesörler tarafından tetkik edil • ~ası yapıJmış, 50 kilometre üzerinden Polis üç gün evvel cereyan edip he· 

~ jtn salkımı şeklinde san· atkarane tez· miş olan pişmiş topraktan mamul kon- yarış yapanlar içerisinde Bigalı İbra. .. z kendisine bildirilmeyen böyle e· 
~~tı"tl b' k b ·· d f l k t t 1 · taksı'mle · f t l him birincı,' Bigalı Ahmed de ikinci nhu · tl' bı'r ha"dı'seyı· duyunca he· .. ı ır a , yuz en aza topra e· ra o ar, mıras rı, a ura <lr, . d h' d h·ı· d cmmıye ı 
"C{n· b I K . .. k 1 1 · k ... .. gelmic::lerdir. Bıga a, şe ır a ı ın e l b 

1 
M 'f M"d" 

1 
.. w .. ı ve saire u unmus ayserı mu· mu ave ename er, ve saıre ço şayanı ~ - t n u aarı u ur ugune 

~ · ·' bisikletle gezmek yasagı devam etmek- men s a • . 
J ~ıne getirilmiştir. içlerinde çok ince dikkattir. Mukavelenameler pişmiş top- tedir. Bu yasağa muhalefet edenlerden müracaat ederek hadıse hakkında ma-
,~ etınıiş eserler vardır. Bunlar f>OOO raktan tıpkı kağıt zarf şeklinde iki bec:: Ura para cezası alınmaktadır. lumat istemis,tir. Bu sırada mücevhe-cne I' . 'dd' ıı 

evve ısıne aı ır. nüsha yapılmıştır. Y . telgraf hatları rat zabıtaya intikal etmiştir. 
, .. Cil.ilı taş devrine aid taştan mamul Bundan başka Hititlerin arması O· e~ı6 (H ") T l f Poliste mücevheratın halihazır va-
libist ·ı·ı l 1 Ankara 1 ususı - e gra . d'l . b b' b <ı.yna, cı a ı taştan tav a zar arı, lan ve Arabların Zıllullah dedikleri ka- ... ·· ziyeti tesbıt e ı mış ve u Jes ıt aıra· ı 

,.ı altaI .. r, bıçaklar, fil disi ve kemikten dl .. .b d t .1 d b .. servislerinde gündend gu~e artan mu- sında gümüş avaninin üzerindeki bü-
Qlkiş i~ . • .: na ı guneş ma u unu emsı e en u· habereleri zamanın a, arızasız yapa· .. .. .. . bo olarak ö-
d gnelerı, ceylan, ordek başlı çay· .. k kral Hatosil ve ogwlu memleketine . . . "d" l"W" yuk buyuk taşların yen ş g 
anlık 1 b d ki b ki K yu bılmek ıçın posta umum mu ur ugu .. .. .. 

..ı r, ar a ar, oncu ar, ap::t- .1 ... 1 .. 1 . l d h' d h l d.. rulmuştur. 
Qolc.y h" d b .. l k ı a .ın go gesı a tın a ızmet et - mevcut hatlara yar ımcı at ar oşen- . . • 'k' af 
d a ane anına mensu guze a · f k' l . . .1 Zabıta halen bu garıp ışın ı ı s • 1tılar-., t 1 tt k il d ki r·ı d' tiklerini ve halkı müreffeh yaşattığını mesine, telgra ma ıne ermın yenı eş· d 1 t w w Q 

•i uva e e u an ı arı ı ı· ... A . . . . . İ d hasını ayrı ayxı ay ın a maga ugraT-
' 11de., ~ "l ·· · d k d J gösteren çok sert tastan mamul armalı tırılmesıne karar vermıştır · cap e en ~ mı:ımu ve uzerın e a ın 1ey- , . . . maktadır. 
eller· b l f' k t ı k d · kitabe vardır. Müzenin en kıymetli ft- yerlere yenıden 2f>O kılometrelık hat· . . .. h rı u unan ır e e er, , a ın zıy - . ~ . d'I k . Bu safhalardan hırı, mucev eratın 
Ctler , Eti imparatorlarına aid vazo • aerı de budur. , ... ar tesıs e ı ece tır. 

lırdı .. bundan sonra ... 
- Satın almıyacak mı? 

- Acele etmeyin, henüz lfıfım bitmedi: 
bundan sonra da, alacak, alacnk ama ba· 
sılmadan evvel bir kere kitabı göreeek, bu 

kitabdan alırım ynhud almam diyecek. 
- Bu müelliflere yardım değili 
- Yardım değil de söz mü? Daha nasıl 

yardım et.sın? 

Mu.arif bu karnrile demek istiyor ti: 

cıEy müelllfinl kerfım, 
Bundan böyle sakın Maarife satarız e~ 

meme kitnb bastınno.yın, şimdiye kadat 
bu emelle bir çok klto.blo.r bastırdınız .. ell
nlzde kaldı, paranız da yo.nmış oldu. Bun.. 
dan sonra biz alaca~ımız beş on kitabı ev
velden seçeceğiz .. böylelikle alnuyacağınıu 
klt..'\bı b:ıstırmak masrafından, zahmetin~ 

den kurtulursunuz ·• 
ll\'IEST 



Bütün memleketin sevgi ve hürmeti, binlerce halk 
yüze yakın çelenk şanlı kumandanın aziz ölüsünÜ 

takip ediyor, güzergahta herkes ağlıyordu. 

Cenaze vagondan çıkanlırken 

Haftanın • 
yenı filmleri 

(Sara~) da (Şirley Kaptan), (Yıldız) da (Erkek Hala), (Sümer) de (Ben öldürmediın)t 
,Melek) ve (Sakarya) da (Moskova - Şanghay), (ipek) de (Meçhul asker) 

Cenaze alayından bir inhba 1 • Şirley kaptan, 2 • Erkek Hala, 3 - Moskova - Şanghay, 4 •Ben 6ldürmedim filmlerinden sahneler 

Edirnenin 14 ~ncü kurtuluş. bayramı l Her ölünün arkasından (Kadrini sen ş· J K t f __ ................. -............. - ..... -·--·--nı k~tlul~r~en bır kal~. s~.ktesınle h~.ya gi musallada bilip ... ) denmez. Şükrü ır ey ap an 1 S J Moskova - Şangay 
ta gozlerını kapayan buyuk asker Şuk- Naili öyle varlıklardan birid"r k " b ( Saraf sinemasmda ) inema arın ( Melek ve Sakarya 

.. N ·1· d- ı· b 11 1 -
1 1 

u ru aı ı, un stan u u arm gozyaş- . millet onun kadrini yaşarken de bir 0 Oynayan: Şirley Tempıe ) · 
lan, siliıh arkadaşlarının engin kederi, du. ıy r ... >tenu' Bir fener mıııınfızı olan kaptan program afi: SI08malarında ] 
dostlarının ıztıraplı sükutu arasında Son namazı İstanbul müftüsü kı·d _ Janvlye'nln varhlı, bir kaç sene evvel blr de- Oynayanlar: Pota Negrl .,, 

h 
· b" · d Ed' k J 1 1\felek • Moskova Şangay ·1Lı 191 ~·" azın ır merasım en sonra ırne a- nyor. niz kazasından kurtardığı küçük Şirley'dir. • - "nzu: 7 senesinde Rusyada 1htilfıl ı:ı-

pı şehitliğine defnedihniş bulunuyor. Buraya kadar galiba kimse Şükrü Na Kızın mektebe yaZ>lmıw smasmda kaptan Sakarya · : Moskova • Şangay ı lamak üzeredir. <Moskoval da birinci .ı>I 
Tabutu taşıyan b'en, sabah!">'.~" sa- ilinin ölebileceğine inanamıyordu. İş- üm!tslzllge dli,er. .. Bir müddet sonra Şirley Sümer Ben Öldürmedim... ı"""flne balo veriliyor. Baloda Albay Mir'~ 

at 10,20 de Sırkecı garına gırd1gı za- te herkes ağlıyor. büyük bir muvaffakiyetle imtihanlarını ve- Saray Korkusuz Kaptan ile yaveri Repin bulunmaktadırlar. 
man istasyon emsaline asla rastlanamı Cenaze tekrar otomobile konulu 

0 
rir ve kaptanın yanına döner. Birlikte ıı.,. Yıldız Erkek Hala Olga Peı..covna nammda bir kadm ııı4 

yacak kesif ve sessiz bir kalabalıkla do lstanbulun iki gündür tam b' \r. vakit geçirlder. Ti ti hill<fimet fenerin oto- ipek Meçhul Asker bir yere Ç•kmazken çocukluk arkadaP il' 
lu .idi. Askerl~r, .. sübaylar, siyah elbi- m.anzarası veren havası da bugün'.rŞü~ matik bir '""'"e ı,t<me.tne ka,..r verinceye Türk Yeşil Domino ve lmlrnof'un ""'"üzerine baloya gelmiş ve o' 
seli, solgun y~zl~ ınsaular'.. ka~ı~. e_r- ~ Naili için, açıldı. Ebedi güneş, ebo- kadar .. o vakit kaptanı dahi fenerden ah.- Kaliente rada Kepin lle ıa,.,...,.ur ve onu delice stf' 
kek, çocuk. Bır ınsan denızı k~ denn dı askerin ölümünü selfunlıyor gib' !ar. Kaptan işsiz rüçsüz tahr. Küçük kız meQe başlam,.br. Tesadüfen Repln lle sııafl" 
bir sükutla ruhlara ıztırap veriyor. Şehitlik, koynuna alacağı yüce kahraı~ bittabi elinden alınacaktır. Kızın alınacağı Meçhul asker not eski mektep arkadaşı çıkıyorlar. 

Merhumun naşmı taşıyan vagon çe- manı sanki tanıyor. gün her iklsl bir sandal ne kaçarlar. şırıe- ( 1 k · ) Olga, kocasından kalan bir çlftılğl sat~ ":1 pe sınemasmda n ,,. 
lenklerle süslü. Dört jandarma dimdik Son dualar. Son kürek darbeler· yln akrabaları olduklarını iddia eden adam- zere dört yaşında bulunan kızı .Matı-
nöbette. Eski şerefli kumandanlarını Şükrü Nailiyi bütün ömru··nc '· .. lar knedilerinl yablarlar. Şirleyl alırlar ve Bu film bir çok orijinal harp sahnelerin- yalnız bırakıyor. İstasyonda Repln ile gar' 

b k)
. Meh · e mu- şüyorlar 

e ıyen metçıkler. dafaa ettiği vatan toprakları saygı ,
1 

güzel bir eve götürürler. den mürekkep bir askeri kordeladu. Türkçe · 
Cenaze otomobili Şükrü Nailiyi Güi- kucaklıyor. ) e sözlüdür. İpek stüdyolarında tekrar kompo- Repln Albay Mirkov lle Moskovaya,~ 

b h 

Bir kaç gün sonra (Şirley) blr gezinti es- yorlar Y ld Alb 
ane astahanesine götürüyor . .Muaz- Dönüyoruz. General şu·· kru·· Na·ı · ... _ ze edilerek Çanakkale ve milli mücadeleye a- · 

0 

a ay Çarlığın llga edil 

b 

ı ı 01 nasında arkadaşına rastgelir n yeniden bir- ve lhtiı ... 1· b ı .. hlh~· -"" 
zam ir insan seli, yukarı doğru akıyor. dü. it sahneler de ııave olunmuştur. "ın_ _aş_a'"""" haber alıyor. Az "':' ... leı,Uğtne çok sevinir. ra Alb ld · ın ,,. 

Gülhanede Türk bayrağına sa!·ılmış Herkes hfüa ağlıyor. İpek sinemuı Meçhul Asker'le beraber ay o uru yor. Repln Uf&ğl arışa 
tabut bir top arabasına yerleştirildi. Şükrü K.ıili, şairin: Lorel ııe Hardi'nln, <Kan kardeşleri> isimli kaçıyorlar ... 
En önde bir süvari bölüğü. Arkasında B Ben öldürmedim bir de kısa komed1sini ıöstermektedir. (Moskova) daltl halk kaçıyor. Bunlar ,,rr 
b" böl- k k" 1· ı ··r k So ir öyle Ömür ae...;r ki olsun -6' ır u ma ıne ı u e . nra piya- M D ~· ( SUme· r sı"nemasında J .sında (Olga) da vardır fakat kwnı ka>'"" 
d ı r ı 6 k d k . • . evtin •ana hande, halka matem. _.J' e er, po ıs er ve a ananın çe tıgı Erkek hala diyor. Tesadüfen istasyonda Repln ııe -r" . 

lop arabasının iki yanında tüfek~erini Dediği adamdır. Oynayanlar: Gloria stuaı1 -Varmer Balıs. l den karşılaşıyor. (Olga) kızını aramak ~ 
başaşağı asmış Mehmetçikler. ter. ( Yıldız sinemasmda ) re trene binmiyor. Rep(n ile uşağı Siblryşr 

Bando, Şopenin bütün dillerde, bü - ''V t• kaçıyorlar. Firarından dolayı Repin ar,,r)' 
tün insanlara büyük ölümlerin derin ,, ISfeSl M•""' Amerika Birleşik Mtftmetıeri •- ııa, ...ı• ••pan: LllsJen Baru yor. Başka bir wm altında ,....,.,. snıl..,.ol ıztırabını, sonsuz kederini tattıran ölüm rasındaltl harp bitmi§, Cumhurre1s1 lJnkoln Şa~;nu~ o:;rord tlniversitesl talebesinden onu görüp tanıyor ve Repln'ln hayatı S~ 
marşını çalıyor. Cenaze alayı ağır ağır Oeric·ler listeye itiraz bir t.ıyatronun resmi küşadında bulunurken ı r ya ışı ı ve apora meraklı blr genç- nov•un elindedir. Smlrnov COlga) yı ııud 
hareket etti. üzerine ateş edilerek öldürtllmQftür. Katil Ur. Kiti isminde blr kızla sevişiyor. Fakat haricine götürüyor. 

Herkesin başı önünde. Konuşulmu - ederek Sanayi Birliğine kaçtılı sırada düşer ve bacatını kırar. Kiti'nin amcası km hayatta henüz mevkle 1 dJI• 
yor, fı<ıldaşılıyor. Ölüm havaya 

0 
ko- müracaat ettiler Katilin :yanında bir arkad ... •ard>r. GDç l'"hlp olmamıf bir delikanlıya mmete la· 12 sene sonra ... Olga (Şankhayl d> .ı" 

dar hakinı ki her kelime artık mfınası- __ halle doktor <Samuel) in evine varırlar. ,raft.ar değildir. (Şarl) Brezilyada bulunan ve 1Bir barda §arla söyleyip hayatını kaz&~ 
ııı kaybetmiş y . "dh IA k . Doktor kendilerine bir şey sonnas ve yarayı kahve ticareti yapan ve her ay kendisine 35 Bir gün Repln'in uşaıtı Grip.ya rastı .-~ 

· enı ı a at ararnamesındek"ı ec · ı · llr ili i i 610P""' Top arabasının önünde gı"den yu"'ze 
1
. l . . k" Y- ıtedaviye koyulur. Iyileştikten sonra katil çl- Jngiliz ası gönderen bir halası vardır. Du- ve sevg sn n Smlmov tarafından 

ya ıste erını tet ık ede b ·· · · h ~ yakın çelenk seyyar bir çiçek b•hçesi lar Vek•l 
1 

.. n azo tucc~r- kar gider fakat kunduraların• bU'ak". Bu ç!ya admdatı ba halU> çok serbest bir ka- ma tınn oldutunu ölrenlyor. Smtrnov"' 
gibi. Fakat renkleri soluk kord"la'sn . a et erden musaade alınarak. ıt- sıralarda binlerce asker katiH aramakla meş- dındır. luyor ve onu itham ediyor. 

' c 1 hal edılecek eş "h · d y l' -"' forgun, kokusu yok bir bahçe. Büyük . .y.ayı ı tıva e en ıs- guldür. Doktorun evine gelirler. Doktorun ışarll mektepli hayatı geçirmektedir. A- Paskalye bayramları... (Olga) JdlI'~ 
61ünün aziz ruhunu kucaklayacak olan teaı hakkında ıt,.azla'. serdetmeğe baf babas• albay Dlyer bunları -· Tam gö- tacakıdarının_ '1kıştırmQı bfr snada halaS>· ,.,., söyleyenlerin a"'8mda tan•dıt• bir ,,,ı 
cennet bahçelerinin yanında ne kadar lamıtlard". Bunlar lıstede değişiklik rii<ürle.ken -ıo.un kızı tawın tundu<&· nm gelmek u,.,. oldutu haberini al'Yo•. duyuyor. Bu ses Repln1n sesidir. ıotg•' .... 
sönük, ne kadar ehemmiyet.iz olduğu- yap•lm .. mı istemekte, bu maksatla da lan elinde olduğu halde içeri rtrer. Bu an- ıKahve ımauçe.ı olan balamu bu evinde ka· gm.ını buldutuna çok seviniyor. Fakat O:.: 
nu sanki her çiçek .}YrI ayrı hissedı- teşebbüse geçmif bulunmaktadırlar. da hastalarını ziyaretten dönen doktor tev- ! bul etmek istemeyen (Şarl) arkadqı <Cakl I vinci kısa sürüyor, çünkü bu arada ~t~ 
yor. B z·· . ha d d . ·ı kif edilir ve bir adada bulunan hapishaneye ile anlaşarak onun vlllasında ikamet ediyor nişanlanmıştır. Repln ise o alt§am nl? 

.. . u umrenın ftn a erıcı er gel· süsünü veriyor ve bu arada oraya Kiti l da- .. -
Yuce Generallerı sayın me-buslan kt d' atılır. Doktorun babası ile karısının utraş- j Y ıı~ göruşuyor ve haldkatı anlatıyor. O 

Ve dı·g·er b- -kl ·ı' b"" .. b" ·11 ı' me e ır. ı maları hep boşa gider Ilı! davet ediyor. Halanın vürudu gecikiyor. t k b k "' .. uyu erı e utun ır mı e D · ·ı S B · arı ıra mıyaca.,mı il"ve ediyor. 

lek bı· r y ·· k .b. G 
1 

.. k .. N · encı er anayi irliğine mürnca· Vaziyeti fenalaşan (Şarll uşağı (Vilyam) 
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- Ben de şöyle minimini minimi. 
lli bir köpek oluverseydim de beni 
de sevseydiniz. .. 
- Geceleri köpeğimi ben sokakta 
bırakırım, bu şartla razı mısınız? .................................... --·······-· .. --·-

blıJamıyorlar 
Ben inıgi.lizce konuşurken hiç 

&üçlük çekmem. yalnız ....•• 
- Yalnız? .. 
- İngilizler iyi İngilizce bilmedikleri 

İçin benim söylediklerimi anlıyamıyor· 
!ar 

• • • 
Anket 

Anketci sordu: 
- Hayatınızda gözünüze en çok 
~n nelerdir} 

- Karımın yumruk.lan 1 

* • • 
ı •.••• , ... 

- Hayallerin gün gelip birer haki· 
iat olabi1eceğine inanır mısın> 

- Hayalimde y~attığım kadını bul
lrladan inanırdım, fakat bulup onunla 
tV'lendikten sonra artık foanmıyorum. 

* * * 
llallkemede 

- Siz hu karı kocanın kavaa ettik· . . 
terınc şihid misiniz~ 

- T abil efendim, hem de resmen .. 
- Reımeu mH 
- Evci, nik.ahlarında f&hidcliml 

Benim derdim 

Bülbül kaleate inler, 

.Ruhum hep onu dinler, 

Bir değil, benim derdim. 

Geçen baıımdan binler. 

Ben neredeyim, o neretle 

Bu halle düıtüm derde, 
Raıtgelmedim çihanda, 

Böyle bivela le!de. 

Kız bana çattı, ~:~ti, 

Kız beni Nlh gitti .• 

Sonunu d~fiimnetli, 
BaıınJan attı pti. 

Bo fİirİ mna yazdım. 

lhrne iri yaramaz.Jım; 
Saim ,ılımıyor artık, 

Çünkü lu.nA bir ııazdun. 

SON POSTA 

· --··"' .. ----·· .a.a.u.:...ı111L.. ,·arma • 
yacak mısınız çabuk cevap iste • 
rim.. 

Ayni iş için daha bir kaç lcişile 
de görüşmek mecburiyetinMyim --· ....... ·--···-----···-·--· _. 

Para ne 
Anne söyledi: 
- Oğlum, balık yağını içersen, sa

na on kuru11 veririm. 
Çocuk., küçük. kardeşinin kulağına 

eğildi: 
Rıfkı Osman - Balık yağını benim yeıime sen iç, 

______________ __. on kuruşun yarısını ben, sana veririm. 

------------···--

- Yüz bin lirası olan bir kadınla 
evleniyorsun, hem de 'buna aşk 
izdivacı diy01'511D.. • 

- Tabii derim. Ben yüz bin fll'B· 
sına işığua! 

