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Atatürl<Uh ··Hatay hakkındaki ihtisasları 
Müstemlekeci/erin entrikaları 1 1 Hatayda rejimin birinci 

Fransız delegesi hıristiyanları Bunu:!~k~!~! o~~~~aT~kı~~l~tinin 
olduğu kadar Fransa milletinin de şeref 

Türklere karşı cephe almağa. ji~i:~:r:n;r~;;.~:;.;~~;~;m;;;~~;;:)~;.~;;:;:n cdilcce~lL ek k k d 1 Hatay ve Türkiyenin her tarafından Ata- - (cEvet bu olmuıtur.H 

te Şv ett • •• •• . t türke sayısız minnet ve şükran telgraf- Buyurmuşlardır. 1 ı, oy oy o aş 1 ları gelmektedir. Büyü~ Şef bu husustaki Uulus başmuharriri ilan keyfiyeti bir 
ihtisaslarının Ulus tarafından nakledıl - program altında Suriye fevkalade ko:ni

Tazyik ve tehdide rağmen halk coşkun tezahürat yaptı. Binlerce Hataylı 
konsolosumuzun otomobilindeki Türk bayrağına sarılarak ağladı, her tarafta 

mcsine müsaade buyurmuşlardır. serı tlirafından yapılacağı, bu mü nas~ -
Milletler Cemiyeti konseyinin k9rarına betle Hatay yeni rejiminin teessüsüı~dc 

göre 29 son ieşrin günü Hatayda yeni re- <Devanu 3 ünsu sa1fadıı) 

y.:şa Atatürk se~aları ,yükseldi .• Konsolosumuz Fra:sız .delegesile konuştu San' ati ar mektebin de bir facia 
Mustemlekecıler ISurıye meclısı toplandı . . . . . . 
tuttuklan usulü Hatay itilcifını reddetti Bı~ talebe ı~ı muallımını 
değiştirmelidifler Yeni rejimin iliinı iizerlne Şamda, Humusda bırden çakı ıle yaraladı 

ve Hamada protesto nilmaglşlerl papıldı Hadise adliyeye intikal etti, talebenin ehliyeti cezaiyesJ 
olup olmadığı tedkik ediliyor Bu yolda devam için neliılerincle 

kiıli derecede ciir'et ve ce•aret bu

lan/ur, kim olurw olsun, karıı1arın· 

da yalnız Hatayın iıtibdaddan bık

mı~ ınsarıları değil, belki de bizzat 

TÜRKiYEYi bulacaklardır. 

Yazan: Muhittin Birgen 
«Hatay,. ın neş'esine soğuk su kattı • 'ı 

hr Miıstcmlekede neş'e ve hürriyet gBr
m<'ge tahammül edemiyen, pençelerine f 

(Devamı 2 inci sayfada) 1 
~--11111!1!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~1 

Parti Grupunda 
hassasiyet 

Antakya 1~onso1o.sumıız makamında Roje Garo 

Antakya 30 (Hususi) - Hatayda Ha .. IAJ marş.le kar§llanmIJ, konsolosun a • 
hy istiklalinin kutlulanması sırasında çı- rabası kadın ve erkek halk tarafından ha-

Sultanahmedde Erkek San'atlarl 
mektebinde bir hadise olmuş. bir tale
be mektebin iki müdür muavinini ça. 
kı ile yaralamıştır. 

Suçlu talebe mektebin teknik şube
sinde ve 1 inci sınıfında okuyan Se • { 
dad'dır. Hadisenin sebebi, Sedadın ba
zı derslennden kırık not nlınası ve bu 
yüzden duyduğu infialdir. 

Tecavüze uğrayan muallimler mek
teb müdürünün baş muavini İhsan He, · 
ikinci muavini ve elektrik atölyesi şefi 
ve resim muallimi Sırrıdır. Sırrı hafif
çe omuz hizasından, İhsan da bacağın-
dan yaralanmışlardır. Sa"l'atlcr mektebinde talebe takta işler 

(Devamı 2 inci sayfada) atöıy~nde faaliyette 

Yaman bir dolandırıcı 
kan hadiselerden dün bahsetmiştim. Bu (Devamı 5 inci sayfada) 
hu.sus fa ki mü temini m İİıalUmatı da ve .. Başvekil ve Hariciye kadın yakalandı 

Vekilinin izahatı riyorum: Türk bayrağı önünde Vapurda ç irk ı n * * 
sürekli alkışlarla karşılandı Türk garajı tarafından yapılan tak as- * 

Ankara 30 (A.A.) - c. H. P. kamutay keri ınüfrezeler tarafından yıkıldıktan b ı t 11 Kadın, «kızınızı oğluma aiacağımn diye Balıkesirli bir aileyi lıtan -
grupu bugün 30/11/937 Antalyı:ı meb'usu sonra, C:elege, bayram münasebetile k'?n- • 1 r e c a v uz bula h~daı· g~tirdi, paralarını al~ı, İ§den haberi olmıyan bir garsonu 
Dr. Cemal Tuncanın ı·cisliginde topıa~ _ disini ziyarete gelen Türk hey'etini kabul oglum dıye tanıttı, fakat planının sonunu getiremedi. 

dı: (Devamı 5 inci sayfada) etrnemiştir: Fra~s.ızl~~·ı~ yer yer .hadiseler İzmir 30 (Hususi) - İst:nbuldan ge - Zabıta Hatice ve Fethiye adlarınıb arak adliyeye vermi tir Dolandırıcı _ 
=.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ıkar.mak. ıstedı~ı goru~~lttedır. '!3~ş - len Konya vapurun~a ~ocugu ile beraber kullanan bir kadın dolandırıcı yakalı -J (Devamı 9 un!ı ~ fada) 
:• konsolos Halkevıne geldıgı zaman 1stık • (Devamı 2 ıncı sayfada) Y 

Londra müzakereleri bitti, 
bir tebliğ neşredildi 

Müstemleke meselesi alakadar devletlerle birlikte 
daha etraflı bir surette tedkik edilecektir, 

Fransız nazırları Londradan ayrılırken alkışlandılar 
Londra 30 (Husu -

si) - Dün başlamış 

olan İngiliz - Fran • 
sız. konuşmalarına 

bugün de devam e .. 
dilmiş ve Fransız na
;arları akş:ım üstü 
Lonı:lradnn ayrılmış

lardır. 

Bugünkü nıüza • 
kereler iki saat sür • 
müştür. Müteakiben, 
Fransız nazırları 

kralın misafiri olarak 
öğle yemeğini Buc • 
kinghaın sarayında 

yemişlerdir. Yemek
Müzakertler hak1cw!a Avam ~mcırcmdo b~ 

de CThamberlain., Eden ve Lord Cran 'bor-ı 
ne de hazır bulunmuşlardır. 

buluMn Chcımberlaın 
Baivekll Chamberlaln, öğleden sonra 

(Devamı 3 üncü ıayfcıdGJ 

Pek ,.kında -, Sultanahmed camii civan ile Topkapı 
Bir Genç Kızın sarayında hafriyat menedildi 

Romanı 

Yeni ~ebi romanımı~, bütün 
kaJr.nlmın hiı, hayal, aflı, utrrab 

~ Mt'• ronUülı -olaca'lıirr. 

Yaııan: Muazzez TahSin Berkand 

Eski eserleri aramak Üzere yapılan haf riyahn bu iki 
san'at abidesini tehlikeye düşürebileceği anlaşıldı 

. __ ..,....), 
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Müstemlekeciler 
Tutluk/arz usulü 
Degiştirmelidirler 

Yazan. Muhittin BiTıen 

(BGfUJnfı J tnd sayfado J 

düşmüş milletlerin cistikW> sahibi ~l -
duklarını görünce dehşetten tüyleri u~. -
peren müstemlekeciler, Hatayın şen.ık 
hazır!ıklanna başladığını görür görmez a
kıllarını kaybetmişçesine telişa düpnüş
ler ve derhal zabıtayı harekete geçirip 
takları yıktırmışlar, bayrakları kaldırt -
mışlar, uzun bir esaretten sonra istiklili
ne kavuşan bir memleketin bütün neş'e 
ve heyecanını berbad etmişlerdir. 

Gösterecekleri sebebi ve sebebleri bil -
mC'z değiliz: Bu istiklale muhalif olan -
larla istiklalin taraftarları, yani bayram 
yapacaklarla matem yapacaklar arasın
da 'bir müsademe vukuuna mani olmak. 
Yani, memleket asayişi meselesi, yüksek 
sivaset! Halbuki, haddi zatında güzel bir 
ş;y olan istiklali herkese sevdirmek on -
ların birinci vazifeleri idi. Nihayet, uzun 
bir mücadele ve bir çok da fedaklrlık pa
hasına elde edilen bir istiklal için dile
diği g bi şenlik yapmak ta bunu istemiş 
ve almış olanların elbet haklan idi. 

* Gösterecekleri sebeb veya sebcb' n 
hepsi de bir bahaneden ibarettir; haki -
katte müstemlekeci müstemlekecidir; huy 
canın altındadır; onlar bir türlü huyların
dan vaz geçemezler. Son kuvvetleri kın
lıncıya, "'On silahlan ellerinden alınmcı -
ya kada::- bu siyasette devam edecekler -
dir. Fakat, biz de kendilerine açıkça tÖY· 

}"yelim ki her. ne .yaparlarsa ~apsınlar,\ 
Hatay müc:takıl bır memlekettır, orada J 

müstemleke siyaseti tatbikine kat'i • en 
müsaade ecbJemez. Böyle bir siyaset ) o -
!unda devam için nefislerinde kifi dere
ce bir cür'et ve cesaret hissedecek olan
lar kim olursa olsunlar, karşılarında yal
nız Hatnyın istibdaddan bıkmış insanla
rım değil, belki de bizzat Türkiyeyi bu
lacaklardır. Türkiye, bütün bu hareketi 
adım adım takib edecek ve müstemleke 
fırıldakçılannın hareketlerine mani ol -
mak üzere ittihazı lazım gelen tedbirle
rin hiç birinde kusur etmiyecektir. Mil -
!etler Meclisine karşı aldığı taahhüdleri 
tamamer. ifa edeceğinden hala ümidimizi 
kcsmedığimiz bugünkü Fransa hüktimeti, 
Hatay rejimini tam bir sadakatle ve Ha
tay halkının ekseriyetini memnun ede -
cek. ekalliyetini de incitmiyecek bir dü
riistlük ıçinde tatbik ettirmeğe mecbur
dur; Hatay artık bir müstemleke olma -
dıi,'l için müstemlekeci ruhun orada bili 
ısrar eden inadcı entrikalarına mutlaka 
bir nihı.yet vermek lazımdır; aksi tak -
d rde Türkiye, dün olduğu gibi, bugün 
de davasını dilediği gıbi müdafaadan a -
dz değildir. 

* Müstemlekecilerin oyunlarını şimdi -
den haber verelim: Fransa - Suriye mua
hC'desi, Suriyeyi nasıl bir taraf tan müsta

( Devamı 3 üncü sayfada) 
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BİRİNCİKANtJN 

Rami._ 
1353 

2 e.i T91ria 
18 

ÇARŞAMBA 
liUM'.Ş 

Ramazan lMSAı< 
~. o s. o. 
2 ıs 27 u ~9 
7 J5 .s 21 

ôtte llüadı İFTAR Yata 

s. 
E. 7 
z. l:l 

D. S. 
21 9 
tı2 J4 

D. S. 
46 12 
28 16 

u. s. 
1 

41 18 

Bayram n•!DllP 

s. o. --zevall : 
:&lanl : 

Bayram 

7 51 
1 • 

o. 
38 
19 

btanbal MüUiilütinclea: Blrincltlnunun 
dördiincft cumartesi &iVıl 'lıaJll'&ID oldulu 

Rc~imli Makale: X Yıkılmzgan servet X 

İstikbalini emniyet altına alrnak için hergün kazancından 
birazını ayırarak kumbarana atamazsan ... 

Hergün yeni bir şey öğren, paranı kaybedebilirsin, ·fakat 
servet yaratan bilgini hiç kimse elinden alamaz. 

( sez 
Hlndgağına bayılan 
Sıcak iklim kuşu 

Londra Hayvanat bahçesinin bu nazlı 
kuşu, şehrin rutubetli ve soğuk havasın
dan üşümesin diye her gün bir kaşık 
hindyağı içmektedir ve saati yaklaşınca 
huysu:t bebekler gibi garib garib sesler 
çıkarmaktadır. 

ARASDNDA ) 
·----------------------.;....--• HERGüN BiR FIKRA 

---
Perde arası 

Kral Lirin, bu seneki ilk temsi Zin
de birinci perde ile ikinci perdeninı 
arası biraz uzaml§tı: 

- Acaba perde arası bu kadar ne
ye uzadı? 

Dediler. lsmail Habib cevab verdi: 
- Kral Lir rolünü Ertuğrul Muh

sin yapıyor. 
- Ondan ne çıkar? 
- Kral Lire sahnede hakaret eden-

ler, perde kapanır kapanmaz, teker 
teker yanına girip özür diliyorlardır, 
bu yüzden perde arası uzar. 

·------------------------· Yüksek topu lılar bir 
Aile ıaadetinl 
Mahvetti 

Mısırda Zaglul Paşa 
için dllıllen heykel 

ır-

Sözün Kısdsı 
Üç azgın 
Manda ... 

E. T:ıJu 

\ 

naag ç azgın manda, Üsküdadan 

\\:JJ araba vapuruna bindirilerell 

karşıya lstanbula geçirilmek üzerelerk"n, 
birdenbire ürkmii§ler .. 
Mandanın ıkalabalıktan, gürültüd<?n 

daima ürker olduğunu biz mütarekede 
öğrenmiştik.. O vakitler, tepemizde böy
le mandalar dolaşıyordu, ve gene ke11 tl1 
aramızdan bazı kimseler, ellerinde birer 
üvendire, pil" aşkına bu hayvanları teş

vik ediyorlardı. 
Milletin ufacık bir kımıldanması, ım

cık gürültü etmesi, mandaları ürkü.~p 
uzaklaştırmağa kafi geldi. 

Bu seferki mandaların sahibleri, ar.la
ıılan, bu evveliyata vakıf değillerm:ş.. 
Olur a?! 

Hayvanlar kendilerini birdenbire suya 
atmışlar. Sahibleri de, onları kurtarmak 
kaygusHe bir sandala binip peşlerine 

düşmüş, Halbuki suya düşen manda gıtti 
gider.. bir dahi kurtarılmaz. lnanmaısa
nız Milletler Cemiyeti mandalar bürosu
na mektub yazıp ta sorun: Size, hem de 
yakın zamana aid birçok misaller gö:ıte-
rebilir .. 

._'*'"' ·onra, hayvanlardan biri Sir· 
kecıde Ve9ı ~' .. rinde, saltanat sadra· 
zamlarının eHerinde sadaret hattı hüma
yunu ile ill<:önce ayak bastıkları nokt..ııla 
karaya çıkmış .. 
Mandaların son mücfafii damad Ferıd 

[paşa] da vaktile oradan alayla Bab.ali 
yolunu tutmuştu.. Halk, koca hayvanı 

görünce, cınu zannile derhal gebertiver· 
miş. 

ikinci hayvan Sarayburnuna, Hünkar 
iskelesine koşmuş. Onun da eceli orada 
imiş .. Onu da oracıkta haklamışlar. 

Üçüncüsü Ahırkapmm sahillerinde sc· 
l!met aradığı için, tevazuunun mükafat..ı 
olarak canını kurtarnıış. 

Ancak bu da bir tecilden, bir muvak· 
'<at imhaldan ibarettir; zira dünyada heı 
şey· payidar olabilir.. Mandadan gayri. 
Eğer siz buna inanmıyorsanız, üzerinde 
yaşadığınız §l1 köhne dünyanın son yfr. 
mi senelik tarihine biganeslniz demek:.ir, 
O vakit te, ben size ne diyeyim? 

E~ 
Halkın taarruzurıa ugrıgan 

sinema yıldızı • 

A vustury.:ının Graç şehrinde yü\& • 
topuklar bir aile ocağının sönmesine se
beb olmuştur. Karı koca yirmi seneden
beri büyük bir ahenk içinde mes'udanc 
yaşamışlardı. Erkek iyi bir bahçıvan ol-
duğu :çin bir hayu para kazanıyor, kan- ErcDmend Talu teşekkür ed1yoı 
sile birlikte yegane kızlarının talim ve ömrilmin ellinci ve meslek hayatımın <> 
terbiyesine itina ediyorlardı. t 111 leen<'i yıldöntimii miinasebetlle ban:ı eı 

Holivud kubbesinin en büyük yıl • Kızları mektebe gidiyordu. Mektebi bQyük mauevt huzı tattırmağa önayak olaı 
dızlarından bulunan Lupe Vetel geçen bitirdikten sonra nisbeten çok güzel bir istanbul Basın Kurumunun muhterem h:ış· 

k ı b l k :tanı, Giresun meb'usu Hakkı Tarık t."!l'a 
gün hısım ve akrabasını ziyaret etme ş u muştu ve ilk aldığı ücretle yükse hakkımda son derece don davranın •3o? 
üzere gittiği memleketinde adeta linç topu~u bir iskarpin satın almıştL İşte Postal> ailesine, bu hildlseye kıymet verip dı 
edilmiştir. İstasyonda yıldızı on bin - ~u .~ks~k t~puklu iskarpin, ail~nin saa- gl)nlümü almak nezakeUnı gösteren T n 
d f 1 . beklemekte idi Va - attmı bır dınamit gibi mahvedıyordu. Mısırda llasyonalist lider Zağiül Paşa Kurun, Son Telgraf, Haber gazetelerine 
gen d az a ı::a;kmaz bütün bu .insan - Val.::ie kızının yüksek topuklu iskar- için bir heykel dikilmiştir. Yukarıdaki kendilerine uzun emekler verdiğim için beı 
on an çı r ı·n bu"yu"'k cadde - pinlermi göriince, o da böyle bir ayak- resimde geçenlerde resmi küşadı yapılan yakından tanıyan ve bu itibarla hiç şiıb~1e 

ı ldız kapıp şehr bu heykeli g" " siz tavazuumu rencide etmemek endişe it 
ar. y~e ~zdirınişlerdir. Yıldıza hay - kn.bı~a ~alik olmak hevesine düşüver- oruyorsunuz. bldlseyi meskilt geçen .diğer rüfekamıza hü· 
lerın ~ n bir kısmı kucaklayıp iş _ ır.ıştı. Nıhayet günlük masraflannd:m Jilk üstadımız Hüseyin Cahid Yalçın ııe Na 
ran ola~. :.1 artırdığı para ile o da yüksek topuklu bir Nevyorkta analann el Sadullah, Bürhan Cahid Morkaya, ve B ·r· 
tiyakla opuyo~lardı. Bu ar~da her~es iskarpine sahib olmakla en büyük arzıı- han Feleğe, ince ve neclb duygulu şairlmh 
elbisesinden bır parça k~sıp almaga, sunu tatmin etmış· oldu. Fakat .kocası yaptıgı nümayiş Halid Fahri Ozansoy'a ve böyle bir gümim· 
bazıları da saçlanndan bırkaç kıl kes- yük.c;ek topuklu iskarpı'nlerı' bı'r ~;-lu·· de, yarısını 90ttan P9U1lm bayat yolunun 

d ;,w.ı. Nevyorkta süt fiatlannm artması şim- bakiye kalan kısmını da aynı .şevk ve aynı 
meğe uğr.aşıyoro ~· .. . hazmedememişti ve bir gün bunları kap- diye kadar emsali görülmemiş bir nüma- t:uvvetle aşabllmeklltım tçtn beni teşvik et-

Nihayet polisin _rnudahalesıle yı~dız tığı gibi param parça etmişti Bunun ü- . beb olmuttur e· 1 met ıtuunda bulunan mealekda§, dost, oku· 
hayranklrları ellennden lrurtanlabıl - zerine münazaa büyu-müıı, kan koca kav· yışe se .. - önl . de ~.erce ana geçen yucu ve A..şlnalara can ve gönülden teşe!tktlı 

:s cuma gunu ertn küçük çocuk ara- ftikranlanmı, mtnnetlerimt sunmağa sevgllJ 
~ de baygın bir halde olduğundan gaya başlamışlar, en nihayet yinni sene- balannda bulunan ÇoeukJarile saat on p.zet.eml tavalt eylerim. 
hastaneye nakledilmek mecburiyeti ha lık ahenkli bir hayattan sonra yüksek birde Foley Skuayir denilen süt çarşısı- z. Drem Talu 

sı1 olmuştur. topuklu iskarpin sebebile ayrılmak için nın önüne gelerek ÇOcUklarını orava sı-
mahkemeye dü "l d' N- . · ha • WTapurda ~frJıln Lupe Vetel hastaneye yatırıldığında şmuş er ır. ralamışlardı. umaY1fı ~rhyan cAna· r ı y 

hakikaten tanınmaz bir hale gelmış· ti. lar Cemiyeti> olın~şt~ Analar süt çarşı- Bir lecaoDz 
lJı k J • 1 d · · · t · da bel di e daıresıne ·+ ... :.1 Vücudu yan çıplak, saçları sanki rna - Y usunua ışıe ill cınage z sın n e Y_ • gı~~r ve_ a- (SaJtarafı J inci ıayfada) 

· · · .. l" k ralarından seçilen bir heyetı reıse gön-
kine ile kesılmış bır halde bulunuyor. soy zgen zz d . l d' seyahat eden Mahmure isminde bir k:ırlııı 

ermış er ı. . . " .. .. 
yüz ve ellerinde derin tırnak yaraları Amerikada 19 yaşlannda bir kız, uy Reis tarafından kabul edilen bu heyet vapurda ~ şa?sın tecavuzune uğ.ar.ıış 
vardı. kusunda, bisikletine binmek isteyen ve süt fiatının yükselmesini protesto ederek ve derh.al e:urmu m~şhud y~pılı:ııştır. !{a. 

