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MiTİNG HATAY -,s-tan-bu-lu-n -
''İstiklal Türke Garo Türk lmarma 30 milyon 
haktır, Hatay düşmanlarına 
kurtulacaktır " silah dağıttı sarfedllece.k 

Hatnyın istıklali gününde Fransız müs- Ankara 2 (BUS118i) - Müddetleri ~kara ~ (Hususi) - .tstanbQm ima-
temlek c !erinin bayram yapılmasını bitmiş bulunan Fransa ile aramızda rı içın altı etmede 30 milyonluk yardım 
m enetm leri üzerine yüksek tahsil gen9'" .mevcud bitaralhk ve dostluk muahe - teminini .isühdaf eden bir kalMl!l projesi 
Jıği ı l rınd n gelen h eyecanla dun Be - desiJe ticaret möahedeai, muahedeler hazırlanmak.tadır. 

(Devamı 10 uncu sayfada) (Deva..& 7 inci ao.vfada) ------------
-==========-==--..---===---=---=-==--- r- Şeker Bayramı 

Altın f iatlarındaki 
tereffüün sebebi nedir? 

Son günlerde, al -
tın pıyas:ısı ehemmi
yetlı uıette yük sel
mektedır. Bir sene 
evvelıne nazaran, bu 
t ereffti bir altın li -
rada bir buçuk lira -
y a y k.laşmaktadır. 

Nitekım, bir ay ön -
ce. altın 10 lira 35 
kuru ıken, imdi 11 
lirayı t cavüz etmiş
t ir. Dün, pıyas~da 

m uamele 11 lir a 7 
k uru tiz rinden ya -
pılmıştır. Ayni za -

Yann ,elıer bayramıdır. Ba 
miincıubetlc rami daireler, mali 
ıniieaeNler H mektebler bagiin 
öğl~den itibaren •alı aabahına 
kadar tatildir. Okayucularımaın 

, 1 bayramlarını kutlular oe bayram 
günlerini neı' • il. geçirmel.rini 
dileri~. 

Bayram münaNbetile Son Po•
tada ral'f'U'lar tla tatil yapa _ 

caklartlır. Bu sebeble ga.utemiz 
cumartui ve .,xuaT günleri çık • 
mıyacalr, pazartni giinii tekrar 
neıir vaziluine baflıyacaktır. 

Bayram Namazı 
S. D. --'1 51 z.evall 

Ezanı 3 08 m anda pıva.snda altın ncdre~ de baş 

1 
dı~ sannını ve yahud altın kaçakçılığı 

ıöstermı'lilıı~ Bu hal, altın stoku nun a (Devamı 10 uncu. sayf ada) \... __________ __,, .. 

ne zannediyor ? konuşacağız ! 
Yazan: Selim Ragıp Emeç Yazan : Muhittin Birgen 
Geçenle.rde elime geçen bir Fnı1111Z 

gaz ... tesine göz gezdiriyordum. Ba., bir 
Paris - Soir'di. İç sayfalardan birinde 
Surlyeden dönmtif bir müstem1eked 
ile bir mülakata rastladım. Bittabi a -
lakam arttı. Bu müstemlekeci, qalı, 
yukan ıunJan söylüyont.a: 

Sanki hiç bir şey olmamış, Hatay re
jimi ile Milletler Cemiyeti taraf~rd 
b ir takım karar lar alınmamış ve bu ı 

imzalar konmamış gıbi, bu memlek ı 

ş\rndiye kadar olduğu t arzda ıdarc e -
dip gitmek istiyen ve bu gidiı:;Je yarı 

ki Hatay parl5.mentosunu da, yarınki H 
(Devamı 2 inci sayfada) (Devama 2 iftei aavfadtı) , _________________________________ J 

Ardahan ormanlarında 
vahşi bir adam 

Avcılar klübü, Anadolunun Tarzanını bulmak için 
büyük bir tarama yapmıya karar verdi 

Er zuı um (Husuıd) - Dan yolcQ, Br- rib ıeler çıkararak homurdanan bu a -
dehanda Ölçek köyü civarınd:ı. orman - danım üzerin~ yürüyerek korkutmuş ka
tardan ge~rken, ormanın sık ağaçlı bir çmnışlardır. Ömrünü uzun umanda dağ
yerinde, çıplak, vücudu kıllar içerisinde. 111rda g f\ diği ve vabfileltitl anlaş lan 
gür ı::açlı, in yan bir adama rastlamıf - bu zavaik. ıene garib homuri111arla or -
lardır. Yolcular , kendilerini görünce p- (Deva.rm 10 ıı.aı ıaııJacJa) 

Diyarbakır hattında bir 
lokomotif devrildi 

Katarın makinisti öldü, 2 ateşci, 2 kondüktör ve 
bir gardöfren hafif surette yaralandı 

(Yazısl 3 üncü sayfada) 



Her gün 
Artık Suriyenin 
Ve Parisin 
Müstemlekecileri degil .. 

Yll n: Muhittin Birı• 
(Bqtmııf1. 1 inci .ayfada) 

tay hükfimctini de diğer müstemlekele
rinde olduğu gibi, eıtnde birel' kukla 
ynpmıya çalışacağı laşıla Franeız 
müstemlekedleri, bu davayı bmienbira 
en had şekline tekrar iade e\nPi 'hı • 
nuyorlar. Artık apaşikir görü 
Hataycbıki Fransız · ·, 
ri bulunan Beruttaki Yüksek Komiser, 
elbirliği ile Hatayı yeai bir :müstemleke 
oyununa sahne yap fikrl edirler. 
Bu oyunu onlar, istedikleri yerde O)'lll • 

yabilırler; fakat, bizim budu nmızm 

yanıbaşında. Milletler Cemiy · ka • 
rarlanna ve Türkiyenin gayet !arih ola
rak çizdiği siya.sete rağmen, böyle bir 
ovuna müsaade edemeyiz. Bu oytın i -
h~yet bulmalı, ya dümdüz müstakil bir 
Hatay rejimi tatb edilip · tam 
mecrasına girmeli, yahud ortadaki oyW'l 
ve iki yüzlü siyaset bütün çıplakbğı ile 
meydana konularak, Tül'kiye davasını 

dilediği gıbi müdafaada serbest tal ıı -
lıdır. 

" ... -... 

lfrz:tlJXlLU nr. derler, 
·hi. adamlar, zaran bulunduk

münlulSH' _,,...._,y:ı,p etrafa · yet eden ınik-

Sevinç olduğu gibi keder de saridir. Bitinin bbblvr 

Si ötekiııi.nkini celbeder, biıindm gelen gözyaşı 6teki

nİnkjnj de akıtır. Bayram umnmt bir şenlik günüdür, 
kederin V&"Sa kendine sakla, ~smıJC bessQmfuıü 
söndürmeye hakkın yoktur. 

• 

STE İNAN, ~STER İNANMA! l 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 
,~ - -... 

Bugiin Konamculı 

------·· ....... ---·---
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3 Birincikanun SON rUSTA 

ii 
Sovyetler, Çin tayyare 

kuvvetlerini · takviye ettiler 

Sayfa :J 

Beynelmilel Mark Twainı 
cemiyeti Atatürke bir 
altın madalya gönderdi 

A:ı.kara 3 (Hususi) - Cwnhurreis1 A- tanınmış zevat bu cemiyetin. azasından-. 
htü:-k beynelmilel Mark Twain cemiye- dır. Cemıye': reisinin bu münascbctlş 
ti namına Amerikadan keadilerine tak- Atatürke yazdığı mektub şudur: 
dım olun::m bir madalyayı kab\lı -buyur- Sayın Cumhurreisi Atatürk, 

ÇİD tayyareleri bir aydan beri ilk defa olarak Şanghay nıuşlardır. Bu altın madalyamıı bir yü- ::t:..ütfen kabul buyurduğunu;ı; Mad 
zi.mde Mark Twainin kabartma resmi, ar- Twain ınadalyasını büyük m~m.nuniyet 

•• • d d J J } b• f •d• ) ka tarafında le takdim ediyoruz. 
UZef JD e UÇ ll ar' apon ar Jr za er geçJ f yapıyor ar cKemal Atatürk, modern Romi.ilüs• Mark Twain hayatta olsaydı buAÜJ 

Londra 2 (Hususi) - Yirmi Sovyet ,. "" istirdad etnü~ler ve 20 kilometre kadar cümlesi vardır. Türk mi~letine gülmesini ve hayatlaı:ı 
iler!emişlercir. İngiltere, İtalya ve Fransad:ı birer. mü- zevk a~mHını öğretmiş olan sızden fazl~ tayyvresinm Hankowa vastl olduğu bil- A !manganın 

d!rıl•nektedJr. Bunlardan baş.ıta daha 300 

tayyarenin geleceği söylenmektedir. Tavassutu 
Bu suretle takviye edilm:ş olan Çin 

hava ımvvetleri, bugün Şa•ıgha7 mınb
ka~ına karşı bir taarruz icra etmişlerdir. 

Bu havai sefer bir aydanberi 

Çtn hava kuvvetlerinin yapmış \Jl -

duğn ·lk sefudir. Diğer taraftan Japon
ların Nankinc> karşı yapmış oldukları ha-

vai b'r taarruz esnasında ·rn Çin tayya

resinin lıavaianmış ve bir çok Çin t:ıy -

yaresinin h<lvalanmağa hazırlanmakta ol

dukbrını gördükleri haber verilmekte -

dir. Çinlilerin 13 tayyaresi dü~ürülmüş -
tür. 

Çinliler bir şehir istirdad ettiler 

Lond.ra 2 (Hususi) - Çinin ye
ni hükfunet merkezi· Hankow'cian 
bildirildiğine göre Almanya, Çin -
Japon ihtilafının halli için ciddi ta
vassutlatda bulunmaktadır. 

Nank.indeki Alman sefiri ile 
Tchıang - Kaı - Chek arasında gö -
rüşmeler yapılmış olduğu söylen -
mektedir. 

Bazı kimseler, tekliflerin sami -
miyetinden şüphe etmektedirler. 

Berlin 2 (AA) - Hitler, Japon 
sefirini kabul etmi.ştir. Sefir, yarın 
Tokyoya h.areket edecektir. 

messili olup bütün dünya eiebiyatı:ı:ia hiç .kimseye hayran olmazdı fikrincicviz 
Şanghayda zafer geçidi , 

rC B S b hk. ~f Tıbbi must~hzarlardan alman Şanghay 2 (A.A.) - Japon orciusu. ya- U a a 1 
rm sabah 3 milyon Çinlinin bulunmakta '[_ Ga t 1 d resim mikdarı değiştiriliyor 

1 .
1 

d 1 _ ze e er e 
olduğ.ı beyne mı el imtiyazlı mıntaka a Ankara 3 (Hususi) - İsp~nç!yari ve 
h;::.- zafer geçidi yapacaktır. Gördüğümüz Fikirler hhbi müstahzarlardan alınan is~'hlak 

Hadiseler veya isyanlar zuhuru ihtı - cumhuriyet _ cTürk-Fransız dostluğu ~·c- re$min:n değiştirilmesi hakklndaki in
mahne karşı Japonlan bu hareketlcrın _ ni bir imtihan geçiriyor. başlıklı yazısında nun Iayihesını Maliye Encümen! k:ıbuJ 

Yunus Nadi, Türk-Fransız dostluğunun, Ra- etmiştir. Bu tadilata göre rec;im müstah.ı 
der. vaz ge~irmek için ecneb1 makamat1- tay meselesinin Milletler Cemlyetı kararllr. zu-ların :rarfları üzerinde muharrer saiı~ 
nın yapmış oldukları bütün teşebbüsler hallolmuş olması dolayıslle çetin bir im.ti- fıatı 26 kuruştan 50 kuruşa kadar olıın· 
sııv. a di.işmü~tür. handan miızaffer çıkmış oİduğu sanılırken, 

l''ransız müstemleke memurlarının MllleUer larda (2), 100 kuruşa kadar olanlard:ı. (3), 
'l'okyo 2 (A.A.) - Şanghay - Nankin Cemiyetinde hallolan bu meseleyi eski bal- 100 kuruştan fazla olanlarda (5l kuru~

de!nıryolu boyunca ilerlemekte olan J a _ ledllmemiş şeklinde devam ettirmek için ça- tur 
lıştıklarını, Fransanm bunlara söz geçire- - ·· ······· ... ~---··•· ··-----=-··~· .. -

pon kuvvetleri Tangang istac;yonunu ele memesinin kabul edllemlyeceğine göre, bu 
geçirmişlerdir. Şehrin de zaptı b.:!kleni- hareketin doğrudan doğruya Fransa tarafm-

d f ı dan yapıldığını kabul etmek zarureti bı;iun- Yeni edebi romanımız 
yor. Çin ı:ıü a i eri Sinkiang'ıian geri çe- dı..ğunu söylemektedir. Nadi yazısının bir 

Nankin 2 (AA) - Szeehuan'dan grl- miş olan Çin takviye kıtaatı Kwanjtehi kilmf,ğe başlamışlardır. yerinde diyor ki: 

15iy;;b;k~;· .. h~·t·t~~d;bi;··i·F;~~~;··~;············ ~f.~E~~g~;s1~~?.::~?~~ 
ı k t

. f d . ı d . Küçük Antant hakiki Hatay lstiklfi.U aleyhine gayretlerle 

O Omo beraber gene Fransız - Türk dostluğunun l e vrı l Paıis 2 (Hususi) - Küçük Antant pa- devam edebileceği hayalini taşımak 1aha 
yitahtlarile Lehistanı ziyaret edecek oian büyük bir ganettir.ıt 

Katarın makinisti öldü, 2 ateşci, 2 kondüktör ve hariC:ye naım Delbos, bu akşam Var - ~~~:~ır~;::~ı:ı~~t~':;f~e k~.1t1:;0;~n:ı 
bir gardöfren hafif surette yaralandı şovaya hareket etmiştir. akıbetin mes'ulü biz değlliz.. 1 

Ankara 2 (A.A) - Şiddetli ve sürekli 
yağmurların tesiri ile Osmaniye ile Ma
nwre arasında Camus çayı denilen dere 
taşmıi, sular demiryolunun otuz metre 
uzunluğundaki bir kısmını yalıyarak ba
faslaıı sürüklemiş ve hattı askıda bırak
mı§tır. Gere yarısı oradan geçmekte o
lan Adana - Diyarbakır trenin'n loko -
motifi hattan çıkarak suya yuvarlanmış
tır. Lokomofüin arkasındaki furgon ile 
posta rngonu da lokomotifin üstüne dür 
nıüşıür. 

Nazırın bu seyahati münaı:ıebetile Jour * 
tı·enler ıoktarma suretile temin edilecek- g;.zetesi şu satırları yazmaktadır: 1 Tan - Ahmed Emin Yalman cOlgu~ıı:;c 
tir. Haber aldığımıza göre Delbos Küçük, manzaras1» başlıklı yazısında Hatay l~ının 

'k • A ' yeni safhasını bütün milletin ha.cısasiyetıe 
Sel ve kar Antant dostlarımıza mer e'!:ı vrupanın t klb ttlğlnJ H t 1 in ıl t h .. .. . ~. ı:. e . a ay ç yap an eza ur-

stat ukosu 1-.a.kkında temınat verecek~ır. lerde hiçbir toprak iştihası olmadığını kay-
Uşak 2 (A.A.) - Dün sürekli yağmur • 

!ardan torıra şehrimize kar yıığmıştıı·. Ha
vaların soğuması üzerine odun ve kömür 
Hatları Lirdenbire yükselmişti.r. 

Hatta daha ileri giderek bu memleket - dederek demektedir ki: 
lcrde çıkacak dahili karışıklıkları bile İn- ırBiz istiyorduk ki, Fransa, Hatay hakkın
gillf::e ve Fransanın hariçten vuku bul- daki olan sözünü ciddi tutsun, halkı b!ribi 

b · ·· d h 1 t' d k rc:ıl aca ·c rlne karıştırdığı ve Hatay işini Suriye hak 

Mara.ı köylerinde 
muş ır m:.ı a a .e sure :n e a :s ıy 1 

- ıcındaki fena emellerine siper ve vası~a yap· 
!arını tasrıh eylıyecektır. mayı hatıra getirmesin. Milletler Cemiyeti 

Hadist>de yalnız bir makinist ölmüş -
tür. İki ateşçi ile iki kondüktör ve b:r 
gardöfren hafif surette yaulanmıştır. 

·Yaıalılann tedavisi yapılmışhl':' 
1 Yolculardan ölü ve yaralı yoktur. Ter
tib edilen diğer bir trenle yolcula!' yol -
iarın'l devam etmişlerdir. Sel bu mınta
kada hala devam etmektedir. Sel tahri -
batı camır edilinceye kadar burada 

Maraş !! (AA.) - Elbüstanda Hurman 
suyu devamlı yağmurlardan taşını~, 'fıl 

köyünde b:r çok zararlara ~ebeb olmuş -
tur. Köyde on beş ev yıkılmıştır. Suların 
götürdüğü eşya ve zahire kıymeti 4GJO 
lira tahmin edilmektedir. 

Sular ayrıca, iki yüz dönümlük ekili 
bir arazi parçasını da kaplamıştır. 

Çankında 

Çankırı 2 (A.A.) - Vilayetin her ta
rafına kar yağmıştır. 

Hak im ı e r v e m ü d d e i u m u m i ı e r 
arasında yeni tayin ve terfiler 

Ankara 2 (Hususi) - Adllye tayin n ter- zını, Eskişehir sulh hakimliğine Mllas hu -
fllerini bilcliriyorum: kuk hAkiml Sabri. 