• • • 
BIU 

Hakim sordu: 
- Kaç ya~ındasınız? .• 
Kadın sustu. 
- Kaç yatµndasınız? 
- Lüzumulu mu? 
- Evet! 
- Ne tahmin ederseniz). 
- fJlil 
- 0n leDC yanıldınız. 
- Öyleyse altmıf 1 
- Hayır kırk. 
- Ben altmlf. dedim, tiz kırk, vasa-

tisi elli eder .. tamamdır. 
• • * 

lllllrlm 
Kadın söyledi: 
- Sen beni tanımamışsın. ben iki 

kadına bedelim .. 
- Bilirim, kavgacılıkta evet 1 

Var iken resimde sanhat = Alımda yazıya ne hMet. 
--~~-~-~~~~~~~~~-~~~ -~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

... de itiyle 
Ya~lı Bayan, genç hizmetcisini mut

fakta mayoyla yemek pişirirken gör· 
dü: 

- Bu ne hal, mutfakta mayo mu 
giyiyorsun?. 

- Ne yapayım Bayan, ben sizin gi~ 
bi zengin değilim ki yanmak için plaja_ 
gidebileyim.. ben de böyle yanıyo .. 
'fllm. 

* •• 
Aralanndakl farlı 

Hapisten çıkan - Tam on sene ha
pishanede .b.ldım. 

- Köpeğinizin beni ısırdığına mü- Televizyonda konferans verenin 
4"-~ • • • d k Hizmetci - Ne sahtrlı adammıasın; 1-_ u;.d Lı.d bo b w ~ssırsınız eme •. Y JUU"ı.ıu .. ~ .. , """9.. yun_ agını dü • 
- Tabii müteessirim, ya ısmrken halbuki ben her hafta bir ev değiştiri- zelt!. Herkesin içinde ayıp o. 
dişleri kınldıysa. rım. luyor. 
---...:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Duymamıştım 
İki genç kız ko -

tıufuyorlardı: 

- Said geçen se
.1\e benimle evlen - """'"'_..,_..,.,~ 

bıek istemişti, ben JCilfJ~~~~1N~ 
ted etmiştim; o za -

"ıandanberi içiyor. 
. - Hiç bir bay - __ .....,.-=. __ ..._ ________ "'--.J..._;;.:~_..~~~~.:»...::::;;:;::.:_._--1 

~anıın bu kadar u • - Kızımla evlenecek erkeğe iki bin lira vereceğim, fakat, iki sene bek· 
tun zaman kutlu - lemek )bun, 

landığını duyma • - Zararı yok. Siz iki bin lirayı bana fimdi verin, kızuuzı iki sene değil, 
lbıftım l , Jiımi sem- llOlll"8 da verseniz pne •lar. 

Basım döndü 
' 

Vapurdan iner -
ken: 

- Başım döndü .. 
Dedi, sordum: 
- Deniz mi tut • 

tu?. 

- Hayır, güvcr -
tede oturuyordum. 
~damın biri mitte • 
ınadiyen döndü, do
laştı, ben de ona 
baktım, bafım dön
dü. 

Sayfa 1 

Tarihten yapraklar: 

Mezan kaybolan imparator 
.~------------------~ . ~ 

Cengiz, büyük bir ağacın altına gömülmesini vasiyet etmiıti. 
Oraya muazzam bir çukur kazıldı. Mogullar öldükten sonra 
dirilmeğe inandıkları için imparatoru bir çadır, bir beyaz kısrak, 
mükllef bir ziyafet sofrası ve kıymettar ıilahlarla beraber gömdüler 

Yetmiş iki yaşındaydı. Çin üzerine 
yeni bir harp açmış ve gene korkunç 
bir sel halinde saldıran ordusile her 
tarafı allak bullak etmişti. 

Bir gece rüyasında ayaklarının al -
tında.ki toprağın kaydığım ve boşlukta 
kaldığını gördü. 

Ertesi gün hemen oğulları Oktayla, 
Tuliyi çağırttı. Bütün kumandanların 
önünde şunları söyledi: 

- Ben yakında öleceğim. Benden 
sonra Oktay tahta çıksın. Umanın ki 
diğer oğullarım onun sözünü dinlerler. 

Daha sonra oğullarını da ropladı ve 
nasiha-t verdi: .. 

- Hiç bir zaman birbirini-zden ay -
rılmayınız. Düşmana karşı her zaman 
beraber olunuz. Dostlanıw:a iyilik edi
niz. Kurduğmn bu koca imparatorluğu 
aocak bu sayede, dağılmaktan kurta
raıbilirSiniz. Ben ölünce hepiniz hemen 
size verdiğim eyaletlere gidiniz. İş ba
şında bulununuz, öldüğüm duyulunca 
belki ka.nşık.lık çıkaranlar bulunur. 

Havalar ısınmıştı. Çinde yapılacak 

iş kalmamıştı. Başka taraflarda da her 
şey yolunda gidiyordu. 

Cengiz Han o yazı geçirmek. üzere 
Leao-Pan dağlarına çıkmıştı. Burası 

zaten Kin, Sang, Hiya imparatorlukla
rının hududu idi. Eğer orada küçük bir 
kımıldanı.ş olursa tepelemesi için bir 
iki hafta çok bile gelirdi. 

Bu sırada hastalandı. Kumandanları-
nı çağırdı: 

- Ölürsem gizli tutun! 
Dedi. 
Kurduğu imparatorluğun yaşaması

nı bir an düşünmekten geri kalmıyor
du. Yedi gün yattı ve 1227 yılı ağusto
sunun sıcak bir gününde son nefesini 
verdi. 

Cengiz Han son vımanlarda bir dağ
da ava çıkmıştı. Dinlemnek için bir 
ağaç altı aradı. Çok büyük bir ağacın 
altına oturdu. Onun bir 'kaç yüz kişiyi 
gölgelendiren muhteşem dallanna bak
tı ve daldı. Kalktığı zaman yanındaki 
oğul ve torunlarına döndü: 

- Ölünce beni buraya gömün! 
Dedi. 
İşte şimdi bu ağacın altına Cengizin 

mezarı hazırlanıyordu. 

Cengizin, cnazesi eski arazisine va
rıncaya kadar ölümü gizlendi. Sonra 
her tarafa haberler yollandı ve cenaze 
sıra ile ileri gelen karılarının sarayla
rında bırakıldı. 

İmparatorluğun, Büyük Okyqnustan 
Karadeniz kıyıılarına kadar uzayan ara
zisindeki prensler ve kumandanlar h0-
men ölünün başucuna koştular. Bazt
ları haber aldııklarından üç ay sonra 
gelebildiler. 

Koca Asyayı kendisine dar gören bu 
demir bilekli ve çelik iradeli, sarsı! -
maz hükümdara şimdi bir ağaç gölgesi 
çok geliyordu. 

Cenaze merasimi basladı: 
Onunla birlikte Çinden İrana kadar 

her tarafta harp eden askerler, her bıri 
bir impa ·1t0rluk kadar büyük araziye 
hükmeden prensler; yüz binlerle kişi
lik orduları idare eden kumandanlar 

orada toplanmışlardı. Bu emekli as .. 
kerler ve kumandanlar vaktile onun 
büyi.iık.lüğü ve şerefi için döviŞnüş .. 
lerdi. Şimdi de mezarını kazıyorlardı. 

Mogollar derlerdi ki: 

- İnsan ölmekle ancak dünyasını 
değiştirir. Burada ne ise öte tarafta da 
ayni adamdır ve ayni hayatı yil§ar. 

Bundan ötürü Cengiz Han için büyük 
bir çukur kazıldı. Buraya büyük bir 
çadır kuruldu. Cengiz Hanın ölüsü bu 
çadırdaki ağaçtan taht üzerine oturtul
du. Önünde hayatında en sevdiği ve en 
~k yediğ'i yemişlerle yemeklerden ve 
içkilerden ibaret tam bir sofra kurul
m~u. Bu iş için aranıp bulunan hem· 
beyaz kısrakla yavrusu da çadıra kon· 
du. Kısrağın üstünde Cengiz Hanın e
ğeri, kılıcı ve diğer silahları vardı. Bir 
atın ömrü bir adama hizmet etmek için 
yeıtmediğinden Cengiz Han ileride o
nun tayına da binecekti. Zaten bu va· 
ziyette de sanki tahtından birdenbire 
kaJı.kacak, bir kaplan çevikliğile şu be
yaz kısrağa a.tlıyacak ve kendisine kafa 
tutan herhangi bir hükümdarın bulun
duğu tarafı göstererek: 

- İleriii!. .. 
Diye haykıracaktı. 
Bütün şu boyunları bükük ve gözle

ri yaşlı askerler ve kumandanlar da 
onun gibi birdenbire doğrulacaklar, 
korkunç bir kasırga halinde ufuklerı 
aşacaklardı. 

Fakat artık bu bir hulyadan başka 
şey değildi. 

İşte kocaman çukurun üstüne büyük 
kalaslar atılıyor, dallar seriliyor ve 
toprak yığılıyor. 

Onu yükselten> ileri götüren ku • 
mandanlarla askerler şimdi de topra -
ğın altına kapatıyorlardı. 

Çok geçmeden Cengizin gömüldüğü 
yer sanki kaybolm~tu. 

Uryangut kahile5inden bin kişi me· 
ı.ar bekçiliğine tayin olundu ve asker· 
tikten affolundular. 

Herkesin mezarın yanına gitmesi ya
saktı. 

Cengizin dört sarayı da kapatılmtş· 
tı ve onların da yanlarına kimse vara
mazdı. Bu orman Cengiz Hanın torua.~ 
!arından bir çoğuna mezar oldu. 

Lakin asırlar oranın bekçilerini da
ğıttı ve mezar kayboldu. 

Hala buknamadı. 
Cengizin üvey kardeşi Gökçe onun 

imparator ilan edildiği gün çadırına 

girmiş: 

- Ay Tamuçin, kasalma! Oturduğun 
yer gideceğin yerin yarısıdır! 

Demişti. 

O zaman bırbirini kovalıvan zafer
lerle sarhoş olan Mogol hükümdarı, bu 
sözlere kızmış \'e o ak~am kardeşini b~r 
okla öldürmüştü. 

Gökçenin sö:t.lerinde pek sade, fakat 
pek az kişinin değer verdiği büyi.ık bir 
felsefe vardı. Cengiz Han Asyanın ge
niş bozkırlarına, yalçın ve aşılmaz d<ığ
larına sığmıyan kalbinin son vuruşia
rile ürperirken araba Gökçeyi hatırla
dı ve yaptığı cinayetten dolnyı üz.iinti.i 
duymadı mı? 

Turan Can 



8 Sayfa 

Bize cambaz değil, 
kazanlnasını bilen 

güreşçi lazımdır! 
Bay Burhan Felek, bütün münakaşaları döndürüp 

dolaştırıp şahsiyata dökmek itiyadınızı 
biJirim. Sadede gelelim 

Yazan: Seyfl Cenap 
Bay Burhan Felek, .. 
cSon Posta> da çıkan yazım sızı faz

la sinirlendirmi§ olacak ki ne"".taket kai
delerinin haricine çıkarak yazı -
mı okumaya güçltükle taham -
mill edebildiğinizi yazıyorsunuz. 

Münakaşalarınız herhangi sahada 
olursa olsun onu döndürüp dolaştırıp 
şahsiyata dökmek mutadınızı ~!lirim. 

Bu meseleyi de o tarafa çekıyorsu
nuz. Sizden ricam mevzuun haricine 
çıkmamaktır. 

Gelelim sadede: 
Münakaşamızın sebebi şudur: Ben 

Fin, yani Şimal güreşçilerini~ ~ah~ es
ki daha bilgili olduğunu; sız ıse Ma
ca~ güreşinin üstünlüğünü iddia edi-
yorsunuz. .. 

Bu hususta size fazla bir şey soyle-
meden iddiamı rakamlara istinat etti
rerek ispata çalışacağım. 

Mesele bir spor üstünlüğünü ortaya 
çıkarmak demek olduğundan şimdiye 
kadar beynelmilel müsabakalarda her 
iki tarafın kazanmış olduğu neticeler 
sistemlerinin üstünlüğünü ispata kafi 
gelir zannederim. 

1 - Olimpiyad neticeleri: 
Beynelmilel spor hadiselerinin en 

mühim bir miyarı olan Olimiyad müsa 
bakalarını ele alalım: 
Şimdiye kadar yapılan Olimplyad 

Greko Romen müsabakalarında kaza
nan milletlerin isimleri ve birincilik 
adetleri şudm: 

İsveç: 15 birincilik. 
Finlandiya: 12 blrincllik 
İtalya Macaristan , Estonya: Üçer blrin-

lllik. 

Alman;a : İki birincilik. 
Türkiye: Mısır, Fransa birer birincilik. 

Olimpiyad serbest güreş müsabaka-
ları: · 

Amerika: 18 birincilik, 
Finlandiya: 7 birincilik. 
İsveç: 5 blrinclllk, 
İsviçre: 4 birincilik, 

İngiltere: 3 birincilik, 

Macaristan Estonya, Fransa ikişer birııı
clllk 

Şu rakamlar bize gösteriyor ki Ma
caristanın beynelmilel güreş mevkii 
Greko Romende vasattan aşağı, serbest 
gür~te ise sonuncudur. 

O halde Macar güreşçilerinin o meş
hur teknikleri neye yarıyor? Birincilik 
alamamalarına mı? 

Macar güreşçilerinin Şimalli hasım
larının karşısında her zaman nasıl ye
nildiklerine bir misal olarak üç sene
denberi Finlandiya, Estonya ve l.\faca
ristan arasında yapılan Turan maçla
rının neticesini zikred~eğim. 

İlk sene neticeleri: Finlandiya: i birinci-
Uk, 

Macaristan: 2 birincilik, 
Estonya: l birincilik, 

.. 

İkinci sene neticeleri: Finlandiya: 5 bi-
rincilik. 

Macaristan: 1 birincilik. 
Estonya: 1 birincilik. 

Üçüncü sene neticeleri: Finlandiya: 2 bi
rincilik, 

Estonya: 5 birincilik, 

Görülüyor ki yapı1a!1 2 t müsabaka
dan ancak 3 tanesini Macaristan kaza-
nabilmiştir. Herhalde bu parlak gale
~e de onların yüksek tekniklerinin ne
ticesi olacak! .. 

2 - Teknik bahsine gelince : 
Hiç güreşmediğiniz halde yeni bir 

müsabaka tarzı icat ettiğinize cidden 

memnun oldum. Yalmz iddianızı ispat 
edeıbilmeniz için tarzınız dahilind~ bir 
güresçi veyahut birtakım yetiştirip u
mlünüzii Beynelmilel bir müsabakada 
tatbıı,. r<lip netice almanız lazımdtf. 

Bizim bildiğimiz ve bütün dünya gü-

SON POSTA 

İngiliz futbolu 
Macarlardan 

İntikam 
Alabilecek mi? 

Gelecek ayın başında 

yapılacak olan bu 
müsabakayı bütün dünya 

merakla bekliyor 

Naci Sadullahtan Eşref ŞefiğO 

Sonuncu izah, sonuncıı 
ve sonuncu hitap ders 



28 lkinciteşrin SON POSTA 

" Son Posta ,, nın resimli zabıta lıikllgeleril 
--------------~----------------------------------------------------------·---------__) 

Bu tabloyu kim çaldı? 

1 Mister Vayt antikaya 
• çok meraklıdır ve bu . 

işin de mntehassısıdır. Genç
liğindenberi bütnn zevkını 
ve parasını bu işe hasreden 
c Asarı atika • mutehassısı, 
dalına nadide ve gnzel şeyler 
bulmak için hergfln antika
cıları dolaşır, tozlu raflarını 
.karışbnr. 

2 Birgün çarşıda gezerken 
• antikacı dllkkBnlarının birinde 

son derece kıymetli bir tablo 
gördü. Heyecanını belli etmemeğe 
çalışarak, sanki ehemmiyetsiz bir 
şeyden bahsedermiş gibi, pazarlık 
etti ve 30 liraya aldı, neş'e ile 
evine dönerek bin itina ile bir köşe
ye astı. Sevincinden kabına sığa· 
ntıyordu. Yeni keşfini birisine an
latmak ateşile yanıyor, tutuşuyordu. 

5 Vayt kıymetli tabloyu aşağı
• ye indirdi. Ve birer birer 6 • Bu arada, Mark karti, 

genç Dike , kıskanç
lığını gösterir bir eda ile 
«Anlamıyorum, anlamıyorum, 

dedi. Bu adamda şeytan 
tüyümü var ? Nedir ? Ondan 

Dli.saftrlerine gOsterdi llu hususta 
liiöz sOyllveeek en salabJyettar adam 
Netteıtold'du. Tereddütsttz '' QOk 

kıymetli, haldkt ve orl!inyal bir 
tablo,, dur, dedi. 

daha fazla sarfediyor,daha faz 
la geziyrorum da böyle kele
pir birşey düşüremiyorum,, 

9 Polis müfettişi vak'ayı haber alır almaz, hemen Vaytin apartı· 
• manıııa koştu ve tahkikata koyuldu. Eve pencereden girilmişti. 

Vayt alt katta oturuyordu. Ne ayak, ne de parmak izleri belli idi. 
LAkin müfettiş, iskemlenin yanında bir pantalon dllğınesi buldu. 

* * Müfettiş Vayt'ı da sorguya çekti, ve bu töblonun satın alındığıni 
bilen ve o gece evde misafir bulunan üç arkadaşın kimler ol

cluklarını araştırdı. Eşkallerini öğrendi. Aldığı izahat ve vak'a yerinde 
gördüğü ve bulduğu şeyin verdiği kanaatle hırsızı yakalamak için doğ
ruca bu üç misafirden birinin evine gitti. Sizin fikrinizce, kimin evine 

fıtti?.. Bilemezseniz, 
11 inci sayfaya bakınız! 

- -

9 ıJeHkanWık arkadaşı 
tJ • Mak Knrtl tesadüfen 
ona uğramıştı. Mak Karti 
bir vapur kumpanyasının 
sahibi idi, İşinden ziyade, 
güzel san 'atlerle meşgul 
olur, hele tablolara bayı
lırdı. Vaytin bu yeni "keş
fini ,, işidince, açıktan a
çığa kıskandı, haset etti. 
·'Muhakkak ki allahın en 
talili kulu sensin 1 ,, dedi. 

4 Vayt san'at eserleri satan ve 
• daima öteberi satın aldığı an-

tilı::accı Nettelf old 'la, resimden birşey 
anlamıyan, har vurup harman savur
makla meşhur genç yeğeni Diki de evi
ne davet etti. 

7 Saat 21 olmuştu. Mak Karti ile 
• Dik birlikte evden çıkblar. Net

telfoldda onlardan yanın saat sonra, 
Vaytten ayrıldı. Vayt, kıymetli hazine
sinin karşısında durdu. Bir müddet sey
rettikten SODla, yatak odasına çekildi. 

• 
ıo ( Sağda ) mü

• fe.lliŞin bulabil-
diği diğer bir iz de, oda
da bulunan iskemlenin 
sol köşesindeki bir sıy
rık oldu. Vayte sordu. 
Vayt, iskemlede önce
den bir çizilr, sıyrık fa
lan olmadığını bildirdi. 

8 Fakat ertesi günü 
• kahvealtı etmek 

üzere aşağı, odaya indi
il zaman tablonun ye
rinde yeller estiğini bü-

y1lk bir hayret ve tees
sürle gördll ve hemen 
telefona sarıldı. 

11 Yazıhanenin de 
• karıştırıldığı bel-

li idi. Gözlerden birinin 
köşesinde duran ve için
de beş İngiliz lirası bu· 
lunan çantaya el sUrOl· 
memişti. Bundan da hır· 
nzm sırf tabloyu çal-
mak için buraya geldi· 
ği anlaşılıyordu. 

..?latipus denilen ve ördeğe benzıyen bu hayvan Avusmralyada yakalanmıştır. Yavrularını su altında saklar. Arka l.Ju .o:.\:uır-

le müdafaa eder. 

Konuşma: 

Şeyh Bedreddin dostuın 
Nurullah Ataç 

Nazım Hikmet'in san'atini: cŞair za
manın geçici endişelerine bağlanma · 
malı, bir ideologianın yayıcısı olma · 
malı,insanda ebedi olan şeyi aramalı 
diye tenkid edenlere, Simavne Jradıs1 
oğlu Şeyh Bedreddin destanı ( 1 ), öyle 
sanıyorum ki, susturucu bir cevab ola· 
bilir. Bu kitabdaki parçaların hepsi de' 
zamanımızın bir fikir cereyanına t~ 1 
olmakla beraber, yine insanın ebedi bi c 
hissini, tarihin her devrinde rasgeline·' 
bir kaygusunu aksettiriyor; bir parç J 

olsun in.saf göstermek şartile, bunu in
kar etmek kabil değildir. Harab olnm , 
insanları yoksullaşmış bir memleket . 
bir fikir uğrunda çarpışanları, ihanet~ 
uğrıyanların elemini tasvir etmek; hal; 
bildikleri bir yolda başlarını verm i~ 
olanlar için ağlamak. insanın «ebed b 
hislerinden doğmaz mı? Destanı oku .
yun, göreceksiniz ki o manzumeler .. 
deki hisleri sizin kendi hisleriniz say
manız için içtimai veya siyasi it'kad .. 
larına iştirak etmeniz hiç de zaruri ~"
ğildir. Hatta daha ileri gidec ı .. 

Şeyh Bedreddin'i Nazım Hikm1:.:. in 
inandığı fikirlerin değil, onlara zıd fi
kirlerin remzi diye telakki edip heye
cana kapılmanız kabildir. «Şairin in -
sandan ebed.1 olan şeyi araması lazım· 
dır> demek, cŞair, her devir insar la -
rının tarafından kabul edecekleri, ken· 
di hislerine, hakikatlerine göre tefsir 
edebilecelkleri mythe'ler yaratmağa ça
lışmalıdır» demektir. Şeyh Bedred 
din'in Nazım Hikmet'in kitabındaki' 
çehresi ile, böyle bir mythe olduğu 

söylenebilir. 

