
Göz o 
KULAGI 

D i Li 

Yazı PAZARto-IKINCIKANUN 1937 Idare lflerl telefonu ı 20203 Fiatı 5 KW'Uf 

Partiden Atatiirke minnet ve şükran 
Başvekil · davamızın' yegane 
ınüsbet hal yolunu gösterdi 

1;~;-:----~~-'..~~ ::~~r!k~Aıak~~araya muYualfllllerinde l.met Lı&ntl Ue rörlifih'lerheıa 

ekleyeceğiz ve Sancak meselesi dün 
gö~ceğiz! tekrar partide görüşüldü 

•• Başvekil, Türkiye ile Fransa arasında bir anlaşmanın 
.... ~zunıundan fazla yegane müsbet hal go/u sagılabilecegini söyledi 
~ Untide d·· "' Hariciye Vekili, davayı sür'atle neticelendirmek iç1n 

.. uşmege Fransada görülen temayüle işaret etti 

~--u_z ınahal yoktur r T~!...... ilıetinin· • d • • b" b" . • .-.1!!:.:-= •• tediı ._ Hatipler unt. m ava ıçın ıç ll' teYI esll'lem-.uu 10)' er. 

r~~~~•anın nıüa~ lf-1 Ir • 
1 

Bü~erin millet ideelini.tec:~aüm ettiren faaliyetinden minnet ve 
tırk;.... • • em e ecı tara ı -- L.L.~:ı A . ,__ .... · h" 1 

.,e t~rn kabul'" .. lt"" 6. tükranla DUDC'uaer. tatürk'e kartı ıöaterileo fÜAn~D ve ~vıp ıa e-
fekline varılıncuaymulrmcl un cl ır rine bütün Parti enıbl tezahüratla itt:irik etti 

Pek k a a ar, a-
% F ~o tecrübeler yapacalrtır. 

ranarz milleti ile Türk milleti 
e ka hak ve aci OÜ!t eıaıı Ü%e· 

tırulmrı1 1 .. .. .. b. anı, puruzıu% ve 
ır cloıtlult teıiı eelecek 

iirLl ~aTratıncaya, yani Sancak 
~ erı .. lı ;;-un g 1 tır olaralı almaları la· 

~ "l e en hakları alıncaya ve Fraıı 
ı e ara cl 

caya k nıı.ı a meıele kalmayın· 
adar mücadeleye devam 

eel eceği%. 

Yazan 1 Muhtttln Blrgenl 
eçirdı- · 

Suniz son hafta içinde ga· 

Uz 'f~~~nflzik safhalannı gördüğü-
Ur. Ye • Fransa ihti1afında son 

ı ı v~ nde göze çarpacak b r sa lah 
ı on ır. Çıkmasını istemediği işi 
0 an a ~avnıe etmekle iftihnrı meş 

1 ıesk apolyonun mernleltcti, bu 
aı «k, i Babırui usullerile ~e karıŞ" 
Ptıkta~enış bir. oyalama sevkülceyşi 
ıvct k SOnra şımdi meseleyi müsta

orunuy ararile mütaleaya başlamış 
berle1 norh. Eki günden beri gelen Jaa-

' 1 ayet · ba-le ~ • ışe M. Blumun müda· 
la<'ağ1 vare~ ~eseleye hal çaresini bu
A.tıcak, ~dını teyıit ~tiğini gösteriyor/ 
Yasctın. :ransa da mustemlekecilik si-
tok enı,~ı nıiidafif.crj bu işe daha p2k 

. J (~ıkannaya çahşacaklarından, 
P' v-. 7 inci sayfada) 

Frans1zca Tamn makalesi Ankarada bedbini ile karş1land1 

Atatürk Ankara iatuyonunda 
Ankara, 9 (AA.) -C. H. Partisi grupu, Başvekilin daveti üzerine bugün 

saat ll /30 da Dr. Cemal Tuncanın başkanlığmda tpplamnı.ştır. Müzakere, Ha 
riciYe Vekili Dr. Arasın sözü ile açılmıŞtır. Harldye Vekili, si:yast wziyeti. 
Partiye ve emtarı umumiyeye arzetmek için toplantı talep effiğini bU'dirmlJ
tir. 

Çıkar yol bulmak için 
Bundan sonır-a M. Vieoot ile büyük e lçi Suat Davaz aras&.ndald mUli.ka1ı 

(Devaım 3 üncü aayf .. ) 

Atatürk İstanbulda 
lsmet lnönü, Mareşal Çakmak, 

Vekiller büyük 6nderi Gazi 
istasyonuna kadar teşyi ettiler 

Ankara, 9 (Hususi muhabirimizden) - Atatürk bugün saat 16 da bu
radan İatanbula hareket buyurmu,lardır. Istasyonda Meclis Reisi Abdül-

halik Renda, larnet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak, Milli Miidafaa Vekili, 

Hariciye ve Dahiliye Vekilleri, meb'uslar, Erkanı Hükumet ve kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından uğurlanmışlardır. 

Başbakan lsmet İnönü, fevzi Çakmak, Dahiliye ve Harici ye Vekilieri 
Büyük Önderi Gazi istasyonuna kadar teşyi etmışlerdir. 

'--- ,) 

Antakyada Türkler grev 
ilin etti 

bütün çarşı kapand. 
Sancakta Türkler aleyhine çalışacak çetelere .;ilah 
dagztnııya başladılar. Türkler müşahitlere otuz altı 

vesika ve bir muhlzra verdiler 
Hama, (Hususi) - Mü.şahıtler An- di alınan habeı-l~r şehir dahilinde ôü· 

takyada Sancaktan seçilen 18 kişilik tün Türklerrn umumi bir grev harekE"
Türk heyetini kabul etmiŞtir. Hatayh- tine tevessül ett kllerim ve bunda tai 
!ann dilekleri şifahen anlatıldığı glbi mamen muvaffak olduklarını göster • 
heyete 36 vesika ve tnhriri bir muhtı- mektediı·. MahııHi tazyiklere karşı biı1 
ra da verilmiştir. protesto olar. k bütün çarşı kapanmt't 

Antakyada grev tır. 

Payas, 9 (A.A.)- Antakyadan şim- (Devamı 3 lineli •yfada) 
. 

Yunan Kralı baharda 
memlekeiimize geliyor 

Ankara 9 (Hususi) - Büyük Şefimiz Atatürk'le tanışmak üzere dost' 
Elen milleti kralı Sa Majeste Jorjun memleketimizi ziyaret edeceğı anla• 
şılmaktadır. Ziyaretin tarihi henüz tekarrür etmemiş olmakla beraber ha• 
hara doğru vaki olacağı söylenmektedir. 

C. F. R., Galatasaray - Beşiktaş 
muhtelifini 4 - 1 mağlüp etti 

Romanyalılar çok sert oynadılar, bizim takımımız 
vasat bir oyun dahi gösteremedi. oyuncuların 

birbirlerile anlaşamadıkları belli oluyordu. 

Dtlnkn maçtan bir enstantane 
Romaeyanın C. F. R. takımı Hk ma- ~n ziyade bi.ı kör dövüşü haliN 
~ dün Taksim sta~munda Galata- arzediyordu. Bunun da muhtelif se 4 

saray • Beşlataş muhttelitl ile yaptı ve beplen vardı. Evve:ı:a ta~ıınların muh
bire karşı dört gdi i1e galip geldi. tdit olarak çıkması, sani!Yen sahanıD 
Maçın tafsilitına giırmeden evvel fiU ı berbat bir halde adeta bir çamur der-

nu söy:Iiyeyim lci: Dünkü maç maç ol· (Devamı 7 inci aayfacla) 
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r 
Hergün a Hayatta mes'ut olmanın en güzel çaresi a 
---

Giornale d' İlaZianın 
Makalesi 

·--- Yazan: Muhittin Birıen 

'''\\U/I/!1/~ 
' ~ « 

~ 
D ünkü gazeteler Giornale d'İtalia 

(Ciornale ditalya) nın bir maka
lesi hakkında Anadolu Ajansının ver
diği bir tel.graf babeTini neşrettiler. 
Bu makalenin İngiliz - İtalya itilafınm 
akdı rnünasebctiyle yazılmış ve Akde· 
nizin siyasi meselelerinin tetkikine tah 
sis edilmış olduğu an'laşılıyor. Bu ara
da Boğa2l1ar meselesi tetkik edilirken 
ebu meselenin İat.Yya He Türkiye ar&
sında doğrudan doğruya halledileceği
ni» söyl'eyen gazete, Montrö konferansı 
rejimine İtalyanın da i~irak eyleyece
ğim haber veriyor, demektir. Bizim 
içın bir Akdeniz meselesi olmazdan eV· 
ve!, Türkiyenin emniyet ve se~ameti 
meselesi olan BoğaZlar rejimini Italya· 
r.ın da olduğu gibi kabul edll'(lğine za
ten şüphe yoktu. Onun Montrö konfe
rrmc;ına :ştirak etnncyişi arada bizinıle 
i.alyayı aHikadaT ed€n meseleler bu
lunmasından değil, İtalya ile MiHetler 
Oemiyeti arasında mevcut olan vazi
vetiten ileri gelmişti. Bunun için İtal
;.anın Mont.rö rejimini kabul etnıe~i 
gttyet tabiidir. 

Hayatta he.rıkesin gayesi ayni şey
dir: Mes'ut olıh1ak. Herkes saadeti bir 
güneş- şeldinde tasavvur eder ve o
nun altın şulelerinin hayali karşısm 
da mest olur. 

Fakat, herkes llll€S'ut olabilir mi? Başınızı arada bir kere arkaya çe-
Hayır. Mes'ut olamıyanlar, kendile- virip sizden aşağıdaki kalabalığa da 
rinden yUkısek olanlara bakanlar ve t>akmaiısınız ki mes'ut olasınız. Böy-
gözlerini· daima yükseğe, daha yük· le yapmayanlar ne kadar yükseliseler 
seğe, daha yükseğe, dikenleıtrır. gene mes'ut olamaz:lar. 

S~~~) 

* 

(sOz 
Ispanyanın 
Kadın sefirl 
Sefarethaneye 
Alınma dı 

Taraftar değilim 
Edebiyat mÜDtesipleri bir yerde 

toplanmı~larclı. Edebiyattan bahse
diyorlardı. (Edebiyat ıniintesipleri 
bir yerde toplandıklan zaman ııe -
den bahsederler ki!) ~)erinden Jııi .. 
ri: İtalya ile Türkiye arasındaki müna-

sebetlere gelince, burada Giom:.ıle - BEm, dedi, herkesin konuştu-
d'İtalia'nın, vaziyetı tam zaviyesinden ğu cibi ya:z.ması taraftanymı. 
miitalca ettiği fikTinde değiliz. Çünkü, Muharrir Kimran Şerif te arala-
Türkıyenin İtalyaya karşı husumet ve nncla idi Birden bin söze kanştt: 
t::mnıyets.zlik gösterdıği doğru değildiı· - Bebebeben bububnna kak.a\a 

T .. k" . b . t ı tiy-, tata.A---'tar ..2-..2-..2~1=-ı. ve ur ıyenın böyle ir vazıye a mn- ...... l&ftMW..I. ucucıu ... aa.uu ·- -sı için ortada sebep te yoktur. Türki- ~ 

ye. hariçte hiç bir istikamete mütevec- Londra sokaklarında 
cih bir tecavüz siyasetine sahip olma- Gargara 
dı~ı için herkesle dost1uk yapmak si- . ....-e, .. oklıla .. 

1 yase.ini en sağlam, en rnüsbet usuller- l~ıı ı- ı. 

le takip e<lebiJecek bir memlekettir. Londrada ckh-
Btmun için Türkiye, İtalya He de hiç fetli arip aalgını 
bir dhHSı o]madığını bilerek kendi ta- vardır. Bu aa1gına 
rafından daima İtalyaya dost memle- karşı tedbir aı,. 
ketlerden biri olar.ak bakmıştır. İtalya-

mak üzere hüku· 
mn Türl<iye ile bir davası olması ve Ispanya hükumetinin, l1veçe tayin 
bu yü7JClen de Tü~i'-'enin İtah•aya hu- rnet herkeain gün 

" " ettiği yeni sefir bir kaaındır. Ismi de d b' k k surnet \'e emniyetsizilk ile bakması e ır aç ere 
Senora lzabel dö Palenaiya'dır. 

meselesine gelince, Türkiye için bu ba- Eski sefir hükurnete muhalif oldu- gargara yapması· 
kımdan da ciddi bir rnesele yoktur. nı emretmi~tir. 
Vaktiyle bazı İtaltyan gazeteleri bazı ğu ve oturduğu binayı terketmediği i- Şimdi artık het 

Çin yeni sefir mecburen bir otelde Q- d k k mimasız neşriyat yapmış.u. Gazetecile- yer e, 10 a ta. 
r'in her yazdıklaırına lüzumundan faz- turmaktadır. tünelde, tramvay· 
la ehemmıyet vermek \azım gelmedi- Senora lzabel İspanyanın ilk kadın da, toplantılarda, 

DA 
Amsterdamdan -
Tolıyoga 
Davul lle seyahat 

1940 senesi oTimpiyadlarının Tok
yoda y&..,ılacağı malumdur. Resimleri
ni gördüğünÜZ ·ıu Amsterdamlı spor 
mera.klısı bu olimpiyacl oyunla"'ranı" 
retrneğe karar vermi~ler, ve şimdiden 
hazırlanarak karadan ~ola çıkmışlar
dır. Hunun ,için de ,!lusuııi sur~tte ve 

davula benzeyen bir ar.la yapmışlar
dır. Bu arabada elbitieleri, karyolaları 

vardır. Yalnız c:lavulun içini o ~ekilde 
tertip etmişlerdir ki, ne kadar teker
lenirse tekerlensin içindekiler bal aşa
ğı gelmemektedir. 

Reddedilen takvim ğmi hilmiyen ve son elni senelik tari- diplomatıdır. balalarda herkes 
hirıde haricin mütemad'i tecavüzlerine Dansink/i vagonlar ağzına bir ilaç al- Bugün kuHandığımız takvimin bir 
ui,'Tamış olmamızdan dolayıı. fe\•karnrle Iklgradda intişar eden Vreme gaze- makta ve aargara yapmaktadır. çok mahzurları varmı~. Iki bin iki yüz 
hassas bır hale gelmiş olan bır kısım doksan iki senede bir gün farkediyor-
Tüi1k efkarı umumiyesi üzerinde bu tesi yazıyor: B h b · b' Fran 

Ç k ı k d ı d . u a en veren ır •ız mu- mus, sene tam :J65 gün olamıyormuş. 
ntıl<:lr'iyatın tesı·r yapmamış oldug~u ;..:ı_ ıt e os ova yanın ev et emır· h . . d L d aya 't . . 
~~. .ıı arrırı, 'u sıra a on r gı senız Ş b t .. d .. k ·· bazı a ı ·m 

dra edilemez. Fakat, gerek Tü:rk hüki'ı· yolları, yemekli. yataklı vaaonlar gi- k d b u a ayı gu u muş, Yar · 
1 v so aklarda gargara ~sin en aşka bir bazıları ise :~1 imi~ ... İ•te buna kar•ı met'i ve gerek Türkıyenin ekseriveoti bi damı salonlu vagon ar da yapmaga T Y r 

üzerinde bunhmn hemen hemen hiç te karar vermiş, ve bu vagonlar ortaya şey duyamazsınız, demektedir. bir çok kimseler çare clüşünmüşleı:: 
sirleri olmamıştır. Sebep te şudur: Tür çıkınca bilhassa gençler tarafından fev Fransızlar 1937 sergisine Bunların en meşhurları tanınmış 
kiyenin İtalyaya karşı emniyetsizli~ kalade rağbet görmüştür. .. • l l içtimaiyatçı Auguste Comte'dir. Au-
ve husumet göstermesi demek Türki- Hükumet bu vagonları Prag ile kış muthış hazır anıyor ar guste Comte seneyi 28 zer günden 13 

Sözün 
Pazarlıkla mücade/1 
Etmeliyiz 

.__ ____ lamet HuUI,ı 

. cıaili •
1 

stersenız Mahmutpa~ 

kfına. giretim, i.Sters~ız :St 
çıkıp: cma'kıtu fi.yaıb ın fre.Ilk~ 
çeveletip camekanma asın~ b 
zaya girelim, ve laalettayill * 
karta. lım... Mesel'a bir kurtl 
bm: 

- Bu kumaşın rnetresi ]tııçl 
-On lira. ~ndı· 
~ bitti mi, hayır, asıl iş trol F 

sonra başlıyor : Lo 
- Be~ liraya olmaz mı? -~1r •Ya si 
Az mı verdim. Durun e:v- ruk · 

söz vardı: 1 ll 
- Hiç veıımessen yaırısını man 
De.n d" ş· d. b .. u~ rtı ora _. r:er !· ırn ı u soz 'i- tes· 

de.ğiştırmış1er: ,. . 
• 1ııı ,.rınd 

- En çok ve.rıırsen yarı: la 
Ben de aza değil, çoğa gıttı hab 
- İ~anı yok. #lıtı . e 
Sualimin cevabını ald.ızn. ı. 

ne iş bi tme<li. Bak daha k011 
401\dr 

- Ben de almaın. tılul 
- Peki size sekiz liraya b 

ty~ d 
- Olmaz be~ lira ... ':' es' 
-Altı! e ya 
- O da fazla beş.. t.lüs 
- Veremem ! ~n 
- Ben de gider, başka Y li Al 

rıın. ka 
B.a yerden alacağımdafl Yı 

dim. Kapıdan çıkıyorum aJ11' 
çağırır: 

-Buyurun verelim. ·• kı 
Nasıl dediğim gibi değil ~ı· A 
Metres'ine on lira istemişti· ga 

liraya aldı'k. 
Benim kabiliyeUro bu der~cho 

tiyor. Benden daha çok kab1 

olduğu gibi kabiliyetsiz1er de 
Yani bu kumaşın metres~ otl 
dört bra·v.a kadar alınabi"lir. . ~ 

- Dogru bir iş mi? 
Diyoı-sunuz.. Doğru iş oJTI 

ben de sizinle beraber:im. 
Teraziıti((llt~esi~ · M _kad91' 

değrldir. Ekşrl< metre ınsanı b 
dar aldatmaız. Hatttı ih..ikiır bl 
yanında hiç kalır. Terazinin lı 
ki birkaç. gramın mürtekibi 0 

sik mt-tre azami yüzde on n(! 
dır. Ve ihtikiır nihayet kafası 
cek bir yılandır. 

