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Antakgada çarşı kapalı 

Türkler Fransız delegesinin 
aleyhinde aldığı vaziyet 

gittikçe meydana çık1yor 
Notamız kısa 
Bir zamanda 
Verilecek 
Ankara, 1 (Hususi) - Hatay hak· 

kanda hükfunefünizin Fransaya verece· 
ji nota Vekiller Heyetinde kararJ.pa 
maslar dahilinde bugün hariciyede ha
arlandı. Notanın verihneal kısa 1tir A• 

maa meselesidir. 

Fransız delegesinin 
müdahaleleri 

Haleb, 1 (Hususi) - Hatayda Fran
az delegesi Garonun müdahaleleri ve 

(Devamı 'lO unctı •t1fadli) 

Hatayhlan milli 
vazifeye davet 
intihabata iştirak için 
Türkİ)ede bulunan 

Hataylılar davet ediliyor 

Hata·yın hakkını 
isterken Suriyeden 

birşey istemiş 
olmuyoruz! 

Yazan : Selim Ragıp Emeç 
Abd~ vefasızlık, muahedelere riayet

sidik §iklyetlerine en çok mlkes o • 
Wı matbuat, tereddücbOz olarak dene. 
bilir ki Fr~nın matbuatuiıt. Bu 
matbuata bakarsanız, bugünkü dünya
nın hoşa gitmiyen durumundan Ai • '°"°"" 13 iitl.ci Nf/fada) 

Türkiye gibi 
Suriyenin de 
gözünü dört 

açması lazımdır! 
Yazan : Muhittin Birgen 

Suriyeden gelen haberler, orada gaf
let havasının henüz devarn ett!ğini gös
teriyor. Hatay istikllli münasebetUe, 
hldise aleyhinde, ısmarlama olduğu 
için cansız cansız nümayifler yapan, 
parlamentosunda yeniden bu istiklll 

(l>eNmı 2 itlCi ıa!lfadıa) 

Hataydaki tecavüzlere 
karşı üniversiteliler 

lı ·1gün miting yapıyorlar 
. 

Talebe öğleden sonra Beyazıd meydanında toplanacak, 
Hataydaki haksız tecavüzleri protesto edecektir 

Di• VmwniM ôtıinde toplana" talebe 
Hatay anayasasının ilAn edildiği gün karşı Antakya, İskenderun ve diğeı 

bayram yapmak, tezahüratta bulun~ı Jiatay şehirı.rlnde müsterDlekecile1 
mak isteyen &taylı kardeşlerimize (Det1G""1 J.1 a-;, •tfada) 

Muhiddin Ostündağ ile bir mülakat 

Vali şehirde yaptıkları 
tedkikleri anlatıyor 

Et fiatlan ucuzlablacak, yol meselesine bilhassl 
ehemmiyet veriliyor, reni bir çocuk parkı y .. pılacak, 

otobüs flatları indirilecek 
Vali- ve belediye reisi Muhiddin Uı-,Acaba, ol~ca mes'uliyetini sırtında · a· 

tündağ, tam bir haftadır, İstanbul teb- şıd.ığı bu koca şehrin bu şehir kad.:tr 
rinin dört bucağında dolaşmaktadU'. (Devamı 10 uncu sayfada) 

'Hal.ay Erkinlik Cemiyeti genel merke
zinden: 29 Teırinisani 193'7 pazartesi gü
nünden ıtibaren Hatayda stat!i ve ana 
yasa mer'iyete girmiı olduğundan Tür -
kiyede bulunan Hataylılardan yirmi ya
pnı 1kmal eden erkek vatandaşların Jn
tihabda ıeylerini istimal etmek gibi miJll 
vazif~lerini yapmak üzere Hataya git -

m_eıe=--=ri ric_a olun..,,.._ur. _________________ ,___.J CMemleket meseleleri =1 
J k U V t J • Galatasaray 

apon ve erı Caddesinden Acı, fakat doğru bir cevab! 
Nankine yaklaştılar Bir kız kaçırıldı Bir okuyucu bqka memleKetlerdeki milli kütübhane 

Son günlerde ga- sayılarını sıralayarak "Ya biz?,, diye soruyor. Bizde 
Japonlar yakaladıkları Amerikan ve ltalyan gemllerini rib bir kız kaçırın• kitab yok ki, kit~ b basılmıyor ki kütübhanemiz olsun! 

d .. b b ak l h•d• hidisesi olmuş, Ni. un s r eat ır bar, a ıae de kapandı tantaşında oturan 

I.ondra 1 (Hususi) - Japon bahriyesi, bcl(in ıerbut bırakmıpu. 
dün Şanghay limanında zaptettl~ iki İtal- Japon makamları İtalyan ve Amt-rJka 
7aa römorkörile bir Amerikan gemtainf (~tıU 10 UKCV •llf•d.ai 

Muazzez i1mınde Okuyucularımdan ı 
bir zat, bana bir' 

13 yaşında bir k ı7 melrtub yazıyor; bu 
90eu~u meçhul b ! l' 

erk ı tarafından rnektubda, Franaız-
Bamıırmaya ka • tarın La Vie et la 
çırılmıştır. Kız hi- Science mecrnuasııı-
dieeden 40 gün son Mua.ıe.ı dan naklen bazı ra-
ra da aileaiııe teılfm edilıniftir. k a m l a r veriyor. 

(Devamı 10 tıncu sayfada) Mecmua, bu sene-:;::============- nin geçen ayına aıd 
Bata~ 'farilaladea Bir Y~k 

Antakya Muhasarası 

Antakyaya 800,000 kişilik Ehliaalib 
ordutıu k4'rl' ycalM? bir awç Jcahra
man Tüt"k müdafaa ediyMdtı. Mw
ıara Haçlılan• Nrk erirleri,-d Pm~
hp 1Jİ!l•cek kaciar Nhfet PteNne • 
lerifte t"cığtnen. t4m yedi "11 ftlrdü. Ka
le, e6n bir Enneni döta.maiaita ihtmeri 
olmasaydı belki hiç d-ü§miyecek. ta-

nüshasında Fransa
nın kültür tetlôl'tı 
nokaanmdan acı acı 
ş i k l y e t eder
ken, milleUerin nü-
fuslan ile kütiibba- •oeJcouaM Lala lsl.,1t•nl 

rlhit& ıeyri deği§ecekti. 

Yuu: İamail Baaıl Daa ... end 

(Yazısı 9 uncu sayfamızdadır) 

neleri adedi hakkında . pyle bir t tir: 
takım istatistik rakamlan ne,rean&t - {Dıraı JI tiael .lilld"W 

Seyhan, Ceyhan nehirle~·.· 
taşdı, köyler su albnda ••• , 

(2'8ifril4tı 'iaci •Jdad&) 

• 
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Her gün 1 
Türkiye gibi 
Suriyenin de gözünü dört 1 
Açması lazımdır/ 

- Yazan: Muhittin Bir en 

(B:ı.stıırafı l ind ıayfada) 
aleyhinde protesto kararları &lan Suriye, 
muhakkak gaflet içindedir. Biliyoruz ki, 
şu dakikada Türkiyeyi Hatay karan a -
leyhinde tahrik edenler, iki yüzlü bir s:~ 
yasctlc Suriyenin parçalanmasını temin 
için her çareye başvuranların rizzat ken. 
dileridir. Onlar, Suriyelilerin kuiaklarına 
sokularak cİtiraz ediniz, protesto ediniz, 
Sancağı kurtarmak için her şeyi yapınız! 
Biz de s:..zinle beraberiz!. diyorlar. Fa • 
kat, Hatay bahsinde Suriyelilerle bers -
ber olduklarını söyliyenler, Suriyenin 
k"ndi milli hayatı, kendi istiklali ınesele
sı çıkınca derhal onun aleyhine dönü -
y >rlar ve Suriyeyi parça parça etmek 
için ia :tım gelen her tedbire başvuruyor
hr. lngılterenin Filistini taksimı mese -
l••sı mcrdçe, açıkça yapılmış bir siyaset. 
tir. Ayn i ıaTZda dahi daha beter bir §e
k;lde Suriyeyi parçalamak istiyen müs
tcrnlekecıl~r ise, ayni siyaseti bir istiklfll 
maskesi altında saklamaktan başbı bir 
şey yapamamışlardır! 

* Cebel'i Suriyeden ayırmak ıçır. her 
türlü tedbire baş vuran, Arablık vicda -
mnı para kuvvetine satın almıya çalışan 
müstemlekeci ruhu, Suriyeyi sünni ve a
levi olarak birbirine düşüren kuvvetin 
aynidir. Suriye Ceziresini, beş on b'n or
tod0ks hesabına Suriyeden ayırmak için 
çalışan, Türkiye değildir. Cezire petrol • 
!arının tapusunu ellerine geçirmek istı -
yenler de ayni insanlardır ve Türkiye bu 
mesele ile alakadar bile olmuyo:-. Sıırı • 
yenın ku;ağına, Hatay meselesinde, va -
tanpcrverane sözler fısıldıyanlar, Suriye 
bankasının eshamını ve bütün Suriyenin 
sen•etini, cütün Avrupanın en tehlikeli 
parası olan frangın kuyruğuna takmak 
istiyenlerdir. 

Talihin ne kadar garib bir cilvesidir ki 
mı.itemadiyen kıymetten düşen frankla 
ellerindeki kıymetlerin eriyip gittiğini 

gören SuriyeliJer, bu kıymetlerın enka -
zını olsun kurtarabilmek için Osma:ılı 
!mparatorluğunun yirmi sene evvel bu 
memlekete ektiği altınlara sanlmakta • 
dırlar! 

!iü1asa, Suriye parçalanıyor, Suriyenin 
SCIVC!ti .müstemleke muhtekirlerinin eUJe 
yağma edi!iyor da hala bir takun Suri • 
~·€'lilerin, vatanperverlik namına, Tür • 
ltıycye karşı cephe yapmıya çalı~tıkları 
~örü•üyor. Gafletin bu derecesi Arablık 

Resimli Makale: X Kader fırtınaları.. X 
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ozun Kısası 

Fransa! 
Nereye gidiyorsun?! 

E. T:ılu __ ... 

N ereye gidiyorsun, Fransa'?! 
Derin bir gaflet uykusundasm. 

Sana bel bağlıyanlar, senin sözlerine ina· 
nanlar, sendeki Fransız şövalye ruhu • 
nun elan hiç bir tağyire uğramadı • 
ğmı, ahde vefa, hukuku beşere r iaye: ve 
hürmet, zulümden nefret, m;ızlı'.'tmlnru. 

muavenet gibi necib faziletleri nefsinde 
ce:c.ıettiğinı söyliyenler, arzettiğm bu • 
güı:.kü manzara karşısında mebhutturlar. 

Harfcdeki ajanlarına söz geçiremiyor
mm. Dürüs~lüğünle, efendiliğin, ciddiye
tinle bir vakitler beş kıt'aya örnek olan 
sen, bugün, imzalamış bulunduğun a - · 
hidlerin hükmünü bir sömürge memu -
runa !cra ettirebilmekten acizsin. 

Kış mevsimınin karlı, :trtınalı, boralı günleri olur. Böyle 
zamanlarda muhit göze görünmez tehlikelerle doludfü, in

san gayri ihtiyari olarak kendisi için bir sığmak araı-, bilir 
ki tabiat kuvvetlerinin galeyanı muvakkattır, tehUkenin 
geçmesini iltica ettiği yerde bekler. 

Tabiat kuvvetlerinin galeyana geldikleri zaman olduğu 
gibi insan ruhunun fırtınaya tutuldukları zamanlar da var
dır, bu zamanlarda tabiati nasıl kontrol altına alamazsak 
kendi ruhumuzun taşkınlıklarını da öylece kontrol edeme
yiz. Böyle zamanlarda en r.kıllıca hareket müsbet veya men
fi hiç bir şey yapmıyarak fırtınanın geçmesini be!denıektir. 

İşte Hatay!. Ona, ana yurddaıı ayn 
düşmekle esasen bedbaht olan bı.. halis 
Türk bölgesinin mukaddes istikla~ hak -
kını tanıyan ahidnnmenin üzerindckı im
zan henüz kurumadan Garo adında bir a· 
dam çıkıyor ve senin o imzanın şerefi ile 
haysiyeti ile pervasızca oynuyor .. v t• sen 
susuyorstın! 

1.'arlhinde emsali bulunmıyan bu de · 
rece acz ve bu türlü şaşkınlık h epimizı 

hayretlere düşürmektedir. Biz Türkler, 
seni, verilen söze, edilen yemine, k eneli 
zararına dahi olsa, sadık sanırd1k. Görü
yoruz ki dünya ile beraber sen de dcğış. 
mişsin. Hasta adamları canlandıran ın . 
Jnlnb seni uyuşturmuş .. asırlarca söyle 
nip duran ruh asaletin, hakperestliği n, 
o asaletin ve o hakperestliğin esaslarını 
kuran, ınüdafiliğini yapan büytık ölü • 

( so:z 
Glaskovda erkek 
Talebeler gün örerler 

ARASDNDA 
·----........ ~~--------------" HERGüN BiR FIKRA 

Teşekkür edemez 

Sözünü tutan 
Vefakar bir sevgili 

) 

Ercümend Ekremden bahsedHiyor- krink bt>raber, Pantheon'un tozlu kub. 
du. helerinin altında gömülü gibi duruyor. 

- Ercümend Ekreme ellinci 'Yıldö- Fransa! Silkin ve uyan! Son çeyrek 
· nümü flıiinasebetile yapılanlar belki asırda pek sarsılan haricdeki (prestige) 
başka bir muharrire de yapılabilir. ıtibarına, Garo gibi maceraperestle: nihai 

Dediler .. bir kadın muharrir aö::e cıarbeyi vurınağa hazırlanıyorlar. 
1 atıldı: Evet, Fransa!. Senin için mesele, Hn • 

- Bir kadın muharrire de yapılır tayın istiklfıli davası değildir. Sen d~ 
mı? pekala bilirsin ki Hatayın arkasında yep. 

- Niçin yapılmasın, fakat Ercü. - yeni, dipdirj, manen ve maddeten kuv . 
mendin yaptığını h~ bir kadın ya - vetli on yedi milyonluk bir Türldin en • 
pamaz. mıası vardır. Bu camia, nihayet, tallı • 

- Yani onun eserleri tarzında eser lıkla, hüsnü niyetle halli fasledilerni· 
yazamaz mı? yen davaları başka yollarla kesd:rip at. 

- Y n1c, onu da belki yapabilir. İngtliz dclikanlı)ardan biri daha mağa kadirdir. 
_ Yapamıyacağı nedir? mektebde talebe iken bir genç kızı sev- Fakat sen, Fransa, nereye gidiyorsun? 
- Kendisinin elli Yll§ına gelmiş ol- miş. Müstakbel kansile ileride kura- Garo'Jann seni nereye sürük!üyorlar~ 

duğunu gazetelerle ilan edenlere Er- cakları yuvayı hayallerinde yaşattr, Farkında mıı::ın? 
cümend gibi teşekkür edemez. dayar, döşerlermiş. Günün birinde kız- Ana vatanda temiz ve vicdanlı görü .. *- * cağız ölmüş. Fakat delikanlı bir türlü nen memurların, deniz aşırı yerler:-! git • 
L d ll llç onu unutamam~. Hayalinde beslediği tikleri zaman zalim, nemrud kesiliyorlar. 

or a ıBX odayı döşemek de bir fikri sabit halini Seni haricde küçülten, ezilen insar. küt. 
Hakkında bir hatıra almış. lelerinin ağızJarından lanet fışkırtan hep 

t il Mühendislik tahsil eden delikanlı~ on!ar, Garo ayarında kötü hizmetkarla .. * ng t~re n~zırlarından L-Ord Hali - bankaya yatırın~ olduğu 50 lirasile ve rındır. · 
Hayır, mesele Hatay meselesi değildir, ~~~ şerefin.e bırkaç sene evvel Oxford elektrik tellerini örtmeğe yanyan ka- Ve sen cnları tutmakta, onlara söz gc .. 

nan.ına acıdır! 

Sur:yeliler! Bahis, hududları içinde yir- ~nıversttesınde bir ziyafet verilmişti. lm borularla, koltuk, yazı masası yap- çirememekte devam ettikçe, gönüllerdeki 
mi beş bin Arab nüfusu bulunan cHatayı .. Glaskovda bulunan m~~bl:rden Sofraya çorba getiren garson bir dik - mış, yağ sandıklarından da kütübhane yerınden tardedilmektesin. 
Tür~iyenin eline düşmekten• kurtarmak ~ınnde erkek çocukların da ~ or~e- katsizlik neticesi olarak elindeki çor - vücude getirmiş. Elektriğini de gene Halbuki - benim söylememe hacet yok_ 
değil. müstPmlekecilerin ellerine düş - sı mecbur tutulunca, ço~uk velıl~nn - ba tabağını üstüne boşaltıvennişti. Zi- kendisi kurmuştur. Şimdi hep orada o- sen, o kaybetmekte olduğun evrensei sem, 
nıü? o!an bütün Suriyeyi kurtarıp ona ıs- den biri buna itiraz e~ış ve og!_unuJ yafette hazır bulunanlar bu münase _ turrnakta, ve ölen sevgilisine vadetmiş patiye, muhabbete her zamandan ziyade 
t;klalini vermek bahsidir. Bugün biraz yün örmekten ~ene~ış. B~un uze - betsiz hadise üzerine fena halde sin.J _ olduğu gibi, haftada bir gün de şam- bugün muhtaçsın. 
3aba açık söyliyelim ki Suriyenın ist!k • rine de mekteb ıdaresı çocugu sınıfa al lenmişlerdi. Fakat Lord Halifox kat'i- panya, havyar, tereyağı ile kendisine Fransa! Nereye gidiyorsun? 
lali davasında Türkiye Suriyenin yanın- mamış, daha sonra da mektebden çıkar yen keyfı" . k t ~ h ' ıt· ~..:ı zivaf et çelanektedir • nın aç ıgını ısse ırm1..-uen " · 
fadır ve onun davasını, kendi davası gıbi mıştır. .. .. .. .. .. ve ağzından tek kelime ıkannadan 
O"udafaa edecektir. Şamdaki bir k - ~ buyudukçe, buyuyerek, dokto!'lar, - k lk . . ç b .. b" 
t •t' ı politikacı Hatay meselesiıld açbuc- terbiyeciler arasında münakaşa mev - aya~a tta ıpk ceketını ga~et ta ıı ıkr 

' e ıze • şt B 1 .. .. . vazıye e çı armış ve yerme oturara 
urşı muhalif bir tavır alsa da almas:ı da zuu olmu ur. azı an yun ormen.ın . . . . . _. 
ı> izım s!yasetimiz değişmiyec kt" B' lehinde, bazıları aleyhinde bulunmak- sarun hıç hır ş7y. olmamış gıbı yemegı-
ougt:n Surıyede yu"kselen se el ır5. ~zcc la beraber, ekser doktorlar, yün öıme- ne devam etmıştır. 

s er, ur.ye- - B h 1. " d ı · ı d b" .. f!in sesi de.ltiJdir Bu 5 1 ld nin yorgunluk almaga da bire bir oldu- u a ı goren avet ı er en ınsı 
6 • es ere :ı anıp o - _ .. . · ·hr • 1 

tıun r;rkasmdan gidenler de sade ,, fi t gunu soylemektedirler. gayrı ı ıyan o arak: 
içindedirler. Türkiye bunlardan cc 1:a ~ _ Şimdi, Glaskovun ekser mekteble - - Bunu yapmağa muktedir olan bir 
tec s~ir olmıyacak, S~riyenin ha:~k~ ~u _ ri.n?e :rk:~ çocukl~r da kız arkadaşJan ~nsanJ h~r ~eyi becerrneğe muvaffak o-
t ık 1alini ıst!yen hakiki Suriye nasyonJ _ gıbı yun ormektedırler. Iur, demıştı. 
l:stlcrinin davalarını kendi davası telakki 
tdt>eekt.ir. Çok yakın olduğundan emin 
buhmduğurnuz bir gelecekte Türk•ye, 
biitün bu söylediğimiz hakikatlerin an -
laşılacağındnn emindir. 

* Evet, Suriyeyi pençesinde ~utmak is -
tiyen miistemlekecinin entrikalarına ka
r "o da Türkiye aleyhinde cephe yap-

tay meselesi elbet halledilecektir. Bu 
halledildikten sonra da Suriye ile ara -
mızda kardeşlikten başka bir şey k::ıl • 
maz. 'lürklerin sabırlı insanlar oldukla -
nnı Suriyeliler bilirler. Biz sabredeceğiz 
ve mutlaka, Suriye ile dostluk gayemizde 
muvaffak olacağız. Hududlarımızın yanı
başında biz bir müstemleke Suriy~ dejil, 

tam manasi!e hür, tamamen müstakil ve 
hakikaten milli bir Suriye vatanı gör -
mek ister;z. 
Varsın Suriyede hala bir takım müs

temleke yardakçıları bağırsınlar ve bir 
kısım Suriyeli de, gaflet içinde, buniara 
aldanmakta devam etsinler! 

Muhittin Birgen 

A !mangada işçiler için 
yapılan küçük evler 

Almanyada işçilerin iskanı için her 
türlü konfuru haiz küçük ve güzel ev
ler yapılması pek ileri gitmiştir. Geçen 
sene Berlinde işçi ve küçük esnafın is
kanı için 8,000 ev inşa edilmiştir. Berlin 
belediyesi önümüzdeki 1938 senesinde 
bu evlerden 15,000 daha inşa etmeğe ka
rar vermiştir. Yalnız bir aileye tahsis e
dilen bu evlerin iki odası, mutfağı, ha
mamı ve küçük bahçeleri vardır. Odala
nn :çinde kurulmuş sobalan olduğu gibi 
evin her tarafı elektrikle tenvir edilmek-
tedir. 

Bu evlerin kirası Almanyanın büyük 
şehirlerinde bu gibi evlere verilen kira
lardan ~ok aşağıdır. 

~ ·stiyen Suriyelilerin vatan haini ol. 
duklarmın anlaşılması zamanı geç değil
dir. Girdikleri her memleketi manen ve 
macideten öldüren Fransız müstemleke -
cı!erinin oyunlarına Suriyede kapılacak 

İSTER İNAN, iSTER İN ANMA! 

·anlar bulunsa bile Türkiye, temiz, n:ıs
yonalist ve istiklalci Suriye ile, vatan -
larırıı bir müstemleke sofra11nın ortası
na koyup kPnardan kemik yalamak isti • 
yen Surfj eyi ayırmasını pekala bili:. Bu
m:n için, o siyaseti hiç değiştirm ıyecek ve 
bütün kuvvetile müstakil Surlyenin dos
tu ve komşusu olma gayesine doğru yürü
yecPk tir. 

B:r arkadaşımız anJattı: tedirler ve edeceklerdir. Halbuki 20, 30 sene sonra bunları 
- Çocuğum kütüphanemi karıştırıyordu . Eline eski harf- anlıyabilecek kimse ka!mıyac.-ak, o halde bunlarJnn haki. 

!erle yazılmış bir k!tab geçince: katen kıymetli olanlannı yeni harflerle bastırmak mümkiin 
cBaba bu da ne?. diye sordu. Bir saniye durdum. Sonra: olamaz mı?• 

Bu suale evet cevabını 'ermekte tereddüd edilemez, el~t cEski r,damların çoğunu cahil bırakan dilde yazı!nıış bır 
mümkündür. yapmalıyız ve yapabiliriz. Fakat ki!ab satışı-

kitah> diye ~vab verdim. Fakat bunu müteakib düşündüm nın azlığı başlıca tabılerimizi hareketsiz bıraktıkça biz bu 
ki o eski harflerle yazılmış olan kitabların -arasında nfceleri !§in hükumet yardımı olmadan başarılabileceğine inanmı
vardır ki kıymetlerini ve hayatiyetlerini muhafaza etmek- y.:>r!lz, ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A ~ 
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2 Birincilinun 

Seyhan ve Ceyhan nehirleri 
taşdı, köyler su altında kaldı 

Köyler 
evvelce 

arasında münakalat 
tedbir alındığından 

güçlükle temin ediliyor, 
zarar ve ziyan yoktur 

[ 
Bu Sabahki J f 

1
- _Gazetelerde Ilı 
- GördUğUmUz Fikirler _J 
Cunıhmiyet - Yunus Nadi bugünkü baş

makalesinde Üniversite ııençllğinden bahset-

Sayfa 3 

Bir adam 
yanlışlıkla karısını 

zehirledi 
mektedir. Türklerin eski tahsil sistemini Balıkesirde dıkkatsizlik yüzünden 
tedklk eden Yunus Nadi, eski medresel-:!rln 
talebeye yatacak ve yiyecek tentln ettıklt'rl- çok feci bir hadise olmuş, bir adam ka· 
nl söyliyerek bugün de Unlversiteliler Içln ı;sıru zehirlıyerek öldürmüştür. 
ayni şekilde yardımlar yapılmasının zaruri İzmirler mahallesinde oturan çorab
olduğunu söylüyor. Bunun da en tolay şe- cı Ali Rıza doklor Feride muayene et· 
lrllde, her vUayetln kendi çocukları için . . - . ' N · · · d ı 
yurdlar tesis etmekle kabil olacatını ll~ve tırdigı karısı urıye ıçın ec~ane en a -
ediyor. dığı, haricen kullanılması lazım ge rn * ilacı yanlışlıkla içirmiş, zavallı ha ta 

Tan - Ahmed Emin Yalman bugün gene bu yüzden zehırlenerek ıztırab içer:sin· 
son Hat.ay hAıcliseslni mevzuu bahsederek de acı feryadlarla ölmüştür. 
diyor ki: Karısını zehirlıyen adam yaka!an 

c Fransa, iki yüzlü hareketlere ve entrika- h"d" h kk d t hk"kata baslan 
Adana ı (Hususi) - On beş günden - miştir. Şeh;r içinde şimdilik su basma yağmurlardan \'e dağdaki karların eri- lara müsamaha edecekse, Cenevre anlafma- mış, a ıse a ın a a ı ~ 

be'"ı .\·ag-an si.ırekli yag-murlardan Sey - tehlikes'. .v0ktur. mesinden Ceyhan nehri de ana yatağm· sını bir kA.ğıd parçası hallnde bırakacaksa mıştır. 
, . . biz de bunu açık tekilde bllmellylz. 

han nehrinin yükseldiğini bildirmiştim. Şehre iki saat mesafede Seyhanm dan fazla mıkdarda taşmış, ovanın. bır o zaman hakkımızın müdafaası lçln ne fransad suİ.:<asdlar, Blum 
Dün gece yarısından sonra sabaha karşı sağ tarafında Koyuncu, Yalmanlı Dört- kısmını su basmıştır. Köyler arasında ı~msa yapmalıyız. Fransanın bir taahhii- • l d 1:. 
nehir üç metre seksen santime kadar ağaç, Çaputcu, Camuşcu, Midik köy!eri münakalat güçlükle temin edilmekte dil nasıl tarşıladıtuıı~ bütün insanlara du- adresine İştıa e en il 
yükseldi. Belediye iki gün önce biltün arazisini ve sol sahilinde Yarbaşı mev- dir. yurmalıyız. İki yilzlülutten bir feY anlama- madde gönderildi 

. 1 l" k"" Adanada kömür buhranı dığımız için Fransa ile dostluk mukavele -
menfezleri kapattırmış bulunduğundan kiindeki seddi de yararak Ince e ı oy • • .. .. mıze nihayet vermeliyiz. Fransız dlllnl met- Paris ı (A.A.) _ Paris So~r gazetesi 
sular ancak bazı alçak yerlerdeki ma - arazi•ini sular basmıştır. Halk daha ev- Adana 1 (Hususı) - Adanana komu-:- teblerimlzde okut.mattan vaz ,,_ ... ek, 1"ran-

b ·· t k"l <>-Y- dıyor ki: halleri istila etmiştir. velden tedbirli davranmış ve emin yer- buhranı aş gos ermiştir. Kömürün ı o. sız mekteblerlni kapatmak gibi mlsll ne mu. . d . t" 
1 

d b" 
V &lmy postahanesın e ış ıa e ea r Nehrin sog" ve sol taraflarındaki evlerin lere çekilmiştir. Belli başlı ziyan olma- su 10, odunun kilosu 3 kuruşa çıkmıştır. kabele tedblrlerine bat vurmalı, aözlerlni h 

1
_

1
_ d 

k t tmıyanlara ka11ı n gibi h1s1 d dutu madde b'llunmuştur. Bunun a~"ın a po-
bir çoğu boşaltılmış, sekenesi şehir içinde mıştır. • y ~e:e<ii~e h cil~ar b a~balardan tö~ür ge - n~uzu bOylece P'ranm:lara en c8:nıı u~ir §e: lis tam bir ketumiyet muhafaza etrr.ekte-
akraba ve tanıdıklarının evine yerleş - Adana, 1 (Hususı) - Fazla yagan ır ere a a eş uruşa sa mış.ır. kilde göstenneUytz.. dir. Fakat ö"-renildig-ine göre, bu sabah, ................................................................................................. * ~ 

1 e e 1 J::'ı•ıı•stı•n de Kanan - Asım Us da b"'""'~tü b,..maka- p.lSta açılırken orta cesamette bır ı.ad A P a m e S e e S 1 n ı n C ı '"&"'"• -Y ııazan dikkati celbetmiştir. tç·noe ağır V r U lesinde Hatay l..ştnden bahsetmektedir. va -

Ç t le • zlyeti teşrih ettikten sonra, Fransanm Ha- bir şey olduğu sanılan bu zarh•ı üzerin. 

d 
e e rın taya karşı aldığı vazlyetın, Suriye üzerinde- dek: adresde aynca dikkati çekmiye k:i-

A tasfı•yesı·ne og"" ru r;9 ı• • ld tahak.kümunü ilelebed kullanmak eıııelln- fi uii. Zarfın üzerınde B. Leon B!umun umu mı r aa ıgetı den llerl geldiği neticesine varıyor. adresi vardı. 

Alman gazelf!leri Londra miizakFr. l 'rinden 
ihligallı bir lisanla bahsediyorlar 

D lb Derul polis karakolu mese!edeıı ha-
Kudüs 1 (A.A.) - 40 kişilik müsedb. " 08 c r la A ı·rııpa berdar E.dılmiş ve zarf açılmıştır. Zadın 

bir sete Hayfa civarında 3 po!is memu • seyahSJ tine CI ,_ ll/OF içinde kırılmış bir cam tüh iç;nde siyah 
ıuna ra~!g<'lmiştir. Vukua gelen ~arpı~- bı"r toz rıkmıştır. Belediye laboratuv~m Paris, 2 (Hususl) - Hariciye naıın Delbos ".I 

ına Esnasında polislerden ikisi ö~mü1 ü- dün Londradan Parise dönmüştür. Gar.ete- bulunan maddeyi tahhl edec.:kt~r. Londra 1 (Hususi) - Avrupa matbuatı, büslerde bulunmıyacağını bildirmekte -
İngilız - I•'ransız görüşmeICrini bugün <le dir. 
hararetli bir surette tefsir etmekte ber - Fransızlar ne diyorlar? 