O destandaki manzumeler güzel mi· 
dir? Her hangi bir eseriri güzel olup 
olmadığını anlamak için elimizde he -
yecanımrndan başka bir ölçü yoktur. 
Ben, Şeyh Bedreddin destanı'rıdaki 

manzumeleri heyecandan sarsılarak o
kudum. Demek ki onlar benim için gü-

• zeldir. Bir insan için güzel olanın. da· 
ha birçok in.sanlar için de güzel o:ması 
pek muhtemeldir. 

Şu var ki şiir, gözden ziyade kulak 
içindir. Mısraları sade gözle takib et -
meniz, manalarını anlamamız için kafi 
değildir. Kitabda kalan bir mısra ha -
raretsiz, cansız, manasız bir şeydir. 
(Böyle olmıyanlan da vardır; fakat on
lara şiir diyemiyoruz). Şiirin - keli -
meyi hemen hemen musikideki mana
~ı verilerek - cokunma> sı lazımdır. Biı· 
manzume, bilhassa bir bestedir: ma -
nası, yani güfte, o besteyi bulmamıza 
yardım eden bir vasıtadan başka bir 
şey değHdir. Nazrm Hikmet'in şii:ini 
o manada cokumak> ise, itiraf edelim 
ki pek kolay değildir. Çünkü klassik 
nazım. kalıblarını kul1anmadığı · çin 
her manzumede ahengi aram.ağa mec
buruz. (Fakat bu zaruret, klassik na • 
zım kalıbları ile yazılmış, yani aruz ve. 
ya hece vezinlerine uygun manzume
lerde de vardır; ancak onlarda bir de 
veznin ittiradı vardır ki biz ekseriya 
cıbeste> diye bununla iktifa ederiz.) 
Nazım Hilkımet'in şiiri için: cBu nazım 
değil, nesir!» diyenler var. Hayır n°s1r 
ile nazım arasındaki başlıca fark, bi -
rincisinin cokunamamasıciır.> Halbuki 
Nazım Hikmet'in şiiri muhakkak <oku
nulmak.o ister. Bunun için onu seyse
niz de sevmeseniz de nazım olduğu
nu, hiç olmazsa nesir olmadığım kabul 
etmeniz lazım gelir. 
Şeyh Bedreddin destanı'nı okuyun, 

bestesini keşfe çalışın. Bulursanız eme. 
ğinize acımazsınız; çünkü bulaca~mız 

ahenk, gerçekten asil bir ahenktir. 
(Şiirin bestesi bittabi musiki değildir. 
«Şiir okurken kulağımıza bir keman, 
bir tanbur veya bir piyano sesi gelir> 
gibi sözlerin manası yoktur. Fakat bu 
ayrı ve uzun bir meseledir.) 

Emeksiz bulduğunuz bestelerin gü
zelıliğine de pek inanmayın; onlar za -
ten bildiğiniz şeylerdir. Her ) en ilik 
yazan gibi okuyandan da - belki yazan~ 
dan ziyade okuyandan - bir gayret ~ster. 

Nurullah Ata; 

( 1) 1 cild, 5 O kuruş (Yeni Kita~ '\'İ) 

Bursa stadyomu ıs'ah edilecek 
Bursa (Hususi) - Mühendis Viyali. 

tanzimi ve ıslahı kararla<=tırı1 s ad· 
\'om i.ızerinde tetkikatta bulunın 
ır. Stadyoına daha modern b: ':ekil 
ri ecektır. 
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_ ............ .... 
Ç/N MASALI: 

Denizlerin perisile · 
Şüyang Çinli bir balıkçı ir1

' karıs: 

Şadu ile birlikte küçük bir .. ..J.lübede 
otururlardı. Şüyang yağmur demez, 
kar demez balığa çıkardı. 
Şüyang cesur ve dürüst bir insan .. 

dı. Senelerdenberi deniz üzerinde ne
ler görmüştü. Kazaya uğrıyan bir çok 
insanlarm imdadına koşmuş, onları 
kurtarmıştı. 

Bir gün denizde balık tutuyordu. 
Birdenbire hava bulandı; fırtına koptu, 
koca koca dalgalar, kayığa çarpmıya 

başladılar. Kayık kah bir kule boyun
da bir dalganın üstüne yükseliyor, kah 
bir kuyuya düşer gibi iniyor. iniyordu. 
Fırtına o kadar çoğalmış, dalgalar o ka
dar yamanlaşmışlardı ki bir ara kayık 
batacak gibi oldu. Şüyang için kurtu
luş ümidi kalmamıştı. Ellerini açb: 

- Denizlerin perisi, diye bağırdı, 

ben her zaman seni saydım .. Bu se .. 
fer de sen beni kurtar .. 
Şüyang bunu söyler söylemez fır -

tına durdu. Dalgalar kesildi, denizin 
yüzü çarşaf gibi dümdüz oldu. Şüyang 
denize baktı. Deniz balıkla dolu idL 
Hiç bu kadar çok balığı bir arada gör
memişti. Ağını attı. Balıklar ağa dol -
du. Şüyang ağı güçlükle çekebi!dı.. Ka
yığa aldı. Balıklara bakıyordu. İçlerin
de bir tanesi gözüne çarptı. 

Bu kocaman bir babktı, kanatlan 
altındandı, gözleri hfilis mercandı. Şü
yang: 

- Ne güzel biT balık tuttum, dedi. 
Balık ba§ını kaldırdı: Tatlı bir insan 

sesile: 
- Balıkçı Şüyang, dedi, beni gene 

denize at, ben denizlerin perisiyim .. 
Beni bırakırsan sana iyiliğim doku -
nur. 

- Bana nasıl iyiliğin dokunur! 
- Seni zengin ederim, balıkçılıktan 

kurtulUJ."sun! --......... -··----···-·-------

- Ba maıdilindelıi diiğiim ne? 
- M ek.tabu poıta lı.ııtuıuna at • 

mayı unutmıyayım diye ar.nem dü • 
iümledi. 

- Mektub ne oldu? 
- Annem "'-na vermeyi anut • 

ta. 

~ 

- Buna nasıl inanayım? 
- Seni şimdi inandırabilirim. 

- Ne yapacaksın? 
- Ağını denize at göriirsün.. 
Şüyang ağını denize attı, ağı deniz

den çektiği zaman ağın içi altın balık· 

larla dolu idi: 
- İşte bunlar hep senin olacak; fa-

kat beni bırakmalısın. 
Şüyang düşündü, gözünün önüne u

fak kulübesi, kulübede yan aç, yarı 

tok oturan karısı geldi. Eğer bu altın 
balıklara sahip olabilseydi; kulübeden 
kurtulacak, kocaman bir evi, hayır, bel. 
ki de bir sarayı olacaktı, ve artlk ka
rısı yemek pişi.rm.iyecek, yarı aç, yan 
tok yaşamıyacaklardı. Şüyang yüzüne 

bakan mercan gözlü, altın kanatlı ba

lığı denize attL 

Altından balıklarla dolu kayığım 
sahile doğru ilerletti Fakat o anda bir 
fırtına çıkıverdi. Sandal altüst oldu, 
Dütün altın balıklar denize döküldü. 

Kendi de denize düşmüştü. Yüze yü
ze sahile çıktı. BUJ."asını hiç tanımıyor
du. Karşısında koskocaman mermer 
bir saray vardı. 
Şüyang, mermer sarayın merdiven

lerini çıktı. Büyük bir salona girdi. Sa
londa bir taht vardı. Tahtın üstünde 
başı taçlı bir ihtiyar oturmuştu 
Şüyangı görünce sordu: 
- Ne istersin benden? 
- Ben bir şey istemem. 

/ 

SON POSTA lkincitetrin 28 

----~~------~ 

denizlerin 
11 Resimli Hikaye] 

şeytanı ı 

- İste. ben denizlerin perisiyim. 
- Denizlerin perisi isen beni tanır-

sın. 

- Hayır seni tanımıyorum. 

lık bekliyordu. Ağa balıklar do!muş -
tu. Şüyang ağı denizden çekli bfr de ne 
görsün! Altın kanatlı, mercan gözlii ya
kalanmamış mı?. Altın kanatlı mer -
can gözlü balık gene başını kaldırdı: 

- Şüyang beni bırak dedi, ben de
nizlerin perisiyim.. 

- Yalan söylüyorsun, sen denizle
rin perisi değilsin, denizlerin şeytanı
sın! 

- Şeytanı, yahut perisi, ondan sana 
ne; beni bırakırsan seni zengin ederim. 
Bütün ömrünce rahat yaşarsın .. 

- Geçen sefer de öyle söylemiştin, 
fakat seni bıraktığım zaman fırtına 

çıkarttın, ve bana verdiğin altın balık
ların hepsini geri aldın. 

- Bu sefer geri alınam. 
- İnanmam. 
- İnan, istersen beni kıyıya gid;n -

ciye kadar bırakma .. Sana hediyeni kı
.yıda teslim edeyim ve beni orada salı
ver. 
Şüyang düşündü : 
- Olmaz. Ben seni öldürmek için 

denizlerin perisine söz verdim. 
- Ne çıkar, denizlerin perisine ver

diğin sözden vaz geç. Benim edeceğim 
iyiliği o sana yapamaz .. 

- Öyle amma verilmiş sözüm var •. 
- Ağını bir kere denize at.. 

Şüyan.g ağını denize attı, ağın için
de bir kutu vardı. 

- Nasıl tanımazsın? - Bu nedir? 

Şüyang biraz evvel başından geçen- - Dünyanın en büyük serveti. bu -
ieri anlattı. Başı taçlı ihtiyar: ~un içindedir. Beni bağışlaman için 

- Anladım, dedi. Sen ağınla benim bunu sana veriyorum. 
en büyük düşmmum olan denizlerin Şüyang gene düşündü: 
şeytanını tutmuşsun, ne diye btraktın - Olmaz, dedi, sözümden dönmem. 
onu! Eğer bir daha rastlarsan onu sa- Bıçağını çekti ve den.izlerin şeyta -
kın bırakayım deme, derhal öldür! Se- nını öldürdü. 
ni istediğinden ali ederim. Şüyang kayığını sahile çekmiş ku -

- Peki denizlerin perisi istediğini lübesinin yolunu tutmuştu. Bir de ne 
yaparım. görsün kulübesinin yerinde büyük. 

- Söz veriyor musun? amma çok büyük bir köşk var. Karısı 
- Veriyorum. Şadu, bu büyük köşkün bahçesinde 
O anda Şüyangın gözleri kapandı. Ve ;yepyeni elbiseler giJ7Illİ1 onu bekliyor

ne olduğunun farkına varırutc:bm ken- du. 
dini denizde ve kayığının içinde buldu .. ~adu koc~ına anla:tı:. ~~şı taçlı bir 
Ağını attı. Balık tuttu.. Dönüyordu. ıhtıyar g:.~ ona ~u kapa de • 

• w w • miş, ve gozıınu aç dedigı zaman ken -
Bır balık kayıgına dogru atladı. <tisini burada bulmuştu. Şüyang kan-

- Şüyang dedi., denizlerin perisine sına olanı biteni anlattı ve denizlerin 
verdiğin sözü unutma! şeytanaıın verdiği kutuyu gösterdi. 
Artık Şüyang ne vakit balığa çıksa Kutuyu açtılar. İçinde topraktan baş-

kayığının yanında bir balık görüyor; ka bir şey yoktu; o sırada denizlerin 
bu balık Şüyang'a bağırıyordu: perisi başında tacile göründü: 

- Şüyang denizlerin perisine verdi- - Seni aldatıyordu Şüyang, dedi. İyi 
ğin sözü unutma! ettin de a1danmadın, dünyanın bütün 

serveti diye sana verdiği §ey işte bu 
Şüyang verdiği sözü unutmuyordu. toprak dolu kutuydu. 

Fa.kat denizlerin şeytanının ağına gel- Şüyangla, Şatu denizlerin perisine 
mesinden de korktiyordu. teşekkür ettiler. Ve artık koca köşkle-

Ya tutulduğu zaman Şüyanga bir fe- rinde ömürlerinin sonuna kadar rahat 
nalık ederse.. yaşadılar. 

Biır gece idi. Şüyang ağını atmış ba. 

- Eyvah su borusu delindi. 

- Şu çekiçle vurayım tıkanır! 

- Eyvah daha büyüdü. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geçen bilmecemizde 
Kazananlar 

FUTBOL TOPU 
Niğde Sakarya mektebi 4 ünd~ ıı

nıf 41) Kazım. 
MEKTEB ÇANTASI 

İstanbul 27 nci mekteb 3/C den 174 
Fahri. 

ALBüM 
Ankara 2 nci orta mektep 1 /G den 

ı 5 7 Macide, İstanbul Kızılay hemşire 
mektebi 2 den Arikkan, Diyarıbekir li
sesi ~ Adan 758 Melih, Haydarpaşa li
sesi 41 i. den 2055 Zihni, Konya orta 
mektep 2/ B den 648 R. Tufan, İstan
bul 54 üncü mektep 4/ A dan 266 Fah
reddin Altınışık, Konya istasyon civarı 
22 1 de Orhan Uğurlu, İstanbul Süley -
maniye Kirazlımesçit 17 de Nuriye, 
Kırklareli orta mektep 1/2 den 127 Şe
fika, Beyoğlu 4 üncü mektep 230 Sa · 
hiha Muhiddin. 