Fakat pazarirk terazinin ~r. 
metrenin eksiğini, ihtikiırın 9 :tö 
nefsinde topladığı gibi üstel'i~ k 
da, abcıyı da yaılancı1ığa, ah1 

ve emniyetsiı-Jiğe sev'keder. 
Hileli teraziyıle, eksik mct 

tikarla mücade~den evvel 
mucaclelc etmeli ve onu ortad 

yeni n kendi kooendisinden emin olm, lıa sporları yapılan istasyonlar ara~ında Fransızlar 1937 ~rgisine müthi, aya taksim etmiş ve artan dört aüne 
sı_ dem_ ek'tir. Halbuki bizim kend_i ken-j ı'şletmekte ı'mı'ş, vagonların ı'rinde yı'r- k d 1 5 k d · · · t' Sun'i adamlar artık bit ~ surette hazırlanma ta ır ar. ergi o- e ısım vermemış ır. l 
d1mızden ne kadar emın olöugumı:·!: . 'f . h d d b'l ki · B k • 13 d - k,- 1 görrneğe başladılar. Amerikıt 1 

1 
h k . .. .. .. .. .:ı d B' mı çı tın ta atça ans e e ı ece en miseri radyoda verdiği bir nutukta u ta vım • ay an mure Kep o ~ b'' 

er esm gozu onunue uruyor. ır b. · · 1 k d ı__ kinist , kendi~inden ~vvel " 
8 memleket diğer bir memlek~te kar~ı..,ı_ır ~ıat vArmış, mü~ilı.:. o ara ra Joyu <•bu aergi medeniyet ile yeni bir mer- duğu için kimse tarafından ucğenil- mış olan mÜhendislerin biritl 

ancak kendı keıxlisinden emin olmadı~ ullanıyorlarmış. Bu vagonlas bı hes- hale olacaktır>> _:ıemi-:tir. memiş ve sanki 12 aylık sene uğurlu • 
d f ı k 1 bal k 1 ° -r 13 hem olarak bir Robot yapl111

' ğı zaman enmıyetsiilik ve husum~t sa gi işte az a a a ı o uyormu~. geçiyormuş gibi herkes • Ün şeame-
gösterebilir. Türkiyenin her türiii kııv avdette bir çok kimseler yoruldukları Serginin jçinde int izamı ternin et- tinclen bahsederek korkmu~ur. hot kendisine müracaat edef1 

vetleri :kendi topraklarımızda kendinıi ve sakatlandıkları için dans etmek he- rnek vazHesile mükellef 15 bin polis Zengin olmanınyeni yolu re kız buluyormuş. 
zi heıfıangi bir tecavÜZe karşı müdafaa vesini kaybediyorlarmış.» bulunacaktır. Iki milyar ampul yana- Haberi yazan gazete, ~ 
edebileceg~ine .kiıfı buiundug"undan ta- d 1 k Cenubi Avustralyada Kornenburg yapıyormuş diye merak edef1 ..on cak tır. Halka sergiyi o aştırma üze-
mamen emin oJduğumuz müddetçe hiç larını pekala hatırlanz ve gene bu- re ..JOOO kişi tavzif edilmiştir. mahkemesi bir karı kocayı tamam beş zahatı vermektedir: 
kim;eye kwrşı emniyetsizlik gösterme- nun içindir Iki Türk efkan wnumiye- ··-·---·--··-··············-····-······---- senedenberi yüzlerce inaanın saffet le- (1 Robotun eline iki doltt~e 
~ize Iüzum yuktur. Çok iyi biliriz ki sinin ekseriyeti ve Türk hükumeti hiç bugün bunları söylemek vesilesiini ver- rinden istifade ettikleri suçile, ağır yorsunuz, bir düğmeye ha.51JI 
ItaJlya akıllı insaniann kafalarile idare bir zaman İtaJıyadan bir tehlike gelme-ı miş olduğundan mcmnunuz. A'kdtmize hapse mahkum etmiştir. para derhal Robotun avucurı oJ~a 
ediliyor ve on4ar da pekala bilirle;- !d si ihtimalini ciddiyet1e mütalea etm!~ sulhü sük\m getireceğini ümit ve te- Bu karı koca garip bir dolandırıcı- luyor. Ve bi.·az ~onra RohD' ı 
Türkiye, rnüdafaada çok kuvvetli olan deg-iUerdir. Bizim en zayıf zamanır~nz ... l menni etti.g-imiz İngiliz - İtalyan iti!a- ı 1 su" nde bı"r pla .. kan ın u"zer ı· nde lık usulü bulmu~ ar ve sene erce tat-
bir milletm vatanıdır. Bunun için on- da dostane tavırlarını hatırladığınıız fından soma eğer Ti.i'Ji(iye - İtalysn re$imler peyda oluyor, bıı 
lartla Türkiyeye karşı herhangi bir t~- İtalyanlann, vatanımızı müdafaa husu münasebetaerr de daha dostiın-e bir dev- bik etmişlerdir. k j l 

ık . · d t b· ıı · b' 'yorlar evlenmeg~ e talib olan er e~ cavu-z fı"krı' ol'arn ...... Buna ragmen,~ eg~er nd 1..~ t" ı·· k t1 h 1 b d 1 ısı e o omo ı erıne ını , ._ su a ın:r ur u U\"Ve ere sa ip o du re girecek olursa un an en evve d r 
arada ge9ffiiş şeyler varsa, bunlar da ğumuız bir zamanda bize tecavüz etme memnun olEıcak bizleriz. İtalya ile 'l'ür ~ehir şehir, kasaba kasaba dola~rak yor. Beğendiğini işaret e e ~ 
nihayet dedikoduların ve bı'raz da ı·k; • · d" .. ekJ · "ht' ı d. .. b •vlere ug~ ruyorlar, hayır cemiyetleri tu n eline iki dclar daha sıkışti· ~ l• • gı uşunec -erıne ı ıma vermek ha- kiye arasındaki iktısa ı munase etler .. t ,. 
milllet münooebetlerinin iyi'liğini iste~ kikaten aüzurnsuz bir şüphe olurdu. 0 !kadar sı.kıdır ki dostluğun kuvvetlen- namına, herkes ne verirse topluyorlar- bu sefer 0 nurnaraya isabe 1 
rniyen provakatörl.le.rin eseri olmuştur. * mesi her iki taraf için de kazançtan mış. Bu suretle dehşetli zengin olmuş- dının adresini alıyor.)) .. 
Mill-etler arasında'ki münasebetlerde Sa•1abiyettar İtalyan gazetesinin bize başıka birşey olamaz. Muhittin Birgen larmış. Cahillere evlenme mıJ •C 

bu gibi şeyler her zaman görülür, fa- ~- ---~ [ · 
kat bunların bellı baş1ı büyük tesirleri r 1 verilnıeyen mem e 
olmıyacağL ~ikaro;. İ S T E R İ N A N İ S T E R İ N A N M A ! F enlandiyada okuyup .~: 

meyenlerin evlenmesine rnıı .. 
Kalkh ki, Gioıınale d'İtalia'nıh da de-ı Bir tanıdığım~• anaat1ı: ı kahvaltısı, öğle V(' akpm yemekleri de dah11 olmak şar- . N"k .. h d . . J'1ltı 

diği gi-bi, İtalyanın Türkiyenin Za'-·ıf 6 '.. . mezmış. ı ·a aıresıne 
~ •Geçen hafta dünyamn en pahalıı memqeketlerinden tiylc giınde ( ) I iırık li.rası aldılar. Isviçreden dönünce denler üm mi iseler onlarıo 

zamanlarında dalıi Türk vatanına '"~ÖI.. birl snyılan İsv:çredeyaım. Burasının e.n büyük bir ute- Ankaraya gittim. Banyosuz küçük bir oda için yemeks~z . k •jl 
dikmemı'ş oldug~u bı···"e de malum· d"'ur. 1' ...ı.. k 1d B d ba d C) d·ı umumi menfaat namına ı. ,... .l'n~ ·a ım. en en nyolu büyük bir oda için sabah olarcık gün e (.) lira iste ı er.• k'• 
Mılli mücadelenin en rnühim devirle- İ . ı Fakat işin garibi şurada d 
1 !nde. İtalyanların bize karşı daha zi-. S TE R 1 NA N lS T ER 1 N AN M A ! 1 kndar, F en~andiyada bu yiiı e 
ya~ d~t~~b~ va~ycl ~mış clduk- ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~·~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 1ud karnrı olmamıştır 



Sayfa 3 

e Antakya. İskenderun ve biz 
Yazan: Selim Ragıp Almanların ısPanyol F asına 

huliilü endişe uyandırdı 
Askerlerden rnaada mühendisler ve teknikçiler de 
Fasa çıkmışlar. Alman ajansı ise asker çıkarıldığına 

dair haberlerin asılsız olduğunu bildiriyor 

A ntakya ve İSkenderun mesele.:;in 

d'e hakkın davasını müdafaa e· 
den Tür'kiye hak.ikında birkaç günden 
beri türlü tünlü isnatlar ortaya atılma· 
ya başlandı. Bu arada Türıkiyenin mu
ahedeleri tadile doğru gittiği, hududa 
asker yığdığı, bu haliyle eski impara· 
torluğunu ihyaya matuf ibir manevra 
yapmakta olduğu hissi ve kanaati u
yandırılmak istendi. Bütün bu şayiala
rın hiç bir esasa istinat etmediğini sôy 

niyeti hakkında birtakım uydurma ~;y 
ler işaa edenlerdir. Bınaenaleyh, ha .• 
lıyı haksız hale getirmek içindir ki s• n 
zamanda meydan alan şayialar orta~ a 
çıkarılınışlardır. Maamafih davamızın 
bütün dünyada uyandırmakta oldu.~u 
akis te gösteı'iyor 'ki esasta çok yeriı.de 
bi'f nokta üzerine parmak basmış lıu· 
lunuyoruz. Paımak bastığımız bu (1 .ı· 

vanın bizce bır an evvel halledih .;i 
mathiptur. Çün'kü uyuşturucu si ~-i 
müzakerelerden usanç getirmiş bir Ifil 
letiz, son zamanda gösterdiğimiz sabır· 
sı11lığın sebebi bu olduğu gibi heııü~ 
müzakel'e safhasında bulunan bir m~
seleyi, askeri bir emri vaki ile teyit 
edecek kadar usul biltmeyen bir miilcl 
değiliz. Cemiyeti Akvamdan çekile<'ı!· 
ğimıze dair ortada dönen rivayetler 
ise, şimdilik, sadece, fantezi mahiyetin· 
de addolunabilecek tahminlerden iba· 
rettir. Binaenaleytı as'h yoktur. Aslı o
lan şey, davasından emin olan Türkün, 
bu hakkının bir an evvel dileğine uy· 
gun bir §ekilde hallolunmasını 6Ör· 
rnek istemesidir. Vaziyet bundan iba
rettir. Bundan ötesini ancak hadisat ta· 
yin edebilir. 

F 
9 (A.A.) - Almanların is- umumi -hissivata teroema~ olarak di- denizaltı gemLc;i Melnla limanında de· leınek, hakikati tahrif etmek sayıh-

asına n··ı· ol s . . Lonar · u ulleri hakkında P:H is yor ki: mir atmıştır. m az. urıyenın istik!lali temin olunur-
sıyasi ~=rası.nda~i müdavelei efka· cAgadier'e giden meşhur Alman kru Birçok Alman mühendisleri ve tek· ken Antakya ile İskenderunluların 

k bir e dıPI.omatik mahafiı pek vazörünün unutulmaz hatırası bir keı: mkçileri MeLiUanın hinterlanddaki de· haklamnın da bir esasa bağlanmasını 
henunıyet atfetmektedir. daha ba~a bir şeki~de canlanıyor. Şı- mir madenJlerine gelmişlerdir. isternek kadar tabii ne olabilirdi? Türk 

manların İspanyol Fa . dık· mali Afrikaya ayak basan Almanya Asiler Madridin içerisinde Cumhuriyetinin gereık bu ınıntakaya 
' orada ~ni kıŞlalar ve s.ı~a gır ·~ faydalı ve rengin ümitlıer karşısında Avila, 9 (A.A.) - Havas Ajansı bil· is't'iklal veril'mesiııi isterken ve gerek, 

.tesis ettikleri ve ~!~tervııs- bulunu,~or. Rif madenıleri bu :sergüzeşt dirivor: Asiler dün büklımelçilerin daha geniş bir fi:krı itilaf gösterip hiç 
:rınde tahkimat ya ld • a ~o~ neticesinde elde edNece'k menfaatl'erin i-..'"Uvvetli mukavemetine rağmen Madri olmazsa bu mıntakanın, müsavi hak· 

a Parise gelen pı ıg~.h a _j en ehemmiyetsizlerinden biridir. 13u din içerisinde karn Aravaca'yı zaptet· ka malik, müstakil, fakat teşekkül ede-
beı·lerden M Eden h b m~ ey 

1 
ı sayede Ahnanya kabileler üstünde nü- mi.şlerdir.' cek bir konfederasyon şeklinde Suriye 

1 uı·. · a er ar 0 - fuzunu 'cra edecek. gerek Fasta ve ge- Mad!rrt, 9 (A.A.) - Madrfit önünde ile raptı münasebet eYlemesinin de mu 
asıt tefsir ed' 