· Seksen lira maaşa terfl edenler: 48 liraya terfi edenJer: 
Erzurum reisliğine ikinci sınıf adliye mü- Kangal hlkimliğlne o yer haklın! Sabit, 

fettişi Remzi, Giresun hukuk h!Udmllğine Milas hukuk hakimliğine Eskişehir sulh ha.
Ankara ticaret Azası, Kastamonu ceza hıi. - kimi Salahaddin, Taşköprü ceza hakimliğine 
kimliğine Kütahya azası Emln, beşinci de - o yer ceza hakimi Mahmud Nedim Milas cc
rece temyiz mahkemesi raportörlüğüne tem-ı za hAkim.Iiğine o yer ceza haki~i Kemal, 
yiz raportörlerinden Münür, beşinci derece Karacabey ceza hakimliğine o yer ceza ha· -
temyiz mahkemesi raportörlüğüne temyiz kimi Esad, Hafik müddeiumumiliğine o yer 
mahkemesi raportörlerinden Şükrü, Mşincl müddeiumumisi Mustafa Sıtkı, Hendek müd
derece Alanya hakimliğine o yer hakimi delumumiliğine terfian o yer müddelumuıni
Fikri, beşinci derece Elazık reisliğine o yer si Ali, Ayaş müddeiumumiliğine o yer müd
rels1 Ata, beşinci derece Adana ceza htı.kim- deiumuınisı Nafiz, İzmir 11.zalığ,ına. ıı~rsin 
llğtne o yer ceza hakimi Nuri. sulh hakimi Abdurrahman, Ankara sulh ha-

Yetmiş liraya terfi edenler: kimllğine Sivrihisar müddeiumumisi Baha, 
Ordu hukuk hakimliğine o yer huk~k ha Kilis müddeiumumiliğine Ürgüp miıddelu -

,kimi Fehml, Mardin hukuk hakimliğine Tar- mumtsi Sabit, Mucur müddeiumumili~!ne U 
;sus hukuk hakimi İsmail Falz, Urfa reisli - zunköprü müddeiumumisi Zeki, Çerkeş ceza 
ğine Denlzli müddeiumumtsl Mazhar 'l'ev - h~klmliğine Uzunköprü ceza hiikiml Celdlet-
flk, Ordu müddeiumumlsi İsmail. · tin, Bor hukuk hfi.kimllğine Bodrum hakimi 

Elli beş liraya terfi edenler: Sabri. Uzunköprü ceza hakimliğine Yozgat 
Menemen hukuk hA.kimllğine Mustafa Ke- &.zaaı Şefik, Kütahya lzalığına Menemen 

malpaşa hukuk hakimi Şemseddin, Söğüt hukuk hakimi Ziya, Kelkit hakimll~ine Bi -
ceza hii.klmllğine Çankırı fi.zası Rana, Diyar- leclk eski liza ınuavi.ni Mustafa Hllmi, Lice 
bakır müddeiumumiliğine terfian o yer müd M.klmUğine Palo hakimi Mustafa, Derik ha
delumumisl Hidayet. Erzurum mtiddeiumu - Jdmli~ine Mazgirt hakimi Veli, Edremld hu
mlllğlne terfian o yer müddeiınnumisı Ab - kuk hô.klmll~ine Kemah M.klmi Hüseyin, 
dullab Necati, Eia.zık kadastro hakimliğine Clbik müddelumumlllğine Edremld müdde -
Malatya hiikiml Ekrem, Mustafa Kemalpaşa ıumuınM Reşad, Aksaray ceza hakimliğine 
:hlkimliğine Adana hakimi Fuad. Arapsun hAkiml Kemalettin, Maçka hakim -

Af atür.· ün tebrik 
Telgrafına Kral 
Zogunun cevabı 
Aııkaoo. 2 (A.A.) - Arnwudluğun 25 

inci Yıi.dönumü münasebetile Rejsıcum -
hur Atatürk ile kral Zogu arasında aşa
ğ;daki te!g::aflar teati olunmuştuı: 
:;\!ajeste b:rinci Zogu Arnavudlar kralı 

Tirana 
Arnavudluk istik13.linin il9.nın111 25 m

el yıldönüım.i münasebetile, hararetli teb
r!Kle!'imin ve şahsi saadetl~rı ile memle -
~etlerinın H:fahı hakkındaki dilekleri -
m'n kabulünü majestelerinden rica ede-

rim. 
K. Atatii.rk 

EkseJans Kemal Atatürk Reisicumhur 
Anka!a 

Bugünkü tarihi yıldönümünde lU tfen 
izhar lıuyumlan ve Arnavudluk ile Tür
kiye arasında mevcud an'anevi dosllu -
ğun b<·nim için yeni bir belgesini teşkıl 
eden hissıvattan ·fevkalade bahtıyanın. 
Mt:kadder;tı ekselansınız tarafından i<la
re olunan 5anlı Türk milletine karşı olan 
derin d.ostİuk hislerime ve ~ah;;] saa -
detl~ri hakkındaki dileklerunc itımad 
bu yuruJınannı rica ederim. 

Zogn 

Be.fJ ipekli k11 nıaş 
Fabrikası hakkında 
1'akiba t yap ılıyor 
Ankara 2 (A.A.) -- İktısad Vekaletin

den bildirilmiştir: 
İstanbul vf' Bursada yaptırılan ani. te!

tişıer t etice~inde 5 fabrikad::ı. nizamname
ye muhalif imalatta bulunulduğ,u m~y-

dana çıkarılmış ve bu fabrikal.ar adli ta
k:bat ·ıçin mahalli müddeiumumiliğe ve

ril.mıştir. 
45 liraya. terfi edenler: llğine Zara hAklmi Abdurrahman, Yozgat 
Çankırı sulh haklmliğine terfian Remzi azalığına Ankara sulh hlkimi Süleyman ta- Kliçük tasarruf hesabları 90 

Aytekin, Diyarbakır hukuk hakimliğine ter- yin edilmişlerdir. 

fian o yer hukuk Mldml Fehmi, Devrek hu- -·~ ~-· ·--·-----·-~···--- mi,fyOOU neçtı' 
kuk: haklmUğlne terfian o yer hukuk hfi.kiml r-- :;) 
Mehmed, Orhaneli müddeiumumiliğine ter- Çocuk sayfası Ankara 3 (Hususi) - l\I<!mleketimiz-
fian o yer müddeiumumisi Tevflk, Çorum ddc milli ve ecnebi bankalarında topla-
ftzalığına Gümüşhane azası Suphl, i<ıtan - Bayı·am münasebetile yalnız bn nan küçük tasarruf hesabları tutulan bir 
bnı üzalığına İstanbul müddeiumumt mua - haf t n7.al'tesi günkü saymu7.da 
\1nl Ferhad, Erbaa ceza hftkimrn;ı ıe Mus - a P• . l i<;talistiğe fore 90 milyon liray·ı yaklc::ş-

çakacaktır. 1 ı kt d r ıara Kemalpaşa müdeiumumlsi Hüseyin KA- •----------------..: mış fü unnıa a ı · 

heyetini de yanlış yollara sürüklemlye çalış
ma.sın! 

Bugün bütün Türk milleti iftihar VP.ricl 
bir olgunlukla hükQmetıe iş beraberliği edi
yor ve yakın şarkta kurulan barış emniyet 
sistemindeki yegAne boşluğu doldurmıya ~a
lışıyor. 

Fransa menfi ve iki yüzlü bir rol oynamak
ta ısrar gösterecek olursa bunu bir an evvel 
bilmek ve anlamak isteriz. Emelimiz, yakm 
şnrkın bu cephesinde de tam emniyet kur
maktır. Bu gayeye de şu veya bu yoldan 
mutlaka vanlacaktır. 

* Kllrun - Asım Us .Hatayda yeni ı·ejlmin 
mahiyeti» !simli başmakalede Hatayda yeni 
rejimden bahsederek Fransız müstemleke 
idarecilerinin doğru olmıyan hareketlerml 
zikretmekte, Hatay emniyetinin Türk - Fran
sız kefaleti altında olduğunu söylemekte, 
emniyetsilik olursa Türkiye ile Fransanuı 

elblrliği ile bunu ortadan kaldırmaları l:i-

Kadın duygusunu en iyi anlıyan v• 
en derin bir hassasiyetle tahlil eden 

Muazzez Tahsin Berkand 
ın en güzel eseridir. 

Pek yakında başlıyoruz 

. ........................................................... .. 
zım geldiğini llbe ederek: 

uFakat, bu işde Türkiye ile elbirllği yapa
cak olan Fransanın kendi memurları blzzaı 
Hatayın emniyetini bozarlarsa o zaman m 
olacak?» sualini sormaktadır. Yazısını biti 
rlrken de: 

cÇünkü işte bugün tamamen böyle havreı 
verici bir vaziyet ile karşılaşmış bulunu:10· 
ruz• demektedir. 

lı :S:a:b:a:b:ta=n==S=ab:a:h:a::::===:=:::::=:=:=::::::::::::™:::;..:::::::.....~.=. 

~sfall yol 
1sta!1bulu tarihine, coğrafi vaziyetine ve Türkiye haritasındaki ticari, ;kt ı

sadi, bedii kıymetine göre bir İstanbui yapmak için ihtisasına inanrhğırrıl bir 
şehir mütehassısını iki yılclu çalıştır·yoruz. Bu mütehassıs uzun t.,dkikl'"r
den sonra bugünü değil, yarını dül?ünerck İsta:nbulun ana planlarını meydana 
getirdi. İı:;tanbul bu plana göre yeniden coğacaktır. Yeter ki bu adamın kıy
met verdiğimiz ihtisasına hürmett.:- devam edelim. 

Bu mütehassısın çizdiği ana plana göre istikbalin en tabii turist şehri oh· 
cak İstanbulun en güzel y~rlcrinı ve merkezden muhite doğru gittikçe gc -
r.işliyen şehrin yürüyüş istikametlerini şimdiden imar etmek ltız!mdır. 

MütC'hassıs bu istikametin Boğı:.zı n Rumeli yakasına doğru olduğunu gör· 

müştür. Çünkü Şişliden so!lr:;. Mecidi yel:öyüne doğru tabii ihtiy:ıçla uzanah 
şehrin vaziyeti de bunu ihcie ediyor. Şu halde şehrin bu yayılma 'stik .. mctine 
gör~ Boğazın Rumeli yak::ısına giden yolları yarının vaziyetine göre şimdı • 
den ) apmak lazımdır. 

Bu b&kikati gören mü'.:ehassı3 çizdiğ! imar haritasında Boğa~m I\umt•li 
kıyısında on yedi metre genişliğin::"! h:r '3Sfalt yol göstermiştir. B..ı geniş yoı 
Beyt>ğlunun taş yığınları içind!:! buna ~an İstanbullular için havaya, yeşiJEğe 
ve denıze açılmış bir cenne~ yolu olacaktır. Bunu takdir eden Na[i:ı VPka.l,,ti 
ve İstanbul belediyesi müt~hassısın planına göre bu cennet yolunu açmağa 
kırar vermiş ve tahsisatı!ıı ayırmıştır. 

}'akat her davada ihtısa~::ı kıymet veren ve Avrupai olmayı ileri süren bir 
meslekdaşımız yazdığı bir fıkrada şehir içindeki yollar dururk~n Doğaziçi
ne açılan bu asfalt yolu 1mkand1ğını söylüyor. Şahsı itibarile haklı olab!lır, 
Fakat bir şehir mimarı haritasını çizerken ferdlerin ve zamanın ıhti~acnu 
değil, kütlenin ve istikbal:n zaruret1 erin! düşünür. Bunu düşünm.,den yapı
lan her iş, şehrin çehresinde iğrenç bir yama gibi sırıtır kalır. Madem kı 
ihtısasa kıymet veriyoruz. Ona hür met etmcs:ni de bildim .. 

Bür1ıan Cahıd 
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itfaiyecilere zehirli g9z kursu 

Kapısının önünde 
oynıyan 

Bu yükseliş geçen yılın fiatlarını da geçmiş bulunuyor, b • k k 
alakadarlar müvaridafln azaldığını sebeb gösteriyorlar ır ÇOCU ayboldu 

Birkaç gündenberi şehrimizde et fi- Zabıta bu siyah bebegı"' • alıp 
atları fırlamaya başlamıştır. Bu flrla -
yış geçen senelerle mukayese edilince götüren kadını arıyor 
kilo başında on kuruş kadar yüksektir. Su1tanahmedde Cankurtaran soka _ 
Et fiatlarının yükselmesindeki başlıca ğında oturan Adile'nin 9 yaşlarındaki 
sebebin mevsim dolayısile Anadolu ve kızı Nalan beş gün evvel kaybolmuş ve 
Trakyadan müvaridatın azalmış olma- yapılan aramalara rağmen bir türlü bu 
s.nda bulunmaktadır. lunamamıştır. Kaybolan kızın annesi 

Haddizatında İstanbulda et fiatları Adile: 
diğer şehir ve kasabalarımıza nisbetle - Geçen ~ıerşembe günü kızımı Ye _ 
çok pahalı bulunmakta, alakadarlar şilclirekte . ran hemşirem Fatmanın 
da bunun mezbahadaki kesim ücretle - y8:11ına göndernıi~tim. Nalan hemşire _ ı Beyoğlu. it~aiyesi~~e bir zehirli .z kursu ~çılmıştır. Burada itfaiye men-
rile diğer belediye rüsumunun fazla - mm beş yaşındakı çocuğu Hikmetle be-j supları zehırlı gaz hucumlannda zehır lenenlerın nasıl kurtarılacaklarını. ., 1-

l•ğında bulmaktadırlar. raber pazar günü evin kapısı önünde sıl tedavi edileceklerini öğrenmektedirler. Resim bu derslerden bir saih ıvı 
İktısad Vekaleti müşavirlerinden oynarken bir ka~ın yanlarına yaklaş _ göstermektedir. 

~~n~rPorte~~~fiatlarının~dir~ ~şwkı~mabrrr~·-~yk~ş,b- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mesi hakkında tedkikat yaptığı söylen- zım da bu kau .. '1· · beraber gitmiştir. 
mek•edir. Fakat müşavir bu haberin Hemşiremin çocuğu da oyununa dal _ 
doğru olmadığını, kendisinin bu mese- nuş. ve ann~sine kızunm gittiğini söy-
le ile uzaktan, yakından alakadar :::>l - ,lemış, heınşırem de Nalan'ın bana gel-
madığını söylemekle beraber: diğini zannetmiştir. 

ısianbul Borsası kapanış 

fiatları 2 - 12- 1937 
- Ben bir şey söyliyemem, cümle.si- B:n e~elk~ gün kızımı almak için ç EKLER 

ni de ilave etmiştir. hemşıremın evıne gittim ve bu vaziyeti •-------------
Et fiatları mezbahada kesimden son- orada öğrenerek derhal polise müraca- Açılı' Kap!l ll' 

ra 4 3 kuru~a kadar yükselmiş bulun - t~if semtlerine göre 50 - 65 kuruş ara- at ettim. Kı:ım hala bulunamadı. Ça _ Londra ~24.50 ~24 so 
maktadır. Kasaplarda da şehrin muh - sında tehalüf etmektedir. ,lınnuş oldugunu zannediyorum. ~n-Yor1l o.7958 o,

7997 

......-- .. • • • --..__._.. ... _, Nalan 9 yaşında, sevimli, kıvırcık ~~o ~:~:33 ~:~~1 
yerıi bir Bir kum kayığı saçlı, simsiyah bir Yavrucaktır. Gerek BrUuel 4,7J 4.7018 

ikinci şube müdürülğü, gerek Yeşildi- Atına 87.51 17.51 

0f1 aya çıktı kayboldu ,rek, ge:ek Akbıyık karakolları Nalanı Cennre ~'.~~~~ ~'.~~~; 
. ,ve Nalanı kapısının önünde oynarken =~erdam t.438S t.439J 

Hatice, namı d · ğer Fethiye isimli Son fırt~anın ~e~zde bazı kazalara alıp götüren kadını aramaktadırlar. Prat 22, 7l75 22, 7175 
bir kadının, Balıkesirli Adaleti oğlu - sebeb oldugunu bıldırmiştik. Viyana 4.2275 4.2275 

oa almağı vadederek sonradan kendi - Kum almak üzere Büyükçekmeceye Çocuklar Ve sinema Madrtd 13.7711> 13.7710 
nı ve ailesini dolandırmaktan suçlu o- gitmiş olan Davudpaşada kahveci Mus Berun 1.9825 1.9825 

larak hakim karar ile tevkif edildiğini tafanm 22 3 numaralı 4 tonluk Büyük - Varşon ::~~;~ !:~;~ 
yazmıştık. ada isimli kum kayığı ile Nuriye ~id 4 Sinemacılar birer telgrafla :~:~eww 106 8J5 106.&,5 

Ha ticenin 
suçu 

_ Sen eskiden de Fethiye ismj ;:ıl - 1 Marmaraya dogru açılmışlardır. Bü - M 
1
. . .. •

1 
Yokohama 2.15.,9 :.ı.15.ıa 1 

Nöbetci 
-, 

Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunhr· 
dır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda : (Pertev). Alemdarda: <Sıdı 
Asımı . Beyazıdda: <Belkıs). Samaty::ı. '1: , 
(Teofllos). Eminönünde: (Mehmed K' ı 
zım). Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fer. .
de: (Hüsameddin) Şehremininde: m 0 

cm. Şehzadebaşında: (Üniversite). 
ragüınrükte : (Arif). Küçükpazrı · 
(Yorgi>. Bakrrköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray). "' 
nelbaşında: (Matkovlçl. Galatada: d -
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nail>. Ctı -

hurlyet caddesinde: (Kürkclyan ı. F' ' -
yoncuda: (Zafiropulos ı. Firuz~;; ırı 

(Ertuğrul). Şişlide: (Asım). Beşiktıı -ı : 1 
(Ali Rıza). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler : 
Üskildarda: (Selimiye). Sarıyerde: (J\. J 
satı. Kadıköyünde: (Büyük. Üçler). B -
yükadada: <Halk). Heybelide: (Halkı ._ 

Hakim, mahkemede Haticeye: tonluk bir taka: demirlerini kopararak Başvekalete ve Millet Belit'&d !>4.S475 W.5475 1 
t:nda Ziraat bankasını da dolandırmış- ~~rük.ada is~li kayıkda yalnız Süleyman ec ısıne muracaat eth er Mo.slcol'Q 23.62 23.62 

~ın? demiş ve Hatice inkar etmiştir. 1 ı~mınde hır tayfa vardır. Diğerinde de, 16 yaşından küçük çocukların s;ne- _s_to_ıc_h_o_ım __ __.:;'---'--
3
_·
1
_
06

_
4 
___ 

3
·_
10

_
6
_
4

_ -·· · ·- · ·~ · .... " · ·~u • ·• • • · • •• ••••·•• ~ · ··-

Dün bu eski dulandmcılık hadisesi- ka~·ığm sahibi Nuri ile bir tayfası ve malara kabullerinin men'i ve bunla -1 ESHAM Maarif inzibat komisyonunun 
m Ziraat bankasından tahkik ettik. Bir'd.ger kayıktan e.lanek almak üzere ge- rm ancak terbiyevi mahiyette olan filmı•-------- ,------- kararları 

1 1 /'\~uı 11.ap.ı..uı 
~b sene evvel bir kadın Ziraat Bat,kası Jen,diğer bir ~y~a bul~~a~t.a~ır.ABu leri_güneş.batmazdan öne~ gele~.ek gö-ı Anadolu em.,; 50 
ı-..tanbul şubesine gitmiş ve Anado.u- ka)ıklardan Buyukada ısimlısının akı- rebılmelerı hakkında meclıs encumen - peıın 
da bir şubede mevduatı olduğunu, beti hala meçhuldür. lerinde bir kanun layihasının tedkik 1 A. Om. .., eo ndelı 
~·mai İstanbul mbesinden almak is - Nurinin takası, üç gün, üç gece de- edilmesi haberi üzerine sinemacılar Bü Bomonu - Nektar 
., ., 1 ABian çimento 

2S 25 
IJJ.JJ 

0,1)0 
10,(1\) 
96.0J tediğini söylemiştir. o şubeye aid bir niz üzerinde sallandıktan sonra, dün sa yük Millet Meclisine ve Başvekalete Merkea bankaaı 

de tedive numarası vermiştir, at onda, Davudpaşa iskelesine avdet et birer telgraf çekmişlerdir. Sinemacı - İt Bankuı lJ,JJ 
ista~bul şubesi, müracatı kabul e - miştir. Nuri ve diğer iki tayfa, salimen lardan biri bu hususta şunları söyle - Telefon 6 85 

25. 2.5 
00.JJ 

n.oo 
ıv,OS 

96 . ..:a 
W,JO 

Maarif inzibat komisyonu dün "'·' . 
balı vilayette, Vali muavini Hüdni Ka

rataban'm başkanlığında bir tonh ıtı 
yapmış ve bazı muallimler hakkın 1< 
ceza kararları vermiştir. 