çüncüsü de kaçmağa muvaffak olmuş - ellere vaki beyanatında Londradan memnu
tur. niyetle döndüğunti, iki devletin her hususta iş Bankasının ikili ı liralık 

ikramiyesi 25,550 numaraya 
çıktı 

aevamdır. Paris 1 (Hususi) - Fransız - İngi-
Askeri müfrezelerle polis kuvvetlPii yekdlğerlle mutabık olduğunu söylemiştir. 

tayyarelerin himayesinde olarak çe!e ef- Delbos bugünlerde orta Avrupa ve Balkan 
İngiliz ve Fransız gazeteleri elde edı - liz görUşmelerinden bahseden Temps 

len ı,eticeden memnuniyetle bahs~tmek - gazetesi diyor ki: 

payıtahUarını ziyaret etmek üzere Parlsten radmı ele geçirmek için faaliyete 2eç - hElreket edecektir. 
mişlerdir. 

te ve Avrupa meselelerinin umumi tas - Müzakereler için kapı açık bulunu
fiyesine d~ğru bir ad~.m at~lmış ~old.uğu- yor, fakat şurası da muhakkaktır ki, bu 
nu e~emıruyetle tebaruz ettırmek:e~:rı:r. meselelerin pek karışık olması uzun ve 
Dıger taraftan Alınan gazetelerı ıse ıh- itinalı bir takım iptidai hazırlıkları .i.cab 

tiy&tlı bir lısan kullanmaktadmar. ettirir. Önümüzdeki hafta bu hazırlık-
Berliner T<ıgeblatt gazetesi diyor ki: larla geçecektir. 
- l..ondra müzakerelerinde, Alman - • • ti 

yanın müstemleke talebi maalesef tekrar Belçikanın vazıye 
bır pazarlık mevzuu olmuştur. Londra, 1 (Hususi) - Bugün, Brük-

Pck sari..'ı olan taleblerimiz mukabilin- selde, Londra mü"takerelerini mevzu
ae bazı ham madde mübadelesi ve açık ubahseden yarı resıxV bir not neşredil
kapı siy2seti vadlerile tatmin edilerec - miştir. 

yiz • Bu notta ezcümle deniyor ki: 
Almanlar teşebbiiste bulunmıyacak - Belçika, müstemlekesi arazisinin 
Berlin 1 (A.A.) - Salahiyettar meha- tamamiyetinin veya Kongo üzerindeki 

fil, Londraciaki İngiliz - Fransız gör:iş - hükümranlık haklarının ortaya atılma
melcı i sonunda Almanyanın yeni teşeb. sını asla kabul etmiyecektir. 

General Hamilton, Japon 
tehlikesinden bahsediyor 
" Japonyanın tak:b etmek istediqi yol açıkca tayin 
edilmiştir: Hankow, Hong kong, Singapur, Hincistan,, 

Çin, ltaluayı 
Protesto etil 
Lond'"a 1 (A.A.) - Londraya gele~ ha

berlere göre Romadaki Çin elçisı Mançu
ko•ıun İta;ya tarafından tanınır.asını şiu. 
det!e prowsto etmiştir. 
Şubat 1933 de Milletler Cemıyetinin 

M<!r.çukonun tanınmaması hakkında ver
diği karara iştirak eden milletleı ar.:ısın
da İtalyanın da bulunduğu ayr•ca zikre -
dilmcktcdir. 

Meclis gt>lt>cek 
Hafta çorılluıba 
Günü foplanıµcr 
Ankara 1 (Hususi) - Meclis bugi.ır.kti 

top!antı~ında muhtelif layihaları, b:ı m:?
yancia ask~ri ve mülki tekaüd kanur.l.i.nun 
18 >nci maddesinin değiştirilmesi hakkm
da kanun ~ayihasını kabul ettikten sor.r:ı 
ayın sekizınci günü toplanmak üzere d&
ğıimıştır. 

Muallimlrr ve 

Fransa bir dahili istikraz 
ya""P""r 

Parts 2 (A..A.) - • dahili piyasaya, 
mlkdan daha tayin edıımemiş bulunan fa
kat ild milyar farnga yakın bir mikdarda 
olacağı tahmin edilen bir istikraz çıkara -
caktır. Bu istikraz hakkındaki hazine bono
ları, yıµde beş falzli, uç, altı ve dokuz se
nede odenecek bonolardır. Bln frank kıyme-
tinde olan bu bonolar, 955 !rankdan piyasa
ya çıkarılacaktır. 

Danimarka kral ve kraliçesi 
lngil ereye gidiyorlar 

Londra 2 (A.A ) - Öğrenildiğine göre Da
nimarka kralı ve kraliçesi 8 veya 9 klnunu
evvelde İngiltere)'e gelecekler ve on gün 
kadar sürecek olan bu hususi ikametleri es
nasında İnglllz kral hanedanından blr ço
ğunu ziyaret eyUyeceklerdir. 

Kar yüzüncle11 
ekspres geç kaldı 

Ankara, 1 (AA.) -Türkiye İş Ban 
kisının birincikanun kumbara ikrami· 
ye keşidesi bugün yapılmış ve iki bın 
liralık ikramiye Ankarada 25550 nu· 
nıaralı küçük tasarruf hesabı sahibı 
Bayan Mıhriban Başer'e isabet etmış. 
tir. _ _.............. ___ _ 

VEFAT 
Gazihızır ahfadından binbaşı müt ka· 

idi Kemal Cenabın halilesi ve yüks k 
mühendis mektebi profesörleriadeıı elek
tıik mühendısi Bürhaneddin v~ De' lE>t 
dem:ryoıları dokuzuncu işletme memur· 
larından Nureddin ve Kayseri emniyc1 
mtidürü F'ahri Kemal ve emniyet sanw. 
ğı memurlarından Zarifin annelen ba
yan Emme Naciye vefat etmiştir. 
Hayır ve hasenatı sever salihatı nıs • 

vandan merhumenin cenazesi cuma günü 
snbahleyin saat 9 da Cihangird~ Cihang;r 
caddesinde Kaya apartımanmdan kal • 
dırıl:ırak Ü::.küdar Karacnahme~ı aile 
makberine defnedilecektir. merhume ce
nazesine ~elcnk getirilmemesini vasiyet 
etrrıiştir. 

Scmplon ekspresi bu sabah bir s:ıat Paris borsası 
Londra, 1 (A.A.) - Çanakkale mu- yalnız İngiliz ve Frans1z erkanıharbi- DOÇf'nllı r E ra.flında t~ahhurla gC'lmiştir. Bu teahhurur. sebe- Paris 2 (Hususi) - Parls borsasmm bu 

h b . . t" k tın" olan General yeleri arasında dedi}, bütün Avrupa Tayin ve IF r İlt>r hi Bulgaristc.:nda fazla mikdarda kar ya2- Sl\bahki açıhş fiatları şunlardır: 
are es ne _ış ıra e ış . . 0

• • •• rr.akta elmasıdır. Tren müşkürntı.a yoluna 
Ham lton Iskoçya korporasyonu tara- mılletlcrı arasında askerı muzakerele- Ankara, ı (Hususi> - Mualllmler arasın- d d b"J . r Ed Londra H7,99, Nevyork 29,47,%5, Berlin 
fından v~rilen bir ziyafette bir nutuk re girişmeleri lazım gelmekte olduğu da tayin ve terfllerl bUdirJyorum: k~v~m e._ ed 1 m~ş ır. • irnb~den Pehlivan 1189,50, Roma 155,10, Cenevre 680,87, kurşur 

. . bir sırad ı· , · · · · h · ,., · Adana erkek 11 esi dlrektöru tarih öğret- oyune .Ka ar a zemın ır kan~ karla J6,6,3, bakırH,46, kalay 191,li,6, altın 140,0,51 söylı" erek Japon e.mperyalızmı karşı- a span) a ışı ıçın va şıccsme un kız Us i ı .. 
1 
.. 

1 
. d" 

J "h do""vu""şmekt "ba t ] h tt h meni Halid Kand es tarih ö~ret- or u u ur. ıu""mu"ş 19 11 16 rinko 15 19 45 
sın da Avrupa milletlerine ciddi bir ı - . .. en 1 re 0 an a ı. are- nıenU{thıe naklen, Kum kapı orta okul ı;sek- -=-==== =-===::.:~= ..... ..,.===~~ ' ' ' ~ ' ' ·-=·=====-
~ t ~~~~m~~t~~nbeya-~~~~~~~~~nebdu~~re~hrahlm~~Kd~~ü~~o~~ il =======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 

tt i, 1 t fur gorunecektır. Japonyanın takıb et- kul sekreterliğine ta n edilmişlerdir. Sabahtan Sabaha: 
na a u unmuş ur. mek istediği yol açıkca tayin edilmiş- İzmit orta okul riyaziye staJyerı Nezihe 

Hatib demiştir ki: tir; Hankow Hongkong Singapur Hin- Bahtoğlu öğretmeni ğc tertl etmışttr. 
. . . ' ' ' Ahmed Ak arav orta okul musiki ôğret-

1937 senes"nde Avrupa milletlerımn_~~s~ı:____ mcnllğine, Nacly~ Uskudar birinci ort.a okul 
--• _.._,,_,..._._ - - tarih coğrafya, Semiha Beykoz orta oku 

Yugoslavya Dah•ıJı•ye Vekili türkce, Belkıs Öd ıniş orta okul fransı?ca, 
Fahire Akman Suleymanlye orta okul fran-

F k d 1 • sızca, Meliha Ramiz Beyoğlu orta okul tarih, ran oyu tanı } ge ıyor cnğrafya, Meftune B"sen Cumhuriyet orta 
okul tarih coğrafya, Müzeyyen Çapa orta o-

Lnndra 1 (Hususi) - Belgraddan res - Ankara 1 (Hususi) - Dahiliye Vekilı kul tarih coğrafya, Şukrü Çapa orta okul 
men hildirıldiğine göre Yugoslavya Fran. au 1kşam İstanbula hareket etmi~tir. türkce, Nahide Kasımpaşa orta okul tabliye, 
ko huktimetini tanımıştır. Mı!Ji Müdafaa Vekili yarın hareket e- Nezahat Beşiktaş orta okul turkce, AUye Ma

hid Emir fın orta okul türkce, Ayşe Muzaffer 
Bu suretle, Frankoyu tanıya."l hükti - decektir. Emlrgfın orta okul t:ırlh coğ;o.tya, Feride ht. 

metlC"rin sayısı dokuza çıkmıştır. • • Jtız ıısesı kimya, Ferhunde Ist. kız lisesi t.a-
Ln ra l (Hususi) - Franko nuküme- Yugoslav B-1şvek ılı pazara rih coğrafy , Berrin Uskildar ikinci orta o-

t ", k ı d ini tanımış olan Japonyay:ı bir R • d• kul turk::e, Zel ha n rayet Cumhuriyet orta 
ccm olmak üzere, Mançuko hiıkf:rr:cti- omaya gı ıyor okul tabliye İ!f t, ııusameddin Vefa lisesi 
ni t. nımı t r Roma, t (AA.) - Resmi tebliğ: B. ~arih co~ tya stnjyerlllerine tayin edUdl-

Londra l (Hus•ısi) - İspany:ıdak: gü - Stoyadinoviç'in bu ayın beşinde Roma- er. Doçentler arasında 
nül uJ ri geri çekmek hususunda adc.mi ya gelerek B. Cianonun İtalyan - Yu- Tıb ra nı esi ikinci dnhlli hastalıklar do
mu ı ale komitesi tarafından Valence goslav itıliıf ının akdi esnasında Bel- <:entl Ekr m Şerifin ayl ""ı 70 liraya, fen fa. 
hiıkfıınetine gönderilen notn ıın ce\'abı grada yapmış olduğu ziyareti res- külte- ı Je ioji m!n r l Ji ve paleanto!ojl a-
bug..ın ı~omiteye tevdi edilmiıjti r. men iade edeceğini bildirmektedir. slsta0nı E

1 
n er kAlthınlıtnalı~klaaynlığvı eaobııkraya, dtıb 

• 1uk ılt.e ço il a ımı o-
U m !lmıyetle müsbet bir mahiyette o - Bu ~abahki s·ıs çent! Şevket Sallhln 45 liraya, çıkarılmıştır. 

lan bu ce •abınd,q, Valence hükfuneti gö. - İktısad Fakültesinde 
ni.ıl ı.Lcrın çekilmesini pren "b itibar•Je Bu snbah şehrimizde oldukça kesif b~r :tı<tısad fakul ı letıne iktısadl asıstan-
kabul mekte, fakat notanın bazı nok - sic; hükum sürmüş, fakat deniz.:ie 0 ka- Mma. Re at N ... l a lto"lu açıktan tayin rdll-
taları hakkında mütemmim iz!lhat iste - rlar müessir olmnrrq, vapur seferleri in- ml\Ur. i ld 

. Ankara ıre- 11.'; o.re 'tnemur nazmedtı-nıektedır. tizammı kavbetmemistir. !ine Fatma öncel yen!den tayin edildi. 

Soydaş 
Hindistanda bir adet vardır; mihraceler ellı yaşına bastıkları zaman mera

simle sırma koşumlu !ıle bindirilır ve önünde, yanında, ardında taklak ata

rak mukaddes nehir kenarına götürülür. Orada ~om giımüşten bir kantara 

çekilir. Koca mihrace ka\'uğu, sırmalı cebkenleri, kişmir şallarından kuşağı 

inci ve yakut kakmalı hançerlerı ite tartılır, kaç kilo geliyorsa tebaası o a-

ğırlıkta altın toplıyarak mihraceye hediye eder. Geçen ay içinde bu mihra-

celerden biri ellinci yaşına girdi. Kantara çekildı. Seksen dôrt kilo geldı. 

tebaası tam seksen dört kilo ağırlığında altın toplayıp kendisine takdim etti. 

Daha evvel meşhur Ağahanın da ağırlığınca altın toplanıp ömrü Avrupa 

eğlenct alemlerinde geçen bu mes'ud cemaat rei~ıne gönderildiğini hatırlar· 

sınız. Ağahana ağırlığınca altın gön derenlcr ondan yalnız bir şey isterler . .\

ğahamn yıkl\ndığı su! .. Evet gecesinı, k""Umar, eğlence salonlarında gnç r"p 
sabah;ı karşı muhteşem banyosuna giren Ağnh ııın yıkandığı su derh!ll d l· 

macanalara alınır, ağızları mühürlenir ve muntazaman Hındistana göndl'r·· 
lir. Cemaatinin en büyük saadeti bu &uyu iç bilmektir. 

Elli yaşına girmenin bu cilvelerini iıatırla)ıp ~<ızarken iki gün evvel aym 

iŞi !drnk eden bir dostum Ercümend Ekr mi du · ndum. Kı) metli bir irf.an 
cevheri olan bu sevimli matbuat em kd mı e 1ı y ına bastığı için II nd 
mıhraceleri gibi kantara vursa!c acaba a - ı - ca al ına d ğ"l, zeyuf akçe 
toplıyabilir miyiz? 

• 
Büyük alimlerin insan zekasından ve ccm.aatl rin idrakinden şüphe ~t· 

m ·kte hakları var! 13ür1ıan Cahid 
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Bayram alış verişi 
hararetle gidiyor 

Dolmabahçe sarayı muazzam 
bir müze haline geliyor 

1 
Bir ihtiyar kadın 

yanarak öldü Araba müzesi . de açılınca sarayda tarih sergisi, re~im 
ve heykel müzesi He beraber üç müze kurulm ş olacak 

Bir kadın da ilaç kayna- J D olmabahçe sarayındaki tarih ser- , kadar uzatı~tır. Maamafih serrrinin 
gisini haftada beş gün mektebliler, iki daimi bir sergi halinde kalması v~ bu 

Bayramın aybaşına tesadüf edişi esnafın yüzünü 
güldürdü, maamafih ihtikar yoluna sapanlar da var 

hrken ellerini yakh gün halk ziyaret etmektedir. suretle Dolmabahçe sarayının muaz-
Dün Üsküdarda ihtiyar bir kadın Tarihi araba müzesi için Maarif Ve- zam bir müze halinde bulundurulması 

saÇlarmdan yaıunak Sl.U'etile feci ~r kaleti icab eden hazırlıklara başlanma- Ç<>k muhtemeldir. 
§ekilde ölm~tür: sı için müzeler umum müdürlüğüne e- Askeri müze karşısında, Topkapı sa-

Üsküdarda, Uncular sokağında otu- mir vermiştir. Bir iki güne kadar ara- rayının müştemilatından olan Fod a fı
ran Ahmed kansı 60 yaşlarında Refika ba müzesinin kadrosu vekaletten teb- rınlarında hazırlıklan yapılan fo• ığı-af 
dün evinde yemek pişirmek üzere liğ edilecek ve hemen faaliyete geçile- atölyesi gelecek ay merasimle açıla
mangal yakmış~ır. ?ruçlu olan ihtiyari cektir. Müzede arabalar devirlere göre caktır. Atölyede, hfılen mevct~d _olan 
kadın mangal uzenne çok eğilmiş, bul ayrılacak, bu suretle tarihin tekamülü- veya harab olmuş bulunan bılcumle 
sırada yaru:ıakta olan kömürden çıkan nü arabalar arasında görülen farklarla tarihi eserlerin fotoğrafları bulunacak
alevler Refıkanın baş örtüsünü ve saç- da ög-renmek kabil olacakt B . b tır. Bu suretle yurdun her hangi bir 
l t t şt ır. u ar.ı a- lr"" • d b 1 A A 

armı u u urmuştur. Saçlarının yan- lardan birçoğunun resimler· ve . ,.,.oşesın e u unan asarı atikayı fotoğ-
makta olduğunu gören ihtiyar kadın parça ks .. 

1 
d 

1 
h paı ça rafları ile tanımak kabil olacaktır. Mü-

- . . d a amı muze et e rna fuzdur b d 1 . .. . 
çıglıklar ıçın e yere yuvarlanmış gü- Faal" t T 

1 
. . . · a e e suretıle Avrupa muzelerınde 

rültüye koşan ev halkı Refikanın' saç- takılıı~ee e gket~ı ınBce parça] arDoblırbıbrı1*h bulunan kıymetli eserlerin kopyaları 
.. d "' .. 1 ' rece ır. u sureta ma a - t · 1 k .. larını son urmuş erdir. Başından e- e , d .. . .. .. ernm o unaca , atolyede bulundu ·ula-

hemmiyetli surette yanan ihtivar ka- ç · sarla) ınk a uç yenı muze vucude gel- caktır. Fotoğraf atölyesinin yanında 
b. h " mış o aca tır. b" d h k dm baygın ır alde Haydarpaşa Nü- . . . . . . ır e ey el galerisi gelecek sene açı-

mune hastanesine kaldırılmış, yapılan Saraydakı tarıh sergıs~ ıkı sene son- lacaktır. Burada da yurdda bulunan c-
tedaviye rağmen kurtulamıyarak öl- ra tekrar toplanacak tarıh kurultayına serlerin mulajlan bulundurulacaktır. 
müştür. 

Müteferrik: • Mahmudpaşada bir alı§ veri§ sahnesi İSTANBUL 
Ticaret ve Zahire Borsası 

Dün Beyoğlunda Küçükhendek cad-
Araba vapuru tarifesi Şeker bayramının arifesinde bulunu. j lıayram arifesine rastlaması, baY.ram alış 

yoruz. Bir ay kadar evvel ramazan ari - verışinin her seneden daha har.ıreth o!. 
fesır.deykcn ferzak piyasasında görülen masını intaç etmiştir. 

desinde 1 numaralı apartımanın üçün
cü katında oturan Yaşuva kızı Ester , 
muşambaları temizlemek için sobada 
ilaç kaynatırken ilacın patlamasile el
lerinden yanmış, tedavi için Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Üsküdar - Kabataş - S irkeci arasın
daki ar<\ba vapuru seferleri için dün
den itibaren yeni tarife tatbikma baş
lanılmıştır. Yeni tarifeye göre Üskü
dardan Sirkeciye hergün saat 13.30 da, 
Sırkeciden Üsküdara 13,45 de bir ,.a -

hararetli alış veriş, şimdi de giyjm eş - Giyim e~yası satılan mağaza ve pazar -
yası satan mağazalara ve bilhassa Malı - !ardan başka, şekerci dükkanları da tık
murpaşa ve Kapalı çarşıya intikal etmiş- lım t'.klıın dolmakta, buralarda da ha -
tir. Bir iki giindür, gerek Kapalıçarşıd:ı, raretli alış verişler devam .:?tmektedir. 
grrPk Mahmudpaşada, adım atmak milş- Şeker fiatları cinsine, nev'ine ve mevkii
kül bir mesele halıni almış bulunmakta - ne göre 30 },uruşla 120 kuru~ arasında te-
dıı. halfıf etmektedir. 

Hocalarını pur vardır. Kabataşla Üsküdar arasın
da da hergün Kabataştan 6.5, 9. 1 O, 1 O, 

ııv t 1 b 1 1 .45, 14, 16.30, 16. 15 ve 20.50 de, Üs-

Aliş 'e"ışten başını kaşıyacak vakit 
bulamıyan çnrşı ve Mahmudpaşa esnafı 
da bu fırsatı fevtetmemekte, bu fırsattan 
tam manasile istifade edebilrr.ek içın, on., 
on beş gün evveline kadar 2,5 liraya saı.
tıkları Dyakkabılarına 3, 3,5 lira: 12 lıı. 

raya '>altıklurı hazır elbiseye 15, 16 lira 
istemektedir. Bütün giyim ve kadın e~ya
sm<la ve raırede de, ayni nisbette fark 
vardır. 

Çarşı ve Mahmudpaşayı doBuran müş. 
tuı knlaba iığının ekseriyeeinı kadınlar 
teşkil < trncktedir. 

Dün .ıyba~ı olması, ayni zam:ında üç 
r.ylık müteknid, dul ve yetim maaşlarının 
verilmesin" başlanması ve EınHi'lt Ban -
k~sının da rıyın yirmi beşindenberı kır -
c!ırılan üç aylıkları tediyeye başlnmı§ bu
lı...nması, hemen her sınıf halkın paralı -
hğını tcmm etmiştir. Böyle, h~m üç ay
lıkların verilmesinin ayni .ı:amann ve 

Deniz işleri: 

ya ra an a e e küdardan Kabataşa da 7.30, 6.30, 9.35, 
Terziler ve bir çok kunduracılar, daha 11.15, 13, 16, 17.45, 20,30 da birer va-

bir kaç gün evvelden, bayrama yet ıştir • Maarı"f ı·c.'are• ı· d t hk"k t k ı · e a ı a a pur .~ kacaktır. Yalnız Cumartesi gün-
mek üzere sipariş kabul etmemeğe baş - bacJadı }eri Usküdardan 23.15 de, Kabataştan 
lamışlardır. ·~ 2 3 o 

Evvelki niin Sultanahmed San'at mek- da .4 da birer vapur hareket ede-
Ufak para buhranı yok t~b :nde bir çocuğun iki muallimini ya - rektir. Binek otomobilleri için bilet 

Bronz or. ve nikel yirmi be,l kuruş - ralamakla neticelenen hadise~~ maaril iicreU yüz elliden 100 kuruşa, gidiş, ge
luklarm evvelki akşamdanberi tedavtı! - miidi.ırlüğü vaziyet etmiş ve miifettişleri !iş 250 kuruştan 150 kuruşa indirilmiş
den ka!ktığı malUmdur. Dün, kil~!{ t:S- vasıl;.tSiJe tahkikata başlanmıştır. mi~li- tir. 
naftan bir çoğu, ufak tefek alış ve:r:şlcr- s~'dc sınıfta kalmak veya az numara al _ Verem dispanseri ve eczacılar 
de bu paralan almamağa başlamışlaraır. nrnk gibi idari bir mesele menuubahı-; de- Eczacılar Cemiyetli Verem Dispan-
Manmafih, da.ha bir sene müddet'e ba!l. ğild:r. 'l ahkikat bitince hazırlanaca'< ra- l serine yüz kilo balıkyağı hediye etmiş-
kalar!a rnalsandıklannın, nakil vasıtala -

1 
por Maarıf Vekaletine göndedlecr>ktir. tır. Bu güzel hareketi takdir ederken 

rıııııı kabul edeceklerini düşü!\en bazı 1 zengin yurddaşlahrnızın da aynı alfıka 
kimseler de almakta devam e:tmekteciir- F abrikalorda ne mütehassis oımaıarını dilemeyi bir 
lcr. Hele çarşı içinde yapılan bayram alış borç biliyoruz. 

veıışıerinde, hemen bilaistisna, !>ütün es- Ça/1şf1r1/n cak Makinistlik kursu 
naf, bu parr.farı kabul etmiştir. 

Dün, alış verişlerde ufak para buhranı Mahkumla~ 
his edılmediği gibi, şimdiden sonra du 

buhr~n olınıyacağı muhakkakt?r. 

Şehir işleri 

1 

1 

1 

--
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FİATLAR 

C l N S 1 1 AşaQ"ı Yu · :.m 
K. P. K. t'. 

Bu~day yumuşak 6 l'l, 6 ;ı~. 
Buğday sert · 6 ı.111 
Arpa Anadol 4 7, 4 9 
Mısır sarı .. 27,S 4 3J, 
Darı s u(), V'.:,O 
Yulaf 3 30 • •)() 

Fasulye ufak 6 s• 7 
Kuşyemi 7 20 
Afyon ince 54 J 0) 580 
İç fındık 

1 
35 20 

Peynir beyaz 39 14 4) 

1 Yeni neşriyat 
-

1 
Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu geııeJ 

merkezi tarafından her hafta muntazaman 
çıkarılan bu çocuk mecmuasının 61 inci sa-
yısı renkli bir kapak içinde bir çok güz ı ya. 
zı ve resimlerle 

111111111111111 

!!!:::!!! l ı 
ç ıkmı tır. ş 

Şehir Tiyatrosu 

Dra ıı k ısmı Tepebaşı 

Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 20,30 <la 

KRAL LiR 
Yazan : Shnkespeare 

Oper~ t kısmı Fransız tiyatrosunda 
.Bu akşam saat 20.30 da 

AYNAROZ KADISI 
Yazan: CelAJ. Musahir oğ.u 

6 tablo 

ERTUCRUL SADi TEK 
T l Y A T R OSU 

KADıKÖY SÜRlffY A 
sinemasında 

Pazartesi akşamı 

NUR BABA 
Vodvil 3 Perde 

Bayram içın en tevkatnde f lııı 

C E NNET PERi &i 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

lJvLORES DEL R IO JOE MAı' 
CROE. Bu badar güzel a~k -
macera - ihtiras filmi yapılnıı -
mıştır. Cumartesi matinelerd ıı 

iti haren 

T O R K sinemasında 

......................................... 
BABALAR ve ÇOCUKLAR 
Rusların en orijinal muharrirlerin-

den TURGENYEF' in en güzel bir e
seridir. 

Basan Ali Ediz ve Vasıf Onat ta
rafından doğrudan doğruya Rusça
dan dlllmlze çevrilmiştir. 

İki nesil arasındaki zıddiyeti teba
rüz ettirmek için kaleme alman bu 

Aylık almak için ıtıra bekliyenıtt roman Remzi Kitabevinin GDünya 

M- t ka"d E ta E nı· - Muharrirlerinden Tercümeler Seri-u e ı , Y m ve ram n uç ay - darlık memurların tevziatı vakt:ndc bi -
sio nln 12 nci ve 13 üncü sayısı olarak 

Hususi Haraların yetiştirdiği yüksek evsafta 
safkan ve yarımkan lngiliz tayları; 12 B. Kanun 
1937 pazar günü Ankara Hipodromunda 
müzayede ile satılacakbr. Yarış ve bilumum 
at meraklılarına tavsiye olunur. 

lıklarının tevziine dünden itibaren baş - tirebilmelerı için icab ettiği takdirde ge- ve iki cilt halinde intişar etmiştir. 

lanm~b~ Deft~darlık liçaylık~ann bay. :c:cl:e~ri~d:e~c:~:ı~~:~:a:n~ı~·ç~~~e=m~i:r~v:e:rm~~~t~rr~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rarndan evvel tediye edilmesi için ic;ıb A Bütün lstanbulun " •• 
eden tedbirleri almış ve tevzi yerıeri~ - BAY N LARı J B E K A R E T siz de Yalnız bugün ve yarın TURK 
deki :memur adedini arttırmıştır. Defter· takdir ettiği 2orünüz. 

sinemasında 



2 Birlndkinun 

Bitlise yerleştirilen göçmenlere 1 Memlekette kış 

b .. "k .. . I b .,. 1 Ve fırtına 
Kelkitte dört nümune 

köyü yaptırılıyor UYU umıt Qf ag anıldı Birc;ok 1erl::karyağıyor, 
lhyakar eller için Bitlis cevheri tükenmez bir hazinedir, 

ne yazık ki bu hazineye el süren olmamıştır 

Geliboluda bir vapur 
karaya oturdu 

Hayrebolu (Hwt.i) - Uç günden
beri kazaya kar yağmağa başlamıştır. 
Cıvar yollar kardan kapallllllitır. Hay
rebolu - Alpullu arasında posta bu yıl 
35 liraya verilmiş ise de kışın basması 
üzerine şose ve köprüler yanın kaldı
ğından araba dahi gideıniyecek vazi
yettedir. Halk odun :Ye kömür ihtiyacı
nı taı:namen temin edemecliğindeP en
dışe içindedir. 

Nafıa vekaletinin de yardımile yapılan Erzin can yo, • 
tamamlanınca Trabzon yolcuları Kelkitten geçecekler 

Amasyada 

Amasya (Hususi) - C::ivar dağlara 
kar yağmJ.4' tepeler bembeyaz bir man-
2Jal'a arzetmeğe başlamı.ştır. Odun ve 
kömür pahal\ fakat mebzuldür. Bele
diye, muhtekirlere göz açtırmamakta, 
ihtikara kaqı sıkı bir mücadeleye gi
rişmiş bulwunaktadır. 