Yıldız hastan~e. ayıldıktan ~~~ yüz bulamayınca sırnaşan 5 yaşındaki fiatın mdirilmesini istemif, reia te ana- dın evlı ~ldüğu.nu ısbat içın _ n~fus cm: -
Yam - yam vahşılen arasında çevırdıgı bir çocuğu boğarak öldürdüğünü ve ce- lan haklı görerek herhalde fiatın indi- danını gostel'Jlll§Se de tecavuzu durdu -
filmde bile bu kadar korku duymadığı- sedini hatırlamadığı bir yere gömdü - rilmesini temin edeceği vidinde bulun- ~mıştır. 
nı, istikbalcilerin kendisini linç etmek ğünü söyleyince, annesi, babası, ken - muştur. Bunun üzerine analar çe>cukla- İki mütecaviz vapurdan çıkınc~ ~er. ~ 
istediklerini sandığını söylemiştir. disini polise teslim etmişlerdir. rını alarak evlerine dönmüşlerdir. haı yakalanarak mahkemeye venlmı:;-tır. 

Hikim yalnız başına seyahat eden bır 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
İl1anbul Belediyesi turistlerE> gösterilmeye başlanan ko

laylıkları daha ziyade artırmay& karar vermiş, alkışlanacak 
bir fikirdir. 

Yeni yolcu salonu yapılınca. gümrük kısmının karşısına 

bir turist memuru l"lurtulac•km11- Gümrük kıammı bitirince 

bu memura yanapcaksıııız. hangi otelde ne fiatla kalacağı-
nızı, vaktinizi nasıl geçireceğinizi, nereleri gezeceğinizi on-

dan öğreneceksiniz. Güzel bir düfÜDce, A vrupanm her şeh
rinin istasyonunda mevcud olan istihbarat bürolarının ilki 
bizde de açılacak demektir. 
Yalnız .. 
İçki, otel, lokanta, eğJence yerleri bahsinde bu pahaluık 

devam ettikçe biz !lÇılması tasavvur edilen istihbarat dairesi 
memurlarının kendilerine fazla if bulabileceklerine inan
mıyoruz, fakat ry okuyucu sen: 

kadına tecavüz eden bu iki şahıs iıak -
kında tevkif karan vermiştir. 

San'allRr melıteblnde 
lilr facia 

(Bqtarafı J inci ıayfada) 
1 

Suçlu çocuk, polis vasıtasile adliye
ye verilmiştir. Çocuğun ehliyeti ceza
iyesi olup olmadığı tahkik edilmekte • 
dir. Hadise hakkında Maarifçe de tah
kikat yapılmaktadır. Mekteb idaresi ve 

.. 
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Ankara 30 (A.A.) - Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden: Halayda ye
ni rejimin mer'iyete girmesi münasebetile, Reisicumhur Atatürk, yurdun 
içinden ve dışından vatandaşların ve Hataylı ırkdaş1arın derin sevinç ve he
yecanlarını bildiren bir çok telgraflar almışlardır. 

Bundan çok mütehassis olan Atatürk teşekkürleri ile refah ve saadet te
mennilerinin Anadolu ajansı vasıtasile ilan ve iblağını emir buyurmuşlardır. 

.Başvekilin teşekkürü 

Ankara 30 (A.A.) - Başvekil Celal Bayar, Hataydan ve Hatay ahalisin
den gelen ve Türkiyenin her yanından çekilen tebrik telgraflarına Anadolu 
ajansı vasıtasile teşekkür eder. ( 3 

-
Atatürkün Hatay 
hakkındaki ihtisasları 

. (Baştarafı ~ i~-c.i sayfa'!!'-) w. / münaaebetlerinin hal ve iatihbali 
Turk Fransız elbırlıgı tezahur edeceg!, için rnüabet yolda yürümek lüzu
liataylıların bugünü serbcstce tes'ıd!ne munun henüz anlaftlamamıs olma-
imkan v~rileceği ve Hataydaki Fransız el ·ı · ı· /'h. h . . . •rn an ı erı ge ır maama ı er fe· 

Şanghayda iki 
Mühim hadise 

Japonlar iki ltalyan ve 
bir Amerikan gemisinin 
bayraklannı indirdiler 

Londra 30 (Hususi) - Şanghay lima -
limanında bugün iki yeni hadise olmuş-

tur: 
Japon harb gemileri, bir İtalyan zırhlı-

ı;mın gözü önünde, İtalyan bayrağmı t:.ışı
yan iki motörlü mavnayı yakalamışlar 
\le taşıdıkları İtalyan bayrağını aşağı ala
rak yerine Japon bayrağını çeknıışlerdir. 

İtalyan zırhlısı bu hadisenin sessıı şa -
hidi olmuş ve kat'iyyen müdahale etme

miştir. 
Ayni ~ekilde ikinci bir hadise d~ bir 

Amerikan gemisinde cereyan etmiştir. 
Japon l:arb gemileri, Amerikan gemi -

sinde dalgalanan bayrağı indirerek ye -
rine Japon bayrağını takmışlardır. 
Şc.nghaydaki İtalyan ve Amerika baş

konsolosları bu hadiseyi Japon maka -
matı nezdinde şiddetle protesto etmişler-

dir. 
Amcrıka konsolosu, geminin işgalin -

den başka milli bayrağına karşı yapılan 
bu hakareti de ayrıca protesto etmiştir. 

delegcsınin Hataylıların Mılletle1· Cemı- v •• ' • • • 

yetınde kazanmış olduğu hakların mü- Y~. ı:ıgm~n. Turkıye Cumhu~yet~ Nankin'in cenubunda 
nı<><;s:li \azifesini yapacağı bckleniriten hukumetı ~ıe Franaa Cumhurıyetı Şanghay 30 (A.A.) - Japonlar, Nan 
buııların olmadığı haberlerini at·zetm:>si hükumeti araaıncla Cenevrecle imza kinin cenubunda kain Kwangteh'i znp
iızer.ne Atatürk demişlerdir ki: olunan ve•ikaların tayin ettiği reji- tetmiş olduklarını resmen bildirmekte-

- HBunlara dair henüz telerrüat- min birinci aalhaaı Hatay Türklüğü- dirler. 
lı malumat almadım, eğer Suriy~ nün yükaek azim ve enerjin ile baı
levkaliıcle komiaeri Bay clö Martel lanııttır, batka türlü olamazdı ve 
Sa11caia gelerek llataylıların mÜ•· bundan aonra ela olamaz. 

Larok 
Mahkemede 
Tahkir edildi 

takil rejime kavuıtuklarını b:z.zat Buna Türkiye Cumhuriyet:nin ve 
ilan etmedi iae ve bu münaıebetle Türk milletinin olduğu kadar bu 
Hataylıların bayramlarına Jerel ver- meaelecle •Öz vermiı olan Franıa 
mekte11 kendini alalıoymuı. iıe hükumetinin ve milletinin de ıerel 

Faris 30 (A.A.) - Laro que davasına 
buna diyeceg~im yoktur. Halayda ve hayaiyeti müıaicl cleğilclir.)) 

devam tdilmiştir. Son suikasd had;scsi 
Fran•ız clelegeai, Hataylıların çok F ransaya bir nota ile alakadar olmak üzere tevkif edilen ve 
ıevlı ve heyecanla bayram yapma- dava edilenlerden biri bulunan Pozzo di 
ları tabii olan bir günde eğer Hatay Veriyo Boıgo, bır emniyet müfettişinin muha -
Türklerini ıerbestçe bugünü kutlu- ruz fazası altında mahkemeye gelmişti!". 
lamaktan menedecek tedbirler al- Ankara ı (Hususi> - İcra Veklllerl dünkü Pozzo di Borgo, Larocque'a şiddetle Mi 
mıfaa buna ya~ık demekle ihtila e- lçtlmaında Hatay hakkında Fransaya veril- rek eskı cAtcş Haç>m mefhurrıu-

mesl kararlaşan nota etrafında muzakere- cum eae 
derim, çünkü böyle bir zihn 'yet !erde bulunmuştur. Nota gallb .bir lhtlmaıel nu k:ıvrıvamamış olmakla itham eyl~ -
de11letler arcuıncla yülııelı doıtlıık gore bugun son §eklini alacaktır. mış ve demiştir ki: cLarocque. alçak bir 

- --------..._ - '"'"~ dclandırıcıdı:. Çünkü insan kalbinin en 
asil hislerini dolandırmıştır.> 

Sayfa 3 

-[ Bu Sabahki l-!-. (' ı L Gazetelerde ~ _J u~ 
Tan Cö:h~~U:~~ Y~~:~e~ugünku Aı.: E E 

başmakalesinin serlevhası .Berraklık isti - -~!11111•••••••••••• 
yoruzıı dur. Son Hatay hMisesl dolayıslle J / / F 
FrallSlZ müstemleke memurlarının çevirdik- • ngi tere i e ranSQ 
lerl dolablardan bahseden Yalman diyor ki: arasında fam bir gÖrÜŞ 

c:Ancak biz, haklarımızın ve bize kar§! 
taahhiıtlerln çiğnenmesine hiç bir zaman birli"'i var mı ? 
seyirci kalamayız. Kağıtla hakikat, sözle 6 
hareket arasında bir fark yaratılmasına razı ra ir hafta evvel Fransız mecli
oıamayız. Ve bugi.in ve yarın memleketin lg) &inde hem diline, hem de ınu
lçinde sukQnetle ve emniyetle çalışmamıza 
mlni olacak her türlü ihtimallere karşı dal- hnkemesine hakim olan ate§li bir hatib: 
ma hassasız ve uyanığız.» - Dünya siyasetinde Fransız • İngilız * iş birliğinin lüzumundan bahsetti. Çok 

Cumhuriyet - Hatayda cereyan eden son 
hiı.dlseleri mevzuu bahseden Yunus Nadi, 
Mllletıer Cemiyetinin burası hakkında verdi
ği kararı zikrederek her şeye rajtmen bu da
vanın Milletler Cemiyetinde hallolundutu 
e~ dahillnde yürüyeceğini, bunun lıarl
clnde her gayretin yalan olduğunu söy\uyor. 
ve Hataydakl Fransız otoritesinin işlediği 
büyük hatayı teessüf ve teessürle kaydedi. 
yor. 

Yunus Nadi makalesinin bir yerlnde şöyle 
diyor: 

«Milletler Cemiyetinin kararından sonrıı 
Fransa Hatayda yalnız kendi dediğini yü -
rtitmek ve davayı çurıitmek gayretindedir. 
Büti.ın ltldallmlzlc haber veriyoruz ki Fran
s:;ı bu dolambaçlı siyasette yaman eurette 
aldanıyor, buna asla imkan yoktur.» 

* Kurun - Asım Us uİnglUz - Amerikan 
gümrük anlaşması.. isimli başmakalesinde 
İngiltere ile Amerika arasında esasları ta
karrür eden ve martta imzalanarak, nisan
da mer'lyete girecek olan ticaret anlaşma
l!ından ve onun ehemmiyetinden bahsetmek
tedir. 

kuvvetli bir ekseriyet te ayni lüzum Üz"

rinde durdu. 

* Dün gece Londra müzakereleri bittik-
ten sonra Fansızların yan resmi aJan~ı 

bütün diınya gazetelerine yekmeal biı 

telgraf çekerek: 
- Fransız ve İngiliz devlet adami:ırı

nın bütün gün meseleleri üzerinde tam 
bir görüş birliğine vardıklarını haber 
vcrdı ve biraz da tafsilat ilive etti: 

- Paris - Londra mihverinin Berlin -
Roma mihverine yaklaşması istenilecek 
bir keyfiyettir, fakat bu yaklaşma !Jit· 
beşinci devletin zararına yapılamaz, müs
temleke meselesi ise Belçika ile Japonya
nın hazır bulunmadıkları bir mecliste 
konuşulamaz, verilen karar budur, dedi 
Bu satırları daha açık bir dile çeviriniz. 

- Fransa Rus ittifakını muhafaza ede
cek, Çek ve Avusturya işlerinde bugün
kü vaziyetin muhafazasına ~lışacak, 
müstemleke işini de gayri muayyen bir 

Miistemlek ciler atiye atacak. 

Tıı t' il ·la rı usu 1 ii Böyle istedi, böyle karar verdirdi. 
fi / d • t DiyebiHrsiniz. Bununla beraber Fran· 

Değ:ş rmt> ;rıer şız ajansının: 
(Ba tarafı 2 h ci sayfada) _ İngiliz ve Fransız devlet adamları 

kil yapmış ve öbür taraftan da onu Lüb- arasında tam bir görüş birliği vardır, di
nand·m tamamile ayırmış, sonra da gert- yen cümle• ıne geldiğimiz zaman oiraz 
ye kalan Sur·yeyi hır takım muhtariyet- durmak, biıaz düşünmek hakkımızdır. 
lerle parcaıamıssa, müstemlekeciler, Ha- * 
tay rejimının tatbikatı esnasında da ay- 1914 yılı temmuzunun 29 uncu gürü 
ni oyunları tekrar etmekten çekinmiye - harb önünn geçilmez bir hal aldığı zaman 
cı klerdir. Bugiinkü sözde mı.istakil Su - I...ondranın meşhur (Haydpark) ında •l<i 
rive dünkü Suriv<'dcn daha perişar.d:r mıting yapıldı. Binlerce kişi birbırleı ıne 
v; '::!aha acına~ak bir haldedir. A- karışmadan, birbirlerini incitmeden, bir· 
rab Surivelivi Arab Suriyeliye dü~- birlerine y&n gözle bile bakmadan ka• ı 
man yapmıya ve ondan sonra kqrşıy;ı yer aldılar. 
da bütün Suriyeliyi hep birden esir gibi Birincı kısımda: 
istıı-mar etmeğe çalışan müstemlek, p<>- - FransA lehine harbe girmelıyiz, dı ·c: 
lit;kacılaıı Halayda ayni siyaseti tatbik- bağırıyorlardı. 
ten kolay kolay vaz g,eçemezler. Bu, bizce ikinci kısımda: 
bir hakikattir ve bu yolda zuhur edecek Bıtaraf kailnalıyız, diyorlardı ve -ııh3 

Londra müzakereleri bitti, 
bir tebliğ neşredildi 

olan her hıid'se bizi asla hayrete düşür- yet biriikte getirdikleri nümayiş ba'f r:ı.k 
mivecektir. Onlar orada oturdukça, daha larını dalgı.Jandırarak geldıkleri gıb su· 

d 
pek çok hadi-=e bekliyoruz. J..."iın çinde dağıldılar İngiltere iki kı .. n1a 

Bayındır a sahte Ümıd edc!im ki Arablık aleminin şu ayrılmıctı ve muhakkak kı azım ekse·ı
dakikada r.asıl büyük bir uyanma hare- yet ikinci kısımdaydı. İngiltere gerç"k-

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) 

Avam kamarasında İngiliz - Fransız gö • 
ri.ısmeleri hakkında beyanatta bulunmuş 
ve demı§tır ki: 

- Görüş:nelerimiz samimi bir hava 
içiı!de cereyan etti. Lord Halifax'ın A: -
man ricalile temaslarına muttali olan 
Fransız nazırları, müstemleke meselesi • 
nın ..i ğer alakadar devletlerle birlikte da 
ha "traflı bir tedkike muhtaç olduğunu 
kaoui ett lc:r. 

Almanya ile yapılan temaslardan :ınf 

bıl' netice beklenmemekle beraber, bu 
temasların müstakbel bir te§riki mesaiye 
esas teşkil ettiği kabul edilmiştir. 

Orta Avrupa 
1· ransız hariciye nazırı Delbosun orta 

Avı upa merkezlerinde yapacağı seyahat 
hakkında da müzakereler cereyan etmiş 
ve A vrupanın bu kısmında İngilterenin 
de ayni derecede menfaatleri olduğu te
beyyün Ederek, Fransız - İngiliz teşriki 
m saısinin bu sahada da takviyesinde 
mutabık kaiınmıştır. 

l'zakşark ihtilatı, İspanya meselesi, 
Akdenizin vaziyeti ve .silahların umumi 
tahdıdi meselesi de müzakere!erimize 

B ir doktor 1wti ıçindP bulunduğundan gafil bulu - ten harbe giri~miyecckti. Fakat ikı uc; 
nan Paris, bu müstemleke politikacıla - gün sonra Aiman ordulannın Belçiknya Tevki./ edildi rının Fransayı şarkta ne kadar tehlikl'li saldırdıkları haberi geldiği zaman bütıın 

Başvekil ayni zamanda böyle bir J bir yola ı.cvkettiklerini elbet anlıyacaktır. İngilizler bır noktada toplandılar. 
topla~~~ın ~akın isti~b~lde yapılmı - İzmir, 30 (Hususi) - Bayındırda Evet, Parisin anlaması Jazımdır ki ~ark- * 
yacag d~~s etmış~~r. • cehalet yüzünden bir hadise oldu. Mus lr.ki mesele, r.ıde bir Hatay mesel~sı de - 1914 temmuzunun 21 inci günü İngıl 

n tezah~rah . tafa Kilimci adında biri, hastalanan iki ı ğıldir; bunun yanmda bir de Surıve. ~~- tere hariciye nazırı İngiltcre.nin miıda 
Londra. 30 (Hususı) - Başvekıl çocuğuna sahte doktor Osman tarafın- se!esi vardır; bu meselelerin ne b~rı.nı, halt-sini rica eden Fransız sefirine: 

Chamberlaın, bu akşam saat 16.30 da d .1 .1A 1 1·çirmiştir ne de diğerin; huyları canlarının ıçıne - İngiltcrenin orta Avrupada bir fl"C•-
Parise har k t . 1 F an verı en ı aç arı . · ·• . 