derck. Anadoluda gösterilen şubeden sahile çı.lanışlar ve hadiseden zabıta - miştir. ittlbat •• oeıız. 1 ıo 1 
tahkikat yapmış ve tediye numarasını yı haberdar etmişlerdir. «- Sinemalar, esasen haftada jkiı ~::O. Detlrmenı ~ : ~~ o.l..11 111111(1111~111 
sormuştur. Gelen cevabda, tediye nu _ Nuri, k<:yıklarının, fırtınadan Mar - gün ç~ıyor; sayılır: Cumartesi, pa - l 1--------------- 1 il 

Şehir Tiyatrosu 
Dra 11 kısmı TeµelM;n 

Tıyatrosun Lt nıarası bu kadının gösterdiği numara- rnaı~aya dogru a?ıldı~ı~ı, i~i gün fırtı - zar. Saır g~lerdeki hasılat, _sinemala -ı İ S T İ K R A Z L A R 
y! tutmamıştır: fakat dikkate şayandır n_~ :ıe pençeleştıklermı, nıhayet hava rın en zarun masraflarını bıle karşıla- Açolı t h.a;arıLt 

111111111111 1 
~i, dolandırıcılığının meydana_. ç.'.kaca- sukunet bulunca, kürekle, ağır ağır, ~yor .. Biz~m yaptığımız istat~tiklere 1 Ttll'k borcu ı peşin OO.OJ oo.oo 

Bu akşam s.ıat 2v,:J l l 

KRAL LiR 
gını anlayan kadın bir daha gor~nme- ~-ar~ara . o:t~~arından ?avudpa.şaya g?.re, bır _sınemada satılan biletlerin j • • I ndelı 14. 15 14 3:> 
mistir. O kadının, şimdi yakayı eıe ve- don~uklennı soylemektedir. . yuzde ellıden fazlası çocuklara aiddir. 1 

• D ndeL 13 475 13,55 

1 en Hatice veya Fethiye olduğu zanne- A~ıbeti meçhul olan Büyükada Kum B.u memnuiyet vaz'edilirse hem yüz - ı---·--T-A_V_İ.!.L_A_T ____ _ 

YazJıı: Sh ııkes ,>" .r ı 

Oper t kısmı Fransız tiyattosıı ,,J ı 
rlu akşam saat 20.:30 c.la dilmek'edir. kayıgı aranmaktadır. .bınlerce lira vergi veren müesseseleri -

miz_ bir hayli zarar görecek, hem de Anadolu ı pe. 
A~J.ı 
\tO.vtJ 
OCLOO 
oo.oa 
oo.oo 

"-•ı>•-l•I 
CıJ.UJ 

QO.ıl() 

OJ.JJ 

AYNAROZ KADISI 
Yazan: Celal Mus ıııi.., og u rar.~ılı!ar elli 

Yaı,·rııyu gi!fdirdller 
Papalı çar!iı Kızılay şubesi 50 yok

sul çocuğa clb:se. palto ve ayakkabı da
ğıtmıştır. Çoğu fakir esnafın çocukları 
olan bu ynvrular yapılan yardıma çok 
:,Cvinmişlerdir. 

Kiillitr işleri: 

Liselerde yeni tayinler 

Matbuat umum 
Müdürü şehrimizde 

Yeni Matbuat 
Umum Müdürü 
Naci Kıcm:ıan 

dün şehrimize gel 
:niştir. Naci Kıcı
man Sinoba gide-
ek ailesini ala -

ca k ve bir haf ta 
ya kadar İstan -
bul yolile Anlca -
raya dönecektir. Naci Kıcıman 

hazıne varidatı mühim mik.darda su - ı I 'adtll 

kut edecektir. Esasen memleketimize • II pe. 
gelen filmler milli müdafaa ve Maarif • D ,.. O.ı.oo 

• AııadolU mil. P91ln lO )J OJ OJ 
Vekfiletlerile matbuat ve emniyet u - 1--------::--:-----..::-' ______ ı 
mum müö.ürlüklerinin mümessillerin- P A R A L A R 

den mürekkeb bir hey' et tarafından ı •-------·-.ı-------
kontrol edilmekte ve gayri ahlaki film- 1 TÜl'k aıtmı ~~'1 1:~ş 
ler sansüre tabi tutulmaktadır. ı ı Banknot oa. B. 269, ı10. 

Keyfiyeti Başvekaletle Büyük Mil - ----------..... 
let Meclisine arzettik. Müracaatımızın 

ERTUCRUL SADi TErt 
TİYAfı{1 J 

KADıKÔY (SÜl<lc, ı 
sinemasııHta 

Pazartesi ak~a;ı·ı 

NUR BAB-

nazarı dikkate alınarak neticenin lehi-
mize olacağını kuvvetle ümid ediyo - ,•••••1•-•• Bayram günleri münasebetile ... ~-•-•••rE•iiQı. 

ASRi SiNEMA 
BugOnden itibaren sinemacılığın bir harikası ol ın 

BAY TEKiN 
Meşhur artist BUSTER GRABBE tarafın2a 1 
vahşi hayvanlarla mO.cadele, Nogo kuyruklu yıldız, dUnyR tehlikede, 

insana benzi yen bayvunlar ... 

26 bUyUk kısım tekmili bir defada 
Seanslar: Adi günlerde: 2 1/2, 5 112, 8 1/2 ve Bayramda 

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri: 
12 - 2,45 - 5,30 ve 8,30 dadır. 



T•akhda su 
meselesi • 

Son yağmurlann zararı 
KonJMa 55 saat •nm eden yapurlar bir çbk 
va~ evsiz; barba bıraktı, Biga ovam•ı ve 

MardWe Re'ailaııü su 1>8.m 
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[- HAdiseler Karıısında _] 

ll~B~ÖK KARTLARD 
Aşçılar kralı 

neler anlatıyor 

" İngilizler yemekten hiç 
anlamazlar önlerine ne l 

konsa yerler ,, 

Garib bir tedavi tarzı re:=' vın kadını postacıdan tebrik 

~ kartlarını aldı. Evin erkeğı.ne 
götürdü: 

- Bak, dedi, sana ne kadar tebrik kar-
tı geldi. Doğrusu çok sevindim. 
Evın erkeğinin yüzü güldü: 
- Ben de_ Hele gel şunları okuyalım. 
Evin erkeği bir zarf açtı. Kartı çıkarÖL 
cKemal Nihad ve eşi sizin w eşiniz!n 

bayramlannı tebrik ederler., 

- 'lanıdım. 

- Kim?-
- Eski bir arkadaf, benden bir iş Is -

tcmışti. Bu vesile ile de onu haurlatıyor
ıiur. 

Bir başka zarf açtı: 
cMihalaki bayramınw tebrik eder.t 

- Terzi. bu ay taksiti götürüp verme-
dim. Onu hatırlatmak istemiştir. 

Bir zarf cbha açtı: 
cNesrin Özbiçer şeker bayramınızı kut

lular., . 
Evin kadını atıldı: 
- Bu da benim terzi. Yaptırdığım man

tonun yan parası kalmıştı. 
Zarflar birbiri ardısıra açılıyordu: 
- Hah, bu da ev sahibinden.. gene bir 

niyeti var. Bir kaç gün sonra kirayı art
tırmak ıçin buraya damlıyacaktır. 

- Bu da bWın bakkaldan, bayram teb
rildni neye gönderdiğini anlamıyor de -
ğılim; bundan böyle cfazla yuıyorsun, 

eksik tartıyorsun, tarzında sözler s5yle-

mek llnk&nını elimdm ahyor. Ö1'e ya, 
bayram tebrlki pdermek nezaketini 
göstereeek derecede mce ruhlu bir iHa
DQ böyle sözler 1571.enir mi? 

Evin kadını büyükçe btr zarf aldı: 
- Bu da Meta bir melet.o, Dit' kere aç 

bakalım. 

İdrarını tutamıyan mekteb talebesi bir kız yengesi 
tarafından maşa ile dağlanarak tedavi edilmek 

istenilmiş, mesele adliyeye intikal etti 
- Bizim Konyadaki amcuadedeu.. Zabıta, prib ve acıklı bir hAdlse - Suçlu Mehmed1 mahkemede ha 
_Oku.lana: nhı tahkikatile, meşgul bulunmakta - diseyi şöyle anlatmıştır: 
_ Okuyayım: cSWn ve yengemiz ba- dır. - Ben1 Bulgaryalıyım. 934 senesin 

yanın bayramlarını tebrik eder , elleri - Sultanseltmde J 6 :ncı ilk mekteb - de İstanbula geldim. Fabri~alarda ç~ 
ıtizi cperi.z., te Nezihe ipnjnde 9 yaşında bir çocu- lışmaya başladım. Bilahare Halide ilh 

__ Neywe yalnıs lMmlana tebcilden '- ğun, yengeai tarafından muhtelif yer- tanıştık, sonra da nişanlandık. Burad' 
teJclere benzemiyor. Bir menfaat endi-- !erinden kızım bir maşa ile yakıldığı hiç bir akrabam ve tanıdığım olmadı~ 
,esi yok. iddia edilmeJctedir. için, beni evlerine de aldılar. Ma.,,ariff 

_ Dur, hele mabadini okUyayım: Bir muharririmizin mahalDnde yap iştirak ettim, tam 19 ay onlar için ça 
cMaaı1e mi çok ı&'eeefimiz ıeJdi, iılf& - tığı tahkikata nazaran hldisentn ma - lıştun. Fakat, aradan zaman geçin~ 
ı.Uahürrahman bayramı ıntiteakib hep hiyeti şudur: bana karşı olan vaziyetleri değişti , ha· 
birlikte latanbula ıelip, lize misafir eta - yirmi bef aııenedir, krailara, namla- 16 ncı ilk mektebin 2 'Del mufına karet etmeğe başladılar. Hadiseden ild 
cağız, ger~ zarnanmıız pek müsaid de • ra, ~yük devlet adamlarına sofra kuran, devam eden Nezihede, mekteb öğret - gün evveldi, bir akşam bana kapıyı a9 
ğilse de gene bir ay kalabiliriz.. Bn müd- yemek çıkaran Karlton otelinin ahçıba- menleri son günlerde bazı ürkek ve ga madılar. O gece evin bahçesinde yat • 
det zarfında birbirimize k8l)l olan derin §18\, en çok hangi Yemeli seversiniZ, di- rib hareketler farketıniye başlamışlar- mak mecburiyetinde kaldım. Ferdas 
iştiyaklarıın.ızı.. yen)ere: dır. Ayni zamanda çocuğun yüzünde günü, sabahleyin Ayvansaray yolun • 

- Gördün mü olanı! ~-- · k di fsim en bü°';k z.i- de sayısı gün geçtikçe artan ufak ya - da, kız ile anasına rasladım. Anası b3' 
Gö düı .. , _ u=ıım en ne e ,... 1 .. şahede . . Talebe · h"t b 

- r ı mu._ 1 af bil bir e1m kmek ve pevnirdcn ra ar mu edilm.i.§tır. nın na ı a en: 
- Şimdi ne yapalım? Y et'-"-' bd" di a, e vab Tel'lllektedir. bu halinden ve yüzündeki yaralardan - Bu seFseri, gene peşimizi takib e 
H·.........-ı~; k .a-- . dl ınurc~e ır, ye ce .. h l ... . bu . t d" d d' ı ..... '"~ apıı..n gır . . da' bir şup e enen ogretrnenlerı, vazıye ıyor , e ı. 
- Bay gene po.tacı geldi. Size btr af•Y Herbodcau, yemek pi~e~e ır i d karşısında işi incelemek lüzumunu duy Ve, işte bu söz karşısında kendim' 

daha tebrik kartı feÖrdİ. çok kitab,~r ~ıştır. Kut~bbanes ~ e muşlardır. O vakit, küçük Nezihenin kaybettim, ne yaptığımın farkında o ' 
Evin erkeği bağırdı: sırf mesleğıne daır 100 cild kitabı var lr. bacağından karnına kadar vücudünün )aınadım. Hastanede kendime geldiğin 
- İstemez, geri Vel', istemiyorum. ~ Aynca 3 üncü asırda, cİyi yem~k ye~e- muhtelif yerlerinde yanık yaralan bu- zaman yaralı olduğumu anladım. Kı~ 

ri götüI'9Ün. İstemiyonım, at çöplüğe .. Mr nin :fa.zHetlerh adlı yunanca .bır ~ e~enn, lunduğu hayretle görülmüştür. Çocuk yaralamuıım, vak'a sırasında kendir.. 
daha tebrik kartı getirine kapıyı açmı- bizzat kendi yaptığı tercümesı, kütüblıa- önce bir şey söylemek istememiş, bila- de yaralanmuıım .. Fakat, bir şeyin faı 
yacaksın ınhıdm mı? nesinin en mutena yerini işgal .. ede~. hare bu yaraların m~ yanıkları ol - kında değilim. 

f l'IM't Hv.?td Fransa hükumeti, ona Lejyon donor nı- duğunu, marazi bir hal neticesi ara sı- Duruşma, şahidlerin celbi için baş 
şanını vermiştir. ra idrar kaçırdığı için yengesi taraf m- ka bir güne bırakılmıştır. 

E Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
İngiliz yemeklerinden fikayet eden ah- dan tedavi kasdile Ye m~ ile dağla - lstanbul icra • daireleri beşe 

çıbaşı: narak yakıldığını söylemiştir. Mekte? • d" 'ld" 
. . 1 ·ı · k idaresi bu izahatı aldıktan sonra vazı- m ırı 1 .BunClan yırmı sene evvel, ngı ız a- İ · · · d · b 

- . . d pişır- yeti zabıtaya bildirmiş, bu ihbar üze - stanbulda ıcra daıresın e ıca ede. 
dınl~ ~e }:e~~rLe1;~~ı :a~1. :a nasıl rine derhal tahkikata geçilmiştir. tadilatın yapılm~sı için istenilen tah ' 

Sinek cama nasıl tırmamr? 
Sineklerlıl en 

\ 2:r~= d!~slı geçiren iare 
nrdır ki vücudll
ırun tefek.külün .. 
deki irısadan do·• 
layı yürürka 
dansediyormuş hb 

düz ve mücelia sa~ 
tıhlara dahi nasıl 
rahat rahat tır -
mandıklarım hi9 
merak ettiniz mi? 
Etmedinızse öğre

niniz ki sineklerin 
ayakları, ufak bir 
Ale nihayet bu -
lur. Burada ya • 
pışkan bir madde vardır, bu sayede, si -
nekler, başaşağı dahi yürüyebiluler. 

* 
GörDlmemiş bir soğuk 

45,000 metre yük 
sekliğe çıkan bir 
tecrübe balonu, 
havanın yüksek 
tabakalannda, sı -
fır altı (43) dere-. 

sini verir. Deniı~ 
bilir ki. ömrünft, 
raksetmek \e geçi. 
ren tek naahlfilt ~ 
faredir. 

* SDtUn gıda kuvveti 

ce kaydetmiştir. Yapılan tedkikler göstermiştir ki bir 
O soğuktı yumu~ litre halis sütte, altı yumurta ve (250) 
ta dahi taş kesilir. gram etin gıda hassası vanlır. 

-
-CÖNÜL iSLERi 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bayan Ferhundeye: 
B!zde. eskiden doğum günleri kafi

yetle tesbit edilmezdi. Binaenaleyh 
yaşlılar için tes'idi mevzuu bahsola -
maz. Fakat çocuklar için bıı pnliği 
çok iyi t.ir adet olarak kabul etmeyi 
doğru bulurum. 

&yram hediyesine gelince: Dede , 
!erimizin başlıca zevkini teşkil eder • 
di. Bugün de muhafaza edilmesi il· 
zımdır. Hediyenin atırma bakılmaz, 
mesele düfilnülmüş olınasındadır. 

* Bay Şükrü Nuriye: 
Yekd:ğerinden ayrılan ve baıkaları 

ile tekrar yuva kuran eski bir karı 
koca bir cemiyet içinde karşı karşıya 

\ 

gelirlerse ne yaparlar? Suale cevıb 
vermek müşküldür. Evvela bu vazi· 
yete düşme.rniye bakmak lazım. Dü .. 
ffince de gayri tabii bir vaııyet kar
şısında bulunulduğunu etrafa hisset· 
tirmemek bir etiket inceliği olur. 

Geçenlerde 15 yıl evvel birb~rlerin
den aynlDllf bir kadınla erkek, hay:ı-

ta yeni atılmış olan erkek çocukları
nın mşan merasimi münuebetile bir 
salonda çaresiz bulupnuşlardı. Umu
mi bir yerdi, uzaktan bahyordu:n. 
Tarafeyni tanıdığım için dikkatime 
çarptı. Kadın yeni kocası !le, erkPk 
brısile dört kişilik bir grup halinde 
konuşuyorlardı, hattl net'eli görü -
nüyoriardı. İçlerinden ne düşünüyor
lar, tayin edemeyiz, mesele etrafa bu 
hissi venbilmektedir. Sizi alfudar e
den vaziyette böyle bir evlenmenin. 
veya nıpnlanmanın icab ettirdiği hl~ 
buluşma yok, olsa olsa, aynı eve te
aadüfen ayni zamanda misafir olarak 
davet edilmi§ olmanın doğurduğu hir 
•azlyettir. Biraz otllnıp, binı konu
fUp, .,ski dostlar ııoi bulundukt$1 
sonra ~ynlmaktaa lN.§ka yapılacak 
bf r şey yoktu. 

Fakat Be olursa olsun ev sahibi bu 
daveti ayni zamanda yapmakla blr gaf 
yapmıştır. Bilerek, v~ya bitmtyerek. 