Y eıil Kelkituw. bir görünüş 
Kelkit (Hususr) - Gümüşaneye 72 ki- yük köprünün inşasına başlanmıştır. Bır 

lometre mesafedeki yeşil Kelkit, umumf çok ta menfez açılacaktır. 45 kilometre 
müfettişlik bududları içerisindedir. Ya- olan bu yolun 20 kilometresinin türabl 

Çanakkalede bir kaınyon su içinde vuz Otlukbelende Uzun Hasanla çarpış- tesviyesi yapılmıştır. Bu yola, gerek hu-
Bitlis emniyet müdür ve memurlan vali ile be.·aber kaldı mağa giderken Kelkitten geçmişti. Ka- susi idare, gerekse halk büyük ehemmi-

Bitlis (Hususi) - Havaya meymenet- mez bir hazinedir. Yazık ki bu hazinenin Çanakkalede yağan yağmurlann ne- sabanın içerisinden geçen ve Kösedağın- yet vermekte ve hummalı bir faaliyctl • ı 
sizlık gel~L: Yağıyor, sisleniyor, bulutla- eşiğine ayak atan bulunmamıştır. tkesi Okçular ve Katrancı köprüleri dan memba alan Kelkit suyu, sathı rna- çalışılmaktadır. Yolun ikmali için, NaCu 
nıyor yağıyor .. artık ckış~ ın savletinden Bir hayli göçmen geliyor, yerle§tirili- civarından geçen çay feyezan etmiş, su illerdeki yedi membadan kuvvet almak- Vekitletinden de 300,000 liralık bir yar
kurtulmak ümidi kalmadı, yarın dağ baş- yor .. görünüşe göre bunlar çeşidli faali- şoseyi kaplamış, Biga postasını getiren tadır. dım temin edilmiştir. Yol, 938 sonuna ka
larmı kırçıl göreceğiz .. birkaç gün sonra yete atılabileceklerdir. Ümid bunlarda. şof.ör Servet köprünün bozuk olması Kelkit arazisi baştanbaşa ovadır. 40 dar ıkmal edilecektir. Bu yol açıldıktaıı 
bu, yayılacak, koyulaşacak.. bir sabah Gözüktükleri gibi çıkarda sahi ve alice- dolay•sile köprüden geçemiyerek dere- bin niifusu vardır. 101 köye maliktir. İs- sonra, Erzincan - Trabzon yolu da Kel 
bakacağız ki bütün yer, bütün ağaçlar, nab tabiattan faydalanmayı bilirlerse cikten geçmek istediği sırada birden- kelesi de Trabzondur. kitten geçecektir. 938 de Erzincana u:ı
karı,, karış kesafette, ucsuz bucaksız blr kendi yüzleri güler, muhite de örnek o- bire su bastırmış ve kamyon su içeri- Kasabanın dokuz köyünde mekteb var- şacak o1an tren de, bu havaliye refah ge
kar perdesHe örtülmüş: Bakınca içlere lurlar. sinde kalmış, etraf köylerden getirilen dır. Bu mekteblerin binaları, köy kanu- tırmiş olacaktır. Şimdiki Trabzon yolu, 
t1rperme veren karlarla... Bana bir de kömür madeninden hah- öküzlerle kurtarılmış ise de müşteri- nuna göre köylü tarafından yapılmıştır. kışın dört ay kapalı kalmakta, münaka· 

Sevimsiz olan, ilk kıştır. Ya sonraları seltiler. On iki kilometre kadar yakmı- ler sabaha kadar su içerisinde ayak ü- Bu mekteblcrden üç tanesi dört, diğerle- lat durmakta, dar virajlarda da birçok 
alışıyoruz, ya gittikçe ckışı. güzelleşiyor. n•ı:tda, Deliklitaş civarında imiş. Bir şo- zeri beklemek mecburiyetinde kalmış- ri de üçer sınıflıdır. Kasabada beş sınıflı otomobil kazaları birçok felaketlere se
Şikayet ~ er'ne zevk almıya ha~iıycruz. förün, yakın tarihte bunu kullandığını }ardır. bir mckteb vardır ki 17 bin liraya malol- bcb olmaktadır. Yeni yol, beş kilometre-
Hele kadınlar ve çocuklar için blısbütiin bile söylediler. Geliboluda bir vapur karaya oturdu muştur. Talebe mevcudu yıldan yıla art- lik bir dağ aşarak Erzincana ve Trabzona 

.B!tlistc maden işlerine şövle, bö)·le maktadır. İki köyde de beşer sınıflı yeni işlemeye elverişli olacaktır. 
safalı. Top oyunlarile, ckardan adam~ la- J d M l "33S heves 0"Östeıen biri varsa da vukufu a~ Varna lirnamn an ataya ~ ton birer mekteb yapılmaktadır. Kelkit haikı umumiyet itibarile çütcı-
rilc bu!ün bir mevsim eğlenirler... k 1 F r,lduğu gibi hevesi de kuvvetli ve de- buğday yükile gıtme te o an ransız Bu sene dört tane nümune köyü yapıl- dır. Arpa. buğday ve patates, en fa7' :ı 

c:Kış> bize ancak bir, iki çeşid mahru
re:yet f!etirmekle kalır. Bunlardan h ' ri, 
diğer mevsimlerde beş günde aldığımız 
1star.bul, Ankara postalarını on beş gün
de alırız .. ikincisi, bol misa!irlet ile şeref
lenen Bitlise dışarıdan ayak basan bulun
maz olur. Sakinler, kendi kendi!nizle baş
başa kalırız .. 

Kış ayni zamanda şark havaHsiııde zi
rai ve ınşai hareketlere kuvvetle musal
lat olan bir engeldir. Çiftçinin faalıy~ti, 
yapıcının ınşa hareketi ilk karla felce 
uğrar. Asıl elem de budur. Toprak ve ta
biat bu havalide her çeşid saye imkan 
verek cömerdlikte olduğu halde çiftçi, 
yaşama dermanını yalnız tarla kazıp 

buğday ve gilgil yetiştirmekte ve 'sçi 
yalnız taş kesip duvar örmekte aram?ş•ır. 
Ne meşhur Bitlis balının rekoltesinı yük
seltrnr>ği, ne, Bitliste o kadar kıymet bu
lan kerestelik ağacın mikdarını artırma-

yı , ' le f<>nış mikyasta avcılık yapmayı 

dü:;Unen ) oktur. İklim, ipekçilik ve mey
Yac ık ıçin pek müsaid olduğu ha~de 

bunlara heves eden de görülmez. 
Ihyakfir eller için Bitlis, cevheri tüken-

EZ& il 

Malkarada kar 

vamıı değildir. Resmii vesait ve resmi bandıralı Brisbane vapuru dün öğle- maktadı.r. Bu köylerde halkı bilhassa zi- işlenen gıda maddelerindendir. Ru yıl 
tt:şkiliıt buna alaka gösterirse eli boş çık- den sonra Gelibolu civarında Doğan raatçilik ve teknik ziraat usullerine alış- tecrlıbe edilen şeker pancarı zcriyatı da 
maz herhalde. Zaten muhit, aile 'çine ka- Arslan mevkimde fırtınadan karaya 0 - hrmak için, adeta bir mckteb halinde teş- iyi neticeler vermiştir. Mahsul, buradan, 
dar, her feyzi, her teşebbüsü, her kazan- turmuştur. kilat yapılması da kararlaşmıştır. Nümu- en fazla, Erzincan ve Bayburda scvke-
cı. her şeyi hükumet elinden bekler. Bi1 Kazazede geminin vaki olan istim- ne köylerinden alınacak neticelere göre, diJmektedir. 
de bu umumi zfıfa uyarak hiç olmamı dadı üzerine Türk Gemi Kurtarma Şir- diğer köylerde de bu usulün tatbiki dü- Son yıllarda, büyı.ik bir imar faaliy"tı 
geni~ emek ve geniş sermaye istiyen iş- ketinin Çanakkalede islasyoner Alem- şünülmektedir. göze çarpmaktadır. Kasabanın kana1ızc.,.. 
!ere hükumetin el atmasını rica ediyoruz. dar kurtarma gemisi kaza yerine gide- Gelecek sene içerisinde bir de tohum yon ameliyesi. bitmek üzeredir. Kaldın. ı-

Tok rek kurtarma işine başlamıştır. ıslah istasyonu tesis edilecektir. Bu yıl, lar yapılmakta, parklar vücuöe gehril-

Muradlıda yeni yollar ve 
Muradlı nahiyesin-

de yaptırılan yol ve 

köprülerle köylünün 
yola olan ihtiyaet 

halledilmek üzeredir. 

Muradlının ortasın

dan geçen ve asfalta 

bağlanan şose bu na-

köprüler 
10 köye telefon tesisatı yapılarak biribir- mektedir. Bir de, fenni ve asri mezbaha 
lerine bağlanmıştır. 85 köyün yolları ga- yapılmıştır. 
yet muntazam ve otomobille gidip gel- Yeni ımar planına göre, kasaba, 300 
meğe elverişiidir. Bu sene de, üç köyün metre mesnfedekı Kıran rnevkiine çık
yolu :çin kayalar parçalanarak inşaata maktadır. Bu mevkide yeni bir belediye 
başalanacaktır. binası yapılmaı'ktadır. Hükumet binası 

Kelkit - Gümüşane yolu tamamlanmış, için kesif ve plan yaptırılmıştır. Spor "a
kasabayla Gümüşane arası, yaz, kış gidi- hası planı da yaptırılmış, istimlak işleri
lip gelinebilir bir hal almıştır. Bu yol ü- ne başlanmıştır. 
zerinde, dört köprü ile altı menfez de ya- Kasabanın havası ve suyu çok güzel· 
pılmıştır. Kelkit - Erzincan yolu yeni ya- dir. Hastalık hemen yok denecek gibidır. 
pılmaktadır. Bu yol üzerinde de iki bü- Halkı tamamen sıhhatlidir. 

Manisa ortan1ekteb talebesi bayramda 
İzmire gidiyorlar 

hiyenin ticaret saha

ı;ında inkişafına ç.>k 
büyük hizmet ed"
cektir. Tekirdağ ıle 

fstanbul arasında iş-
liyen kamyonlar bu Manisa (Hususi) -
nahiye merkezinde Manisa ortamekte-

111 Ik ( durmakta yolcular da binin bin talebesi, 
n a ara Hususi) - Bir kaç gündür 

d d fırsattan istı·fade ede- .,. muhtelif sınıflarının 
evam e en şiddetli yağnıurları kar ta-

k 'b t t' B' · b rek ı·htiyaçlarını te - M••f'adl• yolund" gu-... eı oir kop-rü 20 şubesi vardır. Ta-
ı e mış ır. ır giın ir gece durma- ... • ... .. .. d'" lehe mevcudundan 

dan kar yağmıştır. Soğuklar şiddetlidıc, min etmektedirler. mı bu defa traktörlerle sur urülecektir. 
çiftçiler bu yılın bereket yılı olacağını Muradlıda iskan edilen 800 haneye ya- Esnaf olarak geçinenlere de san'atlarma ioksanı yatılıdır. 

1 · t' M dl Mekteb gayet temiz-
söylemektedirler. Bir hafta evveline ka- kın göçmen erin durumu günden güne göre sermaye verilmış ır. ura ı yeni 
dar havalar ekim için çok müsaid gitmı~, iyileşmektedir. Kendilerine hükumet ta- yapılan birçok binalarla günden güne dir. Kızılay, spor, ko-

operatif, kütübhane, 
ekılmemiş yer kalmamıştır. rafından verilen toprakların kısmı aza- , güzelleşmektedir. 
ss-oıı1a-==--=z==-=ı--ı:::::m---z===--=:z::=ı:ıcıı:=-=================--~--------- I yardım, izcilik ve 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: temsil koiları gibi te
şekküller vardır.Mek-

tebde, çift,. tedrisat 
usulü tatb!k olun
maktadır. Ortamekteb ta!ebesi ders esnasında 

- Hasan Bey beled;ye 
ahşab mahallelerdeki evle
rin orta katlarınd:ı.-

Yangın teh'ikesıneı 

karşı yemek pişirilmesim ... 
... Yasak etmiye karar 

vermi§ bulunuyor. 
Hasan Bey - Ev sahih -

!erine gün doğdu. Bir çok 
kadınlar kocalarını böyle 
evl!.'r tutmıya zorlıyacok -
aıdır. 

Mektebin temsil 
k()lu, ilk temsilini Cumhuriyet bayr. 
mında vermiştir. İkincisini de yılbaşın
da vermek üzere hazırlıklar yanmnktadır. 

Talebe, bayramda, İzmire b' r !'eyahat 
yapacaktır. Mektebde, güzel bir labora
tuar, bir eczane ve bir zehirli gazlar sa
lonu vardır. Kimya muallimi Halid, ta
lebeye, 7ehirli gazlardan korunma ders
len vermektedir. 

Mı::ktcb ":n yemekhane ve yatakhan!'
s·noe de, büyük bir temizlik gtize çarp-

lL ' ıdır. Bütün bunlarda, mekteb mi.i· 
dürü .1 ... . yanın değerli çalışmalannın eser· 
lcrı göriilmektcdir. 

Ortam"'kteb talebesi, lise ihtiyncı!e 
ktnanrnakta olduklarını söylemektedır

ler. 

Bir de kız enstitüsü bulunan Manisa· 
da, lise ihtiyacı, hakikaten büyük bir i't· 

tiyaçtır. Manisa için elzem ola11 lisen ıı 
rle öniimiizdeki senelerde tesis edilccl fi 
kuvvetle üınid olunmaktadır. 
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ı-:FHiseler Karşwnda=ı 20 senedir yatak 
so~~by.!~~nnY.1 ~.~~y~~~ yüzü uörmiyen 

nemal~ara, tiyatrolara. alınmaması dil- saydı. Ötede beride ebeni sinemaya al - ı·k ı· karda· ş 
şunuluyor. mıyorlar> derdim. 

(Gazetelerden) 

T iyatro muharriri bir makale yaz- * 
mıştı; makalenin içinde; Bir sinema iliı:unın altmda §U tarzda 

bir haşiye görebiliriz: 
~Tiyatro bir mektebdir> 
Cümlesi vardı. Düşündü. Cümlenin ar

kasına şöyle bir kayıd koymak ihtiyacını 
duydu: 

cBu mektE:bc on altı yaşını ikma~ eı -
mış cılanlar kabul edilir.> 

* Çocuk anasının söylediğini bir ders 
g bı ezberledi. 

- Trende yaşımı sorarlarsa altı, sine. 
rnada f.orarlarsa on altı diy-alim: 

* Kırklık kadın söyledi: 

cSinemaya geleceklerin nüfus teı:ke • 
relerini hamil olmaları mecburid~r.> 

* On beş yaşındakiler konU§tular: 
- Sinemaya almazlarsa almasınlar, si

nema kapısındaki fotoğrafları seyret -
meyi de yasak edemezler ya! 

* On altı yaşından küçük olanı sinema .. 
ya almamak kolay .. fakat ona eğlenecek 
yeri de hazırlamalı değil mi? 

lımet HulUri 

I,_ Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
lnamlmıyacak bir rakam 

Yukarıda resimlerini gördüğü -
nüz bu iki kardeş lngilterede 
Bromley dvanndaki tarlalarda ya.. 
tar, kalkar, ormanlarda gezerler. Bü -
yuğü Boer harbile, büyük hcbde. kü -
çüğü de dünya harbinde bulunmuşlardır. 

Filozof tabiatli kardeşler, 20 senedir ne 
bir vergi, ne de ev kirası vermişlerdir. 
Havagazi, elektrik, seyahat, su ve elbise, 
yatak için tek bir metelik bile sarfctmiş 
değildirler. 

Kendilerine yetecek kadar paray! da, 

Birincikinun 2 

Dolandırıcılık suçlusu 
kadın mahkemede 

Tahkikata nazaran suçlunun vaktile Ziraat Bankasını 
da dolandırdığı anlaşılıyor, kadın tevkif edildi 

Adalet isminde, oğluna almak 
bahanesi.le Balıkesirden İstanbala getir .. 
diği kızın 60 lira para ve eşyasını dolan
dırdığı iddiuile, yakalanan Hatice Su • 
day, namı diğer Fethiye adliyeye veril • 
miştir. Suçlu, yanındaki bir çocuğu ile 
beraber, sorgusu yapılmak f&lere, dün 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza blkfınl Re-
şidm huzuruna çıkarılmıştır. 

52 yaşında ye üç çocuklu olcfulunu say.. 
llyen Hatice Suday, hadiseyi mahkemede 
~öyle anlatmıştır: 

- İsmim Haticedir, Fethiye değı1.. Yal. 
nız rahmetli kocam bazan beni Fethiye 
diye çağırırdı. Somalıyım. Ben kimseyi 
dolandırmış değilim. Hadisenin mahiyeti 
şudur: Hava dahilinde 

mütemadi surette 
hareket halinde o
lan ve içinde gaz 
bulunan habbeler 
her saniyed<! b!r 
kaç milyar defa is
tikamet değiştir -
mektedirler. 

• çiftliklerde yanaşmalık etmek, atları ti
mar etmek, düven sürmekle kazanmakta
dtdar ve bu hayattan da memnundurlar. 

Şimdi Eski.şehire tayin ~ bulu • 
nan bir oğlum vardır. Oğlum geçenler
de Aydına gitmişti. Dönüşte Balıkesire · 
de uğramış, orada Adalet ile tanışmışlar .. ' 
Aradan bir müddet geçtikten 80fll"a, kı -
zm yengesi Emine bana bir mektub gön
derdi: cGclin oğlunuzun beğE-ndiği kızı 
bir de kendiniz görünüz> diye.. Bunun 
üzerine, ben de kalktım, Balık.esire git -

Tarihin en büyük isyanı fstanbulda 
532 mılfıd senesinde, bir araba yarışında 
hakemin verdiği karar yüzünden vukua 
geldi ve takriben 30 bin adam öldü. 

Keyhüsrevin ordusunda 5 milyondan 
fazla asker vardı. Bunlar yanyana dizil
selerdi 4000 kilometreden fazla bir uzun .. 
luk temin ederlerdi. 

Muhafaza
k8rlıklarile meş -
bur olan lngilizıe- • 
rin memleketle - ' 
rinde en muhafa -
zakar insanları ça. 
tısı altında toplı -
yan Lordlar kamarası elektriğe bundan 
55 sene evvel, Avam kamarası ise 24 se
ne evvel kavuşmuştur. 

Bisiklete binenler ehliyetname Motörltl kara nakil vasıtalarında 
alacaklar gürültüye mlni olacak tertibat 

Belediye bisikletlerle bisikletlere Motörlü deniz nakil vasıtalarının 
binenler hakkında ye~i b~r talimatna- fazla gürültü çıkarmamaları için bir 
me hazırlamıştır. Yenı talimatnameye müddet evvel motörlerine bazı hususi 
göre bütün bisikletler birer numara tertibat konmuştu. Bu sayede deniz na
plakası taşıyacaklardır. Bisiklet kullan kil vasıtaları seyirleri esnasında az gü· 
mak isteyenler birer ehliyetname ala- rültü yapmaktadırlar. Aynı usul kara 
caklar, ehliyetsiz olarak bisiklete bi - motörlü nakil vasıtalarına da tatbik e
ııenler şiddetli cezaya çarptırılacaklar - dilece~tir. ~akinelere ilave .?lun!c:k 
dır. Bisiklet kullanacaklar on yaşını te h-~~sı ~~rtıbat sayesinde m<>tor gurul
cavü zetmiş olacak ve ancak seyrüse- tusu mumkü~ meı:e~e az~ltılm:ş ola
fer merkezinden imtihan neticesi b. caktır. Beledıye daımı encumenı buna 
ehliyetname alacaklardır. ır aid bir talimatname hazırlamaktadır. 

...-....__.. ........... .-.-···· ... ·-·-... ··--·---.-: 
_ ~ira il~ ~is~let ~er.en müesseseler yeneden geçirilecek, sağlam bisiklet -

huvıyetlennı polise bıldıreceklerdir. Bu ler için birer cedvel tanzim edilecek -
gibi yerlerdeki bisikletler fennt mua _ tir. 

-

CÖNÜLİSLERİ 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Gedikpaşada Bay ellik.met Can> a: 
SuaHnizi epeyce yersiz buldum. Bir 

dok tora sorsaydınız öğrenmekte çok 
geciktiğiniz bu mesele hakkındli sizi 
tatmin Edebilecek malumatı almakta 
zorluk çekmezdiniz. Gene öyle yapınız. 

* Kasımpaşada Bay Ali Fikriye: 
Eski zaman kilisesi derdlinin derdi-

11i CÖkmPye muhtaç Olduğunu düşün-
dü. Bir !ıırrın yabancı kulağına gitme· 
sındeki ınahrurları takdir etti. cGünah 
çıkarmak> meselesi bu mülahazanın 

neticesidir. Fakat cahil papaz vaziyetı 
derhal swistimal etti, cenneti satacak 
derecede Heri gitti. Kadının mahrem 
derdlerinde ise siyah cübbenin altında 
iken de erkekliğini unutamadığır.ı gör
dü, masal mevzuı.İnu hakikatten olma
sa bile ihtimalden alır. Bugün vaziyet 
nasıldır? Size anlatmak imkanına ma
lik değilim. 

Fakat m;ıdem ki hıristiyandır, ::n~

dem ki ınutekiddir, üzerine düşmeme
nizi tavsiye ederim. Sizin için zarar 

ihtimali mevcud değilse hadisede ısrar 
etmek tamamen faydasızdH'. Bırakınız. 
Bildiği gibi hareket etsin. 

* Sarıyerde Bay (••) e: 
Tıb kanunu çocuğun ana vP. baba

dan birine benzemesini mutlak bir 
kaıde c:larak kabul etmiş değildir, de
desine, büyük dedesine, ceddine de 
benziyebiJir. Dikkat ediniz fena bir 
yola ıziriyorsunuz. 

* lzmirde Bayan cP. Z.> e: 
Siz gençsiniz, benim ise saçlarır.ıda 

siyah kalmamak üzere. Bu meseiede 
ayni görüşe sahih olamayız. 

* 
Ilgında Mustafa Akkuşa: 
Çocuğum, 

Evvela babana bir mektub yaı. Va
zıyetini anlat, yanına dönmek istedi
fini söyk Baba bucağı senin yaşında
ki bir çocuk için her zaman Jilzımdır. 
Baban herhalde sana muvafık cevab 
verecektir. Oraya gidersin, zamanı 

geldiği vakit tekrar müracaatta bulu
nursun. 

TEYZE 

f 

İki karde~ zengin bir ailenin çocuğu -
dutlar. Vaktile hizmetçi, uşaklarla do!u, 
mükellef bir şatoda yaşıyarak, çiftçilik 
tahsıl eım;şlerdir. Sonradan askerliğe 
girmişler ve bu sayede dünyayı dolaşm1ş
lardır. Her türlü bayatı görmüşlerdir. 

İki kardeş 20 senedenberi de yatak yü
zü görmemiş olduklarını, çalı çırpıdan 

yapılma kulübelerinde yattıklarını ifti -
harla söylemektedirler. 

11 erkeği 
Zehirleyen kadın 

tim. Gelirken, benim mahdum: 
c- Anne, dönüşte kızı da birlikte al 

da, öyle gel> nikfilı merasimini burada 
yaparız. Ben bir de ev tutup, döşiyeceğim, 
dedi. 

~ 

Gittim, km gördüm, beğendim ve ya
nıma aldım, eşyalarını denk yaptırdtk, ls
tanbub döndük.. Halbuki, bu müddet 
zarfında oğlum Balıkesirden bilZl mek -
tublar almış, kızdan caymış.. Amma, bi
zim haberimiz yok .. Oğlum köprüye çı -
kmca bana vaziyeti anlattı. Ben de eş -
yayı emanetçiye, kız ile birlikte gelen 
yengesini ve ablasını da götürüp bir o • 

1 f Ple bıraktım. Ne kendilerini dolandır -
dır .. , ne de söylenilen 60 lirayı aldım .• 
Bu işte ben, oğlumun narına yandım. 

II&kim ·Reşid, bu izahatı dinledikten 

Marie Kohn 
Nevyork 29 (Hususi) - On bir kadın 

ve bir erkekten mürek.keb bir jüri he -
yeti aslen Alman olan Mrs. Ann:ı Marie 
Kohn admdaki kadını ölüme rnahktım et
miştir. Bu adam Ohio'da elektrikli san
da!ye ile idam edilen ilk kadın o~acakıır. 

<:>onra, suçlu kadına sormuştur: 
-- Peki amma, sen eskiden de Fethiye 

i'Ullt altında Ziraat Bankasını dolandı.r -
mışsın. Buna, ne dersin? .. Sonra, bahset
tiğin oğlun da ortada yok? .. 

- Vaktıle bankayı dolandıran ben de
ğilim .. Benim hiç sabıkam yoktur .. Oğlu· 
ma (?e!ince, o şimdi Eskişehire gitti, çün. 
kü, biz İstanbula geleli 4 gün oluyor. 
Yapılan sorgusu neticesinde, suçlu Ha

ticer.ln tevkifine karar verilmiştir. 

Süt ucede Ktmm öldüren 
Muhiddin mahkOm oldu 

Sütlücede, bir kavga esna51nd:ı başına 
vurduğu b:.r baston darbesile Kamilin ö
lümüne sebebiyet veren mezbaha ışci -
lerınden Muhiddin Ağırcezada netıcele -
nen muhakemesi sonunda 5 sene müd • 
detle hapse mahkum edilmiştir. 

Marie Kahn, muhakeme neticesinde 
şimdiye kadar evlendiği 11 yaşlı adamı, 
arsenıkle tedricen zehirlemek suretile öl
dürdüğünü itiraf etmiştir. Adliyede bir hakaret hlt!isesi 
Dünyanın en büyük saati Dün adliyede bir hakaret hadisesi ol -

Hatice 

senedenberi cmanyayi tahtel hat> ismi~ 
de dımaği bir hastalığın mevcud olduğu
nu iddia etmiştir. 

Bunun üzerine suçlu adliye doktonı 
Enver Karana sevkedilmiştir. Yapıla.il 
muayenesi sonunda Galib Neınlin,in Tıb" 
bı adlide müşahede altına alınmasına ka

rar verilmiştir. ' 
1 

Kazanç vergisi beyannameleri 
Geçen haziranda kazanç vergisi kanu. • 

nunda yapılan tadilatla, o vakte kadal.i 
ticaretgahlarının gayrisafi varidatına gö 
re, maktu kazanç vergisine tabi olan idı 
halat ve ihracat tacirlerile komisyoncu c 

lar, kanundaki tadilin Resmi gazcteyl• 
neşri tarihinden itibaren beyanname ver
meğc ve defter tutmağa mecbur tutul • 
maktadırlar. ı 
Bazı idhalat ve ihracatçılar bunu y:ın .. 

ltş anlamış olduklarından Ticaret odası
na müracaat etmekte ve oda tarafından 
kendilerine izahat verilerek tereddüd
leri izale ve kendileri tatmin edilmekte • 
dirler. 

İhracat yapacaklar ihracat vesikası al· 
mağa mecbur olduklarına göre, bu Yesi· 
kayı alanlar velev ihracat yapmasalaı 
bile ihracatçı sayılacaklardır. Ve defteı 
tutmak mecburiyetine tabidirler. Keza. 
bir defa dahi ithalat yapanlar da ithalatçh 
farzedilmekte ve defter tutmak mecbu • 
riyetinden istisna edilmemektedirler. F~ 
raza bir bakkal sattığı bütün malları pi~ 
yasadan alsa da, yalnız bir defa için b~ 
kalem mal ıdhal etse idhalatçı farzedil ,.' 
mekte ve defter tutup beyanname ver ~ 
meğe tabi tutulmaktadır. ı 

Poliste: 
Af rikadadır muş ve derhal zabıt tanzim edilerek, ha -

dise cürmü meşhud müddeiumumiliğine Bir otomobil bir tramvaaya çarph 
Dünyanın en büyük saati Cenubi Af- int!kal etmıştir. Tebligat kaleminde bir Şoför Onnlk idaresindeki otomobll düı · 

rikada Dirban ş:hrinde b~lunmakta- iş takib eden Galib Nemli ism!nde biri, Beyoğlunda vatman Hayrullah ldareslndclı:i 
dır. Bu saat şehrın tayyare ıstasyonun- jşinin r.eticelendirilmemesi üzorine bir tramvay arabasına ç:rrpmış, bu çarpışmada 
da.dır .. ve uçmakta olan tayyarelerin sa- denbir~ hiddete gelmiş ve·. - , - her llrlst de hasara u amıştır. Kazaya se~ t ı blyet veren toför adliyeye verilmiştir. 
a t go~e eri için ~apılmı~!ır. - Hepınizi rafa koyayım, diyerek, teb- Bir yangın başlangıcı 

s.a~tın kaç oldugunu gosteren kub- ligat başmemuru Mustafa ile nıüddeiu - Balat, Hı.zırçavu§ mahallesinde, Yenlcadda 
besının kutru 70 metredir. Beyaz mer- mumilik makamını tahkir etmistir. Suçlu sokağında t.erzl Basrinln evinde elektrik tel~ 
me~.en ~apılmıştır. Tayyarecilerin iyi- derhal, cürmü meşhud kanun~ üzerine, terinin kontak yaparak pencere perdelerını 
ce gore.bı.ım:le:i içi nufki olarak mey- müddeiumumiliğe verilmiştir. Galib tutuşturmasile blr yangın çıkmlf, itfaiye ıa
dana dıkılmıştır. Nemli alınan ifadesinde kend1"51'nde ıki rafından büyümesine meydan verilmedeı 

söndürülmüştür. 

l~l_k_ı_a_h_b_a_b_ç_a_v_u_ş_la_r _______________________________ ~A~p~o~rl~!-'I 



IOM POSTA ... ' 
ı~a::ıem "Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Konuşmıyan adam 
Avrupa silih yarışında 

Dihiz mi, hayır! Sağır mı, değili Deli mi? Kini: " Ne 
delisi be! dedi, katil suçlusudur. Numara yapıyor! ,, 

Röportajı yapan: Faralr Küçük 
<Tercüme Ye l.tt1bu bakkl malıtmdur> 

-41- 1 
İnanmadılar. Üstümü başımı baştan 

aşağı aradılar. Baktılar ki bizde mangır 
nanay, gönderdiler Adem babaya.. 

Sordwn: 
- Adem baba da kim? .• 
Karnik cevab verdi: 
- Mahpushanede fakirler koğuşuna 

Adem baba derler. 
Kani bikayesine devam etti: 
Gece oda arkadaşlarun sordular: 
- Dostun var mı? 
- Yok.. dedim. 
- Motörün? .. 
- Ben de motör ne gezer? 
- Öyle motör değil canım. Sen de Tımarhaneye gidea yol 

galiba ilk defa düşüyorsun buralara?. 1 d"" .. .. 
- Evet.. ~~! ~ ~unuyorum. Ama ne. düşündü-
- Öyle degwil, akşamları kazandıgıw ~mu.~. .. de bilmiyorum. insicamsız 

bil' suru fildT zihnimd · 
para ... ·ı aldıgw ın bir orospu dostun yok .. en geçıyor... 1 

, J Bugun resmi deliliğimin ikinci ·· -mu. .. 0 .. b gu i 
_ Yok.. nu. . un ~e:e u v~tleri Tak.sim mer- ı 
- Öyleyse hapı yuttun?.. ke~ınaksd~ kilin. kBuzinde~ burkalad~ 1 

Mes'ud bir ıuva kurması 
beklenen bir genç kız 

Stılt4"41ımedcı. 