Yen1 Bilmecemiz O 1 
Bir çift ŞOŞON 1 

veriy1araz. 
~~~~~~~~--~~~~----" 

Küçük bir sinema artisti.. Siz çocuk 
okuyucularımız yaşındaki ,bu artistin 

resmini parça parça kestik.. Yazık ol -
du değil mi? Öyle ise siz onu tekrar 
birleştirin ve resmi meydana çıkarıp 

bize gönderin, bj.z de size hediyeler ve
relim. Şimdi kış, yağmur, kar var, onun 
için bir kişiye bir çift şoşon, geriye ka
lan yüz kişiye de ayn ayn he±yeler 
vereceğiz. Bilmecenin müddeti on beş 
gündür. Geçen -bilmecemizi daha hal -
ledip göndermedinizse göndermekte a
cele ediniz. 

* 

- Boşuna yorulmuşsunuz, şu mUS' 
luğu çevirseydiniz, su kesiliverirdi. •• .-·-··--------······----·--···-----·---· Geçen bilmecemizde 
Kazananlar 

MÜREKKEPLİ KALEM 
Nuruosmapiye 1 inci ilk mektep 88 NezL 

he Erkal, Galata -

saray lisesi orta -

köy şubeal idare 

memuru Nureddin 
oğlu İhsan, Burgaz
acla belediye Dr. 

kızı Şeriban, Eren -
köy Sa.brayicedlt 

Bilmece cevabını bize gösterdiğiniz 37 de İhsan Kızı 

nrfın üzerine bilmecenin gazetemizin ihsan, Kwnkapı or
hangi tarihli sayısında çıktığını yazm:ı- ta.mektep 111 den 
yı unutmamanızı bir kere daha rica e- ~ M. Yılmaz. 

Albn lcaplaına 

bir çift kol dütıD~ 
ka"Zanan Fitnet Onal 

diyorU?.. l (Arkası var) 
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KAM T Y SANCAK DAVAMIZI KUVVETLE MÜDAFAA ETTi 
( Baştarafı l inci sayfada) 

Hürriyet ve istiklAI 
Buyuk Meclisin yüksek azasına hari

tiyenızin takdim ettiği bir ve iki numa
ralı beyaz kitaplar, bu işle 192 1 denbe
?i şaşmaksızın mütemadiyen iştigal et
tiğımızı açık gösteren vesikalarla dolu
dur. Taahhütlere riayeti seven ve isti
)en Türkiye Cumhuriyeti hük~meti 
dostluğuna ehemmiyet verdiği Fransa 
Ue konuşmak suretiyle, bu Türk mın
takasmm, mümkün olsaydı bir an bile 
ll'ıahrum olmasına rıza göstermiyeceğı, 
hurriyet ve istiklaline, komşulan olan 
Suriye ve Lübnanla birlikte tekrar ka
~ma mı bekliyordu. 

Nota:arm muhteviyata 
Arzett "im be) az ki.taptaki vesikala

ra şöyle sadece bir göz atan'arca a,yan 
olsa ge ektir ki her vesikada ve her 
\resıle ıle bu görüşümüzü tasrihten as
la farığ olmadık. Son günlerde teati 
edılen notalar muhteviyatı bu hakika
ti. açık göstermektedir. 

ilk notamız 
İskenderun ve Antakya meselesi hak 

kında Paris büyük elçimiz marifetiyle 
l'ransa hükfunetıne verilen 9 Teşrini
tvvel 1936 tarihli notada: Milletler Ce
lniyeti konseyinde tarafımdan ve Fran
sa Hariciye müsteşarı .M. Vienot tarafın 
dan yapılan beyanata işaret edilerek 
l'ransa hükfunetinin Suriye ve Lübnan 
Ue yapmakta olduğu muahedelere mii
lnasil bir muahedenin İskenderun ve 
Antakya mıntakaları Türk ahalisi ile 
de müzakereye Fransanın amade olup 
Clhnadığı hakkında ne karar ittıhaz ede 
cegı sorulmuş ve bu sualin iradına amil 
Olan esa atı hukuk·) e mücmelen ifade 
edılmışt·. 

Fransamn cevabı 
Bu notamıza Fransa hükfunetı 1 O 

Teşrinisani 1936 da cevap vermistır. 
Bu cevabın ihtiva ettiği başlıca nokta
ları hülisaten arzedeceğim ~ 

Fransız notasmm esasları 
- Fransa hükumeti 1921 itil&r

~;fltÇertevesi tfahilinde müzakere
ye linadedir. 

2 - İtilamame ahkamı, Fransa İsken 
derun sancağına Suriye devleti çerçe
Yesi içinde bir hususi idare bahşetmelc 
lllretiyle tatt:>ilt etmiştir. 

3 - Fransa, 1921 tarihli Ankara iti
llfnamesini, 2 S Nisan 1920 tarihincie 
kendisine Suriye için verilen mandaya 
istinaden yapmıştır. 

4 - 1922 tarihli manda yasası Su
riye ve Lübnan namı ile andığı iki dev 
lete karşı Fransanm, bunları istiklale 
doğru götürmesi ve bu memleketleriYl 
herhangi bir suretle parçalanmasından 
\'e kiralanmasından vikayesi gibi veci
belerini tesbit etmiştir. 

5 - Fransa hükU.metinin, Ankarcl iti 
lltnamesinin İskenderun sancağına mü 
tedair hükümlerini tatbilt için aldığı 
tedbirler bu manda yasası esasları da
hilindedir. 

6 - Mandater sıfatı ile şimdiye ita
~ deruhte ettiği taahhütleri Suriye
)e devrederken Fransa hükUmeti ge
i'ek Suriye ile yaptığı bir anlaşma sı-
J'aaında ve gerek bu münasebetle her
hangi bir ihar devletle yapacağı mü
ıakereler esasında manda yasası ahka
llıından dışarı çıkamaz. 

Bu itibarla Suriyenin istikbali mev
a.ıu bahsolduju sırada Fransa hüküme.. 
ti, Suriye hükfuneü namını aldığı 192 1 
deki taahhütlerinin fevkinde taahhüt
lere girişemez. 

7 - Suriye eczasından olan Sancak 
Ue ayn bir ittifak muahedesi akdet -
llıek, fiilen ve hukukan 3 üncü bir dev 
let tesisi suretiyle Suriyenin parçalan
llıaaı demek olur ki bu da manda yas:ısı 
- mugayirdir. 

8 - 1921 itilifnamesi, Sancağa, Su-
riye haricinde siyasi bir varlık imka
lluıı derpiş etmemiştir. 

9 - Fransa hükumeti bu hususta Tür 
kiye ile görüş teatisine memnupiyetle 
anıadedir. Ve bu müzakerelere Suriye 
hü6metinin salihiyettar mümessaleri 
Ilı ııtırak ettirmek hakkını Fransa mu 
hataza eder. 

F raısaya mUdellel cevap 
Fransa hük\ımetinin bu notasına Pa

lia büyük elçımiz vasıtasiyle 17 Teşri
bısani 1936 tarihinde müdellel bir ce
\'ap venldı. Bu cevabımızın day:ınd1ğı 
-.ııc. esaslan da hiilAsateıı vüksek 

meclisinize arzediyorum: 
1 - Milletler Cemiyeti paktını ~hti

va eden Versailles muahedesinin akdi 
esnasında Suriyedeki vaziyet, bir aske
ri işgalden ibaretti. Bu tarihte Türkiye 
nin Suriyedeki hakimiyeti, hukukan 
mahfuz bulunuyordu. 

Coğrafi bir ifade 
2 - 1920 de San Remoda Fransa 

luğun takviyesi için bir unsur olur. 

Türkiye haklarandan vazgeçemez 
Birçok fedakarlıkla şimdiye kadar el 

de etmiş olduğu haklardan ve bunların 
icabatı tabüyesinıden Türkiye Cumhu
riyeti vazgeçemez ve bu hakların ma
hiyetlerinin şu veya bu şekilde değiş
mesini de kabul edemez. 

IKi vesika 
mandasına tevdii kararlaştırılan Suri- 11 - 1922 yasası ve 1930 teşki1atı 
ye sırf coğrafi bir üadeden başka bir esasiyesini Fransa hükıimeti ilk defa o
şey değildi ve bunun hudutları takribi !arak ileri sürmektedir. Bu iki vesika, 
bir surette bile tahdit edilmemişti ve Fransanın, Türkiyeye evvelce vuku bu
edilemezdi. Çünkü Türkiyeden ayrıla- lan taahhütlerinden açıkça nükulünü 
cak arazi henüz hukukan meçhul idi. tazammun eder. Fransa hükfuneti bun-

3 - 1921 de Suriye namını taşıyan lan serdeylemekte devam ettikçe, Tür 
siyasi bir birlik mevcut değildi. Türki- kiye, mevcut mukavelelerin heyeti u -
ye, 1921 itilafı ve Lozan muaheden::- mumiyesinden kendini deriğ addetme
mesiyle çizilen hattın cenubunda ka- ye mecbur olacaktır. Yalnız bu son hal 
lan arazinin bir kısmını şartsız, ve eli- dedir Son müzakerata, Suriye delegele 
ğer bir kısmını bu vesikalarda zik~e- rinin iştiraki ihtımali derpiş edilebilir. 
dilen şartlar dahilinde terketmişti:. Çünkü o zaman iki memleketi ayıracak 
Lozan muahedesindeki ahkAm hattını müştereken tesbit eyıemeıt la -

. . zım gelecektir. 
4 - Lozan muahedesının 16 ıncı Bu acı ınt· 11 • b rt f t • 
dd · T" k. · b · ·· · de una en e ara e.meyı 

ma esı, ur ıyenın u arazı uzerın cidden arzu e l C mh . t h "" -
k' hAk• · f · rf lakad l l h'ne Y eyen u urıye u 
1
1 ak ımıyke tıt~. sı. t a ih at r ~rt. e B kfımeti, iki tarafta hiç bir kaydı ihti -

0 ara ter e ıgını asr e mış ır. u- ı azı· tahtına ld k · 
S · ed k' t r a veya evve en arşııaş-na nazaran Fransanın urıy e ı o o- 1 b" fik' 

·ı · ih t e 'ldigwi takdirde 921 tırı mış ~r ırle olmaksızın, mesele-
rı esme n aye v rı ' nı'n heyetı umum· · h kk d ·· · ·1 rta llAk ıyesı a ın a mu1.a-
ve 923 muka~elelerı 1 e ş~ hAk~u~ a. kerata başlanmasını Fransa hükfüne
olarak terkedılen bu arazı a ımıyetı, tine teklif eyle işt" 
ancak İskenderun ve Antakya Türk a- O m ır. 
halisine intikal edebilir. avamızm esasları 

1922 manda yasasl Şimdi .?~I':sasını söylediğim noralan-
mızda goruluyor ki davamız bir arazi 

5 - 1922 mand~. y~sa~ında ~kend.e- (reviziyon) meselesi değildir. İstediği
run ve Antakya sukut ıle geçılm:ştır. miz muahedelerle bizim ve Türk hal
Bu sukuttan maksat, işbu mıntakalann kın kazandığı hakların fiili ve ameli te 
Suri) e ve Lübnan tabirleri haricinde _ .... -··-······ .. ···--··---···-
bırakıldığı ise bu hal 1921 ahitname-
si ahkamına muvafıktır. Değilse bu mu 
kaveleye mugayirdir. 

Fransız notası bu iltinci şıkkı benim
sediği görülmektedir. Halbuki böyle 
bir tefsir, ahdi nakzetmek demektir ki 
bu takdirde Türkiye, kendisini, 192 1 
Ankara mukavelenamesi heyeti umu -
rniyeslnden ve 1923 Lozan muahedcs~
nin buna müteallik ahkamından beri 
addetmek zaruretinde kalır. 

Türk bayrağı ihtiva eden bayrak 
19 2 1 imza protokol unda, Fransa de

legesinin İskenderun ve Antakya mın
takası için Türk bayrağını ihtiva eden 
bir bayrağın kabulündeki faideyi tas
dilt etmiş ve bunu temin için hüküme
ti nezdinde teşebbüs yapmayı vadeyle
miş bulunması, İskenderun mmtakası
na kabul edilen rejimin mahiyetini gös 
termek için güzel bir delil teşkil eder. 

Sancakta 
Muhtarlar 
Hapse atıldılar 

(Ba.q tarafı 1 inci sayfada) 
arasında İlmiddin namında biri tara
fından dağıtılmak istenmiş ise de Al~· 
viler bu adamı dayakla aralarından 

kovmuşlardır. 
lntihaohata fttlnk etml7ealere ...... 

Antakya, 27 (Hususi) - İntihaba
ta iştirak etmiyenlere yapılan tazyik 
Antakya mıntakasında bilhassa Kara 
murt, Rebiye, Aşağı, Yukarı, Orta 
Kuseyr ve Ordu nahiyelerine tAbi 
köylerde tekasüf etmektedir. Bu taz
yikın sebebi de basittir. Çünkü, Ordu 
nahiyesindeki 22SO müntehipten an
cak 60 kişi, Yukarı Kuseyr nahiyesi

lete verilmiyeceğini temin etmek vazı
fesi veriliyor. 

Bu başkalıklar İskenderun ve Antak 
ka ve havalisinin manda şartlarını tev
sik eden ahkama dahil bulunmadığı, bi 
naenaleyh Sancak mıntakası 1921 mu
ahedesi ile istiklale kavuşmak üzere oto 
nomiye tabi olduğu için bahse karışt~
rılmadığını bizimle kabul etmek tabu
dir. Aksi takdirde bu mütearız ahkam 
birfüirini ifna ederek bizim muahedc
mizin ortadan keyfi olarak kaldırılmış 
olduğunu anlamaktan başka bır çare ve 
izah bulunabilir mi? 

Cenevrede yapllan mülakallar 
Bu sonuncu takdirde ise 192 1 mul· 

hedesine mevzu olan bütün meselekr 
olduğu gibi açıkça durmakta ve bir h:ıl 
şekli beklemekte bulunuyorlar, dan k 
tir. Asamble münasebetiyle Cenevre\.le 
bulunduğum sırada yatığım mü akat
ların ve temasların neticesi olarak av
dette Ankarada bu milli meselemiz i· 
çin Fransa ile aramızda konuşacağımı
zı tahmin ediyordum. Beyaz kıtaplar
da gördüğünüz gibi müzakere yerine 
notalar teatisi ve münakaşa oldu. Bun
ların da dostane bir hava içinde cereyan 
ettiğini ayrıca kaydederim. Bu mühL'1l 
mesele tabiatiyle böyle sürüncemede 
ve münakaşa halinde kalamazdı. 

Fransanm teklifleri 
Fransa büyük elçisi iki gün evvel ter 

ci!hini bize bırakmak suretiyle, hüku
metinin iki teklifini ifade etti. Bunları 
da işte ayniyle arzediyorum: 

10 Teşrinisani tarihli notasiyle Fran 
sa hükfııneti İkenderun meselesindeki 
hukuki vaziyetıni, gerek manda yasa
siyle bağlı bulunduğu Milletler Cemi
yetiqe karşı gerek Ankara ıtilfıfnamesi 
mucilbince deruhte ettiği hususi mecbu 
riyetler itibariyle Türkiyeye karşı tes
bit etmiştir. 

Evvelce verilmiş olan izahat sayes;n 
de Fransa hükfuneti mevzuu bahis muh 
telif taraflar için mucibi memnuniyet 
bir uyuşmaya atideki iki usulden birı
ni:n kabulü suretiyle varılabileceğine 
şüphe etmez: 

1 - Türkiye hük\ımeti mandanın ıp· 
tidasından beri tatbik edilmıiş olan San 
cağın -siyaseten Suriye tebaiyeti mese
lesini ortaya atmadığı takdirde Fransa 
hükfuneti, işbu mıntaka Türk unsurla
rının lehine olarak 1921 itililları çer
çevesi içinde Türkiye hükfunetince ser 
dolunınası şayanı arzu telakki edilen 
teminatın tetkikine derhal başlamağa 
hazırdır. 

F ransamn ikinci teklifi 6 - Manda yasası ve 19 30 teşkilat 
kararnamesi, Türkiye hükumetinin mu 
vafakati alınmaksızın tanzim edilmiş 
olduğundan Türkiye bunlara muhatap 
olamaz. 

nin merkezi olan Şeyhköyü intihap Türkiye hüktlmeti Sancak için mese
merkezinde 1626 münteyipten 260 ki li Suriyeye karşı istikliliyetl ihtiva e
şi, Orta Kuseyr nahiyesinde Babültü den yeni bir mandater hiikfunet sıfa
ren mıntakasmda 164 müntehipten tiyle Fransa hükllmetinin sallhiyetini 

1921 de vaziyet 260 kişi, Aşağı Kuseyr mıntakasında tecavüz eder. Böyle bir halde manda ya 
Borso merkezinde 1000 müntehlpten sasını tefsir etmek ve salAhiyeUe rey 

7 - 1921 tarihinde Suriye namı al~ın l 2S kişi iırtihabata :iştirak etmiştir. vermek hakkı Milletler Cemiyeti kon
da siyasi bir teşekkül mevcut olmad!- Karamurt mıntakasındaki Türk köy- seyine aittir. 
ğına nazaran ıu halde mevzuu bahse- teri f8e intihabata kat'iyyen iştirak Bu iki telkin, ayni zamanda Türki-
dilen muhtariyet, mevhum bir Suriye etmemislerdir. ye ve Fransa ile elyevm Fransa Cum-
devleti çerçevesi dahilinde değil. an- huriyeti otoritesi altına konulmuş olan 
cak Fransız otoritesi çer~esi ıçinde minatını korumak ve Türk mıntakası- memleketleri alikadar eden bu mesele
derpiş edilmiş ve Suriye ve buna müşa baklannın muahedelerle temin edil- nin hallinde yegane ilham kaynağı ol-
bih diğer teşekküller gibi istikWe nam miş olan inkişafını görmektir. ması 1izım gelen dostluk zihniyeti da.:. 
zet addedilmesi tabii bulunmuş oıan Daha esaslı deliller var iresiooe yapılmıştır. 
bir muhtariyettir. Hülisa: Şurasını hemen tasrih etme- Bunun üzerine Büyük Şefimizin ve 

8 - Herhangi bir devletin diğer bir u ........ ekilimizin ve İcra Vekilleri Heye-liyim ki işi bilenler arasında teati edi- _,.., ... 
devlete karşı olan taahhüUerini, o dev len bu notalarda esaslı delillerimizin tinin, milletimizin arzularına uygun o-
letin rizasını almadan ihar bir devleıe larak Hariciyenize verdiği direktifi teancak bir kısmını söylemiş bulunuyo-
devretmek mümkün değildir. likki etmiş bulunduğum için birinci 

Esasen İskenderun Sancajı hiç bir tİrtısadt bakımdan olanlara daha te teklifi kabul edemiyecejimizi derhal 
zaman Fransaya ilhak edilmit değildir mas etmedik. Manda şartlannı ifade aöyledim. Milletler Cemiyeti konseyine 
ki bugün Suriyeye ilhak edilebilsin. eden vesika ile 1923 de tekrar mütead- müracaata muvafakatimizi, keyfiyeti 

Antakya Y8 lskendırun dit vesikalarla teyit edilen 1921 mua- fırkamız içtimaında bahse koyduktan 
9 - İskenderun ve Antakyanın fs • hedesinin mükayeae ve teaikine g!riş =• Fransa büyük elçisine ifade et -

tiklili, Suriyenin parçalanması mana- mtyerek tpretle iktifa ettik. MeseJA 
sını tazammun etmez: Zira bu yerler 1921 muahedesinin 7 inci maddesinin Şimdi İskenderun, Antakya ve hava-
.. ·~ Tü k' Su ı h' h son fıkrası Sancakta resmi dilin türkçe lisinin mukadderatı meselesi Mil!et'er uzerı.nte r ıye, r yeye ıç bir ak Cemiyetinin tetkik ve mütaleasmın a-
tanımış değildir ve şurası da kayda şa- olduğunu sarahatle bildiriyor. lınmasına tecil edilmiş oluyor. 
yandır ki, yeni muahede ile Suriye ca- ••kalıklar 
miasına ithal edilen Alevf ve Cebeli- .,,_., Bu suretle Milletler Cemiyeti bizim 
dürüz hükUınetleri, İskenderun harıcin Manda prtlannı gösteren vesikanm için milli ve büyük bir meselemiz!e iş-
de Suriye vahdetini yeniden temin et- 16 mcı maddei de Suriye ve Lübnan tipl etmeğe, hele sulh ve iktısadi ba
miş oluyor. da resmt lisanm fransızca ve arapça ol- kımdan şimali İranın cenup kısmından 

ıo _ Suriye ve Lübnanın istikllle duğwıu turih ediyor ve pııe 1921 mu başlıyarak Türkiyenin Van gölünün ve 
kavuşmaJan, Türkiye Cumhuriyetinin kavelesine bağlı ve onun easlı parça- Diyanbekirin cenup muMakalannı te,
her zaman ilin ettiği prensiplere uy _ lanndan birini teşkil eden imza proto kil eden büyük bir kıtasiyle frakın şi-
gund kolünün 7 inci, 8 inci, 9 uncu ve 1 O un- malini ve Suriyenin şimalinde küçük 

ur ve Fransanm aldığı karar ha- cu fıkralannda İskenderun limanında bir mıntakayı ihtiva etn&e~ :; •ere Yakiltaten takdire şayandır. 
Türkiyeye tanılan haklar arasında Tür ,, kın şarkın kocaman bir whasile Ak<k-

Tllrkiye • Suriye kiyeye kiti bir sahanın uzun müddet- niz veAvrupa arasındaki mühac?ele1erin 
Türkiye hükUmeti ve Ankara hak- le tirayt verllecell açıkça ifade edil • tek esaslı bir limanı olan bu Ti1rk mın 

kındaki Türk noktai nazan, Türk ve miştir. Manda prtıarmı beyan eden takasının emniyet ve ikbali hakkmrla 
Suriye milletleri arumda hakiki bir vesikanın 4 üncü maddainde ise man- mütaleasını bildirmeğe davet edilmlŞ 
dosUuğun mevcudiyetine hiç bir IUl'et dater Fransaya Suriye ve Lübnanda oluyor. 
le mini teşkil etmez. Bilikil bu dost- hh: bir ubanm kira. ile mpa bir dev· Hariciyenizin bu safhaya da dikkat 

ve itina ile takip edeceğini t de
rim. Şimdi bu suretıe harekl L ı a
ade ve itımat buyurmanızı rı 

rim. Huzurunuzda \ azıyeli c a · 
dım adım olduğu gıbı arzcd · J ~. 
bında icap eden kararı almak • t 