* . S1vcrekde Bay cM. B., ye: 
Mektubu bana yollayınız, 

göreyını. Fikrimi söylerim. 
yazısını 

TEYZE 

m~mı b,Jmıy~ . · 
1 

Ek kl d en- Küçük kız önce Haseki hastanesine sisat, gelmiştir. Icraata pek yakındı 
yemek yen~r bılınıyor h:' -~ le . er he ;n kaldırılmış, bilahare İstanbul adliye geçilecektir. Diğer taraftan, İstanbd 
lardan aşagı k~lm~z. lgı zl eknnt demf"'- tabibliğine sevkedilıniştir. Çocuğun ya icra dairelerinin adedi 7 iken, Vekale~ 
hepsı· gı:ıyet nazık ınsan ar, o an a a c ·· ··1 ı·· .. · b · d" ·ı · · ık az pılan muayenesi neticesinde bu yara - çe goru en uzum uzerıne eşe ın ırı 
na da yemek v~rs:ler, '*:8ınFrı ç ~rn~" . !arın ateşte kızdırılmış bi~ demir ve miştir. Buna mukabil her daireni' 
Ama bu '-'emeğı yıyen bır ansız o a, k d t k . ed'lm" t" y . . .. "_ .. r ıkı ır. maşa darbesile hasıl olduğu anlaşıl - a rosu a vıye ı ış ır. enı vazı 
kızar, kopurur ve garsonla~ bç şb mıştır Çocugun· cinsiyet cihazlan ber- yetin ı kanundan itibaren teessüs e 
B" 1 k mı" olur?, diye \ıar ar a- . . . • . ' oy e yer.:ıe · bad edilmiştir. lemesı ıcab eden makamlara teb ıg '· 

ğırır. . . Çocuğun tedavisi Haseki hastanesi lurunuştur. İcra dairelerinde bilhas~ı 
İngiliz.lerin yemek hususunda kaı::dsız tarafından yapılmaktadır. sür'at gözetilmekte ve kırtasiyecıliğiı 

oluşları bir faciadır. Hayatta en muhım Nezihe Balıkesirin Susığırlık kaza- önüne geçmenin imkanları araştırıl i 
hadiseler, sofra başında cereya~ _ed~r. ~~ ~ındadır. Ana ve babasını küçük yaşda maktadır. Bu arada bazı işler şifahi o• 
ğumu, nişanı, düğünü, hatıl olumu b\.e .kaybetmiştir. Orada kendisine bir larak halledilmektedir. İcra daire1e • 
yemek sofrasında kutlular, anarsınız. servet teşkil edecek araziye de malik- rinde tedkikat yapmak üzere İsviçre , 
Buna rağmen İngiliz ev kadın~lr~,. c:ını~ tir. den getirilmesi kararlaştırılan müte 
bir şey o!sun da ... diye, yemeıt JŞınl 3 - Halicde civata fabrikasında çalışan hassıs yılbaşında gelecektir. 
garyacılıga vuruyorlar. üvey ağabeysi Sıddık bir müddet ev -

Karlton otelinin ahçıbaşısı olan Her- vel eller eline bırakmamak okutmak Pollale: 
bodeau'un 1:.ol bir aylığı vardır. Briand .v': maksadile kızı yanına aldı~ıştır. 
Mareşal Foş'un ağızlarının tadını pek ıyı Maamafih bu tedavi kasdile yakılma Bir adam namaz kılarken öldft 
bildığini söyliyen şe:f: hadisesi henüz iddia safhasındadır. Ad Aksekl kazasının Orman köyünden 65 ya-

. 1 · ba da liye daha k · t' N · 11Dda Hfimld oğlu Mehmed Tahtakalede RGI - Zevkle yemek yıyen erın şın ararım vermemış ır. .. ezı- amlslnde nam kıl k ><1 ü 
h ~ b' 1. henin y . Bah . k 1 tempaşa c az ar en v m ı 

Austen Chamberlain gelir, attu ır ,,.e- .. . .•.. e~gesı rıye, ızın manga a belediye doktoru tarafından yapılan mua , 
r~sinde hariciye nazın iken bana bır no- duştugunu, bu suretle vücudünün muh yenede knlb sektesinden öldüğü anlaşılmış " 
el :;ofrası ısmarlamıştı. Bizzat mutfağa telif yerlerinden yandığını söylemek - tır. 
kadar gelerek yemekleri birer bire!' tatt1. tedir. Hadise, Eyüb adliyesine intikal Bir araba bir kadına çarpdı 
sonra da ben1 birlikte gelmiş ola:ı başvı:?- etmiştir. Tahir oğlu Rüstem ldareSlndekl 2056 nu ~ 
kil Ba1dvine takdim etti.. diye tatlı t:;ir Nişanhsı maralı araba çarşıkapı caddesinden geçmek· nl YUrlR genç te olan Mustafa kızı Ayşeye çarparak muh • 
hat~rasını ds anlatmıştır. mahkemede telif yerlerinden yaralamıştır. 

Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, suç. 
Japonların " ölü yakıcılar Ayvansarayda eski nişanlısı Hali - ıu yakalanmıştır. 

d d deyi tabanca ile ağır surette yaralıyan d 
kralı " Lon ra a İbrahim oğlu Mehmed tevkif edilerek, Hastane"erde ayakta le avi 

Memleketi olan Japonyada cÖlü yakı- Asliye Birinci ceza mahltemesine ve - edilenlerden para allnmıyccak 
cı!arın kralı, ünvanını haiz bulunan Riri rilmişti. M~hrned hadisede Hüsamettin İstanbul Şehir Meclisi geçen de~ 
Nakamaya bugün Londrada bulunuyor. isminde muclahale etmek istiyen bir jçtimalarından birinde hastanelerde a.r 
Nak~maya, Tokioda işlem"ek.~ b~l~nan başkasını da. y~ralamıştı. yakta tedavi görenlerden cüz'i bir pa1 280 olü yakan bnnm en buyuk lmirı bu- Asliye 1 ıncı ceza mahkemesinde ya ra alınmasını kabul etmişti. Bu para 
l~.nuyor. Geçen sene 88,760. budist ölü- pılan ilk d~ad~ h~disede öldür - lar gene hastaların ihtiyaçlarına tah ] 
nun yakılması evrakını ımzalamıştır. meğe teşebbüs mahiyetı görüldüğün _ sis edilecekti. 1 
10,456 ölünün yakılmasını da başka mez- den, dava vazifesizlik kararile Ağırce- Dahiliye V~kaleti hastanelerde a . .' 
heblere mensub papazlar hnza etmişler- zara gönderilmiştir. yakta tedavi görenlerden cüz'i de oisa 
dir. Nakamaya ölü yakma fırınları bulu- Bu davanın muhakemesine, Ağır • bir para alınmasını muvafık bulma .. 
nan ~tün diler memleketleri ziyaret e- ceza mahkemesinde, dün bqlanılmlf - puış, hazırlanan talimatnameyi lcab~ 
decettır. tır. etmemiştir. 

Bacaksızın maskaralılıları : Kaza 



' ---- - - ----

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Kanun yüzünden . deli 
olduğunu söyliyen adam 

Hoca bana hikayesini aP latacaktı ama bunu sezen 
arkadaşlar "Kavunlar, ah kavunlar!,, diye bir ağızdan 
bağırmıya başlamışlardı. Gürültüyü bastırmak için 

hepsine ayrı ayrı yalvarmak lazım geldi 
Röportajı ytıpan: Faruk Kifiilı 

<Tercüme ft 1kt1bu bakt1 cı.a.htu&clur> 
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Sayfa 7 

Garo Halayda Türk 
düşmanlığını açığa vurc1 t 

Hatay da Türk Müstemlekeciler 
düşmanlığını açığa vurdular 

r enıgun gazetesinin ritunlan boş çıkat 
birinci sayfası . 

:sın noktai nazarını anlattıktan sonra e 
cümle demıştir ki: 

.Fransızlar imza ettiğimiz son mu ı 

deyi tasdik etmiyecek olurlarsa bı1 h 
kı:nızı başka hükumetlerin yardırr 
temin edebılıriz. 

Bugün karşılşştığımız felaketi dnlı 
çokları da takib edebilir. Fn!cat b z 
kımızı müddaadan vazgeçmiyec:e t i.'. 

~ancak meselesinin aldığı şcki! Sıırl 

yetie hükfunet partisi aleyhine i il 
cereyanlar açmıştır. Diğer part • lc>rı b n 
dnn :sti!ade ederek hük\ı,net al y 
propagandada bulundukları anh~ı1 ıY 

tadır. 

Garo ra a dağıtıyor 
Hatta 1skenderunda intışar eden .Fdı 

de Alexanc'lret gazetesinin 6 ve ~sın 93• 
tarihli nüshalarında delege G:ıroJ u n.el 
ve Sancağın Fransız himaye.:;ind~ bır .. kıl' 
masına dair vaki neşriyattan nelegc merr 
nun olmuş ve mezkür gazetey{; muk'ıf:ı. 
ten elli hra verdiği öğrenilmıştir. 

Yüksek komiserin sözleri 
Kudüs 2 - Şamda bulunan Fransız yü. 

ce komiser delegesi Sancakda Suriyı.' bay. 
rağınm 'l'ürkiye tarafından vaicı ısrar ll 
zerır:e çekılmediğini söylem,ş, ve :Mille 
ler Cem yet;nin Sancağı bazı kayıt v 
şartlarla Suriyeye merbut telakki eU:ğ" 
ni i!Cıvc eylemiştir. 

42 nı Alay Abideıine çelenk 
Payas 2 - Ulus muhabiri biltliri)·o 

Son aldığım haberler 29 sonteşr;n b:ıy 1 
ramının Beylanda çok güzel geçtiğ·n vcı 

kasaba Ermenilerinin kamilen bayram• 
iştirak ettiklerini, halkın bayram rnuna· 
sebetile 41 inci alay abidesiM giderek ç 
lcnk koyduklarını göstermekted•ı:. 

Suriye parlAmentosunun karan 
Şam 2 (A.A.) - Havas muhabıri bil 

diriyor: Suııye parlamentosu, son toplan 
tısında, evvelce 31 mayısta İskendcru 
Sancağının yeni statüsünü tanımam1 

hakkında aldığı karan teyid eden yer. 
bir karaı- almıştır. 

intihabat işleri 
Cenevre 2 (A.A.) - cHavl\s ajansı mu. 

habirindcn:. İskenderiye sancağı dahılın· 
de ilk im:ihabatın, tevsik ve kontrolu -
ne memur olan heyet azası Cenevrey 
avdet c.tmiştir. Mütehassıslar şimdı in 
tihabatta tııtbikı liizım gebn kaideleri 
koyacaklar ve intihabatın kontrcıliı ıç. 
zaruri cılan memurin ve müstahdemı 
hakkında önümüzdeki kanunusani ayın
da konsey reisine yapacakları tekli(l0 r 
hazırlıyacaklardır. Mütehassıslar, Sarre 
plebisiti (-Snasında tatbik edilen sisteme 
benzer bir sistem taldb edeceklerd r. 

Hariciye Vekaletinin leşekkUrleri 
Ankara 2 (A.A.) - Halayda yeni 

rejimin başlaması dolayısile harıciye 
vekiıletine, memleket dahilinden ve ha 
ricinden pek çok tebrik telgraflar! gel
mektedir. Bunların hepsine ayrı ayn 
cevab yetiştirmek imkanı rncvcud ol .. 
madığından hariciye vekaleti teşck • 
kürlerinin iblağına Anadolu ajnnsıru 
memur etmiştir. 



8 Sayfa 

1KADDN1 

Yünden örülmüş iki 
şık tayyör 

Örgü takımlar, kadın elbiseleri arasın-ı SÜ} bir tayyör. Kollarına, tayyörün etek
da gittikçe daha büyük yer almakta. !erine sonradan kahverengi yünle yapcak 

Bunların bütün şıklığı renklerinin gü.- şeklinde brode yap&lıruştır. Eteklerinde
zelliğinde ve biçimlerinin ,.enillğinde- ki iki sıra su da aJD.i renk yündendir. 
dir. Örgünün şekli ikinci derecede kalı- örgü ile birlikte yapılmıfbr. Düğmeleri 
yor. Hatta düz. ~.r~ (jer~ ör,Ulii) b6- kahverengidir. Ceblerinin kenarına .kah
tün güç hantezı orgulere ust tutulmakta. verengi yünle bir nra sık iğne geç:iril
Çünkü düz örgü tıpkı saöde_ n C(lzel bir miştir. 
kumaş tesiri yapıyor. rulmÜJ oldulu Sağd Kırçıl - d · ar 
göze çarpmıyor. Hem de üstüne iflenen .. _ ba .1. .. bir ta ~ eBn. ~~e JeC: -

·ı·· 1 dah ~ gusu a~ yyor. ıçımı aşa&• yu· 
işlemeler, konulan garnı ur er a •J• 
görünüyor. kan birincinin tıpkısıdır. Yalnız brode-

Koyduğumuz modellerden ikili de 
türlü örülmüştür. 

bu siz. Cebleri de dört tane n üstten konul-

Solda - Açık bej yünden (jerae örgü-

Akşam elbisesi 
modelleri 

İki tane akşam elbisesi modeli koyu
yoruz. Bu modeller çok tılt ve çok za
riftir. 

Sağda: 

Şık bir tuvalet. Yakası dik ka
palı. Taşlı bir flipsle tutturulmuş. Kollar 
japone ve kısa. Bütün rob bir parçadan 
bıçılmiştir. Belin sağ tarafındaki büzgü 
kalçaların, göğsün ve belin biçimini Tney
dana çıkarmakta, bu sade tuvalete şıic-

lık vermektedir. 

muş. Gri-beyaz karışık bir yünle örüldü
ğü için üstünde brode iyi görünmez. 

y eınd bah•i: 

Sığır sarması 
Sığır eünden ince ince pirzola yaptırı

nız. Kemiklerini çıkartınız. İyice dövüp 

soğana balayınız. Üstüne biraz da tuz 
serpiniz. Yetecek kadar pirinci tereya

ğmda sarartınız. İçine dofranmış may

danoz katıp pifiriniz. 

Pirzolaları bu pişmiş pirinçle doldurup 
dolma yapar gibi k:ıvırınız. Sicimle bağ

layınız. Bu sarmaları tereyağında kızar

tınız. Sonra geniJ bir tencereye dizip 
btlerini örtecek kadar su koyunuz. Et 
suyu olursa tabi! daha iyi olur. İsterse
ıtiz biraz defne yaprağı, havuç kökü de 

koyabilirsiniz. Biber de fena olmaz. 
Bu su hemen hemen tamamile çekilin

ciye .kadar sarmalar da pişmiş olur. 

Yüksek kenarlı 
Şapka 

Bu kış şapkaların yalnız (kalot - tepe)

si değil, kenarlan da kalkık. Yüksek te-
Solda: pcli ~pkaları tiplerine uygun bulmıyan
Bir akşam elbisesi. Rob siyah sa- lar yalnız kenarları knlkık şapka giyine

tendcndir. Etekleri kloş korsajı çok sa- bılccekler. Zengin bir şapka modası her 

de ve dekoltedir. Ceket emprime sa;en- k dın yüzüne uyacak modelleri hazırla

den yapılmıştır. Beli dar etekleri arkada mış bulunuyor. 

uzun önde kısa ve kloştur. Kollar bufant, 

bilekler düz ve dar. 
Resmini koyduğumuz şapka bu türlü

dür. Önü uzun bir tüy ve çiçekle süslü. 
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Dünyanın en büyük para mezbaha~ı 
* * * Şa .1cu- dakika ellifer bin lranga banko, diyen, bOynunun derileTi ıarkılı Amerikalı kadın; kazanınca bir 

yığın banknot dataini öniin• çekmiye iiıenen Hind milyoneri, lıayNdince •anki •İgmaaının külünü silker 
6 ibi binlnk lirayı atıveren fU oynak kadın bu paranın kaç kilo ekmek, ne kadar katık, kaç !İ~e? ilaç 

değerinde olduğunu biliyorlar mı? .• 
::....------------------------------~· --------------------------~~~~----7 

Doville'deki o • 
yun salonu, Monte
karlodaki gibi, iki -
ye ayrılmış. Birisi 
herkese açık; deniz 
mayosuna, banyo pi 
;amasına varınca • 
ya kadar her kılık • 
ta girilebiliyor ama 
ötekine girebilmek 
tçin akşamlan saat , 
dokuzdan sonra mut 
laka gece esvabı gi
yjnmiş olınalı. Bu • 
ı-adaki rulet masa • 
sında oynanan o • 
yun, öbür salonda -
Jd oyundan daha 
yübek, daha bü· 
yük herkes so -
kulup da oyuncula -
·n rahatsız etmesin 
diye bakara masala
nndan birisi pirinç
ten parmaklıklarla çevrilmiş, burada r yonlann mukadderatı ile oynıyan adam: r yaktı. diye herifin eline beş liraltk bir fiı 
250 Fransız liruından, beş bin franktan Krupye ... Her dakika ellişer, yüzer bin sıkıştırıyor; bir başkası çantasınır. bt\ 
qağı oyuna baflanmıyor. franktan bütün bir gece, dıyelim lC sekiz köşesinde kalan üç beş liralık biıkaç fiş~ 

Demin sürre develeri gibi ta:cmış, ta- on saat içinde, önünden milyonlar geı;i- keıızınod~11 çıkıp giderken, marıtosunu 
ktştırmış <Ambassadeur> lokantasından yor; kan ter içinde, elinde hep v ki11 ek, ı>aklıyan kadaıa veriyor. Ne cômerdlilf 
çıkan Hindliler, Amerikalılar şimdi bu önünde de zımbalı bir defter: değil m~? Fakat acaba kazinodan çıkuiv 
masanın etrafına toplanmışlar; Krupye: - Bankada yirmi bin frank var!.. Elli tan sonra, hemen oracıkta. yolun bır kö-

- Bankada elli bin frank var! bin frank var!. şesınde, kuru bir ekmek parçasını kemi· 
Diye bağırdıkça onlar da, sanki üşenir Diye bağırmaktan sesi kısılmış, bu bir ren soluk yüzlü, ölgün bakışlı bir çocuJa 

gibi, nazlana nazlana ellerini uzatıyor- cebden ötekine giren binlerle, mUyonlar- çıkarıp ta E:ni santim verirler ml aers .. 
lar: la frank, hep onun elinin altında ... Bu n:z? 

_ Banko! diyorlar. parayı da, onu kazandıracak iskambil Yalnız onlar değil, bu para mezbaha· 
Kağıd destesinin önünde yüz bin lciğıdlarını da hep o, kendi eleği ile ve- sında herkes başkalaşıyor. D~min kazi· 

franklık banknot, fiş toplanmış. İki ka. riyor; et doğı1yan bir kasab gibi kayıd- ncya girerken altı üç kat kösele!i, çok şıJı 
ğ:d bir y&na, iki de öteye... Birer tane sız nikah kıyan bir memur, öfü y;. bir ıskarpin görmüştük. Hani, sorduk ta: 
daha ya çekiyorlar, ya çekmiyorlar: Şan- kıyan bir yıkayıcı gibi matemlere de, cBeş yüz frc.nk:t dediler. Frangı c;öyit aıll 
sı yolunda gitmiyenin sekizine dokuz çı- neş'elere cie yabancı, bütün bu sağdan kuruşcan Jıesab ettik: Otuz lira krıdaıı 
karan olur; &şığı cük oturanlar da baka- sola, soldan sağa geçen serveti hep o da- tuttu. ls:rnrpinin güzelliğine pek bay1i .. 
raya karşı bir sayı ile kazanıyJrlar.. ğıtıyor... dık ama bJr türlü paraya kıyamamı~l:k. 

Croupier'in elinde ekmekçi küreğini Kim bilir, kaç hastayı ölümden kurta- Gf>ne onun yanındaki mağazada da Hır.d 
andıran, geniş ağızlı, tahtadan bir küre~, rahilecck, yuvalar kurmaya, ~v bark yık- fularından tir boyun atkısı varclı. Bi,. c-
o banknot destesini, fiş yığınını yakala- maya eiverccek bütün bu paralar; sırası ~ini de geçen gün bir İngiliz ge!"lcinde 
dıg-ı gibi bir yandan öbür yan:t akıtıyor. gelince haysiyet mefhumlarını tehlike'-''.? .. ·· t""k T 

J gnrmuş u . enis oynamış ta yı:ıtınn dö. 
Beş on cialnka içinde, sekiz on el o,.,.,ın koyacak, namus lekelerini bile - havdi te- d 0 • ni!yor u. nun boynunda da tıpkı huna 
oyr:ayıp bir iki milyon frank ı=aıananlar, mızliyecek demiyev. im de göze göıünm~z 1 d 

benziyen, ya an an bağlanmış, genı~ oır 
bir IJ :tadar da kaybedenler var. O gün- bir renge boyayacak - kadar tııs~ml. bir • fular varaı ya; ne şıktı değil mt? İc;te o 
!erde birisi 25 milyon frank kaybetmiş. kudreti olan bu kirli, kokmuş kSğıd par- mendilln eşini sorduk: Üç yüz frank ıg.. 
ug~ ,zdan ~g~ıza onun hikayesi ~o"'oaş•"or•iu·, çalan hep bu yeşil çuhanın üstünde do- k h 1 d ğ"l 

J tediler. Pe . pa a ı e ı ama p:ıray:ı bir 
fakat bir :iki gün ya sürdü, ya sürmedi; la;ıyor!.. 