Emine im.mi& bir ~ 
okuyucumuz da 
bazı huylann.ı• , 
tahlilini idi.yor: . 

Maceraya yol a. 
,çan temayülleri i
rade altına alın
mazsa mevsimm 
teessürleri meyda. 
na getirebilir. ~
zuları pek gayri tabii olmamı1kla beraber 
tez elden bir ef seçip mes'ud bir yuva 
kurmağa ça~ daha makul bir ha
reket olur. 

Fana tesadüflerden korunmak 
IAzımdır 

__,..-..--~~--· 

S•ltmlah'fJMdde 
:AU Caa tmza.ıile 

eonUuJ.'Of': 

. -~· dmı alacak tnı11""? 
Sıhhi ve kanuni 

bir mini olmadık
ça taraf1anmn n
Dlarma ballı oım 
bu ilde fena te.
düflerden ve araHakikaten ha ı utm"L'fuk. Allah ım mer e dıgım bir ge-

p y ~.. ce Pangalt k · d gö d··w·· · 
ı Cievlete millete zeval vermesin, altı ay ' 1 mer ezın e r uguın ra gıren dedikodulardan korunmak ıa-

b. "ft ku ta ınl .. .. . dik mQa.mele polis haklonPaki kanaatimi. rundır 
ır çı ru y a gunu geçır ve k'"kü d .. . . . . . . · 

bir hukukcu kadar da ceza kanunu öğ- 0 n ~n d~~tınnış, reJımın her yer- -. 

• 
lngilterenin vaziyeti 

Yapılan silahlanma programı dort sene sonra 
tamamlanacak, eskilerle beraber yeniden kurulan 

58 silah fabrikası geceli gündüzlü çalışıyor 

Deniz devıederin.ııı JIG:ptırdıkL:n-ı w y apfrnn4ğa karcw venWcleri büyiDc harb 
ge""1 "'*'1 mikdan 

ren.dik. Adam doiandın ka .. de ~oldugu gıbı poliste de büyük bir in- YaratıCI kudreti olan bı"r geni!. 
rsan ç gun kılab yaptığı kan atini .. """;..+· Y tn yatarsın? Hırsızlıktan ne kadar mah- M 

1 
f halka v ......... ~·1• Yozgad oku~ Fransızca L' ustration mecmuaaı. cin- lan 28 den 44 de ve tahtelbahirleri de 60 

kfun olursun? d ki aa :-~~·· . . ınuz, saltanat devrin - culanm.ızdan NW!r gllterenin sillhlanması ne vaziyettedir?, dan 86 ya çıkmış bulunmaktadır. 
Yeni birisi girdi mi cürmünü soru- d ~ t.. 0 .. u k ıtı{adla karakola bir işi het Doğan da JcA.. başlıklı şayanı dikkat bir yazı neşret - İngiltere geçen sene yeni ve mü thi4 

yorlar ve derhal hükümlerini ~eril'or- ~ u mu or uyor. Kendisi gitmiyor, rcıkterinia tahliJi. miştir. Ehemmiyetine binaen tercüme e- bir silahlanma yarışına atıldı. Bu sene 

lar. " .mutavassıtlan gönderiyor, bu adamlar d" 1 d h · t lm k 
1 

td istiyor: ıynrw:: için e er tıp en o a üzere inşaı>ma 
..:__ 6 ayla yakam sıyınrsın... ?- işi olan adaml_an sızdırmak için; cbu Kuvvetli niyet- Bugün mütemadiyen. ~gilterenin si - başlanan veya başlanmak üzere ola11 146 
- En ~ğı iki sene... .ı.ş olur ama komısere !u kadar, muavi- ler, iradeli hamle- • . . . lfilılanmasından bahsediliyor. Ancak bu gemi vardır. Fakat bu büyük progr.:ım, 
Ve ne dersin, dedikleri de çıkıyor. ne bu ~adar vermek !azımdır• diye pa- ler, nasib denilen 1 faaliyetin ne nisbette bulunduğu hak -ı ancak 1942 senesinde bitirilmiş olacaktır. 
Gün dediğin göı: açıp kapayıncaya ra. çekıyorlar. Ve Türk polisine iftira neticeyi meydana kında ~at'i bir bilgimiz yoktur. Fakat b!r Bundan başka, İtalya tahtelbahirl(!ri :ıin 

kadar geçiyor. Bir gün bizim de müd- ediyorlar: . . getirir. Yaratıcı çok mutehassıslar tarafından İngiltere - ve tayyarelerinin Ak.denizde bugünkü 
detimiz bitti. Açılsın demir kapı, dedik, .. ~un ıçın sıze tavsiyem; işini~ d~- kudretlerin iyi · ~ bahri 

4 

silahlanması hakkında neşre - vaziyeti de İngiltereyi derin derin dü:iün· 
kapılar açıldı. Hürriyete gene kavuş· ,tügu zam~n karakola başkasını gonder- kullarulmasile biu.at bir istikbal temin 1 dilen malumatı ele alarak bu hususta ha- düren bir meseledir. Ayni zamanda İn-
tuk. meyin, bızzat kendiniz gidin. Bu sa - etmek mümkün olur. kıkate oldukça yakın hükümler çıka - gilizlerin elyevm mevcud harb gemile • 

Hürriyet ama ne hürriyeti. azab ye- yede hem işiniz d~ iyi ~e. d_aha çabuk rnbiliriz. r inin yeni tayyare bombalarına ve a~ır 
ru baştan başladı. Hapishanede yatacak oıa:ak hem de Türk polısının ne ol - ıllllWlllıl Dünyanın bugünkü vaziyeti karşısın - toplara karşı gösterebileceği mukave .. 
yer düşünmüyorduk. Hiç olma7.Sa bir dugunu ~8:11a yakından görüb tanıya - MOşkl.Hpasend bir genç da, bilhassa Almanyanın silahlanması ö- met de şayanı münakaşadır. 
çift tayın bulabiliyorduk. Şimdi onu ~ ona ıtımad edecek, onu seveceksi- Sultanahmtdde nünde İngilterenin bu işte geri kalmış ol- Nihayet geçen sene ortaya bir meselt 
da bulamaz olduk. 1ş nerede? Hem bir ruz... Basri de karcıkte- Juğ-unu tekrar etmek faydasızdır. Bu daha çıkmıştı. Bir çok İngiliz a.miralları 
sabıkalıya kını iş verir? Hapishanede Böyle düşüne düşüne dal.mışım. Ne rin.ı. tahlilini uti- işin sebeblerini de uzun uzadıya araştır- Maltanın, İngiliz filosu için çok tehli -
bulunduğum müddetce hiç olmazsa es- k~~ uyuduğumu bi~iyo:uın- Bir f/Of': mak lüzumsuzdur. Yalnız şunu kaydet - keli bir mevki olduğunu ortaya atmış • 
ı·ar ve eroinden vazgeçmiştim. Dışan çığll kile ~andun. .Kemikılerım;, sızım Zeki ve kısmen mek Iizımdır ki geçenlerde ölen eski İn- !ardır. 1 

çıkınca gene başladım. 81~~ 8,!Z ıy°..r. Omuzlarım tutulmuş. alaycıdır. Başka- gmz b-.-ıkili Ramsey Mac Donald, ö- İngiliz harbiye nazın Sir Thomas ina-
Yeni bir iş .. haydi yeniden hapisha- Guçbela_ dogruld~. Etrafa bakınıyo- Jarını beğenmekte lürken omuzlarında bu hususta büyük kip Lordlar kamarasında geçenlerde ln-

neye. Fakat bu defa acemilik filAn çek- rum. .İk~ş~r veya uçer herkes karyola- ve takdir hislerini bir mes'uliyet yükü götürmüştür. gilterenin maruz bulunduğu tehlikeler • 
medirn. Bilakis beş on kuruş para bi- d~, .kimisı hızlı hızlı nefes ~l~, ~- izhar etmekte :nüş 1897 ıoenesinde kraliçe Victoria zama - den ve yapılan çalışmalardan bahsede • 
le yaptım. Bir kaç da dost peyda ettik. mısı horlıyarak, elhasıl hepsı bır çeşıd külpesend davra- nında İngiliz donanması bütün dünyada rek şöyle demiştir: 
Bunun sayesinde hapishaneden çıkar uyuyorlar. nabiUr. Allkadar eşsiz ve rakibsiz bir donanma idi. Ve o c- Bugün bütün ilim ve fen kuvvet • 
çıkmaz Galatada senin gördügu~ ··n . Kadınların odasında çığlık devam e- oldugu kadınlarla kolaylıkla ... 1 .... amaz. zaman yapılan bir programa tabi olarak !erimizi seferber etmiş bulunuyoruz.1 

dıyor· · ~ .... oteline yerleştim. Orada şu se _ y t· . . . Parayı sarftan çekinir. ta 1914 senesine kadar bu mevkiint mu - Nikbin olarak §UDU söyliyebilirim ki az 
nin elbiselerini çalan sabıkalı San Ha- - . e ışın, yetışın 8 dostlar. Evladı- Nl#ıl " vafiakiyeUe muhafaza (!tti. Fakat bü - zaman sonra artık hava hücumlanna kaıı-
sanla tanıştım. Biraz resim yapa _ mı :ı~en alıyorlar. Yetişin! Çekingen bir genç kız yük harbi müteakib, yani 1919 senesinden §~aciz bir vaziyette bulunınıyacağız., 
rım.. Tabelacılığa başladık Ben tabclA . . . çın çın çmlayor. Gece bek • sonra İngilterenin, kendi emniyetini ga- Bir sene zarfında İngilterede sade harb 
yazıp parasını alıyordum. Hasan da ko- ,çısı, _Jandarma Ahmed ve bir kadın Ankara kadı" oktıyucuları~<fan ( .... ) ranti eden bu sistemden ayrıldığı görül- .malzemesi in§a etmek üzere 58 yeni fab
lunda çanta, eJ,inde sahte makbuzlar, a- gardiyan uyanmışlar koşuyorlar. fotografının. ve.'~"'."'. ~efnni_ istemi- dü. Bahriye bütçesini indirdi. Ve neti - rfka tesis edilmiştir. Bunlardan 26 sı de
fi.şaj memuru diye day~ordu. Türk bo B~ de pencereye koşuyorum. Vzun- !/~~\ k~r~k!en~ tahlilını ~lıyot': cede bahri kuvveti, eski halini kaybet - niz, 17 si kara ve 15 i hava silahlarına 
polisinin elinden ne kurtulur? İşin fi- a:1u,, u, sa~ püskülü saçlı, zayı1 bir ka- ~ erışın en a genç _ve nçtir. U- meğe başladı. tahsis edilmiştir. 
yaskosu meydana çrktL. tüydük.. .. 

1
deli gömleği giydirmişler, götü- n-.umdı surette ~le~'. çek~g;n ve alın- Bu sırada neşredilen bir istatistik, İn- Fakat yukarıda da ded.iğimız gibi in • 

Bu sefer Avraınla beraber Altındiş ru!.or ~r. Haydi taş hücreye ikinci bir gan ır. Husnsıyet erının. e ra a taşması- giltere, Fransa ve İtalyanın son 10 se - giltere ancak dört sene sonra modern bir 
N d t• · 

1 
· i tm v b lad • muşterı daha' m ıstemez. Konuştuklarile sanümi ve nelik bahri faaliyetini ı:öyle göstermek- şekilde silahlanmıı: olabı"lecektır· . N• .. te -

ec e ın eroın enn sa aga ~ 1.L G.. .. 1 . · . ddt • Se . 1 1 · 7 7 

Onun da neticesini sen biliyorsun. uluh.rntuden geldim gelesi kon~mı • c~ o.ı~: .. ~~ı .. mesed e ~ıne r~ iltifat tedir. kim, Japonya Uzakşarkta Şanghayı zap-
Enselendik. Şimdi de buradayız. Bun - Y~ ed de uyanmış. c mt2 g_ı .ı ~o~urse e u~a aır heye- 1937 yılı başladığı zaman İngiliz do - tetti, Çini yutuyor. İngiltere bir şey di -
dan sonra ne olacağımızı Allah bilir? ununla konuşsam vakit geçer. can an ıçın ıçın t~r ~e. r~n vermemPğe nanrnasının belli başlı büyük harb ge - yemiyor ve esasen diyecek vaziyette de 

Ka
- . t a·· l .. d dikt' Pencer00en inı·-v~ yanına yakla~ı gayret eder. Temız gıyınır ve giydiğini ·ı 12.. ""k k d V'ld ' ç·· k'" İ ·ıt Akd d nı sus u. oz erını uvara ı. .,,,,.,, ~ - . . . mı eri, oüyu ruvazör ve 3 harb kru- egı ır. un u ngı ere eniz l'n tek. 

Düşünmeğe başladı. Karnik bir söz yorum. yakıştırır. Işler~~ hille ~e feksad karıştır- vazöründeıı mürekkebdi. Fakat bunların bir gemisini bile Uzakşarka gönde:-m~k 
.. 

1 
ed dan - Merhaba' maz, hem bu gıbı şey erı pe beceremez. 1 soy em en yanımız ayrıldı. Yata- Al · üçü müstesna, hepsi 20 yaşından daha iktidarında bu unmamaktadır. Nihayet 

ğına uzandı. . dırmıyor. Acaba sağır mı? Tekrar yaşlıdırlar. Ancak son Akdeniz buhranı İngiltere ile Almanya arasında yapılan' 
Muhavere esnaiında etrafımızı alan· edıyo~~ Son Posta sırasında bunlardan dördü alelacele ta - son bahri anlaşmada Almanyaya İngil -

lar hiçbir şey söylemeden dağıldılar Ge er aba! F otograf tahiiH kuponu mir edilmişlerdir. Bugünkü halde ise İn- tereye nisbetle % 35 nisbetinde gemi yap, 
Çember sakallı, yere ceketini serdi. t}~ ~ cevab Y<>k.. • giltere ancak 11 büyük harb gemisini kul~ mak imtiyazını bahşetmektedir. 
zerine uzandı. Küçük çocuk da yanına = 

1 
eye cevab vermıyorsun? I.sim , • • • • • • • !anabilecek vaziyettedir. Ve donanması Muhakkak ki İngiltere bugün bu tch-

yattı. ... Adreı • • • • • • • için icab eden efradı da tedarik etmekte Hkeye maruz bulunmaktadır. Fakat 19.U 
Uzun boylu, zayıf, sarışın adam da Sesimi ~ yükselti:yorum: çok müşkülat çekmektedir. de İngiltere bahri programını tamam1ı • 

biraz ileriye boylu boyuna yattı. Ben - Be herif sana söylüyorum mer - DtKKAT Gelelim İtalyaya. İtalya, 1926 senesinde yabildiği takdirde bu tehlike epeyl.e aza .. 

de k .. 1 . b haha' Cevab vers beJ Fotograf tabllll içln bu ktıP<>nlardan oşe enn irine arkamı dayavtp U· ·• . ene-· . hepsi büyük harbden evvel yapılmış 5 lacaktır. Çünkü o zaman Büyük Britan .. 
"" H f ralı b 1 - ~ adedlnln gönderilmesi tarttır. zun otumıağa karar verdim. Kalkarken en ° ı e degıl. Abdal abdal kruvazöre malikti Fakat 1934 senesinde ya 20 kadar büyük ve yeni harb gemisine 

Kani: bakıyor.. -·--·---·-----·---- .. _. - ' iki tane 35,000 er bin tonluk kruvazör malik olacaktır. Kendisine dost olan A-
- Faruk, dedi, nereye .. gel yanıma - .. N.~ ~l~yor? Herkes uyuyacak ne Acaba kendisinde bir şey var mı diye yapmış, iki tanesini tamamile modern - merikanın da buna yakın derecede kuv-

uzan. . bu ~~ultu · alelusul buraya havale etmişler. Gel- leştirmiş ve sü.r'atlerini 27 mile çıkar - veti bulunacaktır. Ayni tarihte Japon • 
- Rahatsız etmiyeyim?.. ~~ı ~atağında doğrulmuş, hem göz- diği ilk günler biraz konuşuyormuş. mış bulunmaktadır. Hafif b:uvazörlere yanın 14, Fransanın 12-10, İtalyanın 7 ve-
- Bırak böyle şeyleri burada. lerını uguşturuyor, hem de söyleniyor. Günden güne daha ziyade sükiıti ol _ gelince İtalya harbden sonra tamamUe ya 8, Almanyanın da harb kruvazörleri 
Sonra tıknaz, mavi gözlü, kırmızı Cevab veriyorum: m~. Bugün artık hiç konuşmıyor. modern olarak bunlardan 19 tane inşa et- müstesna 7 büyük harb gemisi olacaktıı::. .. 

saçlı birisine seslendi: - Kani.. bu herife içerledim. Mer- _Acaba abdal mı, yoksa numara DU miştir. Hepsi dünyanın en seri kruva - Maamafih bütün bunlar nihayet tahmin-
- Şerif, sen bu akşam yere uzan. Fa- baba dedim, cevab vermedi. yapıyor? zörleridir. den ibarettir. İstikbali kimse keşfede • 

ııık yorgundur, yanımda yatsın. - O cevab vermez. 52 gündür bu- Ne abdalı be? Numaracının bi- Bunlardan başka 33 torpidosunu 73 e mez. 
Çocuk cevab verdi: rada doktorlar konuşturamamışlar .. ri. Baksana suratına .. abdal olan böy- ve 54 tahtelbahirini de 88 e çıkarJn4tır. 
- Hay hay, ağabey.. sen mi konuşturacaksın? le mi olur? Dur, sana konuşturayım: Fransaya gelince 1926 senesinde Fran- Rasadhane kuvvetli bir zelzele kaydetti. 
Ben de teşekkür ettim.. - Kim bu adam? Karyoladan sıçrayor. Ahmedin yanı- .sanın da hepsi büyük harbden evvel in- 30 sonteşrin saat 15 i beş dakıka ü9 
Gülerek cevab verdi: - Malatyalı.. orada adam mı vur- na yaklaşıyor. şa edilm~ olmak üzere 6 kruvazörü var- sanLyc geçe İstanbul rasadhancsi kuv-
- Teşekkür meşekkür istemez. Bu muş, ne yapmış .. tevkif edilmiş. Hapi- Gırtlağına sarılıyor: d.J. Şimdi bunlara y~i inşa edilmiş 4 vetlice bir zelzele kaydetmiştir. 

gece misafirsiniz. Sonra Kani ağabeyin saneye girinceye kadar bülbül gibi ko- - Bak Ahmed cevab vermezsen seni kruvazöı- ilave etmiştir .Bir çokları da Merkez üssünün İstanbuldan mesa. 
1 de arkadaşısınız. nuşuyormuş. Sonra böyle dilsiz olmuş. boğacağım.. hali ınşada bulunmaktadır. Eski gemile- fesi 4600 kilometre tahmin edilmekt.& 

U~dım.. gözler]jmi kapad.un.. bir Senin anlıyacağın numaraya başlamış. Cevab yok... (Arkası var) .ri de hep modernleştirilmiştir. Torpido- dir. 
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CMDZAH=:I 
Okumuş kadınla evlenen 

bir adamın hatıraları 
Kopya •den= l•mel Huluıi Rüya mı, hayır hakikat! Şimdi beni dinle .. 

yin, üniversite mezu
nu musunuz? .. Birkaç 
lisan biliyor rnusu • 
nuz? O zaman, rne -
sele yok. Eğer böyle 
değil de benim gibi 
parası bol, okuması, 

yazması kıt ci\1sten -
seniz siz siz olun sa
kın ha, okumuş yaz • 
mış, bir kadın la ev -
lenmeyin .. 

? • ~, 

'" C özlerinizi karr.aştı .. an bu salkım salkım gerdanlıklar yalancı değil, bu ihtişam 
sıne,na dekoru değ 1, bu perilere benzeyen kadınlar hayal değil. Deauville 

( Do,il ) in Ambassadeurs lokantasındayız 
-6-

Gene Trouville'deyiz ... 
uıajın boylu boyunca hep çanları siv

ri, \atı ara!arında iki üç kat pencere, 
damları koyu renkli, hep Normand yapı
smda oteller, pansiyonlar. Çogunua altın
da kahve var. Kahvelerin önüne sekiz on 
sıra ınasalar, sandalyeler altılrnış; hıç bi
rınde oturacak yer yok, o kadar kalaba
lık Kimisinde kırmızı ipekliden gömlek
ler, kimisinde turuncu, kimisi.'"lde yeşil

ler giyinmiş çalgıcılar. Yollard~, •akorde
on> çala çala şarkı söyliyen, sonra bir bi
çimine getırip arada bir para da toplı

yanlar. Her yer musiki ile inliyor, her 
köşede çıplak insan kaynıyor, her yerde 
çiçek, yeşillik ... 

Doville daha süslü. Burada yaşıyanlar 
daha zengin, daha şık ... At yarışları, ya
rış etrafında tutuşulan 'bahisler, herkesin 
ağzında dolaşan yalnız bu ... 
Paris~ki büyük mağazalardan bir ka

çının burada da şubesi var. GiyiJec~k, 
takılacak eşyanın en güzellerini, en gö
riılmemış bir biçimde olanlanm burada 
bulabilirsiniz. Vitrinler, hayal gibi ince 
çorablarla, en usta ellerin işlediği dni 
çantalarla, en süslü şapkalar~a. fuların
dan .kravatlı.rla dolu.. hepsi Pari~ten 

biraz daha pahalı satılıyor ama bütün o 
şık ParisH1er, Londralılar nasıl hep bu
raya toplanmış ise, onların kullandtklan 
ufaktef ek eşyanın en şıkları, en güzel.eri 
de burada. 

Kazinosu yerli, yabancı bütün eğler.ce 

Ambassade1ırs lokanta.sında blr suvare 

neraklılarına bir mabed olrr.uş. Merdi
venden çıkar çıkmaz ortada bir bar ..• 
Parisin en ileri gelen artistleri burada. 
'İçlerınde hani ya şu bizim çocukluğu
muzdııki MI.yol bile var. Saçları bembe-
yaz o:muş, hala alnının üstünde kabank 
cu:-:ın bir kiıhkül! .. Hala çapkınca türkü
ler söylüyor. hala sahnenin bir köşesin
den ötes"ne sekiyor. 

Bar.n önünde bir bul masa:;ı ..• Başın
da bir i1dam: 

- İki. .. Sı:.kiz ... Üç ... diye av.:ızı çıktı
ğı kadar bağırıyor. Bunu pek kumar say
mıynr lar; < ğlence diye en ziyade orta 
hallı Y.adınlar oynuyor. 
D~varlar. baştan başa ayna ... Bir yan

ca tiyatro, bir yanda sinema .. Tıyatroya 
belli başlı Fransız artistleri geliyor, h;
rer gt•ce oyun oynayıp gidiyor;ar. Barın 
karşısındati salona doğru yürüyelim. Sa
lonun en ~.onunda geniş, camlı bir knoı, 
buradan k:t7.İnonun bahçesine çıkıhy~r; 
yalıud p;f,jııı bovlu boyunca uzana'l ge
nis carld.~!'indcn gelecek olursamz kaZ:no
ya buradan da giriliyor. Gecelerı bu k:ıpı
r. ın önündt•k: geniş daraçada tn!dük göl
geler doJasır. Bu gölgeler çift ise: Dans
t r.n. oyun salonundan bir kaçamak y:ıpıp 
bur.vla duJRk dudağa birkaç dakıka ge
çi:en Eı>\•dahlardır. Tek ise, mutlaka ku
marda <'cblerini boşalttıktan son:-;ı hır 

so1uk alınak iç"n kendini dışarıy:ı dar at
IT'ıs bir zavallıdır. Kazinonun bahç<>s!, 
ham şu cennet bahçeleri gibi dedik!e:::-i 
kadar eüzeld!r. Hele geceleri, ışıkla,· öyle> 

Y aGn: K#llal ~ 

- Evlenirsem ne 
olur? 

Mu diyorsunuz .. ne 
olacak benim başı -
ma gelen, sızın de 
bapnıza gelir .. 

Benim bilgim az, param çoktu. Evlene
ceğim kadının da parası az, bilgisi çok1u. 
Birimizin çoğu ötekinin azını tamamlıya
cak:, bu sayede dörtbaşı mamur bır a•le 
kurmuş olacaktık. 

güzel yerl~n~ yerlettirilmiş, gizlenmiş ki, ı salkım gerdanlıklar, küpeler yalancı de
bi!tün bu yeşillikler, allı, morlu çiçekler, fil, bu se~et .. bir sinema dekoru değil, 
sanki büsbütün canlanır, şahlanır, renk- bütün bu suslu insanlar hayal değil. İşte 
}eri büsbütün parıldar; salonda dolaşan biı'az sonra onlan oyun salonunda, baka
insanlar nasıl o diyarın en güzelleri, en ra masasında tekrar buluyorm:. 

Evlendik. Evlendiğim gunun akşamı 
karımla oturuyorduk. O dalmış bir şcy
lu düşünüyordu. Herhalde müstakbel 
saadetimizi düşünüyor, benden bunun 
müjdelerıni bekliyordu. 

- Ne düşünüyorsun karıcığım? 
Dedim. Yüzüme dalgın dalgın baktı: 
- Froydu düşünüyorum. 

1enginleri ise bu çiçekler de bütün ye- Kemal Ragıp Enson Demez mi? Kanım beynime çıktı. 
şillik dünyasının birer sultanıdır. -------k ··-......... ·---

Bahçe kapısının yanında meşhur Am· Ameri anın gümüş 
bassadeur lokantası. Yemekler, gecesine 

Froyd da kim oluyordu? Ti.irk ismi ~e 
değil! Karımın böyle bir adamla bir ala
kası mı var? 

göre, beş liradan on beş lirays kadar de- kraliçesi bedbin 
ğişiyor. Fransız olsun, yabancı olsun eğ· 
lence tılemlerinde en çok tanınmış sima
lar, en ileri ~elen artistler hep burada. 

Hiddetle sordum: 
- Froyd da kim? 

Sinema dekorlarını süsliyen, artistlere 
örnek olan, rejisörlere ilham veren en 
ştk, en güzel kadınlar; en çok göze çar

pan giyinişler, en ağır tuvaletler bura· 
da ..• Kürklerin, gece mantolarının en a
ğırları burada... Saçların, gözlerin en 

güzel renkleri. boyun bosun en alımlı, en 
çalımlı olanları burada ... En tatlı bakış- . 
lar, en ince gülüşler burada ... En usta· 

lıklı yapmacıklar, yapmacığı kendine en 
çok yakıştıranlar; kırıtan, dökülen, kıv
rılan, kıvranan kadınların insana en çok 
günah arzusu verenleri burada ... Bütün 
sus, şevk, eğlence, ihtiras :ıaltv.natı bu
rada ... 

Efsanevi bir servet te burada. 
İşte yeşil maşlahının bir ucunu omu· 

zuna atmış, yanınızdan Hindli bir kadın 
geçiyor: Göğsünden inci gerdanlıklar sar
ktyor, Y.ulaklannda tek taşlı pırlant.a kil· 
peler. l'armaklarında iri iri !a~lar, renk 
rPnk incıler. Kollarında ta, dirsck!erine 
.ıdar taşan zümrüdlü, yakutlu bilezik· 

!er ... Simsiyah saçlı, gözleri sürmeli, es
mer, ufaktefek bir kadın ki, !şte şöylece 
birkaç milyonu takmış, takıştırmış gözü
nüzi.in önünden süzülüp gidiyor .. 

Onun arkasından Amerikalı bir karlın; 
biraz daha föede hani şu kiralık kaôınla
rm, :ıma öyle bir günlük :ieğil. bırkaç 
senPl·ği bir günde verilerek kiralancm 

kadmların en zenginlerinden, en güzel
lerinden, en çok dillerde dolaşlnlarıncl.an 
birisi. Hepsinin boynu, kulakları, bilek· 
lcri, göğsü, saçlarının arası hep öyle in
cilerle, zümrüdlerle, pırlantalarla işlcn
m!ş. 

Bir &raiık ortalıkta bir fısıltı duyulu
yor: herkestt! şöyle biraz gerıyc çekilir 
grb: lıir kımıldanma oluyor: f ~te saçları 
ı.ızıl '!ıakır renginde, süzgün hakışlı bir 
kadın, yanındaki genç, yakışıklı er
kek le kalabalığın arasından .)üzülüp ge
ç;yor. Bu kadını tanıyacağım, bir yerde 
göı düm &ma, diye düşünmeye ka'madan 
~iz de herkC's gibi yanınızdakine: .Bak
sana . .Marsei Şautal geçiyor!.> diy·~ fısıl

dıyorsunuz. Biraz sonra Jul Berry ile 
karşı karşıya geliyorsunuz: Onun yanın
da rJa uzun boylu, sarışın, çok güzel, pek 
ahmlı bir kadın var. Sanki geçen sene 

S<'yrE.-ttiğimiz Baccara adlı filmin içinde, 
onlarla beraber yaşıyormuşsunuz gibi 
geliyor. Fakat arkasından Ağahanm ya
nında hirkaç kadınla lokantadan çıktı
ğ!nı görünce bu ~a acaba bir aktüa1ıte 
fiimi mi diye dudaklarınızı büküy~rsu
nuz. Gozlerinizi kamaştıran bu salkım 

- Tanımaz mısın, ben ona bayılmm. 
Öp babanın elini! Hiç cevab vermed~n 

verimden kolktım. Evden çıktım. Bu 
Froyd denilen herifi bulsam, bir knşık 
suda boğacaktım, ötekine sordum, beriki
ne sordum. Nihayet öğrendim. Bfr eczacı 
kalfası imiş. Eczane kapalıydı. Zorla aç
tırdım. Kalfayı yatağından kaldırdım. 
Altmışlık bir ihtiyardı. Üzerine atıldım. 