sizindir. 

Hatiplerin sözierı 
Harici~c Ve · n n Y rdi·ı · ~11 

sonra b rçok mebu ar oz a n 
taky a. 'e Iskendeı unu 1 ıs · n 
da he) ecanlı be) a a a bu l· 

dır. 

burla ve feral:>atle ç tı 
evvel Fransa ile ak dı en n 
kamının na ıl tatb k ed n 
dünyanın bıl.dığinı söylem. 

Rasih Kaplan sözlerıne d , 1 ü-
tün hüsnu nıy et ve fedakaı 
rağmen bu mukavele ahkamı 
ler lehine olan kısımlarının 
mediğini tebarüz et i miş 'e : 

- Fransa ile dostlugumuzu ı t 
tirmeği şiar edindik. Fakat F an a da 
biraz insaf ederek Tüı k mi 1 n n hak 
kını kabul etmesi lazımdır. j k 3de un 
ve Antakya mebdei belli olmı n .!Ün

denberi Türklerin yuvasıdır. Ru , u -
valarında Türklerin yabancı ô ı.i me
lerine hiç bir zaman tahammü _d me
yiz. 

Refk ince ne diyor? 
Rasihten sonra söz alan Refık İn· 

ce: 
- İkinciteşrinin ilk gününde A at:.ir 

kün Antakyadan bahsettiği bir an iç n
de husule gelmiş olan heyecana, kaçı
mız, hayatta kaç defa tesadüf etti'<..> 

Hata tashih edilmef ıd r 
Dedikten sonra : 
Dostluk sözünü en çok işittiğ'miz m:ı 

!etlerden birisi Fransızlardır. Do3tluğu 
nu gördüğümüz milletlerden birı dı 
Fransıtlar olmuştur. Bu millet ve o
nu idare eden hükfuneti çok ümit ede
rim ki, irtikap edilen hatiyı ta hıh et
miş olsun.» 

Dedi ve Antakya ve İskenderun mese 
lesinin beynelmilel, Fransız ve Suriye 
bakunmdan mütalealarını ileri sürdü. 
Ve Suriyenin Fransızlardan ziyade Tür 
kiyenin dostluğuna ehemmiyet verme
si lizım geldiğini tebarüz ettirdi. 

Hatip sözlerini : 
•Başımızda bulunan Atatürkür. en 

büyük meziy~tlerinden birinı tahakKtık 
ettiremiyeceği sözü söylememesıd r.Bi 
zim nazarmuzda Antakya ve İskende
run davası bu itibarla halled lmis sa-
yılabilir.• · 

Cümlelerile bitirmiştir. 

icap ederse kızal kitap 
Hakkı Kılıçoğlu: 

. •Eğer hükfunet bu meseleyi beyaz 
ki~Ia halledemiyecekse, bir k z ı ki
tap çıkartsın, Türk milleti on a a ste
diltleri kadar kwl mürekkep ve" b ir. 

(UU. •Jfatı çevirin: ) -----~, ________ ...., ______ _ 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

bal şekli 

-

O.rinde ~ bulunan istemi 2 ve '1 
numaralı relbnlerde a6rillen :, c den 
taldJnlarak, tablonun alt.ma taş n 114 ve 
GnJ& konmQftur. Bu. tabloyu alanın, 
uıldJlı yere yetişebllınet için bu 1skem
le,e ihtiyaç bbııettıtını &6stertr 

8lz1n de farkettillnil llbl. M le KarU 
lle Dikin, boylan aaundur. BI aleyh 
böyle bir hınızhla tefebbüs etmek lste
aeler, sandalyeye lüzum blasel.rnlyecet
lerdl Şu halde seriye kim k lıYQr? ... 
Nettıerold, detil mi? .• nlvaki. o ı ukça 
kısa boylu blr adamdır, Ye tabi )eti
şebllmek lçln de •ndalyeye c: '· ı tır. 

Bunu yaparten •1&1mm yam, e:nle
nln arablma al:ıfmıştır. Bu 
ela oba nlbaJet latemlecle küc 
lllt 'rilcuda ıeleblllr. Halbuki 4 n naralı 

resimde de gordüğüntıs clbl, NetUe
fold'ün &Yatında tozluk Yardır \ e to&-

hıtun dlltmelert de. mOfettifln fa ketU-
11 Çialtler'l 11Jnlı me)'dana ıe ltUr. 
Ba ....u. de ıur.. meJdaDa ~lkınıfbr. 
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tay Sancak davamı-! Naci Sadullahtanl İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 
E f ş • Ç • "' Ali Oımanm tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

etı·e m •• dafaa ett• şre eJ zge ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına (2750) lira 
V J ( Baştarafı 8 inci sayfada ) kıymet takdir olunan Erenköyünde Sahrayı Cedit mahallesinde eski Ka· 

Bundan sonra söz alan Gaziantep me 
bu:m Remzi. Antakya Türklerinin istik 
ıaı için nasıl çalıştıklarını, Fransanın, 
Suriyenin ve Lübnanın istiklaline doğ 
ru adım atarken nasıl orada yaşayan 
Türklerin ~tıklalini anlayamamış ol -
masının şayanı hayret olduğunu teba
rüz ettirdı. 

Bere Türk teminat istiyor 
Berç Türker: 
cHatay Ttirklerini kurtarmak hepimi 

zin mukaddes bır vazifesidir. Mescie te 
ehhüı· kabul edemıyecek kadar ehem
miyetlidir. Hak, mantık, siyaset bizım 
lehimizedir. Fakat bu iş uzayacaktır. 
Fransa dcv~etinin de mandater sıfatını 
terketmek üzere olduğunu unutmıya
lım. 

Mesele lrnlledilinceye kadar Sancak
taki kardeşlerimizin tazyik edilmiye -
ceklerınc dair Fransadan teminat alın-
mış mıdır?» dedi. 

Aka Gündüziin sözleri 
Akagündüz: 
e:Hatay meselesini Atatürk konuştu. 

Cumhuriyet hükumeti konuştu. Büyük 
Millet Meclisi konuştu. Bu üç konuşma 
ya Fransız dostluğu da cevap verdik
ten sonra bu mesele haklı olarak Mil
letler Cemiyetine sevkedildi. Bu cemi
yetin de Milletler arası haklarına, sulh 
larına karşı olan endişe ve dikkatini 
bildikten sonra Antakya ve İskende -
run meselesi çantada kekliktir. Mesele 
yoktur.» dedi. 

"Kekliği silahsız avluyorsun,, 
Bu sırada : 
cSen galiba kek1iği silahsız avlıyor

sun» sözüne Aka Gündüz : 
«Kek ik silahla avlanır. Hatayı da i

cap ederse silahla avlayacağız» dedi. 
Ve: 

Hataylılar, siz nasıl olsa kurtulacak 
sınız. Fakat kurtulacağınız güne kadar, 
emin olunuz .ki bir kılınıza halel gelmi
yecektir. Kılınıza halel geldiği zaman 
icabatmı Atatürkün devleti yapacaktır. 

Kütahya Mebusunun sözleri 
AkaGuııdüzden sonra söz alan Kütah 

ya mebu5u Mehmet te: 
cHer mcc;eledc olduğu gibi, İsken

derun meselesi de daima Türk milleti
nin istediği gibi hallolunacaktır. Çün
kü Ataiti.irkten vaat alınmıştır.» dedi. 

Dolambaçlı dosltuntan ise 
İbrahım (Seyhan): cI•'ransızlar, siya

setleri icabı olarak, işi oyalıyorlar: Ak 
şamleyin söz verirler. Sabahleyin on -
da 1 dönerler. En büyük vasıfları bu
dur. Böyle dolambaçlı dostluktan ise, 
mert düşmanı severim. 

Onların, Alsas Loreni değil, Farisi 
ne kadar Fransaya gerekse, Antakya ve 
İskenderun da o kadar bize gerektir.> 
dedi. 

"Tarihe karşı,, 
Yusuf Kemal: cAntakya meselesinin 

dan okumuştur. Fakat onun pazar günü yıtc:fağı caddesinde yeni Jmamefendi sokağında eski 18/1 ve yeni 19 No. 
bizim lehimize halleclileceğine katiy- Lirclenbiro ortadan sır oluverişi, en müfrit 
yen emin olarak Milletler Meclisine git taraftarlarını bile aleyhine döndürmüştür. lu tarken yeni kütat olunan tarik garben Hamit ve Hoca Ali bahçesi şima· 
tiğini görüyorum. Ve bundan çok mem Vakıa bu firarlle Tekirdafh Hüseyin seçme- len ve cenuben sahibi ferağların diğer tarlası ile mahdut mezkUr ev Hafız 
nunum. Her vakit Hariciye Veka!etin- lere i'ilirfık hakkmı resmen ka7betmiı,tir. İmam sokağında No. taj 17 No. dır. Kapıdan içeri girildikte bir koridor 
den temennim vardı: Ah şu hudut kalk Ancak, Kara All ve Dinarlı: 
sa! diyordum. _ Eğer, diyorlar, tertip heı'eti itiraz et- üzerinde dört oda bir musluk, bir heli, merdiven altı zemini çimento mut• 

Bütün tarihe karşı, ve kendisi Fran- nıezse, biz ona seçmelere girmek bakkmı ve- fak. Birinci kat, dar bir aofa üzerinde dört oda bir heli odanın ikisinde 
sadadır, Franklen Buyyona karşı açık rebiliriz. tavanlar mUfamha yağlı boya~. Sofada çimento taru. İkinci kat iki çab 
söylüyorum: Müzakerenin başından nı- l\Inamafih siz onun gene kaçacağından aralığı ile bir çatı odumdan ibarettir. Binanın zemin kat altı bodrumdur. 
hayetine kadar Türk murahhasları ta- emin olabilirsiniz!» 

f d A 
Elektrik vardır. Bahçede muhtelif meyva agv açlan tulumbalı kuyu kirgİr 

ra ın an ntakya ve Iskenderun hava- O zaman, hadisat Kara Aliyi ve 
lisi Türktür, Türk burayı behemehal Dinarlıyı haklı çıkarmısh bir ahır mevcuttur. Bina ahtaptır. Umum mesahası 918 m2 dir. Bundan 
alacaktır, sözü tekrar edilmiştir. Türke Şimdi sorarım cümle' aİeme: Yarım 88 m2 bina 29 m2 mutfak 23 m2 ah1rdır. Yukarda müttemilib yazılı eY 

Fransa ile o vakit görüştüğü zaman im dünya Süleymanla A 'f T açık arttırmaya vaz'edilıtmtir. 
paratorluğun dörtte üçünü vermıştir. k' d ~ı .. . '. rı ı yenen e- • 
N. · l:l 1 h kk d ş h kk d ır ag ı Huseyın mı, yoksa Mülayime Arttırma nl'Jtindir. Arttırmaya iııtirik edecek mü .. terilerin Ja ....... ....: mu· lÇın a ep a ın a, aın a Jn R • , r-r T T ,,.,._.., 

kayıtlar koydurmadı da Antakya ve Is- gal',_P Agelen Mak:sos u ve Kara Aliyi, hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
kenderun hakkında kayıtlar koydurdu. mag~up eden Dmarlı Mehmet mi baş mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 

Al · · "'1 1 pehlıvandır? sas ıçm ag ayan ar v b .. k" h ld 400 d' h .. tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artb.rma 
s ı Als e ugun u a e, ır em yu· ~artnamesi 1 / 1 I 937 tarihine müsadif Cuma günll dairede 

ene erce as Loren için ağlayan, rekli bir sporcuya yakışan, Dinarlı Y 

heykellerinin üzerinden siyah örtüyü M h b mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 21/11937 
kaldı ........ ıyan 'C'...ansa Tu''rklerı·n .Antak- e met gi i er meydanına çıkıp raki- ·h· dif P b d 14 d 16 

nu .l';l _,, b" beki k 'd" tarı ıne müsa . erşem e günü dairemiz e saat en J• 
Ya ve Iskenderun hakkındakı· duygula- ı eme mı ır, yoksa Tekirdağlı k d k kı · H" · 'b' f a ar icra edilece birinci arttırmada bedel ymeti ma-
rını duymuyor mu? Montröde bir mu- useyın gı ı, etra a birini saldırıp ke-

w k d hammenenin %75 ini bulduguw takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
kavele akdettik. O mukavelenin hüküm nara sıgınma mı ır?)) 
!erini gözönüne getirerek Fransa bu * arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere artbrma on beş gün daha 
gibi işlerde bizi incitmemelidir. Sözle- Eşref Şefik, doldurduğu sütunlar- temdit edilerek 5 I 2 / 937 tarihine müsadif Cuma günü saat 
rim hiç bir vakit hükumeti angaJe et- da adımı da anarken: «Terbiyesini pek 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arlbrma neticesinde en çok 
mez. Ve hiç bir vakit hükumetin yapa- iyi belli eden, haddini bilmeyen, bu arttıranın üstünde bırakdacakbr. 2004 numaralı İcra ve İflas kanuna-
cağı işlere ilişmez. zatle aramızda bir mesafe bulundur· nun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit ol.mıyan 

Tabii hudut mak istedim!» cümlesini kullanmış! ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak h"akkı sahiplerinin 
Arkadaşlar Türkiyenin değeri ı 921 Onun «terbiye» den bahsedişi in- bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilin 

dekinden çok ileri, çok yüksektir. Ben sana evvela bir tuhaf geliyor. Fakat tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire
açık söylüyorum: Hükumet kabul eder gülmeyin çünkü böyie yüksek kelam- mize bildirmeleri lcizmıdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile aabit 
tekzip eder. Ben Akdenizden başlıya~ farı kulaktan kapmış olması bile bir olm,yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
rak dirseğe gidecek, o istikametten Jı1- falihayırdır edi ratın dirseğini bulacak tabii hududu ı's- H b k. Es f Ş f"k h dd' d vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve delliliyeden ibaret olan Bel ·ye 

em a ın: ·re e 1 • a ıni e rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
tiyorum. b'l' d b ı ıyor, ve aramız a ir mesafe bulun- l k k f d · · · O h f z1 " eı·zı'mk·ını· b·ıze vers·ınler· '' 1 d ve 20 sene i va ı icaresi taviz e müştenye aıttir. a • a • ması üzumunu a inkara yeltenmi- k 
Demeyı·n ki Yusuf Kemal h"'kA t yor. Onun kırk yılda bir de olsa, nok-

malumat almak isteyenlerin 936/699 numaralı dcsyada mevcut evra 
, u ume - ve mahalleu baciz ve talrdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan 

ten çıktı, haddini aştı, ileri gidiyor. Ha sanını bilmesi, şayanı hayret bir irfan 
yır. Bunlar Türk tarihinin haklarıd!r. eseridir. ilan olunur. (3279) 

----------------~----~~~~------------~~· 
1 5 seneden beri her gün ilerilemekt~ o- Fakat şu haddini bilmeyen de kim~ İstanbul İkinci İflas Memurluğun -1 Samsun Asliye Hukuk Mahkemesin 
lan Türk gücünden gerilik beklenemez. Mürettip hatası mı? Yoksa bu ben mı'- d 1'' dan : en: 

azla birşey istemiyoruz. Bizimkini bi- yim? Yani Eşref Şefikle konuşacak Müflis Dona Vayaki firmasının ikin- Selfı.nikli Telci Sami varislerinden ö-
ze versinler.» dedi. kadar mütevazı davranan Naci Sadul- ci toplanması 16/12/936 tarihi olmak lü Nevres Kurdun karısı Emine ve kı-

Hariciye Vekilinin teminatı lah mı? üzere ilan edilmiş ise de Bayrama te- zı Nuriye ye oğlu Naile: 
Hatiplerin beyanatını müteakıp tek- Aramızda bir mesafe bulundurma· sadüf ettiğinden 19/12/936 Cumartesi Davacı Istanbulda oturan Telci Sa· 

rar kürsüye gelen Hariciye Vekili ~un- yacak kadar mütevazı davranışımın günü saat 11 de alacaklılar ikinci top- mi kızı Safiye Sabiha vekili Samsun a-
lan söyJemLıtir: • teşekkürü bu mu? ıanmasının yapılacağı tashihan ilan o- vukatlarından Ali Fikri Hakgüden tara 

cSöz söyliyen arkadaşlarımın beya - O halde aramıza mesafe koymak lunur. (27742) fmdan aleyhinize ikame olunan tapu 
natlarmın hepsidnde acil, müşterek bir .............................................................. kaydinin tashihi davasının gıyabınızda 
endişe var, o da Iskenderun ve Antak- mecburiyetindeyim: dıköy, Taksim, Şeref sahalarında yapı- cereyan eden muhakemesi neticesinde 
ya hava'lisi halkının içinde bulundu - Ömer Rıza amcasından biraz ağır başlı lacaktır. Samsunda kfıin 60/22/24/26 No. lu nıa 
ğumuz müzakere devresindeki emniye lık, patronu M. Zekeriyadan bir az ga- Kadıköy sahasında: ğazalar tamamının tapu kaydinin Safi 
tidir. Hükfunetimiz bu mühim noktavı zetecilik, masa komşusu Suad Derviş- Fenerbahçe - Süleymaniy ye Sabiha namına çevrilmesine ve mü· 
daima gözönünde tutmuştur. Say;n ten biraz feraset ve nezaket, Felek a· Hakem: Rıfkı dahalenizin men'ine kabili temyiz ol-
BaşvekiJim bu ehemmiyetli mevzua ğabeysinden, M. Sami Karayel hoca- Vefa - Hilfil mnk üzere 27/10/936 tarihinde karar 
Fransa büyük elçisi ile mülakatında sından bir nebze nükte, bir nebze bil- llakem: Samim Talfı verildiği ikametgahınızın meçhuliyl'ti 
h · tl Taksim stadında : d ı ·1 b w k k ı k c emmıye e devam etmiştir. Büyük gi kapacağı ve haddini bileceği güne o ayısı ete lig ma amma aim oma 

Meclisin bu hususta bugün gösterdiği kadar muhtaç olduğu dersleri, benden Galatasaray - :~~~~Sedat üzere keyfiyet ilan olunur. (769) 
ıstırabı bir direktif olarak telakki etti- değil, çırağım «Selim Tevfik» den a-
ğimi arzederim.:a lacaktır. Naci Sadullah 

Hariciye Vekilinin sözleri lstanbul lik şampiyonası 
Meclis Hariciye Vekilinin beyanatı-

nı tasvip ettikten sonra saat beşte mü- B takmıları maçları 
zakerelcrine nihayet vermiştir. İstanbul lik ş ampiyonası B takımla-

Meclis Pazartesiye toplanacatır. rı arasında müsabakalara bu gün Ka-1 

Beykoz - Güneş 
Hakem: Feridun Kıltç 

Şeref stadında: 

Topkapı - Eyüp 
Hakem: Bahaettin 

Beşiktaş - L5tanbulspor 
Hakem: Halit 

tutamadan: - Bonsuvar Bay Taylan 1 
- Ay! Diyerek kapıya doğru yürüdü. 
Diye bağırarak başını çevirdi. Ekrem bir adım atmış, onun önüne 
Ekrem arkasında kalın paltosu, e- geçmişti. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğmı · 
dan: 

Müflis Sami Polikarın tasfiye işi bi
tirilerek mahkemece iflasın kapanm'.1· 
sına karar verilmiş olduğu füın olunur. 

(27743) 

Özkanı da beraber götürünüz. Fakat 
bu fırtınalı kar tipisi içine atılmayı "' 
nız ... Size bunu söylemek için geldiği· 
mi anlamıyor musunuz? Yeni hafta.il 
hastalanırsanız ben ne yaparım? linde ~apkasile orada duruyor ve ona - Bu havada nasıl gideceksiniz? 

şefkat ve sevgiyle bakıyordu. Muallfı.- Ben otomobille geldim. Sizi Niş~ntaşı-
l l b Genç kız sersemlemiş gibi şatk.ın 

nın korktuğunu görünce tat ı tat ı gü- na ırakmama müsaade etmez misi - .. I l bak d Ell .. b' . 
lümsedi. · ? goz er e ıyor u. erını ır sanıye 

_ Sı'zı' korkuttum mu' nız T kk.. d . b' B Ö onun ellerinde bırakmıştı. Fakat kahrı 
, - eşe ur e erım; ız ay z • ld' l . d · b'. ·· ·· 

Yazan: Muazzez Tahaln Berkand 

Sazan da gençliğimin en güzel se -
nelerinde, beni inim inim inleten on
dan intikam almak arzusu beni sarı -
yor. işte o zamanlarımda bütün kadın
lığım, bütün ince İnce öldüren ağlarım 
harekete geçiyor ve onun acı ile, kıs

kançlıkla kudut.rnuş bir hayvan gibi 
kıvrandığını görerek içim ferahlıyor. 

* Karlı, tipili bir akşarudı. Şirkette 

bütün gün aşırı bir iş buhranile çalı -
şan Mualla ancak akşam yediden son
ra: <tOh ! >) diye nefes alabilmi şti. 

- Bir senelik işin hepsi sanki bir 
güne birikmiş ... TellCÜmeler, yadar 
ve içtimalar... Başım çatlıyacak gibi 
ağrıdı. Bir sıcak çay içip hemen yola 
düzülmeli. 

Kendi kendine bunu söylerken pe·n· 
cereye yaklaşmıştı. Dışarıda müthiş 
bir ha, a vardı. Rüzgarla karışık sav
rulan ~ • ..ırlar körletici bir bulut gibi ha-

vada uçuyordu. Genç kız farkında olmadan kızar - kanla yürümeğe karar verdik. e ı;.e~. erın e~n geçen ateşm utu~ ~u-
çayını !

·çerken garsona sordu.. t Ek . .. .. b' d b. cudunu yaktıgını duyar duymaz ıra e-