B d tür:iü k.ıyamamıştık. Fakat şimdi bur< da unutuldu gıtti... ura. a, paranın kıymeti bile başka 
t - ı·· lkt bütün bu binlerle, milyonlarla franl{ g_ ö-Salonun bir köşesinde başk:ı b•r k:ıpı ur u. ısadi hayattaki bütün kudreti 

d t • zünüzün cnünden, muharebeye gi::lı>n as-daha var: Önünde sırmalı esvabla.- giyin. a e a unutulmuş: Bilmem ama şu her da-
k.k ı1 · b kı:?rler ~ibi, gelip geçerken ,eyt3•1 hı,. rniş, kurumlu uşaklar bekliyo.r. Öteki o- 1 ·a e ışer in franga banko diyen, boy- b Y 

d durmadan ~izi de dürtüyor. Ne olursa ol· yun salonlarındaki gibi para vermekle, nunun erileri sarkık Amerikalı kadın; 
k b. sur., aiyorsunuz. Daha küçük oyun oyM. haftalık, aylık bir kart almak1.a buraya azanınca ır yığın banknot destesini ö. 

·· k · nan :?ıasal.ıtrdan birine de siz soıtuluy')r .. giıilemıyor; aynca müsaade lazım ... Y:ıl- nunc ~e mıye üşenen esmer vüzlü Hind 
1 · k b d' • sunuz; k:ıç gu-ndür o bir türlü barcıya. mı :kadınlar, müstesna! .. Kazinoya kadc.r m· yonerı; ay e ınce sanki sigarasının 

k··ı·· ·· Jk 'b" b" ı madığınız paracıklarmızın arasında•1 hir girebilen her kadın, artık canının ısted:- u unu ~ı er gı ı ın erle lirayı atıveren 
lt ba!:l ·· ·· d b kaç yüz frank çıkarıyorsunuz: ği, daha doğrusu işinin icab ettiği hr-r şu a ın .. ı, zumru akışlı, yakut cıu-

köşeye sokulabiliyor.. daklı Gynak kadın bu paranın kaç ki.o - Bir kere de taliimi ben ·ien:yeyi~ 
Asıl <aii cengiz> oyunu da ;şt~ hu sa- ekmek. n~ kadar katık, kaç şişe ilaç de- ne olur rnnki? diyorsunuz ... 

londa oynanıyor. Amerikalı milyonerle- ğerinde olduğunu düşünüyor mu? Dü- Kemal Ragıp Enson 
rin, Hindli zenginlerin en ileri gelenleri, şünmek değil, biliyorlar mı acaba? Hepsi --
akşamları birkaç saat burada toplam_ de parayı, paranın yoktan var eden kuv- Afışaj ficretleri ucuzlahldı 
yoılar; ne o!uyorsa işte o zaman oluycır. vetıni, tılı;ımJarı bozan kudretini o kadar Afişaj talimatnamesinin tatbik mcv. 
Kapının bir kenarında ayrı bir yer var: unutmuş görünüyorlar ki... ki ine konulması Şehir Meclisinin şu -
B~rada para alınıp veriliyor, Ç"kler ya- İşte, birisi üç beş el kazandıktan sonra .bat toplantısından sonraya bırakılmış· 
ztiıyor, adeta bir banka muamelesı dö- bahşiş diye Krupycni.? önüne kırk ell: 1i- .tır. Yeni talimatnamede afişaj ücret -

1 
nüyor. raJık fiş fırlatıyor; oteki, masaların et- leri ucuzlatılmıştır. Bilhassa tenvirat 

Benim t:n çok acıdığım, işte şu elinde rafında öolaşan hep öyle sırmalı esvab- ,ile yapılan afiş fiatlan adi afiş fiatlan 
geniş tahtadrı.n bir kürek, bütün bu mil- lar giyinmiş uşaklardan birisi stgarasmı haddine düşürülmüştür. 

iki ahbab çavuşlar Buğa güreşçi~ inin hilesi 



Bayramda göreceğimiz 
üç yeni ve güzel film 

Harry Baur'u "Kızıldenizin esrarı,,nda, Gary Cooper'i de 
"Asi Reneralin son emri., nde seyredeceğiz 

Antakya Muhasarası 
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Yüksek tahsil gençliği (Jün 
heyecanlı bir miting yapdı 
(&§taTafı linci .ayftıda) 

y ıd meydanında büyük proteeto mi -
t r ı yapmışlardır. 

M ydan daha 12 den itıbareıı halkla 
d rr. a b ı ~mıştı. Kalabalık saat l4 
a d ru son haddini bulmuş, altı bini 

n Ünıversite ve yüksek mektebler 
ta b ının m ydana gelmelen berine 
hey can büyumüş ve miting saaü ıelme
deı evvel ba lamıştır. 

Gençlerin bu coşkunluğu D\11S1Dd.a he
yec nlanndan yerlerinde duramıyan 

rektor, fakulte dekanlan ve bir çok pro
fcsor lcr de, bu sırada, meydana gelerek 
gençl ğe katılmışlardır. 

Bu arada talebeler tarafından, Untver
sıte bahçesinde kurulan kürsü, derhı>l 

Be~ azıd meydanına getirilmiş ve ıruting 
ba )amıştır. 
Mıtınge, g nçlerin bir ağızdan IÖyle -

iik eri İstiklal marşile bqlanmıştır. İlk 
ılarak Hukuk Fakültesi adına, gazeteci 
Aa·an Tufan söz almış ve demiştir .ki: 

Daftbi mıthagdetı bir görilnflı 
s.yntmuına :ratmen. hldeftnden bir aan - gt görselerdi. Hataylılar :lstikllllertne tavu -
Um nwtl•fmadı. pcat:ıarına, Fransız dostı&nmuı da, tek Tilr 

Tilrk hakkım alır 
BaJl'ÜSIS blan blUeJer, 70llan fi7.e • küo esir 7&f&Yamıyacatına, bir defa daha ı

rindeJd ctptklıılara girerek, b&Jl'ak temin e- nanırlardı ı 
diyorlardı. Bu bftlelerden btrtsı, h:lssls, ts'cn- Taksimden İstiklll caddesine atan taıa
sız, bir bezlrglna çatmıttı. Hasis dükkln sa- balıtm aruında bu kanaatın yürettme aoı
bibl, gençlerin atın almak Jstedlklert bay- durduğu blr huzurla IÜrliklenlrlten, az cnel 
ratın flatından tek santim indirmek iste - talcslde gördüğüm Rataytı ana .e otuıa l>lr 
mlyordu. Gençleri bu ı>azarhfı uzatmaya daha rasladıın: 

- Türkiye haklı olmadığı yerde hak 
aramaz. Hakkını. haklı olduğu için arar 
ve kuvvetli olduğu için alır. İ§te Büyuk 
Kumandan diyor ki: 

- Hatayda istikW baflamliiır. Ve bat
ka türlü olamaz. 

Aslan Tufandan sonra Tıbdan Cengiz, 
Hataydaki bayrama mini o\an Fransız 
müs' em leke memuru Roje Garonun is
mini mevzuu bahsetmiş, bu ismi duyan 
ger.çlık hep bır ağızdan infiallerinı izhar 
etm şlerdir. Hatıb sözlerine şöy!e nihayet 
~ermıştir: 

mecbur eden aebeb, aad~. üzerlerlndt. bu- Dellkanlı, heyecanıann hücumuna daha 
lunan paranın, düktln aabiblnl doyurmaya fazla dayanamıyan hasta başını, anasının 
yetmemesiyd1. O lnın heyecanı lçlnde, genç- göğsüne bırakmış, ellndekl hayratı kendi göl 
ler, dfikkAncının bu çot arasız ve çok iğrenç süne dayamış Sessiz, Jorgun, fakat salttn Te 

hlssetlnl, tabll zamanlarda haklı görülcml - mes'ud, ağlıyordu! 
yecek bir hareketle cezalandırabilirlerdi· 

<- Ba5ımızda Atatürk, damar'anmızda 
Türk kanı bulundukça Türk: milletı h\?l" 

Bunu yapmadılar .. 
Bayrak almak ümidinden mahrum kalın

ca. yollarına, elleri bot olarak da devam c -
debWrlerdl: Onlar, bunu da yapmadılar. 

Ve içlerinden l.ltl taneaJ, ha ıs dukklincı -
nın mustahak olduğu ağır dersi, düşman 
gözlerin! blle yaşartabllecelc kadar astı Mr 
harekeLle verdi: 

iste Hğıni yapar.> Oömleğlnl, tekneden yenl çıkarılmış bir 
Türkün milli hesablan camqıra dondüren teri, Te sıhhatini tchdld 

Üçuncü oinrak kürsüye Hukuk son sı - eden kuru klnunuevvel soğu~unu duşun -
meden, sırtındaki yeni parde yü, ve ceketi 

nıftndan Osman çıkmış, çok heyecanlı bir çıkardı. Dükklncının önüne fırlattı: 
nutuk söylemiş ve Hataydaki müstemle- _ Al bunları." dedL Rehin olarak sak • 
ke memurlarını kastederek: la. Te bayrak ver bize! 

- 'I'ürkiin milli hesablarilc oynan • Dünkü mitingde, gözlerimi yaşartan lkin-
maz, dıkkat. Ateşle oynuyorsunuz, de _ el bir hAdlse de, bir taksi arabasının lçin<4e 

gördüğüm hazin manzaraydı· 
nıiştir. Battaniyelere sanlmış san benlrll zayıf 

Tıbbiyeden Reşad hitabesinde Ata ~ bir gencln g()tsünde bir rozet, ve kansız el
tiirkun t>Hatayı kurtarmak namus borcu- lerlnln birinde toca bir bayrak vardı· 
dur. sözüne ışaret ederek cAtatürkün na- Yanında oturan Ya.tlı tadın. onun oto -
mus borcu, bütün Türk milletinin na _ mobllden atlamasına, Te kalabalığa kt\rış -

muma hemen hemen sorla mlnl olab111yor
nıus 'borcudur~ demiştir. du. 

Beşinci olarak da, Tıb F.tkültesinden Onlara battıtmu gören bir ünlverslleli: 
Lebit Fehmi söz almıf. söyledıği çok he- - Verem zaftllıl .. dedi, Te gözleri:ıl dol -
yecanlı :ıöutlrunda: duran yqlan. ellnln terslle silerek UAve etti: 

c- Bir Türk mütefekkiri der ki: Bır - Yanındaki de anasıdır. Sokağa c;ı1cma -
d b. '1- k "ğn b muı için o tadar Jaln.rdık ti... Fakat din-

yer e ır ur e ı e atın'is.ı bu il - ıe;en kim? 
ntnın acısını bütün bir Türklük dünya- Buıtlnil de J&tatda geçirecek olduktan 
il hi der. Hatayda batırılan süngülerin sonra, Ja.tamanın mAnuı ne? dedll 
acısını biz kaJblerimizde duyduk. Hata- e 
yın ak yıidızına bir gölge kondurmağı bl- Yollarda: 
le acı bulan Türkler, Hatay lstiklilinden •- Antakya btzimdlrh kellmelerlnl, hey • 

beW bir terane gtbl tetrarhyan. 
nasıl vaz geçer?> •- İ&tlklll Türlı:e baktır; Antakya tur-

Lebid Fehmi, bundan sonra bir mısra tutulacaktırh 
söylemiş ve bütün kütleyi bu mısraı tek- CQmlelerlnl, blr mart Ahenglle tuttunın 
rar ctme>ğe davet etmiftirl muhtelif kaflleler, Taksim Abldesı etrafın -

Bunun üzerine binlerce gen"• hep bir da, Ul>kı Beyuıd meydanında olduğu glbl, 
kesif bir küUe halini aldılar .. 

ağızdan tempo ile ıunu tekrarlamışlardtr. Taltslm Abidesi dibinde, gençlerlr. sar -
lstiklil Türke haktır. ıımaz omuzlarında kurulan bir kürsüye ~·-
Hatay kurtulacaktır. kanlan ilnlversltell Zeki Baş:ıb. buraya ma 

Ea bıyattan Abdulkadir, ve Tıb Fa _ nleaef tamamen sığdıramıyacağım c;ok t'.ıy • 
kült be · · fı ıneW nutkunu ıu cümleyle tamaml1dı · 

e ı şıncı sını ndan Tarığın söyle- c- Munevver Turk gençııtı. vfldlerlni tu~-
diklcrı hitabeden sonra, son olarak Ede- mıyan Fransayı, tıl yilreğlnden kopnn bir 
biyat Fa~!tes"nden İzmirlı Şükrü M:ı- haykırışla protesto ediyor•. 
rad J.:urf:uy~ çıkmış ve dakikalarca alkı~- İklncl hattb şllr R!lseyfn Palanın okurtu-
lanan kcnciı yazdığı şiirı okumuştuc. Au ııır de, ıu yürekten derllmlş mısralarla bl-
Kurtardı Tirit Rata11n ertinllk öblrinii, Uyordu: 
Kallııhnbde Atatirt, ltqunmla Atatark. Akıtarak tarihe, Alulenbi kan rtbl, 
B · zı intikam kesllmell, Türklere kurban •imdi, 

u &o erden sonra bir sel gibi ~n Beplmn yatmahyn, bir ana ka•atında, 
yuksek tahsıl gençliği Beyazıd meyda - Antakya topral'ında, Antakya topratında! 
n_ından caddelere dofru tqr.uş ve Tak _ Blr bafka üniversiteli: 
ıım yolunu tutmuştur. •- Arkadaşlar ... dedi". Bizden sabır iste. * dller, yerdik Bizden sös lstedller, verdjt. B11 

Dun, saat on dörtte BeJuıd den ıttmad lstedller: Ona da verdilt. Eter ka 
Dıahfere dorun ' meydanı nımm da isterlerse. emin olsunlar ki, onu da 
bQtün lise ort Uf ~';!':utaı)'Ordbeu. Kıs erkek, son damlasına kadar ctııe gille vermeye and 

• a me e lerlnln, Ye bir ı~rmı 
:!ıı~enc;lerln teşkU ettikleri otuz lort bin Bu a:dı en mukaddea heyecanlan .sar -

muazzam bir tnaan ktlUest, önünde hot eden bir şarap gibi gönüllerine içlre:n 
baruulamıyacak kadar COIJlnm bir sel halin- gımc;ler, dibinde toplandıkları abideye, gö -
de, Beyazıd meydanından Dlnnyola cad - nllllert tadar temiz c;lc;eklerinl bıraktılar, 
de&lne doğru a~ya batladı. Ye BQyük Atalanna çekecekleri telgrafın o-

Hemen bütun genc;lertn götüalertnde, tunmasmı dakikalarca alkışladılarl .. 
Türk bayrağından yapılmıt birer roıet ur- Ve istlklA.l ma11lle on yıl marıını, btlkl 
dı. Bir çoklarının ellerinde de bayratunıı t... Hat d bile du ... ı bil k k d ü 
dalg 1 d v h 

1 
.. ay an ,, ... a ece a ar g r 

a amyor u. e epa nln ıötleriııde hat- bir aesıe okudulı:tan aonra, ayni heyecan, ta-
lı bir l~blrar, sonsuz bir aam, lı:at1 blr ahd, kat aynl intizam tçlnde datılmaya başladı _ 
ve mukadde!I bir heyecan okunuyordu. o ta. lar 
dar ki, yaradılışının başarıcı kudretine hak- Gençler toplanırken de dağılırken de he 
tile guvenen bu pervuız gençllttn heyeca- yecanlann:n şuurundan otlphelenenlerl fil -
nı, başları üzerinde nazlı nazlı dalsaı:man len telczlb eden öyle geniş bir tntlzam gös _ 
bayraklara blle sirayet etm1fU. Ve hayrat - terdller ti, toplandıktan, geçtikleri yerler _ 
lar, kudret!, cesareti sonsuz başlar Ourlnde de ihtiyaten hazır bulundurulan gen~ zabıta 
taomm nın zevk1le çırpınıyor gibi ldUer• . kuneUerl, en ufak bir müdahalede bulun -

Yatağına sığamayan bu COfkun insan neh 1 mat ıuzumunu blle duyamndtlar!.. 
rl, içinden aktıtı caddenin kenarlanndakl Eminim kl, dünkü, bugünkü, ve tutt!i ya
aotaklara da taıdı. Fakat muhtelit kollara nnlı:i rençllll bir ar&J& ıetlren dtınltü mıtın-

Naci Sadullah 

Ardahan 
Ornıanlarında 
Bir adam 

vahşi 

(B:J.$rnraft l inct aayf'lda) 

manın ı:ğaylıklanna dalıp kaybolmuştur. 
Y•)icular kasabaya gelince bu garib adam
dan bahsetn.işler, herkes hayret içinde 
kalmıştır. Avcılar kiubü, söylenen saha
da büyuk bir tarama yaparaıt şarkın Tar
zanını buJmıya karar verm~, bu husus
ta hazıriıklara başlanmıştır. Klü!> me11 -
sublan, bu taramayı yapmak içir. kar 
yağına ,ını beklemektedirler. 

Halayın tarihinden 
Bır yaprak 

(841 tarafı 9 uncu ıa1f1ada) 
le{ olarak cezasını çekmlf oldu! Eğer bu 
sefıl dönmenin bu alçakça ihaneti yüzün
den kahraman Antakya sukut etmemit 
ol.uydı, mevcudundan 200 bin kiti kay
beden haçlı ordusu Antakya ;)nünde mu
hakkak eriyıp bitecek ve netice ıtibarile 
Suriye :le Filistin haçlıların eline düt
mekten kurtulnıuı ve bu suretle tarihin 
cereyanı bile değişmiş olacaktı! Fakat 
Firuzun ihaneti, Suriyede irili ufaklı bil' 
çok haçlı hükumetlerile Filistinde bir 
haçlı krallığı teşekkülüne sebeb oldu! 

* İşte size Türklüğün orala!"daki kan 
hakkını, o ezeli ve ebedi hak yoıunda cın 
veren ~anlı Türk askerinin mübarek si
nıJJsile beraber gösteren bir tarih sayfa. 
sı... Oranm topraklarında hem onun, 
hem cnun gibi Türk yiğitlerinin zerre
lerı var. 

Öyle topraklara onların evlid 1arından 
başka kım hlıkım olabilir? 

lsmail Hami Dan ımend 

Milli Mi;dafa~ ve Maliye 
Vek"lleri lstanbulda 

Aııkaıa 2 (Hususi) - M~lli Müdafaa 
Vekılı Kazım Özalp ve Mah)e Vekili 
Fuad Aı?rah bu akşamki trenle İstanbula 
hareket ettiler. 

Tuncelinde yararlık 
gösteren öğTehr. e 1 

Çnnkırı 2 {AA.) - Tuncali ıedib h:ıre
kctinde büyuk yararlık göstererek ya -
r:ıl:ınmış olan yarsubay orta okul türkçe 
öğrelmeni Muammer Dülgera, gösterdiği 
yüks k vat .. nscverlıkten ötürü bin !ıra 

ile mükifatlandırılma törenı ilbaylık ma
kamında yapılmıştır. 