1 
rekıse Cezayir<k Fransaya yeniden taz- asilerin dünkü ve evvelki günkü kuv· vafık olacağını söylmek, ne şunun, ne 

~~~~ra, 9 (A.A.) -1r arı F 
1 
y.ık edebUecek ve Schacht tarafından vetli tazynderi şiddetin'i kaybe~ gö. de bunun hakkına bir tecavüz addolu-

uıuı etmek .ist'emele .mant~rı~ J- istenilen veniden müstemleke taksimi rünmektedir. Muharebe d"evam etmek· namaz. Bu baı;iz ha'k!kın verilmesini :s-
i'~~~ürın~ştüı·. rı ma ua 1 en meslsini ele alacakbr. te ve fukat Madridin batı qimalindeki temiyenlerdir ki Türkün halis ve a~ık SeJim Rag-ap 
~y h~m~~ribu~m~ Y~bwv~u h~~ar~biry~k~~~iz~-~~==~=~~~~-~==~============~~ 
M'üs~~kta~ı~: Cebelüttank, 9 (A.A.) - K-a~i•ksdcn ıjiddet1e mukavemet etmeleri , n\hayet sa nca k m e s e ı e s ı• d u•• n 

l ve ıtımada şayan memba· Cebelittanka yend gelen bazı kımsele· laarruzu ağırlaştırrnışt.ır. Asiler çok te ~ 
lı A~~ en raporlara nazaran kuv • rin söy.lediğine göre, isimsiz ve bay;rak lefat vermişlerdir. Sabahleyin hükft.. d ı 
. karaan nlÜfı~zeleri geçen pazar SIZ gemiler hemen her. gün Kadikse met tayyareteri asi mevzilerini bombar tekrar parti e go·· ru·· şu·· du·· 

Y 
~a Çıkanbulştır üniformalı A1man ve Halyan kıtaları dırnan etmişlerdir. 

enı b. · 
'ar· 

9 
ır Agadir hudisesi nakletımektedir. Almanlar tekzip ediyorlar (Baştarafı 1 inci sayfada) 

ıs, (AA) . kısmına Ahna- Fasın Ispanyaya Casablanca, 9 (A.A.) - Bu son on Londra, 9 (Hususi) -/\'iman D. N. tafsil etmiş ve bununla, Fransa Başvekilinln meseleye bir çıkar yol bu'llnaıc 
leşıneleri dola .n. kıtalarının çıkıp gün zarfında muhtelif sınıflara mensup B. Ajansı bu akşam neşrettiğ'i bir teb· için müdahale kararı, Fransa harici.yes'inden te~it o1unduğunu ve büyük elç~ 
Agadir hô.di ).ısıle matbuat yeni üniformalı Alman kıtalarının Melilla- li'ğQe, Alman askerlerinin İspanyol Fa.. M. Ponsot'mın bir teklif getirmemesi, vaktin darlığından maddeten mümk-ün 

sesınden bahsetmekte ~ da karaya çıkara'k yerleşlikleri bildirıl sına çıkft.ıklarına dair ecnebi memba- olanadığı suretinde izah olunduğunu ve iıki hükftmetin, Cemiyeti A.kvam mec· 
cho de Par· mektedir. lardan verilen haberleri kat'iyyehle tek llsinin toplarunasını üç gün tehirde mutabık olduklarını ve hükümetimiz na-
~ ıs gazetesinde Pertinax Üç Alınan torpıdo muhribile birkaç zip etmeıktdlr. mına Paris konreransında serdolunan 1Jek1ifin, vaki talep üzerine daha etraf 

---=---:::::::::ıı::ı=:=:====:====:~=:=========:====~=;~:=:=::=::=:=:=:=====::: lı bir proje hal'inde bugünlerde Paris hükümetine gönderileceğini bildi.Tm . .;. 

~aınvay Şirketi talebe pa solannl ll BiRiNci JNöNü tiröostıar1m1zm temennneri 

Ş ubat n i hay et j n d a ver e c e k ~1i:a:JM.N o ~~ı::.: ~:::.=,~:r~~:~~!:~~~z ~~;.,B!::;!~:~~~~r:~~~~:~:~~.~~ 
1 setmiştir. Her tarafta Fransa ile Türki ye arasındaki mese!-enin iyi "'ir anlaş-

enıilatlı t -:= \ Bugün Birinci lnörıü zaferinin 16 ma ile hi tam bulması temennisi, dosta ne olarak izah edilme'ktedk. 

b 
.~r.ı.feden yaş ve mektep kaydı olmaksızın ıncı y:ıldönümüdür. 16 yıl önce Bur- Fransada görülen yeni temayol t sa ınınkıkasında bulunan o zamanki 
u un talebeler istifade edecekler dü.şmanlanmız, iki fırka ile taarruza Dr. Aras mUlahazalannı hülasa ederken, Fransa ile aramızdaki meselenın 

nasıl blr halie varacağını tahmine müsait maddi bir de1H henüz olmamnklq 
beraber, meseleyi ciddi olarak tetkiket.mek ve süratle neticeye varmak iç.n, 
Fransada görülen temayüle işaret etrrıek istediğini ve bu itibaPla temasları 
sü'ki'ınetle beklemek muvafık olacağı mütaleasında bulunduğunu ifade etme ı 
ği vazifesinden saymış'tu-. 

A nkara 9 Oiu ") l 1 b 1 ı·stı.fade ede- geçerek İnönü mevkiine gelmişler, 
nvay ~irketi t ı susı - stanbul maksızın bütün ta e e er ve orada MiTalay İsmetin mukaveme 
r · · h a eheye - · y 1 k ·ıA 1 b 1 ıçın, azır! - verecegı pa· ceklerdir. apı aca tenzı at ta e e e· tine maruz ltıalarak ters yüzü dön-
k d ıgını a k 

a ar ikrnal n.ca mart sonu- rin ikamet mıntnkaları ile mektepıeri- müŞlerdi. 
tır . Nafı·a V kA edebıleceğini bildir- d k f l İnönü zaferi istikHil tarihimizin en e ı nı·n bulundug-u yer arasın a i se. er e-
IÖrınü~ k a eti bu müddeti fa:l· parlak zafoer!erinden biri, hatta birin 
ik et m~ . a~arı şubat nihayetinde r~ münhasır olacak, bu mantakalar a- cisiıdir. Bu zafer, Türk imanının, yok 
tenzilatt:~•y ~t~irkete emretıniştir. rasında talebelerden ikincide yüz para luk içinde bil-e memleket müdafaası· 

G
. . _:_ ve rnektep kaydı ol- birineide beş kuruş ücret alınacaktır. "na taalluk ettigi zaman ne kadar kuv 
llh ··f ..-. v-etle şahlandığını gösteren en baı·iz 

ed nu uslar1 ihbar 1 Antahgada ~iirkler :...b_ir_m_i_sa_ıd_~_. --------: 

~nkar:~ıe<~e mükafat Grev iliin etti bütün Atinada bir Türk 
•rın ususi) - Gizli nü- Çarşı hapandı 

Yazıını h kk . . S • • l tıce k a ındaki kanun mu· (Ba~ tarafı t ıncı sayfada) ergtSl QÇl lgOr 
anunun •· · J-·ı k en :ı a Iner ıyete girdiği ta· HükUmetın te§VıAl .e me tep çocuk-

de 
Y sonra mekt• .. f ı larından mürekkep bır kalabalık Suri-

e nı uın nu u:ı arı • ~- ek b"t fl . ere, alına k ye bayragı çe~er ı ara arın ıkarnet 
11• Verilmesi 

1
... ca cezanın yarı- gfıhı ötıünde bLr mukabıl nümayis te-

•tı rnekturn a~~~dı. Dahiliye \'e· şebbüsünde bulunrmıŞ!arsa da gUlünç 
trıern ı nufuslnrı ihbar eden biT .suretıte hiç bir netice alamadan da-

lrnernesiu~.~rına bu mükfıfntlarm ğılmışlardır. 
t ~iştir. Tiirkler aleyhine tahrikat 
ltısa ttıilli Haiep, 9 (Hususi) - Suriyenin Tiir'k 

F m~d_afaa Nazırı hududuna ya~ı? köylerinde Türkler 

0 
asa gıdıyor aleyhine tahrı~al . Y.apılmaktadı.r. Bu 

ndra 9 (H • tahrikatı takvıye ıçın bazı merkezler 
aüdafaa ususı) -Fransız mil- \i.ıcude getirilmiŞtir. 
.1 nazırı D ı d" , . ı ;ıe Fas' . a a ıye nın bu ay Çete ere ilah 

r a gıdeceği haber verilmek- Lazıkiye, 9 (Hususi) - İskenderun 
D l<ıd. . ha,·alisine gonderilıni§ olan Çerkes oö 

ıyenın t k"k . . f d b" d u se-y h . ~t ı mahiyetınde o- liıkilerı c ra ına ırer e yedek silah 
n -ıtlar ~ ~tı~e bazı yüksek rütbe]; verilme!kle<itr. Bu silahlar Türklet· a-

a ıftırak edecekt. leyhLne çalışacak çetelere iltihak ede-
:/ek;-:---___frl•k ır. eel~ .şah·o;·ara verilecektir. 

Ermeni ve Araplara vcsik~tlar iınza 
"'• ettiriyorlar 

Ila i ları B 'rut. 9 (Hususi) - Sancaktaki ha 
zı Ermeni v .\rap.aıa Meı'dup tarafın 

C ·ı.z/ugor dan ın zn e,tırilen ~·eni \'e.,ikalaı·, yticc 
.cr fr n kombcıe t--öndcri'm~tir. Bu mazba a-

ı 
1
e 

1 
gLn.ı.n kıy:mett(>n dü me- 'ar1a. S:ınca.;:ın. Ttirkler tanıfındaıı 

9, p .ra ekektrik kilovat fiatinı ının kt:nd· ~rine lazyık ) apılacağı end se i-
adar uc 1 _ ıc. Fı ınSlZ mnnda ımlan a.vrılma~ıa ı 

ı,. \ uz ıyacagı anla · 
• en.j t istenmektedir. 

• k Cdiı::;~fe bl c ubattan ıtıb t· •••••••······••••••••••••• .. ••••••••••••••••······ ..... 

an- ge a~1anacaktır Ru rife 1;: 1. )..ınu bır. ub.ltian ;Libar;;~·-·· 
nın iı arn .. ' 

d ce.. v:ay ucrellcrinc d, lt>!;:.tı k Jdlo\ atını 14 k w U§a lııdıı-ecl.'k-
gı tahm· ~..:ı..: 

ın \..'-lılmcktedir. Ta· 1 tir. 

Yunanlı dostlarımız tarafından gös 
terilen istek üzerine hükumetimiz tara· 
fından Atinada bir <<Güzel San'atlar 
ve Neşriyatu sergisinin açılmasına ka
rar verilmiştir. 

Sergi ayın 2~ binde açılacak ve şu· 
batın 1 ~ sine kadar devam edecektir. 

Sergi için tahsis edilen yer Atinanın 
mar u f Parnasos salon larıdır. 

Serginin tertip ve idare ine Bay Sa
lah Cimcoz memur edilmiştir. 

İzm:rlilerin Adanaltiara 
yardımı 

İzmir, 9 (A.A.) - Adana su taşkının 
dan ıarar gôren felaketzcdelere yar -
dım içm İzınırlilerin §imdiye kadar 
gi)ndeı diklerı para mikdarı 1540 lirı:t· 

yı bu.muştur. 

Yardım dc\·aın etmektedır. 

Yugoslav - Euigar paktı 
P) ın 15 inde Belgradda 

im zatanıyor 
Atina, !) (Hususi) - Yugo. la\'yn 

1e Bulgaristan arasında imza edilecek 
dostluk ve ademi tecavüz muahedesi· 
Pin bu ayın on beş:nde Belgradda im
. ı edileceği hcıberi alınmıştır. Bulga· 
:stan Başvekili Köse fvnnof Belgrada 
~iderek muahedeyi imza edecektir. 

Türk milleti dava için hiçbir şey esirgemiyecek 
Bundan sonra hatip1erden Refik İnce, meselenin hukuki ve siyasi safhıı. 

ları?ı tahlil ~tmişt~r. _D~'":an~ Türkiy~ için milli mahiyetiıni tebarüz ettiren 
hatıp, esas sıyasetımız ıtıbarıyle mese lenin sulh yıollarmdan haU•i asıl arzu 
muz olduğunu, ancak diplomasi, mü ey yidesiz arzuları ehemmiyetli göıme· 
mek şi-arını henüz kaybetmediğinden, tegafül ctmemeğ• zaruri saydığım ve 
Türk milılelinin dava için hiç bir şey esirgemiyeceğini ilave etmiştir. 

Atatürke minnet ve şükran 
Hatip, müza'kere usulleriıne ve dava mn aldığı şekle karşı büyük Önder in 

millet 1dealini tecessüm ettiren faaliyetinden minnet ve şükran hislerivl'e 
bahsetmiştir. Bilhassa Atatürke gösterilen şükran ve tasvip hislerine bı.itün 
parti, engin tezahüratla ~tirak etmışt ir. 

:;ovyet dostluğu ve milli davam1z 
Hatiıplerden. Hik~~t Bayur SovyetRusyanın emperyalizm ve manda alev

bindeki prensıplerının bu vesile .ile detezahiiı·lel'ine .şahit olmak ve hali hazır 
da iki tarafın dos'tu olmakla beraber bu mildi davamızda bizim kadim dost.· 
luğumurun icabatını .görmek jsted'iğini ifade ctımiştir. 

lsmet lnönü yegane ç1kar yolu gösterdi 
Başvekil İsmet lnönü, milli rneselenin ciddi ve itimad olunur bir müza· 

kere usulüne girmekte olduğu hakkında, arkadaşı, Dr. Arasın tahminine is· 
tirilk ettiğini ve Cemiyeti Akvamda, bizim muvafakatİmiz olmadan bir k~
rara varılmıyacağı cihetle, mesele hakkında Türkiye ve Fransa arasında bir 
anlaşma hasıl olmasının yegane müsbet hal yolu sayılabileceğini, ve gerek 
partiden gerek efkarı umumiyeden sabır ve sükuııetle önümüzdeki on, on 
beş gi.ini.i takip etmesini dilemiştir. 

Parti icap ettikçe toplanacak 
Başvekil, vaziyette müsbet ve menfi her teheddülü si.ir'atle bildirmek j. 

çin parti grubunu icap ettikçe, toplaııtıya çağırmaktan geri kalmıyacağını 
ılave etmiştir. 

Bundan soma Ba.tvekil, Reisicumhurun milli heyecan ve iradeyi daima 
en iyi tecessüm ettiren görüş, hassasiyet ve faaliyetinden ,ükran ile bahse-. 
derek vaziyelin icabatı üzerine, fasıla vermek mecburiyelini görCğü Istan
buldaki ikameline avdet etmesi için hükumet, yeni vniyelin müsait oldu. 
ğu mütaleasında bulunduğunu söylemiştir. 

Pariste don yeni temaslar yapı ;dı 

Paris n. ~Husu.~i) - Tü.ıkiyenin .Paris Biiyük Elçisi Suad Davaz bugün 
tekrar harıcıye musteşan Vıenoyu zıyaret etmiştir. 

Iki devlet adaını arasında cere-yan eden konuşma çok dostane olmuştur·. 
(Devanu 8 inci sayfada) 



Yoksul talebeleri 
himaye 

Bütün hayır teşekkülleri 
bu sahada bir elden 

idare edilecek 

A 
Boğaziçi ve 
Şirketi Hayriye 

Ll 
Fatih noterinin 

mu hakemesi 
Bir müddet evvel yanan Sarıyer Zimmet miktarının tayini 

vapur iskelesi yanındaki Şirketi Hay- h k b k 
riyeye ait gazinanun yeniden inşasına ıçın ~u abemke ldıaş a 
karar \'erilmiştir. gune ıra ı 

Gazinoya bir takım ilaveler yapı-r Dün ağır ceza mahkemesinde zirn-
Maarif Müdürü, kaza parti başkan- lacaktır. Bu civarda şirkete ·ait deniz mete para geçirmekten maznun Fatih 

ları, Halkevi başkanları; mekteplerde- banyosu bulunmadığından gazinon un noteri Şükrünün, başkatibinin ve dak
ki himaye hey'etleri reislerile Kızılay önüne bir de deniz hamarnı inşa edile- tilosu Münevverin duruvmalarına de
ve Çocuk Esirgeme Kurumlan mü- cektir. Bir gazino sahibi belediveye vam olunmuştur. 
messilieri dün Vali ve Belediye Reisi müracaat ederek Büyükclerede as;i bir Maznunlar yerlerine oturduktan 
Muhiddin Üstünd~ğ'ın riyasetinde şekilde deniz banyosu yapmayı teklif sonra mahkeme reisi Refik Noter 
Parti binasında bır toplantı yapmış-ı etmiştir. Yalnız bu gazino sahibi bu Şükrüye: 
lardır. banyoyu yaptıktan sonra Boğazda bat- - Burada bir evrak var. 52 liralık 

Toplantıda ayrı, ayrı birer teşekkül ka bir banyonun inşasına müsaade e- pul yapı~tırılmaaı lhım iken hiç pul 
olan bu cemiyetler ve birliklerin bir- dilmemesini ve bu hakkı kendisinin beş yapıştınlmamış. Evrakta sizin imzanız 
birlerinden habersiz hareket etmeme· sene istimal etmesini istemişse de Şir- var. Bunun sebebini izah eder misiniz, 

lerini ve yapılan yardımlarm tekelden keti Hayriye Boğazın muhtelif yer- demi~r. k 
k ld 

lerinde deniz hamarnı ve plajlar yap- Noter Şü rü ayağa kalkarak: 
ve toplu bir şe i e yapılması ve yar- k ·k• 

mayı programına idhal etmiş olduğun- - Biz evra ı ı ı nüsha olarak tan-
dırnın yalnız ilk mekteplerdelti fakir · _ı_ • l h' 1 · h.. d' dan bu istek redde<iilmiştir. zım eac:rız. Ş sa ıp en ucum e ınce, 
takbelere değil. orta ve liselerdeki fa- Şirketi Hayriye baharın gelişile he- i~i bir an bitirmek endişesile kendileri-
kir talebelere de leşmili mevzuu bah- raber Boğazdaki imar planının tatbi- ne verdiğimiz nüahalara pul yapıştır-
sedilmi~ ve bu i'in "aslı surette takip kine başlayacaktır. mayız. Sadece imzalanz. lt saatinden 
ve temini için bir komisyon seçilmiş- sonra noterlikte herhangi bi.r memur, 
tir. Yeni Japon daire n·üshasını pullar ve iptal eder. 

Seçilen komisyon bir haftaya ka· Sefiri geliyor Noter kanununun 77 inci maddesi mu-

dar b ir program tanzim edecek, bir haf B k 1 A d cibince pul üzerine imza atmak mec--ir aç ay evve vrupaya gi en 
ta So. nra tekrar umumi bir toplantı ya- J A k B El T buriyeti yoktur. Pulların behemehal aponyanın n ara üyük çisi o-
pılarak bu program ve tesbit edilen kugava memleketine dönmüştür. i' sahiplerine verilen nüshalara yapış-
esaslar etrafında görüşülecektir. Türkiyeden derin intıbalarla. ayrıl- tınlması da icap etmez, demiştir. 

Pulların noterin imzaaile mi yoksa 
Programda derpiş edilen gaye ta- mı ş olan T okugava, Tok yoda memle-

1 dig-er noter memurlannın imzatıile mi 
halluk ettiği takdirde stanbulda öğle ketimiz hakkında büyük alaka uyan-

iptal edilebileceği meselui mahkeme
yemeği yemiyen muhtaç tek bir tale- dıran bir konferans vermiştir. 

ce karanlık kaldığından ikinci yeni bir 
be ka1mıyacaktır. Bundan başka, köy Japonyanın Holanda elçisi Taka.to-
mektepleri de dahil olduğu halde sene mi bir kaç güne kadar şehrimize gele- ehlivukuf teşkil edilerek bu hususta 

b 1 lazımgelen izah.:ıtın onlardan alınma-sonunda ütün ta ebeler sıhhi muaye- ı ek, T okugava.yı istihlaf etmek üzere 
k d h sına, pulların kimin imzaaile iptal e-neden geçirilece , ağ aYasına ihtiya- Ankaraya gidecektir. 

dilmesi lazımgeldiğinin tesbitine, zirncı olanlar Alemdağında bir kampa 
h h Fat ayi kl.ml·n yaraladtg"'t henüz mete K. eçirilen miktarların ayrı ayrı gönderilecekler, deniz avasına i tiya- •• n: 

cı olanlar da Floryada kamp kuracak- b ll' d ~·~ ehlivukuf marifetile tayin edilmesine 
lardar. e 1 egl karar verilmiş, muhalı:eme başka güne 

Geçen gün Ortaköyde Büyük A- bırakılmıştır. 

Ho/anda/ı bir 
Heyet şehrimizde 

yazınada yaralanan Fatmanın kim ta

rafından yaralandığı henüz anla~ıla

mamıştır. 

Polis F atman~n ifadesini almıştır. 
F atma kendisine atef eden adamı tanı
madığını söylemiştir. 

Bütün hataklıklar 
Kurululacak 

Sıhhiye Bakanlığınca memleketi
mizin bütün mıntakalannda bu!unan 

İnhisarlar idaresi 
Bazı sigaralar hakkında 

iyi bir k~rar verdi 
İnhisarlar Umum müdürlüğlinden 

almmışıtır: Satışı ibiıuıisbe ağır olan 
yüksek nevi sigaralarm uzun müddet 
bayHer elinde kalıarak bozulmasına 
ve halka hayat ve bozuk mamulat sa
tılmasına mani olmak maksadile, pa-
ketJerln altına ( ...... tarihinden sonra 
sa-tı1ama-z) ibaresinin derci inhisarlar 
idaresince usuı ittihaz edilmiştir. 

Sırf ıtütün müstehliklerinin piyasa -
dan daima taze mannilat tedarik ede· 
bilmeleri endişesile paketlerin arka -