. e e etmış o an ransız na- . . . . . karışmış olan müstemlekccilerin. ınıllet- sele ıc;in harbe atılabileceği ihtimalim 
zıı-larını ıstasyonda bizzat uğurJamı~tır. Çocuklardan ıkı yaş~~d~~ı Ismet ı - leriıı hürrivet ve istiklıillerine düşman d • 1A • • d hal olmu..: , lt aklına sığ ır<ibilecek koca Brıtanya ·m-

Bir tebliğ ne,reclildi acı ıçer ıçmez er v "' a ı ya - olan kafalarile halledemez. Parisin bu - paratorluğunda arasanız bir tek cıdaın 
Nazı~~arın hareketinden evvel, ya • ~n~aki !u

1
suf ise.k~gı;t ha~tala.nmışt~. günk:.i htikümeti, Suriyeye hakiki b!r is- bulamazsınız, demişti, fakat tehlike 1n

pılan muzakereler hakkında resmi bir u u u an şı ay zerıne sa - tiklal verip onunla dost olmavı. Hatayın giltere sah:line yaklaştığı zaman da 31c. 
tebliğ neşredilmiştir. te doktorun ~v!nde yapılan ar~ştır~a A - istiklalile oynamaktan vaz geçip Tütki- sinı düsünebilccek bir tek İngiliz kal-

Tebliğde görüşülen meseleler etra • da uydurma ılaçlarla doktorluga aıd a- ve ile an1asmayı temin etmedikçe şark- t 
fında tarafeyn arasında tam bir muta- l~tler ~ul~~uştur. Osman derhal tev- taki bu yara kapanacak değildir. Dünya mamış ı. * 
bakat tebariiz ettirilmektedir. kıf edılmıştır. ile tesisin,. calıştığımız samimi sulh ve Hitlcr siyasetinin hangi noktalarda 

Londra 30 (Havas ajansının muha- Fransada ihfil . /el/ere dostluk hN;abına bunu açıkça söylemcğe tnnkide yer verdığini göstermek bır 
biri bildıriyor) - İyi bir membadan - mecburuz. nıcscl dir, fakat iki noktayı çok iyı di.ı-
bildirildiğine göre Hitlerin Lord Ha • Aid 18 sandık Evet, F'ransadaki sollar hükumetinin ~ündiigünde ittifak edebiliriz. 
lifax'a bildirdiği müstemleke talebleri Bomba bulundu akıl ve kiyasctinden ümidimizi kesmiş 1 _ Alman donanmasının İngiliz do-
şunlardır: olmadığımız için vaifemiz bunları bir ke- nanma"ına nazaran üçte bir nisbctinde 

Almanya hükfuneti, Kamerun, To • Paris 30 - Bulonya ormanında 18 s:ın- re daha söylemektir. MüstemJekccilcrin kalmasını kabul etmiştir. 
go ve Belçika Kongosile Portekiz An- dık bomba bulunmuştur. Beher sandıkta şarkta kullandıkları usul, usul deği'dir. 2 _ Beiçikanın masuniyc>tini kcfaı 'ti 
golasının mandasına tevdi edilmiş olan 32 doldurulmuş bomba bulunma:(tadll". Hat:ıyı vf' kendimizi tanıdığımız için di- altına almıştır. 
arazinin tamamile kendisine iadesini Bu sandıkların C. S. A. R. mesel<'stıe a- yebiliriz ki bu usul değişmelidir ve de - Almanyaya taalluk eden bütün d,X-cr 
istemiş, fakat şimdi Japon mandası al- lakadar bulunduğu zannedilmektedır. P.işccektir. Eğer Berut zimamdarları Su- dünya mesPleleri ise İngiltere için ikmcl 
tında bulunan Tanganyika ile Büyük Sandıklar son araştırmalar esnasında bll- r:yede ve Ha tayda aynen tatbik ettikleri ~eı c·cede kalır. 
Okyanustaki adaları istememiştir. lunan diğer sandıkların aynidir. hu usulle me~eleleri halledeceklerini ı-öy- Fr.'lnsa dün d<-' tahmin ettığim gibı Al

mevzu teskil etmiştir. 

Bütün bu meseleler etrafında ara- il 1 
mızda tam bir mutabakat me,·cud ol _ Makı·neye verı·ıı·rken 
du~u memnuniyetle görülmüştür. 

Başvektlin bu beyanatından sonra ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

liıyorlarsll Faris bunlara da inanmasın. man talf'hlPı ındl'n hıç birının kabul edil
Onlar. ba!:ktı türlü bir şey bilmen kl<>ri mt sine tarnftar olmadı. İngıltere bund:ı'l 
iı,:mdir ki böyle soylüyorlar. Hakıka te dolayı r"'ransa ile bozuşacak dcğıldır A
oı,ların tuttukları bu yol, Fransayı ark- rnlarında iş bu lıği devam cdecektır. 
ta ancak buhrana ve mücadelcve sevke- Fakat l<'ransa varın orta Avrupada ya
clr r. Bunu da Suriyeyi iyi tanıdığımız ve pıla bılecek bir Alman emri vakiını dur· söz alan işçi partisi lideri Atlee, Avru

pa meselelerinin umumi bir surette Kon yada selden 60 ev yıkıldı 
hallı için yapılması tasavvur edilen ye I~onya 1 (Hususi) - Son yağmurlar.n 1 Genel Sekıeterll!;'lne tayin olun.an Numan 
ni müzakerelere diğer devletlerin de tcs;rile l\feram ve Keçili dereleri yeniden Menemenc1oğlu Anteb saylavlığından 1 .. tlfa 

Fransaya dost oldugumuz için söylüyo - durmak 'sterse lng'ltereden hayli var-
• uz! Mallım ya, dost acı söyler! dım göreccğıni sanmak' . ingılterevı ta-

.Muhittin Birgen nımamak olur. * * * --------ı'st ak ed· tm' kl · · t t B h · · ·· f d k' etmiştir ,. ır ıp, e ıyece erını sormuş - aşmış ır. eyşe rı şosesı uz0 r m l' ı · . • k 
tur. Yunuslar köprüsü yıkılmış Seydişehri- Göniitlii iUniye teşkilatı yapılıyor Sümer Ban umum müdürü PARIS BORSASI 

, . . '. Ankara 1 (H~l'i!tSİ' - Dahiliye Ve0:fı.lctl 
Cahamber.lain buna ceyaben. umumi Kenya mu\'3. alası kesılnuştır. Kabaran ougunkü maaşlı itfaiye teşkilatının yanında Almany~ya gidiyor Parls, ı (Hususi> - Parls borsa.<ıının b1a 

bir tesviyenin ancak bütün alakadar : Beyşehri gölü barajın üzerinden a~mıya bir de gönulliı itfaiye teşkilatı kurmak lçln A k 30 (H .) 8 .. b k sabahki açılış flatları şunlardır · 
1 t n ara ususı - umer an u- Londra: 1'7 !l, Nevyork: 29.44.~ lt"'rllo: 

larm iştirakile yapılabileceğini sövle - başlamıştır. Selden 60 ev yıkılmı~tır. Nü- bir kanun projesi h~zır amış ır. w mum müd\in.i Nurullah Sümer V9Kt'1\1:t 11192 .. 'lC Rom•. l".; -... r,.r,.•n · f\Slll r,o. M•· 
miş ve mutasavver yeni görüşm~lcre lfus zayiatı ksbit edilmemiştir. Ankaraya alk kar yagdı Almanyaya bir tedkik seyahati yaoacak-lcit>nlPı:: Kı.ı·,.ıır.: l • 17 s. .. k\i: ~•.-:fi, A't.ı~· 
tabiatiJe diğer devletlerin de davet e ~ Nmnan Rifat saylavhktan ist~fa ...!!!!_ Ankara ı <Hususi> - Sabaha karşı bura- t·r. 139.ı2, GiiD·ü.a· ~ .... .,, ~ 1,ı;3 

w • • " • • Ankara ı (Busual> - Hariciye Veklletl da ilk tar JaldL 



4 Sa,.fa · 

Taksi otomobillerine kırılınca 
daQılmaz cam takılacak 

Taksilerin plaka resimlerinin tahsili hakkında Dahiliye 
Vekaleti taratmdan bir kaoun projesi hazırlanmaktadır 

Zeytinyağı fiatları 
düşüyor 

Şimdilik kilo başına 20 
kuruşluk bir tenezzül 

var, fiatlar daha inecek 
Bir ay kadar evvel 64-65 kuruş olan 

ekstra ekstra Ayvalık yağları 48-50 ku-

, Birinc:ikinan l 

Yarın akşam SARAY • 
!ıneması 

HARRY BA UR'u 
HENRY de MONFREİD'in meşhur romanı olup şark 

yolu ihtişamı arasında kin ve ihtiras saçan ve sergil

zeşt ve maceranın aşk romanını takip ettiğinr 

tasvir eden 

KIZIL DENİZİN ESRARI 
Muazzam filminde mesleğıne has en büyük rolll :,: ,, ıi 

korsan SAtD ALİ roll\nde takdim edecektir. 

ruş; 58-60 kuruş olan yemeklik birinci j _ 
yağlar 38-40 kuruş, bir zaman 53-55 ku- - ...... ..,,_ ...... ..,_l'JIWWW~••••-••-••••••••••••••:ıı.... ..... --.. 
i(;ı~~~:=:.~ sabunluk Ayvalık ya- Bu akşam M E L E K' t e bir sinema hariku 

ı~ 
"-+' 

Yeni mahsul, daha ziyade Ayvalık, Ed- Başllyor 
remid, Bürhaniye ve havalisinden gel- EN NEFİS • EN EGLENCELİ .. BİR MEVZU İCİNDE ŞAHANE 
meğe başlamıştır. Bursa ve Geml:kten BiR İHTİ~ AM - EMSALSİZ BİR LÜKS 
gelen yeni mahsul henüz pek azdır. A ş K T E R Zeytinyağı fiatlarının düşmesi, sabu- Z İ H A N E S İ 
nun da ucuzlamasını mucib olmuştur. Bir 
ay kadar evvel 38-40 kuruşa satılan Ay- 19137 yılının en son keşti nzerine ~apılan birinci ve tamamen tabii renkli 
valık kokulu ve kokusuz sabunlan 30-31 Baş rollerde : 
34-36 kuruşa satılan yerli kokulu ve ko- JOAN EENETT • WARNER BAKSTER 
kusuz sabunlar da 27,5-28 kuruşa satıl - LiKKAT: Aınerıkanın gecede 1000 dolar ücret alan mes ıır zencı 
maktadır. hı.ır,kalaı· orkeslrıı ve dans heyeti bu filmde mUhım ~ 

Zeytin fiatlarında da düşüklük vardır. bır rol oynamaktadır. Num.ıralı biletler evveld.;n 
Ge!"ek zeytin, gerek zeytinyağı, gerek- aldırınız Tel. 40868 TISIS 

Taksi otomobillerine kırılınca da~ıl -
ma.z cinsten cam koyma mecburiy~ti şu
batın hirinci gününden itibaren tatbik e
dilecektir. Yolların daima sağından gi -
dilcliğinden taksi otomobillerinin direk -
siyonları muhakkak sol tarafta olacaktır. 
Son günlerde haricden otomobil getirip 
taksiye çıkaranlar, bunların camlarını 

fabrikasına kırılınca dağılmaz cinsten 
yaptırıp getirtmişlerdir. Belediye. keyfi
yetten $oförler cemiyetini haberdar et -
miş, ona göre şimdiden tedbir alınmasını 
ıstemiştir. Ayrıca gazetelerle de bu mec
buriyet ilan olunacaktır. 

madı amma pek u zamanda sarsmtı~la 
hurdahaş oldu, kullanılmaz hale geldi..> 

se sabun fiat!arının daha ziyade ucuz -
1 
~~==================::;:::======~ hyacağı muha~kak görülmektedir. , -

Perakende fıatlar, toptan fiatlara na - 1. p E K 

Şoförler cemiyeti idare heyeti azasın -
dan ve halen piyasada bir kaç yenı taksi 
arabası bulunan biri bu hususta şuniarı 
sf.ylemiştir: 

Bir şoför de: cPlfilra borcu, otobüs re
kabeti, en sonunda kırılınca dağılmaz 
cam kullanma mecburiyeti yüzünden bir 
gün gelecek ki otomobilimizi garaja çek
mek mecburiyetinde kalacağız. O zaman 
belki de piyasada taksi buhranı olaC'ak -

zaran 5-8 kuruş farketmektedir. 

Kireçbu.-nunda 
bir cesed bulundu 

tır. demiştir. Ô 
Şoförler cemiyeti plaka resmintn a -

lünün Karadenizde 
lınma ~ekli ve daha bazı ihtiyaçlarına aid kazaya uğrıyanlardan biti 
müşterek bir teklif yaparak belediyeye olduğu tahm. n ediliyor 
vermişlerdi. Belediye bu teklifi tedkik et- 1 

Dün Kirccburnu iskelesinde denizden 
miş, yeni bir şekle sokarak Şehir Mecli- • • bir erkek cesedi çıkarılmıştır. Cesed çıp
siniıı son devresindeki içtimaına vernıe:k lak ve iskelet halindedir. Etleri soyulmuş 
üzere hazırlamıştı. Fakat görülen lüzum vaziyette oluşu, çok uzun müddet deniz-
üzerine bu teklifin meclise sevkedilme - d k ld ~ .. t kt di v·· d ·· . . . . . . . e a ıgmı gos erme e r. ucu uze-
sınden vaz geçılmıştır. Telıfın Şehır Mec- rinde bir ciirfun eseri tesbit etmeğe im _ I 

Smeması 
Şeker Bayram\ 

1ÇiN EN BÜYÜK F1LM1Nl HAZIRLA !Jl 

A si 
GENERALiN 
SON EMRi 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 
Baş roı:erde: 

GARY COOPER - MADELEINE 
CAR OL - AKIM T AMİROF 

c- Belediyenin taksi otomobillerinde 
kınlmca dağılmaz cinsten cam kullan -
ma mecburıyetini koymak üzere oldu -
ğundan bazı arkadaşlar son getirttikleri 
ve taksiye çıkarttıkları arabalara bu şe
kilde camlan takılı olarak getirttiler. Fa
kat getirtmeleri ile sukutu hayale uğra -
maları bir oldu. Zira bunlar bizim kaldı
rımlara hiç dayanmadı. Kırılınca dağıl -

lis1~i~ şub;~t t~platıs1:11.a da ver~lm~si ş?p- kan bulunmamıştır. Cesedin Karadeniz- 1 

helıd~r .. Çunku Dahılıy~ ~ekaletı plua 1 den gPJdiği ve geçenlerdeki fırtınalarda! 
resmının alınmasına daır bır kanun pro- kazaya uğrıyan kazazedelerden birine 1 

jesi hazırlamaktadır. Bu kanun tatbık a;d olduğu tahmin edilmektedir. Adliye ~----. Sergllzşt • Aşk· Macera - H~yecan - Kahramanlık ... ----~ 
----------------------~--~~~------------------------~___.. mevkiine konuncıya kadar taksi otomo - doktoru Salih Haşim dün cesedi muaye-

billerinin plaka resimlerinde bu husus~ ne etmiştir. Hüviyet tesbit edilememiştir. 

Mülef errlk: 

ta yeni bir değişiklik yapılması 
bahs değildir. 

Şehir işleri 

mevzuu-

1""asarruf ve yerli 
mallar haftası 

Talimatname vermeyen iş yerleri Çocuklar diledikleri kadar yi.ik. Sekizinci tasarruf ve yerli mallar haf-
sahibleri mahkemeye verilecek taşıyamıyacaklar tası 12 kanunuevvelde Başvekil Celal Ba- ı 

I. ı · · · k mucibince Hususi mü~ eselerde vük taı;;:.ıya- yarın tasarruf ve yerli mallar haftası 1 
ş yer erımn ış anunu " • •· hakk d .. . v. b' ki ı 

is idaresine vermeğc mecbur olduk'.arı cakların kaldıracakları yük mikdarı 1 
1~ a soylıyecegı ır nutu a :çı :ı - ı 

d
0

ahili talimatnamelerin müddeti 15 yaş1arma göre ayrılmıştır. On iki ya-ı ca~, hır hafta devam edecek, 18 kanunu~ 1 
gün uzatılmıştı. Bu müddet dün akşam i smdan küçük o1anıarın azami yi~mi :v\ el akşam~ bitecektir. Ulusal ekonomı ı 
b:tm·st·r Dün akşama kadar t ı· . ıkilo on iki ile virmi yaş arasındakile- 1 e arttırma Kurumu, haftanın devamı 1 

• ı .• ı O a ımat- ) A V O " O müddet' h k' 'b" r u -
namelerini vermeyen iş yerleri bulu _ rin azamı otuz kılo yuk ta~ıyacaKlar-1 v ınce, er sene ı gı ı yer ı ma a 
nursa, sahib~eri, haklarında kanuni mu 1 dır. Yirmi yaşından yukarı1arın taşıya- r~" r~gbet ve tasarruf için halkı teşv~k 
amele yapılmak üzere mahkemeye ve _ cağı ylik ağırlığı serbc.st bırakılmıştır. e .. c k, bu hususta propaganda yapacaK-
rileceklerdir. İstanbula izinsiz vahşi hayvan t.z · 

Bu seneki tasarruf haftasında da, ge -
Z h. li k l getirilmiyecek e ır gaz urs an çen S"neierde olduğu gibi V'itrin müsa -

E . .. .. H Ik İstanbula tek veya çok mikdarda "lalı- bakaları yapılacak semt semt, mıntaka 
mı~.o~u a evinde bayramdan şi hayvan idhali kayıd altına alınmıs- ' j ~ 

sonra butun mem l · · b h ı· ı · mınt.aka taayvu_ ··n edecek birincilere ik - · 
ur ar ıçın ir ze ir ı tır. Bundan sonra bunlar serbestce ge-:raz k ı k ramıyeler verilecektir. 

=> ursu açı.aca tır, Bir ay kadar de- tirilemivecek getirecekler belediyeden 
\·am e~ccek olan bu kurslara bütün müsaad~ iste~eceklerdir N · · 
memurlar iştirak edeceklerdir. Kurs - ~ . l el ~ 5 Uk le r ve 
Jaraa zehirli gaz mütehassısı ctoktor 7 oclanfllllr : Bronz onluklar 
!~~ü tarafından konferanslar verile - _ Arlık geçmiyecek 

ır. Kanser Enstitüsü konseyi toplandı On kuruşiuk bronz ve 25 kuruşluk ni-

ALKAZAR 
sineması B U G Ü N büyük 

EA YRAM prCJgram1na 
BAŞLIYOR 
Türkiyede ilk defa 

YÜRÜYEN 
KALE 

• 

Auıer.ka polisini senelerce tehdit 
etmiş mlldbiş heyecanlı 

_. G A N G S T E R filmi 
• ,, , • ..,.,,_, ..... , __ ......... ___.,.., .M ... ••«'-.--.-.,..--...,_ 

6fm•ıı. MACERALAR KRALI 

I
___: BUFFALO 
--___ BiL ~-

Türkçe 
İKl SlNEMADA BİRDEN 

[ MiLLi l 
.. r ALEMDAR ı 

BUGUN BAŞLIYOR 

AL~n'!?..".R ::1 
Dün makinelerini değiştirdi 
Meşhur W ES TBB N 
- MAKİNESi KONDU ._. 

Bugün yeni progra .11 , yeni m:ıki e • 

1111111
111

111111 

~il/!!!::~!/~ l 
Şehir Tiyatrosu 

Dra ıı kısmı Tepebaş 
Tiyatrosunda 

Bu akşam s.Jat 20,30 J 

KRAL LiR 
Yazan: Sh!ikespeare 

Kaza ve nahiyelerde halk için açılan Kanser Ensti~üsü konseyi dün sabah ü-1 kel paraiarm dün akşamdan itibaren te- j 
kurslar devam etmektedir. Kursların nlversitede Rektö~~ Reisliğinde __ ~P~.anmı~- davülden kalkacağı tebliğ edilmişti. Yal- Ctterlerimlıl ba?aya ne kadar milhtaÇQ, Oper t kısmı Fransız tiyatrosundt 
birinci devresi bitmiş dünden itibaren tJr Kanser Enstitll!lu dahili statusunun mu- nız, bir sene müddetle bankalarla, mal _ ı milletce raba& yqaınaınmn (ltanad) a Bu akşam saat 20.iSO da 
ikin · d k 1 zakeresine devam edilmiş ve memleketlmlz- I dıkl · 1 . ı kadar lh&iyaeı 'tVclır ___ , _ _._,_. A Y N A R O z K • D 1 S 1 cı evre urs ara baş1anml§tır. .. _ . .. ı san arının ve vapur ve tren gışe ;!rı - 0 • .... ~ .. 