mış ı. remın yuzu ır en ıre mosmor, .. b ld 

1. ı l E d - sını u u ve: - ram vay ar iş iyor mu? - vct, sizi gitmiş sanıyor um. sonra sapsarı oldu. 
- Saatte bir tramvay ya geçiyor, - Gitmiştim, fakat sonradan bazı - Bay Özkanla mı?. - Bonsuvar Bay Taylan! 

ya geçmiyor efendim. Bu havada na- kağıtları yazıhanemde unuttuğumu - Evet efendim, onun da evi Ni • D' k k d d f l d k .... 
l d k b 1 ı ıyere apı an ışarı ır a ı, o.,-

sı gi ece siniz i miyorvm. rntırladım ve geldim. şantaşındadır, bu havada yalnız yü - k d" I .. d' 
B b l b 1 M l b k 

oşa mer ıven erı ın ı. 

- ir otomo i u amaz mıyım? ual a bilaihtiyar pencereye a tı. rümemekliğim için beni bekledi. 
- İmkanı yok efendim. Hep geçen" Ekrem onun ne düşündüğünü anla - - Demek otomobille gitmek iste - Dışarıda fırtınalı bir kar tipisi vardı. 

taksiler dolu... mıştı. miyorsunuz? Ortalık karanlık mıydı? Mualla Öz • 
Muallanın canı sıkılmıştı. Ta Ni - _Evet, bir defa eve gittikten sonra _ Hayır, teşekkür ederim .. karda kanın koluna asılmış, bastonile bitrrıet 

şan taşına kadar yürüyerek gitmek pek bu havada tekrar dışarı çıkılmaz değil yürümesini pek severim. tükenmez yolların karını sürükler .. 
zor olacaktı. . w·. mD Fakat bu gece mutlaka çalışmam O şimdi kapıya dayanmış, Muallaya ~~n konuşuyor, çok konuşuyor ve gı.ı· 
. - Allahtan kı yalnız degılım. Bay lazımdı. Yarın için hazırlanacak kağıt- bakıyordu. Genç kızın sararmış yüzü, luyordu. 
Özkanın da ~vi o tarafta' olmasa ne Iarım var t't il · k k k .. l . Bazı dakikalar karlar kayboluyor, . ı reyen e erı ve or a goz en onun ba 
yapardım ben? Mualla agv ır agw ır eldivenlerini giy _ k Ib' d b' b'. ..k k d fk . yerlerini bahar çiçeklerine veriyor, -

Y I
A "kl . . k a ın e ır uyu ar ef şe atıne k I kl I k b' b' ... tb 

avaş yavaş uzun astı erını, aş- miş, bastonunu almıştı. Gitmek isti _ k b . b' d zan aran ı ar açı ara ın ır .,.... 
k I 

. <l' k k k ço enzıyen ır acıma uyan ırmıştı. b' .. .. .. d.. .. k rdu 
o unu gıy ı .. mantosunu sı ı sı ı a- yordu fakat Ekrem orada durmu~ ken- ilk d f l k ll . . w ır yaz gunu vucu unu ya ıyo · 
d 

, T e a o ara onun e erını tutmaga 1 . . . .. d'" - ... aaıı. 
pa ı. d' · bak d O d d b . . w v . çının ateşı yorgun vucu unu u...--

ısıne ıyor u. nu o aşın a ıra- ve onu ısmıle çagırmaga cesaret ettı: v . ük 
- Gidiyor musunuz Bayan Dal • kıp gitmek veya bir kaç dakika daha _ M llA b h d .. .. . . bucaksız beyaz yollarda agır hır 1 . ua a, u ava a yurumeyınız, .b. t k k d' k d' · t th bıt 

men? beklemek hisleri arasında bir saniye rica ederim. isterseniz ben burada bek- g~ 1 
• aş_ıbr. enk en 1 en ısıne 8 

H' beki ed'W • b" d k'k d ·· d l ·ı_ • ~ k nınnı gı ı te rarlıyordu: ıç em ıgı ır a ı a a patro· muca e e ettııden sonra gıtmege arar lerim, siz otomobille gidiniz ve şoföre 
nun sesi onu korkutmuştu. Kendisini verdi. !tekrar dönmesini söyleyiniz. isterseniz (Arkala yar) 
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ittihad ve Terakkide on sene 
İkinci kısım No. 9 

CİHAN HARBİNE NASIL GİRDİK 1 
Yazan: Eski Tanin Batmuharriri Muhittin Birgen 

Donanmamız Karadenizde manevra-
larında Rus donanmasının hücumuna 

uğramış, mukabeleye geçmişti 
Tiirk donanması o zaman arbk Yavuz ismini almış olan Göben'in kuvvetli 
silahlari ve bilhassa sür'ab sayesinde taarruzu defetmekle kalmamış, Rus 

gemilerinden bazılarını da bahrmıştı, 

~avuzun Rus sahillerini bombardımanı 

O günlerde mühim mesele de - tahkik etmek vaziyeti anlamak iste Ak~a k d d b d k ltild·~. . . . ', - 'I' ma a ar şura an ura an ır-

ltıes~g~ zaman ı~ın harbe .t~alluk et - dım. ~a~at, kımseyi bulamadım. Ge - pıntı halinde gelen haberlere göre bu 
L ıcap ederdı. Fakat, hızım memle- rek hukumet azaları geret ittihat ve işde hcrhald b' 't b''"l'k b 1 ıtctte "h' l . ·~· e ır gayrı a ıı ı u un-
ltıan ~~mu ım mes: e» .denıldıgı za - Terakki erkanı Sait Halim Paşanın ya· duğu anlaşılıyordu. Ancak akşam ü • 
d b' . tıra gelmesı tabıi olan şeyler- nında toplanmışlar, müzakere zeri, ortalık karardıktan sonradır ki 
f~~ ırı de bir suikast olabilirdi. O ta- ediyorlar. Bir müddet beklemek !azim biraz bir şey anlamak kabil oldu. 
1 . erde buna pek de ihtimal verile - geldi. 
tı:ııye V• • • d b' h cegı ıçın orta a gene ır arp me- ilk haberler umumide Merkezi 
•clesi kalıyordu. Acaba harbe mi giri
l'orduk) Fakat, son bir kaç gün içinde Fakat, aradan biraz geçtikten sonra Merkezi umumiye gittim. Şimdi o-
Rcrek Mitat Şükrü Beyde, gerek I yavaş yavaş, ilk sesler çıkmaya başla- rası canlanmıştı. Herkes, vaziyeti an
tl:ıcrkezi umumide gördüğüm havaya ı ~ı: «Mesele pek de öyle değilmiş, ga- lamak üzere oraya gidiyor, İttihat ve 
11~ran böyle bir şeye de ihtimal ve- ' liha ... Aaıl hücumu bizim donanma - Terakki erkanı meşgul, odalarda ka -
?emiyordum. Belki de Almanların bir- mız yapmış f » diye bana bir haber gel- panmışlar, kah gelip gidenlerle bir şey
~cnbire kazanmış oldukları büyük bir di. Haberi getiren bizim muharrirler· ler konuşmak üzere tek tük meydana 
~U~fferiyet vardı; belki de daha baş- ~en biri ic:M ve bunu bir bahriye zabi- çıkıyorlar, ondan sonra gene kapanı-

bir h&diıe .. . Acaba ne olabilirdi) tıne atfen veriyordu. yorlardı. Beride, benim gibi bekleyen-
trende, vapurda, köprüde, yollarda . İkin~i ~ir haberi de ikinci bir muhar- ler, merak edenler, herhangi bir iş ve

~afıma bakarak, gözüme çarpacak r~r getırdı; bu .da gene .bahriye muhi- ya va_zife ile gelip gidenler arasında ve 
Cthangi bir şeyden bir mana çıkarıp tınden gelen hır haberdı: ekserıya ayakta konuşmalar, mÜnaka-

tl:ıijşkUJümÜ halletmek istiyerek fakat - Hükumet harbe gİrmeğe karar şalar cereyan ediyor, ağızdan ağıza 
~tafta beni meraktan lcurtara~k hiç vermiş oldu .. ğu için böyle ani bir bas- tahminler ve ri~ayetle~ dolaşıyordu. . 

t şey göremiyerek matbaaya geldim. kınla evvela Rus donanmasını vur • İşte Bahaettın Şakır, her zamanki 
~~ odama girdim. O saatta matbaada mak istemiş. gibi ciddi, ağır başlı, ateşli ve heye-
d 1rnse yoktu. Yalnız masamın üzerin- . ı:ıen bu haberlere pek inanmadım. canlı, girip çıkıyor, konuşuyor, kaybo
ıc.c bir kağıt gördüm ve okudum: Bu, Bılıyordum .. ki bir .h~yli zamandanberi, l~~o~'. gene görün~y~r'. iştC: Mithat 

aradenize çıkmış olan donanma ku- Breslav, Goben gıbı, o zamanki harp Şukru, her zamankı gıbı sakın, yumu
randanlığmdan gelmi~ bir telgrafın gemi~e~i inş~at tekniğinin yeni nümu- şak~~ bu~ün yüzündeki.belli bir endi-
0PYesi idi. Okudum : Harp talimleri nelerını teşkıl eden gemileri Türk zabit şe golgesıne rağmen güler yüzlü ... 
~~Prnak maksadile Karadenizde ceve- ve müre~t:batını~ kullanmıya alışma- işte doktor .. Naz.ım, çehresi biraz daha 

lla çıkan donanmamıza Rus donan- lan ve hızım eskı donanma cüzülerile kızarmış, gozlerı daha parlak ve kaşları 
llt~sı hücum etmiş, fakat, bizimkiler bu yeni gemiler arasında bir terbiye çatık ... Belli ki hayli hiddetlidir ve çok 
~ık davranarak mukabeleye geçmiş- bir!iği temini için Marmarada yapılan münaka~a etmiştir. Gelip gidenler, ke

t, bunlardan bir iki ufak gemiyi talımler ve manevralardan sonra do • narda gızli konuşmalar, ayakta fikir 
~:ali~~ _ b~tırarak salimen Boğaza n~nma kumandan~ Suşen Paşa .son teatileri dev~m ediy?r. O gün. kulak
d nrnuşlerdi. Demek, nihayet Ruslar g~nlerde Karadenıze de çıkmak ıste- l~rım merkezı umumıde fazla mıkdarda 
0nanmamıza hücum etmişlerdi! ~\H!, fa~~t, bundan bir fenalık çıkması hır kılıç şakırtısı da ~uyuyor. Bir kıs _ 

Bereket versin ki bizim donanma- ıhtımalını gözönüne gösteren hükumet mı meraklı asker fttıhatçılar, bir kısmı 
lltı;z, 

0 
zaman artık Yavuz ismini al • b~na pek ta.raftar olmamıll_tı. Fakat, y~verler, askerler harekettedirler, belli 

~ış olan Göhenin kuvvetli 'l'"hl nıhayet, amıral istemiş, erkaniharbiye kı seferberlikten harbe geçiyoruz. Za-
otlh sı a .arı ve .. . .. .. H b' b' d b . k' assa sür'ati sayesinde yalnız bu ta- ~u~asıp gormuş, ar ıye Nazırı bu ten, ır zaman an erı sa ın görünen 
~tu:zu defetmekle kalmamış, hatta fıkrı .müd~faa et~i.ş; hükumet de bu- ~~rke.~i umumi de şimdi bir karargah 
llnlardan bazılarını batırmış veya ha- na rıza ~oste~mıştı .. Bu. şartlar .iıçinde donmuş. 
~ta uğratmış! Vay kafir Panslavistlerl Kf'laradenlıze gıden hır fılonun hücum Ben ötede bekliyorum, bakıyorum 
ucrn k ıo.&u om .. k" d ~·ld' H · la e . bizim donanmamızı gafil av- la~ı Rmum un egı ır. Ü- bu karışık işi ya~m gazetede rnemleke-
~ak ıstemişler ve böylece, sessiz se- cu.m. m~t a a uslar tarafından gel - te nasıl anlatacağımı düsünüyorum 
~\! l, ~~tt~ resmen harp ilanına da lü- :11ışt.ı.' at~n r~sm.i olan havadiste de O dakikada merkezi umu~i henüz ke~ 
lqtn gormıyerek ve fırsatı ganimet ış boy le gosterılmıyor muydu? tumdur. Komiteci ruhu kendisini sa-_ 
1 erek hücum edivermişlerdi f Ancak, bu resmi havadiste de biraz lam tutuyor bana bile bir Qey .. lg .. h l'k d .. , Y soy e-
lşte, havadisin bend 'Ik t .. b" 1 mup em ı v~r ı: Hucum nerede ol- memek istiyor. Demek ki işin içinde 

olrnuı:tu Bunu la be ebeı h~ds~rı boy e muştu? Rus fılosu hangi cüzülerden bir -sır bulunduğu muhakkaktır Be .. 
Y • n ra r a ıse ana m" kk t'? B 'b' k · ~:rip cM.rünmekten de h"'l' k l d k ul re dep ı u gı ı no talar kapalı reket versin, Mithat Şükrü Bey var. O 
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.. c~ a ı ama ı. a ıyor u Bunu · · 'h · b' .. b .. · 
Ucurn edenler onlar, dayak yiyenler lü bu i d~k' .. n ı?.ı~ .. zı .. nım.. ır tu~- ana. soyler; zaten söyledi. Ben işi öğ-
~ iene onlardı. Sağa, ıola telefon, işi Bekledfm. ı koı dugumu çozemedı. rendım, hücumu onlar değil, bizimki-

Jer yapmıtlar. .(Arkuı var) 

Sayfa 1~ 

( Hikilge 1 Kara gemi l ______ _; 

Yazan: Pio Baroja Çeviren: Nurullah Ataç 

İspanya tarihinin her nedense meç- diliyordu. Volturno yolcuları bunun ne 
bul kalmış olan bu vakası, yüz bu ka- olabileceği hakkında birtakım faruLıya 
dar sene evvel, birtakım karışık mak- ta girL~tiler, nihayet bunun bir gemı ol 
satlar besliyen, hain Kral VII inci Fer-ı duğu anlaşıldı. 
nandomın zamanında geçmiştir. O ada- Hemen denize bir sandal ind!rıldi, 
mm belki takdir edilebilecek yegane 

1 
kaptan yanına Arevalo ile dört tayfa 

meziyeti, biraz ressam Goya'nmk•ni alarak Baııkize doğru gitti. Yakl ... ştık
andıran §eytanetkar bir zekaya mailk ]arı zaman geminin hayli cesim bir şey 
olması idi. olduğunu gördüler; direkleri de kırıl-

Vll inci Fernando, babalarının tah- mıştı. Üç güvertesi vardı; lombar maz· 
tına oturduğu zaman, İspanyadan filen gallarından toplar çıkıyordu. 
ayrılmış olan Amerikan müstemleke le- Ön· tarafı Bankize öyle girmişti ki 
ri meselesi ile karşılaştı. Altı yıl Napo!- bütün gemi, o donmuş koca cismin için
yonun istilası ve Joseph Bonaparte'm de hapsedilmiş gibi bir hal almıştı. Ar· 
saltanatını çekmiş olan hükfımet, de- kanın serbest kalan kısmında İspanya 
nizaşırı memleketlere sözünü geçirmek arması, bunun altında iri harflerle ge
hususunda bittabi hayli müşkülata uğ minin adı görülüyordu: San Telmo. 
ruyordu. Aravelo Peruda iken Kara Geminin, 

Elden çıkmak üzere olan o yerlerı tek esrarengiz bi rsurette kaybolmasının 
rar itaat alltma almak için hemen Aıne- hikayelerini dinlemişti. Volturno tayfa 
rikaya gemi ve asker göndermek iste- lan, San Telmoda belki bir insan du· 
nildi. Fakat donanma olmadığı gibi ye- yar ümidi ile sandaldan bağırdılar. Hiç 
niden teşkiline de vakit kalmamıştı; a- kimse çıkmadığını görünce kaptan ile 
lelacele birk~ç gemi tedarikine kalkışıl Arevalo, arka palarmarlardan istifade 
dı. ederek güverteye çıktılar. Gemide kim 

17 Ağustos 1818 tarihinde, Kralın em seler yoktu. Sandallar da yerlerinde de 
ri ile, Rusya sefiri Tatişçef ile Harbi- ğildi. Dernek ki geminin içindekiler kaç 
ye Nazırı Don Francisco de Eguia ve mışlardı. Fakat acaba kurtulabilmişler 
mabeyincilerden Don Antonio de Ugar miydi?. Buna pek imkan verilemezcii; 
te arasında gizli bir mukavele imzalan- çünkü kurt~lmuş olsalar o zamandan 
dı; bu mukavele mucibince, imparator ' beri elbette ispanyada da bir haber alı 
Aleksandr'ın da muvafakati oıursa, nırdı. 
Rusyadan harp gemileri satın alınacak Gerek Palavra ambarı, gerek z:ıbita
tı. Müzakereler ve imza işi biter bit - nın kamaraları altüst olmuştu. He!' şe· 
mez Tatişçef ile Ugarte, paranın tediye yin, gemidekiler kaçışırken ne halde 
si şeklini kararlaştırdılar. İspanya miis ise gene o halde kaldığı belli idi; sırma 
temlekelerinde zenci :köle ve cariye sa- lı üniformaları bir buz ve toz tabd~cisı 
tılması usulünün ilgası dolayısile İngi- kaplamıştı. İtalyan 'kaptan ile Are\'alo 
liz hükfuneti tarafından VIII inci Fer- biraz daha ilerleyince büzülmüş bir in 
nandoya verilecek olan yarım milyon san cesedi gördüler. Soğuktan ta~ kes:ı 
lira tazminat, alınacak gemilerin be- miş, bir mumya olmuştu. Kapt:m ile 
deline karşılık diye gösterilmişti. Arevalo, dehşet içinde, süvarinin ka -

Rus Amirali Muller idaresindeki do- marasına çıktılar. Filo kumandanı, bir 
nanma, kanunmmnide Cronstadt'tan çı- taş bebek gibi kaskatı, minderin iızeri
kıp Cadix yolunu tuttu. Ona birkaç İs- ne uzanmış yatıyordu. 
:'anyol bahriye zabiti de refakat edi - İşin aslı anlaşıldı, daha doğrusu tah 
yordu. min edildi. 

:ij.us donanması Cadix'e varır varmaz 1819 baharında, Horn burnu istik.a-
gemileri tetkik için bir heyet tayin o- metinde giderken San Telmo bin ban· 
lundu. Gemi süvarisi Guruzeta da bu kize çarpmış ve bir daha kendini kurtı:ı. 

heyet azası ara -
sında idi. Verdiği 
rapor açıkça a -
leyhte olduğu i -
çin memuriye -
tinden azlolunup 
maaşı da kesildi. 
Bir ikinci tetkik -

Yarmki nushamızjı : 
ramıyacak bir su. 
rette saplanmış • 
tı. 

BİZİMKİ 
Bankiz gayet • 

le büyüktü, biı 
.nilden fazla bo -

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand iU vardı, şimal -
den cenuba doğ • 
ru kayıyorduı ten sonra istima-

da o istikameti takıp et • le salih oldukları kabul edilen gemile- j San Telmo 
re yeni isimler takıldı: San Telmo, 1 in- mişti. 

Geminin tayfaları ile içindeki asker
ler, bankizden kurtulmak için sarfedi
len gayretlerin bir işe yaramıyacağım 
anlayınca selameti, sandallara binip a
çılmakta aramışlardı. Kumandan on • 
ları bundan vazgeçimıeğe çal~mışsa da 
muvaffak olamam~tı. O müthiş denizi 
aşıp ıkaraya çıkmanın imkansız olduğu 
nu anlattı ama zabitler gemide de kal· 
salar öleceklerini söylediler; kaçmak 
suretile kurtulmaları da beliti kabil o
lurdu. Zaten efrat bu uğursuz gemiy.ı bı 
rnkıp gitmeğe karar vermişlerdi. Ku .. 
mandan, gemiyi Kraldan emanet aldı
ğını ve bırakıp gidemiyeceğini söyliye. 
rek yerind kaldı. Asiler: 

ci Aleksandr, Numancia, Espana ve 
saire ... 

Asker ve mühimmat nakli için alt -
mış dörder toplu San Telmo ile 1 inci 
Aleksandr, kırk toplu La Prueba firka
teyni ve La Mariana ile l'Astrolabio'
dan mürekkep bir filo teşkil edildi. Tra 
falagarda Gravinanın !kumandası altın
da çalışmış kahraman, maharetli bir ge 
mici olan Don Rosendo Porlierin idare 
sindeki bu filo Peruya gi:decekti. 

La Perueba firkateyni süvarisi Don 
Meliıton del Camino, Don Blas de Ara
na ve Don Joaguin Toledo da bu sefere 
iştirak etmişlerdi. 

Joaquin Toledo, toplarla dolu, üç gii
verte1i bir gemi olan San Telmonun 
süvarisi idi. Bu geminin teknesi kara, 
kıç güvertesi gayetle yüksekti; Cadix 
ahalisi onun adını Kara Gemi koymuş
lardı ve uğursuzluğundan bahse baş
lamışlardı. 

Filo 1 1 Mayısta Callao istikametinde 
yola çıktı; hava simsiyahtı, gökten a
deta tehdit yağıyordu. 

Haftalar, sonra, aylar, yıllar geşti. 
San Telmonun ne olduğundan hiç bir 
haber yoktu. Bir fırtınaya tutulduğun 
dan, bir kazaya uğradığından da bah
sedilmiyordu. Kara Gemi, sihirliymiş, 
gibi, ortadan kay'bolmUŞ'tu. 

Geminin 'kaybolmasından birkaç se
ne sonra, Peruda oturan Don Andres 
de Arevalo, A vrupaya gelmek üzere 
Callao limanından Volturno adlı İtal
yan gemisine bindi. 

Horn burnunu dolaşırken şiddetli fJr 
tınalara tutuldular. Havanın son dere
ce soğuk olduğu bir gün, cereyanlara 
kapılıp şarka doğru giden bir bankiz 
gördüler. Buzun göz kamaştırıcı be -
l".azlığı üzerinde siyah bir cisim farke-

- O halde Allaha ısmarladık! dedi
ler, talihiniz açık olsun ... 

Kumandan da onlara : 
- Allah sizi affetsin de hiyanetini

zin cezası ağır olmasın! cevabını ver
di. 

Tayfalarla zabitler gürültü içinde, 
sandallara bindiler. San Telmo da ya~ 
nız süvari ile bir zabit, bir de köpek 
kaldı. Sandallara dolmuş olan asiler de 
elbette Horn bumu fırtınalarından kur 