sına yaozılan bu ibarenin, o tarihten 
sonra o ınevi sigaranın imaline nihayet 
verileceği şek1mde tef.sir edildiği gö
rülmü~ür. 

Bu yüksek nevi liigaraların im.aline 
muayyen bir tarihte nihayet verihne· 
si, yahut piyasadan kal'drrı1ması mev
zubahis değildir. Sayın halkımızın bu 
~etlerin aritasına konulan tarihe bil
hassa elikkat ederek satılma mühleti 
geçmiş sigaraları ~tm almamaları rica 
olumU'. 

lstanbulda zirai teşkilAt 
genişletiliyor 

Vilayet dahilindeki zirai teaiaabn 
büyütülmesine karar verilmi-ştir. Aynı 
zamanda ziraat müdürlüğüne tabi mü
esseselere lüzumu olan bütün ayniyat 
eşyası da alınacaktır. Bu hususu temin 
için 9:37 bütçesine tahsisat konduğu 

gibi müstace1 işleri önlemek için de 
bu sene bütçeainde münakale yap.ıla
caktır. ................................... .._... ____ _ 

Pek yak1nda 

A 
T 
T 

J 

Memleketimizle Holanda ara~ında 
ticari ve iktısadi münasebatın takviye
ai için müzakerelerde bulunmak üze
re, bu sabah, bir Halandalı hey'et ~eh
rimize gelmiştir. 

Bakkal Hüseyinin sabahleyin er
kenden F atmayı evde bırakıp çıktığı, 

hadiseefen dükkanda haberdar olduğu 
da iddia edilmektedir. Fakat şimdilik 
zannaltında bulundurulmaktadır. 

bataldıkların kurutulmasına karar ve-1 ve v:ıryet• trupu beraber 

Dört ki,iden ibaret olan bu hey'et
t~. F elemenk ticaret nezareti m üstesa
n ile diğer yükselt erkan da bul~n· 
maktadır. Hey'et, şehrimizde tetkikler 
yapacak ve iki memleket arasında ak
tedilecek ticari anlaşmayı hazırlaya· 

rilmiştir. Bu suretle ısıtma ile müca
dele teşkilatının daha müsmir ;ıetice
ler vereceği anlaşılmaktadıT. 

Kurutma arneliyesine muntazam 

Varidat kontrol memurluklara bir planla başlanacak ve bu i~ yer yer 
1 intaç edilecektir. Bataklık mahallerde-

Yeni ihdas olunan varidat kontrol ki suların akıtılmasına ait projeleri 

NEREDE? 
l'llılnouı Btıtdııını 

S ehir 1i'gatrosu 
~hlr 1'tyatroeu 

Tepebaşı 

dra u kıs.nında 
tO-t-937 gOndnz 
saat 15.30 da 

ak~am saat 20.00 da 

Haliç vap 
Belediyeye kar 

başladılar 
Haliç vapurları işletl11e-

a1an ve bu işi muvakkateJI 
rakan Belediye bu hattan ll? 

ticeleri almağa başlamıştır· 
Memur adedi azaltıiJ111Ş• 

bir takım masraflardan 
dilmiş, a~gari masrafla 
man alınma yolu tercih 
ğundan bu işletmenin 
geçtikçe düzelmektedir. f.ski 
manında mütemadiyen 
dare yeni şeklinden sonra 
etmeğe başlamıştır. ş· 

lar üzerine kapatılmaktadtf• 
Yapılan istatistiklere 

bel~diyenin üzerine aldığı 
haren bu zamana kadar 
yüz bin lira kar temin 

Yakında toplanacak ot.Jl 
misyonu bu vaziyeti de 
hasılattan borçları tenzil 
rife komisyonu altı aylık 
dıktan sonra senelik kar 
larak hesaplanabilecektir · 

Belediyenin motör 
Belediye muhasebelerine 

emirle her şube mıntakasıııd' 
al&yette bulunan motörleri~ 
tetkik olunması bildirilrnifli' 
lerine müsaade edilen bütiif 
rin bu suretle her sene 
rilip verilmediği kontroldaıt 
bulunacak ve hali faaliyetti 

.UPU~ırrl.d 

resmi tahsil edilmemi' 
gelinirse vergileri bir misli 
lınacaktır. _...,-;J. old 

Hacimli eşya tari~ eh 
Pamuk gibi hafif olduğı~ ,.r. 

yer i~gal eden hacimli e~1 
için navlun tarifesi mevcııt 
Şu günlerde navlun 
mi~ bulunduğundan Ticare,'., ........ ,

11 

bu şekilde bir tarife lı 
re bir komisyon teşekkül 
komisyon alakadarlarta _ ........... ~ .... 

rak tarifenin taslağını 

----Mi'L'Li""s"f·N··· E ...... M.-.. ,_ .. ur.• 

Bugün ve yann son 

ROSE 
MAR 

JEAN~TTE MAC 
NELSON 

Boynk muvaffakiyetıerle 
ediyor. 

Kadıköy Sureyyada 
l&&.ı .... .....-

Halk O pereti memurluklanna, vazifenin ehemmiye- Lehli su miihendisi Mösyö Pol Lutski 
ti gözönüne alınarak, yüksek tahsil tanzim edecektir. Yann akşam 

S görmüş veya maliye meslek mekte- ---------=--------- r saat 21 de 

cak tır. SORTOK 
• üpheli ölüm binden mezun olanlardan tavin edi!- Cildiye \'e :ıntırcviye nılltahassısı ~r~: kı?a~~~~ 

Küçükpazarda Büyük Kutu hanın- mesi Maliye Vekaletince kar~rlaştırıl- Dr. Ç 1 P R U T gnndUz saat 15.30da, Zozo Dalmnsın 
d 1 B k b 30 d iştirakile a ça ışan oşna Ali dün birden ire mıştır. Bunların ayni zamanda vari- &ıyothı, Rwı ~~ef•rdhımeııi ıtıruındıa Potrta aKşflm saat 20. ıl 

düşerek ölmüştür. Bel ed iye doktoru, d at müdürlüğü ve tahakkuk şube şef- ;•o~iiilc:iiatıiiıııiMiiıieiilymıilii .. niiiclıt •"'liılar•t•ım•a•n'•' •T•el.ef.on.:341ı.11.351:3••••L•Ü•K•0•S••"•A•Y•A•T•••••I!•N•A•Y•I•L•E•R•••-~ 
ölümü şüpheli gördüğünden ceset liklerinde en az bir sene iyi çalışmış .ıtll 
Morga kaldırılmıştır. 1 olmaları da şarttır. 1 

Kiiçük Haberler 
Kon.o;enatııardakl İhtilif .l\Iuallimler ft Dat Sporları 

Konsen'atuar şeflerinden bi.r gnıp Vali 1 Muallimlerin da~ - kayak sporlarına a
Ye Belediye Relsl Muhlddln Uustund:ı.(;'ın 1 ıı.şmalarım temin içln dün blrlncl ilk mck
rlynseU altında bir toplantı ynparnt l:on- l t.epte blr toplantı yapılmıştır, Da~cılık kliı

servatuarda çıkan ihtll:i! etrafında ronış- bu şimdilik muallimler için gezmeler terti? 
meler yapmışlardır. ı edecek, e.k.sersizler yapılacak, bu suretle 

Kayı~a.tı ı·oıu 1'apııacak da~ - kayak sporlnnna ba§lanacaktır. 
Tirarı J:Jçimiz Halkevinde Spor l'eri 

Tiro-n Elçlllr,rtne tny1n edilen All 1urk, l Halkevinin yanında 14 bin lirnya satın n- ' 
dün Ankaradan şehrlmlze ~clınlştlr. Bura- lınan arsaya kapalı spor yerı yapılma.;ı içın 

1 
dan Tirana gidecektir. proje hazırlanmıştır. Yn.kındn inşaata b;:ış- 1 

1\tuaınele Veri:'·.,; \'f! Sana~ i Rırliki lan:ıcaktır. ı 
Bir tnkım formnl!tel<'rin \'C knr k<'11ı- Terkos Şebekesi Geııl letiliym· 

~ın önune gecmek idn munm<'le V~'l'f l inin Terkos şebekesinin genişletilmesine de-
tahsil .şeklinin değişıirılme:.ınc luzum ~u- 1 vnm edilmektedir. 936 yılında yeniden 52!JO 

rülmüştur 1 metre su borusu konulmuştur. Bunun 319:& 

SanayJ Biri ği muamele l'Cr<'hinh: m::ıl metresl istanbul clheUne. 2098 metresl Bey
ı;ümrukten çe:;.il.rkcn al•nmasını ınıl\ahk oglu clheUne döşenmlştir. 
gonnektedir. Göztepe - Kayışdagı - Kadıköy IlLisak 

Ka d ıl öy Hal evinin Koıı•f':-i 

Kadıköy Halkevinden · 
Kadıköy Hnlk!:'\'1 So yal Y.:ırdım 

yolu, ararolann değil yayaların bile geçc-ı 
miyeceği derecede bozulmuştur. Bu yol !"i

Subesi kir tepesi, Kızılt..ıprak, SôgüUüçeşme civar-

Gülme k, d oya d oya g ü~mek ... Eğlenmek kana kana eğlenmek istiyenler ... 

i p E K Sinemasina koşuyor.
1 LOREL- HARD 

ÇOCUK HlRSlZLAR 
10 kısımlık büyük komedi filminde TUrkçe konu1uyorbr. Ayrıca: f, 

Adaaaaıa kurtalaş bayramı, yapılan paUkler ve tezabtlrS 
hmir tuı ıs asvoı ları - '!'uz fl'lırıkusı, TOrk('C sözHl ve izah'ltlı h1d.sat filmleri. Paraııwurıt düııyu -----·V----· eugUn saat 11 de tenzillth m~t;ne 

Bugün TORK SiNEMASJNDfj 
YILMAYAN ADAM 

(Frane•zcı) F'AUL MUNI • BETTY • EETTY DAVIS A'jk, lhtir ll, 
.nen bir pranga kaçi.l~t~· ıın» rIminden yUz defa daha gOzel ve bn) lik. Hiçbır kndı 
lıu kadar mOthış facia ~·· pmamı~tır - Hıçbır erkek ihtirası içın bu dere~e şiddt Le 
meıni~1ir. Erkek ve kadın ınflcadelesınin. aş~ ın en canlı bir nU m tml'SI -.Her adın 

11 
çıldmrken dıı:rer bir kadm on<lnn kurtulmak içın ölnyor. Bu kacıar ılehş<'tlı ve nıertJ 
rOlrnemiştlr. l.nvelen; EHer dOııya haoer.eri. BugUn S88t 11 de tenzı!ilt.ı nuılıııe. 

nenf ntlne S ·rryyn sinem. ı da Mı::• • ..1· Nn

rcdd n ve arkada ları tnr:ıfından Salı nko::ı 

nı bir kon nr 'eriler n ·tir. 

larında oturanların geçit yeri oldu!:cndan -jel•••••••••••••••••••••••••••••••-•&;ı;ai~,_~-18i1D•_........
bc'ed!ye sür'atle yaptırıtmasına karar ver- ' 
mi"t'r. . ............................................................ . 
di~,.r ders aletleri Halk P:ırtlsin,.e ·~tm alı-
narak ı:onderilımşHr. 1 · ••••••••••illi••--• 

Tir k iakılibıada 
S üyük 

terakki 
Milli Film Ffi• :\•n\{fp !•ri J.c•·ıı · .. nu 

Köy nıekt ... ,ıJ!crme luzumu olan harita ve 

aml ı 



10 lkincikanun 
_.,.. -
SON POSTX 

HABERLERi 
• • pye ır 

çe e a 
. şehrin en işlek pazarı halinde ve halkın 
ıyaçlarını ucuzca tedarik ettiği bir merkez oldu 

İzmirde vapur 
bulıra nı 

Kumpanyalar navlun fiat
larını yükselttiler, ihracat 
mallan iskelelerde bekliyor 

İzmir (Hususi) - Türkiye ile 
kontinan yani bel\rl Avrupa limanlan 
arasındaki deniz nakliyatını ellerinde 
tutan ecnebi vapur şirketleri, en na -
zik ihracat devresinde, ecnebi alıcı -
larla satış mukave1cleri yapan ihra .. 
cat firmalarımızı çok mü.ş'kül bir va -
ziyette bı.rakmış bulunuyorlar. 

Sayfa 5 

Küta-hya 

Kütahyada kültür hareketleri 
1 4 birinc.iıldinun tarihinde Viyana -

da bir toplantı yapan vapur J:cumpan- Köylerde yablı mektepler açıldı, imkan ve fırsat 
yaları bizim hatla.nmızda işiiyen va- bulundukça bütün köy mektepleri 
puı:ılar için müşterek bir navlun tes -
bit etmişlerdir. Türkiye :J.imanlarına yablı hale ifrag edilecek 
uğrıyan vapurlann yüzde doksanı bu .. --. -.-.--::....-
karara iştirak eden :finnalarm elin _ Kutahya (Huaust). - Son bır ıki ğunu kısmen gidermekle beraber kül-
dedir. Bu karardan sonra vapur nav- yıl içinde. vilayetto bir çok. yenilikler türüroüzün maddi durumundaki 
lunları hayJ.i yükselmiş bulunuyor. vücuda getiri! - ihtiyaçlarına tamamen cevap ver· 

Antcpte )'eni eserierel en Atatürk bulvan Bu yUkselişte dünya aktısadiyatında- miştir. Bilhassa miş olmıyacaktır. Bunun ıçın yeni 
havallsinde dolaşan bir ramı tatbik etmektedir. Müzik kısmı ki saill.hın ve son ayılarda deniz nak - kültür işlerina yıla ait program arasına daha bir kac; 

Yazıyo C . h cl · · · liyatının ~ni~ nisbette artmasından bu""yu""k blr ehem• mektep bı"nası ın· ı:ıası koyulmuştur Üç 
alısini r: aıtantep cenup bir koro eyeti mey ana getırmıştir. o-~ T • n en kalab lık 1 k"l ileri geliyor .Bulıran seneterinde az miyet verilmek . yıl evvel yanan lise binası harap bir 

m k . . a ve en güzel bir Ev 8por kolu bir at et grupu tef ·ı et • naklivat ve a'\111"11 zamanda rekabet yu··. edi er ~ıdır Eli' b" · . . d b- ··k h · " o~·- t r vaziyette ve mektep de gayri müsait 
nüfusu .. · ı ını tecavüz e- mıştır. Atlı spora a uyu e emmı- ·· d h .. ,rı· •• lan · gıtt k zun en 3 P·1 zarar görmuş 0 va • Kütahya vo S: bir binnda bulunuyordu. Bu yıl Kültür 

8 1 
ı ce artmakta ve eski yet ,rerilmektedir. purcular bugu" n tonaJ· talebinin art • Ba ıra arınd h d d b"' "'k m v kaza mer kanlıgwı bu bı'nayı yenı" baı:ıtan ~·::.mir 

Yerine 
1

:- a arap düşmüt Y.ilayetin kültür hayatın a a uyu masından bu suretle istifade etmek - a • T "' 

kurulrn"k Pdunlı ve haritalı bir te- bir inkİ\!af ve ilerleme göze çnrpmak- tedirler. kezlerile Sapha • ettirmektedir. 
.. tn ır 1 · · H n h" L · tadır. Mıntaka içinde her yı yenı yenı aıen l.imanımız, ihracat için va • ne na ıyc mer • ise binall bugünkü vaziyeti ile ya-

ntep a1tı bin şehit v d'v· ka okullar açılmaktadır. purlarda yer bulanak ~erinden dola- kezinde başla · pıldığı takdirde dahi her y,ıl inkişa.f e• 
d·· düçınan mermi~r 'lıgı ~d k ra Gaziantepte bir de pazar yeri ayrıl· yı büyük müş"kü1attadır. Ekser vapur- tılan bugünün den lise mevcudiyetine tam manasi1CJ 

Pk uş~üştü. Aradan erı e o 1u3 ça mıştır:- Burada köylü tarafından getıri- lar buraya dolıntl.§ bir halde geliyor- ihtiyacına uygun müsait olamıyacaktır. Mektf>""'lerimizd~ 
ın bır ··dd geçen • yı- l b .. 1.. . k d""' dd lar ve pek az eşya ala'biliyorlar. Bil • mektep binalan d b k Id k nıu et zarfı d . b en er tur u yıyece ve ıger ma e- h gı acnz ve a ımsız yavru . ...~r vardır 

oh u ~ telafi etıniıı n ah•se "u zah- ler satılıyor. Arasn ismindeki bu pazar- assa şimal Avrnupası !imanlarına ih- inşaatı bitirilm~k. Kütahya valisi Bunlara hiç olmazsa sıcak bir ög"le ye· 
çe resın Y ve atta 'e -

1 
racı icab eden palamut, valeks gibi üzeredir. Bu bina· Sedat Erim 

ii';t r. e ınedeni bir güzellik ver- da satılan eşy.~ ~e çarşı fiat ardı ara~n- maddeler bir. haftadanberi vapur bek- la Memleketin bu alandaki yoksulla- meği verilmesi günün acil bir içtimai 
"" da oldukca buyuk farklar var ır. e- lemekıtedir. Ildısad Vekaletinin ecnc- r. . • . . . . - yardım meselesi olarak ele alınmı~tır 
~-&eçen sene bitiril A seln bakkalda on kuruşa alınan bir ma- bi vapur acenialari[e doğrudan doğ - _K_a. ramanda kurtlar Bu maksatla Partide faal komiteler teş 
tebi büsbütün 8~~le t?türk bulvan lı Arasaclan sekiz kuruşa almak müm- ruya temasa ~ söyJ.enmekte - kil edilerek harekete geçillniştir. 

ca yen· nuş ve bulvar kündür. ·Burada satılan eşyanın ikinci dir. v }\ h •• ı Ve as" -·- • '' ' ""'"'-" '·----- agı ara ucum Vilayetteki kültür hareketlerine ka
tılması lazım gelen ve üzerinde ehem· 
miyet1e durulan işlerden biri de mer • 
kezde tesis edilen arkeoloji ve entog• 
ratya müzesidir. 

r. Tesis r~ evler inşaıma bir tercih noktası da tazeliğidir. Köy - miz ve sıhhl bir pazar yeri haline ko • 
büyük k d edılen elektrik fab- lü sabah erkenden getirdiği tavuk, yu· nulması düşünülmektedir. · Arasanın ettiler 

u rette ve .r. h . . .. I . . h .. ı·· b t kilde ışıkl d . .,e n ısteni - murta, yag, pe,)'nır vesau er tur u gı- yanı aşında bir de odun pazarı vardır. 
ııı;.u•rt• ... 19 bi ~n ırabılecek bir v~i- da maddelerini müşteriye arzeder. DiTekçi ve bıçkıcı esnafı için de bir 

et ve 
8 

bn lırha sarfile vücuda geti- Burasının yeniden tanzim edilerek te pazar ayrılmıştır. 
e ze ali h 

. Halde 28 . er türlü tesisatı 
17 dükkan dl sebzeci olmak üze-

var ır B 1 d" 
R ha ve b · e e ıye geçen yıl 
'-· Ul fab "k rom liraya çık rı ası yaptırmıftıT. 

J• lira var"d an ınezbaha yılda 20 
ı at tern· 

da 3J bin ~n etmektedir. Buz 
f cek madd 

1 
. lıraya malolmuştur. 

4flt h e erı nıuh f · · ava de 1 a aza ıçın so -
ka günd=~·arını da haiz bulunan 
cek \>:\-»: uç buçuk ton buz çıka

. --cYettedir 
Antep liaik . · 

•. evı bir· _, · • • .wı~ma prog• 

ırneda Yaz gUnle~i.ni and1ran Göynükte mu tarlarla hasbihal 
irn güzel havalar Göynük (Hususi) - Göynükte cati, orman muhafaza memuru Nev -
dd \U~ususi) -Orta Anadolu- köycülük işlerine .. önem vçrilmekte • zad tarafından malumat verilmiştir. Ve 

lıı!"~uer:ı .. t.ı bır kış hüküm .. k r:- dir. Vali Salint Gundoğanın emrile şu- bflhassa hakim Asım Çeliğin yürüttüğü 
>az .. 1 surer en r.r d b"" - k k I k .. ı··ı . u 

1 
h gun erini and .. ı· hatta Bolu n utun ayma arnlar top- ve anlattığı tez er oy u erımiz üze -

l.e a I ıran guneş ı k'" 1 . k lk · . va nr devam et ckt d" lanacaklar, oy erın a ınma1an etrn- rinde büyük tesırler yapmıştır. 
Bır çok ki I m e ır. fında konuşulacaktır. Buna hazırlık ol- Köyler igin beş yıllık programlan 
~~ktadır. ~:ıe ~r pnltosuz sok~~a mak üzere kaymakam Sal&haddin Kıp- yapılmıştır. Bu yıl yollarla', telefon te-

lrun kilosu (
4

) uruşn satılan ko: çak bütün muhtarları toplıyarak bir sisatı, likmal olunacak ve bu ınıntaka
ta satılan &ir ~uruşa, (~2-14) lı- hafta kendilerile hasbihal etmiştir. Bu dayatı mektebi açılmasına çalışılacak· 
lYa düşnıüştü~a a odun fiatı (6-8) hasbihnlde köylerin belli başlı ihtiyaç- tır. 

{1-Iavu} .. · ları tesbit edildiği gibi muhtarlara ka- Köşebey bölgesinde bir nnhiye ku .. 
jodun :~nk~z:ı ve rnülayim geçme- nuni: ~ö~. davaları, köy hesabları ... k?y rolmak için istekte bulunulmuş.tu~. De
y n fakir h rnur alnıağa kudreti ol- asayışı, k~y o_rmanları hakkında hakım re mm.~ında ~ındık yetıştınnek 
• alkı çok sevinclirmekte • Asım Çelık, Jandarma kumandanı Sa- maksadıle alk yaz bır fındık seferber -
~ mi Uluç, hususi muhasebe memuru Ne- liği yapılacaktır. 

-Oh hele ük-
, ş ur Hasan Beyciğim •.. Bu kış, bundan oonra fırtması~ •.• Sağnaksız geçecekmiş.. 

Bir kadın ve bir erkek 
donarak öldüler, erkeğin 
cesedini kurtlar parçaladı 

Karaman, (Hususi)- Soğuklar bü 