1 O bağırdı, ben tokatladım ve nihayet gc· 
ne ondan öğrendim. 

Froyd diye bir alim varmış. O burada 
değilmiş; kc:.rım bilgili ise, Froyda bayı
lırım, demesi Froydun nazariyelerıne ba
yılırım manasına imiş. Tekrar evime dön
düm, ilk &kşam böyle geçti. Ertesı sal>ar 
evden çıkarken karım: 

- Bana bir Kant getirir misin7 
Dedi. Tabii: 
- Hayhc.y! 
Dedim. Kantın ne olduğunu bilmiyor

dum ama herhalde kadın eşyasından bıri 
Prenses Engaliçef idi. Kadın eşyası satan mağazalardan bi-

Mavi gözlü, civelek prenses Engaliçef, rine gittim, tezgahtar kıza: 
Amerikanın gümüş kraliçesi di~e ~~ıl~:· - Kadın için Kant verir misiniz? 
Nereye gitse, Amerikadaki zengın gumuş :i)edim. Kız güldü: 
madenlerinin parıltısı peşini takib eder. ~ Efendim ona Kant demezler .. Gan: 

Saçları bembeyazdır. Yaşı, onun ya- derler. Vereyim. 
şından çok daha az olan kadınlar bile, o- Bir çift keıdın eldiveni çıkardı. Ber. de 
nun beyaz ve pembe yüzünü görünce ha· karımı çok hilgili zannederdim. Bir Froyrt 
sedlerinden çatlarlar. Çünkü prenses En· öğrcnmi.~ meğer o kadarmış. Eld~,·enler 
galiçef tam 78 yaşındadır. elimde f'Ve döndüm .• karıma uzattım; ve 

Gazetecilere beyanatta bulunan pren- cınıı istihfaf ederek: 
ses şöyle demiştir: - Bana Kant demiştin, ama ayıbhrlı-

- O kadar çok sosyete hayatı yaşadım lar. Ona Gan derlermiş al. 
ki, artık bıktım, kanıksadım. Seyahatten Karım .ım.dı. Meğer Kant dediği, Kunt 
de yoruldum. Kaç kere dünyayı dolaş- is:~ı1i adarnm kitabı imiş. 
tnn, hatırlıyamıyorum. Görmek istedi. Her ne ise bu da geçti. 
ğim her şeyi gördüm. Gezdim. Ölsem de Ben oturdum, karım oturdu. Elin~ t>lr 
gam yemem. Gözüm arkamda kalmıya- kağıd aldı. Bir şeyler karaladı. bak· 1rr •. 
cak. Ev, ai!e mi? Dört kere evlendim. Ar- Altalta rakc.mlar yazmış, hoşuma gitti. 
tık gına gf.ldi: - j'Je ~yi ediyorsun karıcığım, dedirn, 

Mücevhere hAla da bayılırım ama, ar- işte ben de bunu isterim. Bir kadın süt· 
tık fazlasını istemiyorum. Yeni baştan da çünün, kasabın, bakkalın hesabını tut
ev!enınek niyetinde değilim. Bir kadına n.alıdır. 

dört koca yeter de artar bile. Aksi aksi yüzüme baktı: 
Prensesin ilk kocası, gümüş kralı idi. - Ne siıtçüsü, ne kasabı? 

İkinci kocası bir operatör, üçüncüsü ke- - Bu yazdığın rakamlar onlanı1 hesa-
reste kralı Holms ve dördüncü kocası ise bı değil mi? 
iki sene evvel ölen Rus prensi Engal!çef. - Ne münasebet, iki meçhullü bir mu· 
ti. Prenses sözlerini şöyle bitirmiştir: adete ha!Jı:~diyorum. 

- Şimdi evim neresi mi diye soruyor. Akşam üzeri onu mutfakta buldum. 
su~uz? Nerede gecelersem orada kalıyo- Tencereye bir şeyler koymuş ptşir~yordu. 
rum. Yorgun argın, bir otelden öbür ote. Doğrusu çok sevindim. Sevincımi de 
le sürünüyorum. Ben, göçen bir nesle belli P.ttim. 
m.-nsubum. Harbden önce Petersburgda - Meğer sen ne iyi ev kadını imişsin, 
dansettim. Viyanayı en ihtişamlı zaman- dedim. Yemek pişiriyorsun ha, bir erkek 
larında tanıdım. Japonyayı hakiki kiraz için bu ne büyük zevktir. Hiçbir ahçın;.n 
ağ1çları ülkesi iken görmüştüm. Şimdi pişirdiği ~emek bir erkeğe, kansının pi
artık ne yapacağımı bilmiyorum. Gün ·şirdiği yemek kadar tatlı gelemez. 
g<irmüş olmama rağmen, bugünkü genç- Karım beni baştan aşağı süzdü: 
liği beğenmiyorum. Çok deli dolu ve zıpır - Ben yemek pişirir miyim? 
şeyler. - Ya bu yaptığın ne? 

- Bir kimya tecrübesi. 
Ne ise bunlann faydası yok ama, zara• 

rı da yok. Ya dünkü mesele onu hiç sor• 
nıaym, eve yorgun dönmüştüm, yemek 
masa~ının üstünde bir bardak 13rab var
dı. :Halis kırmızı şarab .. doğrusu yorgunıı 
argın blr ınsan için bu bardak şarabı iç
mek çok zevkli olurdu. H~me."l bardıtt 

ğa yapıştım. Dudaklarıma götürdüm. ile\ 
üç yudum içtim. Fazla kekremsı idi. Bı·, 
raktım. Karım gördü: 

- Ne yapıyorsun? 
- Bu ne fena şarab? 
- O §arab değil! 
- Ya ne? 
- Tecrübe için hazırladığım bir ma~ 

lul, hem de zehirli. 
- Eyvah ben şimdi ölecek miyim? 
- Merak etme, ölmezsin? 
- Nasıl ölmem. 
Şişelerden, şişelere tuhaf tuhai sulad 

boşslttı: 
- İç! 

1 
İçtim, midem altüst oldu. Oldu ama ntı 

ise ölümden kurtuldum. 
Çok şükür, zehiri bilen karını, panzeh; 

rini de bıliyormuş. 

Ben, panzehri için ölümden kurluldub 
tan sonra karım karşıma geçti, sordu: 

- Arşimed kanununu bilir misın? 

Ct'vab verdim: 
-- Vallahi ne hakimim, ne avukat.. nı 

de hukuk tahsilim var. Böyle kanunlal'lıı 
dı:m P.nlamam. 

Kahk<ıh güldü, bir başka sual daha 
sordu: 

- Sen Darveni bilir misin? 
Ecnebi tanıdıklanmı gözümün önün• 

getirdim. Aralarında, Darven isirııfüıl 
1 yoktu. ı 

- Hayır, tanımam, İstanbulda mı ottJıııi 

rur? 
- Canım nasıl bilmezsin şu maymunır 

Jarı ... 
-- Anladım. Bir çingene ismi olacak. 

e.skidcn sokaklarda onlar maymun oyna• 
tırlardı. Adlarını, sanlarını nereden bi-1 

leceğim.. 1 
Gene kahkah güldü. Ben de kızdım. 

Kızdım ama: 
-- !Iaydi, dedim, bu sefer rte kızgınlıo 

ğımı belli (!t.miyeyim. 
F:ıkat gıtg!de tahammülüm azalıyordu. 

Bugı.in yani evlendiğimizin dördüncü gü. 
nü; !>iraz evvel eve gittim. Kunım açı. 
Hala da &Ç ya! Karım yemek m:ısas:mı 
önüne bir !>andalya koymuş oturnıuştn 

- Yemek vakti geldi karıcığım, deı 
dim, yemek yesek.. 

Ş . di ., -· ım mı. 

- Evet. 

- İmkanı yok! 
- Neye? 
Masanın üzerine tebeşirle çizd:ğ: çiııı 

gileri !!Österdi: 
- Şimdi E'Şek davasını hal1ed:yorum 

Bunu bitirme-den ne yemek yeriz, n(• dt 
ben sana cevab veririm. 
Avazım çıktığı kadar bağırdım: 
- Ben doğru mahkemeye gideccğ:mı 

ve hakime, karşınızda bilgili kadınl..ı elf-ı 
lenmek budalalığını yapmış bir eşe1t v:ır. 
Onun boşanma davasına bakın' diyet·&ı 
ğim.. ı 

Ve pılımı pırtımı toplayıp evden k..ı9 
tım. 

Başta da söyledim ya, eğer siz de be.: 
nim gıbi bilgisi az cinsten insanıarsanıa 
sakın ~a, bUgili bir kadınla evleneyırıa 
demeyin .. 

lnnet Hulılıi 
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Garip ve inanılmıyacak. şeyler 

General Ross 
2• atuatos 18H de 

Bladensburı civarın 

daıki muharebede 
İng1liz ordusuna ku. 

.manda eden general, 
aynı gece Vaşlngtonu 

zaptetmlş ve Beyaz sa
ray da dahil olmak ü
zere bütün hülulmet 
binalarını yakmıştı. 

1 Hatay'ın 1'arihinden Bir Yaprak 1 

Bır kolunu kaybeden bu adam sol ellle, 
dakikada 66 kelime yazmaktadır. 

______ _._. 

İmanın atzmda 32 değil, 

tam 52 diş çıkar. Yalnız bun
ların 20 si süt dişi olduğun
:ian dökifttlr. 

Surlyede blr köyde mezarlık
lar o kadar büyümüştür ki mevcud 
bütün ekin tarlalarının iki misline · 

ballt olmu.ttur. 

Afrılı:ada Sierra Leonada 
Morgan adlı bırıaıaıa •8mar

ladıtı bir incil lr.ıtabı, 1915 
plında Afrilı:a AhilleriaiD 
11ıııaldarında torpilleae" pml
dea deaiııe diifea bir torbe ile 
birlikde n79 batmıt n lllkou• 
•billerine karaya diitmiftiir. 

12 haziran 1912 de Amerikalıların 

meşhur Baseball oyunları butun Avru
payı sardı. Ve ut oyun da, Berllnde Al
manlarla Amerikalılar arasında oy

. nandı. Hakem de, oyunda ortaçat ha
i. ' vaaı yaratmıt arzuslle maçı, baştan-

~--...... __________ ..:>ata zırhlı elbiseler giyerek idare etti. 

Antakya Muhasarası 
Antakya ve İskenderun Türklüğüniın 

bütün tarihini bir iki makaleye 
sığdırmak, bu uzun tarihin hiç 
bir noktasını tafsil etmemek de -
mektir. Onun ıçın ben bu şanlı 
tarihin en şerefli ve ayni zamanda en a
cıklı sayfallılrından birini, yani yalnız iık 
ehlisa!ibin Antakya muhasarasını bıraz 

daha mufassal anlatmayı tercih ediyo
rum 

Gözlerimızi miladın oo birinci asrmın 
son senelerıne çeviriraek, yak•n şarkta 
şöyle bir vaziyet görürüz: İstanbuldaki 
Bizans imparatorluğuna karşı Anadolu
da bir Türk ımparatorluğu ve Suriye ile 
Palestinde muhtelif Türk devletleri ... İt
te bu s'yasi vaziyette Antakya bir Türk
men he>vinin idaresinde bir Türk prens
liğinin ·J.ıayıtahtıydı. İslimiyetten sonra 
Bizans ...mparatorluğu milAdm 969 tari
hinden 1084 senesinin 1e>nunıı kadar 115 
sene Antakyaya hakim olmuıtu. Selçuk 
oğulları işte bu senenin 10nund:ı ve d:...ha 
doğrusu 1085 senesinin batında, yani ;kın
cikarıun ayında Antakyayı soıl Bizans 
valisı F.rmeni (Filaretoa) un elinden 
zc.ptetınişlerdi. Anadolu Selçultilerinin 
dedesi o:an (Katılmıf oğlu Süleyman) 
şehre girince affı umumi ilan elti ve bu 
sureıle Antakya Anadolu Türklüğile bir
leşti. Fakat 1086 da Süleyman, amcaza
clesi olan Suriye hükümdarına mağlub 

oldu ve maktul düştü. İ§te bu hadise ü
zeı ine İrandaki büyük Selçuki sultanı 
Melikşah Antakyayı 1087 tarihinde Türk
men beylerinden (Yagı Sıyan) a verdi. 

Türk tarihinin en şanlı şahsiyetlerin
den olan bu mübarek kahramanın dün
yaya ün salan şerefli adı iki Tür!t kelime
sının J·irleşmesinden tefekkül et::lıişti: 

(Yagı) kelimesi eski tiirkçede .-düşman• 
demekti; csiyan> şekli de cmağlUb et
mek> manasına gelen csıyan> masdar?Jt 
dan ısm fafidi. İkisi birleşince (Yagı Sı
yaıı) cI>üşman bozan, manasın~ bir htıd 
ısim oluyordu. Başta meıhur (tbr.ülesir} 
ol!li&İt üzere Arab müverrihleri bu. btt
yük ismi (Bagi Sıyan) ,eklind.'! tahrif 
ettikleri gıbi, (Albert d'Aix), (GuilJeum 
de Tyr) 'eSCtir ehlisalib mü V<!rrihleri ne 
(Aghoufian), (Accien) , (Casc;ien) ve 
<Yaghisvani) gibi muhtelif şekil 'ere sok· 
muşlardır. 

İslamiyettcn sonra şarkla garbın en bü
yük r.ı~i ademesi, Osmanlı müı:lliflerinin 
cEhasaJib. ismini verdikleri cHaçlı> se
fetleı'inin birincisinde olmuştu. Bu ilk 
el:~isalib muhtelif ordulardan mürekkl'b
di: Rirç:.ık Avrupa milletlerinin iştiraki
fo Anadolu ve Suriyeyi müslüman Türk
lerden kurtarmak için ortaya atılan bu 
ilk ordularır. en büyüğü de sonradan Ku
dus kralı ilan edilen (Godefroı de Bouıl
Jon) un kumandasındaki hıri:ıtlyan mah
şniydi. Bu ordu sekiz yüz bin kişilikti: 
Bunlar Anadolu Türklerile Eskişehir 
meydan muharebesini yapıp peK çok za
yinta uğradı'ktan ve Anadoluda tutunmak 
imkanı olmadığını anladıktan sonra, Ki
lıkya önlerinden Suriyeye geçmiş v~ haz
nti İsanın vatanı olan Palestim zaptede
bilmek için evvela Suriyenin askerlikçe 
en mühim kapısı demek olan Antakya 

ni alan ve Antakya Türk prensının or~ 
Antakyayı 800,000 kiş lik Ehlisalib ordusuna karşı yalnız bir avuç kahraman Türk dusunda zabit olan bu aıçak herif ~hir 

ı • k b • k k d muhasara edildiği zaman kale bruçla rm-müdaf aa ediyordu. Muhasara haçlı ann Türk esirlerinı ızar P yıyece a ar dan birinin veyahud üçünün kumanda:ı-
vahset göstermele· ine rağmen tam yedi ay sürdü. Kale, eğer bir Ermeni dönmesinin lığına tayin edilmiştir. Ehlisalıbin yıık-

ihaneti olmasaydı belki hiç düşmiyece ' tarı ın seyrı egışece 1 hıristiyan erkekleri çıkartıp kadınlar le k •h• • d v • kt • l laştığını haber aldığı zaman şehırdcid 

Yazan : lsmail Hami Danişmend çocuklarını rehine olarak içeride bır3K3.• 
,.~J. hdar ihtiyatlı davranan Antakya 

«alesini muhasara etmişlerdi. Bu muha
sara ıniladın 20 teşrinievvel 1097 tarihın
de başladı. O zaman (Yagı Siyan) on se
ncdır Antakya beyliğinde bul:.ınuyordu. 

Antaky:ı o devrin en müstahkem mcv
kileıindendi: Bizanslılar bu meşhur ka
leyi İstanbul ayarında iayarlardı. İç ka
lPsile nıuazzam surlarından başka dört 
yüz kulesi vardı. Tabii vaziyeti de asker
likçe pek kuvvetliydi. Fakat m•ı!ıasırlar
la mahsurlar arasında aklın alamıyacağı 

bir nisbetsızlik vardı.: Ehlisalibin müte
assıb müvC'rrihleri çok tabii bir gayret
krşlikle Türk kuvvetlerini faz!a~aştınp 

haçlı kuvvetlerini mümkün meı tebe az 
gösterdikleı-i halde, bu müellıfierdcn 

meşhur (Raimond d'Agiles) ın kaydına 

gi;re haçlıların 300,000 kiıilik mevcudu
na karşı Antakyanın Türk müdafileri 
ancak 6-7 bin atlı ile on bin pıyadeden 
ib;:.retti. Fakat bu on yedi bi11 kişi, 20 
teşrinievvel 1097 den 3-bazira!l 1098 tari
hın'? kadar tam yedi ay on üç gün güzel 
Arıtakyayı yeryüzünün en büyük ordu
suna karşı destan kahramanlarını b iJe 
gölgede bırakacak esatiri bir tahammülle 
rr.iıdaf aa etti. Bu müddet içinde birçok 
huruç harPketleri de yaptılar; haçhlarm 
bütün hücumlarını püskürttüler; nihayet 
mahsurlarııt yerine rnuhasırlar açlık çe!c
meğe başlaciılar. 

.J3u açlık öyle bir şekil aldı ki, günün 
birınde Ehlisalib kumandanlarından 
rr.eşhur Tarant prensi (Bohemond) un 

emrile r.açlıiar ellerine geçen Türk ca
suslarını koyun gibi kesip kızartua'k ye
m~e başladılar! Hatta Türk şehidlerinın 
bile cesedlerıni pişirip yemekten utan
rrıadılar! İlk Ehlisalibin en meşhur rnü
\•errıhlerinden papaz (Giyom Dö Tir) bu 
meseleyi şöyle anlatır: 

c (Boemon) kuvvetli 'bir m uhafaza 
altında mevkuf bulundurduğu bir takım 
Ti.ırklerin kendisine getirilınesinı emret
ti. Zabıta memurları vasıtasi1e bunları 
derhal idam ettirdi ve ondan sonra bü
yük bir ate~ yaktırıp şehidlcrin cesedle
rini kendisile maiyeti efradına yemek 
clmak üzere büyük şişlere geçirtip kı
zarttırdı. Zabitlerine bu işin nasıl iş ol
duğu Jcendilt>rinden sorulduğu t akdirde 
şöyle cevab vermelerini emretti: 

c- Ordu prenslerile kumandanları bu
gün bir meclis akdedip bundan bö·ıJe 
Ehlisalib (lrdugahında tutulacak bütün 
Türklerin wyahtıd onlar tarafo:ıdar, gön
derilecek bütün casuslann işt.e bu su
ret•e gerek prensler, gerek drad için ye
mek şeklinde pişirilınelerine karar veril
miştir!, 

On ;kinci asrın başlarında yaşıyan İn
giliz müverrihlerinden rahib (Williams 
of Malmesbury) de bu şenaatin Ehlisaııb 
ordusunda taam.mümünden bahsederken 
şu sözleri söyler: 

cKızarmış insan eti kokusunr}an mü 
tebaki ordu efradının rahatsız olmaması 

için orduglhtan uzaklara, U ".laflara çe
kildiler!. .,, 

• İki tarafın medeni seviyesi hakkında 
bir fikir hAsıl etmek için bundan mükem-
mel miyar olamaz. 

Ehlisalib ordusunda gittikçe muhtelıf 
h:ıstalıklar çıkmıya başladı. Yalnız bu 
hastalıklar günde yüzlerce haçlı kırı-

Tlb ~,.::.Sin bu Ermeni dönmeı;ınn ka-
l dar mühim bir vazife tevdi ~tmesi tabii 
şaşılacak ve acınacak bir gaile• ve ko ü
körüne itimarl eserinden ba~ıt·ı bır ey 
değildir! Firzuzun ihaneti hakkında n iis
Jüman ve hıristiyan müverrihler~ b ık 

s~bebler göstermişlerdir: M sela E • a
lib zabitlerinden Paoul de Caen'in tar • 
hine göre, Yagısıyan bir emir ne red "'k 
herkesin evindeki buğdayın yarısın as
ker 1çln müsadere ettirmiş ve bu s ı ada 
Fıruzun ev!nden de bir mıkdar bu ·iJy 
alındığından, Ermeni dönm<'si gi.ıcnııp 

' 1 ihanete karar vermiştir! Arab n:.Ü\ err h-
lr rinden me:şhur (İbnülesir) dl· Firuzun 
Antakyayı para ile satmış olduğundan 

bıı!lsttmektedir. Bir de gen" Ehlic:;alib 
mtıverrıhlerinden (Bernard lp Trcso
rier) nin izahı vardır: Bu müeliife göre, 
bir gün Firuz yetişkin bir çağda bui.u
nan oğlunu bir iş için kaleden evın ··n
der:r; oğlan eve gelince, Türk gener. lle
rlnden bir zatı genç üvey anasının kol
ları arasınd:ı görür! Firuzun oğlu bu 
manzaradan o kadar müteessir olur ki 
hemen geri dönüp gördüğü halı ol ı~rıı 

gıbi babasuıa anlatır; işte bunun üze ~ne 
Firuz, karısının kendisine ettiği ıhan ı·n 
intikamını kendisi de Türkliiğe i net 
etmc·k surefile almağa karar verir! 'I':llı'i 
bu muhtelif izahların hangisi c!oğrn ol la
ğıı malum değildir: Bizce bunların h psi 
de doğru (l}abilir; fakat herha 1d.? şu ası 
muhakkaktır ki, Firuzdaki ihane:- is••c!:ı
dtnm asıl membaı bunlar değil, me• nat 
içın ınüslüman olmuş bir dönme olma.I 
sıdır. 

Bu ıhanet karannın tatbik şeklinı ge • 
lecek yazımda anlatacağım. 

yordu. ... ....................... .-- .............. ._ .......... _ 
Bu vaziyette haçlılar için artık hiçbir L d J-l /'./ ' l ·r 

ümid kalmamış demekti: Hattl bu yüz- or a lJ ax ın ngz Z 

dt"n bir~ok firar vak'alan başladı; gittik- ananesine merhuti!·et. 
çe :~ontlarla baronlar bile kumanda et- Son günlerde Berline yaptığı ziya ~ıe 
tiklerı lut'alarla beraber toptar. sıvışma- bütün <iünya efkan umumiyesini m -g-.ıl 
ğa başladılar! Bu suretle kahraman An- eden Lord Halifax bugün İngiltere lcabi
ta'kyanın yiğit Türk muhafızları o müd- nesinde devlet nazırı olduğu gibi Ok ford 
hiş Elılisalib ordusunu yarıdan fazla bir Üniversitesinin de dekanıdır. 19 13 da 
ni~bE-tte ımha etmiş oldulat! kendisine Hindistan kral naibliği • klif 

Fakat tam işte bu sırada insanlık tari- edildiği zaman hemen kabul etn ın.ş. 
hinin en murdar çehrelerinden biri işe babasına gidip muvafakatini alm ı dü 
karıştı: Arab müelliflerinin (Firuz) ve şünmüştü. Babası oğluna: 

(Ruzbc) ve Avrupa tarihçilerinin de -· Haydi kiliseye gidelim, dua edel:m, 
(F.mırfar) ve (Firrhus) gibi i"Jimlerle an- cevabını vermişti. 

dıkları bu iğrenç hain, bir Enneni dön- Filhakika ikisi birden kilıseye g lİ!p 
nıcsiydi. (Firuz) un uğursuz ve karanlık dualarını bitirdikten sonra babası 'daı 
rolü Ehlisarib ordusunun dağı'acağı sıra- -· Artık Hind"stan kral naibliğinı ka .. 
!arda oldu: İlk Ehlisalibe bizzat iştirak bul edebilirsin zannederim, demiş. 
etmiş papazhırdan müverrih (Raimo·1d Oğlu da: 
d'.\giles) Firuzun •genç bir Ernıenit ol- - Ben de o fikirdeyim, diyerek dunrn4 
duğundan ve müslüman müverrihleri de nın en büyük işlerinden bııisini d ru'.ıtu 

.. dönme, liğinden bahsettiklerine göre, etmiştir. 

bu c-efilin bir Ermeni dönm~sı olduğu Bu hadise Lord Halifax'ın ne der ede 
muhakkaktır; para ve mevki sevda.,ıle İngıliz an'anc:>s ne merbut bır adam Jıdu
müsTüman olduktan sonra (Fnıız) ismi-, ğunu gdstermek için en iyı bir misaldir. 
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Küçük Muazzezin başından geçen ma-

Birinrikinwı 2 

Antakyada çarşı kapalı 
(Baştarafı 1 ttıci ıayfada) 'menetmek istemiştir. Fakat teşebbüsü· 

Türkler aleyhinde aldığı vaziyet her- ne muvaffak olamamıştır. 
gün yeni yeni misallerle ortaya çık- Pt\ilf ,dler Cemiyeti htty'eti 

l 
cera şudur: Bir akşam Galatasaraydan 

Yüzde doksan ıinema seyircileri canlı resimler karııımda bu körü- geçerken, önüne bir adam çıkmış v~ kıza: 
körüne bayranlıklanndan aıynlacak seviyeye geldikleri gün ıinema _Haydi gel, seni baban çağmyor, de -

ile tiyatro arasındaki mesafe daha iyi anlaıılmıı olacaktır. nıiştir. ______________ ...._________________________________________________ Kız: 

maktadır. Garo bir içtimada şu sözleri Cenevrede 
söy !emiştir: 

Türklerin ittifakına karşı gayri Türk Cenevre 1 (A.A.) - Millell~r Cemi -
ler ve bizimle beraber olanlar daimi yeti konseyinin Sancak komisyonu, İ:; • 
bir ittifak halinde bulwımaktadırlar. kenderundan buraya ı~elmiştil'. Komi~ -
Binaenaleyh her ihtimale karşı da:ma yon, §imdi, Sancakdalri ilk seç:mi:ı icrası 
müteyakkız bulunmak lazımdır. ve mürakabesi h~ lndaki t~kJı~leriı.i 

Yazan: Halid Fahri Ozanaoy _ Bl'n tur:ıda üvey babamın yanm:fa. 
-3-

Sinema sessizken de sesli olduktan son-r kadar muhteşem ve masraflı işlere giri
r a da başlıca mühim bir hususiyet gös- şirsen giriş, nihayet az çok büyük bir ku
termektedir: feerisi kaybolmuş olan bu 1 tunun içindesindir. Bütün tabiati, değ:
dünyaya feeriyi getirişi. Bilhassa basit şen levhalarile bu kutuya ne kadar sığ
kimselerin feerisidir sinema .. Eskiden ti- dırabilirs!n? Paristeki Chatelet tiyatro
yatroya gitrniyenler şimdi sinemaya gi- su bile, grmtd Specta.cle denilen temsil
diyorlar. Çünkü eski zaman masalların- terinde Bahrimuhitleri ve sahnede batan 
da artık bufamadıklan hayal filemini on- traneatlantikleri gösterebiliyor ama, bu
!ara bu beyaz perdeden geçen levhalar nun da nihayet bir haddi var ve nihayet 
'\"e bu beyaz perdedeki vak'alar göster- bir oepheli dekorlardır bunlar, biraz da 
mektedir. Bir misal olarak, bugünkü ziya oyunlan ... Sinema ise hakiki posta 
Fransız tiyatro müelliflerinden Marcel gemilerini ve canı isterse kruvazörleri, 
:Achard'ın bir fıkrasını kaydedeyim: d.ritnotlan hakikt denizler üstünde ba-

cBöyJe basit ruhlardan ildsi bir gün tırabillr. Demek oluyor ki sinemadaki ta
sinemada Ben-Hur filmini seyrediyor- biati tiyatronun yaratmasına imkan yok
lardı. Bunlar, taliin kendilerine istihza tur. Sinema ile mücadeleyi bu cepheden 
ile gülümsemiş olduğu iki ihtiyar kızdı. yürütmeğe kalkarsa iflA.sı da muhakkak
Ramon Novarro ile Francis Bushman•ın tır. Değil ki tiyatronun en büyük kudreti 
meşhur harb arabası yarışında müsaba- gene kendisindedir. Sahnedeki aktörün 
kaya atılışlarını seyrediyorlardı. İki kız- sözleri ve daha tabu teessürleridir. Sine
dan en yaşlısı muhibbesine eğildi ve ona: mada ise göz yaşları bile sahtedir, kirpik-

- Bence müsavi, dedi, o tarihte insan- ıerden aşağıya vazelin eriyişleridir. Sah-
lar daha güzelmfşlert. nedeki artist karşısındaki yüksek anlayıştl 

Görülüyor ki bir filmin karşısında, ko- bir zümre karşısında hakiki bir teessür1c 
caya varamamış ihtiyar kız realiteyi u- oynar; sinemadaki artist ise en heyecanlı 
nutac<ık kadar kendinden geçebiliyor. sahneyi bir sürü elektrik ampulü altında , 
Çünkü bütün filmler. hattA en modern makinistlerin, ses, gürültü ve d:ıha bi!
hayatı gösterenleri bile, eninde sonunda 1 mem :ıe mütehass1slannın karşısında çok 
peri masailan gibidirler. Cazibeleri de kere işı &laya alarak oynar. İsterlerse b ir 
buradadır. Bir kelimede buna, bir rüya yerde ona <dur!> diye bağırabilirler. İh
da d1yebiliriz. timal ışık fena gelmiştir, ses iyi akset-

Bir :rüya ama, canlı bir rüya. Sinema memiştir, artistin mimikleri filmde iste
bizim ı üyalarımızm, hayallerimizin fo- nıldiği kadar güzel görünmiyecelttiı·. 
tografını çekmiştir. Bu fotografla.rda Haydi yeni baştan! Tiyatroda ise buna 
kendi : üya ve hayallerimizin bütün şa- imkan yoktur. Demek ki yüksek sahne 
hıs larını, bütün hadiselerini, bütün ga- artisti ağzından çıkan tek kelimeye ve 
rabelierini bulabiliyoruz. Sinema sadece çehresile göstereceği herhangi bir tees
im görünüşlerin çizgilerini sertleştirmiş, süre daha fazla itina göstermek mecbu
daha viizuhlu bir şekle sokmuştur. Bu riyetindedir. Çünkü o zaman ona salon
suretl e onlar, daha canlı, daha kavranır dan, seyirciler arasından cdur!» diye hay
ve adeta hakikate benzer bir hale gel- kıracak kimse yoktur. Şu da var ki, Fine
mişlcrdır. ma artisti bir rolü bir kere oynadı mı 

Hasılı neticede, böyle tesbit edilmiş ol- mesele bitmiştir. artık o film dünya pı
makla daha makul bir ;~kil almışlardır. yasasında hep ayni jestleri ve sesleri de
Belki de bir garb temaşacısmın dediği vam ettirip gidecektir. Tiyatrodaki artist 
gibi, bugünün çocukları artık cBu gece ise hergün, her gece rolünü ve rolünün 
acaib bir rüya gördüm!, demiyorlar, deruni hayatını yeni baştan yaşamakta
cAcaib canlı bir resim yaptım!> diyorlar. dır. Yani burada bir kere oynanmış olan 
Hiç değilse böyle düşünüyorlar. İşte si- yoktur, daima oynanan, oynanacak olan 
nemanın fantezisindeki kudret! ve dalma yeni bir heyecanla hem oyru-

Sinemada berbad olan, bilhassa, ro- yım, hem seyredenleri sarsacak kudret
manlardan, hem en meşhur romanlardan te bir san'at vardır. İşte tiyatronun sine
çıkarılan filmlerdir. Sebebi de, sinema- maya karşı büyük üstünlüklerinden bi
nın ednbiyata el uzattığı zaman çok kötü risi de budur. Yalnız istikbal kestirile
iş yapmasıdır. Nasıl ki, edebiyat ta sine- mez. Sinemadaki resimlerin şiiri doğru· 
ma olmağa kalktığı zaman ayni mana- dan doğnıya kelimelerin şiirini de ya
sızlık ı:e gülünçlükle sayfalar doldur- ratmağa kalktığı ve bunda muvaffak ol
maktadır. • duğu zamar. iş değişebilir. Ancak bug>ln 