~ivas Erzurum istikrazı 
muvaffakiyetle neticelendi 
Ank~ra 2 (A.A.) - Malıye Vcka etin

den tebliğ edilmiştir: 
Dört t.uçuk milyon liralı~ dôrduncü 

tert!b Sıvas - Erzurum istilmızını 1 sus
krı psyon'u halkın bir defa Jaha gö.:.ter -
miş oJauğu büyük rağbet ve iazlasilc ta
lcb nelicesindc müddetinden evvel bu -
gün ınuvaffakiyctle kapatılmıştır. 

....... ' 
Altın f iatlarındaki 

tereffüün sebebi nedir? 
(Başta.rafı 1 inci aayfcu:la) 1 Muiz Sahan kardeşler de, altın hakkın -

yapıldığı fikrini tevlid etmektedir. 1 da şu izahatı vermişlerdir: 
Dünya pıyasa.larma nazaran, bilhassa ,_ 'Türkiyede altın stokunun aza,dığı 

memleketJmızde altının bariz bir şekildP iddiası varıd değildır. Evvele altın b .>l· 
tereffü etmesi, ellerinde altın bulunanla- luğu görülüyordu. Çünkü, ki yJü d ren 
rın, bunları piyasaya arzetmem 1 rinı in- ıdi. Altınım satardı. İki, üç ene önceleri, 
taç etmiş ve piyasadan altın ç kumiştir. altın az p:ıra ederk n ellı ı bu ıı n 
İstanbul sarrafları, Anadoludan ve bı~- allınlımi n 20 ton kadannı, I arbh n 1e 
hassa Karadenız ha\ alisinden y pılan iş- er.it•p ku c halind M_rk z !3anka ına 
tira talebler~ne menfi cevab vermek m_c- verdık. Koy'ü de, bizım gıbi, a tınını ban-

f buriyetinde kalmaktadırlar. p·ya ada bil- kaya gôt~rürdü. Bu altınlar t krar piya
hassa Reşad ve Hamid altınları rağbet saya çıkmaaığı gibi, 936 senesinden itı • 
görmekte olduğundan, bunlar diğerleri- baren zürraın mali vaziyetini'l düzelme. 
ne nisbetle hem fazla sürülmekte ve hem sı de piya ya altın rzedılm n·n aztı·ı 
de daha yüksek fiat bulmaktarlır. Bu te- nı intaç et i. Bu seb bler dol yısiıc fıat
zayudün daha fazla artacağı da söylen- lar fırladı. 
mc:>ktedir. Sarrafların da kanaatleri bu Mevcud vaziyet devam eduse, altın, 

mcrkezdeeir. Nitekim bu meseleyi tah - daha da iırlıyacaktır. Halen pıyasada maı 
kik eden bir arkadaşımıza tanınmış sar- o:imadığı halde, Anadoludan; bilhassa Ka 
raflardan biri fU izahatı vermi:ilir: radeniz havalisinden çok taleb vardır. 

c- İstanbul piyasasında altın hemen Fakat, bunlara hep menfi cevab vermek 
yok gibidir. Şehrimize, ötedenberi İzmir mecburiyetinde kalıyoruz. Bu fazla ta e
ve Bursa havalisinden altın gelmekte ve bin başlıca sebebi de köylünC.n vaziyeti
Koııya ile Karadeniz mıntakası tarafın - nin tyi olması yüzündendir. Bunlar, ev
dan da toplanmaktadır. Altının müşte - velce tiden çıkardıklan altınlan tE'krar 
rilerinin ekseriyetini köylüler teşkil d- topluyorlar. Fakat bu toplayış, bütün al· 
mektedir. Fakat satanların da ekseriyeti tın Çt.şidlerlne rağbeti mucib olmakta . 
gene köyliılerdir. Piyasa yükseldikçe a - dır Bugün piyasada en çok istek gören 
lıcı çoğalmakta, bilakis satıcı aa bu te - mallar armalı Hamidiye beşibiryerdesi 
reffüün daha ziyadeleşeceğini umduğun- ile beşinci Repd altınlarıdır. Bir beşi • 
dan azalmaktadır. Nitekım son b:r ay biryerdenın, bir altının 11 lira tutması 
zarfında altın isteği, diğer senelere nis - esası üzednden maddi kıymeti 55 hra 
betle çok fazla artmıştır. Maamafih, al- tuttuğu halı.le, bu beşibiryerdeler 70 lira
tının düny!l piyasalarındaki mevkii de ya kadar ıılıcı bulmaktadırlar. Cumhu • 
ıwvclıne nazaran yüksektir. Meseli Fran- riyet altını da rağbet görmektedir. Bir 
sada frangın düşmesine mukabil altın fır- cumhuriyet zinet altını 12,5 lira et -
lamıştır. Sonra bir çok memlekctıer al - mektedir. Bir Hamid altını da 13,75 lira· 
tın esasını terkettıklerınden, bu memle - ya icadar piyasada satılmaktadır. Biz de 
ketlerden çekilen altınlar daha doğrusu 13,.">0 a kadar alırız. Bu, köylünün maa 
bankalarda hıfzedilen altınlar yüzünden bakımdan malına kıymet vermcmesı, cins. 
altın kaçakçılığı da yapılmağ.l başlan - ve çeşid üzerinde ısrar etmesi yürundt'n 
nuştır. Ama memlcketimizdckı tedbirle- ileri gelmektedir. 
rin sıkılığından dolayı, Türkiyeden altın Memleketimizden harice altın çıkarıl . 
kaçırmak bence imkansızdır.> ması meselesine gelince, bu, bizce im • 
Başka bir sarraf da şöyle demiştir: kansızdır. Çünkü Avrupa memıeketler:n. 
c- Vakıa, altının kıtlığı yükselmesini de, altının piyasası çok daha duşkündür. 

intaç ediyor. Anadoluda, bu mevsimde Fransada, Amerikada ve İngilterede altın 
para olduğundan satıcı noksanlığı var. !ıatı 925-930 kuruş arasındadır. Bu suretle 
Fakat, İstanbulda altının azalmasının baş- buradan caba pahalı alınan bir malın da
lıca sebebi, bence, dişçilerin sarfiyatı - ha ucuza, yani zararına satılması için ha
ıun çuk olm.ısından ileri gelmektedir. Va- r1ce çıkarılmasına bir sebeb yoktur. Yal
sati bir hesabla bir günde dişçilere 200 nız altının Suriyedeki fiatı, memleketi ~ 
kadar altın satıyoruz ki senede 73,000 al- mizden yüksektir. 
tın eder. Ba rakam az bir m!kdar değil- Altın fiatlarının düşürülmesi için Mer· 
dir. lliğer taraftan da İzıİıir havalialn - kez Bankasının harekete geçmesi lizım
den son zamanlarda altın gelnıemektedir. dır. Hariçten 925-930 kuruş üzerinden al
Fültlann tereffüil, ellerinde altın bulu - tın aatın a!.ınıp, piyasa fiatından dun be
nanlan ihtiyata sevketmi§tir. Bundan delle piyasaya çıkartılırsa, bu tereffüün 
başka son zamanlarda, zengin=ere altın önüne geçebilir. Bundan ba§ka. ikinci bir 
yapmak merakı Arız oldu. Bu ~beblerden tedbire daha bq vurulabilir Hariçten U· 

altın piyasadan azalıyor. Yoksa memle • cuz liatla satın alınan altınlar ile cbrb
ketimizde kaçakçılığın yapıla,bHeceğine huncrnizde zinet altınlan bllstırılabilir. 
kan: değilim. Çünkü hududlardttki terti- Bunlar da piyasaya çıkarılınca tabiatfü, 
bat çok sıkı ve fiddetlidir. alt:n !iatlRıı düşecektir. Eğer, bu hu • 

Bundan başka iki esaslı seht-b daha susta bir tenezzül arzu ediliyorsa, yuka . 
mevcuddur: rıda anlattığımız şekilde, Marku Banlra-

1 - G!lzetelerin neşriyatı, ) ani altın sının Caaliyt:te geçmesi, istenile.1 netice
fiatlarının fırladığına dair yapılan neş _ yi hemen tahakkuk ettirebilir! 
rıyst. Köylünün elindeki altını sakıama -
sını intaç etmiştir. 

2 - Son senelerin modası bulür. şehırli 
kadınların da altından bilezikler yaptır
malarını in+aç etnıiştir. Bu surt'tle yalnız 
köylerde topjanan altın, şehirli bayan -
ların kollarında da blrikmeğe başladı. Bil
hassa, kalın ve ağır bileziklerin moda o
luşu, elmasın, pırlantanın son senelerde 

FARUKl'nin 
....... · -'- . 
. .,,. •• 'fr...·· ' ='>. . . ,,. 
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C iC I SÜ RMESi 
az kullanılması, piyasadan altının fazla Avrupa rimellerinden OstnndOr. 
aranmasını, dolayısile de hem 87.ıığmı ve Y ak m az 1 
hem de fırlamasını doğurdu.. DökUlmez 11 

ŞehrinıızJPki sarraflardan en fazla al- Leke J•pmaz 111 
tııtla muamele yapan y eşuva Sa ban ve ''llllll••••"• e•r• y•. r•d•e•a•r•ayı•n•ız •. ••• 

Nafıa Veki.letinden : 
1011/938 Pazartesi günü saat 15 de 32001ira muha:nmen bedelli 20 ton Lama de

miri açık ebiltmeye konulmuıtur. 
Muvakkat teminat 240 liradır. Bu işe aid prtname ve ekleri parasız olarak 

Vekllet Malzeme Müdürlüğünden alına bilir. 
İsteklllerın 10/1/938 Pazartesi 8(inil sa at 15 de Komisyonda hazır bulunmaları 

lizımdır. c7886> 

Belediyeler intaat m üteahhltlerl ve 
tuccarların nazarı d ikkatine 

DEMiR 
"K O Ç,, 
BORU LiMiTED ŞiRKETi 

Fabrikasının imal etmekte .olduğu 3/8c-3• kutrundaki demir ve galvaniz 
bcruları, su, kalorıfer ve havagazı tesisatında kullanılabilir. İhtiyacı olan
ların müessesemize müracaatları menfaatleri ıcabındandır. 