_ deki butun sıhhi muesseseler ile pratisyen - . b 1 k bul d kl . d b'l Türk Bava Ku.nmıana .... _,_ Yazan: Celal Musahib oğ.u 
nın u para arı a e ece en e ı - '-.;.;;.;.;.,;;;;.;.;.;.------·-1 ... ;;.;;:...aua.:::~--' 

r l 
• ( lcrin gerek teşhis ve gerek ilmi araştırma d" .1 . t" Çocuk kısmı Utanteı1 Baba 

o ıs e : . . _ ırı mış ı. •••••••••••••••llıİll.İİİİlllİİİİİİİİmıİİİİİİİİıİİİmİıııııİ•lllıi maksadlle kanser materıyellerınl Enstituye 1 0 .. 1 d "l ·· ·· 1 
~öndermeleri görüşülerek lazım gelen tedbir- un, para arın son te avu gunu o ma-

Cibal" t"•t·· f brik d b" ler alınmıştır. 1 sı dolayısile, esnaftan bazıları, bu para -
ı u un a a.~ın a ır kaza 

Clbali tütün fabrikasın Kanserle mücadele için halkın tenviri ve I lan al~amak, halk da bu paraları har -
!erden Hakkı kızı Fik . da .. çalışan amele - hekimlere tek~müI kursları tanzimi i~inin camak ıstemişlerdir. Paraların bankalara 

rıye dun sabah i'abrl- 'l b ·1 w. • d"• .. f . 
Jı:ada temizlik yaparken cebl.ndekt ta ıtre hazırlanması komiteye havale edilmiştir. verı e ı ecegını uş~nen esna , umumı-
biletini "pencere önündeki saçağa dü .. YY.. Konseyin gelecek mutad içtimaı, önümüz- yctle bronz on ve nıkel 25 kuruşlukları 

şurmuş, 1 . k . 1 d" bileti almak üzere saçak üzerine çıkmış, fa- deki nisan ayında olacaktır. a ış verışte abulde devam etmış er ır. 
kat saçağın kopmasile altı metre y\ıksek • ----,- ·L---A·-···N-·--·-
likten yere düşerek muhtelit yerlerinden a _ Oalataıara.,lıların Ça.,ı 
ğır surette yaralanmıştır. Yaralı kız baygın J J Osmanlı Bankasından: Şeker Bayramı 
bir halde Haseki hastanesine kaldırılm14tır. Şeker bayramının üçüncü günü saat münasebetile Osmanlı Bankasının Galata 

ERTU~RUL SADi TEK 
1'ıYATRu..:u 

on yedide Tokatlıyan salonlarında ve- me>rkezile Yenicami ve Beyoğlu şube -
rilecektir. Davetiyeler cemiyet merke- leri kanunuevvelin 4 üncü Cumartesi ve 
z:nden,. mektebin kapısından ve spor 6 ncı Pazartesi günleri kapalı buluna -
klübünden tedarik edilebilir. caktır. 

YARIŞ ve fSLAH ENCOMENiNOEN: 
Hususi Haraların yetiştin i~i yük5 ek evsafta 

safkan ve yarımkan ln~iliz tayları; 12 B. Kanun 
1937 pazar günü Ankara Hipodromt·nca 
müzayede ile satılacaktır. Yarış ve bilfı:ı um 
at meraklılarına tavsiye olunur. 

.................................. -= ......... Bu gece : ÜSKÜDAR 
(liALEl Sıneıııı.sı ıda 

KUORET 
HELVASr 

Bnynk vodvil 3 perde CENNET PERiSi 
Hava.yan adMlarında çevrumış bUyUk 
Tnrkç~ sözln film. Aşk - Hey(;can -
Mac ra - DOLORES DEL R O -

JOE MAC CROE 

Bayram müna~ebetile 

TÜRK 
Sınemasmda 



me çayı Üzerinde bir 1 

Öpr ·· inşa e iliyor 

Terme (HUSW>i) - Terme, dolgnn ve 1 da sür' aile ilerlemektedir. Kaza merke
&ok nefis plrlnc:i ile şöhret bulmuş bir zinde harabeye yüz tutan ilk okul binası 
'kasabaınızdır. Terme ile Çarşamba 15 yıkılmı§ ve bunun yerine vali Fuad Tuk
kilometrelik muntazam bir şose ile bir- sal'a ızafeten Fuad Tuksal ilk okulu adlı 
birine bağlı bulunmaktadır. modern bir ilk okul yaptırılıru§tır. Kaza 

Terme - Ünye arasındaki şosenin de merkezinde tam devreli bir mekteb ve 
a'erme hududuna kadar olan kısmı ıslah köylerde üçer sınıflı 13 okul mevcuddur. 
edılerek otomobillerin kış ve yaz seyri- Fakat ilk okul mezunları orta okul olına
sefer yapması temin edilmiştir. Bu yol dığı ıçin tahsillerine devam edemiyorlar. 
üzerinde bulunan ahşab köprülerin mü- Buraya yakın olan Çarşamba kazasında 
hiın bit kısmı kaldırılarak yerlerine çok bir orta okul açıldığı takdirde her iki ka
munta.zam beton köprüler yapıınu,tır. za çocukları çok istüade edeceklerdir. 
Halkın ekseriyeti ziraatle meşguldür. Kazada adliye teşkilatı çok muntazam 

Termenin belli başlı ihracatı, mısır, fa- bir şekilde çalışmaktadır 
sulya ve pirinçtir. Köylerde de ehemmı- Kazada pirinç zeriyatı yapıldığı !çin 
yetli mikdarda hayvan yetiştirilmekte- sıtma eksilt olmamaktadır. Sıtma müca
Qir. Kazada kültür işleri geniş bir saha- dele teşkilatı mücadele işinde gayretle 

Bursa belediyesinin 
bir tedbiri 

Sinemalarda halka beledi
l ye yasakları öğretilecek 
~ Bursa (Husust) - Belediyenin yepye
ni ve yerinde bir tasavvuru, bir teşebbü-

çalışmaktadır. Çardak köyündeki batak
lık kurutulmu§tur. 

Köylerde köy kanununun tatbikine e
hemmiyet verilmektedir. Köyler nrasm
da yollar ııçtırılmış, ve köy odaları ku
rulmuştur. Kaymakam vekili Halid Ka
yalıoğlu ~ayrctle çalışmaktadır. Belediye 
işleri ~mdilik kaymakam vekili tarafın
dan idare edilmektedir. Kasaba kaldı
nmlan ıslah edilmiş ve kasaba ortasın
dan geçen Terme çayı üzerinde beton bir 
köprü inşasına başlanmıştır. 

SON POSTA 

İzmir yolunda 
bir kamyon 

taarruza uğradı-. 
Müsellah şakiler şoför ile 

muavinini öldürdüler 
İzmir (Hususi) - Gece vakti yağ-

murun §iddetlc yağmakta olduğu bir sı
rada İzmire gelmek üzere Tireden hare -
ket eden 12 numaralı kamyon, züiri ka
ranlıkta ilerlerkerı rr,üu-1 1filı adamların 
tecavüzüne uğ.ra.:~ı ve şoförle muavini 
tabanca ile oldürülmüştür. 

Hadise, ayni kamyonu takiben yola çı
kan tütün yüklü başka bir kamyon tara -
fından gönilerek jandarmaya haber ve -
rilmiştir. Öldürülen şoförün ismi Emin, 
muavininin Alidir. 

Hadiseye derhal vazıyed eden Tire jan
darması şakileri takibe başlamıştır. Maa
mafih bu cinayetin bir soygunculuk için 
olmayıp, maktullerin şahıslarına mü te -
veccih bir kasd neticesi olması da muh
temeldir. Katillerin yakalanması, nihayet 
bir saat meselesidir. 

Balikesir elektrik şirketi satın 
ah nacak 

Balıkesir (Hususi) - Nafta Vekaleti, 
Balıkesir elektrik şirketinin satın alın
ması etrafında tedkikler yapmaktadır. 
Yakında, şirketle Nafıa Vekaleti arasın
da müzakerelere başlanacaktır. 

Anteb belediye reisi işe başladı 
GaTianteb (Hususi) - Birkaç ay ev

vel, belediye reisi Hamdi Kutlar hakkın
da bazı ıiva~·etler çıkmış, sonra dn, ken
disine işden el çektirilmişti. Bu sırada 
buraya gelen müfettiş Hüsnü, Hamdinhi 
belediye reisliği zamanına aid altı sene
lik işlcrıni ve hcsablannı teftiş etmiş, 

Antebden ayrılmıştır. Aradan çok geç
meden, D'ahiliye Vekfileti, Hamdi Kut
lara, işinin başına geçmesini bildirmiştir. 

Hamdi Kutlara aid olan tahkikat dos
yası da Maraş sorgu hakimliğine havale 
olunmuştu. Ahiren, belediye reisi hak
kında men'i muhakeme kararı veril
mi§tir. 

Sti olduğu öğrenilmektedir. Bu tasavvu
ra göre, belediye yasakları sinema film
leıine çekilecek ve sinemalarda, perde a
ralarında, halka, parça parça gösterilmek 
1>Uretilc halka şehir terbiyesi verilmesi
ııe ve böylelikle şehrin inzibat ve intiza
mının teminjne uğraşılacaktır. Bu film
ler, tatil günlerinde de ayrıca, halka, be· 
aava olarak gösterilecektir. 

Memlekett~ spor 

Bahkesirde iki kaçakçı 
yakalandı 

} Balıkesir (Hususi) - Ağwıya nahiye
~inın Akçakoyun köyünden İsmail oğlu 
Şl;rıf Ali ile Mehmed oğlu Hayreddinin 
kaçakçılık yaptıkları haber alınmış, e\'
lerinde ı.ırama yapılmıştır. Aramada, 
Bv.yreddinin evinde bir havan, iki bıçak, 
on kilo kıyılmış kaçak tütün; Şerif Ali
nin evinde de, gene bir havanla iki bı
çak, 50 kilo da kıyılmış tütün bulunmuş, 
müsadere edilmiştir. 

Kaçakçılar, Biga müddeiumumiliğine 
ırerilmişierdir. 

lzmitte kömüre narh konuldu 
İzmıt (Hususi) - Odun. kömür mese

lesi belediyenin müdahalesi ile halledilir 
gibi olmuştur. Belediye kömüre narh 
koymuş ve kilosunu 5 kuruŞa yapmıştır. 
Fakat, kömürcüler bundan kat'iyen mem
nun olmamışlardır. Kömüre su serperek 
ağır gelmesini temin ettikleri gibi, 5 ku
ruşa da vermiyorlar. 

Karabük sporcuları bir arada 
Karabük Türk takımı ile fabrikalarda sun İdmanyurdu futbol takımian karşı

çalışan İngilizlerin futbol takınıı arasın- iaşmı§lardır. samsun İdınanyurdu 2 gole 
da bir maç yapılmıştır. Oyun 2-2 berabe- kar§l 3 golle maçı kazanmıştır. 
re kalınmı§tır. Maçtan sonra oyuncular Eskişehirde kupa nıaçı 
Demirağ klübünün hazırladığı büfede Eskişehirde kalabalık bir seyirci kı.it-
izaz edilmişlerdir. lesi önünde fdrnanyurdu ve Türkgücü 

Çarşamba - Samsun maçı klübleri arasında yapılan kupa maçı 1-0 
Yurdun galibiyeti ile bitmiştir. Bu hafta 

Ça11ambp Yeşilırmak spor klübile Sam- lik maçları başlıyacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Karım diyor ki Ha • 

1 n Bey ne olurdu. Sen de 
komşumuz Bay Ahmed Jıio: 

1 1.lL 

.•• Her sece rakı içscy -
&..: 

Bay Ahınedinki de 
sanki yaşamak mı? Para -
yı rakıya vermekten ken
dine bir elbise bile yaptıra
mzyor. 

Hasan Bey - Öyle am
ma karısı boş rakı ~işeleri
ni satıyor, kendisine sene
de iki manto YtU)tlllYor. 

Sa,.& s 

Suriye meclisi toplandı 
Hatay i ·ıafını reddetti 

(Baıtrıro.f1 ı inci •«'Jlfada) nu tenbih etmiştir: cFransa keiimesi 
vaya kaldırılmış c Yaşa Atatürk> diye ba- geçtikçe alkışlıyacaksınız.> 
ğırılmıştır. Bu arada, Türk bayrağına sa- Başka bir misal 
rılan bir çok kimseler heyecanlannda'l Garonun t.ahrikfıtına başka bır mi-
aglamışlardır. sal: 8/10/3 7 tarihinde Garo İskende -

Tcbnk ve tazim için başkonsolosluğa runun Fransız mektebine giderek su 
ı;clmeğe başlıyan halka, takın yıkılması beyanatta bulunmuştur: «Buranın Su
babane edilerek m!ni olunmuş, konso - nyeden aynlınasıİıa hiç müteessır ol · 
fosluk caddesinin iki başı asker tarafın - mayınız. Sancak Suriyedcn ayrılmU? o' 
dan kesilmiş, 3 saat kadar, halkın kon - maltla Suriyelilikten çıkmış değildır 
solosluğa gitmesine müsaade edilmemış- Sizleri Fransanın daha zi~ ade hımayt 
tir. etmesine sebeb olacaktır. Fransa siz · 

Bu sırada baş konsolosla göri.ı.şen leri ebediyen koruyacaktır.• 
Fransızların ne kon~tukları malum Garonun bu sözleri sarih bir sure tt 
değildir. Sancak davası hakkındaki noktai n a 

Asker çekilWkten sonra, kadınlı er- rım izah etmektedir. 
kekli kalabalık bir halk topluluğu kon- Ne Türkiye, ne Suriye 
soloshanenin önüne akın etmiş, saat - 21/10/37 de Suveydıycye giden Ga 
!erle süren büyük tezahürat yapmıştır. ro Hıristiyanlarla temasında şunlar. 

Bayrama iştirak etmek isteyen Türk <;Öylemiştir: 
obnıyan anasır da, hükCırnetçe, iştirak- Burada ne Suriye, ne de Türkıy4 
den menedilmişlerdir. vardır. Fransa mevcuttur. Her şeyı 

Suriycdc nümayişler Fransa yapacaktır. Meb'uslan biz tes· 
Şam 30 (A.A.) - Yeni Hatay reji - bit ettik. Başkaları meb'us olrnıyacak· 

minin Antakyadaki Fransız komiseri ta- tır.• 

rafından ilanı üzerine dün Şamda, Hu - Bu suretle müdafaasını sarih bir Ş~· 
musta, Hamada, Halebde protesto nü - kilde ortaya koymuştur. 
nıayişleri yapılmıştır. Enueniler arasında 

Suriye Meclisi Hatay hakkındaki Tahrikatına devam eden Gara 
kanın reddetti 1219/37 tarihinde yanında askeri ku • 

Suriye parlamentosu akdettiği fevka - mandan olduğu halde Ermeni lided 
laöe bir içtimada Milletler Cemiyeti tn- Der Kalüstyan'ın evine misafir olmuş
rafından Hatay hakkında verilen kararın tur. Ermeniler kendisini Ermeni-Fran· 
reddini kararlaştırmıştır. Başvekil mua- sız bayraklarile karşılamışlardır. Res • 
vıni Suriye bayrağının Hataydan kalk - mi kabulden sonra Musa dağına çıkıl
mamasl için Suriye hükfırnetinin elin - mıştır. Garo öğle yemeğini orada ye · 
den geleni yapacağını beyan etmiştir. miştir. Ermenilere t.ahrikleyici nutult 

Dolaplar söylemiştir. Bu nutukta ileri 
Şam 30 (Hususi) _ Hatayda yapı _ sürdüğü esaslan İskenderun 

lan-tazyikleri :idare eden delege Roje da . .4 / . ı O / 3 7 de Belediyedı 
Garo'nun bir çok dolaplan açığa çıkar- vtrdığı bır nutukta tekrnrlamaktadır 
mıştır. Garo ilk zamanlarda sözde bi - Demıştir ki: 

N k k nuz Fransa manda · taraflığını muhafaza eden bir şekilde e or uyorsu .. • . 
ı k t tt'kt s kt t h sı ıki sene daha surecektır. Bundan son· ıare e e ı en sonra anca a a - . 
rikci rolünü oynamaya başlamıştır. Bil ra da Milletler Cemiye~ tarafı.ndan Fı·an· 
hassa Hıristiyanlar, Çerkesler, Kürtler sa.ya tekrar manda verılec~kt.ır. 

· A 1 d k ' f r t a·kkate işte Garonun Sancak hırıstıyanları a -
'ı:e 'krapfharlarasın. a ı. t~a ıye ı ı rasında ıntıhabdan önce oynamak iste 
ayı sa a ar geçırımş ır. .. 

1 Türkl ı h diği oyun'ardan numune er ... ere mrşı cep e • . . 
Ekalllyetleri Türkfore karşı cephe vü- Cumhunyet Halk Parhsıne 

cuda getirmeğe teşvik eden Garo hıri.s - gelen tc!graflar 
1 tiyanlan Türkler aleyhine teşvik eden ·~~ara 30 <:ıu~~sı) - Hatayın ~en 

tek adamdır denebilir. Hıristiyanlan reJ•mıne ve istıklalıne kavuş~ası munı
Türklerle anİaşmaktan men için onların sehetile Diyarbakırda, Kayscnde, ey · 
şeflerine bir çok emirler vermiş ve bu handa, Adanada, A:ntebde, ~~ny~d~~ z "' 

· ı d n sonra köylerini ziyaret et _ mirde, Antalya, Edırnede, Kilıstc, Snrdde 
emır er e l H t 1 1 C huriyct · ' b t ahürlerin yapılmasını tasvıb bu unan a ay ı ar namına um 

1 
m.ş, azı ez . . h li 1 ft.,.. .. 

. t' H lk Partısıne araret te gra ~ gon -
etmış ır. · · H ta 11 t l fi d A 

1 Bugün bunlardan bir kaçını bildirıyo- derilmıştır.mha .Y ıtahr"ı:-. ~ra. arın aTü' .~ 
.tatürke, cu urıye u11.umctıne ve rl.'i. rum. 

Türklere karşı Hıristiynnlnr 
İnUhabatta hıristiyanların her hangi 

bir şekilde Türklerle anlaşmalarına ma
ni olmak için önce efkarı umum!.yeyi 
tağşiş etmeyi usul ittihaz etnriştir. Nitc.
kim iskendcrunda Ögüs Şaşayi ve Kayser 
Weig !le görüşürken: 

c- Meclis için namzedlerinizi koyu -
nuz, Fransa eskiden olduğu gibi mc;?mle -
keti idare edecektir> demiştir. 

Dele~enin bu sözleri İskcnderunda halk 
arasında efkarı teşviş etmek gayesine ma
tuftur. 
Sancağın Fransızlarda kalac.'.lğı hak -

kınıi:ıkı ınütalealnrını takviye etm"k ıç:in 
de kendisinin seçtiği bir takım adamlan 

idalarla Milletler Cemiyeti heyeti aza
sına -:nüracaata sevketmiştir. 

Dolnplnr 
Belediye reisi Niksla Filipi, Antoıı Fı

lipi Edvar Non, Marsel Balit ve İ1y3n
dan mürekkeb heyet Fransız mandasını!l 
on sene ciaha Sancakta devamına, yahud 
b;r Fransız hakiminin tayinini tem;n et
mek jçin müracaat etmişlerdir. Heyeti 
teşkil eden zatlar ötedenberi İskcnde -
runda kalan memurlarının bendeliklerini 
yapan Türkler değil, Türk olmıyanlar a
rasında da itibarı olmıyan yalnız men -
sublarn dayanarak yaşıyabilcn kiınscler
di.r. 

Tutulmuş adamlar 
Fransa lehine tutulmuş adamlarla te

zahürat yaptırmak hususunda Garonun 
faaliyeti Milletler Cemiyeti azasının fi -
kırlerini çelmek gayesini takib et mckte
dir. Bu maksadla Milletler Cemiyetı na
mına İskenderunda irad edilen bir nut
kun delege muavini Donenk tarafından 

tahrif edilerek tercüme edilmesi ve arab
ca, türkçe olarak tahrif edilmiş nutkun 
söylenmesi ayrıca bariz bir misal teşkil 
etmektedir. 

Para ile tutulan alkışcdnr 
'Belediye reisi bu nutuk münasebe -

tile birkaç adam tutmuş ve onlara şu-

milletine teşekkür ve minnetlerini bıl •. 
dirmış1erdir. 

Antakya konsolosumuzun telgrafı 
Ankara 30 (A.A.) - Hatayın yeru 

rejimi dolayısile Hariciye Vekili Dok .. 
tor Tevfik R~tü Arasa aşağıdaki tel • 
graf gelmiştir: 

Hatay namına halk fırkası mümes 
silleri şimdi konsolosluğa gelerek is .. 
iikllillerine kavuştuklarından dolayı A
tatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti hü -
kumetilc Büyılk Türk milletine te .ek -
kür ve minnett rlıklarının iblağını be
~ an ve rica etmiş olduklarını arzede 
ı :m. Baş Konsolos 

Feyruz Kesim 

Parti Grupunda 
H11ssasiyet 

(Baş tarafı l inn sayfada) 
ı - Geçen haftaki Parti grupu içtı· 

mnında Manısa meb'usu Refik İt'cenin 
m ın:ekeıımız kültür işleri hakkınd11 sor· 
duğu suallere bugünkü toplantıda Ma3 -
rif Vekili Saffet Arıkan cevablanl'l ver
di.Bu mevzuda bir kaç hatib ıfa~a sô2 
aldığından ve Hariciye Vekili grup da· 
ha mustace1 maruzatta bulunmak tekli· 
fi•1de bulu•ıduğundan maarif işlerı hak • 
kı=ıdaki ,konuşmalar gelecek içtimaa t.ıl !< 
olundu. 