tulmamış, denize dökülmüşlerdir. 

San Telmoda kalan iki kişi bir müd
det yaşayıp gemideki erzakı bitim1iş
lerdir. Belki bir gün uzaktan bir firka
teyn görüp kurtulacaklarını da ümit et 
mişlerdir ... Fakat nihayet onlar da da
yanamamış, belki bir günde, belki ay
rı ayrı günlerde, bir daha uyanmamak 
üzere uyumuşlar, o buz kütlesi içinde 
donmuşlardır. 

Arrvalo ile Volturno kaptanının zi. 
y~reti~den sonra San Telmo, kutüp de
nızlerıne doğru akıp gitmesinde devam 
etti: ölüp soğuktan mumya hnline ge· 
len iki kişi ile köpek te o yüzen tabu
tun içinde kaldı. / 
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"Son Posta~ nan tefrikası: 44 

CAiıLIK iJLKf flNDE 
IJitı TOl11' ZARiTi 

A. .... 
Cemil Avucuna kolonya dökerek, onun sedef gibi 
parlıyan alnını uğuyor: "-Maşa, çok müteessirim. 
Cidden, çok ·müteessirim.Eğer seni bu kadar muztarip 
edeceğimi bilseydim.. Niçin böyle yapbm ! ,, diyordu 

- Ala.. tam, sevişme çağı... Hiç - Affedersin, M~a.... Bilmiyerek 
şüphe etmiyorum ki, senın kalbinde sana ıztırap verdim ... Emin ol ki, zev· 
de bir sevgi vardır. zek9! bir latife etmek istedim. Senin 

- Hayır. bu kadar müteessir olacağını bilsey -

SON POSTA 
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DÖRT.ile YEDi-....:.J 
ARA-SINDA 

Y azaa : H•gla Auatüt çeYİren: Hasnan U ıalJıgil 

88bamı görmek istiyorum! .. 
Genç kız çırpınıyordu. Ye's dolu bir hareketle 

" Beni babamın 
bağırdı. 

delikanlının kolunu kavradı : 
ganıiıa götür / ,, diye 

- Ay .. şimcli sen, kimseyi sevmı- dim, kat'.iyyen böyle hareket etn;ıez • 
yor musun?. dim. Nonnan Lang merdivenin sonuncu 1 ~areti yaptı, delikanllya sırt çevirdi,! - Siz çekiliniz r dedi. 

- Hayır. Diye söylenmiye başladı. basamağını atlarken Jan bir sayha ile ga.zlerile Kent'in nazarlarını aradı: .. 

E d k d k M h hah ye açılan k k t B b k · · B ~dmazel Patton'u bir kanapeniP iJ' - , şim iye a ar imseyi sev -ı aşa,. ıçkır. ıklar içinde boğuluyor· · çe apıya oş u. - a amı görme ıstı yorum e-
K t d lik I b d.. b · Bı'r zerine götürerek: medin mi?.. du. Kesık kesık, anlaşılmaz bir ~Y _ en e anının ro oşam rım nı onun yanına götürünqz, dedi. 

_ Hayır. . ler söylüyordu. öyle şiddetle yakaladı ki az kaldı Nor- rüzgar gibi söylüyordu. - Çavuş, ıbir bardağa biraz ~~ 
- Garip şey ... Çiftlikte hana hiz • Cemil, hakikaten büyük bir tees _ man Lang'ın arkasından çıkarmış o - Norman Lang israr etti: koyunuz, emrini verdi. Jak seıı de 

met eden Annayı tanır mısın?. sür ve nedamet içinde kıvranıyordu. Iacaktı. Delikanlıyı yan tarafa iterek - Jan beni dinleyiniz! doktor Vingrat'a telefon et. Visdl''o 
- Evet. · Hıçkıra hıçkıra bayılmak derecesine tam kapıdan çıkacağı sırada genç kızı Genç kız onun sesini işitmemİf gibi .ile fotoğrafcıyı da çağır. Sonra dokt~ 
- O, nişanlı idi. gelen Maşayı nasıl teskin edebileceği- omuzlarından yakaladı. idi. (Forbe) ada haber ver: içinizden~ 
- Evet. ni düşünüyordu ... Gözüne, gece dola- l'ytadmazel Patton çırpınıyor: Kent genç kızin gözlerinin içine bak- aşcı kadını getirsin, kadın MadJllll'P" 
- Fakat, sen .. bu yaşa geldiğin hal- b.nın üzerinde duran kolonya şişesi - Hepimiz, hepimiz öleceğiz, diye tı, net bir sesle: Pattonun yanında kalacaktır. 

de, böyle b~r şeyi aklından geçirmi • ilişmi~ti. Kuvvetli bir hareketle~ Masa- bağırıyordu. - Hayır, bu mümkün değildir, de- ili r 
· K t k -~Luı d" ·· d' Kent bunlan söyledikten sonra .. ,o 

yor musun? yı arka üstü çevirmiş.. avucuna ko _ _e? . ge~ç ~ ~ ~şunmeye ı. ' 
H l d k k Sevk lcın bır dakıka b I akit k b t Genç kız ın' lı'yordu: man Lang'ı kolundan tutarak kail' - ayır· on ya ö ere , onun sedef gibi parlı ~ 1 e v ay e -

d k d. · d rd ,penin yanından ayırdı : 
- Amma .. nasıl olur, MaşaL Kal- yan alnında gezdirmişti. ~~ e.~ onu :n ıs.ıne oğru çevi İ ye - Teğmen beni anlamıyorsunuz, 

binin, tam aşk için çırpındığı bir çağ- Maşa; kolonyanın sert kokusun • ~~zyuze ~el~~erı zaman da yüzün~ yalvarırım sizel - Siz, dedi, benimle beraber geJiıliı 
da .. o kalbi ihtiya~arından mahrum dan, şiddetle titremiş .. ellerini yüzüne ıkı tokat ındırdi. - Hayır! .Bana bu komedinin ne demek ol~ 
bırakmak .. bilmem ki bu, doğru mu kapıyarak başını geri çekmişti. . ~o.~~.an Lang bu ~are~eti görünce Teğmenin sesi sert ve kat'i idi: nu anlatacaksınız. 
Masa - Mallar ç k "t · · id hır n.ufur savurdu, hıddetınden köpü- - Nizama manidir, diye ilave et .. 1 

( ... ..ı_ __ -> 
~ • T ••• o mu :eessınm.. c - .. . . . zıı-- ~-

den, çok müteessirim. Eğer seni bu ka- ruy?rd.u. Polıs şe~ın~ .omuzuna şid .. ti. -----------~ 
- Şu halde sen, as.kın ne olduğunu dar muztarip edeeew·mi b.l d" detlı hır yumruk ındırdı. Fakat genç kız bu adam hakkında r--------------

gı ı sey ım... G k .. l 
da bilmiyorsun? Maşa, Cemilin sözlerini kesmis: enç ızın cum esi tokatların şakır- başka bir fikir edinmişti, onun verdiği 

- Hayır. - Hayır sizin hi k b h' - . tıları arasında yarım kalmıştı. 5abit na- izahatla kani olmadı. 
•• • ç a a atınız . . . . 

_ Tecrübe etmek istemez misin? .. yok... zarları hır samye ıçın aydınlanır gibi a;.r elini alnına götütdü: 
- ... hayır. Diye cevap vermişti. Ve sonra; ke-- oldu, sonra sonsuz bir keder ile doldu. - Yoksa .. yoksa demek istiyorsu -

- Niçin?.. sik kesik, sözlerine devam etmişti: * nuz ki.·· 
- Çalışmak lazım. - Hiç, üzülmeyin. Siz, bana hiç bir Kent genç kızı tatlılıkla bırakarak, ileriye bir adım attı, sesi bir çığlık 
- Haaa.. anladım. Paraya ihtiya- ~ey söylemediniz.,. Sadece, acı bir ya- dokuzuncu mıntaka çavuşunun kolları gibi çıkıyord11 : 

cm var. ranın üstüne. parmağınızı bastınız. arasında kurtulmak için çırpınmakta°'" - Babam da mı öldürüldü? 
- Evet. - Ah, bu da bir fenalık değff mi lan delikanlıya döndü, çavuşa da: Gözlerini kapadı, yere yığıldı. Fa: • 
- Sebep}.. Maşa .. niçin böyle yaptım? .. Senin kal- - Bırak, emrini verdi. kat tam düşeceği sırada Kent onu kol-
Maşa, · den bire sinirlendi... Du - hindeki yarayı kanattım ... Sana şunu Norman Lang serbest kalınca genç larının arasına aldı. Aynı zamanda se-

daklarım ıs rdı. Yumruklarını sıktı. söyleyim ki, Maşı\.. ben, fena bir a _ kıza doğru atıldı: ğirtmiş olan Langa: 
Gözlerini ür'atle tavanda gezdirdi. dam değilim. Beni, iyice anladığın za- - Jan, sevgilim! 

~·ıı::ı-ı-...._.._..,. ___ Cli 

Omuzla ı :;a.rstı. Birdenbire dışarı man, bunu takdir edeceksin ... Aske _ Genç kızın gözlerinde okuduğu maı- IRADYO fırladı... Koridorda, keskin bir hıçkı- rim. Vazifemin başladığı zaman. bir na onu durdurttu. Acaba genç kız o -
rık sesi çınl dı . Odasının kapısı açıl - demir, bir çelik, bir taş pa~çası k~sili _ nun da suçlu olabileceğini mi düşün -
dı. Şiddc.tle kapandı. rim. Fakat; başka zamanlar, insanla- müştü? Derhal masumiyetini söyle - Bugünkü Program 

Cemi], Ş"'v'.rdı. Dirsekleri masanın rın kalblerine, imlerine, vicdanlarına mek iste;di: 28 İkinciıeşrin 1936 
üstiin dayanmış olarak öylece kaldı. çok hürmet ederim. Hatta, hayatıma - Odasma gittim, onu.. İSTANBUL 

-- • ~uhaf. ne garip bir kız ... Fa~ kasteden bir düşman olea bile, onda Diye ba~ladı. Genç kız şüphe eden . Öl'le neşriyatı : 
kat; her hal<l kalbinde gizli bir derdi, mazeret sebepleri arar •• onu, affede • bir gözle bakıyordu, sesi kmldı: 12.30: Plakla Türk muslk1s1. 12.50: Hava-
bir ıztırabı var. Acaba, onu teselli e • rim. - Janf diye inledi. 'dfs. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.2~: Muhtıe-
debilir miyim?.. Cemilin bu sözleri, Masanın üzerin- Polis memurlanndan T oni Milano, llf plllt neşriyatı. 

ı , NiJfJetçi 
Eczaneler 

:: Ba gece nöbetci olan eczaneler .......,: 
İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda : (Ziya Nuri). Alemdatcı- : 
(Eşref Neşet). Bakırköyünde : (İstepail>: 
Beyazıdda : (Haydar). EminönUnde ' 
(Bensason). Fenerde : (Arif). Kara,pııı· 
rükte : (Arif). Küçükps.zarda : (~ 
Cem.il). Samatyada: (Teoftlos). ~ 
Dinde : (N~). Şehzadebaşmda ~ <~' 

!: saf) • 

Beyotıu cihrtindekiler : 
Galatada : (Hüseyin Hüsnü). Hasköydl: 
<Barbut>. Kasını paşada : (Vasıf). ?Jet • 

1 ~· kez nahiyede : (Della Suda, Kiny....-
:: Şişllde : <Nargileciyan), Takslmrle : cı.t· 

monciyan). 
' ÜskÜda1' - Kadıköy ff Ada1ardaldle' : 

1 

Büyükadada ; (Merkez). Heybelide: <~ 
sut). Kadıköy Pazaryolunda : cMer~ 
Modada: : (Faik İskender>. Üsküdar çıır 
şıboyunda : (Ömeı: Kenan). 

-·-----·· _,._ ........ ,,_. - · --::=::::::: 
Diye mırıldandı. de çok büyük bir tesir 1ı'usule getir • dı' sahanlığa bakan ıgeniı;ı kapıyı aç - Akşam neşriyatı ~ 
Ayağa kalktı. Tereddüt içinde bir mişti. Hıçkırıklar aras:ında boğulur • mıftı. Önünde hareketsiz duruyordu. 18,30: Plılkla da.na musikisi, 19,30: Dlyaloğ: : + 8 OD 

kaç defa odayı dolaştı. Sonra, ani bir kcn: Arkasında da polis müdüriyetinin ci - Bedia ve Vasfi Rıza ta.rafından, 20: Saz he- 11 
Poıta 

k 1 k "d k od k y t b · 1 d 'k' · ·ı yeti, 20,30: Cemal Kamil ve arkadaşları ta-arar a orı oru geçere onun a a- . - eter .. rica ederim ..• Artık hiç naye şu esı memur ann an ı l sıvı ı , 

b dı Dok k ı-::ı!ı.ııdan Tüı-k musiki.si ve halk §arkılan, 
pısını açtı. ır şey 8Öylemeyı'niz. Beni, kendı' ha- memur var . uzuncu mınta anın 

İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 21: OJ:kestra,22: Plakla sololar, 22,30: AJa.ns 
Maşa, yatağına kapanmışti. Vücu- lime terkediniz. Gidiniz. Yemeğinizi çavuşu ise Lang'm arkasındaydı, ica - P~e borsa haberleri. 

27 .11 - 1936 )du, h'lçkırıklarla sarsıhyordu. Cemil, y~yiniz. bında müdahaleye hazır olarak deli - BUKREŞ 
ona yaklaştı. Ellerile onun omuzlarını Diyebilmişti. kanlıyı göz önünde bulunduruyorchı. 16: Askeri bando. 17.15: Hafif orkestra.. ı ı Tiirk Devlet BCN'çlan 
kavradı: Maşanın bu sözleri de Cemilin kal- Renkli yüzünde ,küçük mai gözleri - 18.15: Muhtelif havalar. 19.15: caz hn.valan Lira JJtJ' 
..--·~·-""'~"' ' ~ ........... ,,,,,,. .,,..,.,p ...... .,.,.m,., __ ......... bine bir ok gibi tesir etmişti ... Kolon-' nin h<'kışı şahısların birinden ötekine 2U5: Haberler. ~ 7,5 T. B. ı 110. 00 11 % t> Hazine B. ~~ 
Bir Doktorun y~l.ı avucunu onun şakaklarında gez- kayıyo~, n~hayet LanS: ile Madmazel BUDAPEŞTB ~ 7,5 T. B. II 22.625 Dahili tstlkraz99•tt.f 

Gu I
•• dırırken, cevap ,,ermişti: Patton u dıkkatle tetkık etmekte olan 17.:W: Salon orke.strası. 19: Macar şarla- % 7,5T.B. m 21,15 __../ 

n uk Cumartesi ı -. Hayır, Maşa.. gitmiyecegwı·m ..• K-nt'in üzerinde duruyordu. la.rı. ao.ıo: !ldebiyat. 20.35: Opera orkestrası. 
N 

'" 20 p•~·· · t 2310 çı.., .. - rk .... Devlet Demıry" ollan Bor-'"'rı 
otlarından (*) Sem hu halde terkedip gidemiyece • Genç kız: ...... : ........ neşnya ı. . : ~ 0 es ... 'aBL Lira ~- JJr' 

ğim ... Anlıyorum. Senin bir derdin - Babam bana. dedi ki,.. PRAG --..nl 97.00 \\ Anadolu rveII41·~ 
Kışın nasıl 
Yaşamalıyız? 

1 Sö l Di ·· ha l d Çok .. lü 16.45: Brnodan nat:il. 17.46: Tiyatro. 19.30: "''&" "" 
jvar. ··ye ha.na. Hiç çekinme ... Elim- ye soze ş & ı. yav~ soy • Muhtelif havalar. 22.15: Plak neşriyatı. 22.38: 'stvas Erzurum 96,50 Anadolu M ~ 

1 
den gelen he iyiliği yapruıya han _ yordu, fakat hepsi de vüzu'h ile i~itti- Bratlslav'dan nakil 

H A 1 Sosyeteleı: Eshamı 
Soğuğa karşı mukavemet için va.sıtalan_ ; rım. atta .. eminol. hayatıma malol- er: ViYANA Lira ıJt' 

1J,"' 
9,l/J 

mızdan biri de harekettir. Hareket, en sa bile... _ n-Lam bana surlunun kim ol_ı___ 19.15: Orlo! opereti, pl§.klar. 22.!0: Şopenden •:..... 

1 

<llD ,. u:u ta. B. Mü. sı .oo ı:sı;. Tramva1 
güzel hararet rnembaıdır. En büyük 80 - Ma~, birdenbire ellerini yüzünden ğunu 5ormamaklığıroı söyledi. Allaha parçalar. 23.20: Plak neşrtyatt z4 : Çigan mu- ııı ııı H~ ıo,00 Bomontt 
ğuklarda sür'atli yürümek sayesinde ba- k lclı D lik1sl 1-4.İ' 

,,,tJJ a nnıştı. erin bir nazarla Cemilin dua et ki, sualinin cevabını hiç bir za- · » • Name ıo,oo Terkos 
raret tevlld ederiz. Bir çok sür'atli ko - 1 VAltŞOYA 

yü~üne bakmıştı. Bu bakıı;;ta, çok -ıçık man bulamıyasın, dedi, Norman bu Merkez B. D. 87,0.l A.. Çimento 
şanlar, yarışa 4tiril: edenler bu seri ha- b. - 17: Şarkılar Mozardan, Strauzdan., Şubert- ·-------------~~~~-_...-/' 

ır mana vardı. Cemil, bu manayı an- cümle ne mana ifade eder ? reketled sayesinde en soğuk günlerde ten, Brahm.'idan parçalar. llUO: Orkestra:. 21: 
terliyecek dereceyi bulurlar. Fakat bütün lamıştı: Delikanlı yeisle: Cello'da.n, Becthoven'den parçalar. 21.30: &-

hareket ve hararet membaı gene yemeğe - Sen, çok garip ruhlu bir kızsın - Jan, diye protesto etti. Ona doğru ıon orkestrası. 22.30: Dans plAkları. 
dayanır. _ Ma~ ... &na kar11ı çok tuhaf hareket bir adım attı, genç kız çekildi. Deli -
Kışın çok yemek yemeliyiz. Bilhassa vü - ettin .. Benimle bir tek kelimeden baş- kanlı bir yumruk yemiş gibi yerinde 
cudda her hnnı;i başka bir mahzuru sıh- ka, hır şey konuşmak istemedin... mıhlandı. 

Yarınki program 
19 İklııciteşrin 1936 

İSTANBUL 

hl mevcud olmaZ.>a yağlı, şekerli ve ha- ,Halbuki, beni biraz daha anlamıya Iü- Genç kız tekrar mmldanmıya, içini Öfte neşriyatı: 
mur 1ş1 şeyleri .tercih etmeliyiz. zum görıeydin... yemekte olan şüpbeyi söy}emiye ko _ 12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Hava. 

Cemil, başladığı işi yarıda bırakmak yuldu: dls, ts,05: Pla.tla hafif müzik. 13.25: Muh-

olınal ... rmuı ve çok yağlı yemek yemeleri- istememişti. Maşanın koluna girerek, - Babam acaba suçlunun adını telif plik neşrtyatı. 
nln sebebi de budur. Kışın çok yemeli, 1 sözüne devam etmişti: ögrw endigw im zaman çok ıztırab çekece- Akşam nışrlya.tı: 

Şimal memleketleri halkının çok iştihalı 

111.30: Plakla dans muslklsL lil.30: Konfe-
çok çalışmalı, bllhas::ıa hareketten kal • - Hadi.. ka1k yaırrum. Yüzünü gÜ· ğimi mi söylemek istemiı:ıti) 
mamalıdır.. • rans: Suat Derviş tarafından. 20: Belma Te 
_____ _..._.. __________ 

1
1 zelce yıka. Biraz ferahla. •• Sonra ye. Norman bağırdı: arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 

mek odasına gel. Seninle konuşalım. · - Jan tmsunuzf Aklınızı mı kaybet- halk şarkıları. 20.30: Nezthe ve arkadaşları 
Mademki uzun zaman bafbaşa kala- tiniZ) tarafından Türk mnsikist ve halk şarkıları. 
cağız. O halde, anlaplım. Aralarına bir sed çekilmif gı"bi idi. 21: Orkestra. 22: Plakla sololar. ft.30: Ajans 

("'} Bu not " • l(esip n.ldayuuz. ya -
but bir albüme yapıttınp kolleksiyoa 
yar·nız. Sıkıntı znmanmızdıı bu notlar 
bi. Jokto" ,ihi imdadınıza yetifebilir. .(Aıbaı wr). Madmazel Patton yeisle dolu bir.koli- ve borsa haberleri. 

ÇEKLER il" 
IJ'Ş. L. T. J.. 9" 

616,00 il Dolar ,,, 
17,117 Liret ~ 

----------N~AKIT-----,.-------

İsterllD 

F. Franl' 

ıtn;. ~, 
116,00 1 1 Mark %6• ~ 
126,50 20 Drahmi 25•"6 
618,00 120 Leva 2'r >l 

ı• 
_20_Llr_et ___ ı_30_,w __ ~ 

t ı 

20 F. Frangı 

1 Dolar 
1 İsterl1n 

Borsa Dışında f.. "' 
L. L ı/d 

Kredl Fonsiye il Mübadil JJOIL ~u-ıl 
1880 senesi 00,00JI Gayri • • "" 
1903 • 103,001 Altın ,,J 
1911 ıı 9,· .o~fj Mecıdt,ye _:.~ 



Elektrik Münakasa İlanı 
lfağde belediye riyasetinden: 
l - Niğde fdırinin nafia vekaletinden muaaddak elektrik projesi mu

cibince yapılacak olan elektrik tesisatı 1/11/936 tarihinden iti • 
haren 45 gün müddetle kapalı zarf uaulile mün~ya konulnıut
tur. 

2 - Münakasa 15/12/936 tarihinde salı günü saat 15 de Niğde bele
diye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tesisat üç kısma aynlmıttır. 
A - Santıral binası 2 muhavvile binuı; yer altı kablo.u için tui· 

la, kum, ve direk diplerine konulacak tafdan ibaret olup 
heyeti mecmuumın bedeli kqfi ( 6420) lira olup o/o 7 ,5 te
minat akçesi ( 481 ) liradır. 

B - 303 adet ağaç direk bedeli kqfi 1415 lira olup% 7,5 temi
nat akçası 107 liradır. 

C - 150 beygirlik buhar lokomobili alternatör, tablo, antıral 
muhavvilesi. aanbralm· diğer teferruatı, aantıral binası ile 
tef>eke arumdaki kablo çıkıt tertibatı, yeraltı kablosu ve iki 
adet muhavvile merkezi techizatı ve tebekeden ibaret olup 
mezkiır tesiaatm Mersin gümrüğünden Niğdede aanbnl ye
rine kadar nakliyesi de dahil olmak üzere bedeli kqfi 
(37974) lira olup ~o 7,5 teminat akçuı 2848 liradır. 
Bu üç kısım tesisat ayn a111 münakasaya konulmuttur. 
Her üçüne birden talip olanlann da teklifleri kabul edilir. 

4 - Bu ite ait evrak tunlardır: Proje ve teferruatı, fenni tartname, ke
tifnameler, ebiltme prtnamesi, mukavelename nümunesi. Talip 

' olanlar bu evrakı Nigde belediyesinden lstanbulda T aksimcle l.tik
W apartımanmda elektrik mühendisi Hasan Hiletten; ve Ankara
da Şehremaneti hey' eti fenniye müdür muavini mühendis Asım
dan alabilirler. 