Telefon: 42093 - Posta kutus11: Galata: 1355 



GRiP - NEZLE 
BAŞ - DİŞ 

ROMATİZMA 
ve 

BÜTÜN AGRILARI 
derhal 

MAKAS GİBi 
KESER 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

1.T.PIWEb~~ 
~~~°N' 

.~ .. ... 

eczanelerde 

1 ilk ve 12 ilk 

ambalajlarını 

arayınız. 

Taklidlerinden 

sakınınız 

SEFALiN 
lamlne dikkat 

ediniz. 

L.T. PIVER PARIS 

PAIF1mlld L.T.PIVEA litalılıll .... . ...... .., ..... .., .......... ..,. .... 
İstanbul Sıhhi Mllesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan ı 
Trahom mücadele reisliği için satın alınacak olan 52 kalem cerrah! alit açık 

ebl!tmeye konulmu§tlır. 
l - Ebilbne 8/12/'J'J7 günü ıaat 15,30 da Cağalojlunda Sıhhat vt İçtlınat Mu-

•'ftnet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 1369 Jira 40 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 102 lira8 75 kuruştur. 
4 - 1stekJiler şartname ve listeyi hergün komJsyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya

zılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile bJrlikte belli gün ve saatte lromısyor.a gelmeleri. c7890• 
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AZ PAl2A iLE 
iYi GiYiN/t\EK 
i5TERSENiZ 
l-l~R~llı;: 
KUMAŞLARINI 

YERLiMALLAR. PAZARLARl110ANALINIZ 

BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
G R I P ~ B AŞ ve D I Ş A G R 1 L AR 1 e NE V R AL J 1 e 
A R T R 1 T t Z M e R O M A T I Z M A e K 1 R 1 K L 1 K ve 

BÜTÜN AGRILARI DİNDİRiR 

SAÇ BAKIMI 
oilelllllD 111 blrlncl tartıdır. 

KepelLlel1 ve ~ dötülmeslnl t.eda.n • _ 
den teGri mUcerreb bir lliçdır. 

Oper•t8r • Urolog c 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalık.lan mQl~hassısı. KöprUb jl 

EminönU lıan, 'fel.: 2hH.) 

lstanbul Vaklflar OirektörlUğU illnları 1 
Semti meşhur ve Cadde veya Muhammen kırası 

mahalleli sokağı No. Cinsi Lira Kuruş 

Kadirga, Şehsuvarbey Aynihayat mesci- o Bir oda ve bir 
di üst kısmında sofa 3 00 

Saraçhane,l{ırkçeşıne Nefer 27 Bir oda ve o. 

dunltlk 1 50 
Sirkeci, Demirkapı Darüsseade 1-30 Cezayirli Ah-

n~tpaşa camii 6 00 
Yenikapı Mermercıler 1 Cami arsası 6 00 
MÜDDETİ İCAR: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
Çarıı Yorgancılar Hacı Memiş 9-11 Dükkln ı 00 

• • • • 13 > 1 00 
MUDDE'I1 İCAR: Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmı§tır. 
İltekliler 10/Kinunuevvel/937 Cuma günü saat 15 e kadar pey paralatile bera. 
ber Çemberlitaş'ta İstanbul V~kıflar Başrr.üdürhiğünde Vakıf Akarlar Kalcnn-
ne gelmeleri. (8052) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kış mcvs.uninde su saatlerinin dondnn kırılma te."ılikesi vardır. Bunun önüne 

~eçmek ve yok yere tamir parası vermemek ıçJn tedbir alınması hususuna sayın 
1 

abonelerin dikkati cclbolunur. c8162• 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb \ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Bizansın Def ineleriı 
Tesadüfen vakıt olduğum şeyleri hükumete haber vermemin hayatıma mal 
olacağına hiçbir şüphem kalmamıştı. Fakat bu müdhiş adamların önüne 

çıkmayı da budalaca bir hareket sayıyordum 
- Hangi işle? 
- Bizans definelerile!.. Kostantinin 

(IIl X) denilen muazzam definelerile[ .. 
- Pek} Magda, bu define hırsızmın 

pı ı>ns Arşidükle ne münasebeti var? 
- . Bizans imparatoru Kostantinin dc

fıı .eler:ne aid ikinci vasiyetname Avus
turya - Macaristan hanedanının elinde · 
idi. Bu vcısiyetname asıl hazinelerin pla
nının "-nahtarıdır. Onun için bu vasiyet-ı 
ııanıc Bauman'ın nazarında son derece 
n ıi.ı.lıiındi. Halbuki vasiyetnameyi Arşi· 

dük büyük bir ehemmiyet ve itina ile 
muhafaza etmekte idi. Bunu meydana çı
kaı an Bauman, Sırbistandaki ~zli ko
nı ı te Ustaşilerle birleşerek vasiyetnam~
yi caldılar. Arşidük buna fevkalade hid
detlendi. Zira vasiyetnamedeki hesaba 
göre pianın 24 sene 6 ay « saatte bir de
ğişen güneşin hususi vaziyetine göre de
finenin ) er~i göstereceği biliniyordu. Bu 
hesaba göre de bu (1914) senesinde! de
fineler ele geçebilecek.. Bauman bunu 
n;eydaoa çıkardığı için her ıeyi gözüne 
aidı. Son derece istical ediyorlardı. Onun 
için hemen İstanbula geldiler. 

lşte bu telgraf beni de, Mag dayı da heyecaM dÜ§Ürdü 

Prens Arşidükün Avusturya sefaret
harıesine, Osmanlı hükfunetine derhal 
müracc.at ederek define hırsızlarının tev
kifi iç'in gönderdiği şiddeili emirler tren
de Avusturya sefarethanesi kuriyesinden 
bur.un için çalındı. Veliahd prens Arşi
dük ~e öldürülecekti.. 

- Ne diyorsun, Magda? Bir veiiahdin 
öidürülmesi kolay iş midir? Bu herifier 
tuna nasıl cür'et ederler? Arşidük öldü
riilürse harb olur! .. Böyle şey olur mu? 

1'Iagda benim hayret ve dehşetimc acı 
bir tebessümle bakıyordu. 

- . Evet, dedi, Arşidük öldürüldü ve 
harl- <le ilan olundu! 

Tepeden tırnağa kadar titredim. 

MEŞHUR ŞİŞLİ YILDIZI MEDİHA
NIN EVİNDEKİ PARLAK ZİYAFET
TE NELER GÖRÜŞÜLÜYORDU? 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt romanı 
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Vakıa, Magdanın ifşaatından anlaşılı
yordu ki geniş bir teşkilatla ve hariku!a-

de cür'etle çalışmakta olan define hırsız 
ları Magdanın üç iks dediği defineleri 
ele geçirmek üzere idiler. 

Avrupada harb ilan edilmiş ve sefer
berlik başlamış bulunduğu için bu gii-

rültti ve telaş arasında haydudlar hıç 

~üphesiz emellerine kolayca da nail ola

caklardı. Ben, vakıa, hayatıma p~K garib 
bir surette girmiş olan ve ha!{ikaten şid-

detle sevebileceğimi hissetmekte oldu
ğurr. güzel bir kadın kazanmış bulunu 

yordum. Fakat itiraf ederim 'iti murad~a
rına esasen mani olamıyacağım bn defi
ne hırsızkrı gibi adamlara karşı yaptı. 

ğım kahramanca hareketlerimden dolayı 
şıddetle nedamet duymağa başlamışt.ım. 
Pekala bulduğum bir elmasın bedeli o-

lar.. lki 'bin liralık bir çeki yırttp ta bir 
haydudun ayaklarına atmayı, sırf Mag
danm hoşuna gitmek için bir ahmakJ1k 

olarak yapmıştım. Harbin ilan olunması 
üzeriıle hiç şüphesiz her tarafta ahvalin 
pek karışacağı muhakkak olan bôyle bir 

zamanda ihtirasının pençesine geçtiğım 
böyle şüpheli, fakat nefis bir kadmla ya 

şıyacak imk8.nları dahi bulmam artık 

kabil değildi. İşte Magdanın isimlerini 
ifşa ettiği birçok adamlaT, peMla kendi 
hayatlarını sigorta edecek büyük men-

faatler peşinde idiler. Ben, bu kadar in
sanın cinayetler ika ederek peşinde koş. 
tukları milyarlarca liralık bir meselenin 

yoluna harikulade bir tesadüfle düştü

ğüm halde bu pıısı budalaca tepmiş

tim. 
(Arkası Mr) Demek benim sun'i surette u:vutularak 

geçirdiğim ü~· gün zarfında diinya yü
zünde mühim hadiseler geçm;sti.. Ben, 11 

cirıce, bu kadar büyük hadisel~r içinJe • 
bile rol oynamakta olan bu adamlar ta
rafından Magdanın bir alet olarak kuL 
lanıldığmı ve hakikaten kendisınin de l 
müstehzi bir muhaveresi esnasında ;.rr,a 
ettiği gibi gene onlar tarafından beni 
muhafazaya memur edildiğini düşünen•k 
Magdadan şiddetle şüphe etmişhm. Fa
ka-:, Magda bana o kadar müdhiş sırları o 
kadar samimiyetle tevdi ediyordu k: o
nun kalbinde aşka benzer hislerin hü 
kümran olmcığa başladığını lcabul etmek 
mecburiyeti vardı. Magda.nın Polonez 
ki:iyi.iı:.de bana söylediği sırla!" cidden 
mildhişti. İstanbulda bu işler etrafında 

K' .... ~ ... ---
·- • lııq •4 

c •le ısimJ.er verdi ki her birini duydukça 
deh~et hissettim. 

Magda bana yalnız iki şey söylemi
yordu: 
Bauman'ı nereden tanıdığını, bir de, 

niı;in ona karşı hissedilir bir kinle hare
ket efüğinin sebebini. 

O kadar ısrar ettiğim halde o gün Mag. 
da bana Bauman'ın hakiki hüviyetinin 
kim olduğunu, hakikaten benim hissetti
ğım gibi b,r Türk olup olmadığını söyle
mekten çekindi: 

- Bundan bahsetmemen için sana yal
vnrırım .. zir~ henüz hadiseler bitmemiş
tir .. bırak ben sana her şeyi zamanı gelin
ce .söyliyeceğim, diyordu. 

Ben, aoğrusu, o gün Magdanm ağzın
d.::n dinlediğim şeylerden sonra bu hadi
~clcrf' ütemeksizin karıştığım içın adeta 
tleh ~eıli surette ürkmüştüm. Görülüyor. 
du ki bu heriflerin biç şakası yoktu ve 
harikulade bir kudret ve nüfuzla hareket 
ediyorlardı. 

Yolcu vagonları elektrik tenviratı işlerinde yetiştirilmek üzere San'at Okuiu 

Elektn.k Şubesinden mezun 15 elektrikçi untihanla &lınacaktır. Talihlerin m~ 

teb şehadetname aslım veya tasdikli suretini dalarına bağlıyarak Ankarada 

D. D. Yolları cer dairesi reisliğine müracaat etmeleri. c8133> 

Muhammen bedeli 66000 lira olan 1 No. lu liste ile 135500 lira muhamme:1 be· 

delli 2 No. Iu liste muhteviyatı olan lokomotif yedekleri 20.1.1938 perşembe günü 

saat 15 den itibaren ayrı ayrı Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü iıe sa
tın alınacaktır. 

Bu işe gjrmek isti.yenlerin 1 No. lu liste muhteviyatı için 4550 lira ve 2 No hı 

liste muhteviyatı için de 8025 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et 1 ~ 
vesikaları vt: nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat H dL lo, 
dar konüsyon reisliğine · vermeleri lazıl!l dır. 

Şartnameler 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin,e satılmaktadır. 
(8036 · 

Muhammen bedeli 5322 lira olan muhtelif ~ekil ve eb'atta 4200 adet cam ~ •P 
22.12.llrJ7 çaııemba günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki koIY is
yon ıara fmda.n kapalı zarf umlUe satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 399 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunıın 

tayin ettiği vesikaları ve Resmi gazetenin 7.5.1936 G. 3297 veya 1.7.1937 G. :rnVi 
No. lu nüshasında intişar eden talimatname daıresinde alınmış ehliyet vesi!<a ,ı_ 
nı muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon reisli f{ ııe 
vermeleri lhıındır. 

Bu işe aid prtnameler komisyondan para51z olarak dağıtılmaktadır. (81 59) 

İleride makinist yet~tirilmek üzere, San'at okulları tesviyeci, tornacı, demire., 
k.anncı ve buna mümasil demir işleme kısımları mezunlarından şimdilik <;-50 
vp a.tmacaktır. İsteklilerin mekteb şehadetnamesi aslını veya tasdikli bir <:•Jr"-

tini istidalarma bağlıyarak Ankarada Devlet Demiryolları cer dairesi reisliğine 
müracaatlan . c437h c8053• 

Muhammen bedeli 22500 lira olan elektrikli bağaj arabaları ve ~eferrüa'ı ' 
17 /1/1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada Idare hi -

nasında satın alınacaktır. 
Bu işe _girmek istiyenlerin 1687,50 liralık ~uvakkat ıemn:aı i!e. kanu~un .. ta \"it 

ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vcsıkası ve tekliflerını aynı gun :,a:\f 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lwmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dafresinden, Haydarpaşada Te-

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (8120) , -
K A 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romat z , · 

Şayam hayret 
bir ten 

" Makiyajlt ,, 
görünmeksizin 

HAVALANOI RIL· 
MIŞ YENi PUDRı 

CILDOE HEMEN GORONMtZ 
Makiyajı aratmıyan ve hatırlatma· 

yan taze, nermin ve cazip bir sevimli. 
lik, o kadar ince ve o kadar hafif diı ki 
cild üzerinde adeta görünmez bir pud· 
radır. Hiç kimse, yüzünüze bakınca 
güzelliğinizin tama.men tabii olmadı· 

ğını iddia edemez. 

Tesadüfen vakıf olduğum ş~ylerı hü
kumete haber vermemin hayatıma maio. 
lnca~ma hıçbir şüphem kalmamıştı. Eı.a 
sen bu benim vazifem de değildi. HiikU
met, bu kadar mühim bir faaliyette.a n::ı
~l h:ıberdar olmaz? Buna da hayret et. 
mc.k!eydim. Bu kadar resmi teşkilat, hu 
!ıadar memurlar varken kendi hayatım}a 
o\'nıyarak bu müdhiş adamların önüne 
çıkmayı budalaca bir hareketten başka 
bir ş~y telakki etmem imkanı oJama;dı. 

'TURKIVE 
CUMHU RIYETi 

- _,,, _... -~--. 

Bunun sırrı, yeni chavalandırma> U· 

sulü sayesinde temin ve Tokalan pud
rası da bu usul dairesinde istihzar o -
lunmuştur. Gayri kabil zannedildiği 

halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden chavalandırılroış• 

yeni Tokalan pudrasını tecrübe ediniz. 
Bütün gün, i§iniz başında çalıştığın1z 

halde, yüzünüz kat'iyyen nerminliğini 
kaybetm.iyecektir. Bütün gece dans et
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cazip ve sevimli bir güzelliğe 
malik bir ten tem.in ediniz. ________.__....._. .......................... .... 

Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
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Son Pos' a'nın SPOR Sarayında 33 
iı\llıı Bir 

. Haremağasının Hatıralar• 
Bayramda yapılacak 
büyük fut bol maçları 

Yazan : Ziya Şakir 

Karada]-lıların saraydan gitmesi, Arnavud tü~ekç.leri son derece sevindirmişti. 
Abdüli.ami~in kendileri ııe gösterdiğ i fedakarlıktan dolayı : "Biz de, ölünceye 

F enerbahçe lig maçı olarak Güneşle ve hususi 
olarak da Eeşiktaşla karşılaşıyor. Galatasaray da 

bir Romen takımile maç yapacak 
kaC:a r s~na ~arşı sadakatimizi muhafaza edeceğiz!,, diye teminat vermişlerdi 

Ve hiçbir mukaddemeye lüzwn gôr- yı., memnuniyetlerini izhar etmişler,, tarihte i&tikl~lini muhafaza eden bir 
me1.1en: takını takını gelerek: · tek devlet muessesesi varsa, o da (adli-

- Gidiyorlar .. demişti. - Biz de, ölünceye kadar sana karşı ye) idi. Buna binaen Abdülhamid bu 
Abdülhamid, bu mi.ıbhem sözden hiç sadakatimizi muhafa7.a edeceğiz. iki tüfekcinin arzuhaline menfi cevab 

hır şey anlamıyarak sormuştu: Diye teminat vermişlerdi. Fakat, Ah- vermişti. 

_ Kimler gidiyor? . dülh~id üzerin~e husule geti!d~l~ri Bunlar, bu cevabı alır almaz fena 
_ Bizim Arnavudlar .. hepsı yatakla-ı bu nufuz ve tesırden dolayı busbutun halde içerlemişlercr Arzularını Abdül-

rını topladılar. .. . . . . ~ağrur ve şımarık bir hale gelmişler- ·hamide kabul ett~ek için uzun uza-
0 anda Abdulh~mı?U: rengı kıreç dı. dıya çareler düşünmüşler; bunlardan 

gıbı bembeyaz kesılmıştı: • bir tanesini tatbika karar vermişlerdi. 
- Canım, ne oluyor? Nereye gidi- Türk tüfekciler, daima sakin ve mü- Nihayet bir - k f 1 -kem-

yorlar? Niç·n bö le yapıyorlar' tevazi vaşarlar,· göze çarpacak hareket- gun, a a arını mu 
T h

: ı .. fkY 
1
. ..fk 

1
. • b er J melen esrarla tütsülemişler.. ondan 

a ır paşa, 0 e ı o e ı ceva v - lerden daima ictinab ederlerdL Aıab sonra da doğru G 1 t k .. prüsüne 
mişti: 

1 
tüfekciler de Arnavudlar kadar şıma- giderek köprün~ tama :r:asın~a durup 

- Be padişahım.. be efendim ... ~:1 rıklık göstermemekle beraber, onlar da kasaturalarını çekm· ler: 
işı, sen çıkardın. Arnavud1ardan ne ko- sık sık Abdulhamide arzuhal verirler; , . ış . 
t-ı . k .. d.. d b h ·rı . burnya .. b tı· .. b . 1 . t - Yassak .. diye, balkın karşllllila di-u u gor un e u erı en .. munase e ı munase etsız şey er ıs.er- k·ım· 1 d . 

• ? B·ı· . k" A dl K 1 d" B l h" · d (K l - ) 1 ış er 1
• getırttın. ı ırsın ı, rnavu ar, a- er ı. un arın amısi e ız aragası 

radnğlılarla kanlı bıçaklı düşmandır. olduğu için hünkar bunların talebleri- O devir, öyle bir devir idi ki; bir tü-
Onlann tüfckci bölüğüne kaydedilme- ni de reddetmezdL iekciyi, fesli veyahud sarıklı zühaf ta- . -
sıne sırmalı elbiselerle gelin gibi göz- Yalnız bir defa bunlardan iki çavuş burlarından bir neferi uzaktan gören-ı 
lerinın önünde gezmelerine tahammül mühim bir hadıse çıkarmışlar; İstanbul ler, derhal karşıki kaldırıma geçerler-! 

Geç~ ttM yııpılml Fener • Gi.in.eı maçındqn bir emtantene 

edebılırlc.r mi? halkını ve bilhassa Galata ve Beyoğlu di. Böyle bir zamanda, arkalarında sa- İstanbul lig maçlarınuı beşincı haftası 
taraflarını dehşetler içinde bırakmış- rıklı ziihaf alayının elbi.sesi bulunan 

1 oyunları pazar günü, Kadıköy, ·rauim ve 
Abdülhamid, fena halde sersemle- lardı. (Hama) eşrafından, bilmem ne iki tüfekcinin kasaturalarını çekerek i Şeref saha!arında yapılacaktır. Bu _h:ıf

miş . Çünkü, hepsi Arnavudluğun bi- zadelere mensub iki Arab tüfekci, gü- köprünün ortasında dimdık durmaları, taki cyunlardan Fenerbahçc - Guneş, 
rer kabilesine merı ub olan bu adam- . b .. d Abd h 1 halka dehşet vermişti. Galatasaray • Vefa, Beşiktaş - Beykoz 
1 g• er böyle küsk.. b. h ld A - nün ınn e ülhamide bir arzu a . . k d"l . ah s b;;yu· 'it bır 
ar, e un tr a e rna · 1 l k d Ch Gerek Galata ve gerek Istanbul cihe- maçıarının en ı erme m su .A 

vud'uğa avdet ederlerse, hiç şübhesizl ve~lış eter; k~fem ~ etlerin e katil .o. - h . d 
k. ada müdhiş bir isyan ba 1 acak meti e v ı edılen amcazadelerının tinden gelenler, derhal geri dönmüşler- e emmıyeu var ır. .. 

Rı or 
1
. . altı üstüne gelecekliş Aıybd .. l~ derhal tahliyesini rica etmişlerdi. di. Köprünün üzeri birdenbire boşalı- Fenerbahçe • Guneş 

ume mm . u Abd- lh .d . . . k . t• ' Bu mar, haftanın en mühim oyunu • 
hamı.d, yerı"nden fırlamış·. u amı ; adlıye. ı.ş1crıne a.rış- vermış ı. -s 

(Arkan var) dur. Fencrbahçe ligde en sağlam mevki -
- Hay Allah müstahakıru versin, o maktan son derecede ıctınab ederdı. O 1 de olduğu ıçin bu maçı da galibiyet fö:-

Karadağ prensinin. Bu herifleri başı- 1 r - ; tesinc kaydetmek için çalışacaktır. GU -
ma belfı etti. Kuzum paşa, git söyle Ar- l IE51 JN,. ~ v ~ l ı e· D kt neş takımı bir mağlubiyet ve bir bera • 
navudlara, bütün Karadağı, onlann bir ~ ~ lb:JI ~ ~~ ~ OrU n Lerlıği tlolayısile ikinci bir mağltıb~yete 
kılına değişmem. Otursunlar oturduk-1 Gunluk CUMA uğramamak için bu oyuna büyük bır e-
!arı yerde. Ben Karadağhlan derhal Eugünkü pro ram Notlarından (.;) hemmiyet verecektir. Güneş takımı maçı 
gerı gönderir"m. • kaybedersf' milli kümeye seçilmesi iş; Li.:-

3 Birinclkanan 193'1 Cuma 
D ye bağırmıştı. t s TAN 8 u L Kızıl teşhisi vük bir tehlikeye girmi~ olacaktır. 

Tf! ancak böyle tatlı diller dökerek Öğle n~riyatı: ve tedavisi ı · GU.lleş müdafaasının zayıf olma5l, F{'-
Abdü hamid Arnavud tüfekcilerin bu 12.30: PlAtıa Türk musikisi. 12.50: Havadl.& 1 nerbahçen!n çok kuvvetli olan hücum hat 
isyanını yatıştırmıştı. 13 05: Plakla Turk musikisi. - 2 - tı karşısmda oldukça sıkıntı '.fP.kecektir. 

Fakat şimdı, ikinci bir üzüntü baş- Akşam neşriyatı: Dünkü yazımızda kılızın ArAzı hakkında 1 B-iktaş _ Beykoz 
18.30: Plakla dana mtulkl.sl. 19: Radyofo.. birçok izahat verml~tlk. Kızılda döküntü -:i' 

Iamışt.ı. Karadağlılan memleketlerine nlk. dram: (Aşkın manası> (İstlkllU Harbi vucudün her tarafını istilfl. ettiği zaman Büyük m&çları ilk ağızda atlatan Be-