~ - Bundan sonra söz alarak kürsUve 
gelen Haric.ye Vekili Dr. Tevfik Rt.i<jdti 
Aras Hatay hakkında Cemiyeti Akvam 
kararmın t<ıtbik safhalarına dair uzun 
izahat verdi. 

Bu hususta söz alan bazı hatibleı g:-u
pun hassl\S;yetinc tercüman oldu 

Bundan sonra kürsüye gelen Celi.! B=ı
yar bu mevzu üzerindeki hükumeti'l nnk
l9i nazarını ve hükfırnetin alacsğı ted -
bir~erı izalı etti. 
Başvekilin ve Hariciye Vekilinin ıza -

hata sürekli alkışlarla karşılanarak hü -
kfunetin Hatay hakkında takib ettiği ha
r.eket tarzı ittifakla tasvib olunau. 

• 
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BÖLET ALANLAR 
V apur gi~inin önü kalabalıktı. 

Her yiğitin bir yoğurd yiyişi 

olduğu gıbı, her gişeye sokulanın da bir 
bilet isteyişi vardı, biri usul usul yaklaş
tı. Dudaklarını gişe deliğine uzattı. Ha
vada tuttuğu elleri arkadakilere (sus) 
işaretıni verir vaziyette duruyordu. 
Anladım, bu bir radyo spikeri olacaktı. 
Arkamdaki adamın arkasında duran 

arkamdakinin sağından geçti. Benim so
lumdan geçti, önümdekini yere dev!rdi. 
Gışenin tam karşısında durdu. Yirmi beş
liği parmağının ucile dar pencereden 
ıçeri yıldırım gibi attı. 

Bu da muhakkak bir fudbolcu idi. 
Bir başkası aldığı bileti, evirdi, çevir

di, ışığn tuttu, baktı .. 
Belli ki bir veznedardı. 
Bir dördüncüsü-bileti eline aldığı za

man ı 'İırlığını anlamak ister gibi, avucu
nun ıçinde bir an tuttu. 
Adamı gözlerim ısmyordu, zanneder

ııe.m ölçüler müfettişliğinde görmüştüm. 
Kulağıma sesler geliyordu: 
- Of öldüm, yandım, mahvoldum. 

Tanımıştım.. Alaturka şarkı söylf.yen 
bayanlarcan birinin sesi idi. 

Yolun açılması için ne yapsam bilmem 

ki. .. İşte bunlar sokağın ortasında da böy
le dururlar. 

Bu da bir şofördü. 
Bir bağırma oldu: 

- Bu nasıl işdir efendim, böyle inti
zamsızlık görmedim. Madem ki izdiham 
oluvor herkese birer numara vermeliler .. 

J ' • 

ve bilet alacaklar gişeye numara sırasile 
sokulmalılar. 

• 

Bu tarzda konuşan bir memurdan ba•
kası olamazdı. 

N!hyet sıra bana gelmişti. Sağımda dn-

ı anın omuzunda bir koyun budu, solum
da duranın elinde bir süt güğümü vardı. 
Etlinin etine, sütlünün sütüne .fokun-

mamak için bütün gayretimi sarfettik
tPn sonra gişeye sokulabildim ve bileti
mi aldım. Beni bilet alırken görenler de 
acaba halimden muharrir olduğumu an
ladılar mı, dersini% ..• 

18'1'&et Hu!Usi 

C Bunlan billyor mu idiniz? =t 
ikiden fazla çocuk yapmayı 

meneden din 
Forınos adası, ü

zerinde yaşıyan 

nüfusu güçlükle 
besliyebilecek bu
yük, fakat çorak 
bir toprak parça -
sıdır. Bu adada 
nüfusun artma -
sından korkan yer 
liler, kadınların 

ikiden fazla ço -
cuk yapmalarını 

meneden bir dine saliktirler. Fazla ço -
cuk yapmak üzere gebe kalan kadınların 
çocuklarını düşürmek üzere din tar~fın
dan memur edilen kadınlar ellerindeki 
aopa ile ve bir takım du~lar okuyarak ka
dınların karınlarına vururlar ve bu su -
retle çocuğun düşürülmesini temin eder
ler. İtikada göre bu esnada kadın ölmüş 
bulunursa, gıdeceği yer doğruca cen -
nettir. 

* Kartdenizin derinliklerinde 
bahk niçin yaşamaz? 

Karadenizin için 
de oturduğu yatak 
derin bir çukura 
benzer; bunun için 
bu denizin orta -
sında geniş bir sa -
hanın suyu Bo -
ğazlar vasıtnsile 

akıp diğer deniz -
!erle birleşemiyor. 
Bu suretle, suyu 
değışemiyen ge -

niş bir sahadaki taaffün orada her nevi 
hayatın vücudunu imkansız bırakıyor. Ka 
radenızm derin kısımlarında balık na -
mına hiç bir şey yoktur. 

incir kurdlarile mücadele 
etmek niçin mUşkUldUr? 

Bizim incirle -
rimize musallat o-

lan kurdlar, tıpkı 

ipekböcekleri gi -

bi, hususi bir ke -
lebcgin bıraktığı 

tumurtadan çı -
kar. Bir yumurta, 

incirin ağz1-:ıa kon
duğu dakikadan 

itibaren altı gün -
de açılır ve bun -

dan doğan kurd da on günde büyüyüp ke
lebek olmak ve tohum yapmak üzere uy

kuya yatar. Bir kelebek iki yüz bin yu

murta yapar. İncir kurdlarile mücadele 

etmek te bundan dolayı müşküldür. 

* 
Avusturyada demirden 

yapılan yollar 
Memleketlerin -

de asfalt çıkmıyan 
Avusturyalılar, de 
mirden sağlam bir 
yol yapmak üzere 
uzun uzadıya ted
kiklere girişmiş -
ler ve nihayet hu
susi bir halita ile 
pas tutmaz bir yol 
yapmıya muvaf -
fak olmuşlardır. 

Bu suretle biraz pahalı, fakat ölmez oğlu 

bir yol icad edilmiş bulunuyor. cİlerliyo

ruz> diye sevinirken arada bir, böyle mi
sallerle, ne kadar geride kaldığmnzı an

lamak çok acı değil mi? 

---.. ..,---.. ··--------.. .-
C ONUL 1SLER1 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bakırköyde Bay F. C. ye: 
Belki siz de dikkat etmi§Sinizdir; 

.kadın anne olmaya namzed göründü
ğü zaman daima kız evlad istedığini 

söyler, fakat e!T'Jn olunuz samimi dt>
ğildir. Meydana oğlan çıkınca sevinci
ne payan yoktur. İlk sözü sukutu ha-

yale uğrRmak korkusiledir. Merak et

meyiniz, bebeği sizden çok sevecektir. 
Tehrik eduim. 

* Eskişehirde cM. K.> ya: 

Madem ki aranızda meşru veya gay

rimeşru bir münasebet yoktur, elbette 

kendisini serbest telakki edecektir, ni
çin çekinsin? Anlıyamıyorum. 

* Beşiktaşta Bayan Naciyeye: 
Size bir Yunan hekiminin mütalea

sını söyliyeyim: Bir kadın erkeje bah
şettiklerı lutu!larla daha ziyade bağ
lanır. Erkeği kadından soğutan ise &e
ne bu 1Utu!lardır. 

* Bay (Ahmed) e: 
Kızın aılesi haklıdır. Onlann yerin

de ben de olsaydım nezaretimin hari

cinde buluşmanıza müsaade etmez
dim, sizden, kararınızın kat'iliğinden 
şüphelendiklerini sanmayınız. Halkın 
dilinden korkarlar. 

TEYZI 
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jKADDNI 
Şık bir örgü bluz 

İşte yakası kare, az açık, arkadan düğ
meli, bol kollu, değişik bir örgü bluz. 

örgüsü - Ko't-

larla beden ayrı ~I~~~ 
ayn örgü gibi gö- R~! 
rünüyor. Halbuki 
ikisi de ayni örgü

dür. Kollar, çok 
kalın şışle fazla 
Korsaj ince §ışler
le sıkı örülmüştür. Kor&ajın ve kolun. 
Farkı bu. orgusu 

Birinci sıra: Bir ilmik yüz, ikinci ilmi
ği örmeden geçiniz. Tıpkı ters örüyor
muşsunuz gibi yünü aksi tarafa geçirı
r.iz. Sonra gene bir yüz ilmik örüp ayni 
şeyi sıra nihayetine kadar tekrarlayınız. 

2 nci f.ıra: Bütün ilmikleri ters örünüz. 
3 ncü sıra: Tıpkı birinci sıra gibi. Fa-

kat yüz ilmikler ters, ters ilmikler yüz. 
Dördüncü sıra: İkinci sıra gibi. 
Sonra hep bu dört sırayı tekrar ediniz. 
Belinde kendi yününden yapılmış ka-

lın bir kordon, kol bileziklerinde ve ar
kada küçük, şık düğmeler var. Bask ar
kada yırtmaçlı, önde tamamile düzdür. 

Saç modelleri 

BlrlndUnan ı 

Dün ağırcezada 2 cinayet 
davası neticelendi 

Adam öldürme suçlularından bir suçlu 15, diğeri de, 
12 sene hapse mahkum oldular 

Dün Ağırceza mahkemesinde iki ci -ı lül ile !brahim de 25 şer gün müddetle 
nayet dav.ası neticelendirilmiştir. Bun - hapse mahkum edılmişlerdir. 

!ardan biri şudur: Tahtakalede bir gece 1 • • 
eski bir kin yüzünden arkadaşı Süley : On ıkı ya.şında 
manı bıçakla öldüren Yusuf oğlu Feyzı • 

önce Siilevman tarafından kendisine bı- hır hırsız 
çak çekildiğini iddia etmişti. Suçlunun 
bu iddiası açılan son tahkikat netice~ 
de varid görülmemiş, ancak maktul Sü-

leymanın bazı çirkin sözler sarf ederek, 

Feyziyi tahrik ettiği anlaşılmıştır. Fey -
zinin o gece bir sütçü dükkanında Takı 

içtiği ve bilahare .Süleymana rastlıyarak 
birlikte eve gittikleri ve orada geçen mü
nakaşadan sonra, Feyzinin arkadaşını öl
dürdüğü dinlenilen şahidler, tabibi ndli 

raporu ve diğer delillerle sabit olmu~tur. 

Ağırceza mahkemesi suçlu Feyzinin tah

fifcn 15 sene müddetle hapsine ve müeb

beden amme hizmetlerinden mahrumiye
tine karar vermiştir. 

Neticelenen diğer dava da şudur: 
Zeyrekte 5 lira bir alacak meselesin -

den çıkan münakaşa neticesinden taban

ca ile kiracısı Haydarı öldüren Hüseyin 
ile, suç aleti olan tabancayı saklamaktan 

maznun Behlfıl ve İbrahimden Hüseyin 
12 sene müddeye ağır hapse ve müebbe
den amme hizmetlerinden mahrumiyeti
ne mahkum olınu~tur. Suç ortakları Beh-

Ustasının 400 lirasını çaldı, 
tutularak 

mahkemeye \erildi 
Çemberlitaşta yanında çalıştığı ustası! 

Ahmedin 400 lira bulunan cüzdanını ça
lan 12 yaşındaki Mustafa yakalanarak,J 
adliyeye verilmiştir. Müddeiumumilik 
hırsız çocuğu Sultanahmed 2 nci sulh 
ceza mahkemesine göndermiştir. Suçlu. 
nun muhakemesine başlanılmıştır. 

Bir hırsız cUrmU meşhud 
halinde yakalandı 

Evvelki akşam Hasan isminde bir sa ~ 
bakalı Dolmabahçede Ömer ve Musta~ 
isminde iki amelenin evine girerken, cür .. 
mü rneşhud halinde yakalanmıştıt. 

Suçlu derhal adliyeye sevkedilerek, a9ı 
liye 4 üncü cezada muhakemesi yapıl ' 
mıştır. 

Hasan 4 ay müddetle hapse mahkCın 
edilerek, tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Kiğıdhaneyi su basdı 
Trakyaya kar yağıyor, Karadenizde tekrar fırtına 

başladı, Kağıdhane deresi 
taşdı, şehirde ufak tefek inhidamlar var 

Son günlerde havalar birdenbire so -ı gelmekte olan tazyik artar ve Rusya is • 
ğumuş, bir çok yerlere kar yağmıya baş- tikametindeki seyrini değiştirir, rnem!e • 
laml§tır. Evvelki günkü nüshamızda mev- ketimizden geçecek olursa o zaman ha • 
simin ilk kan ile örtülen şehirlerimizin va:un daha yağışlı olması muhtemeldir. 

isimlerini ve ' ·•"" •eziyetlerini yazmış - Seyyar vapuru Bigada ka1dı 
tık. Trakya d• o kar fırtınası geçir -

, mittir. Trakyada henüz havalar düzei -
miş değildir. Bir çok kasabalarımızda kar 
devam etmektedir. 
Ye~lköy Meteoroloji istasyonunun verdi 
ğl malUmata göre Edirne ve havalisınde 
kar durmnştur. Faa..t zemin karla örtiUü 
vaziyettedir. Dôin de saat S,50 den iti -
haren Çorluya, ak~ma doğru da Çanak
kaleye kar yağmıya başlamıştır. Trakya
da kar devam etmektedir. Dün bir aralık 
İ~anbu1da da kar yağması ihtimali ba~ 
gosterıniş, fakat bir müddet sonra hava 
vaziyeti değişmiş ve şimdilik böy1e bir 
ihtimal kalmamıstır. 

Bütün memleK~~te sulıı.!ıet derecesi a
zalmıştır. Dün şarki Karadenizde yeni -
den fırtına başlamış, mahalli liınan ida -
releri gemilerin hareketlerini tahdid et -
mişlerdir. 

Dcnizyolları idaresinin Seyyar vapuru 
fır tına yüzünden dolayı Karabigarla t 
snat kadar tevakkbufa mecbur kalmıştır. 
Dün hava biraz düzelmiş ve vapur yola 
çıkmıştır. 

K.8ğıdhaneköyünü su bastı 
Evvelki gece yağan şiddetli yağmurun 

tesırilc Kfığıdhane deresi yükselmeğe baş· 
lamış ve sular dün sabah jandarma ka .. 
rakolile bazı depoları ve dekovil hattı i9\ 
tasyonı..ınu basmıştır. Sular yüzünden Ka. 
ğıdhanc köyü ile irtibat kesilmişse de 
jandarma tarafından çıkarılan tombaz He 
köyle irtibatı temin edilmiş ve köyde 
mühim bir hasar olmadığı anlaşılm1ştır, 
İnsan V'e hayvan zayiatı olmamıştır. E • 
yüb jandarma komutanlığından gönde • 
rilen yardımcı müfrezeler tarafından t~h· 
likeli yerlerdeki ağıl ve ahırlar boşalttı , 
nlmıştır. 

Bugünlerde çok moda olan kısa 
!arda yapılan bukleler. 

Türkiye ~imdiki halde 3 hava tazyiki
nin seyrine maruz bulunmaktadır. Bun
lardan birinın seyri şark istikametinde -
dir. Seyrini değiştirmediği ve tevakkuf 
etmediği takdirde suhunette büyük bir 
değişiklik olması varid görülmemektı>, 
fakat yağışın durması, buna mukabil so
ğuğun r.rtması beklenmektedir. Garbdan 
gelen tazyik seyrini değiştirmediği tak -

• ( dirde havanın itidale çevirmesi ve bay _ 
saç- ram günlerüun mutedil bir hava ile geç-

Yağmurların tesiri ile gene Kasımpaş~ 
da ve Beyoğlunda münhat yerlerdeki bi~ 
kısım evlerin mahzenlerini su basmıştır~ 
Tahtakalede Kahveler sokağındaki 2t 
numaralı kahve de yağmurların t~si rile 

çökmüştür. Kahve maili inhidam oldu • 
ğundan daha evvelce boşaltılmış olduğu 
için nüfusça bir zayiat olmamıştır. Şehri• 
bir çok yerlerinde yağmurun tesirilc y-. 
kılan duvarlar, devrilen bacalar hadı;i~ 
ve hesabsızdır. mesi muhtemeldir. Fakat şimali garbiden 

1 Bacaksızın maskaralıkları : Çare 
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ÇOBAN KULUBESJ~DE Hastalıkların HA ·~ Keşif kolu: Kırıklık ikiyesl 

Ku uk bir kulübe. Yerde kalın hasırlar 
d duv rda kaba tahtalardan yapıl-

ar dizili. Dışarıda kar lapa lapa. 
yah postlar atılmış. Bu 

ılıklı ıki delikanlı oturu
· n çene ·ne doğnı sarkan 

umr 1 bıyıkları, bal rengi mahzun 
ı gözler· var. Dalgın, ocağa baka

rak ( 1 nni dızlerinin üzerine bırakmış 
C. c 1 ar ketsız duruyor. öteki emnerce 

a ;ıf çiçek bozuğu bir adam. Ba
rı ç k t tlı ve cana yakın. Onun da 

e r dizle inde fakat ocağa değil. arka
d ına bakıyor. Bir aralık yerinde kurul
a dı, kulubenin karlarla kapanmış kil
ç k p ncere ine doğru baktı: 

- Şu im mın gızını (Gül Peri) yi bi 
turlu unutamiyon be Ömer.. onu sana 
vımezler d eliğim zaman bana ne gadar 
gızmışdın. Amma sonram bubasmdan is
teyip te o, esenin gibi bir çoban parçası
na ben etimi vemem> deyince hak vedin 
be.na. Şimdide unut, hayır yok o gızdan 
diyomda neden söz anlamıyon bimem ki! 

Sonra sözünü birdenbire keserek dışa
rısını dinledi. 

- At sesleri var, dedL 
İkisi de bir anda ayağa fırladılar, Ö

mer sazını telfışla yerine koydu. Kapıya 
doğru koştolar. Kapıyı açtıkları zaman 
ruzgfır karlan içeriye doğru savurdu. Ze
~ıir gıbi acı soğuğa aldırmıyarak dışarı 

çıktılnr. Dikkatle karanlığa doğru bak\
yorlar. Biraz sonra sür'atle gelen üç atlı 
€Öründü. Kulübeye yaklaşınca bu atiı

larClan ikisi hemen yere atladı, buniar 
Ömerlc Mehrnedin hiç tanımadığı kimse
ler. Kalın gocuklara bürünmüşler. Yüz
lcı i sert, bakışları fena .. iki delıkanJı on
lara nereden geldiklerini, ne istediklerıni 
Eormaya hazırlanıyorlardı ki birdenbire 
)aklaşıp silfilılarını çektiler ve korkunç 
bir "e le ba ırdılar: 

- Davranman yakarız.. 
Ömerle Mehmed hayretle birkaç adını 

sıç adılar. İki adam silahlarını onlnı a 
doğru tutmakta devam ederek öbür atlı
ya döndüler: 

- Haydın in bakalım .. 
Atın üstündeki adam ağır hareketlerle 

atından indi. Kucagında düşürmemeye 

çalıştığı, siyah gocuklara sarılmış bir yük 
var. 

Hep beraber kulübeye girdiler. Ömer
le, 'Mehmcd önde gidiyorlar. Arkaların
dakı adamların ellerinde siltıhlar olduğu 
için kıpırd malarına, kaçmıya davran
malarına irnkfın yok. İçeri girince adam
lar o..,ların Üzerlerini aradılar, silah ol
madığına kanaat getirince bir köşeye çe
kılmelennı ışaret ederek: 

Kıpırdaman ha .. > dıye, bir de tehdid 
sa\ urdular, sonra kucağında yükle bera
ber ayakta duran adam ocağın yanına 
~ aklaşıp kuca ındaki şeyi yere bıraktı 
~ e ::ırılı .. oldugu gocuğu yavaşça açtı, 0 
zaman ]·o de hareketsiz duran iki deli-

•Son Posta • nıa 
edıbi romam 

Peride Celll 

' 

Gül Peri i~ Ô~ köye txınncıya kadar hiç konU§fflCldılar oe kız ÔmeriA göğıüne 
aoJcularak içini çe ke çeke ağladı. 

kanlının renkleri sapsan oldu, gözleri 
hayretle büyüdü, gocuğun içinde bir kız 
var. Saçları alnına büklüm büklüm dö
külmüş, rengi kireç gibi bembeyaz bir 
kız.. iri mavi gözleri korkudan büyümüş, 
güçlükle nefes alıyor. 
Mehıned dudaklarını ısırarak Ömere 

baktı, Ömerin gözleri şimdi çakmak ~ak
mak olmuş. Bu gözler yerde gocuğun 
içinde duran kızın üzerinden ayrılmıyor, 
bu kız Ömerin yıllardır üzerine titrediğ", 
sevdiği kız, imamın ona bir türlü !ayık 
görmediği kızı Gül Peri.. 