S - Muvakkat teminat % 7 ,5 olup kanun mucibince bu teminat ve 
teklif mektubu ihale saatinden bir saat evvel belediye riyuetine 
tevdi edilmİf bulunacaktır. 

6 - Münakafa 2490 No:lu kanuna göre yapılacaktır. Talip olanJann 
bu kanun mucibince ve eksiltme fllrlnamesinde talep edilen bilu • 
mum veaaikla birlikte o gün münakasada hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

~Aca~~ 9 /A:\ ~ SAATLARINI TE8C_İH 
AYARLI LJ ~ LJ"(_j EDiNiZ 

Beyoğlu Vaklflar DirektörlUğU lllnları 

sor~ POSTA 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 

En mmumıt öhsllrUklerle bronşit, 
ıtslm ve bo~nııwa l) sllr<iğllnlln 
lrnl°i lAcıdır.Gö~t sleri znyır ol!\n
lımı vikaye edıcı tesiri şayanı 
dıkkı ttır. 

BOtnn eczan<'lerde vnrdır. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

Be~ 0Jt.u, fst-ınbul 

İstanbul Dordıincü İcra i'tlemurluğundan: 

Aşağıda adre 1 yazılı gayrı menkul uzerln
de hac ı olup lknmetg!'ı !arı meçhul olan Ha
san ve Ko tnntln tarauarınn; 

Dairemizin 34 2931 Nunıaı ası ne Mihr:ının 

Ardaş Bağdadlı Oğluna t~mllk etmiş alaca
ğından dolay! Nikola lladatdakl 800 Ura a
lacağı için hacz edilen B !unda K, ip 

Mustafa Çelebi mahallesinde Baltacı çlkmazı 
sokak, eski 19, 21, 23, yeni 27 ı ve 29 ve 27 

Numaralı maa arsa iki bap hane üzerinde 
taraflarınızdan da mehcuz bulunduğu anla
§ılmıştır. İkametgahlarınızın meçhul olması
na binaen İcra ve İflas kanununun 128 inci 
maddesine tevfikan tebliğ makamına kaim 

olmak üzere 11an olunur. 

··--------------, Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleti: Karaköy Kôprübatı 

Tel 42352 ·Sirkeci M:.ibürdanade 
Haa Tel. 22740 .. ___ .. 

Trabzon Postaıarı 
Pazar 16 da Sah, Çar
şamba, Cuma 1 ~ de 

lzmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 1 O da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

Mudanya 

- Cumartesi, çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, alı, per· 

tcmbe 9,30 da 
- Pasar, Salı, Per-

ıembe, Cuma 
8,30 da 

Bandırma - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per
şembe, Cumar
tesi 20 de 

Karahiga - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
"Sah J>OStası gi
dit ve dönüfte 
Upseki ve lm-
roza da uğrar. 

Trabzon ve Mersin postalanna 
kalklf pnleri yük alınmaz.,, 

(3267) Kiralık Emlak 
~tada Sultan Beyazıt mahallesi Mumhane caddesinde 6- nci Vakıf '9 
p-.ııın birinciJ katı (2. 3 No. lı odalar hariç) dir. 
8Jıgalb Elmadağı caddesi 33 No. h ev 

M Gtenaslp bir •ndam 

JseYoğlu Katipmustafa Çelebi Telgraf sokak 13/19 No. ev 
,, ,, ,, Abdullah sokak 18 ,, ,, 

s " " " " " 16 " " 'N~tlüce Mahmuta :a mahallesi Hamam caddesi dükkin 
le lfllltaşı Muradiye ve caddesi 43 ,, ,, 
uruçeşme ve caddesi 119/1 ,, Arsa 

Yukarda ya:r:ılı vakıf mallar 31 I Mayıa / 937 sonuna kadar kiraya 
._et-ilmek üz .. re açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin 30 /ikinci 
letrin 936 fa ::ırtesi günü saat 15 • de Beyo;lu Vakıflar Direkt6rlilğfl 

at kalemine müracaatları. (3084) 

J. ıt ...... "~··,. (OolH) n K• 
111orlorl wlnd• ......... ,. tetlooUI 
to111I• e4or. s..,ı.ııııu ı.aı.ı- ı••••lı· 
oı.ıı. ....... r•-fOb' " lmcolllr. 
.. ., .... , : ._.... • "'94-

"· .. •••• (8oltao) ntıoolo Mrolıor 
2& ıın•·· 111111-0. 

llTUM., ..,oil• ; 
Tbol _,..., 12 Ne. I• 

Moloıo•ııı ıı,- edlalı •oı• ,,. ........................... . 
"'••"•"•••H 1111,u , .... .... 

Sayh 

Bayaoıarm candan arkaoaşı : Aybaş,armda kuil,ndıkları 

"FEMiL,, Tuvalet bezleridir. 
H•r eczanede bulunur. TUrklye ve umum Balkan 

hUkOmetlerl için veklll it Ecza Depoaudur • 

. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Bursa inhisarlar 88.tmüdürlüğü anbarlanndan lstanbulda İnhisarlar, ida
resinin göstereceği anbarlann iakelelerine kadar nakledilecek olan artar ve.. 
eluilir bir milyon kilo idare malı yaprak tütünlerin fUbıamesine göre 
25/11/1936 gününden 15 gün müddetle kısa eksiltmeye konulmuttur. 

istekliler f&rtnameyi her it günü lstanbulda İnhiu.rlaı· Umum Müdürlü· 
ğü imalat Stok tubeainde, Bunada Batmüdürlükte görebilirler. 

Bu eksiltme iğreti ihalesi 10/12/1936 Per,embe günü aaat 14 de Buna 
inhisarlar Batmüdürlüğünde toplanan komiayonda yapılacağmdan istekli. 
lerin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 iğreti teminat açkalariyle müracaat-
ları ilin olunur. (3255) 

-------

·------------------------------------------------>W----ı inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1. - Şartnamesi mucibince 300 kilo tarapların kollajında kullanılmak

ta olan beyaz jelitin pazarlıkla aatm alınacaktır. 
il. - Pazarlık 12/Xll/1936 tarihine rutbyan Cumarte.i tünü saat 11 

de Kabatatta Levazım ve Mübayaat tubeaindeki ahın Komisyonunda ya
pılacaktır. 

111. - isteklilerin f&rlnamesini görmek üzere her gün, pazarlık için de 
tayin edilen «\in ve saatte % 7,5 güvenme paral .. YJe bil'ikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olUDUI'. (3277) 

--------
Ki OPRiN kaı~l~ri HcRnRoE~~uRuş 
BA • Dİ .ft01'1.ATİZ A .A~Rll R;LE.GRİ VE NEHEYf KAR ı e· İ( ~ iLA("TIR 

Maliye Vekiletindeıı: 
30/5/1934 ve 15/12/1934 tarih ve 2463, 2614 numaralı kanunlar 

mucibince haıılı Sivas - Erzurum demiryolunun illfalma tahaia edilmek 
üzere çıkarılmuı kabul buyrulan 30,000,000 liralık iatikrazm 4,500,000 li
ralık 3 üncü tertibinin kayıt muamelesine 16/11/1936 tarihinde ba,Iana
cak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5/12/1936 alqamı bitecektir. 

1 - Kayıt muameleai tahvil bedelinin pqinen banka giteJerine öden
mesi mukabilinde uıl tahvillerin teslimi suretile yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 125,000 tanesi 20 'er liralık 4,000 tanesi de 
500 zer liralık olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiyab 20 liralık. tahviller 1cin 19,500 liralık tahvil· 
ler için 475 liradır. 

4 - lstikrazm faizi % 7 dir. 
5 - Bu istikraza ait tartlar ve menfaatler hazırlanan izabnamelerde da

ha etrafh bir ıurette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Adapa· 

zarı Türk Ticaret, Türkiye it, Emlak ve Eytam, Sümer ve Türkiye Ziraat 
bankalan merkez ve •ubeleri tarafmdan her yerde icra olunacaktır. 

Bundan .,_.ka lstanbul ve lzmirdeld diier bankalar da kayıt muamelesi
ne ittirik edeceklerdir. (2780) 

ZiYAEDOiN SAiD ERiM 
TiCARETHANESi 

NİHAD CONKER 
namındaki kimsenin ticarethane 
namına hiçbir suretle müracaat 
hakkı olmadığını ve ticarethane
ye hiçbir nisbeti bulunmadığını 
ilaıa eder. 

6m•TIFOBIL 1' 
Dr. Ihsan ~aml ı 

Tifo ve paratıfo hast uıklanna hı· 
tulmamak için ağızdan alı mı tifo 1 
ha plandır. Hıç rıthıttsızlıı{ \ crınt:ez. 

Herkes aluhilir. Kutusu 55 Kr. J 
......... ·-···········-···-·················· ...... ···· ... 
~on Posta W.atbaa .. 

l\t!~rıy.ıt Md. : Selim Ra •ıp E 1 .ç 

•AHIPLERb( ~- Ekr~m U~AKl.ıliU. 
S. H~ıv ~~ı; 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İIAn flatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü- , 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilin 
fiatı ~unlardır: 

Sahife 

• 
• 

Diler yerler : 
Son Eahlfe 

1 - tel kuruş 
!-!51 • 

s - !it • 
4-IH • 

61 it 

- 30 it 1 
3 - Bir santimde vasati (8) keli

me vardır. 
-4 - lnce ve kalın yazılar tutacak

ları yere göre santimle ô'l ür 

, 
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Eczacı Basanın 1000 adet 
"bir varlıktır. 

müstahzarı dünya tarihi~de misli bulunmayan muazzanı 
Türkiye Hasan müstahzaratile iftihar eder. 

Basan markasını taııyaa ber hangi bir madde maUaka mlkemmeı ve en artsı oldalana tereddltılz kabul eyıemall ıaz• 
.. ,olonyası Sabunlan Saçlara aid müstahzaratı Bikarbonat dö sut Küçük paket 

90 derece halis Limon Çiçekleri 

Adedi Krş. 

Hasan Kolonyası küçük cep şişesi 1 /24 litre 25 
,. .. cep şişesi 1 /16 > 40 
.. > küçük 1/ 8 • 70 

.. • orta 1/4 • 130 
• » düz büyük şişelerde 1 5 O 
lt .. büyük 1/2 lt 250 
.. • » 1 .. 500 
.• • cam kapaklı şişeler 1 / 8 • 100 
lt » lt > > 1 /4 :s 1 75 
.. lt • > > 1 /2 » 2 7 5 

• fantazi kristal lüks kutu ile 
• fantazi kristal lüks kutu ile 
• fantazi kristal lüks kutusuz 
> • Top Kristal 1 /4 

lt > > > > 1/5 

Losyon lan 

300 
400 
300 
175 
J50 

Leylak, Yasemin, Viyolet, Nerkis, Milflör, 
Revdor, Bahar çiçekleri. Çam, Origan 

lavanta çiçekleri 

Hasan Losyonları küçük cep şişesi 1/24 litre 25 

• » cep şişesi J /16 • 40 
• lt küçük J/ 8 > 70 
» • orta 1/4 > 130 
• • düz büyük şi.şelerde 15 O 
lt • büyük 1/2 > 250 
• • > 1 • 500 
• • lt > > 1 /4 lt 175 
» • camlı kapaklı şişeler 1 /8 • 100 
• lt » > > ı /2 > 2 7 s 
• • f.antazi. kristal lüks kutu ile 300 

• 
• 
• 
• 
• 

• fantazi kristal lüks kutu ile 400 
• fantazi kristal lüks kutusuz 300 
• » Top Kristal 1/4 > 175 
• • » » l/S • 150 
• :ıt :ıt > 1 /8 :ıt 100 

lfasan odökinfn ( caude quinin) 70 
• ıt • • Büyük şişe 150 

11.Man Eaue de Lavante 70 
150 • 

75 derece 

IJmon çıçegı, .lasemin, Leylak, Divinya, Rev
c.lor, §ipr, Fujer, Fulya, Menekşe, Sünbül 91 

derece l!van.d friksiyon 

!'~ ell'in Kolonya ve Losyonları 1 /24 litre 15 
• • lt '.1/16 ' 20 ... 
• 

• 
• 
• 
• 
:ıt 

> 

• 
:ıt 

lt 

• 

• 
• 
• 
> 

lt ı/8 • 35 
• 1/4 » 60 
> düz büyük şişeler 100 
> 1;2 • ns 
• düz büyük şişeler 200 
:ıt 1 » 210 

> litre ile açık 250 
> camlı kapaklı 

şişeler 1 /8 
> > > 1/4 
> > lt 1 /2 

> 70 
> 100 
lt 1 so 

/ Adedi Krş. Adedi Krş. > • 1 00 Gram 
Li.ınon çiçeği, kolonya, Fujer, Roz, Acıbadem, Hasan Şampuvan Tozu 1 O > • ;~~ • 

Zambak, Anber, Lavanta, Limon, Misk Hasan Şampuvan Özü Likiı 30 • > • 

Ha'ian Tuvalet sabunları küçük 12 ~2 • • • • 50 > > 
1 Kilg. 

• ,. ,. yuvarlak küçük 15 Hasan Trihofil Saç Suyu 100 Hasan Çocuk donları 1 numara 
• • • yuvarlak küçük 25 Hasan Saç Sabunu 2S • • > 

2 
> 

• > • lüks ıo • • • üç misli ~o • > > 
3 • 

• > • • 30 Hasan o dö Kinin (E!\U de quinin) 70 Hasan peynır mayası 
Hasan Gliserin Sabunu 12% • • > • > > litre ile 150 

> > • gül ve limon kokulu 30 Hasan Lüks Tarakları 'S 
lt > lt gül 20 > > > 50 

Hasarı TJbbi Sabunları 1 5 • > > 7~ 
Hasan Saç Sabunu 25 • > > 80 

• > • üç misli 50 • > > 90 
Hasan Tıraş Sabunu 

> > kutusuz 
Hasan Tıraş Kremi 

• > > kqtus~z 
Pucıraıarı 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu 
> 

• 
• 
lt 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Hasan Tıraş Pudrası 
• > > 

> 

büyük lüks 
paket 

• > > paket 
Hasan Çocuk Pudrası 

• • > paket 
Hasan l'Jllk PuP.rası 500 Gr kutu 

Kremler ve 6riyantinlerj 
Hasan Kremi Yağsız Vazo Kar 

• > > > Acı Badem 
> > >ve • )) 

> > • > > Tüp 
> > > > • yağlı vazo 
> > lt > > Tüp 

Hasan Acı Badem Yağı Kremi Vazo 
» • > > > Tüp 

Hasan Yarım yağlı gece Kremi Vazo 
> > > » lt Tüp 

Hasan Briyantin Yağlı 
• • Büyük 
• • Likit 

> Goma Yağsız 
• > > büyülı 

> > • lüks 
• » • likit 

• • • > > ' büyük 
Ruı ve allıkları 

Hasan Rujları sabit 
• • açık 
> > orta 
> • koyu 

Hasan Allık Brünet 
> > Mandarin 
> • Blondinet 

Tıraş levazımatı 
Hasan Tırq Bıçakları 1 O Aded 

> • > 1 > 

> • • 1 O • paslanmaz 
> • > 1 > paslanmaz 

Hasan Tıraş Sabunu 

30 
25 
35 

Diş müstahzaratı 

30 Hasan Diş Macunu Dantos 20 
30 
60 

10 
50 
75 

100 
25 
20 
30 
40 
15 
20 
10 
40 

Hasan Diş Suyu 
> » • Orta 
> > » Büyük 

Hasan Di.ş Fırçası 

» 

> 

Jt 

lt 

lt 

lt 

• 
> 

» 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

• 
> 

.' 

fevkalad~ 
Kokulu suları 

Hasan maimukattar 1 Kg. 

ıOO 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
6() 

75 
100 

50 > > 2 • 

50 
» • Büyük damaÇanalarda 

2S 
45 
10 
40 
60 20 

Hasan Çiçeksuyu 1/ 4 Kg. 
20 '> > 1 / 2 it 

it > 1 > 
5 O Hasan Gülsuyu 1/ 4 • 
20 • » 1 / 2 lt 

100 
40 
(,0 

50 
20 
so 
20 
35 
60 
40 
35 
60 
75 
50 
75 

60• 
60 
60 
60 
35 
35 
3S 

35 
s 

50 

> • 1 > 

Yağlar ve Esanslar 
Hasan Gülyağı halis saf 1 Gramlık 

• > • > 5 > 
~ 

lt > > > 10 > 

Hasan Neroli Esansı lt 

> lt > 5 > 

• > ~ 10 • 

100 

40 
l 7S 
300 

40 
17S 
100 

Haşarah öldüren FAYDA 

Fayda Hasan 1/ 4 litre 30 
• lt 1/ 2 > so 
» > 1 • 80 
• > 5 > 350 
• > 19 > Teneke l 5 kilo saf 800 
> • 115 » Fıçı 92 kilo saf 5000 

Fayda Hasan Pompa 
» ,. > Ilci 

Naftalin özü 

50 
40 
2S 

Fareleri öldüren FAR 

Far Hasan Fare Zehiri Macun 
> > > > Kilo ile 
• • > > Buğday 
• > > > Kilo ile 

Adedi Krş. 
25 

800 
25 

25 Gramlık şişe 
125 lt > 

350 > > 

600 > > 

750 > > 

Ruhlar ve kokulu vağları 

Hasan Nane Ruhu Küçük Şişe 
> • • Cam kapaklı ~üyük 

Hasan Melisa Ruhu Küçük Şişe 
• > > Cam kapaklı büyük 

Hasan Gülyağı halis saf 1 Gramlık 
> > > • 5 lt 

• > lt > 10 > 

Hasan Neroli Esansı 1 • 
> > > lt 5 > 

> lt > lt 10 • 
Yağlar· 

Hasan Zeytinyağı nünulnelik 
» • 1/ 4 litre şişe 
> > 1/ 2 • • 
> > 1 > lt 

• > 1 ,. teneke 
» > 2 > şişe 
• > • 7% • tenek. 

Hasan Hüvil dö Parafin 
> > • Küçük 

Hasan Fıstık Özü Yağı 
• > > > Küçük 

Hasan Hind.yağı halis 25 Gr . 
> > > 50 > 

Hasan Tatlı Bademyağı Küçük ' .şe 
> :ıt > Büyük şişt 
,. > • 250 Gram 

Hasan Acı Bademyağı Küçük şişe 
• > » Büyük şişe 

Hasan Balık yağı 1/ 4 Kg. 
> > 1/ 2 lt 

> • 1 • 
• > 2 • 

Hasan Tereyağı 125 Gr. 
> lt 250 • 
lt lt 1 Kıg. 

Glüten mamulatı 

Hasan Gülten Ekmeği 
> » Gevreği 

> > Makarnası 

> > Unu 
> • Şehriyesi 

Hasan Diyabetik Çikolatası 
» > » 6 lık kutu 

• > lt 12 • > 

Hasan Brekfast Bisküvitleri Kilosu 
> % • 

• Kutusu 
Özlü hububat unları 

it .. -'# ,,. , .. 
7' 
sf -... u ,. ,. 
'°' 40 ., 
" .. . .. ... .. • ... 

• > • kutusuz 
Hasan Tıraş Sabunu Kremi 

• > > kutusuz 

> > İkisi_ bir arada 

Muhtelif müstahzaralı 

800 
40 

Hasan Buğday Özü Nişastası 
> > • > 

2SO Gr. JO 
soo lt ,, 

Tıraş Kolanya ve Losyonları 60 derece 
Tıraş, tuvalet kolonya ve losyonları 1 /8 litre 3( Hasan Tıraş Pudrası 

6 
30 
25 
35 
30 
20 
30 
40 
15 
30 
50 
80 

Hasan Gliserin 25 Gr. 
150 lt 

300 lt 

600 lt 

ıo 

30 
50 
90 

Hasan İrmik Özü Unu 250 lt ~ 
500 ,. 7 

> > > •• > 1/ 4 • 50 > > > 

• lt > > 1/ 2 > 80 

• lt > > litre ile açık 150 

Lavan talan 

Lale, Şipr, Divinya, Nergis, Violet, Milflör, 
Leylak, Güller, Revdor, Origan, Yasemin, 
Krepdöşin, Neroli, Suar dö Paris, Pompador, 
Aşk gecesi, Dağ çiçekleri, Bahar çiçekleri, Kü
karaca, Pupi, Zambak, Amber, Fulyalar, 
Cennet çiçekleri, Gençlik, Senkflör, Amorita, 
Kadıneli, Nadya, Fiyer , Şanel , Larumba, Mü
ge, Karyoka, Florami, !skandal, Flördamur, 
Çiçek demeti. 

Hasan Lavantası 

> 

• • Orta şişeler 
• lt küçük 
-. • yuvarlak fantazı, 

• Hasan Gülyağı halis saf ı gramlık 
• • > 5 > 

• lt > 10 > 

Hasan Neroli esansı l gramlıt 
lt > lt s • 
• • 10 • 

100 

75 
~o 

25 
300 

40 
175 
3'l0 

40 
l 7S 
300 

> lt > 

> > > paket 
Tıraş Tuvalet kolonya ve losyonları 1 / 8 litre 

> > > > 1/ 4 > 

> > lt lt 1 /2 lt 

> > > > litre ile 
Hasan Tıraş Fırçası 

> 

• 
• 

> 

• 
> 

> 

• 
» 

halis blero 
> > 

> 
> > > 

• 
> > fevkalade 

lt > > > lt lt 

Hasan Tıraş makinası paslanmaz 
Hasan Tıraş JJAA}ıJnası kuwlu 

Lıla ve surmeleri 

Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli 
lt 

• 
• 

• 
:ıt 

> 

> 

> 

Hasan Tırnak Cilası Sedef 
> > > • 

Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi ( Sürmedenliğile )' 

:ıt » Lüks Büyük 
• • Pake~ 

150 
100 
125 
200 
250 
350 
600 

1100 
100 
ıso 

10 
20 
25 
30 
40 
60 

121,-j 
20 
Jt 
u 

> 
lt 

• 
» 

> 

> 

> 

> 

Hasan Leke Suyu 
1250 > 

Hasan Çamıı§ır, Bulaşık, Cila Tozu 

l 7S 
25 
10 
15 
50 

> > > > • Büyük 
Hasan Granto Prezervatif 6 Adet kutu 

• > > 1 » 10 

> 

> 

> 

> 

Hasan Gazoz özü 

lt 

> 

> > > 100 Gr. 
> • > 250 lt 

lt > > 500 > 

> » > 1000 lt 

Hasan Ihlamur çiçeği 
Hasan hasta dereceleri 

> > 

Hasan Vazelin Tüp 
» > > Borike 

6 
1 

• kutu ipekli 75 
:ıt 15 

20 
30 
50 
90 

17'> 
20 
50 

100 
12% 

• • > Oksit dö zenk 
12~'2 
12~2 
12~ » • > Mantole 

Hasan Lanolin Tüp 
Demirhindi Özü Küçük 

• • Orta 
• • BüJük 

12~~ 
40 
bO 

100 

• > > » 
Hasan Beyaz Mısır Özü Unu 

> > lt it 

Hasan Çavdar Özü Unu 

• > > lt 

Hasan Pirinç Özü Unu 
> • 

Hasan Patates Özü Unu 
> > > > 

Hasan Arpa Özü Unu 
• > • • 

Hasan Türlü Özü Unu 
,. 

Hasan Mercimek Özü Unu 
• > • > 

Hasan Bezelya Özü Unu 
• > • • 

Hasan Yulaf Özü Unu 

• • • 
Hasan Badem Özü Unu 

• 
Tıbbi müstahzaratı 

Hasan Kuvvet Şurubu Küçük 
» > • Büyük 
> • • 1 Kg. 
lt lt lt 2 Kg. 

Hasan Öksürük Pastiller i 

250 • JO 
500 • ,, 
250 lt ,. 

500 • ,, 

250 • JO 
500 » ,, 

250 » = 
500 • ,. 
2SO » jJ 
500 lt ... 

250 • ;; 
500 • Jf 
250 • ,, 
500 • ı• 
2so • ,, 
soo » ı• 
250 • JS 
500 • ,. 
2SO • SO 
ı:no • 