Burada meşhur bir münekkidin sözü- sinema 0 ufuktan henüz pek çok uzak-
nü hatırlatmak isterim. Diyor ki: tadır. 

cSinemaya gidenler onu hiç tenkid et- Yalnız /WlU itiraf etmeli ki, tiyatronun 
mezler, tenkid edenler ise hiç sinemaya ne de oıSa az çok mütekamil zevkli bir 
gitm.~zler.~ .. .. .. zümreye hitab edişi karşısında, sinema, 
Munek~ıd ne duşunurse düşünsün, hemen bütün zümreleri kavramış ve nla

ben~e ı.kı. taraf ta haksızdır, iki taraf ta kalarını uyandırıp beslemekte devam et
vazıf sm~ tam yapmamaktadır. Yüzde miştir. Hatta, daha ileriye giderek diy~ 
doksan sınema seyircileri canlı resimler biliriz ki sinema, milletleri birbirlerine 
kar~ısında bu k- -k .. ·· ,. oru orune hayranlıkla- yaklaştırmıştır. Bu suretle herkes anln.-
r~ndan sıyrıJ_acak seviyeye geldikleri gün mıştır ki her millet efradı aşağı yukarı 
sın~n:a .ı_e tıyatro arasındaki mesafe cia- ayni ıztırablar ve ayni meserretler için-

• h.a ıyı rlnlaşılmış olacaktır. Tiyatroyu ye- dedir. Örf ve adetler değişse bile, ruh, 
tım ede~, her şeyden evvel, onun yük- hemen hemen aynidir. Hatta bu sayede 
sek tahlıl ve teşrihteki kudretinin yavaş en vahşi kavimler, kabileler bile artık 
yava~. ~~utul~r gibi olmasıdır. İnsan ru- bize sevimli gelmektedir. 
hu, bulun derınlikleri ile ancak sahnede- Yalru ki d ha yük k d h · _ 
ki sfü:ler ve tahliller ile kendini belli ede- d h z ~~ ;;r h t d . se ' a ka; 
bilir. sınema bunu yapmagva kalktıgıv ce, ha a ıs dcep ekaer.ke tüs~~~~ ço eli:-
~ . . re ayatın sa ece rı a runu paro -

gundcn berıdır ki hem kendine hem t· . . . . ' . . . • ı- sınt yapabılfyor. Meseli sınemadakı aşk, 
yatroya fena hır darbe ındirmektedir t• t d k. kı d . rv• . .. t . 
Çtinki.i edebivat hakiki edebiyat t• t . ıya ro .. a ı ·l~ n erın ıgını g?s er~mı-

• J • '. • ıya ro- yor. Sozden zıyade hareket halme g•ren 
nun hı ı susıvetıdır. Sınema ise bu c h · • ep e- ve sahası bılhassa bu noktada toplanan 
de her zaman yaya kalmıştır. Çünkü ede- · d k' k b" k l" d t"d 
b

. . . . .. sınema a ı aş , ır e ıme e, s u yo aş-
ıyat çcşnısı ıle ve sozü çoğaltarak yapı- kıd İki kı h"ld b b d ı I . . ır. şar , sa ı e aş aşa a ga ara 

lan fı lmler daıma can sıkmaktadır d 1 k · ,_. · bo d v b" . .. · a ı' ve e senya rnaA.lnenın z ugu ır 
Buna mukabıl, bugunün insanlan na- 1 "k' l ti d k ı· · b' . . ses e ı ı a • sev a e ımesı. .. sonra ır-

zarında !;tnemanın tıyatroya tercih edi- 1 d d kl t• ed b' t . . . . eşen u a ar.. ne ıc e ır ango, ya-
lışının başka sebeblerı yok değıldir Ti- h t 1 1 h ı· ·· - ·· B' d . . · u va sa son ayam sonuşu... ıran a 
yatronun gıttıkçe sı~ıntıh ~ö~nmes.i en hayalden hakikate dönüş! Halbuki tiyat-
fazla ..aman meselesınden ılen gelıyor. ı-oda artistin son s~si ve son hıçkırığı bi
muhal· kak, perde açılmadan, vaktinde le, evvelki uzun aş"t tahlillerinin sonun
tiya.r da mevkiin i işgal edeceksin!.. Son- da kalbimize daha ıızun akislerle çarpa
ra perde fA ralarına tahammül edeceksin!.. biliyor ve salonu terkedip çıkarken haki
Halbu 1<i sine.mada öyle mi? Ne zaman ak- katle tayahhülün nisbetlerini düşünmek
lına P" rsc al biletini, dal içeriye! .. Orta- ten kendimizi alamıyoruz. 
dnn s ı·re başla, sonra öteki seansta ev- Demek ki sinema yalnız ekranın kar-
velini gör!.. şısında bizi meşgul ediyor, ışıklar yanıp 

Sonrn dekor meselesi. .. Tiyatroda, ne ta hayaller silindi mi \.izde yalnız karı-

yım .. Asıl babam Karacabeydedh:, dıye 
cevab vermiştir. Bu fırsatı nimet sayan 
meçhul adam da: 

_ fyi ya işte, seni baban KaracabE'ye 
~ağırıyor, birlikte oraya gideceğiz .. dıye
rek, Muazzezi kandırmıştır. 

Muazzezle birlikte o akşam vapura bin
mişl er ve Bandırma iskelesine ~ıkmışbr
dır. 

Bundan sonra kızı bileklerinden yaka-
lıyan cıdam, karanlık sokaklara sapmıya 
başlamıştır. Bu vaziyetten kuşkulanan 

Fransıilar ise sizler için ne kadar kal~e al~c&ktır. Millet~er Cc~nı~-.etı kon· 
çalışmışhr. Bunu elbette takdir etmiş- se_yı, xomı~yonun tavsıyelerı uzerınde 
sinizdir. Sizler ittifakınızı ne kadar knn~nusanı toplantısında kararm.ı vere . 

cektır. kuvvetlendirirseniz Fransızların o nis-
bette yapacağı işleri ko1ay1aştırmış o- Son vazi}et 
lursunuz. Ankara l (A.A.) - Ulus gazetec; ıı!ır. 

Neticeden zerre kadar korkmayıntz, hususi surette Hatay hududun:ı günd,.r
tevehhüme kapılmayınız. Sancakta diği muhabiri dün gazetesine şn telgl'o fı 

hakimiyetimiz devam edecektir. vermiştir: 
uHatay bayrağını çekeriz» Bugün İskenderundan gelen haberkn 

Süveydiye, 1 (Hususi) - Şeyh Ma- göre, Hatayda sükıln kısmen avdet et · 
rufun 29 teşrinisani bayramında .Lesmi miştir, denebilir. Bayram bitrn:ş ve h<'ı . 

Muazzez: kabul yap~ığını ve tarafdarlarının teb- kes işile gücü ile meşgul olmaya baş! l -
_ Beni bırak, nereye götürüyorwn, dı-

rika tınr kabul ettiğini gören Usbeci m1ştır. Hataylılar Fransız manda memu• · 
yerek çırpınmağa, bağtrmağa başlamış. grubundan bazıları Suriye bayrağını !arının Cenevrenin kararlarına niha~ eı 
tır. açmak t~ebbüsünde bUlunm~lardır. hürmete avdetini beklemektcdirle~. 
Mahallenın bekçileri kızın çığlıklaı·ı Bunu gören Şeyh Maruf nahiye mü- Ha tayda filhakika yeni rejim ilar. ~ C.1: 

üzerine yetişerek, çocuğu kurtarmışlar • dürü Süleymana müracaatla: cSiz Su- miştir. Fcıka1 yeni rejimin ilan ed!lciiği 
dır. Fakat, adam kaçmıştır. Sokakta bu-
lunan Muazzez karakola götürülmüş ve riye bayrağını açarsanız, biz de Hatay henüz gözle görülür bir şekil alrnanıı~tı:-. 

bayrağını çekeriz» demiştir. llatayciaki idare sisteminde gene d<.:>ğ.~ı \. 
komiserin evinde misafir edilmiştir. 

Bunwı üzerine nahiye müdürü An- liir yoktur. 
Kızın burada bulunan ailesi polise mü-. . takya istihbarat dairesine müracaat et- Geçen gün Antakyada bir çok aykırı 

racaat etmı~ler, dığer taraftan da gaze- . S . b w kt' ilin d 
• A • 

1 
. .• mış ve urıye ayragının çe ır e- emirler ver ikten sonra Reyhantyeyc g; 

teJere llan ver:ş ~-rdir. Bu s
1
uretle kıı- sine mani olmak üzere teşebbüsaf.ta den ve bayramda bulunmak istemtyt•tı 

ç~k l\'[uaz~ez t gun sonra ~tan~ulda: bulunmuş ve bayrak çekilmemiştil'. delc:gc Hoje Garo, tekrar Antakyay~i dön. 
Nışantaşın a o uran Mehmed ısmmdekı Ant k 1 (H A) 29 t . . rr.ü.c::tür. Garonun gelişinden cfü"et alan 

b b ·1 · 
1 

d' . a ya, ususı - eşr1nı- ~ 
ü.vey a ası 1 e annesıne tes im e unuş. sani gecesi Antakyanın Affan mahalle- bazt Türk düşmanları nümayiş yapm,'ğa 
tır. k d.. dl" t b'b· E K sinde oturan Usbecilerden bir grub tc- teşebbüs etmişlerse de sonra Türk "~ m 

Çocud .~n . a ıye a 1 1 nver ı:ra- zahürat yapmak istemişlerse de ar:lula- vakur bir surette evlerine çekild~kl eri ni 
na gön er! mış ve muayenesi yapı ış - · t · v ff k ı görmüşler ve nümayişden vaıaeçmı;;'cı·-Aa· t f d tahk"k l , rını yerme ge ırmege muva a o ama- .• , 
tır. Ha ıse e ra ın a ı at yapı mait -

1 
d · · 

d 
mış ar ır. o.ır. 

ta ır. b A tak d A Çerkeslcr de aynm yaptılar n ya a hadiseler olmamasına ve 

Japon kuvvı ti r! 
Nank,·ne yaklaş. l r 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

konsoloslarından özür dilemişıer ve A -
merikan bayrağının bir yanlışı~k netice
sinde nehre atılmış olduğunu söylemiş • 
lerdir. 

Hadise kapanmıştır. 

.Japon tebliği 
Tokyo 1 (.A.A.) - Resmi tebliğ: 
Japon orduları Nankin istikametinde 

yıldırım sür'atile ilerlemeğe devam et -
mektedirler. 
Şimal mmtakasında Kiangin'i ışgal et

miş olan Japon kıt•aıarı ileri hareketle
rine devam ederek 30 sonteşrin sabah 
saat 9 da Sishekkiu•ya girmişlerdir. Bu 
kıt•aıar Yangtze nehrinin sağ sahilin -
den ilerlemeğe devam etmektedirler. 
*1nghay - Nankin şimendüer hattında 
k.iiin Lücen şehrini geride bırakarak Tan. 
yaug'a iledemektedirler. 

Cenub nı.ıntakasında Tahu göJüniin 
garbında kiin İhing'i işgal etmiş olan Ja

Reyhan!ye, 1 (Hususi) - Reyhani- sükU.nun nisbeten avdet etmesine r:1ğ 
yede rejimin ilanı Çerkesler tarafından men çarşı hfila kapalıdır. Zabtiyel crnı 
büyük sevinçle karşılanmıştır. Milli o- eski zulmü devam etmekte ve mahn' i 
yunlar ve milli müzik ile bayram tes - memurlar gene eski tazyikl cr 'n! \'a :) 
id olunmuştur. Gece bir fener &layı maktadırlar. Antakya te1grafhanes:, 
da tertib edilmiş, gençler ve münevver- Fransız memurlarının kontl'olü altın
ler tarafından nutuklar söylenmiştir. dadır. Bütün muhabereler sansü ı c ta
Bu nutuklarda Türk ve gayri Türk bü- bidir. Türkiye ile muhabere yapan lnr 
tün anasıra mensub insanların Ata- sıkı bir surette takib edilmektedir . 
türke minnet ve şükranlar.J. bildirilmiş- Mektebler de henüz açılmamıştır. 
tir. Şamda nümayiş!er 

Reyhaniyede memurların tazyikine Ankara, 1 (A.A.) - Uius gaze•ec:i-
rağmen bayrama Kurddağı'ndan da iş- nin hususi surette Hatay hududuna 
tirak edenler mühim bir yekün tut- gönderdiği muhabiri dün gazetesine ŞLt 
muştur. Halbuki istihbarat reisi Kero telgrafı vermiştir: 
evvelce aldığı tertibat ile köylerden Suriyeden elman haberlere göre hu 
ve civardan kimsenin kasabaya gel- toplantılar olmuştur. Bu kalabalığı 
memesini temine çalışmıştır. gün Şamda hükfunet binası önünde 

Bu bayramda Çerkesleri müteessir bilhassa Vatanilerin Demirgömleklilcr 
eden bir nokta olmuştur. Hükfunet teşkilatı ve bunların akrabaları teşkil 
Çerkes mahallesinin fener alayına iş- etmekte idi. Bunlar tezahür yapmak ıs
tiraki~ menetmiştir. tem.işler ve cBizi milli hislerimizin ı-0.v-

Kırıkhan, 1 (Hususi) - Kırıkhanda kettiği yola bırakın:. diye haykıımı~
rejinı bayramına yalnız Türkler değil, 1ardır. Anlaşılan bunlar, gilya Ha tay 
Ermeniler de iştirak etmiştir. Kayma- idaresine ani bir surette elkoyrnayı 
kam, köylülerin bayrama iştiraklerini kasdetmektedirler. 

pon kuvvetleri 30 · son teşrinde Nankinin M h dd 
110 !tilo;netre cenubu şarkisindeki Çin u i in Üstündağ ile bir mülakat 
mPvzi ferine taarruz etıneğe başlamışlar-
dır. Bu kuvvetlerden bir kısmı ayni gün (Ba§tar4fı l inci sa.11fada) Bu bir hafta içinde, Fındıklıyı Ci
saat 11 de Kwangteh şehrini zaptetmiş - kocaman ilıt~~açlarını yakından, hatta hangire bağlıyacak olan yolun geçece
lerdir. ta içinden gormek için yedi gündür ği yerler de tesbit edilmiştir. Bu yollln 
Şanghay, 1 (A.A.) - Nankin ve Vu- gözlerin~ v~ kul~klaru:ı dört açan Mu- yapılmasına da, yakında başlıyacağız. 

vu üzerine yeni bir taarruza başlıyan hiddin Üstundagın edındiği intıba ne- Yol meselesine bilhassa ehemmiyet 
Japon kuvvetleri yavaş yavaş hedefle- dir? . . . ~ verilmektedir. Şehrin diğer baEı haya-
rine va.:ın3:1ttac!ırlar. Kıymetli val~z, dun kendisileM bu ti yolları da, bu yıl içinde kaldırım.a
Japon ılerı hareketini yavaşlaştırmak hususta yapmaga muvaffak oldugum nacaktır. Marttan itibaren, şehrin as
istiyen Çinliler bütün köprüleri berha- bir mülakat esnasında bvana Ciha.ngirdel !alta çevrilecek olan bütün yollarının 
va etmişler. ve büyük yollara da dina- bir çocuk_ par~. açılacagını, et fıat~arı- planları da tamamlanmak üzeredir. 
mit yerleştırrnişlerdir. nın ~uretı ~a~ ıyede ucu:latıl.a~agın!, Gerek bu yolların isimlerini, gerek bu 

Japonyanın büdcesi Taksım - Buy~kd.e~e 0~?~sle~~ın b~- planı, size önümüzdeki ay içinde bildi-
Tokyo, ı (AA.) _ Hükfunet 938-39 let fiatlarının ındirile~egını muJdeledi. rebilirim. 

büdcesini kat'i olarak tasvib etmiştir. v.e he!. s~tırın~, s~vınç vesi~~si bula- Yol bahsinde, son verdiğimiz mühim 
Büdce 2 milyar 866 milyon yen olup bılecegunı:z sozlerıne, şu cwnlelerle kararlardan birisi de, Elmadağından 

geçen sene büdcesine nazaran 140 mil- devam e~t~: ki . Dolabdereye inen yolun asfaltlaştınl-
yon fazladır. · c- Bılıyorsunuz , yarın, nıhayet d 
_ .................... - ................ --···· .. -- öbür gün, Şişli - Fatih otobüsleri de iş- ması ır. . . 
şık bir hatıra kalabiliyor. Buna mukabil lemiye başlıyacaklardır. Bize, yapılmış Pa~galtı ıle, Dolabdere arasındakı 
tiyatrodaki sözler ve vak'alar ise (ister olan iki müracaati daha kabul ettik. kanalızasyonun noksan kalan k:sı~ıl~rı 
acıklı, ister gülünç olsunlar) son perde 1.Pek yakında, Ak.saray - Yıldız, ve Şiş- da tamamlanacaktır. Orada yenı bırkaç 
kapandıktan sonra da bizde devam ede-, 1i - Karaağaç arasında da yirmişer oto- kanal daha açılması da mukarrerdır. 
biliyor. Çünkü burada edebiyatın sihirli büs işliyecektir. Bunlardan başka, Kuledibi'nin lan
tesiri vardır. Yeter ki o edebiyatı, bugü- Son tedk.iklerim esnasında, Cihangir zimi için, icab eden plan da hazırlan
nün :zevkine göre yumuşatabilelim. Yok- de yıkılmış bul-ıi'nan molozlar nazarı maktadır. Bu plan tamamla~ır ~~an:
sa tiyatroyu hşlk tabakaları arasında ye- dikkatimi celbettL O molozlar bugün- lanmaz, icab eden mahallerın ıstımla
niden eski canlı ve kudretli mevkilne sa- .lerde kartırtılacaktır. Kine başlanacaktır. Mecidiyeköyü as
hib kılmak için, Avrupada bazı rejisör- Gene Cihangirde, birisi ruhsatsız, falt yolu da hem genişletilecek, hem a
lerin (bilhassa Almanyada) yaptıkları diğeri de şehir planına uygunsuz yapıl- ğaçlandırılacaktır. O caddede, yayalar 
gibi &inemanın tekniğine baş vurursak makta olan iki apartımanın inşaatını için ayrı bir yol yapılacaktır. Ve bütün 
yazık olur. Çünkü o zaman tiyatro, sine- ,durdurttuk. Bu apartımanlardan birisi bu kararlar, önümüzdeki yıl zarfında 
mada olduğu gibi, rejisörün hükmü altı- avukat Sadeddine aiddir. O apartıına- tamamen tatbik ediliniş olacaktır!» 
na girmiş demektir. Bu ise tiyatronun nın yapılın~ olan fazla katı yıktırıla- Sözlerini tamanılıyan Mumiddin Üs
yüksek tahlil ı!udretini öldürür. Nitekim caktır. Diğerinin sahibi de tecziye edi- tündağı daha fazla rahatsız etmeme, 
tiyatronun bugünkü buhranında mühim lecektir. Bu hareketimiz, apartıman masasında yığılan evrakın ve kaptsın-
bir amil de budur. yaptırmakta bulunanları, veya yaptı- da bekliyen zevatın kalabalığt mani ol· 

Halid Fahri Ozansoy ~·acak olanlan ikaz mahiyetindedir. du. - N. S. 
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1 i U iDDiN HACI BEKiR 
Akide 60 kuruş ı Fıstıkh lokum 120 kuruş 

120 " 
KADIKÖY 

Bayram ,ekerl 80 " Kaymakll lokum 
Sahş yerleri : B A H Ç E K AP 1 • B E Y O G L U • K AR A KÖY -

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

,~~~~~~~~~~ CiHAN ETIBBASININ 

1 
' 

P A T 1 
Kan çıbanları, el Te ayak parmaklarının arasındaki kapntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traş 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan 
tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuarı T. A. Ş. 

Neden~· Adet zamanlannızcla (FE· 
MİL ve BAGLARI) m kulbnmanız 
için ısrar ettiklerini, bir kutu (FE
MİL) kullanmakla anlıyacaksmız. 
Aybaşlarınızda kullanacağınız 

F E M 1 L 
ı:izleri bıktırıcı bir çok zahmet:erden 
kurtaracağı gibi sıhhatin büyük neş'e 
ve zevkini tattıracak ve bir çok ra
himden doğacak hastahklaı·ın önünü 
alacaktır. Kadınlık alemini ihya e
den bu sıhhi tualet bezleri eczane-
lerde parfürnöri ve tuhafiye mağaza
larında, kadın berberlerinde bulu
n•ır. Her eczanede, parfümöri ve tu
hafiye mağazalarında, kadın berber
:erinde kutusu 65 kuruştur. 

Umumi deposu: İsmet eczanesi ve 
Laboratuvarı İstanbul, Gabta. Tel. 
49247. KÖMÜR 

SOBALARI 
.. , 

S A T İ E 
de 

VERESİYE 

lıtanbul Borsası kapan;"] ~·E ... sk•i-H-.ıA-.Y-D•E-N-.~ 
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PARALAR 

1 

Alış Satış 
1 Türk altını 111)6 1108. 
1 Banknot Os. B. 269, ~/O. 
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Dr. HAF 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

Dahili7e mütehassısı: Pazardan maada 

tnağazalarmı ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda cEMSA-
Li ARASINDA> en iyi ve 
zengin çeşidler bulacaksınız. 

SALON, YEMEK ve YA -
TAK ODASI takımlarını 
HER YERDEN İYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİA TLARLA te -
darik edebilirsiniz. 

DİŞ TABiB! 

RATiP TÜRKOG&..U 
Ankara caddeaind~: Meserret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneba· 
nesinde bergtln saat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmekteıdir. 

Son Posta 
YeVtnl, Siyasi, Ha nd1a ye Halt ıueteat 

Yerebatan, Çatalçe§lile sok.ık, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
nıahfuz ve gazetemize aitür. 

ABONE 

Ttl'RKİYB 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 

' 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. __ , ___ _ 
ı~ 7ö0 ~ 150 
~ 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe§indir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruıtur. -- -

Gelen cVTalc geri aJerilme~ 
ilanlardan me•'ııliyet aluun~ 
Cevap tçın mektuplara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta. kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

Telefon : 20203 

berırtın <2 - 6) Dlvanyolu numara 104. ev te- .. -------------------~ 
ltfonu 22398 - 21044 

' . ., . ' . . .. . . ; 
,·_ SEKSULIN 

~ Ademi · .. · 
·~-· ··· iktidar~ ·~ 

Be 1 ·. -.. -~-- .. ...ı· 
- - . .. .,. 

·: ... .-;._ .· ge~ekllğl 
, .. · .. -.: ' . . . . . . -_. ··• ' •· 

.. c.~rmansızuk, . 
-VÜçut ve DimaQın 

• :'.>-. '. .. . • .... .. yorgu~lfl~unda · 
pek:~müassir . .,. emin
l.ı. ·· ~'11i:iır iıaçtır. ~· ·,: -· 
> . ·'tv' · • ''' JC ' . • •• ·::... I; ' 

K 'utusü 200 ~ kuruş 
·:-. \. .. · ' . -, . .. . 

·,: BEŞİR KEMAL • MAHMUT- CEVAT . 
•Eczanesi • sırk~cı 

,_,. HER EVi SEVINDiR ECEK BiR HEDiYE 

NEKER 
Elektrik di var saatleri 

Elektrik cereyanına lüzum olmaksızın, 
kurulmadan, adi bir ceb fener pılile 
1 O ay kadar çalışır. Makinesi havaya 
ve toza karşı muhafaza içerisindedir. 
Avrupa ve Amerikada eski usul zem
berekli saatlerin yerini tutmuş olan 
N E K E R elektrik saatlerini alınır. 
Bilcümle tanılınış saatçilerde bulunur. 

Türkiye Umum Acentahgı ve. toptan satlŞ yeri : 
Maruf NE K E'R cep ve kol saatleri deposu, İstanbulda, Sultanhamam ci

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

RENKER KARDEŞLER 
, 

[ lstanbuJ Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
CİNSİ Mikdarı Muhammt>n bedeli İlk teminat 

Kalem Lira Kur Lira İhale günü 

Uboratuvar ec- 173 8/12/937 Pazartesi 
za ve alatı. 176 229-l 35 saat 15 d(>. 

Gureba hastanesi Kimya ve Bakteriyoıo;j laboratuvarına lüzumu olan yukarı
da cins ve m!kdarı yazılı ecza ve alat açık ~ksfümeye konulmuştur. İhalesi yu
karıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başrr.üdürlüğü binasında toplanan komis
yonda yRpılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görülebilir. (7822) 

1 Emllk ve Eytam Bankası llAnları 1 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 

C. 24 Beşiktaş, Köyiçi Mah. Köyıçi Eski 17, 19, 21, İki dükkanı mü~-
sokak. yeni 7 /9, 52, 56. temil konak. 600 

Yeri yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ıle ve açık arttırma usulile satı
lacaktır. ihale 17.12.937 Cuma günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve 
saatte şubemize gelmeleri. ,719,. 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan : 
13/12/937 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde 

L.i.seler muhasebeciliğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda 1625 lira 
tahmini bedel içinde 125 dershane sırası açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltmenin umumi ve fennişartname ve resimleri ile buna aid evrak 
Liseler Alım, Satım Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. Muvakkat te
minatı 121 lira 88 kuruştur. 

İstekliler teminatlarını vaktinden evvel liseler muhasebeciliği veznesine yatı
rarak, en az buna benzer 1000 liralık mobilya işi yaptığına dair resmi daireler -

den alınış oldukları vesika ile Ticaret odasının 937 yılı vesikası ve teminat 
makbuzları ile beraber belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8045) 
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• 
Çeviren : 

lamet HulO•I 
Iğdır pam 

Birinci perde J 
(Vak'a bir ameliyathanede geçer) 1 

Nasıl kuruldu, neler yaptı, nasıl çalışıyor 
kooperatifin köylüye yaptığı hizmetler 

ve 

Birinci doktor - (Yalnızdır) Fenne 
hiı.mct etmek ne büyük bir zevk. İşte 
şimdi bu zevklerden birini daha tatmak 
üzereyim. Masaya bağlı olan köpeğin 

kalbini çıkarıp yerine bir enginar koya
cağım. 

Atatü~kün senelik nutukl~ında, CelfH Ba-' ferahlık veren standard balyası gözönUne ge. 
yaran hükiimet programında adı geçen Iğdır tlrlllrse kooperat1fln yaptığı hizmet anlaşı· 
Pamuk Tarım Kooperatınert ve Birliği, işi Iır. F d AJ'a.51 
yakından gormemiş ıveya uzaktah ilgilen, ua 

1 

meml§ bir kimseye, muayyen olan kuruluş Supalan muamelui gümrükte 
formaııtelerinden geçerek, sakin sakin çalış- yapılacak 
mağa başbyan bir teşekkül olarak J.Brüncbi-

İkincı doktor - (Girer) Bonjur aziz ve' 
muhterem meslekdaşım, hemen i~ baş
lamak üzeresiniz ha! Ama ne güzel de 
bir gün, her taraf apaydınlık, ağaçlarda 
kuşlar otüyorlar .. hayat ne güzel! 

llr. Iğdırda yapılagelen bu ekonomlk ve ta- Limana gelen gemllerden çıkarılan malla
nmsal devrimin genişlik ve değerini kavra- rın supalan muameleleri, şimdiye k:ad:ır, 
mak için iki rakam göstermek kAfidir: muhtelif iskelelerde ve mavna içerisinde ya. 

İki buçuk mllyon kilo taranmış pamuk. Ve p~lmaktaydı. Gümrük idaresi, bu muamele
bu serveti sermııye olarak ortaya koyıın dört ~un 15 kfınunuevvelden itibaren münhasıran 

ı bine yakın -pamuk müstahslll- aile reisi lstanbul gümrüğu salonunda y'apılmnsı.ıa 
Şirket mefhumunun henüz tamamlle anİa- kıırar vermiştir. 

Bırmci doktor - Benim biraz baJJm 
ağrıyor, bu köpekler de hiç durmadan 
havlayıp canımı sıkıyorlar. Ama ne çı

kar. biraz sonra fenne hizmet etmenhı 
büyük zevk·ni bir kere daha tatmış ola
cak. 

İkinci doktor - cEnginar kalb• tecrü
besini yapacağız değil mi? Bir şey söyli
yeyım mı aziz ve muhterem meslekcfa
şım, !af aramızda ben bunda muvaffak 
olnca~ımızı pek zannetmiyorum. 

Bırincı doktor - Tereddüde hiç lüzum 
yok. Tecrübe tecrübedir. Muvaffakiyet 
ümidi on binde bir olsa da tecrübe yapıl
m~lıdır. Fe!lne hizmet etmenin büyük 
ze\·kini başka ne suretle tadabiliriz? ... 
Ben ~1er tecrübeyi yaparım.. lüzumunda 
bir irsanın kalbini çıkarıp yerine bir 
kurşun askerin kalbini koymaktan bile 
çekinmem. 

!kinci doktor - Doğru söylüyorsunuz 
üstad .. (Cebinden iki tavla zarı çıkarı-:-). 

Birinci doktor - Bunlar ne, her iş bıtti 
şimdi de kumar mı oynıyacağız? 

İkinci doktor - Hayır aziz ve muhte
rem meslekdaşım. Fenne hizmet etme
nin hüyük zevkini tadabilmek için bir 
tecrübe de ben yapacağım: Köpeklerden 
birinin r,özlerini çıkarıp yerlerine hu 
zarları koyacağım .. 

Birinci cioktor - Tebrik ederim aziz 
meslekdaşım. Fen sizden bunları bekler. 
Ben şimdi işe başlıyorum. Köpeğm göğ
sünü açtım. Kalbi işte.. yerine engmar 
kalbi koyuyorum .. ne oluyor .. eyvah en
ginar ka!b çarpmıyor. Kan cereyan etmi
yor. Köpek öldü. İşte ademi muvaffakı
) et.. ama bu bir şey değil.. cesaretimizi 
kaybetmiyelim. Fenne hizmet etmenin 
büyük zevkini tadabilmek için daha baş
ka tecd.ıbelcr de yapabiliriz.. hem şim
diye kadar yaptığımız tecrübelerin bir 
~oşunda muvaffak olmuş değil ınıyiz!.. 

lkinci doktor: - Evet aziz ve muhte
rem üstddım. Geçen ay yaptığımız ba
yük tecrübe bizi teselli edebilir .. 