Kız, Ömere bakıyor. Kızın iri ına\'i 
gözleri delikanlıya sanki: cİmdad, be!li 
kurtar> diye, bağınyorlar. Bu gözlerde 
oyle ~ alvaran, öyle biçare bır mana var 
ki .. Mchmed de ona bakıyor ve gittıkçe 
yüzünün sarılığı kayboluyor. Hatta du
daklarının kE>narında hafıf bır tebe stim 
bile belirdi, hele adamların ortaya bir 
takım şıseler çıkardıklarını, raflarda bu
lunan yiyecek, içecekleri kendı evleri 
imiş gibi alıp yerlerine oturduklarını ı;c
rünce bu tebf'ssüm arttı ve neş'eli hır 
sesle onlara seslendi: 

- Alem var desenize ağalar?. 
Üçü de dönüp kızgın kızgın ona bak

tılar. O Mehmedin kolunu dürtmesine 
o.ldınnıyarak pervasız bir tavırla devam 
etti: 

- Biz de delikanlıyız be .. ne günahı
mız var bu köşeye tıkıldık galdık, bizı de 
yanınıza alın da hayır işleyin. Hem siıe 
saz çalar, türkü söylerim, isteme misı:ıiz:? 
Adamların birdenbire yüzleri ~üld"i, 

birbirlerine bakışıyorlar. Uzun boylu u 
kızı göstererek: cŞunu da oynatırız, fena 
olmaz diyor. Sonra sesleniyor: 

(Gül Pen) yi Sevmiyor mu artık! 
Ömer sazının durduğu rafa doğru koş

tu, ayaklarının ucunda yükselerek elini 
sazına götürdü, sonra birdenbire döndü. 
Haydudlar üçü de yerlerinden sıçradı'!ar. 
Ömerin !:linde &ezdirmeden raftan aldı· 
ğı silah parlıyor, boğuk bir sesle bağırdı: 

- Kıpırdaman yakanm ha, şakam 
yok .. 

Hayduciların üçü de ellerini silahları
na götürecek vakit bulamadan öyle ha
reketsiz kalıyorlar. Gül Peri yerinden 
fırlıynrak Ömerin yanına koştu. Titrıye
!'ek E.rkasına büzüldü, M~hmed de ko-
şup, duvarda asılı duran çifteyi kaptı. 

İkı deiikanlı birkaç dakika içinde üç 
haydudun da silahlarını alıp pis pis küf
retmelerine, çırpınmalarına aldırnuya

rak onları sıkı ıkı bağladılar, sonra Mch-ı 
med ocağın kenarına sinmiş, bu halleri 
hevecan ıçinde titriyerek seyreden kıza 
yaklaştı, ocagın önünde duran gocuğu a-1 
larak uzattı: j 

- Haydin sırtına geçir şunu dedi, köy
den te!iış etmişlerdir, seni yerine götü-1 
reyim. M~hmed burda galır, bunları bek
ler Jandarmalar gelinciye gadar. 
Kız hiç :.tir az etmedi, onun uzattığı go

cuğu alıp giydi, Mehmedi adamların ba
şına nöbetçi bırakıp kapının önündeki 
atlardan bırine athyarak köye doğru sür
düler. 

Gül Peri ile Ömer köye varıncıy.!l ka
dar hiç konuşmadılar ve kız Ömerin göğ
eünc sokularak . içini çeke çeke ağladı 
durdu. 

• Şımdi köyde hazırlık var. Düğün ha-
zırlığ., Ömerle Gül Peri evleniyorlar. • 

- Hnvdin sazını gucakla gel bak.ı'ım .. 
Ömerln yüzü sevinçle aydınlandı Meh- YARINKİ NÜ'SHAMIZDA: 

mcd ona hayret ve hiddetle bakıyor. A- Fenne hizmet için 
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İstanbul Birinci İflas Memurluğundan: 
Müflis Veli oğlu Mustafa Faik masası 

na aid dosya yenilenmiş ve evvelce red
dedilen alacağın mahkemece kayd ve ka
bulüne karar verilen Memiş zadenin Ab
dürrahınanın alacağı mümtazan ve hazi
ne tarafından istenilen alacaktan bir 
kısmı mümtaz ve bir kısmı &.diyen kayıd 
ve kabul ecülmiş ve alacaklılar sıra def
teri düzeltilmiştir. 

Bu masayı ehemmiyetle alakadar eden 
bir dava meselesi için reylerine müra -
caat etmek iC9 eden alacaklıların 7 /12/ 
937 Salı günü ""' 14 buçukta dairemiz
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2358) 
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Yevml. Siyasi, Havadis ve Hallı: gazetes1 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetcmızde çılum yazı ve 
resimlerin bütüz, haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 

Sene 
Kr. 

TÜRKİYE 1400 
YUNANİSTAN ~340 

ECNEBİ 2700 

6 
Ay 
Kr. 

7utJ 
122J 
140ı) 

3 
Ay 
Kr. 

400 
710 
800 

1 
Ay 
Kr. 

300 

Abon'! bedeli peşindir. Adrea 
değiŞtirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak Beri uerilme~ 
lliınlardan me•'uliyet alınm~ 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuru§luk 

Pul Uivesi lannıdır. 

Neşenizi söndüren 
çalışmanıza rnftni 

olan kırıklığı 

GRiPiN 
ile izale ediniz. 

Bu sayede bir çok büyük hasta
lıklara tutulmak tehlikesini de 

önlemiş olursunuz. 

Bütün ağrı, sızı ve sancıları keser, bat 
ve diş ağnlanna, nezleye, gdpe, 

romatizmaya karşı bilhassa 
müessirdir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. Ve her yerde 

ısrarla GRİPİN isteyinfz. 

Beşiktaş Sulh İcra ından: 

Bir alacağın temini için haciz altına 
ı alınan ev eşyası 8/12/938 tarihınc tcsa-

1 düf eden çarşamba günü saat ondan on 
ikiye kadar B~şiktaşta Bayat pazarın-

da açık artırmaya vaz'ı suretile paraya 

çevrileceğinden alıcıların belediye ve 

Posta kutusu : 741 İstanbul dellaliye ruswnları kendilerine aid ol-

T-ılgraf : Son Posta mak üzere aynı gün ve saatte mezkfır 

Telef on : 20203 pazar mahallinde bulundurulacak rne-
_______________ ..,, 1 muruna müracaatları ilan olunur. (983) 

BiR KADIN BASTABAKICI DABA ARANl'IOB 
Bartın Memleket hastanesinde ayda 135) lira ücretli bir kadın hastabakıcıya 

çok ihtiyaç vardır. • 
isteyenlerin son çalıştıkları yerden alınmış veslka ne bonservisleri, zabıtadan a

lınmış blr vesika ile iki adet fotogrnfla birlikte hastane tab:ı.betine müracnat et
caba :mamdnn ıntikam almak için mı şu Çeviren: ismet Huliısi 
pis haydudI~ra uyrnıya kalktı Pekı ama ·------..;,..---------..:·~---•••••••11111!• ... •••••••••••••••••ı~ 

tıklcri takdirde derhal tayin edilecekleri 1111.!ı olunur. 

- Yoıao - 1 Gulsum şımdı bu tahoyyiılim hazzı- kili hır sandaldan eğilerek bu ölüyü ö- Sonra Belediye bahçesindeki havuzda I Harut fahri Ozansoy 1 le eriyor ve bohça arın içinde do1a .an püyor görmüştu.. boğulan çocuğu .. sonra, hani neydı ıs· 
parmaklarında Adnanm resımlermı ko- Sonra neden hır zamandanberi ka)bi mi, bahçenin yanındaki tepenin? .. 
p.-ı acak, parçalıyacak gıbı sıkıyor, bü- duracak gibi oluyor, oda ında fenalık- - Pınarcık? 
kuyor, kıvırıyordu. 1ar geçirıyordu? Hem de müdhiş bir - Hah, işte, Pınarcıkta her akşam 

·rade sarfile kokain bile koklaınadtğı bağıra bağıra dolaşan deliyi.. sakallı 
gecelerde... Fakat o zaman da ölüm gospodini ... ıx 

korkusu bey.nine saplanıyor, çıldtra- - O gospodin deli değildi ki.. çocuk, 
Adnan bahçeye indiği zaman Gülsü- cak gibi oluyordu. lar onu kızdırıyordu! .. 

Pi) c soy len b duruyordu. J renin odasının kapıları önünde do.a - mü, saksılarının başında, her zaman- Gülsüm, Adnanın deminden beri hiç - Her ne ise .. ayni şey! .. BunClan 
Işte bu gece de Giılsüm konsolunun şacak erkek hayaline dalıyordu. Acn- dan yorgun ve gözlerınm altını her za- bir şey demeden, ayakta, bir ağaca sır- başka ... 

ôntindeydi. Bugece de ellermı, fare gi- ba Adnan bu gece de odasından çıknıı- mandan siyah bir haleyle gölgeli bul- tını dayayıp ba~ışından sinirlenmışti. - Susun artık, anlaşıldı ... 
hı, bohçaların ve yırtık gazetdere sa- yacak mı ve Gu süme beklediği daki- du. Oturduğu demir kan.apeden d<>ğruldu ~Niçin susayım, mademki beni söy-. 
ı+ılı fotograflann içinde dolaştıııyordu. kanın ıntikam kadar tatlı ve belki in'i- - Bu kadın da benım gibi hasta mı? ve Adnana, karşısında sessiz bir haya- letmek istiyorsun, dinle! 
Bu ece de Fatma sinirleniyor, Gül - kanıdan da tallı zevkin· vermiyece!< mi Diy düşü d . H kikalen kendisi de letin birdenbire dili çözülmüş gibi ür- - Bırakın bu korkunç şeyleri... 
sum de: ıdi? Adnanm kendisındeki fotografla- çok fe~a hal~e ~dı. ~ Goksu gezintısin- penne veren sesile: .. - E~et, kofku~ç .. şey.le~!. F~~at :;: 

- Benim uykum yok. Sen ıstersen rmda yandan ve önden, gölgelı ve ful- den Malunu . dalda vücudıine · - Ne bakıyorsunuz boyle? Bir şey rençlerı de vl\r, butun hır omru zch 
in a ... agıki odada yat~ ı ki · ı h d ' renın san ·· ı · ı 1 1 · B" • nı arkasın-"' a ışı ı, gu en ve sqmurtan er poz a hafıf ve yumuşak temasından, 0 esmer soy es~nıze. eyen erı... ır saman yıgı 

D ~c çıkı ıyordu. ve her çehrede resimleri vardı. Yalnız tenlı oğlanın geveze! klennden ve Mah. Dedı. w ela... l d 
Fatma su uyor, fakat düşünüycrdu: yüzünde ihtirasın alevleri tutuşan gli- m re • d ta b . . erek bak-! 1 ın- Adnan, yapıştığı agaçtan hiç kıpır- Gülsüm, bir ok gibi yeri~den fıra L 

Ne 0 uyordu bu anasına? .. Her akşam rünüşu yoktu. Gülsüm, işte, Adnan•n u y~ a e .. en~msıy bot t damaksızın: Yüzü, sırtındaki kırmızr bluzundan da-
) eniden dağıtıb yemden topladığı bu yalnız hayalınde yaşattığı 0 anını b r danberı bu tun sınırlerı d m~ u. - Bılmem, dalmışım da.. ha alev kesilmişti. . 
bohça ara ne vakit tam hır şekıl ve ls- defa bıle olsa gözlenle görmeden ve Dun g~~e de kaç de!a O) ku~u~:cn k:r- Diyebildi. Bir lahza elini uzatarak ?ır cevab 
tırahat verecek, kendısi de hangı gece onu Mahmurenin kapısı dıb nde o ıltı- kulu ruyalar ve kabuslar 1 ç n- - Neye dalıyorsunuz? vermek, bir şeyler söylem.ek ı~tedı, fa. 
geni rini yoran bu kör ampulün ış•ğ·n- rab ve o şehvetle yık lmış bulmadan terlere ~atarak sarsı?tılar a uyc:tnm ş - Neye dalmıyorum ki-.. kat kuvveti kesilerek, bır kulçc gibi 
d n e an\\Sının bu çıtırdısından, pıtır rahat edemiyccekti. ve belkı de deh.şetlı .şeyler . sayıkl~- Bu cevab, Gülsüme en uzun sözler- tekrar kanapeye yıkıldı. 
dı ındnn kurtularak uyuyabılecektı? Fakat Adnan, Gülsume 0 y:..zünü .n:ı_ışh .. Hele bu riıya~rda~ bir~s~n~ d~- den manalı gekli. Fakat karşısındakini Yukarıdan, b~hçe kapısı tarafından 

Fatma böyle düşünüyor ve yorganı gösterecek mi idi? Gül üme 0 ze.,ki ve- şundukçe şu anda bıle tuylerı uıperı- daha fazla söyletmek istiyordu: Mahmurenin sesı: 
ta gözlerinin üstüne kadar çekerek ve recek mi ve hazan hastalanan 'ekir ke- yor, belkemığinden aşağıya soğuk, buz- - Mesela?.. _ Anne! .. Postacı geldi, diye haykı-
kafa ını ses işitmemek için hunalacnk di gibi sofanın hasırları üstünde inleye lu bir elin kaydığını hissede~ gibi olu- Diye sordu. rıyordu. Adnan. beye mektub var. 
gıbi ıki yastığın arasına sokarak uyu- inleye sür:uniırken, çılgın bir :evklc yordu: o rüyada Mahmureyı mosmor - Mesela Filibeyi hatırlıyorum. O Kızının sesim duyunca, Gülsüm, he-
mağa çalışıyordu. Gülsüme gelince, üstüne eğilecek olan Gülsümün; bir ışıkla parlıyan _bir. dere~~- sazları ~sa: kaplıcaları~dan ara~a i!e dönü- men kanapede. kendisi~ toplam~ğa ça-
her gece gi6i bu gece de aralık bıraktı- - Alçak!.. a1çak!.. içinde boğulmuş, şışmış, yuzuyor ve şumuzde tutuldugumuz sagnagı ve ar- lıştı. Adnan, tıtreyen bır elle sıgarası-
ı"P kendi odalanrun ve yandaki Malunu- Diye haykıran sesini işitecek mi idi? kendisini, ucunda bir iskelet kafası di- kamızda yıkılan Mcr:icin köprüsünü ... nı yaktı. (Arkası var) 
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f stanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb ile Topkapı 
men~dildi 

Sultanahmed camii civarı 
sarayında hafriyat 

Bizansın Defineleri! eser1en için hafriyat yapmakta idi. Bu 
hafriyat ı:.snasında bazı eserler ve mo ,. 
zayik1er meydana çıkarılmıştır. 

M~.gdanın ağzından savrulan sigara dumanlan yüzümü okşuyordu. Fakat bir anda 
başıma ağır birşey vurulmuş gibi beynimde bir yıldırım patladı ve yere yuvarlandım 

Üniversite Arkeoloji Enstitüsü ile Mü
zeler idaresi tarafından Topkapı sarayı
nın bahçesinde hafriyat yapılmakta idi. 
Bu hafriyatta enstitü talebeleri de s~aj 
görmekte idiler. Hafriyat sahasında da -
ha henüz bir metre kazıldığı esnada bir 

Bazilika harabesi ile bazı çanak, çömlek 
ve saire lanntılan meydana ÇL'l{m.ıştır. 
Çanak, çömlek ve çıkan diğer eserler ü
zerinde yapılan tedkikatta bunların kıy
metsiz cldukları meydana çıkarılmıştır. 
Bazilikaya gelince, bunlar Bizanstan ev

vel İstanbulda bulunan kavimlerin kral
lanna aid tulani binalardır ki, sırf kral
ların ibadetlerine tahsis edilmiştir. O sa
hada bu Bazilikalardan başkaları e:.;asen 
evvelden bilinmektedir. Halen ı:ıskeri 
müze olarak kullanılan bina da bu nev~ 
Bazilikalardan biridir. 

Mozayik!erin devamı Sultanahmed 
caıniinin avlusuna doğru uzandığında~ 
hafriyat da o tarafa doğru sar.kıtılm:ştır~ 

Halbuki, eski mimarlar cami yapar • 
larken etrafını daha alçak binalarla siis• 
lem işlerdir. Bunlar, medrese, darülkm .ı. 
inıaret, arasta ve sairedir. Mesela S i .. 
leymaniye camiinin etrafında ima et, 
_çıfte medreseler, tapane, ulümu şer'1y ve 
tıb medreseleri. Sultanselim camiiniıı r>t• 
rafında ise darülkura, bir medrese Y~ a• 
rdsta yapıimı~tır. nu gibi ı•serler c i ai .. 
Ierı tezyin ~•tiği gibi, bilhassa onlan ·s .. 
tir.ad teşkıJ f tmektedir. Bu binal:ır ca .. 
mıin tem ~h r :ni korumaktadır. Sulta, .. 
ahmedde 'l'iearet mektebinin bitiş:r··n • 
deki mahya odaları bir başkasına d~· ı~ 
lunmuştur. Sultanahmed camii bir . d 
üzerinde ciurmaktadır. Bizans eserle i• 
zerindeki hafriyat ise, camiin temel!C' rıJ 

muhafaza etsin diye yapılan manzuı e
den Arasta sokağında 8-10 metre deri 1 • 

lıklcrde yapılmış, bununla iktifa olun nı 
yarak camiin avlusuna doğru girilmışLir, 
Muhkem binalar, etrafındaki toprak za• 
yıf veyı:ı bir başka suretle tehlikeli :ı kil 
alırsa yavaş yavaş heyelan ederler. Bu• 
tehJıkc meşhur ve yüksek kıymette· fü 
bidemiz olarak kalacak olan kıyrr.C'Lll 

Türk eserleri ile Türkleşmiş olan Aya ;of. 
ya müzesine karşı daima öz varlığını, 

Bir müddet sükut içinde öylece dur
duk.. Bu garib kadının o meçhul derin 
kederli haline tekrar gömüldüğünü hay
retle görmüştüm. Sonra, iri mavi gözle
rini yüzüme çevirdi: 

- Biraz evvel ancak namuskar bir a
damın yapacağı hareketi yapmamış ol
saydınız, bu sözlerinizle bir şantaj yap
t:ğınıza, bPni adeta tehdid edip te bazı 
s1rları öğrenmek istediğinize hükmeder
dlın, dedi. Fakat anlaşılıyor ki size bazı' 
sırları tevdi etmiye mecburum.. ~ 

Magda, şimdi garib bir alevle par1amış 
olan gözlerile yüzüme dikkatli dikkatli 
bakmağa başlamıştı. Sustu. Sonra, ağır 
ağır telaffuz ettiği kelimelerle şu garib 
suali ~ordu: 

- Evvela bana söyleyiniz: Resmi veya 
hususi hiçbir teşkilata dahil değil misi
niz? 

Ben birdenbire bu suale o ka.__ ·.ay
ret ettim ki gayri ihtiyari güldünı: 

- Herhalde polise mensub de~liın! 

dedim. 
Magda ima ettiğim acı manayı hiç an

lamamış gibi ayni ciddiyetle devam etti: 
- Zıra bu işlerin içinde kimler oldu

ğunu asla bilmediğinizi görüyorum. Ben 
sizin hayatınızı korumakta devam ede-
ceğim. 

- İşte bunu hiç anlamıyorum Magda! 
- Çünkü belki ben de sizin hoşunuza 

gitmek ::stiyorum. Herhalde demin sizi 
boşuna müdafaa etmedim.. yalnız .. . 

Magda birdenbire sustu. Merakla sor
dum: 

- Yalnız? 