tün ijiddeliyle devam ctmeh-tedir. G/j.Jt 
çe köyündeki İbrahim Koyuncunun 
ve Şam Bayat'blann ağıllarına kurtlar 
bücum etmiştir. Bunlardan İbrahim 
Koyunctmun ağılında 3 koyunu parça 
ıamıŞlar, dördünü boğmuş ve müteba 
ki' yüZlerce koyunu önlerine katarak 
dağa atovalamışlardır. Sonradan yapı
lan a.r~tırma neticesinde bu kayunl'nr 
dan yiımi ikisi İpra civarındaki Tatlı
kuyunun içıruh:! bulunmuş ve 3 tane 
de sağ olarak meydana çıkanlm~ır. 
şam Baıyat1ıla:rın ağılına hücum e

den 16 tane kurt hiç bir zayınt yap· 
madan kaçmıŞlardır. 
Tıpiden sonra yapılan araştırmada 

biri kadın biri eııkek: olmak üzere 2 cc 
set bu1unmuştur. Bunlardan erkeğin 
cesedi kurtiar tarafından parçalanmı§ 
bir lınldcdir. Kadın da soğuktan oldu
ğu yerde donmuŞtur. 

İnebolu, (Hususi) - Kış ve kar do 
Iayısile Kastamonu - İınebolu yolu ka· 
panm:ıştır. Çuhadoruğu Ne inebolu a
rasında kar pek faZladır. Buralarda ka 
rm irtifaı 2 ~tre Gtadardır. Yol'un a
çılmasına çalışılmaktadır. Pasta Köre
ye kadar gelmekte, oradan itibaren ya 
ya olarak ve sntta taşınarak getiril
m~tedir. 

c 

·Hasan Bey - Karının istediği bü
tü.n leŞıkiarı a'Ldın galiba? .• 

Bir kısmı evvelc.e kütüphane ittihaz 
edilen Germeyan oğlu Yak up Çelebi
ye ait tarihsel binanın diğer kısmı da 

şimdilik bu işe aynlmıştır. Vilayetin 
dört bucağından toplanmakta olan çok 

değerli eserlerle yakmda zengin bir 
memleket müzesine :malik olacağız. 

Vali Sedat Erim kültür işlerile çok 
yakından alakadar olmaktadır. Bu yıl 
vali altı yerde yatılı köy mektebi aç • 
mıştır. 

Imkan ve fırsat bulundukça üç sı -
nıflı köy mektepleri, beşer sınıflı yatılı 
mektep1ere kalbed ilecektir. 

Grip salgını 
Grip mikrabunu yakaladım: 
- Seni gidi seni. dedim. Ne ister· 

sin bizx:lcnı.. Şehre geldin; çalmadıs 
kapı, kemirmedık baca bırakmadın. 
Hepimizi hastahğma aşıladın. 

Mikrop cevap verdi: 
- Sizi ben gelip aşüa.mndım ki.. 
- A n ink&r da ediyor. 
- İnkar etımiyor~m, hakikati söy-

iüyoıı..un. Bak! 
Bak, dediği tarafa baktım. tıklım 

tıklım dolu bir tramvay geliyordu: 
-Şu tarafa da bak. 
O tarafa da baktım: Tünelden çı· 

kanları gördüm .. Arı kovanından san. 
ki arılar boşanıyordu. 

- Btraz da şöyle yürüyelim. 
Yürudük .. 
-Burası neresi? 
-Sinema! 
-Ne de kalabalık. 
-Öyle olur. 
- Şimdi beni dinle: Bu kalaba:ık 

tramvaya biniyorsunuz, bu kalabnlıl~ 
tünde giriyorsunuz, bu kalabalık si
ncmada oturuyorsunuz.. Gribe tutul
manız için bu kadarı kafi değil mi? .. 
Ben ne diye zahmet ed1p sizi birer bi· 
rcr a~layayım! .. 

:iM SET 
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Grizu patlaması ç 
müthiş bir şeydir 

5 - CiMRi 
r----------- * • .. -----~c 

lnliltiktan 1onra çılıarıjan ceaetler, hep aimıiyah keıilmitfi. 
demir raylar makara tireıi gibi Ji reklere ıarılmıjtı. Kalın 

lar yırtılmlf mukavva o yuncaklara benziyordu 

S abah olacak, cimri yatağından 
kalkacak, ve akşam tekrar ya- \ 

tağına yatacak. Bu iki azman arasında 
geçen bir günlük hayatı yok mu} İşte 
ben o hayatın ufacık bir kısmını 

yazacağım. 

* 
Sabahtır, cimri uyanmıştır .. Yata -

ğından çıkar, terliği vardır ama giy -
mez .. çünkü o terliği altı sene evvel al
mıştır, ve yepyenidir. Giyse eskiyecek
tir. Çıplak ayaklarile pencerenin önü
ne ğider Dışarda yağmur yağıyordur. 
Düşünür: 

- lsraf, der ,bu kadar fazla yağma
sına ne lüzum var. 

Pencereyi açar, oluktan akan au ile 
yüzünü yıkar .. 

Aynayı fazla kullanıp eskitmekten 

Yazan: l'ımet Hıilusi 
• 

Madenierden bir manzara 
korktuğu için giyinirken ayna kartısın- , Maden kuyularıındakıi çalışmarnın .manzaralarile burun 
da değildir. Yalnız boyunbağını bai • , bqılığım. !ılk defa cpara» olarak nasıi ,duk. 

k'i Ku:rci· kumpaeyasından alklı isem, Çıkar.ılan cesetlerin 
larken aynanın karşısına aeçer.. ca~ nefes» kütı1eımesHe ilk yanışım da ,kesilınişti. yüz, göz, saç, 

Karısı da uyanmıştır: b ... ft. _..:ı ı ~~· c 'b'yd~ 
- Misafir, miaafir, bu misafirler • Halcikaten acısı ciğerine çökmOt .. gene u aumpaınyamn 1\.uyusuuua o· dümdüz Sııdnmış gı ı ı. 

- Bugün ne yemek pişirıek.. den de bıktım. Bizi mahvedecekler. C-- Ç k -,_k b .du. nı.mağa im'kfm yok!tu. y 
Cimrinin birdenbire renai a- .... - tür. ün ü ay&JL a ısı çarnurianmış .. 

tar ·. lir kahve içerler .. haydi diyelim içsin- tır. Bir ay evvel boyattıiı ayakkabıyı Saç dibinde arahacı olarak çalışıyor- yollan makara tiresi gibi at 
al dum. Bir iş paytl<>sunda ocak dışında rılıruştı. Kahn saç arabal _ Gene mı' yeme,_.,. ler; hem fincan ın tında kahvenin ya- yeniden mi boyatsın. kl' 'b' t 11mı..+'ı-

~ r 1 k 1 u.şakla.rla görüşümen bir ka:zmacı yede oyuınıca ar gı: ı yır ı -i-
- Aç duracak değiliz yal rısını bırakma an yo mu) şte asıl o Cimri memurdur .. itine aider: ğinin sırtım yere getiımiştim. Bu, ça- Yılolan moloz yığınılan 
- Aç duracak deg .. iliz ama bı'z de sinirime dokunuyor. -Seni müdür çağırıyor. N> çıkan Olülerin saryısı 

Ca 1 b · 1 1 vuşun ~ünden kaçmamı~. Y aşımın ~-
lüzumsuz yere fazla yiyoruz. - nı m t.e ve . u, ıçi ir mi) Kendi kendine söy en ir: küçükllüğüne rağrmeıı araP;t aürücülü· zadan birk~ç-~n s_onra . 

_ Ne yediğimiz var kL faau)ye, d- .N_iyekahiçılmeaın) Kdahveyi aatan - Ne münasebetsiz adam, aünde ğü gibi ağıır bi«- işe rerfi (!) et\irilmi~- ler daı~ gibi şı§llllşlerdi. 
·ı· t \le ıçın ve parasın an tenzilat dört kere çağırır. Düşünmez ki aidip tim. patladıgı anda araba çekeO 

pı av .. Az .,.· ... . 1 Id ,_t yapmıyor ki .. misafirler eve aelirler.. aelmekten ayakkabıtarım aşınıyor. Y o- bazılaırı kağıt gibi yırtı.Jaıı 
- mır rasu ye o U& an aonra k . . . cGrizu» patladığı zaman saç dibinde ab 

1 
,.,n 

piı&va ne lüzum var. Kalori iıe faaul _ apının zılını kullanır, oereyan aarfe • ruluyorum; vakitaiz karnım acıkıyor. araba manevrasında ç~yordum. Hav ,ber U:~~~nm~.ar, 
yede de 0 kadar. Dütün: Iki tencere derler. Halıda yürür, halıyı esldtirler; Arkadaşlarından birinden bir aiga- za tarihi.nde sayılı ka291~ar'dan biri~ naYer~hında ~duran atet 
bl'rden ı_a f tt'ğ' . t • kanapeye oturur kanapenin kuma~ını ra iater, aigarayı ortadan kesip ikiye 1ft- bu ~-~eu- sag· kuııtulucum ~.,..e b'J x ynıyor, aar e ı ımız a e~ı. ~ ~ u~ı ~ "'i• ilk bücumun& 
Y .. d" .. h b .. 1 d aşındırırlar, yayını bozarlar .. istemem, böler. Yarısını içer, yanaını cebine ko- sayede mümkün 0ı ........ ...tur. if ed le . __ ftı. agı, auyu Ufun.. em uaun er e . . "'r· • ••"""'i• yoktu.. Tar· i mıya~ 
fazla yai kullanıyorsun. ıstemem, ben mısanr ıs .. temem. A • yar. Sabahleyin altmıt paraya aldığı İŞin ilerlemiş bir saatinde müthiş patlayan gazın tazyikı jJk 

1 B' ka k .. b' k Kapıdan çıkarken ogJunun lastıkle- kibrit kutusunu çıkarır. Kibritleri ma- biır patlama oldu. Ocak titredi; aa.rsıldı . .meJie'leri pat"a:mp811'Ç& etmiş, 
- ır şı yaa ır tencereye ço rini aörür: aanın üzerine döker, sayar: Belimin ortasına yedi~ mütliış bir kafa,bUt, gövde ha1imle 

mu) - Bu lastiklerin hali ne) Burunları - Bir daha bu dükklndan almıya • tekDie ile, ıkendimi duvar dibilideki lU tavanlara yapı.ştmnış, _. ..• nu .. 

- Çok tabi, bir katık Y•i• ne ka- delinmif.. cağım, aene dört kibrit ekaik. arkının içinde buldum. Arkarndan biri mıştı. Bu, gözle 
dar para ai ttiğini hesab ediyor mu • - Delindi ya baba, yenisini almalı. Kibritleri teker teker jiletle ikiye bö- daha suya dÜ§müştü. Suya yüzü koyun ~ı mü§küt ıbir sa.lned.ir. 
-un) Bir katık yağ~. - Alamam, niye alayım. Ökçeleri ler. gömü1meldte beraber aırtımda hafif bir . Günler geçiyor, çalten 
Çocuğu -da uyanmıttır. aailam ya .. fimdiye kadar burunlarına - Bilmezler ki .. bunu böyle kullan- yanık duydum. Ları açıld.t'kça topl'ak ıuwl!u.u•--
- Baba bana para ver. ' butığın için burunları delinmif.. bir malı. Bir kibrit iki kibrit yerine kulla- Gürültü kesild~kten 10nra lıTkaında Jetıleriiı aıbsı a1:ıınmıyordU. 
- Ne paraaır. zaman da ökçelerine bua basa yürür- nılabilir. yatan bana: , Alef nefesin yaptığı 

. - Kendim.e defter alacaiım.. aün.. Deftere yazı yazarken kalemi qm- - Korkma Etem! dedi. Atet nefes ı.i. Ocak, taraf taraf birço1ı 
- Bir ~Y. evvel defter almıttım ya 1 Sohia çıkar. Ikinci mevki tramvayı maaın diye baatırmaz. kütledi. A'llaha şükür bi"Zim canımızı 9iJcmüştü. Asıl hatıin saı::ıpıı:;:.· 
- ~-~ıttı.. . · bekler. Buamakta durur. Kondöktör Öğle otur. Yüz parahk ekmek, elli bağıŞladı. çü1der ayıklandııkıça ......;ort~ 
.- ı'Wiıl ~ıtermıf. Deher bu biter aelir: paralık helva ile karnını doyurur. Bu, ayni kuyuda çaill§an amcanun du. Amelerun .. birçoğu ~--: 

mıl Ben ıenın kad,rken bir tek def .. -Var mı biJetıiz) Ak-Yn olur, ı'urnale .imzaaını atar: korku ve de~ebteın kısılmış sesi idi. tan sonra ocagı kaplayan 
t · 'L! k ll d H ed' r-·· K-'-·~ft- hAla kımıldayamwordum. ~hirlen.ın:Şeırdi. en ı.ıu sene u ann ım. em n ır o Sea çıkarmaz. - Günde iki imza atıyoruz. Bu v.nuw.•:u• b' 1J k ında 

Arncam beni arkın içinden çıkardı. ,zıları, ır eu amıas , 
koca koca yazılar .. küçük yaz, çok kü- - Bay aizin biletiniz) fazla t Lüzumsuz yere hem defter zi- T . tl dı w sırada arncam be- mür duvarda ayak üstü 
çük yaz, defter bitme•in. -Ha, bir üç otuz parahk bilet ver. yan oluyor, hem ka1em afırıyor; hem ~ ~ı:ııamdapa ag ~'11'1\nnUŞ T "'-b Bir tarnirci amelesi, ., ........... -

Ka .. L__ A L___ · • • 1 k nım dll\. n eçıJ~ · ı...auı ası . w bal rl3ı eoze JUVlflr: yajına biri .,...r; kızar ~ de memurlar ıçın yorgun u . .. .. va.ktıtmag· a nt.ıiyormuJZ d~ege vumıuş ve tanın 
E-~ ~.,. cfi~ı..: L L Ll N ,.. 1 nd L • d" .. d sonnıU§ı onu J s..... ,.. ~ ...... :ıo.i anlı _L.;,.. ean gibi - flle uır nıem &anve )'O~ - uırınızı 1111 acıthmr. ti en ~&ar, evıne onuyor ur. K';t1 ile ber ;be büt'ün ocağı gr-~- pcu.ıon. c ~-

- Olmatın ne çıkar. - Ketki öyle olaa .. acıtı ciğerime Yolda bir tanıclığına ıaatlaı. Görme • 'ruu a:.:m yala;ıpr geçeceğini bildiği yordu. Aym yerde çalışan 
- Misafir gelirse) çöktü. mezlikten gelir .. çünkü görmüş olıa tap · içiil beni bir tekımede su arkına yuvar kucaık kudcak~~ .. !..~ .. 

ı. _ _ ı. ı· · · mal son a ııAa'* &UWI I..K::ıcu-- ~ KaSını çıxarıp ae am vennesı ıcap ede- lamış kendi de benim peşimden suya bir'b" . ,.a. ..... ıa..,.,. .... ve 

p CÖNÜL iSLERI . 
Okuyucularıma 
Cevapları~ · 
İzmirden cA.Yı. imzasile mektup 

yollıyan genç kıza: 
İrkiye ayrılarak yıkılan bir yuvada 

çocuk daha ziyade annesinin yanın
da §efkat görür. Hatta bu anııe bir 
başka .kocaya varmış, ve ondan baş· 
ka çoculdar edinmiş olsa bile. Çocuk 
babasının yanında, hele bu baba 
tekrar evlenip başka çocuklar edin
IIWj olursa eski f.htimamı, l.tinayı, 
tefkati bulması hemen hemen müm· 
kün değildir. Bu her memleket1e ve 
her zaman böyle olmuştur. Bunaan 
sonra {}a böyle olacaktır. Bunun se
bebini tallli'l etmek güç olur, uzun 
sürer. Sadece bir dünya kaidesi ola
rak kabul edip geçelim. Burada dik
kat edilecEk bir nokta var: Bu anne 
çoc~un muhabbetinde çok lus-

b'l'lı9'tır. çocuğun babasına temayül 
gösterdiğini, gidip onda kaldığını "' 
görürse muhabbetinin esasında ~ı
masa bile görünüşünde sarsılır. H:ı· 
kiki hisleri hir toz yığıiu altında 
sakılı kalır. Annenin değişmesinin 

sebebmin yeni ve genç kocasını kıs
kanrnasından ziyade bu noktada a
ramalı. 

Hususi vaziyetinize gelince: Aile· 
ce taruşma.dığımz bir gençle, tama
men masumane olsa dahi, konuşma
nız, muhabereye girişmeniz h&ta ol
muŞtur. Bereketversin bu genci 
şimdi' muhitinizden ayrılmış, müna
sebeti kesilmiş vaziyette görüyoruz. 
Kızım senin için yapılacak şey gö

nül vadisinde sergüzeşt aramadan, 
müstace1en evlenıneye çalışmak, bu 
olamadığı taıkrlirde hayatını kısmen 
dlsun kazanabilmek ~ia iş aramaya 
başlamaktll'. TEYZE 

k . E b k k lL_ , • • ı ınne -~ 
ce tır. vet u şap a çı arıp ıeuun y~. Srlımda duyduğum sızı, ale - vaziyette yakalan1f, yere 
vermek adeti de ne fenadır. Bu yüz- vin okşayıp geçtiği gömleğin sırt kıs- ti. Sanki bit makastan 
den ~apkanın ömrü yarı ~arıy.a azalır. mıru kül )lciline getirmiş. ,babayiğit clelikanhlard1. 

Balıkpazarına uğrar. Bır kılo kuru , Ocak cistop• e1lti. Günaerce grizwıun Bu kaza beni çok 
fasulye alacaktır. D~kkan dükkan do- ,yaptığı tahribatı gidermek, büyük top uk ocakta, her ne babasına 
laşır. Pazarlık pazarlık nihayet bir yer- ı-ak çöküntülerini açmak için uğraşıldı. sun çahşm8ınak kararife 
de on iki on paraya uyufur. Alır .. alır- .Küçük· ayıklama işinde ben de çaılışı- ,ye diiodüm. 
ken sorar: yordum. Büyük çöküntüler aşı1dıkça . Bu ateş nefes kazasında 

_ Bu tor~ kaiıt kaç paraya aize .~irunun yarattığı faciaların ürpertici san ölmüş w 13 katıl\< 
mal olur) 

ğım, elli kuru' bir aaç kıvırması için; ı Hale eklenecek 
- On para.. bir gün aonra bozulacak, mahvoldum. Hal b' ki k 
-Yarın kaiıdı aetirir, on parayı ae. Ö .. ba I .. ınaaına e enece 

. • ldum. Bayıldım .. aman yı acagım.. . k k 
rı alırım. Be . d" . . vıyondan avun, arpuz . . nı tut yere utmıyeyım .. 

Evine gıder. Zili hafıfce çalar. Ka- K t t . . . yatırır ba~ptaınac~ .. .. arısı u ar, cımrıyı yere . 
pıyı açan karısının yuzune bakar: taç- c· . b 1 t Fak t d h 1 o"zle 

ı ımrı ayı mıt ır. a er • 1 -
larını aörür .. saçları kıvrı mıştır. o ı 

rı açı ır: 

- Bu ne hal ) _ Bana bak, der, bayıldım ama ge-
-Fena mı herkes yaptırıyor, bir k.e- ne kendi kendime ayılırım. Sakın dok-

re de ben berberde yaptırayım, dedim. tor çağırayım deme .. 
-Hem berberde yaptırdın ha; hal- t~krar gözlerini kapar. 

buki ben matayı ı:nangalda ısıttın da * 
saçlarını kıvırdın, fazla ateş sarfoldu Cimri ayıldığı zaman bu yazıyt gö • 
diye korkmuştum. Bari kaç para ait - recek ve yeniden bayılacaktır. Çünkü 
ti) .. mürek.kebe, kaleme, kağıda acımadan 

-Elli kurutl kendisi hakkında üç aütun yazdım. 
-.Elli kuruf, elli kuru,.. plcbr~- ·~ Halu.i 

Yumurta, patates ....... ., ... ,,u,..c 

pılması için 937 bütçesine 

tahsisat konduktan sonra 
lanacaktır. 

Hal binaama 370 bin 
mitti. Iki paviy~m da 100 bin 
kacağından hepsi 4 70 bin 
makladıı. 
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Ga a asaray - Beşiktaş 
m ht lifini 1 ağ ·p etti 

Romanyalılar çok sert- oynadılar, bizim takımımız 
vas~t bir oyun dahi gösteremedi. OyuncuJarın 

birbirlerile anlaşamadıkları belli oluyordu. 
• 

SON POST~ 

Bekleyeceğiz ve 
göreceğiz! 

Lüzumundan fazla 
ümide düşrneğe 

henüz mahal yoktur 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

lüzumundan fazla ıümide düşrneğe de 
henüz rnahal yoktur. Bek1iyeceğiz ve 
göreceğiz. 

Şi.m.tlilik gördüğümüz şeyler şunlar
dır: Türltiyedeki sinir gerginliği nih~
yet Avrupanın dikkatini çekmiş ve b.u
tün siyaset meıik.eileri bu mesele ıle 
meşguı olma-ya baŞlamıŞtır. Gelen tel
graflann satırları arasıında gizlenen m~ 
nalan okumayı lbiılenler anlarfar kı 
Fransanın emperyalist ve müstemle· 
keci tarafı A v.rupa efkannı bizim aley
himize tahri!k için her vasıt~ya müra
caat edi~r. Bu hal, meselenin blir an 
evveı ha·llediılip biteceği ümitlerini 
kuvvetnendiremez. Bunun için Türk ef 

ı d karı umumiyesine sükunet ve itidal tav 
ki taraf oyunculan bir ara a .. siye etmeği ve thükılmetimizin basiı-et-

r.as .<Baştarafı 1 Inci sayfnda) 1 diliden sonia şüt atb. Hasım mudafa~ karlığına bila .kay.di şarl emniıyet ede· 
; ak ı gıbl olması, en sonda da Romanya oyuncusu ıopu ıçel~im derken kendı rek onu kararlarmda tamamen serbest 

Tunının fazlaca sert. oynamasıdır. kales ine SOAtu. Vazıyet 2 - 1 olunca. o- bırcümna'k lüzUIJllunu tekrarlamayı bir 
f akıın'!arın muhteHt. olanası dünkü yun sert bir hal aldı. Romanyalıla~ ~l vazife biliriz. Bizim bil'diğimiz Fransa