Diriııci doktor - Oh, o ne büyük zevk
ti. İki goril maymununun hanç~relerini 
çıkarmış. yerlerine papagan hançereleri 
koymuştuk. Şimdi onlar, yalnız bizim 
hareketlerımiz değil, seslerimizi de tak
lid ediyorlar. Dinle bak: 

Bıriııci ı:;oril - (Laboratuarır. köşesin
deki kafesinden) Aziz ve muhterem mes-

• Soa Polta • nıa 
edebi romanı 

- Fenne hizmet etmenın büyük zevki 1ııi tadabilmek için.. köpeğin kalbini 
çıkarıp yerine enginar koyacağım 

lekdaşım fenne hizmet etmek iç!n hiçbir yerme çalar saati koydu. İşte, işte duyu
tecrübeden geri kalmamalıyız.. lazım yor musunuz saat çaldı. Son saatim .. ölü
geldiği zaman bir insanın beynini çıka- yorum, ölüyorum. Fenne hizmet e!me-
rır, yerine bir otomobil kornasının Iasti- nın btiyük zevkini ta ta ta ta da da ..... . 
ğini takabiliriz. (ölür). 

1kincı goril - Aziz meslekdaşım ben, İkinci doktor - Ne oldu, ben kimim, 
ft>nne hizmet etmenin büyük zevkini ta- neredeyim? 
dabilmek için bir tavşanın kulaklarım Hademelerden biri - Siz doktorsunuz 
kesip bir kurbağaya takacağım. meşhur doktor; en meşhur doktor. ' 

şılmamış olduğu memleketimizde, küçük blr Hıılbukl, tüccar, İstanbul gümrüğü önun
komandit veya limited kurarken blle uzun de fazla akıntı olduğu için mavna bulu'1-
blr mücadele ve münakaşa safhası geçirdi- durmak güç olacağını, bütün muamelelerin 
ğimiz hıılde dört bin ortaklı ve memleketi- orada yııpılmnsından da işin gecikeceğini ı. 
ml.z için yepyeni bir tipte olan bu muazzam Ierl sürmekte, supalan muamelelcrtnln dah:ı 
şirketi sessiz s:ıdnsız kurmıyacağımız pek ınüs:ıid olan Haliçte yapılmasını lsteme~c· 
tabll idi. Kooperatltıerin kuruluş mes'ul!- dir. ~ .. 
yetini uhdı;slne alanlar da bu vazlyeU tnma- Gumruk idaresi henüz kararını değtşUrmi~ 

>en müdrik ve cebheyi kavnı.mış olarıık 1şe değildir. 
t.a~ı. 111'ar. Köyde yüzlerce çlfclnfn sevinçli Ticaret kanununda yapılacak 
p:rü a.roısında ortak kaydı yapan orgnnlZa- . • . 
törün gözunden, kasaba kahvesinde oturan tadılat hakkındakı tetkikler 
mutavassıtın dudak büküşü de kaçmadı. Ticaret Odnsındn, avukat ve tacirlerden 
Yirmi yıldanbcrl pamuk işi yapan, pamuk- mürekkeb olmak üzere ticaret kanununda 
tan zengin olan, faknt pamuğun yüzünü gül- y,ııpılma.sı 19.zun gelen tadilat hususunda 
dürmeği hiçbir zaman düşünmtyen bu mu- tedkikler yııpan komisyon, şimdiye tadarld 
tavassıtıar, çl!tcinin akın akın gelip koope- mesaisi neticesinde, ticaret kanununun 43 
ratıfe yazılmalarına bidayette böylece du- maddesi üzerinde tedklklerlnl bit1nnlf mü
dak büktüler. İşin ciddiye vardığı anlaşılan. tııleasını bir raporla adliye vekaletin~ bil
ca, muhitte maksadlı bir çiğit buhranı baş- dirm1ştır. Mesaisinin birinci kısmını bitlrer. 
gösterdi. Durumun derhal önüne geçildi ve komisyon, müteakib maddeler üzertndeld 
hartcten getirilen, daha ucuz ve yüksek ka- tedkiklere devam etmektedir. 
lltedekl tohum, meseleyi halletti. Trak da Birinci doktor - Duyuyor musun, ne İkinci doktor - Hayır, ben doktor de-

güz~l konuşuyorlar, ama boş durmanın ğilim, doktorlardan nefret ederim .. dok- Cebhe tamamlle aydınlarunıştı, ticaret 
Zama d ~·ı hel h d b 1 · · mevzuları ellerinden çıkan bu zümre, malı-

ya pamuk denemeleri iyi 

neticeler verdi 
nı e61 , e şu a emeyi göndere- torlar tecrü e erı ıçin bizim gibilerin r b. k.. k d h b l dud sayı]J bu mutavassıtlar grupu, -netice- Kırklareli (Hususi) _ Trakyada yapılan 

ım, ır ope a a u up getirsin .. kö- kalblerini çıkarır, yerine enginar kalb de bir şey elde edemiyeceklertnl de bildikleri iki yıllık pamuk denemelerinden alınan ne-
peğin kulak zarını çıkarıp yerine bir po- koyarlar. Gözlerimizi oyar, yerlerine tav- halde- mücadeleye karar verdiler. Ve bütün tice Tekirdağ ve bilhassa Devlet çlttllğl böl-
lis düdüğü koyacağım.. la zarı koyarlar .. ben doktorlardan nef- mahsulünü kooperatife vermeği isteyen geslnde çok sevindirici bir durumdadır. 

İkinci ooktor - Eyvah goriller bize ret t;;derim. çlftclden pamuk almak aevda.aına düştüler Yapılan deneme ve müşahedeler bunlanrı 
doğru geliyorlar. Hademe, kafeslermin ~Jçiinc.:ü doktor - Aklını mı kaybetti. ve denizde damla kabllinden biraz pamuk da diğer pamuk bölgelerUe mukayeseleri Trak-
k 

1 
k b aldılar ve sonra kooperatife devretmeğe yanın birçok yerlerinde pamuk ziraatının lk-

apı arını açı ırakmış.. mahvolduk, Bilm!yorum .. fakat bir radyogı·afı· Y·"pıp b k ld 1 K tif b t t t öldük. "" mec ur a ı ar. oopera 1r araftan, ısad ve hattı diğer bazı ziraat nebatları .. 
öğrenebilirim. Hah işte her şey görünii- topladığı pamuk1D.rı modern bir tipte balya na göre daha faydalı olacağını ır~rm!ş

Birincı doktor - Fenne hizmet etme- yor, goril, doktorun kalbini çıkarmış, ye- yapıırken diğer taraftan da mide bulandır- ttr. 
nin büyük zevkini tadabilmek için. rine bir köpek kalbi takmış .. arttk insan mağa ve sözde, kooperatif faaliyetini aksat- Albn boyuna yükseliyor 

lkı.ncı· perde k 
11 

mağa matuf hareketlere karşı amansız bir 
·a >i taşımıyor, köpek kalbi taı::ıvor. mücadele açmıştır. Evvelki akşam 13.95 lirada kapanan Tür~ 

(Dekor aynidir. Birkaç dakika geç- İk!nci doktor - Saçma sapan ~t;crübe- Bu yıla kadar günden güne kalitesi bozu- borcu tahvilleri dün İstanbul borsasınd• 
miştır. lki goril, iki doktoru ameliyat ]eriniz için bizi kesip biçmeyin. günah lan, flatı dilşen pamuk, paçavra halindeki 13.95 lirada açılmış, on b~ kuruı yüksel-
masalarına bağlamışlardır.) bizıın de canımız var. balya ve topraktan altın çıkarttığı halde, ylr- mlş, 14.40 lirada kapanmıştır. 

Birinci doktor - Eyvah hademe:er (Perde iner.) mi senede belini doğrııltamıyan köylü ile ko- Altın da borsa haricinde evvelki güne na· 
kaçmışlar .. sesimizi de işittiremıyeceğiz. I-:':'~~~-:.~---------- operntıflerin getirttiği tohumlardan alınan zaran iki üç kuruş kadar yfikselmlş, 1108 · 

İ YARINKİ NÜSHAMIZDA: yüksek mahsulü, bol bol kredi alan ve mııh- 1109 kuruştan satılını,,tır. Altının evvelki gü11 
kinci doktor - Fenne hizmet etmenın O k d 1;ul Ukıymetıenen köylü ne birliğin, gönüllere 1120 kuruşa satıldığı haberi doğ'ru değildir. 

büyük zevkini tadabilmek için. o sanın an sonra gelen ·-·-·---···-···--·······-·00
··-·-····

00
-·- __ ...................................................... _ 

Birincı goril - (Arkasına birinci dok- dev et gibi f ' • ........ •• • •• 1 • • • -:. • - • • • ~- 4 '• ..... ~ ... • ••• 

torun gömleğini giymiştir, elinde neşter 
vardır.) Atiz meslekdaşım, şimdi ben bu 
\'Ücudü açıyorum. (Bir.inci doktora neş
teri vurur.) 

İkinci goriJ - (Arkasına ikinci dokto
run gömleğini giymiştir, elinde neşter 
vardır.) Azız ve muhterem meslekdaştm. 
Ben de bu vücudü açıyorum. (İkmci dok
tora n<'~terı vurur.) 

Üçüncü perde 
(Lnboratuardan kaçan hademeler, ha

ber vermış!~r, polisler gelmişlerdir. İki 
gorili vurup öldürürler.) 

Birinci doktor - Hain, midemı çıkarıp 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun-
dan: 

Müflis Elya Zalmaya aid tuhafiye 
malı 2/12/937 tarihinde satılacağı ilan 
edilmişti. Masa memurluğunca masa
nın menfaati nazara alınarak malların 
8/12/937 çarşamba günü saat ondan 
itibaren açık artırma suretile Sultanha
mamında 6/1 No.lu dükkanda satıla
cağoıdan istey111nlerin mahallinde ha
zır bulwunaları masa memurunun ka-
rarile ilan olunur. (2413) 

Baş, dlş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıkhk ve bütün 
ağrılarrnızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden aakımnız ye her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

dim. Sonra gene otomobil, yahud arabaı düğüne varacaklardı. Süvare, Süreyya disine yetiştirmesini söyledi. Sonra 
iJc dönerdik. sinemasının üstündeki salonda verili- Beyoğlunda tan!dığı bi':r çiçekçiye de 
Münak.aşa bir müddet devam etti. yordu. Demek ki davetliler haylice ka- telefon ederek, bu akşam Kadıköyünde 

Gülsüm cOlınaz. Çok uzak yer. Hem ge- !abalık olacaktı. O halde Mahmurenin Süreyya sineması salonundaki düğüne, 
ce vakti nasıl dönersiniz?» diyor, .\d- dediği gibi şıklaşmak lazımdı. Yalnız, kendi ismine bir kartla çok kıymetli 
ııan Gülsüme hak veriyor, fakat Mah- Mahmureye söyliyemediği halde, Ad- bir çiçek sepeti yollamasını bildirdi. 
mure Adnanın üzerindeki tesirini de- nanın beynini kurcalayan başka bir 
nemek istiyormuş gibi gitmekte inad mesele vardı. Davet edilenler arasında 

. İki:i de sanki bir dakikada san _ Mahmure, Adnana sokularak merak- ediyordu. Nihayet ilk olarak Gülsüm muhakkak ki Neriman unutulmamtştı. Hasan altıdan evvel geldi ve Adnan-
kı hır yaş daha ihtiyarlamışlar, bir la sordu: «Peki, ben karışmam, ne bilirsen öyle O halde Adnanın Nerimanla, bilhassa la Mahmure daha epeyce müddet ya
yaş daha çökmüşlerdi. Maamafih :vtah- _ Galiba dediğiniz gibı .. bir daveti- yap!» dedi, arkasından da Adnan •.>0y- yanında Mahmure varken karşılaşm<tsı lının rıhtımında durup açıktan geçen 
mure, elindeki büyücek zarfı sallıyarak ye! rıunu büküb razı oldu. Hem düşünü - doğru olacak mı idi? Neriman zaten i- sandallan ve vapurları seyrettiler. Ni-

y~nl~rına geldiği zaman ikisini de ta- _ Evet .. tanıdığını bir hanımın kızı yordu ki Mahmure ile bu gece seyahati kisinin de d~manı idi, zaten onlarla hayet ikisi de adalarına çekilip giyin-
b.~ı bır halde. buldu ve hiçbir şeyden evleniyor. hic de hoşuna gitmiyecek bir fırsat de- gizlid~n gizliye uğraşıyor, Beylerbe _ diler ve güneş batarken yalıdan çıktı-
şubhelenmedı. Adn~na: Gülsüm de söze karıştı: ğildi. Kimbilir, belki de kız.a bu akşam yinde Niyazi vasıtasile muhakkak ki lar. 

- Mektubu galıba yazıhanenizden _ Düğün nerede? biraz daha yakınlaşır, aralarındaki yaş aleyhlerine çalışıb duruyordu, o halde Adnan smokini ve rogan iskarpinle-
yol~a?1ışlar, dedi, zarfın köşesinde ad- _ Kadıköyünde.. farkını unutturur ve belki de ona .ten- şimdi birdenbire karşılaşırlarsa kimbi- rile, sabahki düşkünlüğünün aksine, 
resınız basılı. _Ne zaman? Yakında mı? disini nihayet sevdirebilirdi. Zaten bu, lır ne yapacaktı? Maaınafih Adnanın dört beş yaş daha gençleşmiş görünü -

- Ha, evet.. Basana söylemiştim de.. _Bu akşam .. fakat gidemem ki... nasıl olsa böyle neticelenecekti, böyle bu düşünce ve tereddüdü ~k sürmedi. yor ve taze traşlı çehresine kremden 
gelen mektubları yalıya yolla diye. . Mahmure, birden ellerini kaldırarak neticelen.meli i~i. ba~ka türlü olmasına Eh artık, evvelce hiç aklına gelmiycn mi, yok.~a akşamın tatlı esmerliğinden 

Adnan büyük zarfı yırtınca içinden itiraz etti: imkan yoktu. imkansızlığı .~abul ('t - bu tehlikeyi şimdi mi düşünecekti? Bu mi sindiği anlaşılamıyan göz okşayıcı, 
küçük bir zarf daha düştü. Elile yok- _ Nedenı mek, en sonunda Adnana cOl» demek- kadından bu derece çekinmesi de adeta yumuşak bir gölge yayılıyordu. Mah -
lıyarak: _ Çünkü çok uzak .. hem dün gece- ı;. Halbuki yaşamak varken ... • korkaklıktı! Yoksa Adnan bu kadar mı mureye gelince, yeni diktirdiği en rle-

- Her halde bir davetiye filan olma- den uykusuzum. Mahmure demin ısrar ederken ar - zavallı bir adamdı? Hayır, ne olsa da- kolte pembe robunu giymişti. Şimdi 
lı .. oe~ katı! .. . . ,.... - Ne çıkar? .. Eğlenirdiniz .. hem ne zusunu nasıl olsa kabul etti.rece~ine e- vete gidecekti. Mahrnureyi de g~tü - .J\?~a?, ~~ rob~n açık bır~ktığı g~ğsü-
Hakıkaten de oy le ıdı. Bu akşam ~az- olur, beni de götürseniz... mindi. Şimdi ise bu kanaatın saglam - recekıt~ ötesi umurunda bfle değlildi. nu ıyıce ortemıyen mantosıle bu dılber 

mend hanımefendinin kızı Hümeyra, - Nasıl? !aştığını görmekle gururlanıyor ve kü- Hele Neriman en ufak bir telmihe ve ol~n genç kızı bir zama.?1.~r :~!Ük· 
Kadıköyünde, Adnarun da pek iyi tanı- Bu cNasıb Adnanla Gülsümün ağ- çük bir ~cuk gibi: kalksındı, o zaman görürdü! sek suvare1ere, balolara got~.rdugu eıı 
dığı çok zengin, müdhiş zengin bir tüc- zından aynı zamanda çıkmıştı. - Kimbilir ne kadar eğleneceğiz! Bunun üzerine Adnan öğle yeme - monden bayanla.:cI~n daha .. g.~zel, dal~a 
carın oğlile evleniyordu. Aşkolsundu Mahmure, Adnana çok latif görünen Ama şık olmalı! ğinden evvel telefona gidib yazıhane- Ş~~ buluyor ve yururken. do~ub ~er_ v:~-
Hümeyraya! ... Demek. üç benli ve üç bir somurtkanlıkla dudaklannı büze- Diye sevinçle ellerini çırpıyordu. de Hasanla konuştu, ona hemen apar- zune bakışın~a, en nefıs hır ı:knı:~r;ı 
apartımanlı Şekib Dereliden daha ~li- rek: Karar veröiler, akşam üstü bir ara- t?mana gitmesini ve hizmetciden smo- t~~~ı .. s~.rh~şlug~ ile başının adeta don· 
sını yakalamıştı, hem de ne macera'ar- - Ne var bunda şaşacak? dedi. Beni ba ile yola çıkacaklar ve tam daveti- kini ile iskarpinlerini, gömlek ve kra- dugunu hıssedıyordu. 
dan sonra!... cie götürürdünüz, ben de biraz eğlenir· yede bild.irjlen ..saatte Kadık.öyündeki va tını alıp saat altıdan eve! yalıda ken• .<Arkan tHlf') 



SON POSTA Sayfa ı_ 

lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 
Hatayın hakkını isterken 
Suriyeden birşey · istemiŞ 

olmuyoruz! 
Bizansın Defineler~ 

Gözlerimi açhğım zaman gene onu gördüm, Magdayı .. Arkasında bir sabahlıkla 
odanın, aralarından güneş huzmeleri fışkıran pancurlannı açıyordu. Benim 

uyandığımı görünce yüzüme bir çocuk gibi gülerek baktı 
(BCl§taTaf ı 1 inci sayfa.da) r taraf zJhnıyetle hareket edebilecek me "' 

manya mes'uldür. Eğer Almanya Ver- mur bulamaz. İnsan, bir nesne dt;ğildır ki 
sgy mualıedesine harfiyyen riayet etsey- onu imal etmek için bir kaç zaman kafi 
di, eğer Almanya fiili emri vakit.E:de gE>lsin! Siyamdan veya Hindi Çiniden ge
ahdlerine sıtkile vefa göstermek ıst! - tirilen bir Mösyö Garo, Türkli.n ve Ha "" 
yen milletlere fena bir misal olmasaydı tay Türklüğünün hayati menfaatle' ne, 
ve nihayet Almanya, harb sonu devre - işte bugün gördüğümüz şekil ve sı. tte 
sinde muahede ve misak tanımDz :mC'rıfi müessir olm1ya başlamıştır. Hatcıy .. -; ; 
bir rol oynamasaydı, alemin şirazes. çö- tiklalini tes'id etmekten menediim· · ir.: 
zülmez, iktısadi ahenk bozulmaz ve rr.iı- Ona, ebedi bir esaret hayatı ya~ı) ğı. 

letler, bitip tükenmek bilmiyen bir er.- zan ve zehahı verilmek için hiç bı · i ·~ 

d!şe, bir E-ndişci tahaffuz içinde silah - mayişten geri durulmamıstır. z. yel 

. Kafama, beynimde bir şimşek 
gib: çatlayan ani darbeyi yeyip 
bayıldıktan sonra, kendime geldiğ:m za
man, karşımda gene OllU görmüştüm. 

Magda arkasında W sabahlık1a oda -
nm. rralarından güneş huzmeleri fışkıran 
pancurlarını açıyordu. Odaya sersem 
sersem balondım. Bu, bayıldığım apa.rtı
manın modem döşeli odası değil, bilakis, 
eski, belki yüz sene evvelki biçimde eşya k .,ı; 

ile dolu, büsbütün başka bir yatak oda- : 
sıydı. 1 '' 
Başımda ağır bir yara varmış gibi şa

kaklarım sızlıyordu. Yüzüme bir çocuk 
gibl gülerek bakan Magdaya hayretle 
sordum: 

Ianma yarışma çıkmazlardı. oip<.!ğı, Vatani süngüsü, hak ·mı ar "'!\, 

Filvaki Fransız matbuatının bıı ş'.k.1 - cür'etine kapılan her Hatay Türkliı ün 
yetler. yapmakta hakkı vardır. Fakat, tabıi bir nasibi olmuştur. Fak:ıt bu h. lin 
ayni Fransa, bugün, kendisini haş:ı.:a mıı.. ilanihay<' böyle devam edemıyecc~ n:ın 

Jı>tlere bağlıyan muahedelere ~am bir ih- de artık bilinmesi lazımdır. 

- Neredeyiz? 
Magda son pancuru da açtıktan sonra 

karyolaya yaklaştı ve gülerek: 
- Polonez köyündeyiz! 
Dedi. Dışarıda güzel, güneşli bir kış 

günü vardı: 
- Polonez köyünde mi? 
- Evet! 
- Bir taarruza mı uğradık, Magda? 

Hatırlıyorum ki başıma, arkamdan, an
s1zın ağır bir şey vurulmuştu? 

- Evet, taarruza uğradın. 
~ 

- Kimler tarafından? 
- Ber..im tarafımdan .. 
- Senin tarafından mı? İmkanı yok .. 

çünkü sen karşımda oturuyordun. Yerin· 
den kımıldamadın ki. İçeriye de kimse 
girmedi. Başıma tavandan mı bir şey 

düştü? 

1fagda gül~yordu: 
- Hayır, tavan sağlamdı, yıkılmadı, 

dedi. 
- O halde? 
- Ben senden bir mavi şişe istedim, 

ondan küçük bir kadeh te içmedim m1? 
-Evet .. 
- Bir de sigara yaktım? 
- Evet.. 
- O içtiğim şey, bayıltıcı bır gaza 

karşı teni gazın tesirinden koruyan bir 
mayidi. Sigara ise şiddetli bayıltıcı bir 
gaz neşreden modern bir sigara idi .. 

-- Ya? Demek siz böyle salon sigarala
rı içmek adetindesiniz. Galiba, Edirne-İs
tanbul arasındaki trende de dostlarınıza 
ayni sıgaralardan vermiştiniz. 

Magda kahkahalarla güldü: 
- Kızdın mı? dedi. 
- Peki, bunu niçin yaptın? 
Magda hele<?anla ilive etti: 
- Hayatını kurtarmak için .. 
- Magda! Hayatımı birkaç defa ıtana 

borçluyum .. beni minnettarlıkla kazan
mak ı-olünü pek muva.ffakiyetle başarı
yorsun. Hem teşekkür ederim, hem seni 
tebrik ederim. 

- Kaç gündür burada olduğunu bilsen 
daha çok teşekkür ederdin? 

- Ay! Nefis salon sigaralarınızı tüt-
türdüğünüz günden birkaç gün mü geçti? 

- Pek çok değil, üç gün .. 
- i.'rç gündür baygın mıyım? 
- Hayır, uykuda .. 
- Çok garib, niçin? 
Magda benim daha !azla sinirlenınemi 

arzu etmiyor gibi: 
- A-rtık mahzur yok, söyliyebilirim! 

dedi. Bu üç gün senin hayatın için pek 
tehlikeli idi. Ondan uykuda geçtrmeni 
tercih ettim. 

- Sen mi, onlar mı? 
-Ben .. 
- Magda, çok garib!.. Benim sersem-

H[:imle, daha doğrusu ahmaklığımla eğ-
1eniyeırsun. 

Magda birdenbire çok ciddi bir tavırla: 
-- Asla? dedi 
Sonra ilave etti: 
-- O gün Baumanla konusrnanızdan 

derhal anlamıştım ki seni mutlaka öJdü-1 
receklerdi. Bense seni kurtarmıya karar 1 

vermişdm. Zihnimde hemen bu planı ka
rarlaştırdım. Seni o gün bıraksaydım evi
ne sağ gitmiyecektin. Veya kim bilir bil
meden ne münasebetsiz hareketler ya
pacaktın.. benim için yapılacak en ma
kul iş buydu .. 

- Ne ıdi? 
- Senı bayıltmak, bir çanta gibi oto-

mobilime koymak. Geceden isti~adc ede
rek hiç kimsenin bilmediği bir yerde, 
tehlike geçinciye kadar, 3 gün sakla
rnak.. 

Magda çok zehirli biT gıl.tüşle güldü. O 1'akit ka.ryolcıdan doğruldum 
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_ Hayatımda üç günü konserve halin
de yaşıyacağımı hiç düşünmemiştim .. 

Magda çok zehirli bir gülüşle güldü. O 
vakit, karyolada doğruldum: 

- Magda! Benimle böyle kedi bır fare 
ile oynar gibi oynadığın için sana izzeti
nefsim pek kırgındır .. dedim. Nede.1 üç 
glin beni konserveleştirdin? 

Magda karyolanın ayak ucuna otnrdu: 
- Çünkü bu üç gün içinde mühim ha

diseler geçecekti.. dedi. 
- İstanbulda ~? 
- Belki İstanbulda da .. bütün dünya-

da da .. 
- Allah Allah! Pek garib .. 
- Garib değil, korkunç! 
- Ne gibi korkunç şeyler, Ma~da? Hi-

ca ederim, entrikalı konuşma .. nıçin ve 
kırnlerin cHnde oynatıldığımı bilmeli-
yim!.. 

Magda, derin bir muhabbetle gözleri-
min ıçine bakıyordu: 

- Anlatacağım .. dedi. Sen Sırbistan
daki U.staş.i teşkilatını biliyor musun? .. 

- Hayır, benim casuslarla alakam 
yok .. 

- Casus değil, bunlar gizli ve müdhiş 
bir komibcfü. İşte bunlar prensi ölüme 
mahklım etmişlerdi .. 

Hemen atıldım: 
- I.fangi prensi? Şu Arşidük l:ıazretle

rini mi? 
-·Evet!.. 
- N;çin? 

-- Orasını bilmem. Veya izah etme
rnin sana bir faydası yoktur. Yalnız, şu 
kadarını söyliyebiliriın ki senin bugün
lerde can düşmanın olması pek tabii bu
lunan Bauman da bu Ustaşilerle beraber 
hareket E;diyordu. 

- Bauınan mı? 

- Evet. 
- Baum::ın siyasi bir casus mudur? 
- Hayır .. 
-- Peki bu Ustaşi komitecileri!e ne a-

lakası var? 
- Onun yalnız bildiğin işle 

vardır. 

alnkası 

( Arka3ı var) 

r 
İlan T a.rif em iz 

Birinci •ahile 400 kurut 
ikinci uıhile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 )) 
iç •ahi/eler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyım bir müddet zarfında fazla-
ca mikdaı da ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ed~ 
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son P<ista'nın ticari .ilanlarına aid 
işler içi.n fU adrese mtiracaat edil-
111elidir: 

tıincılık KoUektlf Şlrkott. 
Kahramaıuado Ban 

Aııkal'a caddesi 

L~-------------~ 

· ;ı. •ıı' mi riayet ediyor? Bu hazin ha -
1 
1 .. ıuu .~bat etmek için uzaklardan misai 
aramıya l~acet yoktur. cHatay.. m mfüı

hkoel mukadderatını tayin edeceK olan 
statüyü bir vesika olarak ele alabilirız. 
Bu ves!kanın altında bizim gibi onun da 
imzası vardır. Ve Milletler Cemiyeti, bu 
ahidrıamenin tatbiki için, manevi nüfo-
., ~ ı..ı ~.n ıı:~j~ e-trniş bulunmaktadır. Fakat 

büt.ün bu teminata rağmen, H;.ıtayda gö
ze çarpan şey, acı bir ahidşikenlik man. 
zarasıdır. Orada bir Mösyö Garo vardır 
ki cemaat, cemaat, hatta ev av dola~a -
rak bu muahedenin tatbikini hükümsüz 
bırakacak fena bir propaganda ajaıııığı 
yapmaktadır. O Mösyö Garo Fransamn 
müme-ssilidir ve biz Türkler, Fransanm 
bitaraflığını berveçhi peşin kabul ederek 
bu i~ıtlkal ve seçim devrelerinde, bu gibi 
ecnebi memurların mevcudiyetine ta -
Iııınımül göstermiş, onlardan bir tehlike 
gelemiyeceğine inanmışızdır. Çünkü 
Frar.sa gibi bir devlet, bize, hu hususta 
teminat vermiştir. Çünkü Fransanın şi -
kayetçi olduğu bir hale bizzat kendısinin 
kendisini kaptırmıyacağına inanmışızdır. 
Halbuki ne kadar aldanmışız! 
Dü:şünmemişiz ki, düne kadar empe!' -

yalist bir ~iyaset takib eden bir Fransa, 
bugünden y&rına, Hatay için, ·.:am bfr bi. 

Türk, Surıyeden bir parça istemiyor. 
O, bilakis, her istiklfile hak kazanmış ca·, 
miaların, haklı davalarının müşterek mü-1 
dafiidir. Lübnan Suriyeden ayırılırke:ı, 
müdahale hakkı olmamakla beraber. bu 
haksızlığa ilk işaret edenlerden bırı. o 
olmuştur. Cizre'de çevrilen entrikaların 
iç yüzüne agahtır ve bütün bunları b;ı -. 
diği için, Suriyeyi parçalamak istıfenle •· 
rin, bir lnsun gafil Suriyelilerin önüPe, 
Hatay meselesini, bir cdivertissemenh, 
bir dikkat çekici mevzu olarak attıklöıı. 
na emjndir. Ama, bu manevra muvaffak 
olmıyacaktır. 

İcabında hakikati göremiyen Surjyeli • 
lere biz Türkler bu hakikati JÖstereı:e • 
ğiz. Suriyede ve Hatayda ihdas edilen 
sun'i E;kaJliyetler davasının nasıl sahte 
bir şey olduğunu isbat edeceğiz ve Su
riyeli Araba, komşu kalmıya mahkUm 
bulunduğu Türk kadar hiç bir dostun bu. 
lunamıyacağını anlatacağız. 

Misal istiyenlere, Irakla aramızda mev. 
cud olan gillügışsız dostluğu en büyük: 
bir bürhan olarak göstereceğiz. 

Iralan servet, hayat ve varhk fışkıran 
petrol kaynaklarına sırt çevir~n 'I'ürkun, 
arık Suriye toprağında gözü olamaz. 
Demek ki o, hakkından başka bir şey is-. 
temiyor. - Selim Ragıp Emeç 

Memleket meseleleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) /mi kağrdlar, ticaret evrakı basmakla 

iktifa ederlerdi. Türkiyede kitab vok 
Milli kö.tübbane ki, kitab basılnuyor ki kütübhane~1iz 

Adedi 
Memleket 

Amerika 
Rusya 
Polonya 
Çekoslovakya 
İtalya 
Belşika 

Fransa 

Milyon 
Nüfus 

Ul7 
170 
32 
15 
42 
7 

4ıl 

ıı.ooo olsun ve bu kütübhaneler için masr~ 
1s.ooo edelim. Bfraz mübaiağa edecek olursak 
s.ooo diyebiliriz kıi Türkiye okumadan ö~ 
ı6.000 renen ve düşünmeden yaşıyan bi?I 

3
·
000 memlekettir! 2.800 
400 İşte, benim vereceğim cevab. Bel~ 

acıklı, fakat galiba, doğru bir cevab! 