nasıl yollıyacaktı? Eğer hakikati söy- hatıralarından) . 19.55: Borsa haberler!. 20: yalnız alt ve üst dudaklar l'e alt çenenin şıktaş, artık büyük sayı farklarile ha -
liyerek bunlnn iade ederse, hiç şünhe- Necmi ve arkadaşları tarafından Türk mu- 1 orta kısmında çok bariz bir solgunluk snnlarını kolaybkla mağllıb etmektedir. 
siz ki prens Nikolaya karşı pek küçük sik.isi ve halk ıarkılan. 20.30: Hava r~~oru. müşahede edilir. Diğer yerlerin kırmızı- Beykoz takımı bu sene kendinden tiır.ld 
düşmüş olacaktı 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca soylev. lığına göre bu solgunluk nazarı dlkkaU , edilen oyunlan gösteremediği için hak • 

• 20.45: Muzaffer Güler 'Ye arkadaşları tara- celbetmelldlr. Buna !ilota A.rlizı denlr. 
Bereket versin ki· zeka kuvveti im- tından Türk musikisi •e halk şarkıları, <sa- Bu, kızılın teşhlslnde çok büyük bir alfl- kında hesıenen bütün ümidleri suya dü-

dadına yetişmiştL Hususi bendeganın- at A.yan). 21.15: Şan Julya tarafından or- mettir. Birçok diğer döküntüler de ıozı- ı şürı~iıştür. Bununla beraber ihmali c:ıiz 
. 1 kestra retakatlle 21 .t5· Orkestra. 22.15: A- la benzerler, takat bu söyledlğlmlz A.rflz bir kuvvet değildir. 

dan Hacı Mahmud efe~di, kılercıbaşı jans hnberleri. 22.so:. Pİakla sololar, opera ve onlarda yoktur. 
Osman bey, esvabcıbaşı Ismet bey, ma- operet parçalan. 22.so: Son haberler ve er- Kızıl böylece teşhis olunduktan sonra te- Ötedenbe~;!:~";1;:!'tt~ ~~f~üzgün frt-
hud (Doktor Bayram efendi) ile yapı- tesl güniın programı. tavlsl taklb edlllr. Kızılın seromu var-
lan bir müşavere ve müzakereden son- - ·•· · · ·- · ·-- dır. Bazıları bu seromu knt1 bir te.slr ya- bol oynamakta olan Vefa takımıı bu mev-
r , şöyle bır kurnazlığa karar verilmiş- Pe hliva n güreşleri pamadığındnn ablayı yapmazlar. Fakat 

1 

sim rnnç!~rn çok güzel başladı. 
·ı ı kl muhakkak yapılmak lClzımdır. Gerçi dlf- Şimdiye kadar yaptığı maçlarda ya! -

ti: Karadag ı a(nS~ yeme erine hergün Manisa Kı.raoğlanlı köyü okulu hima- teri seromu kadar kat'l değlldlr. Fakat nız Beykoz.le. berabere kalan Vef:ının hu 
birer mikdar ınamekı) karıştırmak. ye heyeti tarafından okulun yoksul ço- bu serom kızılın lhtlllltlnrının önünü aı- ha!taki oyunu onun ligde ve milli küme-

G .. 1 • • ı B · 1 cuklan menfaatine bayramın ikinci gü- ması dolayıslle ve hastalığın şiddetini 
meyınız .. · · u ış e sinamekinin 1 hl kırması dolayıslle çok 1.Stlfadelldlr. za- 1 dekı y1?unı aşağı yukarı tayin edecekt1r. 

b t . d" nü tertib edi en pe ivan gü:eşlerin~ a- k d ne munase e ı var, ıyeceksiniz değil ten ellmlzde başka vasıta! tedavi de ol- Şimdiye ·a ar on dört sayı sapmış olma-
mı? Halbuki bu ilaç, derhal tesirini ic- şağıdaki ıkrarniyeler verilecektir: Başa madığından bunu yapmak mecburiye- 1 ı::ı hücum hattının kuvvetine delalet e-
ra etmışti. Ertesi günden itibaren, Ka- 50, ortaya 25, ayağa 15 lira. tlndeytz. Hastanın ağzını, burnunu ve der. 
radağlı muhafızlar arasında su··re1c1ı· bı"r -·-· boğazını muzadı taaffün 1lll.çlarla çolt G l t ay takı ı· d . .k :--------------·-----mi!. temizlemelidir. Bütün sirayet vasıtası a- a a asar mının ıg eKı nazı 
ishal başgöstermfşti. O çelik gibi sağ- S O N M O D A ğız ve boğazda ifraz olunan maddelerde- yerinı hesablıyarak bu maça fevkgJadc e-
lam ve dimdık delikanlılar, birkaç gün dlr. hemmiyet vereceğini de naznn itibara a-
zarfında yataklara serilmişlerdi. RENKLERDE Deri dokerkcn de sirayet vaki oldu - Jacak olursak maçın cereyan e1eceğı gü-

0 zaman Abdülhamid birkaç doktor- ğu eskldenberl iddla edlllr. Buna riayet zcl şekli tahmin etmek çok güç olmı -
Yeni Ven.. R ·ı etmek lft.zımdır. Fakat deriden sirayet 

dan mürekkeb bir heyet teşkil ederek US UJ arı meseıeat ve tehlikesinin eskisi kadar my- yacaktır. 
bunları birer birer muayene ettirmiş; meti kalmamıştır. İstanbulspor - Eyüb • 
cSu ve hava He imtizac edememiş olan 5eklzincl günden sonra ha.stanın bütün Bu müsabaka ligde sonuncu kalacak 
bu deaknnlılann hayatlan tehlikede- clldlnln nlkol kanrre ile her gün :rrtksı. bir takımın mücadelesi halinde geçecek-
dir. Serian memleketlerine iadeleri la- yon yapılması çok iyi netl~eıer veriyor. 

CUdl deunfekte eder ve sirayetin önünti 
zımgelir.• alm14 bulunur. Kızılda her dört günde 

Diye bir rapor alarak hepsini birden blr defa idrar tahllll yapmak ve nlbomln 
hususi bir vapura bındirmı.ş· , Karadag· aramak lft.zımdır. Kızıl böbreklerde çok 

lhtllı\t yapar. Ve llk haftasında yaptığı 
prenc;ine göndermişti. Bunları Karada- glbi ikinci ve üçüncü haftasında da ge-
ğa götürmeğe memur olan yaver Demir 

1 

ne bu albomln lktllll.tı çolt görüliır. Sık 
bey, aynı zamanda prens Nikolaya bir sık ldran kontrol ettirmelidir. 
de rnektub vermişti. Abdülhamid tara- Kızıl kulakta orta kulak lltihabl müsta-
fındnn gönderi1en bu mektubda: kimi yapar. Dikkat etmelidir. 

Kızıl sekiz gun tuzsuz perhizine tabi tu-
cKcndilerinden pek hoşlandığım bu tutmalıdır. Süt, yoğurt, hoşaf, muhalle-

delik .. nlılan, mabaza hayatlarını kur- ORANJ, MANDARİN, RUBİ, bl, komposto, çay, ıhlamur gibi şeyler, 
tarmak için iade ediyorum. Onlardan KAPSİN, PURPUR VE KIRMIZI ondan sonra da çok tuzlu olmamak sar-
ayrılmak, bana çok acı geldL Kendile- tile çorbalar, bisküvi, pata~ gibi şeyler 

!renklerde her simaya yaraşan ve verlllr. İdrarda nlbomin olmayınca yavaş 
ri orada da benim silahşörlerim unva- yakışan VENOS Rujları reklam yavaş sebzeler ve meyvalar, hamur işi 
nını taşıyacaklar; hayatlarının sonuna şeyler ve nihayet en sonra et verlllyor. 

fiatına satışa çıkarılmıştır. Çok kadar da, burada aldıkları maaşı ala- Kızıllı hastalar lliaknl 6 hafta tccrld e-
caklar.» sabit ve cazibeli ve şayanı tavsiye dllmelldirler. Ondan sonra bütün ev e§-

b · VE"'"HS R ·ı h k yası dezenfekte edlllr ve çocuk serbest Mealmde bir şeyler yazılmış idi. u yem ı"4 u UJ arını mu a - kalır. 

Karadağlıların saraydan gitmesi, .\r- kak tecrübe edıniz. ----------------1 
(•) Ba notları kesip sakla:rıııız, yahad 

navud tüfekc"leri son derecede sevin- Nureddin Evliya Zade bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapınız. 
dirmi~ti. Abdülhrunid'in kendilerine Müessesesi, İstanbul Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
karşı gösterdiği bu fedakarlıktan dola- ._ _________________ .,. ribi imdadınıza yetlşebllir. 

-----------------------------.-. 

tir. 
!stt.nbalspor henüz takımını istediğı şe

.ki!dc kuvvetlendireme.miştir. Takımın 
hücum hatıl müdafaasının yükünü ha -
f!flctecck kadar kuvvetli değildir. 

Beşıktaş karşısında çok müşkül vazi -
yctte kalan Eyüb iyi bir müdafaa yapar
sa, ligdeki son şannnı bir defa daha de
nemek f1rsatını bulmuş olacaktır. 

Sülcymaniye - Topkapı 
Bu müsabakanın kendine mcıhsu:; bü

yük bir ehemmiyeti vardır. 
Ligde sonuncu kalmamak için bir mü

cadele halinde cereyan edecek b•ı maçta 
galib çıkan taraf birinci ligd.,.ki yerini 
biraz daha kuvvetlendirmiş olacaktır. 

Oyunun Süleymaniye lehine netice -
lennıesi ihtimali daha fazladır 

ô Mr Bcrim 

Bayramda yapılacak maçlar 
Galatasaray - Trikolor 

Bayramda Şişli ve Pera tnkımlarile iki 

maç yapacak olan Romanya taklmi. bay" 
ramın üçüncü günü Galatasarayla da bi• 
müsabaka yapacah~ır. 
Aralarında bir Romen ve on Macar fut. 

bolcü l•ıılunan bu takım sür'atli futb'll 
oyn1makla maruftur. Trikolor muht u' 
senelerde Romanya şampiyonluğunu ka 
zanmıştır. 

Bu müsabaka Taksim stadında yapıla 
caktır. 

Fenerbahçe - Beşiktaş 

Bayram tatili vesilesile iki büyük takı• 
mın hususi bir şekilde karşıla~mı~ olma-

iarı r:nların lig maçlannda berı:ıbcrc kal
mış o1duklan için hususi bir alaka u -
yandıracak mahiyettedir. Müsabakl K:ı .. 
dıköy stadında pazartesi günü yapıla • 
caktır. 

Lig maçlarmın yeni 
hakEm listesi 

İstanbul futbol ajanlığının m~ııı1ekett~ 
ilk defa bir yenilik olarak maç hakcmle
rinı ~vvelden tesbit etmesi haitem meS& 
lelen uzerindeki güıiiltüleri bir hayli ÖDo 

lenıişti. 

Bazı hakemlerin maçlara muntazam 
gelmemesi üzerine bu muntazam iş biı 

ı 
takım karışıklıklar meydana getirdiğin · 
den dün birinci lige dahil klüb murah • 

has!arı hir toplantı yaparak yenir.ıen h• 
kem se~mişlerdir. 

Fikstürde evvelce yer almış hakemle -
rin veri bu suretle yeniden tedkik edil .. 
miş ·ve bir çok maçların hakemleri d&
ğiştb) mıştir. 

Değişen hakem listesini aynen neşre • 

diyoruz: 
Galatasaray - Vefa. Rüşdü (Beşi.ktaş). 

Gahtnsaray - Beykoz. Feridun Kılı1 

(Eyüb). 
Gala1asaray - Güneş. Feridun K!lıt 

(Eyüb). 

Galatasaray - Fenerbahçe. Faridun Kı· 

lıç (Eyüb). 
Galatasaray - Eyüb. Ahmed Adem (Ka

sımpaşa). 

B0şıktaş - Sü1eymaniye. Şazi (Güneş) . 

Beşikta~ - Topkapı. İzzet Muhi-ldir. 
(Gal:ıtasaray) . 

Beşiktaş - Beykoz. Feridun KJh\ 

(Eyüb). 
Beşiktaş - Vefa. Feridun Kılıç (E:>-üb). 
Beşiktaş - İstanbulspor. Cafer (F'e • 

nerbahçe). 
Fenerbahçe - Eyüb. Adnan (İstar,1'ul-

spor). 
a::ıneş - Vefa. Nıhad Asım (Gala:.a • 

saray). 
Güneş - 'l'opkapı. Ahmed Adem (Ka • 

s:mpaşa). 

Süleymaniye ı- İstanbulspor. Rüşdil 
(Beşiktaş). 

lstanbu!spor - Eyüb. Bürhan (Ga1ata • 
saray). 

Beykoz - Eyüb. Bürhan .(Galatasaray.). 



3 Birincikinun 

Midenize 
Dikkat ve 

IYi HAZIM 
ediniz. 

Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerilll tahriş 

ed:!'"er Ekşilik, Hazımsızllk, 
ağırJık, baş dönmeleri hissederler. 

SAÇ BOYALARI 

VANTIN 

KUMRAL • SiYAH 

Ter Ye yıkanmekl• bt'lnen 

çakmaz; tabii renk vena ta

mnmıı ycgine nhbi AÇ 

boy alandır. 

INGtLlZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU • lsTANBUL 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye h astanesitte lazım olan 2000 adet ya~k 
çar§aiı ile 1250 adet nevresim açık eksilt~eye konulmuştur. .. .. v- • 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet MUdürJ,üi'ı binaauı-
ia kurulu komisyonda 8/12/937 günü sa at 15 de yapilacaktK. 

2 - Muhammen fiat: Nevresim 212, çarşaf 113 kuruştur. . 
3 - Muvakkat garanti: 368 lira 25 ku rı.:ıştur. 
4 - İstek!iler şartname ve nümuneyi ller gün komisyonda görebilirler. 
5 - 1stek1iler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya

Ztlı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komısyona gelmeleri. c789h 

( TARAÖA İSYAN EDEN SAÇLAR 1 Elueriya bulunduklan yeri terketmek arxuıuada 
olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Ahştırınız 
·Bunun en iyi çarai 

PERTEV BRiY ANTiNi 

l\lı..deni kutularda olduğuııdan terlubi ve tesıri değiı;ımez. Nazleye, 
soğuk algınlığına, Nevralji ve b~, diş ağrılarına seııelerdeuberi 

tecrobe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilAçtır. 

A L G O P A N h~r eczanede bulunur, 
ismine ve- markasına dikkat 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
ı - İdaremi11irt Cibali Tütün Fabrikası etı-afına tartnaınesi JBW."ibiBce yapıla

cak trotvarla binanın harici badana ifi pazarlık usuliy~ ebi1'meye konul
mttflur. 

II - Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat teminatı '13-98 liradır. 

m - Pazarlık 7/XIl/937 tarihine rastlıyan Salı g\i.aü saat 14 de Kabaı.,ta Le
YUrm ve Miibayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle hergün IÖZÜ geçe tub~en 
a!mabilir. 

Y - İsteklilerin pıİzarlık için tayin edi.ien gün ve saat~ ya.karıda 8Ck geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. cB., c78fY1> 

Bayramda yalnız 

KIZILAY Gazetesi 
Çıkacaktır 

Müracaat yerleri: istaabultla, P..taae ~ Kmlay Mtif Wiro
AL Teleioll! 22653, 

İstanbulda, Postw arkasında Kalınmaaude Jeena=M 
İliacıı.k KoHektif Şirketi. Telefon: 20094 • 96. 

SON POSTA Sayfa ıs 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızlığı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 

1 k baz·1 defeder Bugnnden bir şişe MAZON abnız. n 1 • Hiçbir mQmasil mllstahzarla kıyu 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu: lstanbul Yeni pos
tahane arkasında 

! 

1 
1 

\ 

• 1 
MM.1411 

l 
1 

HER EVi SEViNDiRECEK BiR HEDiYE ~ 

NEKER 
Elektrik divar saatleri 

Elektrik cereyanına lüzum olmaksızm, 
kurulmadan, adi bir ceb fener pılile 

1 O ay kadar çalışır. Makinesi hava.va 
ve toza karşı muhafaza içerisindedir. 

1( ~ 
Avrupa ve Amerikada eski usul zem:- f ~ berekli saatlerin yerini tutmuş o:an 

~ ~ N E K E R elektrik saatlerini alınır. 
Bilcümle tarulrnış saatçilerde bulunur 

Türkiye Umum Acentıhgı ve toptan satış yeri : 
Maruf NE K ER cep ve kol saatleri deposu, İstanbulda, Sultanhamam ci

varında, Katırewğlu buıında 3 üncü kat 5 - 7 No. da. 

RENKER KARDEŞLER 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

~tmeye konulan if: Haybe1iada sanatoryom birinci paviyonunda yapıla-
cak tamırac işi. 
Keşif bedeli: 1493 lira 97 lruru§. 
Muvakkat garanti: 113 liradır. 

Heybeliada sanatoryomu birinei paviyyonuncia yaptınlacak olan tamirat ışı 
açık eksiltmeye konulmU§tur. 

ı - Eksiltme 8/12/937 günü saat H,3 O da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai :rviu
avenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

~ - Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje ve keşjf hülasasiyle buna müte.fen-i diğer evrak komisyondan görülebilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Tiraret Odası ves;kasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeJer ve bu işe benzer 1000 l:ralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğün • 
den alımş oldukları müteahhidli.k vesikasile muvakkııt garanti makbuz veya ban-
ka mektublörile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c7892:t 

IŞirketi Hayriyeden: 
Bayramın ikinci Pazar günü müstesna olmak üzere adi günler 

tarifesi tatbik edilecek ve yalnız o gün Köprünün son postaları: 
ısı ve 184 numerolu seferleri 25 er ve 188 numerolu sefer de 

15 dakika sonra yapılacakbr . .._ _____ _,, 

Istanbul Liman 
işletme idaresinden: 

ı _İstanbul ve Trabzotı limanları için muhtelif tip, evsaf ve kabiliyette vinç
ler ısmarlanacaktır. 

ıı _ Bu işle alakadar ve tam bir ihtısası olan müesseselerin idaremiz fen he
yetine müracaatla şartnameleri almaları ilan olunur. 
nı _ İşin yüksek teknik hususiyeti itibarile, idaremiz, alakadar müesseselerin 

bilhassa mühendislerinin ve fen mümessillerinin müracaat etmelerini bildirmeği 
favdalı bulmaktadır. 
İv _ Müracaatlar en IOJl 15 Birincika nun 937 Çarşamba gününe kadar yapıl, 

mak lazımdır. 
v _Müracaat edecek müesseseler şimdiye kadar diğer başlıca limanlarda vü

cuda getirdikleri mümasil tesisat cetvelini ve mezkfrr limanlar idarelerinden al

dıltları muvaffakiyet vesikalarım ve bu işdeki ihtisaslarını tesbite yarıyacak 
diğer vesaiki müracaaUarında tevdi edeceklerdir. c796h 

#"--------------~ ..... ------~ ...... -------
l:l•fJ:JIJ:ii Son Posta 

Yevml, Siyall, Havadis n Halk &"azetesı 
fm$1MZl11ATI * 

-SaıgHiler Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
anJ5lnda t S TAN B U L 

.saadet )'CD'Udır 

BOZKURT 
T.UA' LEVAZIMATI 

TAM TEMINATLIDIR 
TÜRKİYEMİZDE: 
Bütün şehir ve kasabalarında 

satılmaktaı:br. Israrla aram.ağı u

nutmayınız. 

çONKO: 

Gazetemizde çıkım yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. ~.P· ~ 

TOR.KİYE 1400 7ö0 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. - . 

G.ı.n cwalı geri 1Jerilma. 
llônlardan me.'aliyet alınma. 

Cevap için mektuplara 10 kurU§luk 
Pul ilivesi lhımdır. 

Posta kuNaı: 7U İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

Telefon : 20203 
Sana TÜRK O~LU TORKTEN 
BAŞKASI YAR OLMAZ. ... ıı....-----------· 
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KANYAK KiMDE VAR? 

Bayram münasebetile 

~~m; ..... 

"'":;:;:~~;;.»:·:·:·:·• 
~~:<=::::~ 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

, iktidar,· 
Bel 

1
, gevşekliğl, 

Derman sızı ık, 
Vücut n cımaaın 

yorgunıuounda 

pek 'müessir ve emin 
bir uaçtır. 

Kui:ut!lu 200 ku.ru• 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

muhtel'Cm halkımıza yeni plAklarını takdim eder. 

------------------------------------~--------··· MOŞERREF ilan Tarifemiz SAFiYE 
ŞAHANE GÖZLER 

AX 2025 KÖŞKÜM VAR 
DERYAYA KARŞl 

GiRESUNLU AVNi 

AX 2028 

.\X 2027 

AX 2023 

NlNAY AR8LANDI 
GENE BAHAR OLDU 

MUKADDER 
O KOÇOCOK 
GELiN OLDUN 

RiZELi SADIK 
RiZE OYUN HAV ASI 
ATE\1M VAR 
KOLOM YOK 

lU.~ OLUR BİR OÜ:N 
AX 20M YANDIM SANA -

Neva gazel 

ELAZIZLI OSMAN 
KAŞLARIN KARASıNA

.AX 2001 UYNEDBM DAÖLAR 
DA0LADI BENl 

SEYYAN 
GELMEZ OLDU HlÇ 

AX 2922 SESİN O GÖZLERİN 
NE KADAR KARA 

URFALI CEMiL 
BAHÇBLSR MENEKŞE 

AX 2026 AMANIN AKŞAM 

OLDU 

--· Birinci sahile 400 lturuı 
l lıinci .Jıile 250 • 
V ,üncii N#tİ/e 200 • 
Dördü~ii .aiti/• 100 • 
1, .ahileler 60 • 
Son aahi/c 40 ı 

Muayyen bir mQddet zarfında fazla. 
ca mikdarda il'1ı yaptıracaklaı· 1ıynca 
tenzilath tarifemizden i&tifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyreK sayfa 
illnlar !çin ayn bir tarife derp~ 
edilmiftir. ~ 

Son Posta'Mn ticarl Danlarına aid 
işler için f\I adrese mu:acaat edil· 
melidir: 

' .... 1 ......................... .,,~------~---------.... ~ 

Dik ve sarp çıkışlı Ulu
dağına tırmanan acemi bir 
dağcının otele gelir gelmez 
ellerini hohlıyarak soracağı 
ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir 
dağcının hiç bir zaman böy
le bir vaziyet karşısında 
kalmasına inıkan yoktur. 
Çünkü o, çıkacağı yer ne 
kadar dik ve uzun olursa 
olsun dainıa sırt çantasında 
Tabii Kanyak bulundurur. 

Tabii K'<lngak yalnız 
Uludağında kullanılmaz. 
O, rütubetli ve nemli yer
lerde soğuk algınlığına kar
şı en iyi bir tedbirdir. 

Daima soğuğa maruz ka
larak çalışan bir aile baba
sına akşam eve döndüğü 
zaman sunulacak en iyi 
Ş8g, bir fincan çaya karış
tırılmış bir kaşık Tabii 
Kangaktır. 

f ·.,, •• • ~ ..J-. ' •• • • ·=~ ' -~ 

Gripinin Mucizesi 

kolay en .çabuk ve en ucuz geçirmenin ıstırubm ve ağrının en şid
detllslni, en çaresi bir kaşe CltlPIN rumrıl\tır. Mıdeyi bozmaz böb

rekleri ve kalbi yormaz. 

UCUZ - TESiRLi - ZARARSIZ 

icabında gUnde 3 kate ehnablllr. 
'fnklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Oriplıı isteyiniz. 

~· ~~· ' _.: 

Sular idaresinden: 
Yapılacak tamirat dolayısiyle 7~/12/937 Çarşamba gecesi Üsküdar iskele civaı-} 

ı;,ıe ihs.aniYe &emtinde auywı kesiieceği sayın Üsküdar halkına ilin olunur. ... 