ı ena ~eticenin alınmasına amil oimuş· lerinden galilb.iyeti kaçırmamak ıçın nın müstemlekeci tarafı, Tül'kiye için 
y:~ Eger ~ün y.alnız Galatasaray veya butün hile1ere başvıuruyorlardı. . kabulü mümkün HiT hal şekline varılın 
dı dız B~taş ta%ınn oynamış olsay- Nitekim topu yakalayan lkalecı Av- caya kadar daha pek çıok tecrübeler 
gUn a~a le\llkli ve ihtimal ki daha düz niye funa haltle bir tekme ~rdular. yapacaktır. En basit siyaset hakikatle
laca~ 0 Ylln seyretmek iın!kfuum bu· A\mi bay.ıldı, oyun durdu. Yen-ne Meh r ini anlamak ve ibunların icaplarını ka 
sefer h TakunJ.ar muhtelit olunc& bu met All girdi. bul etmek hususunda en geriden giden 

Sayfa '• 

Abdülhamidin cambazbaşısı 
Hayatını Anlatıyor 

-4 

Yüz seksen kiloluk teli 
elle havaya kaldırdım 

250 libre yüklü, dört tekerlekli arabayı diş~~rin~_le 
çekmemi istediler. Bir Alman mecmuasında gornıuş

lerdi. Çektim, bu benim en müşkül oyunumdur. 

zifeyı ker ~~u kendiSine düşen va- Üçüncü gol bu şöven unsur, bu işlerde Fransanın 
Yaparn endidermden beldenilen şekilde Soldan inkişaf eden bir Romanya a- en ileri görüşünü temsil eden Halk ırılmı tm~ ll da b" · 
O.Ynay;YGııladı. Blırihiderinm yanında kım favlle durduruldu. Çelkil en frikik Cephesi kuvvetlerini doğru yola glr· Bay Rızanın Abdülhamit devrinde bast § .na& •ı-ta arın n ı rı 
§arn.ad;:~~~-l~.rm ye'kdiğerile anla gol oldu. Bundan sonra gene G.S., B. me'k.ten men için eTierinden gelem ya- kadar yaptığım oyunlar .~~ıiml'e tutarak yürütmek oyunu. 

goruluyordu. muhte1i.ti hücuma geÇti. Romanya ka- pacaklar ve var kuvvetlerile onun ete- ö 0
1 

zamlı .JI~~ .... ---eremiyeceği ~eyl~r • .Ben bu oyunu bir Alman mecmuasm.• 
OYlln ı.. .. eb • pt la p. ye eıll\.esın ~ d k f d örd"' B liavan "-j yor lesi karıştı. Gündüze favl ya ı r. e- ğine yapışarak geriye çekece~rdir. den değill.di. Halbuki ay1ar ır a arnı . a g um. ana: . 

lnası sta~ÇOk fena ve yağımırlu o~ - na.Jtıyı Hakkı attı, fakat tOP kalleeinin 918 den bel'i, ne zaman Avrupanın hi kimsenin yapamıyacağı, yahut pek . -Bunu yapacaksın dedıler. -
ci top1ıy~ ~ak bin kadar seyır· elleri.n:de. Bu fırsatta böyle kaçtı. dürüst bir sullı ve anlaşma siyasetine azç ineanların yapabilecek1~ri heye • . Alman cam baZ'U11lfi. ku?andı~ . ara· 

Sa t ·· iŞt.ıı. 11 · • t orlar girmesi mevzuu bahsol'sa kah nalınc~, 1 heyecanlı oldugu· kadar da banın telreıılek1eri tabıi bılyah ıdı. İs-a uçe ç.eyre'k kal R ll Dördüncü ve son go erını a ıy •-~.... b n ...... ·l 1 can ı ve ld bö" 1 b"•l alı teker· •lkışla a omanya ı ar 1 ~au mıhma vura vura eynel!luı e tehlikeli bir oyun icadı için yoruyor • tanbu a o zaman Y e ı Y w ae:ra.ınıT arasıncıa ortaya çıktılar halkı :Su kaçan gold-en sonra Romany~.ı- sulh arabasını çeken biçaıre atın ayağı- rek yaptırmak mümkün olmadıgındnn 
!ol'lllaı~lar. llıateakJben beyaz siyah !Gr tekırar akına başladılar. So~ açı~ın nı bıeılgan eden bu kuvvet ko- dıı;ilıayet bir gün bunu da keşfet'tim. ·ııen Mi. te~erle'lcli bir arabayı çeknıek 
in takun:la rnutıteüt t.akıın çıktı. Ecne- ortaladığı top sağaçık 'rasıtsıle dor- lay !kolay ~ilidıını teSNın edecek aeğil- Keş.fiml tatbikte geci!kmedim. mec?urıyetinde~ !k.alrl~. .. 
Yapı1Jnas1 ::: tanbula gc:k:Iiği zaman düncü go eriniı ttılar. Ve oyun çok se~ dir. Düny siyasetinin gidişini anlamı- E . . . b""yük bahçesine arkadaş· , Bırkaç hususı tearuheden sonrn ~
Rer iJti ~tat Ulan merasim yapıldı. bir haldepevam ederiken hakem Lutfı yan, milli ~uurların her ccbic ve tazyi-

1 
vımızın ro:nue topraktan on beş yük provayı Yıl'dızda Harem kapısı o· 

Verdn ~ğerine birer buket yi at'tığı bilr tekffi~en dolayı ılışan çı- ka boyun e~iyeceğini takdir edemi- a.runın :r,,: - b" tel halat gerdim. ve nünıde yapacaktım. ~raba, yüku, ben 
O er. •.:..rdı ve ovııın da lnre karşı dört gol 1-- l"nd metre yW\bege ır ırt:;..,.l • h hazırdık 

Y\ln ~ A'ö .,- yen bu müst~A"t:Ci wısurun e ı e bir bisikletin lAstiklerini çıkararak te- ve ~erı.:ntl_e_P_L. .. .. . - b ı d b:laıadı'" Şazı Tezcan idaresinde ile Romanyanın C. F. R. takımının ga- daha t"ök koz vardır. Bunlan birer bi- lim .. b" u·· vazene Araba ın ucu~ yurumege aş a ı. 
'"'i' gı 7"'-"'""' tl d" ~- le koydum E e once ır m ak'l d h t ı ni _ L .-u-, nıuhtelit takınun Av· tibiyetile nibiaye en ı. rer oyınayacak ve bizim hükumetimiz _ ·· . 1 dı B" k "d. Fakat bir an dur a ı, a gayre • ı3 
Necde~ Reşat, Fart*, Salim, Feyzi:, c. F. R. ta'kımı umum'iyet'le güzel ~y de bununila birer biırer uğraşacak.tır. ::~:~a~~~~:~~ğı ~ a~~r:.; ~er- gayret. Takıldığı yerden kurtuldu. M ey 
Danyal R~an, Gündüz~ Hakkı., nayan iyi yer tutan vasat d~recede bır Bunu lbHmemiz ve ona göre hareket et. gin tel üzerinde bisi'kletle karşıdan ,danı dolaştı. dım ki dingı" lin ucu o-
lld örd~ıaıde teşkil edildiği- talkımdır. Içlerinde be!li· başlı olarak mermz nazımdır. Bunun başka türlü ol· karşıya aeçer dldum. , Sonıradan anla . . b" . 
ldt t~ Uk. İllk akın muhte - sa.n!t.rför, iki yan haf, sağ içieri nazarı ması Fransada büyük bir inkılfıp vu- Ben önce bu oyunda tehli!keye ma • ,radaki havagazı direklerınden dırın.e 
kat bu :ı tarafmdan yapıl'dı. Fa- dil&ati celbedyioıidu ... Hakem Ş~=~ m~- kua 'gellnesi kadar mühim bir hadise ruz kalan yegAne insanın kendim ol • . takılmış, az daHa diTe~ kafama evr~: 
asında ~ hemen Romanya müdafa- çın sert ~asma ~usa~de ettığ'i içın demek olur Iki biz buna inanmayız. ~ duğumu zannediyordum. Halbunti g~- ,lecekmiş. Araba gayretle kurtu:m~~ .. 
hesaplı ldı. Romanyalılar düzgün ve oyunu ,iyi ıdare ett1 denilemez. Bugünkü Tüıkiye, Babıaliyi inkar rip biT tesadüf az daha büyük bir fa - ,ma mesnetleri de kırılmış. Y~nı but~ 
indiler. t~arla hemen bizim kaleye Bugünkü maç eden ve oou bütün usulleri ve an'~- ciaya sebebiyet verecekti. yük dingile yükle~~· B~n .. ışte ~ ~ a .. 
topun kontıro~~-çok ç.amurhı olnı~sı Bugün de Fenarıbahçe - Güneş muh neleri ile yıkarak büsbütün yeni bır Bir gün gene telin üstüne çıkmış ~i- ziyette arabay ı ~~e sur~klcmış~: 
ılın'kiler bu ~\.1:.1~ ~ ol\ıyordu. Bı • teliü itarşılaşıyor. Temeımi edelim ki aleme, büsbütün baŞka bir gözle bak· siklet'le gidip geliyordum. Birdenbıre .ıd-:-?En çok sevdıgmız marıfet hangı 
~bir va":zıt~t~ ı~ anlarda §aşa- iyj bir takım teŞkil ederek düzgün bir mak üzere yüksek Anadolu yay!asının denizin üzerinde müthiş bir feryst •81 ır· .b. .. 
dile.,;...: t....:, ye e d1•muıerse de ken • o-unasın~ar da biz de d:~-~-u·· alı- te ·z .... ava"· !ll..rıimi~ naldetmiş nlan .. , . ..;eldL" Baktım kı" kocaman ~irket - Cambaz.lıkta her meslek gı ı go· ·~ ""i'l ~.. .,.. 'ı UUA - ını 11 

·u lıl\ol "~' •• yu~ . "d . . na yatmıosş ha ,nül isteğ'iyı1e yapılır. Cambaz, s.cvme-~ lllUkabı~a.rak hemen Necdet vası- oyunfena neticeyil b12e unutturacak bir Tüııkiye jmiş, bundan Fransız mus vapuru ıyı en ıyJye ya ' . B" 
90k güzel )} ak~ ge~tiler. Necdetin n~ bir maç seyretmek imkanını bu- temlekecileri bir şey anlamazlar. in- battı, ha batacak. ,diği numb hsar~~~~ı hıç yap~az. h ınn.e~ 
la~ndı ve yeııinde bır pası çamura z sanlığın tabii ha~an nanuna BastiU Meğer tel üzerinde bisi!kletle gezen ,al~~ a ed ıgımkt~umara arın epsını 
atıı · Ve muhakkak O"J'II .:ı.- böy:e ıaıun. . ·u t i "nde hala dah fazla - .... ~ ·,.ı: b··ı·· ı 1 r sevıyorum eme ır. 

illnad e~ ~ lk f Ib 1 1 yıkan mı e çı , c a .adamı seyırewırox. ı.,.ın u un yo cu a H~la~ d"ınç htıla kuvvetli görtınen se 
an fe~dltl\1 giUi Ha 8VI u o maç ar& müstemleke, daha fa71la hakimiyet!!) da urun brr taraf1:I\a yığılmamış mı'? . a 1 

O ~ yapılan ilk ıol Enıinönb Halkevindcn: vasile yürüyen kafası örümcek'lenmiş va~c ise uzatmıyalıtn; Bu hünerim de ,virnPi caırfuazbaşının temiz akışıarına 
Itim Yll.na ~ava~ yavaş Romanyalılar hA 1 Ojl/937 Pazar .günü Bozkurt ve Ba şöven bürokratlardan mürekikei? bit' un .AtJdülhamit tarafmdan son derece tak ,baıkar.~k sordum: . . 
tincıolana.ga başladılar. Oyunun on be- kıtköy sahala~a .Evimiz s,por §Ubesi sur vartlır lki Fır:lnsa siyasetini Fran- ·dir edildi. - Omrünüroe hiç kavga 'ett\mz md.iı? 
ri b· dakikasında sağdan sürüldedi.kle- ne mensuP kluplerın futbol 1ik maçh- sa menfaallerinin aleyhine sevketmek · Ben şu idldisdayım ki bu gergin tel Cambazbaşı sü'kfmetle cevap \rer : 
ta'k ır akını sağ iÇleri şahsi bir sürüşte rına aşağıj'\3 çıkarılan fikstür mucibin- için hiç birşeyi ihrnar .. etmiyor. İşte, .üzerinde müvaıene sopası olma~an Y_~ . - Asabiyetim ~ur. . . . 
~na iı1k golü kazandırdı. Oyun ce devam edmece'ktir. Tüıitiye bu uaıısurla mu cade-le edecek- ,rümek her cambazın gösteı-cbılecegı . Cevap hem kat ı hem de eh aflı ıd ı. 
ğe b SOQra ~Vi.§ yavaş serlienme- Alakadar ik1üp1ere ~bl'iğ olunur. ür. b;r marifet degildir. Kolunun ve kafasının kuvvetiyle. y~ş~ 
kal tadı. Devrenin ortalarında biz:.m Bozkurt sahası: MiJletlerin tabii hakianna riayet da· _ Kaç kil'o siklet kaldırdınız? ,yan Cambazbaşı demir adale1erı gıbı 

e ır lıay.ıı sıkıştı. Saha komiseri: Mehmet. vasının en .kuvveti~ müdaf~eri.nden o- _ Jimnaslikte gülle kalklınnak bir demir asaba da malik biT adarnmış de· 
B Penaltı K.Pnzar · Bozkurt saat J 1 ,30. Ha - lan Türitiye bu mueadeleyı hıç kork· ·kaç ınevidir. Bazı usuller var ki so ki· .rnek. 

0~ 8ll"ada Reşat yere düştü. Hasım kem Süreyya. A takıımiarı madan, hiç çe1dnmcden .. kabul ~diyor. 'ıodan faııla kaldırılamaz. Bazı usull•;!r - Hiç güreş yaptıruz mı? 
na.n ;ı topu sürerken top yerde bulu Alksaray - Halıcıoğlu saat t 3,15 Ha- Otuz senede:ı beri .mu~~~~lenın her de ise kaldı.rma kabiliyeti hayret vere- . - Gençliğimde yapt.un. 
altı eşa.dın koluna çarptı. Hakem pen k~ Abbas Tüksöz A takımlan. nev'ini görmu~ ve. fakat, gozu.yu:nanuş cek derecelere 'kadar yükselbili r. Ben _ En fazla beğerrdiğiniz cambaz han 
ıend~~ı. Ve bu peooltı gol ile netice- Yıldız- Yeşildi.rek saat 14,45 Hakem bir milletin ~u~ ola~ak s~ylu~or:~ mesela göğsümde iki beygir kaldırdım. gisidir? 
nun l. Ya;~>ılan mulkabil akınlarla oyu- Kamil A .~akım'lan. ki Fransız milletı ile Turk ~ıll~tı &r Yani artka üstü eılerimi yere istınat et İyi ka1pli ihtiyarın hemen bir seçme 
b~ lll.l"'Q:i devr.....,.. bu suretle 2 - O Bakırkoy saba.sı: s·.....J" ha'k ve adalet esası uzerıne ku- . k k.. .. k ·b· d rd T · k . ,..,ı-;,;;. · bell" 
.. ~ ....,, uiJU<l, _ •• •. • b" tırere opru uı·ar gı ı u um. a· yapma ıstem~6) ı. 
di. l),yalılann galıibi'yetiyle neticelen Saha ko:ıniterı: üevdet ru'lmuş ta~, puruzsuz ve saglam ır bii kafam yerde değil. Bu vaziyette ü- _ Jimnastik hak'Inndaki kanaati -

Şimendifer - Alkınspor 13. B takrm- dostlluık resıs edece~ .hav~yı\?aratınc:ı- zerime bi.r tahta koydurchım . Tahtan ı ı1 niz ? 
İkinc Ikinci haftayın larL ya, yani S~ncak Turklerı Turk dla-rak üstline d-e iki beygir çı'katttım. Beden terbiyesi hakkında vfık ıfa -

ıah i devrede takım değişik olarak Şimendifer - Alkınspor saa 14, 15. Ha alma1arı ııa.zım.gelen ha'k.ları ahneaya Bir de 250 lilbı-cliik gülleyi·yani ı ~O ne bir eser yazmı.ş ve Türl<i:. ede ilk 
ll.ıdaya Çıktı. Danyal, w Hakkı çıkmış, kem CanA takll'lıllan. ve Fransa ıle ar~mızda ~esele kalma- ,kiloyu _ te'k eUe kal!cJı.rdım. Bunun .a- jimnastik rnektebini Etyenıezdc açmış 
SOlav~ SO!içe, Eşfa'k sağiçe, Büient yıncaya k~~ar bJıZ bu mucadelede lle- bii usulü vardır. Güllenin birini evve- olan Cambazbaşı düşünmeden cevap 
~ ahnm1ştı. Sa bı k Jngillz Kralı dağ vaan edecegı~ . . . . . ıa ıka ı:ınıma dayar, sonra biT sallayışta verdi: .,. 

letik . ~manyahlar baŞladılar. At- S l b 1 Fransız milletının de~. ~urı~.elılerın omuzdan yukarı kalôırırthm . Takdir e-
tnı o Ve ırı vücutlü olan C. F. R. takı- pOr arına BŞ ıgor de ve onlarla ıberabe.r butun dunyanın d . . . k" bu şekilde kolu indirip kal· 

YUnu 9 (AA ~ 1 h ]."k b d ı c-ı sınız ı llllin ı.k s~ b!.r ııekle soktu. Hake- Viyana . .) - Dük dö \Vind- da biılmesi lazım ge en al'>ı at u ur. dınnak mümkün değildir. Her'kes bu 
tnev:Uı ~~en düd~ o~n~. zat:n sor yakın.da Bax ve S~h~~eberg dağ- l\1. B. ,sözümü duyunca inanmaz. 250 libr~ 
ÇnıY'ord .Y:ın 7X!vkını busbutun ka· lannda bır kayak gezıntısı yapacaktır. T k• M k .k d k~lkar mı? der. Halbtffi:i bu da bir mü 
te "'aptı~ Bkızım '!.akım sağdan üst üs- Du""k rehber olarak Garmisch • Par- roç J e sı a a V"Zene meselesidir. vardır. Sade çevik olup bir al!et kuv-

" "t'>' a n'l 1 .. · 1' k 1 k k d nın rn.üdafaa~ a~ a Rı· omanya U:lomı- tenkirchen olimpiyad oyunlarına işti- Londra 9 (Hususi) - Norveç'i - En çok rnüşkülat çektiğ iniz oyunu vetıne ma 1 - 0 mama ~e , a ar Y?ı :m 

- Ben!m Jimnaslikleki kanaatim .;U,. 

dur. Ne İsveç, ne de Alman j imnasti
ğine tamam1yle bağlanmamalıdır. Hı>r 
ikisı nın de vücude a)ırı ayn fnyda•;ı 

lda.~ı. Romanyanılılııraıny ıb~ı.rp~fudmagedbat. rak etmiş olan Avusturya eski şampi- terketmiş olan eski Sovyet Harbiye nuz hangisidir? kalma'kısa, sade kuvvetlı o.tıp çevık ol 
u · ırıncı evr CAII D l k h k" b .. M k "k ı Ü .. d 250 ı·ıı...~ ""kl~· d"" ·t t mamnk ta o :kadar yrırımd•r. •· Zglin oyunJnrında k 1 yon u \';!alter e le art 'ı aniaje et- Nazırı Leon Troç ı, ugun · e sı a-· . . - stun e Iun: yu ll oı c· İ . . 

"'·Gündüz, ğd" n eser a mamtŞ- . . 1 1 t kerl~i bi.r arabayı koşuruların ucunu (Devamı 8 ıncı sayfuda) sa an aJdığı pası biraz siir mıştır. ya vası o muş ur. • 
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te Sayfa so , POST~' ·-c;::::::::_ 

e rar e r cak ele • •• 

1 haUi lskenderunda değil, karşılıklı ı den ve İngiliz matıbuatmın E'ransaya ı 1921 Au'kara itilafmda teı"' ıÇ 
S ncak meselesinin hall i için hazırlanacak mukabil proi.Jıu etrafında fikir tea p~tla Ankaraya verilecek gara~tide- müs~i:t te.fsWJ.e.riooen bahs:diyo~~ar.. muhta~ye~ ta~b~ tar~ı. esa ~ ı.ı 
tisi yapılmıştır. dir. Bunda Fransanın menfaati val'- Dun ilci :fuıka asker tahıjıt ettigım.zı de ve ıst.;_k al fMrı harıcınde:kı. 

dır. Faydalı bir muahede ile kuvvet ve yazarken bugün tahŞidatımızı on fırka Sanm müzakere edebileceği )e 

(Baştnrnfı 3 üncü sayfada) 

F ra SlZ gazetelerinin mü i aleaları nüfuzumuzu kaybettirecek bir ihtilaf- olarak tahmin ediyorlar. Suat Davaz sas budur - Parisle Ankara sJ 
tan hangisini tercih etmek lazı 1~ Vienot .mülaktının hariciyede fayda'lı bir prensip it:lfıfı bu1unacak ol 
diğinde tereddüde mahal var m )mge ve mcnmıındyete şayan netice verdiğın v~ hatled.iılınış olacak ve esas Jl'i 

P ri 9 (A.A.) - Hususi muhabi- diğini, kuvvetle emrivakie müsamaha Mü terek Menfaa ı de gazete er müttefiktir. Matbuatımı· nın konseyde müZükeyesine ıuıı.ı: 
tirniz bıldiriyor: edılmryeceğıni yazarak diyor ki: .. ' . . zın llsanından Şilciytte bulunmakta o- mıyacaktır. 

Ernuvel ve Populer guzeteleri Tür- «Atatürk'ün siyasi olgunluğuna ve . ~~re~sıJe~n ve_ Parıs Soır ga~ete- lan gazereler Atatürkün kiyasetınden 1\fakalc Anknrada nasıl kar 
kiy ve Fransayı ayıran hiç bir ihtilaf FranslZ dostluuğna itimat edilebilir. lerı Turkıyenın Bogazlar meselesınde~ bahsetınekted!irller. Anadolu Ajıııısının notu: 
olmadığını, ihtilafm Türkiye - Suriye Mandaemın baş eğmesi Manda sistemi- ki muslihane hattı hareketini hatırla- Asıl mcscle neden çıkmış? Temps gazetesine bu başntD~ 
ve Türkiye - Cenevre arasında bulun· ni sarsar. Bu zamanda Manclacılar be- ~ar~k kuvvet1.e bir emrivaki ihdasına Asıl mcselen'in ~talyadan korkumuz lınm .. cdenlerin hfi~~ davayı an~ 
du~unu yazmaktadırlar. lraberdir.» ıhtımal vermıyorlar. olduğu için yaptıgımız yardım pakt~ m ~~stercn bu mutalcalar ~ tel' 

Tarihi Dostluk 0 N n· Bu gazeteler, Ponsot'nun talimat ,teklifimizin reddindenı :ileri geldiğinı hafılmdc hayret ve bedbini ıle 
vr e ıyor 1 d k d"" . ~ edilmiş" tir 