- Ya1nı:: bu işlerde çok tecrübesiz ol-
duğunuz göıülüyor. Bu kadar mühim iş

ler peşınde olan bu adamların sizin üze
rinizde para. hırs, ölüm korkusu gibi si
lahları tecrübe ettikleri gibi kadını da 
tecrübe ctmiyeceklerini aklınızdan bile 
geçirmiyorsunuz? " 

Sigm"a!ım cmea arkaya Dd 1lç ne feı derin deritı çekerek üfledi. 

'' Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı 

- 19-

Dedi. Sigarayı derhal verdim, kencii 

1 
masum, en tecrübesiz günlerimde, nasıl 
başımı yemediler? Beni de niçin meçhul 
kurbanları arasına sokamadılar? Benim 
sağ kalınamdır ki hadiseleri sonradan 
son derece değiştirdi. Buna rağmen br.ni 
nasıl imha edemediler?? 

elimle yaktım. Bana: Müdhiş vasıtalara ve cür'etlere sahih 
- Şöyle yanıma oturunuz! dedi. ohı.n bu adamlar İstanbulu o vakit avuç-

Hafriyat i1k partide umulan neticeyi 
vermemiş olduğundan daha derinlere, on 
metre kadar aşağıya inilmesi kararlaş -
mıştır. Fakat bu zanmn şu mahzur or -
taya çıkmışt1r: Topkapı surlarının için
de bulunan saraylar Türk mimari san'a -
tının ölmez eserlerindendir. Topkapı sa
rayı, harab olmuş bir devrin kırık, dökük 

eserleri üzerinde kurulmuş, muazzam 
san'at k-udretini ihraz etmis Türk e-;erı 

~ 

olarak yükselmektedir. Bu civarda on 
metre derinliklere kadar inilerek yapıla
cak hafriyat sarayın temellerini, sarsa -
cağmdan devamı menedilmiştir. Hairiyz.t 
mıntakast kapatılacak, burası gene eski 
şeklini alacaktır. 

Bundan b;ı.şka bir kaç se:1~denberi İn
giliz arkeoloğlarından Bakster Sultan -
afimed civarında Arasta sokağında Bizans 

kuvvetli çalımını gösterecek $ul • 
t:ınalımed camii için de mevzuu b:ıh • 
solduğundan hafriyatın devamına hafri. 
ynt mevsimi başlayınca müsaade edilmi,.. 
yccektir. İskemleyi çekip başucuna oturdum. O, lan içine aimışken bütün sırlarına vakıf 

yüzüme dalgın dalgın ve bana hayret olan bir adam önünde nasıl aciz kaldı-

vcrmiye başhyan yırtıcı bir istihza ile lD.r? Tek ve aciz bir adam önünde.. Yaman bir dolandırcı kadın yakalandı 
bakıyordu. Sigarasını arka arkaya iki üç İ~te bu mucizeyi yaratan Magdadır. 
nefes derin derin çekerek üfledi. Dn- Magda, bu zayıf, narin kadın, her kadın (Baştarafı 1 inci sayfada) gelip kendilerini alacağını söylij e reli 
rnanlar yüzümü okşayıp geçiyorlardı. gibi, hazan bütün dünyanın seyrini dur- lığın tafsilatı şudur: ayrılmıştır. Hatice doğru emanetçıy4 
Ben, garib bir helecanla: duı abilir kudretler göstermiştir. Hatice veya Fethiye adlarını kulla- giderek bırakılan eşyaları da almış, e '\ 

- Sizı dinliyorum, Magda! dedim. nan bu dul kadın bundan bir ay kadar vine götürmüştür. O gün, Parmakkapıdaki apartımanın 
Fakat o anda, başıma ağır bir şey vurul- odasında, belki kanıma susamı!j bir ada- evvel Balıkesire gitmiş ve orada Ah - Kadını nuzun müddet gelmediğınl 

muş gibi beynimde bir yıldırım pathdı, med kızı 18 yaşında Adileyi oğluna a - gören Adile ve annesi vazi'-·etten şüı) , 
mın hışmından beni kurtardıktan sonra J -

kendimden geçerek oraya yuvarlandım... lacağından bahsile kızın ailesile görüş- helenerek keyfiyeti polise haber Yer , 
bu hayatına müdhiş muammaların hakim * olduğu narın kadındır ki beni İstanbulun müştür. Adilenin evinde 15 gün misa - rnişlerdir. Polis de Haticenin takib in~ 

BÜTÜN DÜNYACA MEÇHUL karanlıklarında cereyan eden bir harbe, fir kalmak suretile kendisine son dere- başlamıştır. 
KALMIŞ OLAN UM ... ,.,.ri ce izaz ve ikramda bulunduran Hatice Bu sırada Hatice Adilenin ote:d kJ 

uıY.u müdhiş bir harbe karıştırmıştır. 
Büyiık bir hayretle sordum: HARBİN MÜTHİŞ sınLARINI namı diğeri Fethiye kızın ailesine, oğ- adresine. bir mektup göndermiş, ve nıev 
- Sizin vasıtanızla mı? O gün ben kendisinden bazı sırlar öğ- lunun İstanbulda bulundugun· u ve bu hum og·lunun kcndisile evlenemiyecc ' 

NEREDE OORENDİM? renmeyi beklerken ondan daha müdhiş.-
- Olamaz mı ki?.. 

1 
. . . • . yüzden düğün merasimini ancak İs - ğini, fakat görüşmek üzere Çember:i .. 

- Doğrusu, bunu hiç düşünınemiş':im .. , Bu adamJar ihtiraslarının ve entrika- ı ·c.mnı !Şıttım. tanbulda yapabileceğini söylemi!j ve taşda bir muhallebici dük.kam öni~ne 
- Düşünmelisiniz! Şu esrarını anI:ı-1 ~::~:_:~--~~,:~~ •• :~~~~~~~.?.:~-;~ ·-----·---........ ...!.~:~~-~:_~:~. kendilerini İstanbula davet etmiştir. gelmesini yazmıştır. Sonra da yanına 

~dı~nuı ~~e~~n~ hrilii ~fin~ffı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ Adi~ile~ne~vekukud~iA- evveke ~n~lı~b~~cl pnonunu ~ 
gibi bir mesele için ne büyük hadiseler E j dilenin cihazını da hazırlamışlar ve ev larak ve meseleyi de ona açruıyarak, 
ika <.>dildiğini, ne kadar sür'atle hareket ı K A Ş eşyasını da toplıyarak Hatice ile be - muhallebici dükkamna gitmiş ve davet 
olunduğunu ve bu uğurda öne çıkan her: 1 raber İstanbula h~re~et etmiş1 erdir. ettiği ~ız1a buluşmuştur, garsonu da 

~~;~:n~:r:~~~! :~!~~n::ı ;::~e k~l~~; ' N E ıuı A il~ 1 N A dis!~~ii?ı~~~·u~ıle=r=::::; k~: kız~t,o~~~ ~:~~:!tı~İan memurı 
şey bahasına bir istical mecburiyeti var .. 

1 n 1 t. bankada parası bulunduğunu, fakat ya lar bu sırada muhallebici dükki'inma 

= ~!p~:~~~· bütün bu hadiselerin ;;.
1 

LJ 
1 

1 ~~~ic;•:~!~~a ~::~~: ::%,1;;;:: f;~':~~~ri~e.::i~i;;;:~:~~::.1' po ~ 
nüne tek başına çıkmanız, üstünüzden Gr" Baş \8 Diş Ag"rı iarı, Nevralı"i, Artritizm, Romrt zmaJI gelini ve gelinin ailesi ile beraber İs - Hatice hakikatte bir oğlu olınadıgı· 
felaketlerin bir silindir gibi geçip sizi ez- .p, 4 

tanbula gelmiş, ve Balıkesirden bera - nı ve bu saf aileyi dolandırdığını itiraf 
mesinden başka ne netice verebilir? Ta-

1 
ber getirdikleri eşyaları Sirkecide bir etmiş ve emanetçiden aldığı ev eşya -. 

bii size karşı da bu mühim gibi görünen 1 l. l~ ı. ' l r ( 'rı \e L m· il a ·ı sa n·ı umun ıtJlr l ·ı l l~ emanetçiye bıraktırmıştır. Kendilerine sını da teslim etmiştir. Eşyalar snhib .. • 
anlarda he!." türlü silahlar tevcih edile- 'd l n l • . .cı. ~ • • •. .1 

1 
) 

1 ~ 1' ' . 1 de bir iki saat otelde istirahat etme le - lerine verilmiş, dolandırıcı kadm da 

cektir. Para, ölüm, kadın, her şey! Nite- Muhammen bedeli 24.ooo lira olan muhtelif cins ve eb'atta makkap kalemleri rini, apartımanı temiz!ettikten sonra adliyeye teslim edi1miştir. 
kir:ı ben size, hayatınızı kurtarmak için, 2411211937 Cuma günü saat 15,30 da kap :ılı zarf usulü ile Ankarada İdare bina- ~ 
hükmetmiye mecburum.. /11' 

sında satın alınacaktır. 
Der:n hayretler içindeydim: ı 

Bu işe girmek istiyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat i e kanunun tayin 
- Ne gibi Magda? f1 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası \'e tekli erini ayni gün ~aat 
- s;zi kurtarmak için size bazı mii-

him sırları tevdi etmeğe mecburum .. bel- 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme!eri lazımdır. 
ki takdir edersiniz ki bu sırları tevdi edi- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-
~imin cezası ölümdür. Fakat gördünüz ki sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7918) 

ben ölmek veya öldürmekten pek korkan 
bir kadın dC'ğilim! .. 

- Madmazel Magda! Lutfen izah edjn, 
ne gibi ı-ırlar? .. 

~ 

Muhammen bedeli 22500 lira olan elektrikli bağaj arabaları ve teferruatı 
17 / 1/1938 Pazartesi günü saa t 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi -

nasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1687,50 liralık muvakkat te.ıninat ile kanunun tayia 

ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ank arada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

selJüm ve- sevk şefliğinden dağıtılmaktaciır. (8120) 

Bayramda yalnız -
KIZILAY Gazetesi 

Çıkacaktır 
ilanlanmzi vermekle hem kendinize ve hem de kızılaya yardım etmiş 

olacaksınız. 

Müracaat yerleri: İstanbulda, Postane karşısında Kızılay satış büro
su. Telefon: 22653. 
İstanbulda, Postane arkasında Kahraman.zade hanında birinci katta 

İlancılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094 - 95. 

M:ıgda, o esrarengiz kederi içinde diin
yanın en zayıf kadını gibi görünen Mag
da, kanapede birdenbire doğruldu. Sanki 
birden bire silkinmiş, o garib bitkin ve 
kederli halini üzerinden bir manto !Pb; 
atmış; son derece hakim, yırtıcı, büyük 
işler yapmağa alışmış bir kadın haline 
geçmişti. 

'fepeden tırnağa sır olan bu kadın
dan, hfila benimle bu kadar şa.şırtıcı ı 
konuşm~kfa olan bu kadından, ölüm pa
hasına ifşa edeceği sırlan alacağıma ta
mamile :nanmışhm. Bir saniye içinde de- I 
ğişen, harikulade değişen yüzüne hayret 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURUMU BüYüK PiYANGOSU 
'İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 

\'C merakla bakıyordum. 
O, }ii.züme bakmadan elini uzattı: 
-- Evvela, dedi, şu dolabı JUtfen açın .. 

mavi küçük bir şişe göreceksiniz. Ondan 
b!ı-az alayım, sinirlerim yatışsın. 

Şişeyi wrdim. Küçük şişenin kapaı]ı 
Cilçülü bir küçücük kadeh gibiydi. Ond<m 
kendisi boşaltıp içti. 

Büyük ikramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Ayrıca 2CO.OOO, 150.000, 100.000 70.000, 60.COO, 51,000, 

30.000, 20.000, 15.COO, liralık ikramiyelerle ( l C0.000, 400.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır •• 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 
Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. - Şu mc:.sa üstündeki kutudan, şimdi, 1 

Wr sigara veriniz! l'--••••••••••••••••••••••••-~ 

Eksıltmeye konulan iş: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinde y:ap-
tmlacak paviyon. 
Keşif bedeli: 43289 lira 44 kuruş. . 
Muvakkat garanti: 3246 lira 71 kuruş. 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesinde yaptırılacak olan paviyon b

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme 10/12/937 günü s:tat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mu

avenet Müdürlüğü binasında kurulu komısyonda yapılacaktır. 
2 - Mukavele, bayındırlık işleri gen el hususi ve ienni şartları. proje ve ke

şif bülasası ile buna müteforri diğer evrak 217 kuruş bedel mukabilinde komis
yondan alın.'.lbilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle bu işe benzer 30.0QO 
liralık iş yaptığına dair Nafıa Veldilctinden almış olduğu müteahhidlik vesika
siyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte ihale saatind~n 
bir saat evvel tekliflerini havi mektublarll'.ı komisyona vermelerL c7833• 
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dıt. Sarag~nda .J,J 
~ı\J Bır 

. Haremağasının Hatıralar• 
Yazan: Ziya Şakir 

Tahir Paş:ı saray dedikodularından bahsederek Abdülhamide: ''Uyumayın ••• Böyle 
a":amların sözler:ne uymayın. Bunlar sonunda başınıza bir felaket getirirler!" diye 

nasihatlar lile verir, padişahla saf ve basit bir dille konuıurdu 

Birinciünun 1 

SPOR 

Ankara lig maçları 
Muhafızgücü G.l" I rliğini 2-1, Demirçankaga da 

Gilvençsporu 4 - 1 mağlub etti 
Ankara <Hususi> - Lig maçlarının lkin- yor. Bir korner atışını gole çeviren D. Çan 

el haftası karşıla§masını teşkil eden nemir kayahlar oyunu (4 - 1) gallb bitirdiler. o 
CanJı:aya - Güvençspor ve Gençlerblrllğl - .spordan Safa, Flruzan, Mahmud çok ~hş • 
Mubafızgücü takımları Muhatuıcücü saha - lılar. Dlierlerl vasat bir oyun çıkardı. De _ 
sında karşılaştılar. Birinci karşılaşma De - mir Çankaya gelince, Hayati bozuk. Hüse -
mir Çankaya ve Güvençspor arasında ya - yin orta, Gazi her zamanki oyununu tuttu-
pıldı ve Demir Çankayalılar 4 - 1 galib gel- ramadı. Nihad, İbrahim, Orhan her zaman-

Bunlar, {tüfekci) denilen bu biri de (selamlıJc) resmine iştirak et- d k . f nar çiçeği al . d di diler. Hakem Mazlüm, takımlar: Jı:inden güzel. Abbas sol haf oynarsa dnha 
saray Unsurunu, yüzlerce kic::iden mektir. Resmi elbiseleri, laciverd çu- ~ 3 

.. ı ~s · k d~ rengın e r., Demir Çankaya: .Hayati - Huseyin .. Ga - muvaffak olacak gibi görünüyor. Takım Iıey 
"' Püskullen, rnavı ren .te ır. J zi - Nihad, Kamil, Ibrahim - Abbas, ibra • eti umumiye itibarile kıymetli oyuncularc!an 

mürekkeb zannederler; ve sarayı yal- hadan yapılmış göğsü çift düğmeli u- Neferler, parlak nikel <318.!ı (mar- him, Orhan, Fethi, K. Şefik. mürekkep, fakat biraz canlı oyun oynaması 
nız bunların muhafaza ettikleri lıak- zunca bir setre ile pantalondan ibaret- tin) tüfeği ne kısa süngü kullanırlar.! Gtivençspor: Safa - Haydar, Murad - Muıı karışıdaki takımı benimsemesi lazım geliyor. 
kında bir zehab beslerler. Halbuki, tir. Ayaklarında, parlak deve derisin- V a ·re esnasında bu süngül . f"- tafa, Mahmud, Avni, - Necip, Tevfik, Fjru- Ayni sahada ikinci karşılaşma Gençler -
bö. l d ··ıd· den ç·zm bulunur Bu çizmen·n k e v zı erı u zan, Hayri, Ali idi. birliği ve Muhafızgücü arasında yapıldı. 

Y e egı ır. ı e · 
1 

on- feklere takarlar. Oyun bir müddet mütevazin devam etti. Gençlerin takımı merak edlllyordu. Ha.kem 
Tüfekcilerin adedi, yüz altmış kişi- cunun kenarında, serçe parmak kalın- (Arkcuı var) ve yavaş yavaş D. Çankaya Mklmlyeti alma- Ömer, takımlar: 

den mürekkeptir. Bunlara (Tüfekciyanı lığında bir sırma şerid vardır. Ceketin Bir tanib: :U lıunci&eşrin tarihli tefri _ ğ:ı başladı. Daha z~yade tedafüi vaziyette Gençler: Nureddin _ İhsan, Yusuf _ Ah-
hazreti şehriyari bölüğü) denilır. Bu ~öğsü, yekpare al çuhadır. Kenarların- kamı.zda (Resan) isminde bir saraylıdan oynamak isteyen Guvençsporlular, vakit va- ıned, Hasan, Keşfi _ Salahaddin, Gallb, Ra. 
bölüğün kuman<ianı, (müşir Tahır Pa- dan parlak düğmelerle göğse geçirilen bahsetmiştik. Bunun asıl isnılnin (Te.rsan) kıt fırsattan istifade ederek Demir Çankaya sım, Münür, Ali. 
şa) dır. Bu yüz altmış neferin, aşağı yu- bu al çuhanın üzerinde, sarı ipek ile olup elyemı kendisinin berhayat olma - kalesini ziyarette~ geri kalmıyorlardı. D. Muhafız: Fuad - Husnü, Sa!fet _ Lütfi 

h h w:- M :...ı· • ·..tı • f B 1 d•ı. tashih n tanib eyleris. Çankayanın bir huc~~~ esnasında Oı han Cihad, Ahmed - Salih, İbrahim Ali Rıza iz. karı yüz neferini, - hemen emen ep· ı-..ı ecııuı ru.şaru 11i>•enmı.ş ır. aş a- .. mı takımının birinci golunu atmaya muvaffak: z t Naci. ' · 
ıi (bektaşi) tarikatine mensub - Ama- oldu. G. spor mağlüp vaziyete düştükten son e ' 
vudlar teşkil eder. Geri kalan a tıruş --, 1 R A D y o rn D. Çan ayayı sıkıştırmaya başladı. Çan-

1 D kt ka.yalılar nedense isteksiz ve cansız bir 0 _ Gençlere geçt · Seri bir oyun tutturan Oenç-
1 ~ 1 k Maça Muhafızlar başladı ve top hemen 

nefer, Türk, Arab, Boşnak ve birkaç Bir o orun yun oynuyorlar, G. sporlularda bir canlılık ler, ilk dakikalarda vaziyeti lehlerine çcvlr-
Çerkesten ibarettir. GU IUk Çarşamba _ göze çarpıyordu. ınek istiyorlar, Muhafız kalesine inen sata-

Bu bölük efradı, kami1en nefer de- n B UnkU p Otuzuncu dakikada D. Çankaya gene Or haddinin ortata~ığ~. topu Ali gole çevirdi. 
ğıldır. Bunların içinde - mesela, ~{ÜÇÜk Notl•rından (*) ug rograrn hanın ayağı ile -ikinci golu kazanıyor ve bir Muhafızlar ustun oynuyorlar. Bu arada 
Tahir Paşa gibi - (liva) rütbesini haiz 1 Birincikanun 1937 Çarşamba penaltı vuruşunu gole çeviren o. sporlular hakem Sa!feti oyundan çıkardı. Muhafızlar 
Paşalar; Halil bey, Yusuf bey, Haydar Ve rem ve i s T A N 8 u L <2 - 1) vaziyete geliyorlar. Devre boylece bi- on kişi oynamalarına mukabil hliklnı oynu-

1 
·· . t tıyor yorlar. Bu arada Muhafızlar bir penaltı kı.-

Gani bey vesaire gibi bir iak•m mira- Alkolizm Otle neşrıya ı:_ İkinci devrenin 15 dakikası D. Çankaya- çırdılar. Lakin devre sonunda beraberliği te 
]aylar da vardır. Bölüğün takriben yn- 12.30: Plakla Turk musikisi. 12.50: Havadis mn miıdafaaslle geçti. Bugün güzel oyna _ mln ettiler. 
rısı, rütbeli zahittir. Ancak diğerleri M'4hur verem mütehassısı Profesor Lln- 13,05: Beyoğlu Halkevl gosterlt kolu tarafın- yan Nihad yerinde müdahalelerle gole m~- İkinci devre umumiyetle mütevazin geç -
llefcrdır. . dozl daha çok zaman evvel: 1 dan bir temsil. nl oluyor. KAmll durgun oynuyor, nihayet ti. zaman, zaman takımlar haklın oynadı-
Bunların vazifeleri, hakiltalen (n~f- Yanı alkolizm vereme zemin hazırlar, Akşam neşriyatı: baskından kurtulan D. Çankayalılar açıldı- lar. Bu sırada bir gol daha çıkaran Yuha -