Muhittin Birgen Kütübhane adedi bakımından bu hal
de bulunan nisbetlerden sonra okuyu
cum aynı mecmuadan naklen, millet
lerin kütübhane bakımından yaptıkla

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ rı umumimaHaflan gö~er~şöy~ bk 
mukayese listesi veriyor: 

Hataydaki tecavüzlere 
Karşı üniversiteliler 
Bugün miting yapıyorlar K A E 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romat zmaJ 

l\lemleket 

Amerika 
Almanya 
Belçika 
İngiltere 
Fransa 

Nüfus baışma 
Frank 

25 
20 
10 

4 
0.5 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
tarafından yapılan tazyik, tehdid ve te ... 
cevüzler yurdun her tarafında olduğ~ 
gibi Üniversite talebeleri arasında da 
derin bir hassasiyet yaratmıştır. Üni ... 
versiteli gençler, yapılan tecavüz:eri 
protesto ve takbih etmek için dün ak· 

Aziz okuyucum bu rakamları verJik- şam bir miting yapmak teşebbüsünde 
ten sonra. bu defa da bana dönüp:. «Ya bulunmuşlarsa da vaktin geç olmas11 
biz?» diyor; •Acaba bizim bu bakımdan yüzünden toplantının bugüne bırakıl-1 

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: mevkiirniz nedir?» masını ve daha geniş bir mikyasta ya. 
Mektebimiz meyva bahçesi için ticretle tecrübelı bir meyva bahçıvanı ustası e pılmasını rnünasib görmüşlerdir. 

alınacaktır. Matlub evsafı haiz olanların evvelce çalıştıkları yerlerden aldıkları Gençlerimiz bugün öğleden sonra 
1 «Ya .. bi.z? Aca. b?a bizim bu bakımdan Beyazıd meydanında toplanacaklardı" vesikalarla beraber Halkalıdaki Mcktcb Müdürlüğüne müracaat arı. c7996> N h k ... 

mevkıımız nedır. » e mu terem o u- 0 d T k im meydanına gidilecek v& ·--------------------------1... b b .. l b. 1 ra an a s ' yucumun ana oy e ır sua sorması hatibler tecavüzleri protesto ve takbiij 
1 9 S 8 Y 1 L 8 A Ş J ı doğru. ~~ de. benim bu suale cevab ver: eden nutuklar söyliyeceklerdir. 

1 mem munasıb olurdu. ~akat,_ mademkı Miting Türklüğe has büyük bir va-

H Av A KURUMU B·u· vu-·K p ı· YAN G osu lsormu§tur, cevab vereyım: .. Eger on, on kar iç.inde cereyan edecektir. 
beş sene sonra okuyacak gaz bulamıya-
cak olan eski kitablarla süslenmiş kü-

. Bu··,Tük. fk ... amı·yesi tübhaneleri şimdiden müzeye naklede- Eminönünün istimlak planı 
.Y • - cek olursak Türkiyede umumi kütüb- hazırlandı 

( 500.000 ) Lı•radır hane ya hiç kalmıyacak, yahud kalsa Eminönü meydanındaki istimiake <)1 

da bunlara devam edecek insan bu lun- id plan hazırlanmış, Nafia VekalEt"na , 
mıyacaktır. gönderilmiştir. Bu plan111 tanziminde 

Aynca 200.000, 150.000, 100.000 70.000, 60.< 00, 5 l,000, Eğer, arada bir birkaç roman, biı ~~aç sehircilik mütehassısı tarafından ha• 
30.000, 20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.LOO, 400.000 ) mekteb kitabı basılmasa, Üniversi:te ~ırlanan ileri şehir plB.nının hututu esa-
liralık iki adet mükafat vardır. senede birkaç kitab ve muhtelif dev- siyesine göre hareket olunmuştur. 

!et müesseseleri bazı hususi etüdler \ 'C- -· • • • • • • • • • ~ • • • • -· • • • • -- • ... Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır... ' ya raporlar bastırmak mecburiyetinde Gökten gelecek teblikcleri önlemek 
Biletler : (2,5), (5) ve (10 liradır. bulunmasalar, Türki~enin bütün neş-I fitre zarflarına koyacağınız beş on lm-

Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınır. 1 riyatı gazetelere munhasır kalır ve ruşla çok yakından aJikalıdır. Yapaca. 

'~---•••••••••••••••••~•••••••••~mat~aluda~~d~~b~~re~[ ~n~~m~~d~~w~~~ 
• 



14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın tefrikası : 81 

Sarayında 33 
iı\d•'" Bir 

. Haremağasınin H~tıralar• . 
Yazan : Ziya Şakir 

s·r gece Lüleburt az havalisinde bir kaç haneden ibaret bir köyü, 50 - 60 
l~i~iJen mürekkeb bir Bulgar eşkıyası basmışb. Köye izinli gelen bir Türk 
askeri karısı ve iki çocuğu ile k öy kulelerinden b"r ine girmiş, paslı bir 

martinle sabaha kadar eşkıyayı yanına sokmamışh 

Cumo. selamlıklannda, Abdülhamid - P eki.. A bdülhamid; karşısına. dikilen, ve 
cam ~ gelmeden evvel, bunlar gelirler. Diyerek çekilmişti. Fakat bu emrin, öfkesinden suratı kıpkırmızı kesilerek 
Ve bınek taşınım önünden itibaren hiç de hoşa gitmediği halinden belli bıyıklan .titriyen bu adamın şu perva
muhtelıf nöbet yerlerine dizilirler. Ve idi. 1 sız hareketinin naien ileri geldiğini bir 
bilha:;Sa camideki (hünkar mahfeli) - Abdülhamid nasılsa, Tahir paşanın anda hissetmişti 
nin altındaki eğri büğrü geçidin muh- haline dikkat etmemişti. Eğer onun Kıskançlık, bu şımarık adamı bir 
telif ooktalarında beklerler .. hünkar ca-' böyle hoşnudsuzluk eseri gösterdiğini kaplan kadar vahşileştirmişti. 
mide bulunduğu müddet zarfında, bu- hissetseydi, hiç şübhesiz ki uzun uza- Abdülhamid, bu h ale gelen bir a-
radan hiç kimseyi geçirmezlerdi. dıya onu isticvab ederdi. damla konuşmayı lüzumsuz addetmiş-

Hulfısatan anlattığım şu vazifeler O gün, öyle geçmişti. Akşam üzeri ti. Şimdi onu tevkif ettirmek de müm-

Biriaclkinun 2 

SPOR 
Mevsimin ilk kır koşusu 

haftaya yapılıyor 
12 Kanunuevvelde yapılacak olan müsabaka, Şişli ile 

Hürriyeti Ebediye tepesi arasında olacak 

mukabilinde, tüfekcilerin sarayda çok Abdülhamid biraz gezmek için bahçe- ! kün değildi. Çünkü, birbiri.ne son de
büyük imtiyazları '\ardır. Evvela, Ab- ye inmişti. Tam (av köşkü) nün ön :.lne recede merbut olan ve daima aynı his
dülhamidden başka, hiç kimseden e- geldiği zaman, birdenbire önünü iki siyatı taşıyan diğer tüfelCcilerin taban
mir almazlar. Ve; bila kaydüşart, hiç Arnavud tüfekci kesmişti. Bunlardan ca1a.n çekerek sarayı altüst etinelerh 
bir kimseyi -hatta, bizzat seraskeri bi- biri, Abdülhamidin burnunun dib~ne çok m~te~~ldi. Onun için Abdülha-
fo- amir tanımazlar. Tek amirleri var- kadar ilerliyerek, gayet Jaübali bir !i- mid, ehle tufekoinin omzunu okşıya- Geçeııı .tenelerde yapılan kır kO §Ularından biri ba§ıarleen 
dır. O da tüfekci Tahir paşa... Tahir san ile: rak: Beyoğlu Halkevi senelik kır koşulan başlamış Cllll'l kral kupası oyunlannlll· 
paşa da b~nları iyi kullanmak, ve .. kt~~ - . Bizd~ ne kötülük gördün, oe e- -. Ne münas:bet, ~nla:1' ~n ~etirt- programını tesbit etmiştir. birinci turunda ise 898,804 kifl hazır bv-
dırmamak mecburiyetindedir. Çunku fendı? demışti. medım. ~radag beyı mısafir gonder- Bu müsabakalar her ayın i!k haftası lunmu~tur. 
tüfekcilerin hemen hepsi, ve bilhassa Abdülhamid, hiç ümid etmediği bu miş. Ben~ sizinle (Besa) m var. Hiç yapılacaktır. Birinci müsabaka 12 kfuıu
rütbelileri, Arnavudluğun birer dere- muamele karşısında birdenbire şaşıra- sizin Y.~nru~e. başkasını getirir miyim? nuevvel paıaı günü bütün klüblere açık 
beyi zadeleridir. Bunlar, Yıldız sarayı- rak: diye, tufekcının hiddetini teskin etmiş- olarak yapılacaktır. Beş bin metrelik mü
nın çatısı altında yaşamakla beraber, - Kötülük, ne demek? Siz benim en ti. .. s:ı.baka ~işli _ Hürriyeti Ebediye yolu a-
Arnavudluktaki adetlerini, ve hatta ~adık adarnlarunsınız. Böyle bir şeyi Fakat, bu cur'etkar adamların böy- rasında ~o~acaktır. 
serkeşliklerini muhafaza ederler, hoş- aklımdan bile geçirmem. lece yolunu keserek kendisini sert bir R . A I IOb ldu 
!arına gitrniyen her hangi bir mesele Diye cevab vermişti. O zaman tü- lisan ile tehdid etmeleri, Abdülhamidin asmg rsena 8 mag 0 .. 
hakk nda cür'etkar ve pervasız bir mu- fekci ile Abdülhamidin arasında şu mu-
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fena halde gücüne gitmişti. Saraya av- Her sene ha:b maıt:n:ri menfaatı ıçın 
arız kesilirlerdi. havere geçmişti: det eder etmez, derhal Tahir paşayı ça- Fransanın Racıng klubıle Parıste maç 
Bunların arasında bulunan Türkler; - Hayır.. biz, sadık adam değiliz. ğırtarak, maiyetine bu kadar yüz ver- yapan meşhur İngiliz takımı Arsenal ~: 

muhtelif sebeblerle askerlikte temayüz Eğer bize emniyetin olsaydı, onları ge- diği için onu tekdir etmek istemişti. Fa- çtn ılk devresini 2.0 bitirmiştir. İkincı 
ederek Abdülhaınidin nazan dikkatini tirtmezdin. kat tam ona haber göndereceği zaman, devrede daha ziyade oyun göstermekle 
celbeden zabit ve askerlerdir. - Onlar kim? Tahir paşa ağır ağır oda kapısından i- vakit geçiren Arsenal oyunu 2-0 'kazan -

Mesela; bir gece, Lüleburgaz havali- - Karadağ gavurlan. çeri girmişti. (Arkası var) mıştır. . . . 
sinde birkaç haneden ibaret bir köy ü, Güneş takımı merkez mubacımi. Rası-
elli altmış kişiden mürekkeb bir Bulgar ,r ı li=>1 ~ r;=r=\\ y o ı hın bu maçta Racing takımınd!l 0.ynıya-
eşkıyası basmıştı. Bu köyün bir ~öşe- Bir Doktorun ~ ~ l!::.::U cağl yazılmış ise de Fransızlar Rasıh: oy-
sinde de taştan yapılmış bir kule var- G •• ı ·· k Perşembe - - natmamışlardır. v 

dı. Bu kulenin sahibi, ikinci ordu !{J.t'a- un u (it) Eugünkü program Yedicanh spor aşıgı 
iannın birinde askerdi. Fakat hasta ol- Notlarından 2 Birinelkıinun 1937 Perşembe Exeter timi oyuncularından L eex, b;r 
du;:u ~çin izinli gelmişti. Köy basılır ba- K l h l l .., ı s T A N B u L ragbi maçında sol muhacim oynarken, 
sılmaz, bu asker derhal zevcesi ve iki lZl as a ıgı ötıe neşriyatı: boynu kırılmış. Farkına varmamış, ve o. 
çocuğu ile kuleye kapanmış; evinde - 1 - 12.30: Pl(ı.kla Türk muslklst. 12 so: Havadb. yunu bitirmiş, aradan bir müddet sonra 
bulunan paslı bir martin tüfeği ile sa- Mevsim icabı son zamanlarda şurada 13,05: Plakla Türk musikls1, 13,30: Muhtelif bir kaç maç daha yapmış, neden sonra 
baha kadar bu eşkıyaya dayanmış; hiç burııda görülen tek tük kızıl vak'aları pt!Ut ne~rlyatı. bcynunda bir gayri tabiilik hissedince 
b . . . kul k k b t miınasebet.ıle kızılın il.razı hakkında bazı 
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Akşam n•.M,.,.tı: k 1 ırını, e apısına aya as ırmamış- malfı:mat vermek faydadan hAli değil- ~ .. J_ doktora g!tmiş. O zaman boynunun ırı -
tı Ortalık aydınlanırken hükumet 18.30: Plı\kla dans mustıdsl. 19: Şan: Ba- d ğ la · , dlr. . ı ını an mış. 

Romanya ta~.ımı geldi 
Romanyanm Trikaler takımı şehrimi 

ze gelmiştir. Cumartesi günü saat 14.~ 
de Şişli ile pazar günü de saat 11 de P~ 
ra takımile oynıyacaktır. 

Galatasaray klübü de Trikalerle biı 

ruaç yapmak için futbol federasyomın. 

dan müsaade istemiştir. Müs.ıade verıl
diği takdirde bayramın üçücü günii Ga
latasaray - Tarikaler maçı yaptlacaktır. 

Müsabakalar Taksim stadında yaınlacak· 
tır. Trikaler takımı on beş futbolcü bıı 

idarecı ve bir antrenörden mürekkebdir. 

Pehlivan güreşleri 
Manisa Kfı.raoğlanh köyü okulu hima· 

ye heyeti tarafından okulun yok ul çı> 

cukları menfaatine bayramın ikincı gü
nü tertib edilen pehlivan güreşlerın ' a
şağıdaki ıkramiyeler verilec ktir. Başa 

50, ortaya 25, ayağa 15 lira. 

Bergamada bir soygunculuk 
teşebtüsü 

Baiıkt?'sir (Hususi) - Bcrgarnaya bağlı 
Sarıcalar köyünde bakkal Zihni iki nr • 

k tl · t' · k ı d 1.- yan Inct tarafından, piyano ve teman re- k uvve en ye ışmış, eş ıya ar a .r<o.Ç- Kızılın on dört gün kadar süren bir devir Knldırıldıg~1 hastanede üç ay dimdı kadaşı ile birlikte dükkanda oturur1ar • 
b ik fakatlle. 19.SO: Spor müsahııbelerl: Eşref Şe-

mıştı. Her hadisede olduğu gibi, u tefrlhl vardır. Devri tefrlh demek, m - !Ik bir surette tavandan asılı olduğıJ halde j ken .c:-1lerinde tabanca bulunan meçhul 
ak, d da l b' ve robun vücude girmesinden itibaren has- tarafından. 19.55: Borsa haberleri. 20: d 

V a a usu en saraya ır rapor - Cemal Kı\mll ve arkada,,ları tarafından Türk kalan Lee. lyilesmic: ve c:imtli de tenis, iki a am ansızın kapıya dikilmıs ter vr talığın llk ardzının meydana çıktığı gu- ~ - • 1' v • 
rilmiş ve bu raporda, bu kahraman ne kadar geçen devre demektir. Bu dev- musikisi ve halk şarkıları. 20.30: Hnva rapo- kriket ve golf oynamakta imiş. kıpırdam::ıyın .. çıkarın paraları diye b~ 
Türk neferinden bahsedılrnişti. Abdül- re üç, beş, seklz, on gün olduğu glbl ba- ru. 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca sciy- lng'ıltere lı'g maçları ğırmışlardır. Bakkal Zıhni ve yanındaki 
h d kur kurnaz de h 1 bili O d lev, 20,45: Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: İb- b b ami bu raporu o o r a zan on beş gun kadl\r ola r. n an . . . iki arkadaşı u, eklenilmiyen tehdic! 
bu neferi celbetmiş, mülfızimlik rütbe- sonra birdenbire yükselen bir ateşle re- rahim, Küçük Safiye, All, keman Cevdet, ka- İngıltere lig maçlarının o_n.y.,ed;ncı haf- karc:ısında şac:alamıc:lar, bir müddet ol-

~ calibi dlkko.ttir nun Muammer, kiti.met Hamdi, tambur sa- k l b l k ~· ~ ~ 
sile tüfekci bölüğüne kaydettirmiştir. fakat eden boğaz aı;rısı · t .. as·ı· oyunları her tarafta buyui a a a ı duklan ~er. de korku ile dona kalınıc:'.ar-

1 
Bademcikler kızarır, şişer, yutkunmak- llihaddin, ut Cevdet Kozan, (saat llyarı>. 21. d ,, v 

Arab tüfekcılere ge ince; bunlar da ta müşkülat. çıkar 'fe bademciklerin üze-115: Orkestra. 22.ıs: Ajans haberleri. 22.30: onun e yapılmıştır. dır. 
Suriye, Filistin, Havran gibi Arab di- rinde dlfterlyi bile hatıra getiren gışayt PlA.kla sololar, opera ve operet parçaları . 22. Arscnal 4 - Sceds Unitcd 1 Köylülerin teravide bulunmasınoan 
yarında askere alırunış olan eşraf ve kAzlbler, beyaz dert parç3ıarı meydana 50: Son haberler ve ertesi günün programı. İki ha!tadanberi takımını en kuvvctlı istifade E:derek baskın yapan soyguncula-
şeyhzadelerdir. Bunlar da, kendilerine çıkar. Dereceı hararet yüksek devam e- 1 2 Birincikinan 1937 Perşembe şekilde sahaya çıkaran Arsenal bu ç9Jc rın elinden kurtulmayı düşünen bakkal 
gön' bir parti tPcık.il etmişlerdı'. 'C'akat derken nihayet .,24-48 saat zarfında bü- ö ANKARA kuvvetli takımı ilk devrede 2-1 mağlrıb • ~ b ~ d 

-ı .c-. tün vücudü kaplamağa başlıyan ve ısml ğle neşriyatı: 
1 

b' lt Z•hni anı blr kararla lam ayı son ür • 
adedi ri pek az olduğu için Avnavud-

1 

ııe müsemma kızıl bir gömlek gibl ço- ı 12,30: Muhtelif plflk neşriyatı, 12,50: Plflk: vaziyete sokmuştur. Arsena m pena ı- müş, karanlıktan istifade eden Zihn' d\ 
:!ardan son derecede çekınirlerdi. cuğun vücudu örtülur. Bu dökuntil kır- Türk musikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahi- dan olmak üzere ikinci devrede iki sayı nasılsa kapıdan dışarıya fırlamağa mn • 

Esac;en Arnavudlar, hiçbir rekabete mızıdır. Onun üzerinde daha koyu renk- 11. ve hartcl haberler. daha yaparak 4-1 galib gelmiştir. vaffak olmuş, korku ve heyecan içeri • 
tahammül edemezlerdi. Size, Abdülha- te noktalar d:ı görulur. Kolları ve bede- Ak m neşriyatı: Bu ga;ibiyetten sonra Arsen&l ligdc a1. sinde köy odasına koşmuştur. 
midi korkusundan tı'trcten bı'r vak'a ni saran bu dokuntu bir lkl gün lçlncle 18 so: Muhtelif plflk neşriyatı. 19: Türk tmcılığa kadar yükselmiştir. Bu maçta .d 

kı d ı N ı bi k ılın musikisi ve halk şarkıları: {Makbule ç !mr Ha ise telef nla Bergama janciarma -anlatayım: aya ara ru ner. orma r ız 38,000 kişi bulunmuştur. 
hastalık muddetı ihtllat yapmamış 1. e ve arkadaşları>. 19 30: Saat ayarı ve nrabca sına l:ıldir:Imiş, bır müfreze jandarma <>-

Karadağ Prensi Nfkola, Abdülhnmi- sekiz dokuz gündür. Ondan sonra dere- neşriyat. 19.45: Türk musikisi ve halk şarkı- l\'.[ancster City 3 - Grimsby 1 tomobille derhal köye yetişmi5s~ de soy-
de arzı tazimat için İstanbula gelmişti. cet hararet du er ve yavaş yavaş evveııı. Inn: <Hikmet Rıza Sesgıir ve arkadaşları:) Lig şampiyonu Mancster ilk devrcd!! gunculann kaçtıkları görülmüştür. 
Abdülhamid, Pıensi milli kıyafeti ile ellerden b:ı. lam k Uzere deriler dokül- 20.15: Kazım Nami Duru: Terblye. 20.so: 1-1 berabere olan maçı 3-1 lmzanmıştır. Balıkesir hududuna doğru kaçtıkları 

meğe başlar Bu tün vücudden k" h ke- Pıiı.kla dans musikisi. 2l: Ajans haberleri. 21. M ter ligde henüz onuncu vazivette-
huzuruna kabul etmişti. Prens, huzur- pek, kfth bu)uk deri parçnları dokülür. 15: Stüdyo salon orkestraS1. 21.55: Yarınki ancs t 

30 000 
k ' . b 

1 
~ t tahmin (.dilen soyguncuların takib!r.e şıd 

da bulunduğu esnada, bir münasebet Baztın o kadar olur kl bfitun yatak bu program ve İstlklfil marşı. dir. Bu m;ıç a ' ışı u unmuş ur. detle devam edilmektedir. 
getirerek: deri parçalan ile dolar. Bu deri dökme 1-·---· - ·-· --·---- Sunderland 1 - Charlton 1 

devrinin hitamı 6 haftadır. Onun h:in Kral kupası galibi Sundcrland. bu maç-
- Huzurunuza böyle dağ kıyafetile 42 gün kızı!a dOçar olanlar tecrld edil- Nöbelci ta kuvvetli rakibini mağlüb edebilme~ Tirede iki şoför öldürUldU 

çıkmak isteınezdını. Fakat ne yapayım mek cburlyetındedlr. içtn çok gayret sarfetmiş ise de iki ta • 
ki, memleketimizın adeti olduğu için Kızılın tedavisi ve ihtllatlan çok mUhlm- Eczaneler 1 rafm ilk dakikalarda yaptıkları birer 53_ 

Tıre (Hususi) - Burada Taştepe 
mevkiinde feci bir cinayet olmuş, iki 
kişi öldürülmüştür. Tireden tülün 
yükliyerek İzmire hareket eden Bul
dan'a mensub 12 numaralı kamyon yol 

O"mri.ımde ım' d ' k d · 'l lb' dlr. Ynnn bundan bahsedeceğiz. Ş ıye a ar sıvı c ıse nuıece nöbetçi olan ecunele.r şunlar- yıdan sonra oyun berabere bitmi~tir. 
giymedim .. demiştı. Abdülhamid: <•> Bu notları kesip saklayınız, yabud dır: Su!'lderland ligde dokuzuncu \'azıyette -

- Bilfilds .. ben bu kıyafeti çok seve- bir albume yapıştınp koleksiyon yapınıT- İstanbul cihetindekiler: 
· H • b Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: (Ab-

;run. atta; azan bu kıyafette, Kara- g bi imdadını a yetişebilir. dülkadlr), Beyazıdda: (Cemııı, Samatya-
dağlılardan mürekkeb bir müfreze teş-ı da: CErofllos>, Emlnonünde: <Beşir Ke-
kilini tasavvur ederim .. dıye cevab ver- FARUKi'nin mal >, Eyübde: c Arif Beşir >. Fe -
mişti. nerde : < Emllyadl ) , Şehrcmlnln -

Prens Nikola, Karada va avdet ettik- de: CNazun>. Şehzadebaşında: <Asan, 
bd h d b Karagümrukte: (Suad), Kuçukpazarda: 

ten sonra, A ul amı e ir sürpriz <Necatı Ahmed), Bakırköyıinde: <HUM). 
) apmak istcmışti. Karadağ asilzade e-
ıindcn on beş delıkanlı seçerek bun
lara sırma iş emeli birer milli takun 
elb'se yaptırmış; Abdülhamide gön
dermi ti. A\ rupa rhnellerinden UslOndllr. 

'akm z 1 
DökUlmezl ! 

Leke yapmaz U! 
Her ) < rde urtt) ı ıız. 

Prensin bu hediyesi, Abdülhamidi 
memnun etmiştL Tahir paşayı çağırn
ırak, bunlann tüiekci bölüğüne kaydc
diline 1 için emir vermişti. Tahir paşa,l'\ 
sadece: ,.._m!_lliiı ______ il••••JI" 

Beyoğlu clhctlndekJler: 
İstlklfıl cıı.ddeslnde: (Kanzuk), Gala

tada: <İsmet), Taksimde: (Niznmeddln>, 
Kurtuluşta: ( Necdet ) , Yenlşehlrde: 

(Parunakyan), Bostan başında: <itımad ı 
De lktaşda : (Nall Halld). 

U ğazlçi, Kııdıköy ve Adıılardakiler: 

iıskudardn: ( İmrahor ) , Snrıyerde: 
(Nuri), KadıkoyUnde: < Saadet. Osmıın 
Hulusi), Buyukadada: < Şinasi Rıza ), 
Heybelide: (Tanıış). 

dir. da durdurulmuş, şoförü Eminle mua-
Maçta 20,000 seyirci bulunmuştur. vini Ali, kafalarına üç kurşun sıkılarak 

W. B. Albion 2 - ~rcntfor. 0. . öldürülmüşlerdir. Katiller cesedleri de 
Lıg iidcri olan B:cntfor lıgde on ıkm;ı otomobilden çıkarıp yola bırakmışlar

vaziyette olan Albıon takımın.a. 2-0 mag- dır. Arkadan gelen şoför Bnki, cesedle· 
ı lı1b olmuştur. Maçta 20,000 kışı bulun - ri görünce Tireye koşarak jandarmaya 
muştur. . . haber vermiştir. 

Aston Vılla 1 - Shcfflld O Jandarma ve müddeiumumilik der· 
İkinci lig takımlarını~ bu ~açı çok .ha~ hal tahkikata başlamış, tahkikat neti

r:ıretli olmuştur. A. Yılla yırmı beşıncı cesindc. önce tü ün yüklenirken -;oför· 
dak:kada yapt~ğ~ bi~ ~ayı ile bu maç: l.O ler arasında . yabe.ncı şoförler de' ;ük a
galib olarak bıtırmıştır. Bu maçta 3~·,000 Iıyor, g bı bazı sözler geçmiştir. Hadi
kiş: bulı.mınuştur. . . . ,. . senin b ir soygunculuk için değil, bir 

Jugiltere futbol maçlan bırmcı .ıgın - k' ·· ·· d 1 ld' v · 1 
1 

d 
253 000 

·1 • • rg ·ın yuzun en vu ma ge ıgı an aşı • 
de yapılan oyun ar a. . ' . ' ~Kıncı makta, katil veya katiller araştın!makı 
Gyunlarında 177 ,000 kışı seyırc bulun - ı t d 

b 1. 1 d a ır. 
~ıstur. Sıma! ve cenu ıg e:rı arasın a ! 



lstanbul 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA· 
RIN USARELERINl>lN iSTiHSAL 
EDb.ldŞ TDU BiR MEWA TU
ZUDUR. Etrs+h bir f.a 1iarikuı 

lşletm idaresinden: 
lfikGniet tanfaa6a ... ...., w İdaremize devredilıDi§ oJuı lalaabul 

Bala\ia ŞhiliM ~ lfll/ll'l tarihinde vadesi hulill eden Ga Ho. h 
tm tapoau bedelı.tııda mıd:Ar tiitllten iıibaren ı, Bakan ~ .... tmdau öden
meye blflncbll illa Oluıtur. dlth 

Ankara Yüksek Ziraat E'nsUtüsü Rektörlüiünden: 
1 - ftkaek EutHt1. taDae*t lçfn ap jıda ilim ye, mUrdarJan :fU11a ' Q.la& 

elbise ve palto kapalı zarf usullyle eksiltmeye ıarmımu,ıur. 

2 - thaıe 1T/11/9r'I tarihine raatııı,an ~ gQn6 aaaı n>• Yllbek a.. 
itti Bdtôrliik binuuida Komityoıı oda smda '8Pılatakbr. 
a - Jtluh•mmen bedeli 11500 " lhU~"Umhıat 183 liradır. 
t - Teklif ~blan ~eden bii sa at evve~e bdar nıall;Nz lll\lbb1U1ld& 

...-.ıoa n.ef4lilfı'e. ~eri 19 llW' ~~emle~ n•w. 
5 - Daha fazla lllli&t ve paıam pnume ilrnat W~ irısıın JJme 

llidürl\111 ... ~\Jaa~olWll'. ~kıymeti 

QDli un 
: 

- -
BiR BAYANIN 

AŞK VE 
&OZ&LLIH 
BÜYAŞI 

Nafıa Vekileti 

' er 

ı - DaUtmeye konulan if: Antarada fatu;Jon adutiW Çiftlik yolu ilzerla.. 
• Fidanbp• bl'fJ8IDda BIAfeli &vler mlbtD'*• ilıale ediJeoelr: su ıe.iab. 

Mubammen. bedeli: (5'111) lira (.fi) kurıqtur. 
2 - Ek&iltme 'l/12/1G7 tarihine rastlıyuı llalıı Pf1 _. 11 de Nafıa Vekl

Jell Sulu umum Mildür1Qll Su Ekel1tm e KOJli1lylDU odasmda bpah zart usull· 
le ,apılaeakbr. 

3 - istekliler; eksiltme prtnamefl; muavele projesi, Baymdırbk if1eri .-..ı 
~ fl!Ul tartwnıe Y8 pıojqi (t) - (il) kmat WeJ. ....... 
Salar Umum MüdürlillQncleıı alabllirler. 

' - Eksiltmeye girmek lçbt ilteklUerin...(3'160) lira (17) ~ mavakkd 
9-lntt wrmeli. ve 21 bbl Urahk uf1a 811 il8l tadllild _.., mu~le 
bltfrdilµıe ve bu bbl1 m lfledDI baprmakta femıt 1rabiliyetl ~ dair R• 
fla VUAletiaden alınımf d.tMbhitlilç v•U,. ibraz etmell; JIW!Ulmıı ieJdU == =-=:.ı:~~,ncr:=:: 
dkmeler kabul-edi1mn. (Git) ('l'l l'l) 

Jl.000.000,-
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Vücudü bütün bu tehlikelerden 

sıyanetle Gripi tedavi ve 

ağrıları iZale eder. 

l, ____ G_R_İ_P_i_. N~___,J . 
. . 

Grip'in, soğuk algınlığı · ve nezlenin, .bütün Tesiri anidir, terkibindeki hususiyet dolayısile 

ağrı ve sızıların ·kat'i devasıdır. kalbe, böbreklere, · mideye hiç zarar vermez. 
- Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız, her yerde ısrarla "GRiPiN,, isteyiniz! 
ı• . 
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