Ernuvel tarihi dostluktan bahisle ÖVr t · F d h k . a ma an An araya onmesıne kızarak yazıyorıar. . • . ı gaze esı, ransa a are eti· 1 Komünist H ·re t-!!iliz Ital y tışmn te ·-r· 
diyor ki· mizi bl'"f t lakk" dild·v· . müşterek menfaat arı feda edecek za- . umanı , .I..:U:b • - n mnyu u N 

.. · n ° e 1 e ıgını, şayet man de-ildi~ di orlar yan ve Bulgar- Sırp paktlarını hoş gö Paris, 9 (AA) - AnadolU 
« T urkler, lskenderunu hayati me-

1 
kuvvet tecrübelerine kalkışılına aynı g · y · en Fransa Hariciyesinin kırtasiyecili- nın hususi muhabiri telefonlll bl' 

sele yaparken samimiyetlerine inana-rsuretle mukalıele edileceğini ve lsken- Le ]ou~, Fransanın_ yarım asırdı~ ~ni tenkit etımekte ve Türkiye ile he .. yor: 
lım. Türk lskenderun Anadolunun em- 1derunun bir gün ltalyaya geçmesi ihti Osmanlı_ ımpar~torlugunun ~=~h~ngı "men ibir pakt yapılmasım istemektedir. Sancalk meselesine tahsis ettil 
niyet anahtarıdır Onlara emperyalizm malile Fransanın Romaya teveccühü saygısızlıgı~.a mus~e .e~edıgını ve Paris Sair, Debat, Maten gazeteleri va makalede Petit Pa.risien gazeti 
isnadı hatadır. Herkes gibi emniyetle· ve Türkiye ile yardım misakma yan~ ~unun ~ug~n. de ~un gıbı ~uhafazası z1yetten nıikblıı görünmekfi.e beraber mütalealarda bulumnaktadır:J;~ 

1 
rini düşunüyorlar. Habeş macera ı sı· mamasının gerginükte amil olduğunu lazım sıyası bır an ane oldugunu yazı· Sancağın terkedilmiyeceğı :fikrindedir- Ms~ ~a~y:tini deği~~~~~ 
\rasında Rüştü Arasın Paristen ilk ge~ yazarak diyor ki: <elhtilaf askeri bir. yar. . . . .ler. . . . . . ma tema~ulu gıt.tikçe teey)'llt ~ 
çişinde açtığı emniyet endişesine aü- harekete varmasa da Paris ile Ank _ Excelsıor da dıyor ki: , Peuple, Harıcı~yu. tenkit eyhyerek ı:aa:· Parıs ~e Ankara arasınd 
kutumuzu unutmayalım Doktor ŞaL ta a-.... -d ki b - k" · t a Fransa Suriye politikasını değiı~- .ebu vaziyet ~t dOstluğu yolunda ginı1ik mahsus sıırefte azaıınıŞtı 

• IY ........ a ugun u vazıye tayanı . Y " • "dir · k" lür · tim h tsl tın Ankarada yalnız iktısad.. · 1 · ko- seft" tinniyecek, Türkıye de kuvvetle Ce- yapılan hat.afurdan birı » diyo~. ışe _ ıç aını - e emm~ye ef. 
k1 k 1 d • h ı ış en . e ır. Türklerin Kararı nevredeki vaziyetini düzeltmiş olacak~ ReJ?ub1ik:, F.ı:ansanın mesele.rıan va - te~ege anatuf .Aınkara haherl 

nuşın: a ama ıgı v~ azır zernın tır hamet!iW etkitn uınumiyeden saldamaR ken harekata ait şayiaların 11sı 
bu~dugu ?.s faı:zolu~abflır. ı:erhalde Le Journal diyor ki: · Milli Dava basixetsi2ll·iğinden ve ~in bir emrivakie na dair resmen Ankara :ınsbl 
suıtefehhumlerı dagıtmak guç olmı- «Türklerin Sancağı Suriyeye kat· vaı:abileccğinin derp1§ olunmaclıiDzıdan beynatı, Atatürkün Ankaraya d 
yacaktır.n iyyen bırakmamak azim ve ka Debat, ihtilafın dostane müzakere- şikayet efımektedir.. bu neticeye hizmet eden amille! 

İki Tarafın Vaziyeti hakkaktır. Müzakerenin Parisr7ı~ ~:: lerle halledilmesi lüzumunu bildirmek- Republik, Tünk doothığuna kıyınet tur . .Meselenin esasında, yani 1" 
O~uvre diyor ki: nevre arasmda savsaklanması, Suriye- tedir. venneıkfie berabe_; F~nsanm heı: ihtL v: .Aırrl{arada bir aınl~ma elde-& 
lkı tarafta muvakkaten memnuni- deki kuvvetlerimizin zayii hesabına- Enformation yaz~sına göre, milli rmıli kal'§ılayacagını um'it etmekte ve içm yap~~ araŞtırmalarda kB.) 

yet var. Maamafih iki tarafın nasıl tat- dır. Ren'in işgaline mutavaatımız bir dava usulle halled.ıiemez. Milletle- Suriyeden bir şey terkinıin felfiket ola- yan yenı bır şey yoktur. 
min olunacağı henüz bilinmemektedir. Türkleri cesaretlendirmiştir. Binaena- rin hukukunu Yilson teklif etmiştir. .cağın~ yazma:kta&:· .. . A:nk ~~~~ cevabı d 

Populer diyor ki. leyh ··ne t hdide ha~ - . -· . . Telaş yntıştı , Petıt Journal, hukumet:i şıddeUe hır .. • arn, arısm Vıenot- Sull ·e 
Her halikarda · . .. .. 0 e. e egmıyecegımızı Paris, 9 - Anadolu Ajansının husu- palıynrak Türk dostluğunun an'anevi mu15k.a tındaki tekliflerini te 

.. .. daıma mukemmel gostermelı sonr~ .usul çıkmazından si muhabiri ljil-cLriyor: Gazetelerin ma ehemmiyetinden bahsetmekte ve haki yuhnuştur. Ankadaradaki veıcı 
T urk - Fransız. munasebatı haleldar: ol· kurtularak, tanzımı Suriyeye ve her kaleıe~ tefsi.rlleri, dünkü heyecan ve .kate rücu ile bir dostluk aktı imzasını timama bakılı:rsa Ankaranlil 
mamalıdır. İttıfakı.nuza talib iken 1- şeyi kayde müheyya Cenevreye değil, telaşın yat.ıştığı.nı göstermektedir. Tah- da ısrar etmektedir. p .ÇOk gecikmlyecekUr. Diğer t9J 
talyayı gücendirrnek korkuau ile a- bize düşen meseleye nazari olmıyan Şidatın asıls1.21~ığına dair Röyterln tel- Agence Econom'ique de Financier de Fransız hariaiyesinin mütebtı-cY 
vanslarını reddettik. Maamafih harici- bir hal tarzı ararnalıdır. girafı 'ile cmüzakere asla inkıtaa uğra- Ielrimizde _ra2'lmakta \'e işin dOstane hal d~ faaliyetle meseleyi tetkike d:\ 
yede anla~mazlığın tanzim olunmama- Tavik Siyasetini Tenkit manll.§tır, devam ediyor» tuzmd'a ha- lini talep ıetmekltedir. d.iyurlar. Cemiyeti A&vamın Ö~ 
sı müzakeratın asla inkıtaı suretinde ECho de Paris de Pertinax, Mont- berierle Sancakta heyecanı teskine ve Paris 9 (A:.A.) -Anadolu ajansı~ ki içt.imaı ru~amesinden #

11 lı' 
telakki edilmiyeceği beyan olunmakta- röden evvel bir emrivaki önüne güç- dünkülerin hililiına oTarak sancakta nın hususi muhabiri telgrafla bildiri- ~a~l bır tarihe bırakılması d!l 
dır. lükle geçildiğini hatırlatarak, Ingiltere pek az merak. uyandı:rdığmı temine ça· yor: aParar .nşmte anur_:,;.:_ d _1 

B
. T h fl k F ' Iış r'1 ? ns ve .na:JAara a iki tar~ 
.ır u a ı ransanın Suriye üzerinde ltalya ile ıyo ar. · 'Femps gazetesi bugün iki defa ola- nazaıUannın. yakınilaş'tarılmaSt jÇ 

Anadolu aJansının notu: pazarlık yapacagıw nı düııııünerek ihtiyat- Vienot Suriye Bnşkumandanile neler rak Sancak meselesine tah na etti•· b" ~~.:wıı..n ~~e.n-er semer"' V'~"ı·""'e S Y görüştü? b ak I . d k ah 'd gı ~r ıtuıu~ b-.,. uı ... ... .. l"' 

on ~enel.er zarfında Türkiye tara- lı davrandığımızı y~ıyor. Cenevre ve V." t S . başku d'a G aşm a esın e as er t ~ı ah vesaı· hire anüracaata hacet bile ka~ 
fndan bır ittıfak teklif edildiğine dair tavik siyasetini tenkit ederek Fransa- ner~.:ın~o~kbul etmm:: baC:ısın: re hakkı~da ç.ı~a~.ş~yialann Ank~ra- tıır. 
burada hiç bir malumat mevcut değil- nın nüfuzunu koruyacak bir hal tarzı göre alınacak tedbirlerle alakadardlr. d~n tekzıp edildıgını yazarak dıyor 
dir. Eğer bu iddia Fransada yeni çıkan bulunacağını ümit ediyor. Bazısma göre iSe Sancağm istikbaldeki kı: Bunların cereyan etmekte olan mÜ· 
bir cereyanın ifadesi değilse, nihayet Petit journal, Cenevre ve Londra- as'keri ehemm!yeti hakkında tenevvür zakereler üzerine gayri mes'uller tara~ 
bir tuhafhk addolunabilir. da gösterilen endişeleri ve Cemiyeti iç.in.diır. fından tazyik icrası maksadile yapıl-

«Mnndacılar)) berabermit Altvarnın 18 ikincikanundan evvel General çağınlmannş, tesadüfen Pa .. mış olması mümkündür. 
Paris 9 (A.A.) -Anadolu ajansı- toplantıya çağırılması ihtimalinden r.iste ıbufunmuştur. Ve deıihal dönecek• Türkiyenin bir kuvvet darbesi \lü-

nın hususi muhabiri bildiriyor: bahsediyor. Bununla beraber Fransız tir. Zaaf gösteımemek ı gürültüye pa- şündüğü farzettirilece.k hiç bir sebep 
Hemen. tekmn gazeteler «Türkiye mahafilinin telaşlı haberler karşısında puç bırakmamak gibi gazete tefsirleri .. yoktur. Emrivaki politikasından müc

ku;." ~= mı baş vuracak» 1 Başlığile A- ııükfinet ve soğukkanlılığını yazıyor. ne ~ınca Cenıevre içtimaının tehiri tenip olduğunu Boğazlar meselesinde 
taturk un s ha . Esk" h' k f T b suretiy.'.le hazırlık iç'in vakit kazanmak .. A ka h""k"" . d"-eya tı ve ışe ır on e- ecrü eye Mahal Yok ım 

1
. ,.... ria li h tıra gel= gosteren n ra u umeti, ı ger ta-

d d 
w d" .,~ı)r.o r, sua a Jyor. ft F d f .1 ranBlnın uyan ır ıgı en ışeye makale- Ami de Peuple diyor ki: Ingilterimin vaziyeti ra an ransanın man ater sı atı e ve 

ler tahsis ediyorlar. Daima reddednen bir dostluğun ki~ Gazetelerin Londra muhabirleri tn • hukuku düvelle mer'i ınuahedelerin 
Petit Parisien Londra ile temas edil- ne dönmemesi imkansızdır. Meselenin gilterenm bıze irtidal tavsıye ettiğin- müsaadesi nisbetinde uzlaşmaya ama-

-==~~~';==:=====.::=:==::=::==:=::===:======~~~~~~=~~~::,~~~~~~~~~~ de olduğunu pek ala bilir. Hak.ikatte 
"Son f'osta, nın Edebi Tefri~JlSI: 16 ccye kadar yürüyoruın. Sancak meselesi Türkiye Fransadan 

----------~---------------------- c eçen gün doktor gene Şişlide ka• ziyade Türkiye ile Cemiyeti Akvam a-
lacağım telefon etmişti. Telefon kar~ rasındadır. 
şısında benden Jtaçmak için hastalarım Mezkur gazete bundan sonra esas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~J\ k~needen~a&maurun,~b~m~eleyen~~~~e~S~~~ 
Yazan: Perlda CelAl k?halarl:ı güldüm'Ve ne garibtir içime ta seksen b~ bin Tür:k, altnuş beş bin 

. _. bırdenbıre vahşi bir arzu doldu. Onu Arap, yirmi ~ bini Ermeni ola,rnk iki 
~en ~vde. yapyalnız, daıma ı gım ıztırabla..rla daha olguofaştım ga. öldfumek istedim. Evet içimde onu yüz yirmi bin nüfus olduğunu, F ran-

kendı kendım~yrm. Ekseri bahçeye çı- liba. Hala ona kar~ı içiTnde sızlıyan bir öldürmek, ayaklarımın dibinde kıvrı _ sanın ancak Suriye devleti kadrosu i
k·ı·y~rum. Denızd~ beyaz .martılar gibi nokta var. Sım Nihadda öyle bir şey lan vücudunu seyretmek arzusu bir a-- çinde ve 921 Ankara İtilafnamesinde 
suzulen yelkenlerı seyredıyorum. San- var ki beni çf;!kıy' or. Sen gene diyecek- t 'b" d b d"" .. t b"t d'l ~ d · · d San d II cln d .. k .. l · ... he k . k . . -· .. . . eş gı ı yan ı ve u saçma uşunce • es ı e ı en esastar aıresın e ca-

a ar n o u en ınce, a n li ah - sm kı, «sen ona degıl,. gozlerındekı lerle sokağa frrladım Saat çıkarken al- ğın muhtariyeti üzerinde müzakereye 
kahal~r yukarıya ka~ar ~üzülüyor. U- hüzne, esrarlı garib halin.e aşıksın.J> tı vardr. Şifadaki yoİcuşu inerek Kala- girişebileceğini, istiklale asla yanaşa-
zandıgım koltukta gozlerım yarı kapa· Ne dersen de llala onu sevıyorum Fe _ı w - • •• - d. · S · · . . ' - mışa aogru yurüdüm. Donuşte saat se- mıyacagını ve mevcu ıyetı urıyenın 
lı, başımd~- ~~np bır ~ğırhk düşünüyo- ride. Fakat sevgim üzeri küllenmiş bir kizi bulmuştu. Kapıyı Emine açtı. Göz- tarnarniyetine aykırı müstakil bir kuv
rum. Bu duşuncelcr hıç te tatlı olmıyan ateş gibi saklı şimdi. Artık irademi a- l . d kı b" . ek h vet ve varlık teşkiline mandater sıfa
şeyler. Fakat düşünmemenin imkanı vuçlanmda bir kil gibi yuğurmayı, fır- ertıln be şaş bnk ır mdanaGt~~rl:yer aky. tile hakkr olmadıg-ını bir koniederas-
var mı~ I ··- .. .. . . h . re e ana a ıyor u. u umseycre : • 

. . tma arıını gogsumun ıçme apsetmeyı ((Be l bah d l ded" K - yon teşkili fikrine gelince, bunun için 
Üstad bır ressamıp fırça81nı çalmış ·· 1 • · .. _ d' k" .. k'" b Yer çe e er.» ı. ızcagızın l . 

"b" 
1 

ki le .. oy e ıyı ogren ım ı .. çun u en en yüzüne boş anlamıyan gözlerle ba.ln _ Fransanın skenderun ile de tıpkı Surı-
gı ı tat ı ren er yanan guneş ışık - müthis ıztı abla ,.ekt" S ~ L""b il ld "' "b" b. ] d . k f k k, b . ' r r ~ ım yavrum. e- yordum. O kadar yorgundum ki .. a - ye ve u nan e o ugu gı ı. ır mua-
arını rmze serper~ ~ u ta ay . o - vHmeden sevmek ne demektir biliyor .. .. .. -~ .. hede akdetmesi icap ettiğini ve diğerle-

lun ca, ortalık sessızleşıyor ve bıraz musun"\ Allah sana bunu go·· t d' yaklarım bükuluyor, başım donuyor - . d"l . t'kl"l h k k 1 k r s erme ı d Ü . . . rıne mua ı ıs ı a u u unun s en-
onra ay ışığı denizi gümüş tefli bir ve göstermesin Feride u. zerımdeki beyaz keten elbıse toz .1 . . . .. .. 

"b" · I" k • · t ak · · d k 1 B l deruna verı mesı SurJyenın Iıukum-

bç7~re gr kı 1

1
ll ıyerefı aldydınlatıyor .. B1.1ır : Sana sormıya adeta utanıyorum. Fa- d~g~;m ~;:gı~lee. a ~-ış~·ıı... aşımazltop a- ranlığını ve toprak tamamlığını :ihlal 

rrıne so u up, sı aşan sevgı ı erı ka _ O balo u rırn çozu up omu anma 
t gene soracagım. gecesi ni- d'" .. t'" K k d d edeceği için huk.ukan telifi imkansız 

bağrına alarak denize açılan sandalla- çin gözlerime öyle baktı Feride? Bu uşmt uş uE .. apının anad ma ay~n - oldu·gunu müdafaaya ,.;\Jıı::ımaktadır. 
l ff ., t I J •• ""1"" .. .. mış ım. mıne yavaşca evam ettı · r- " ıın ı ı , ıp~r ı ar a s uz u ~şunu,_ uz u~ adam ne demek istiyor bana, söyleye-• _ Dokto I Seli N . i.:;.. b' · Temps, başmakalesine Ş'U suretle de· 

uzun seyredıyor ve eksen '-'emege ,.,_ b"l" · · "\ ra, m acı ıx;7 ır sa- -..,..Jl.ıı~· • ~ r- ı ır mısın r f b . b h d .. bekl" vam eu.ım:ıu~ır. 
ğrran Emineyi geri çevirerek, öylece, Günler çok uzun, bitmiyecek kadar a t~n erı a çe e oturmuş sızı ı- «Ankara haberlerine nazaran, Tür-
yalnız ha ıma geç vakitlere kadar kah- uzun görünüyor bana. Bazan akşam yorar. k!iye müzalkereye esas olacak yeni tek-
yorum. Bütün düşüncelerim Sırrı Ni- üzerieri uzun yürüyüşler yapıyorum. Yoriund~m.' Hemen yu~an, oda • }iflerde bulunacakt.u-. Fakat şimdiye 
hadın başının etrafında toplanıyor. Q. Düşüncelerden kaçmak için yaptığım ma çık:rıak ıstıy?rdum. ~~bı~e değiştir- kadar bu hususta Parise hiç bir t~bliğ 
nun ince uzun boyu, şakakları ağamuş bu uzun yürüyüşlerde sanki onlar ge- mem Iazımdı. lçımden muthıf hırslanı~ gelmemiştfr. Müşahitlel'in vazifesi kat 
~içimli başı sanki karanlıklarda yükae- ne peşimden koşuyor~ Yürüyoram. yü~ Y?r· .. lazı~ordum. Doktor gel.m~yeceği- iyyen maha'lllııde bir tarzı hal aramak 

vor. Sevgim artık 0 eski çrlgın genç rüyorum ve eve yorııun, uykuya bir nı s~yle?ıği ~lde n~en g~lmıftı) Hem olmayıp sadeee Sancakta fiill vaziyet 
sevgisi değil Feride. Şimdi çekti • hasta gibi sarılacak halde bitkin gelin- de}ımdi ~lım Naciyi pe~ıne ta.Iananın ve hali hazırdaki idari muhtariyet şe

munaeebcti var mıyc:h1 nıttaaı yaoua} raiti artmda konseye rapor veımclct.ir. 

Fransa ilc müzakereler 
Cemiyeti .Nkvam mesaisini ~ 

~aca~ ~iT formül taharr~"'ni ... ~ 
çın Ruştu Arasm bugünlerde, uv 
içfimaından bW.Kaç gün evveL '!' 
doğıru müzak~releııe başıaınıılC 
gelmesi pek muhrteme1dir. ~ 
V&kıa bu hususta henüz bir ., 

bit edılln~ değildir. Bu kabifclC 
karar ancak diPlomasi yoliyie ) 
ca'k tnoktai nazar teatileri bir W: 
Vliye için mahsüs bir terakkf aıtı 
rime mümkün olacaktlr. 

Ankara nmhitinde §üplı6 

Anadolu Ajansmm notu: f 
TiiMye Hari'ciye VekHinift 

gi1trneısinden sarfınazar SancaJ; .. , 
musbelt bir hal yoluna gircliğı 
dikçe, Fransa _ Türkiye münB~ 
mn iyi bi:r ~ekHde devam edcb 
de bile Anıkara ve muhitınde $lll" 
dır. 

Eden de C vreye gidi~ 
Londra, 9 (AA.) - Alınarı tfı' 

ta gör~ ~iEletler Meclisi kons~ 
lecek ıçtimamda İngii.'tereyi dıŞ 
Eden temsil edeclrtir 

İngiliz mahfi•lleri b.u topıarıt 
nız Danzig, Sancak ve haın s:ıt 
meselesi deği1, ayni zamandıı :f; 
meselesinin de görüşüleceğini 
melktedirrer. 

Pıres Asasiyeıjin, bu son ~ 
müzakeresine muhaiklkak nazarl 
m.aktad.ı.r. 

.---:-:::-=:::------~ 
Abdülhamidin caJ".,. 
başısı hayatını anlıı~) 

( Baştarafı 7 fnei sayfadil ~ 
Hayat değişiyor evlat, b ·i& ~ 

le, kafa kuvveti, vücut Ç€'\rild 
rek pekliğı bir1eşmeyince rntı\ 
manın imkanı atı ıkardı? _-ı. 

Tayyareyi bir düşün, icab!Tl" 
yüzünde birden bire en yarrra!l c 
kesi11p ·birin:den diğerine geÇ'I1 
nizlerin ortasmda kalıp wıoırıet 
yümıeık erkekleri her zam.ıın 1 
en tabii hadiselerden değfl ı1fl·, 
Cambazbaşı ilhtiyarlamışlı ~~~ 

sı dipdirı ve ileri tkalmıştı. f. 
da jimnastigin.. ))üyük bir ı11ı~ ~ 
yeti mL? Buna.: da Cambazbaşı '~ 
ilk talebel:erinden M. Sami I',t'..i_' 

vap verSiııı. 

km 
leri 
bu 

Yruı 

ın u 



1 O İkincikanun SON POSTA 