L'alcollsme pall le llt de la tuberculo e.. 1 

si hümayun) u muhafaza etmekti. Fa- demişti. 1 18.30: Pllkla dans musikisi. 19: Blmen Şen tar ve oyunu diğer nısıf sahaya intikal et - fızlar oyunu (2 - 1) gallb bitirdiler. Muha -
Doktor (KuseliJ orasenln servisinde ve- ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve tirdiler. Verllen bir serbest vuruşu gene Or- !ızhlar çalıştılar, Lakin Gençleri daha ilk 

kat asıl vazifeleri, sarayın dahili inzi- remler arasında yaptığı tedklkte içkl halk şarkıları. l9.30: Radyofonik komedi han isabetli bir çekişle gole tahvil etti. Va-ı karşılaşmalarında fena bulduk. Daha çok 
batını temin etmekti. Bu böli.ığün ku- içenlerin nlsbetlnin çok olduğunu te.;blt 'Bir vak'a). 19.55: Borsa haberleri. 20: Mus- ziyet !3 - ı) D. Çankaya lehinde, son daki- çalışmaları llzımdır. 
mandam olan müşir Tahir Paşa; adeti etmiştir. Şöyle ki, yuz veremllde alkolik- tafa ve arkadaşları tarafından Turk musiki- kalarda D. Çankaya tamanıHe hAklm oynu- Selim Tmıan 
sarayın bir (dahiliye müdürü) v.ızife- lerln nlsbeti 69 u bulmuştur. Halbuki ay- si ve halk şarkıları. 20.30: Hava raporu. 20. --__ ...._ ·---.-. 

sini ifa ederdi. Abdülharnide, şehzade- nı hastanede veremli olmıyan yüz has- 33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20. İncrlltere bugün Çek milli Yeni bir futbolcu 
M d tada alkolizm nlsbetl yüzde 55 ı bulmuş- 45: Nezihe ve arkadaşları tarafından Turk ~ 

liği zamanında intisab etmişti. er ' tu. Doktor Jul Kormon da buna benzer musikisi ve halk şarkıları, (saat ayarı>. 21. takımı ile karşılaşıyor alım sahrrı doğru sözlü, hatıra gönüle bakmaz. 1''a- blr istatistik n-retmlştir. Hastanesine ıs: Şan orkestra refakatlle: Bedriye Tıizün 
k lb. ~.. 1934 i P d 1 i Ut ç İnglltere lig maçlarında çok iyi vaziycttt kat lüzumsuz yere de kimsenin a ı- giren bin hastanın 442 si alkolik ve tarafından. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans ha- senes rag a yapı an ng ere- e. .. .. , 

ııi ve hatırını kırmaz bir adamd1• Diye- 558 i içki kullanmıyanlardı. Bu 442 alko- berleri. 22.30: Plakla sololar. opera ve operet koslovo.kya futbol maçının neticesi 2 - 1 İn- olan Chelsea klubu birinci ligde on Jedlnc 
d lik arasında 200 veremli tesbit etmiştir. parçaları. gillzlerin mağlübiyetil~ neticelenmişti. Çek - vaziyette olan. Bolton Vandrerz takunının BO bılirim ki sarayda Abdülhami in en ıer 0 tarihten sonra Ingllizlerle hiç karşı _ içini 12 bin Inglllz lirasına. satın ıılmqtu 

güvendig-i sadık bir hendesi varsa, o da Şu halde yuzde 45 nlsbetlnde bulunuyor 1 Birinclkinun 1937 Ç&J'1&mba laşmamışlardı. İki taraf arasında yapılan Bu oyuncu bir çok defalar Inglliz milli ta -demektir. Halbuki içki lçmlyen 558 kişi 
mu""şir Tahir Paşa idi. Abdülhamidı:ı ANKARA bir anlaşmadan sonra İnglltere ile Çek mil- kımında oynamıştır. meyanında yalnız 41 veremli bulabilmiş- ö 
huzuruna, izinsiz girerdi. Bazan kula- tir. Bunun da nlsbetl ancak yüzde 7.34 tıe neşriyata: li takımları bugün Londrada karşılaşacak- Hakem buhran• 
ğına çarpan saray dedikodu aı mı, kı•n- gelmektedir. 12,30: Muhtelif plalı: neşriyatı, 12,50: Plak: I:ırdır. Maç, ikinci lig takımlanndan olan İstanbul futbol maçlarında bir çok ha _ 

dine mahsus saf ve basit ir ısan a pa- . il ve harici haberler. denen stadda yapılacaktır. ·em erın vaz e er aşına ge me"""6 ... en b 1. 1 Doktor Lög" ran veremli insanlar arasmda Tiırk musikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahi-ı Totenham kliıbünün sahası White Hart Lıon k 
1 

. if 
1 1 

b 
1 

Aııw~d 
h A b alkolik olduklarını itiraf edenleri evvel~ maçlar son dakikalarda güçlükle yapılabil-dişaha söyler; atta azan: 1 bir tarafa bırakarak içki lçmlyenler me. Akşam n~rlyatı: 1 Bugunkiı maça çıkacak İngiliz takımı şu mektedlr. Futbol ajanlığı yarın ak§am bl -

_ Uymayın .. böyle adamların söz- . . .. ekllde tesbit edilmiştir: 
yanında görülen veremlllerln mikdarı!lı 18.30: Muhtell! plak neşriyatı. 19: Turk Woodley (Chelsea), Sproston (Leedsumi- rlnci llg klüblerlnl davet ederek hakeml~rln 

lerine uymayın. Bunlar, sonunda başı- 1 kadınlarda göriılen veremlller derecesini musikisi ye halk şarkıları: <Servet Adnan ve ted), Barlı:aa <Mancester), Crapston (Arse _ ~ı;_~!~~~.1 . .!~!!~~!!!..~.!!!~~ .. ~!!~~~~~~-
nıza bir felaket getirirler, diye, Abdül-, geçmediğini ve olüm cedvelinde hemen arkadaşları). 19.30: Saat Ayarı ve arabca neş- 1 nal>. Cullls (Walver Hapton). Cooplng (Ar- il ı ti 
ha ·d "h ti d d d. hemen aynı nlsbetı muhafaza ettiğini yat olarak seç m ş r. 

mı e nası a er e e er ı. nyat. 19.45: Turk ınusilı:lsl ve halk •arkıları: senal>, Matthems ıstok Sity), Hail (To.ten Çek takımında sekiz oyuncu m-hur Bpar-göstermiştir. (Lögran): cVekayi isbat et- .., - .. 
Tüfekçilerin vazifesi, saray kapıla • mittir lı:i, insanlar muayyen bir yaş dev- (Haldun ve arkadaşları). 20.15: Konferans. Ham), Mills (Chelsea), Coulden (West Ham>, ta'dan, bir kişi Kladuo'dan, iki oyuncu da 

rından başlardı. Sarayın bütün dış ka- rine girdikten sonra verem olmaları key- 20 30: Plakla dans musiki.si. 21: Ajans ha- Brook <Mnncesterl. meşhur Slavyadan ayrılmıştır. Maçı Belçl -
pılarmda, ikinci fırkanın taburları ef- fiyetlnde en esaslı bir amil nrdır: o da 1 berlerl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası . 21.55: Arsenalın meşhur sol açıtı Bastın ihtl - kalı bir hakem idare edecektir. 
radından birer çavuşla dörder nefer si- allı:ollzm'dir. diyor. Yarınki proeram ve İstilı:li.l marşı. 

lahlı nöbetçi bulunurdu. Ev~elce bul <•> a. •otlara U.lp 1&klayınuı. J•lıu\ 1 HER 1:.Vi SEViNDiRECEK BiR HEDiYE 
nöbetçı·ıer süngu·· takmadan nobet_ bek-1 b r allılanae yapı~tınp lı:eftlotr-rn•• Y•1t'"'•· 1 M E RY i M 

- iık111tı aaman111w.•a •• ••&lal' •ır •okıer N E K E R ierlerdi. Fakat, - ilerde anlatacagım rıbl fmdadınwa .. u.-11111r. 

cür"etkarane bir hadiseden ~onra, ~ün- ır------------------ı 
gü takarak nöbet beklemeyı usul ıtti-
haz etmişlerdi. İşte tüfekçiler, bu nö
betçilere refakat ederlerdi. 

Nöbetcl 
;_czaneler Her kapının iç tarafında kücük bir 

~ Bil ,_. Dibetel eJaa eesaneler fanlar-
baraka bulunurdu. Bu baraka ·arda si- dlr: 

vıl elbiseli, ceketlerinin altında büyük t.tanlnd cllM&indeldler: 

bır saldırma ve bir Karadağ rovelveri Akaarayda: <Şeref). Alemdarda: <Btre! 
bulunan dört tüfekçi ott.rrurdu. Bun- Nept). Beyuıdda: CAaador). S&matya-
ların bir tanesi, o1cumuş yazını-- olur- da: <Rıdvan>. Emlnö.."lünde: <Hüseyin • 

'l Hüsnü>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Jl't>-
du. Çünkü bu kapı nöbetçilerinin va-ı nerde: <Vltall). Şehremininde: <Hamdi). 
2ifesi, hem nizamiye efradı ile kap!yı Şehzadebaşında: et. Hattı). Karagllm-
beklemek, hem de kapıdan girib çı _ rükte: (Fuad). Küçükpazarda: CHllı:met 
kanlan, birer küçük kağıt parçasile cemil>. Bakırköyünde: Cİstepan>. 
• h 1 Beyofla cibetindekller: 

aer a müşir Tahir paşaya bildirmek- İstllı:lll caddesinde: COalatuaray, Ga-
ti. Tahir paşa, okuyub yazmak bilmez- rih). Galatada: <Hidayet>. Kurtulufta: 
d. Fakat gene tüfekçilerden ve kendi (Kurtulllfl. Maçkada: <Feysl). Beflktaı-
adamlanndan kolağası rütbesinde ta: (Süleyman Receb). 
- smi aklımda kalmamış _ bir katibi Botaziçl, Kadlköy ftl AdalanlakDer: 

Üsküdarda: (Ahmedlye). Sanyerde: (0.s-\:ardı. Bu katib, kapılardan gelen ka- man>. Kadıkljyünde: (Moda, MerknL 
ğıtları derhal paşaya göstermek'e be· Büyükadada: <Halk>. He1belide: CHalk). 

raber, saat ve dakikasile bir deftere ·----------------

--~----

kaydederdL ~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~-

Tüfekcilerin en mühim nöbet yeri, 
(haremi hümayun kapısı) dır. Bu ka
pıda. resmi ve sivil eıb·seli daima se
k ·z on tüfekci bulunur. Fak t bu kapı
n n asıl gedikli nöbetcisi, miralay Boş
na ~ Yusuf beydir. Bu da, Abdülhami
d n son derecede emniyet ve muhab
betini kazanmış olan şahsiyetlerden
d .. 

Tüfekciler, hazan ve bılhassa gecele
r-. saray etrafında ikiser ikişer devriye 
ezerler. Ve, ayak sesleri işitilmemek 

ıçin potinlerinin üzerine abadan bir 
ter1 k giyerler. Bu devriye esnasında 
bunlara tesadüf eden kim olursa olsun, 
nereden gelip nereye gittiğine dair he

Madeni kutul rda olduğundan terktlu ve tesm değışmez. Nazleyc'. 
soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, diş ağrılarına senelerdenberı 

tecrUbe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

ALGO PAN her eczanede bulunur, 
dikkat • • 

ısm1ne 

sab vermiye mecburdur. 
ı'üfetcilerin başlıca vazifelerinden 

Türkiye Umu.n 

Flektrik divar saatleri 
Elektrik cereyanına lüzum olmaksızın, 
kurulmadan, adi bir ceb fener pilile 
1 O ay kadar çalışır. Makinesi havaya 
ve toza karşı muhafaza içerisindedir. 

Avrupa ve Amerikada eski usul zem
berekli saatlerin yerini tutmuş oları 
N E K E R elektrik saatlerini alınır. 
Bilcümle tanılmış saatçilerde bulunur. 

Acent .. hğı ve toptan satış yeri : 
Maruf NE K ER cep ve kol saatleri deposu, İstanbulda~ Sultanhamam ci

varında, Katırcıo0 lu hanında 3 üncü kat 5 - 7 No. da. 

RENKER KARDEŞLER 

Istanbul Liman 
işletme idaresinde:: 

1 - İstanbul ve Trabzon limanları için muhtelif tip, evsaf ve kabılıyette vinç
ler ısmarlanacaktır. 

il - Bu işle alakadar ve tam bir ihtısası olan müesseselerin idaremiz fen h"9 
yetine müracaatla şartnameleri almaları ilan olunur. 

III - İşın yüksek teknik hususiyeti itibarıle, idaremiz, alakadar mi.ıesseselerin 
bilhassa mühendislerinin ve fen mümessillerinin müracaat etmelerini bildırmeği 
faydalı bulmaktadır. 

iV - Milracaatlar en son 15 Birincikanun 937 Çarşamba gününe kadar yapıl· 
mak lazımdır. 

V - Müracaat edecek müesseseler şimdiye kadar diğer başlıca limanlarda vü
cuda getirdikleri mümasil teslsat cetvl'lini ve mezkur limanlar idarelerinden al-
d.ıkları ınuvaffakiyet vesikalarını ve bu işdeki ihtisaslarını tesbile yarıyacak 
diğer wsaHri 'inüraeaatlannda tem ede~erdır. c796h 



l BirincikAnun 

Sıhhatınız 

namına 

ı.NO'S •'f"ruit Salt"; biıtOA 
dünyada rııbhatın en litü ve eB 
müessir yardımcı11dır. Hemen 
berg-ün kliçük rahabnzhklartn 
büyük hastalıklar tevlit ettiği 
rörülmektedir. Bu köçilc rahat• 
eıxliklann ıaenfei, inkib.-z oldm
tu bazen farkına bile varılmu, 
Muntazamen alındıtı takdirde., 
·ENO'S, tabü tedbirlerle dahili 
temizliti temin eder ve barsafı:.ıi 
ları yakan ve zehirliyen zehir. 
leri giderir. Buründen bir şiş& 
ENO'S alınız.. ENO'S un hiçbir: 

fÇ;.::71-..;:::;,~' mümasil milstahzarla kabili kıy•. 
olmMlıt101 hemen anlıyaca.bınıı:. 
ENO'S, 90nderece tek.sif edil· 
miş bir toz olub, granüle ~k· 
?indeki mümuil mü.tab.ıarl.ar-

dan daba kat'i bir 
tesir icra eder. Mo
k ay e a e d e D 10nra 

ENO'S almakda ~ 
ediniz. 

E NO , ... Frult Saft", us.1 
de Fruıt" ve •·Meyva Tu
zu" kellmelerl fabrika 
markası o ı a r a k teeoıı 

bütQn 

taklitlerını 

· - edllmlttlr. 

Yalmz Türkiye 
ve 

Türk Milleti 
1 ç i n 

YAPTIRILAN 

BOZKURT 
ve 

HALK 
tıraş bıçakları ~==~~~ 

Muhterem Anadolu ve Trakya Tüccarları: 
Eğer öz KARDEŞİNİZE yardnn etmek, ve müşterilerinize ıyı 

mal satmak isterseniz velevki kazancuuzdan ufak bir fedakarlık 

yapsanız dahi 

Her Halde Öz Türk Çocuklarının Malı olan 

BOZKURT ve HALK 
Tıraş Bıçaklarını Satmağı Tercih Ediniz. 

Unutmayınız ki: Öz kardeşinize vereceğiniz pa.ra dalına 
güzel Yurdunuzda kalacaktır. 

EY TÜRK OGLU TÜRK 
Sana Türk Oğlu Türkten Başkası Yar Olmaz. 
Sahibleri: Fehmi ARDALI ve Mehıned BOZKURT, 

İst anbuJ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mahallesi Sokağı 

1.!sküdar Selimiali Tekke 

Üsküdar Hacı hes-
nahtun Kireççi 

No. . Cinsi 

29 Ev 

29 • 

lbsaniye İhsaniye 

Beylerbeyi Abdul
lahağa 

Bostan ô • 

Bostancı 

Bostan ve 
Dereboyu 11-15 baraka 

Küçükyalı 8 Bostan 
bin 2 M. • 

Aylık kirası Kira müddeti 
Lira 

5 31/5/938 

6 

Se. 100 

> 25 

• 
• • 

1/11/940 
28/11/ > 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yer ]er kiralaktır. 8/12/937 günü saat on 
beşte Kadıköy Müdürlüğünde ihaleleri yapılacaktır. (7945) 
.............. 1 ............................... .... 

Türk Hava ({urumu 

UYüK iYANGOSU 
ikinci k•tlde 11/Blrlncikln11n/1937 decUr. 

Eü)ük ikramiye: 40. 000 Liradır .•• 
Bundan baıka: 15.000, 1~.000, 10.000 

(20.000 •e 10.000) liralık iki adet mükafat 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
iştirak eC:iniz. .• 

Liralık ikramiyelerle 
yar!lır .. 

eden bu piyangoya 

l 

SON POSTA Sayfa !l 

BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
ARTRİTIZM • 

BÜTÜN 
ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 

AGRILARI DiNDiRİR 

Dünyanın meşhur şıekercisi 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Akid• ·eo kuruş ı Fıstıklı lokum 
Bayram tekeri 80 " Kaymakh lokum 

120 kuruş 
120 

" KADIKÖY Sah§ yerleri: B A H Ç EK AP 1 BEY O G L U - KAR AK Ö Y • 

Taşradan sipariş için: AL 1 M U H i D D i N Bahçekapı, İstanbul 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas
sa yavruların cildlerini ve ifra -
zatı nazarı itibara alınarak ya .. 
pılmıştıı. 

ilan T a.rif emiz 
Birinci .ahile 400 briıı 
ikinci ıahile 250 • 
Vçiincii •ahil• 200 • 
Dördii.ncii aahile 100 • 
iç .ahi/eler 60 • 
Son sahil• 40 n 

Muayyer- bir müddet zarfında fazla
ca mikdaıJ.a ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemızden istifade ede· 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar :ç!n ayn bir torife derpiş 
edilmiştır. 

Son Pc;,sta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese muracaat edil
melidir: 

llincılık Kollektıı ŞirketJ. 
.KaJıramanude llaJı 

Ankara cadd.a 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

B'R BAYANIN AŞK 

.,E GÜZELLİK RÜYASI 

L.T. PIVER 
PARFÜMÖRI L.T. PİVER İstanbul Şubesi. 

PARIS 

Osman Bey, Ahmet Bey sokak lfo. 56 İSTANBUL 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksUrüklerle 
bronşit, astnı, ve boğmaca 

öksürüğünüiı kat'i ilacı· 

dır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

ıayaru dikkattir. 

8UtU11 eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, istanbul 

ŞURUBU 

_..,,. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Post& kutusu) 1 ~55 Hormobi11 

Galata İstanbul 

Son Pos;:-~&;.;::--~--=' P R O F 1 L A K S 1 N • Neşriyat .Mi.:dürü: Selim Ragıp Emeç r 111111 N ~\ 
.. -oni. s. Ragıp EMEÇ \-. Belsog"' uklug"' u ve Frengiden korur • .......J 

SAH1P~ A. EkTerıı U.~AK.LIGJJ. 
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81.rln.clkinun 1 

Hasta Olup Sonra Çareler Aramak, haçlar Almakdan~İse, Hastalanmazcİan Evvel Buna Miiui 
Olabilecek Tedbirler Almak En doğrusudur. Soğuk Algınlığına Karşı Alınacak En Sıhhi 
Tedbir ise, Sıcak Bir Fincan Çay İçine Bir Kaşık KAN V AK Koyup İçmektir. Tabii 

KAN Y AK Temin Ettiği Büyük Faydaya Rağmen Çok ucuzdur. 
15 SANTi LİTRELiK BİR Ş'ŞE 40 KURUŞTUR. 