e 
azan: Başmuharr ri MuhiHin Birgen -

e· et e biri askeri diğeri 
ikt sadi iki diktatör vardı 

lti~~f~alar, ltrhatçıların aleyhinde propagan~a yaparlarke!' işi izam e~iyor~ar, 
suııstımalleri bütün luihatçılara teşmil eylıyorlardı. Talat Paşa meclıste ırat 
ettiği bir nutukta bu meselelere temas etmiş ve bu işlerin " her şeyden evvel 

Savfl\ S 

• 
Anla§ıldı a 

Di rektörlüğünden : 
Yangın t~isatına konac ak Motör 

Tahmin fiat 
Lira 

800 

ve tulumba 
Pey akçeEi 

o/o i 

60 
Buım evimizin yangın tesisatına ila ve eo:lilecek bir adet mo tör ve tulumba 

açık eksiltıneye konulır.u,tur. lhule ll 11 11937 Pazartesi günü saat 1 S de 
Basımevi Idare Komisyonundan yap:lacaktır. 

lateklilerin eksiitme çağından evvel o/o 7,5 pey akçesi olan 60 lirayı Ba· 
sımevi veznesine yatınnalan gerektir. 

Şartname İdare Komisyonundan alınabilir. (3689) 
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10 Sayfa SON POSTA 
.. _. 'kA ıo 
uuncı anun~ 

'' Son Posta ,, nm tefrikasa : 85 

c-waın akıbri S4 
IKINCI KlSlM A.R, Yazan : Celal CengiJ 

Cemil Emmaya: " Hayret içindeyim. Gözlerimin G u·· z e ı T u n çay M ab u da k u r b a Jl c 
öniine şatoda o muhteşem yatak odasında o 

şahane karyoladaki halini getiriyorum, bir de bu verı·ıecektı• buna babası razı olmuştil 
ge~e o sefil izbede o perişan kıyafetli insanlar 

içindeki çırpınınanı düşünüyorum. " demişti Tunçayın babası Gudeanın karşısına çıkb: "Rüyamda gördüm ... Elim Krah11" 

Madam Anuşka, apartımanın kapı- memiştir ... Kar~ımızda, kuvvetli un· koynuna gı·rip çıkan bir kız Niraş gibi bir kahramana eş olamaz " dedi. 
sını açtığı zaman; dişleri birbirine çar· surloır var. Bunlarla mücadele etmek i· 
pan Cemil: çin, onlar kadar kuvvetli olmak ll • Fakat bizim cüceler çok fakirdirler. ğe gelmedi. Bu nasıl baba böyle .. } koynuna c irip çıkan bir kız N~ 

- Aman .. çabuk, sıcak bir şey ... zım ... Biz, bu kuvveti temine çalışır· Kendisine biraz altın veriraeniz... - Sizden çekindiğini aöylüyorlar. bir kahra!nana eş olamaz. Ulu 
Soğuktan, şimdi gebereceğim. ken, yeni bir ihtilal unsurundan haber· Naraş koynundan bir küçük torba -Pekala .. Gudea onun bu kararına benc,len onun kanını .istiyor.. ~ 
. Diye bağırmıştı. dar olduk. Bunların arasına aokulmak altın çıkardı : ne demi'? G_udea aynı kelimeyi bir kaG 

Pren!les Emma: doğruca salona gire- mecburiyeti duyduk... Bu vazifeyi, - Bu gibi işler bedava yapılır mı, - Duyduğumuza göre, Gudea: tekrarladı: 
tek, ağır astragan paltosu ile kaaketini ben deruhde ettim. Ve, bir kolayını bu- Maya? Al itte .. yarıaı senin 1 Yarısını (Sen onun babaaısın l Tunçayın kanı ve - Uğursuzluk.. uğursuzluk·· 
bir koltuğun üzerine atmış; sobanın larak bunların içine girdim. da bu işi yapacak cüceye veriraini can.ı senin elindedir. Tanrı ile aenin a- Ve Tanere döndü: .,. luh 

yanındaki kanapeye, boylu boyunca u· - Yani.. biraz evvel gördüiümüz İhtiyar Maya tekrarladı: rana kim girebilir}) demiş. -Pekala .. onu sana verece~dır. 
7anmıştı. Ve uzanırken: adamların. - Suz kralının sarayındaki bahçe· Naraş bu sözleri duyunca hiddetin- kat, bana aormadan kanını ak• lenç 

- Ben de iliklerime kadar titriyo - - Evet .. onların ... Kuvvet, mü • de çam ağaçlarından birinin dibinde den ateş püskürmeğe başladı: cak~nl lerı 
tum ... Hem soğuk .. hem aıcak ... Ma- him. Hepsi de; anarşiatlerin, nihlistle- gömülü olan tılsımlı ilacı çaldıracağım, - Gudea onu bana bağışladı. O, ar- -Söz ver.iyorum.. ()olan 
~mafih, iyi bir patırdı atlattık. Her rin en azılı ve en yılmaz ~ahıalarından değil mi? tık Taner'in kızı değil, benim etimdir. Taner sevindi .. yere eiilerek •e b 

halde, çok iyi bir if yaptık. Öyle değil mürelı:keb bir kuvvet ... Bu kuvvet, ne -Evet .. evet .. bir küçük çömlek i- Tunçaya benden başka kimse karıfa • anın ayaklarım öptü: ff/«ılabı 
ıni dostum?... zaman olsa, Qlükemmel bir ihtilal çıka- çinde imiş. Bu ilacı aevgilim Tunçayın maz. (Arkuı _;;j'tak1t 

Diye mırıldanmı~tı. rabilirdi. Fakat, o ihtilali yaşat~ı~a gözlerine süreceğim.. -Ya kralsözünden döndüyse .. ) -R ·A·~·M ' 

0
.~,~~1nYrn1YVcd Cem il, ellerini oğuştura oğuştura muktedir değildi... Halbuki bızım Cüce kadın birdenbire sendeledi: - Gudea bunu yapmaz. Sumerde, U 

sobrıya sokulurken, Emmanın yüzüne maksadımız, evvela Çarlık aleyhine bir _ Ne diyorsunuz. sevgilinizin adı sözünde durmıyanın yüzüne tükürür-
uzun bir nazarla bakmış, ellerini iki ihtilal. çıkarı:na.k .. v_,e sonra da, 0 ihtilal Tunçay mıdır} ler .. ve ona selam vermezler. Kabil ~ larıa 
tarafına kaldırmıştı: sayesıı:de bır ınkılab yapmaktı. - Evet .. neye şaştınız bu kadar .. ~! değil, Gudea bu dönekliği yapamaz... BugUnkÜ Prog,..- ~::ç 

- Emmal.. Bana hiç bir şey sor • -Ala·.:·. . . -Tuhaf şey bul Çok tuhaf..! Ihtiyar Maya fazla ileri gitmedi. 11 ikincikinan 1817 
ma ... Ben, o kadar derin bir hayret i- - Tabııdır kı bu ceıııur, fak~.t basıt -Niçin tuhaf olsun, canım) Tun- -Ben paramı aldım .. dileğinizi ya- İSTANBUL 
çindeyim ki .. görüyorsun, ya?.. O iz· ruhlu. adamlara. ~akaadımızı. s~yl~ye· çayı ben Suz sarayından alıp getirdim .. pacağım .. hemen bugün cücelerden bi- ötıe neşriyatı: . ~ 
beden çıktığımız dakikadan beri, sana mezdık. Onun ıçın bunları gızlıce ıda- aradan aylar geçtiği halde gözleri aç:l- ıini Suz'a gönderiyorum. 12.30: Plikla Türk mus1Jd.s1. 12..11·,; 

hiç bir şey sormadım. Azizim ! .. Sana reye karar verdik ... Gene ben çalış - madı. Onunla bu halde yaşamak bana * * * dis. 13.05: Plakla hafif müzik. ıs.J6: 
şu kadar söyliyeyim ki .. ben, bir rüya tım. Bunlar arasında bir te~kilat ile bir azab ve ıztırab veriyor. Tunçayın göz- "Ulu Mabud, benden kiZimi telif plak neşrlyatı. 
~ördüğüıne kaniim. de idare heyeti yaptım. Ve.bu teşkilatı, lerini ne yapıp yapmalı, açmalıyız.. • f ütam ne1riyata: f 

Emma ,kısa bir kahkaha koyuver _ büyük ihtilale faydalı olabılecek bir •e- _ Hiç merak etmeyin t Söz veriyo- IS 1y0r 18.30: Ambasadörden naklen ,..rıet'~ 
mişti: k ilde yürü tm iye başladım. rum: Biraz sorira sihirbaz cücelerden Taner o gün, ikinci defa, Sumer zl~i. 19.30: Konferans: Sellm sırrı .-ıl f fS 

Ol d ··ı E b h k al · t I · t' G d tarafından. 20: Müzeyyen n artac:IMI""" 1 -- Niçin?... - . ur şe.y egı • mma.. u. ru ta, birini Suz'a göndereceg·im .. ve istediği- r ını zıya.e e ge mış ı. u ea: ~ 
ı ,_ d E h'l ff . d uı rafından Türk musiklsl ve halk pt ... _ Niçin olacak? .. Bir .. gö7.lerimin bu secıyede ınsan arı, aevJ[ ve ı are e- niz Hacı çaldırıp aize vereceğim. Fa _ - n ı onu a e ttı. sen ne en u ~ i" 

k d b'lmek. Mabuda hedi-.- edivorsun kızını? 30: Belma. ve arkadaşları taratın al 
önüne; şatoda, o muhteşem ya ta o • e 1 

• • • kat... J- J musiklsl ve halk 1arkıları. 21: saa& " 
dasında .. o, şahane karyoladaki halini -E, azizim .. kolay işi, herkes ya- -Ne demek iatiyorsun, Maya} Bu- Diye sordu: Orkestra. 22: Ajans ve bor~ haberıetl· 1 
getiriyorum .. bir de :bu gece .. o sefil par. Asıl hüner, güç işlerle uğraşmak na dair bildiğin başka bir şey varsa, Taner: Plakla sololar. üç 
izbede .. 0 peri~an lc.ıyafetli insanlar i • ve muvaffak olmıya çahşmaktır. korkma, söyle bana{ - Tunçay günahkar oldu, dedi, o· yar 1 n k 1 p r • ~ra • tu 
çindeki çırpınınanı düşünüyorum .. şa- - SonraL İhtiyar cüce, küçücük bir çöp gibi nu (Şiddet Mabudu) affetse bile (Ulu ıı ikincikinun 1SS1 

şıp kalıyorum. -Sonrası .. uğraştım, didindim .. i,. yapışık duran kaşlarını kaldırarak, te· Mabud) affetmiyor. iSTA.~UL 
_ Hakkın var, azizim. Hadisat, in- te sana da mükemme1 bir yalan söylet· reddüdle cevab verdi: -Ulu Mabudun Tunçayı affetme· ötte netriyatı: tl 

sanları her kalıba soKuyor. tim. Onları, istediğim yola getirdim. _ Iki gündenberi saraya uğrama _ diğini nerden anlStdm? 12.30: PlA.kla Türk musl.kl.s1. 1.2.61, 
E · d' I k'\ G" 1 · hAlA 1 b · b' dls. 13.05: Plakla hafif müzik. ısJI: _ Bir şey sormama müsaade eder - , ~ım ı ne o aca r.. dınız mı} - oz erı aa açı mamış.. enı ır 

nı is in Emma L - Yapılacak büyük ihtilal; serseri _ Ben zaten sarayda oturuyorum ... kere bile görmek dileğini göstermedi. telif plak neşriyatı. 
_ Cevabını verebileceğim bir 11ey ve tesadüfi kuvvetlerin çılgınca hare- _ 0 halde Gudeayı go"rmemis, ol _ -Sen niçin görmüyorsun kızını} Akşam neşriyatı : _.1, 

" 18.30: PUtkla dans mustki.Ji. ıt.-· . f 
ı'se .. t1ay hay. ketlerinin mahsulü olmıyacak.. malısınız'\ - Çektiğim sıkıntılar yetmiyormuş tl 

r r la ra masal : i . O ali b tarafından. - ~ 
- Bu gece, bu tuhaf insanlarla pe n- - Ya?.. - Dün gece kendisi le beraber ye .. gibi, bir de onun uğursuzluğu mu ve arkadaşları tarafından Türk uı'J 

çe pençeye geldin. Bana da, mükem • -Tam bir fUUr .. ve, tam bir mef • rnek yedim.. Üzerime çöksün.. halk şarkıları. 20.30: Safiye ve ~ 
mel bir yalan söylettin. Bunun mana· kureden doğacak. _ Garib şeyi Size Tunçay hak - Gudea hiddetini gizliyemedi: tarafından Türk muslklsl n halk ~ 
sını bana anlatır mısın... - E, bunlar .. bu hazırlıklar ne ola- kında bir şey söylemedi mi'? - Uğursuz mu dedin} Bu da ner - 21: Saat ayarı ve Şehir Tiyatrosu~ 

-Ay, sen bunu anlıyamadın mı?.. cakL H den çıktı? · tarafından bir temsU. 22 : Ajans Te - ayır .. 
- Evet .. konuşulan şeylerden, bi • -Onlar da, tam zamanında kulla· _ Anlatayım öyleyse.. Tunçayın _Rüyamda gördüm .. Elam kralının berleri. 22.30: Plakla sololar. p 

raz anladım. Fakat, asıl işin içyüzü ne· nı lacak. babası Taner kızını Mabuda hediye e· -~ 
dir?. Emma, birdenbire ayağa kalkmı~tı. decekmi~. Gudeaya da bu kararını Zonguldak Ereg" li havzai Fahmiyv 

Emma, etrafına göz gezd irdi. Ve - Aziz dostuml.. Şu anda beni sa- söylemis .. 

!!onra, mühim bir sır tevdi ediyormuş bırsızlıkla bekliyenler var. Derhal gi- - Ne diyorsun, Maya? Sevgitimi Müdürlüg" ünden: .. 
gibi, sözlerini alçaltarak cevah verdi: dip onları görmeli .. ve, muvaffakiyeti- demek bu suretle benim elimden al· .~ 

Ef d 1 k · · 1 b'ld' ı· · Havza'ı Fahmiye -!!.1!:-}:ödiince lf• letilmelde olan Kozlu ve Kilimli f'l - en imf •. Şimdiye kadar Çar ı mızı on ara ı ırme ıyım. mak istiyorlar, öyle mi) :muuu.- -- ~' 
aleyhine yapılan isyan ve ihtilaller, - Şimdi nereye gidiyorsun, Em • _Taner size bir şey söylemedi mi? diferleri için açık ekailtme auretile 100 takım araba tekerleii ve 3 

ciddi e!!aslara istinad etmemiştir. O • maL _Hayır. Taner benim yanıma bile demiryol rayı ve makaa ve vagon tamponu •atın alınacaktır. ~ 
· d bekl 1 · 1 D ... Y p f'un saravınct Tekerlekler'm muL: ..... ~ L-..J-1ı' gu"mru"k -smile birlikte 4849 ~JI nun içın e, eni en netıce eri ver· - ogruca, usu 0 • ... sokulmuyor. na......-... DCIQCI a... "~ 

F~ ... ·-· ·~- .. •w-·-··-- ... ·-·· -,- -Olur şey değil.. yeraltındaki iz- -Sizden korkuyor demek .. f kurut ve diğer 3 kalem malzenıeninki 2301 lira 61 ku~!~~· ~en~ 

1 
belerden, saraya ... Inanılmaz; cidden -Ben adam yemem ya. Neden ben- malzeme listeleri ve ...,mame Zoııguldakta maden mudünyetı m ~ 

Bir Doktorun 1 inanılmaz şeyler, Emma... den kaçıyor? Suzdan geldiğimiz sinden ve f1tanbulda Dördüncü Vakıf. Han.ında Istanbul mmtakuı . ~ 
Günlük P.\ZAR -Evet. Görünüşe nazaran, öyle ... gündenberi bir kere bile kızını görme- irtibat memurluiundaıı par&ll% verilecektır. Arttırma, 29/12/1936 ':; 
Notlarindan (*) Maamafih, hayatta tam manasile ina- binden itibaren 15 gündür. Ihalesi 14/1/1937 tarihinde saat 15 dt 

___________ ..;.....:.._ __ 1 nılacak ne vardır ... Hadi yavrum .. bu kUr Müdürlülde toplauecak komİiyonda yapılacaktır. . . • fl 
1'a nsiyon akşam ki zahmetinin mükafatı olarak Nöbetcl Muvakkat teminat yukarıda yazılı ~~terin. o/o1,? n~mdedil'· f' 
Diisiiklüğü sana, alnımdan bir buse vereyim de, Eczaneler kı ayrı ayn olan bu iki bam malzemenın ıhalesı aynı tarih ve,..-

Daima tansiyon yük.sekll~lnden korku- gideyim. lacaktır. ,_11 t 5 Emma, taze bir zambak kadar beyaz Bu &"f!Ce nöbetcl olan eczaneler şunlar • 
lur. Halbuki buna mukabil tansiyon dü- dır: Mütteri İlter birine, İlter ikisine pey sürebilir. Teslim müddeli _.:Mr 
şukhiklert de SQn derece mühlmdlr. Bii- olan alnından Cemile bir bu se vermiş; İstanbul cibetlndelı:iler: rihinden itibaren 3 aydır. Maden Müdüriyeti Fen kurulunun rapoıt .. 
tun k:ınsızlarda, zayit ve mukavı•nıctsi:.ı: sür'atle çıkıp gitmişti. Al d d zatılab'l' .,# 

h ıd ı F 
Aksarayda : <Etem Pertevl. em ar a: müddet on bet gün u ı ır. . 

olanlarda tansiyon düşüktür. Hlr çok Cemil, fena a e sersem emişti. ik (Abdülkadir). Bakırköyünde : <Hilfıl>. · da 1 kt T 
h ıd d Teslim muamelesi Zonguldak limanında vapur yapı aca ır. 

defn tansiyon düşükltitü veremt hatıra ri, perişan bir a e i i. Beyazıdda : <Bellos). Eminönünde : <Sa- (3814) / 
getirir. Vererne müsteid olanlarda, ve - - Mümkün değil.. bunlar., bir ha- lih Necatil . Fenerde ; (EmUyadil . Ka _ Havzai Fahmiye Müdürlüğüne müracaatları. ~ • 
reml!lerde tansiyon daima düşüktür. Bun kikat olamaz. Her halde ben, uzun bir ragümrükte : <Suad). Küçükpazarda : -- ~- dd 
dan mnnda Uerlemtş kalb hnstalıklnrın- rüya görüyorum. (Hasan Hulusil. Bamatyada : (TeoCUoa). İstanbul Gümrügv ü Başmüdürlüğün ~ 
da da gene tansiyon düşüktür. Tans~yo- Diye söylenmişti. Şehremininde : (A. Hamdll . Şehzadcba- z:ıfJ' J, 
nu yuksek olanlar da bunu indirmek Için * şında : (Haltll. Gümrük satıtmdan: 26200 kilo çam tahtası rendelenmemit, 1 Jf' 
gayret edilmelidir. Aynı znmnndn tnns\yo- Günler, geçiyordu. Ve günler geç· Beyo(lu cibetlndek.Uer: lo toz ,eker, 10240 kilo aodyum sülfür, 3158 kilo demir kırık dciaf', ~ 
nu dUşuk olanların da tansiyonunu yük- tikce de Cemil, bir sürü hakikatler öğ- Oalatada : (Sporldls). Hasköyde : mar- kilo ote aksamı, 1524 kilo pamuk mensucat, 1550 kilo kurtun ınatb" 1 
seltmek Için çalışmak IO.zımdır. Tam:lyo- but). Kasımpaşada : <Vasıfl. Merkez nn- 8 kik' 
nu norm:ıl haline getirmek, vücııdi.in fiz- reniyordu. hiyede : <Kanzuk, Güneş). Sl!~lide : rufatı, 1314 kilo kunclura kalıbı, 1232 kilo matbaa kağıdı, 399 ı 
yolojlk muvazeneslni temin etmek de - Kontes Olganın gittikce artan çıl - (Halk). Takslmde : (Taksim, İtlmad). dık tahtası, 2416 kilo san renkli ligara kağıdı, 1310 kilc-kendir halalt ~ 
rnektir gınca muhabbeti sayesinde, Cemilin Üküdar - Kadıkör ve Adalardakiler: kilo adi cam bardak, 345 kilo pamuk çanta, 235 kilo av tüfeği 75 a~ i 

üzerindeki (esirlik) markası, silinmiş Büyükadada : (Merkez). Heybellde : (Yu- kilo vidala deri, 6.400 kilo ipek örtü, 419 adet keçe erkek tapkasJIII' ~ 1 •) Cu notları kesip sal•1ayınıı, y:ıhut • 
ı bir albiıme yapıştırıp kolieksiyon y:tpınu:, 

Sıkıntı zamanını•d!\ bu notlar lı ir' doldor 

ı: · · & :mdadııuza yet!~tbilir. 

gibi idi. Hatta, onun bir (Türk) oldu- sufl. Kadıköy Pazaryolunda : (Rıfat 
ğu bile unutuluvermi,t. Muhtarı. Modada : (Alaeddin) . Üsküdar nakua gazetesinin 26/12/936 günlü nüshuile ilin . edildiğini lle A4) 

İskelebaşında : CMerkezı. günlerinde de ayrıca küçük satı,IarJa olduğu ilin olunur. (31 
(Arkası var) 



1 O lkincikanun 

1 LA 
Şayanı hayret 

Bir Doktorun . 
cazıp 

• 

·çi 
müjde! 

keşfi 

SOLMUŞ ve BURUŞMUŞ BiR 

CiLDE GENÇLiÖr iADE EDiYOR 1 

VJnnnda b 1 ı ı h kk h • tıb mecmuaq, dunyayı rün keşflnln mhnhasırnn st ma a ı 

a.vrette bırakacak fennın ~on zaferint 11.\n Tokalon muessesesi tarafından büy(lk fe-
~dlyor n 1 dil let1 
ıuhu~ d uruışuklukların yalnız sebebi dakArlıklarla tem n e m~ r. 
dır etll, lzale çaresını de bulm~ıar- cBioceh to. bir edilen. canlı hüceyreıer 

· Annelcr, hattA bUyuk anneler artık hulasası. yalnız penbe rengindeki Tokalan 
rençUk zam ' kremlnde bulunu.r. Hastanelerde &l - 70 
lerine ka anıanndaki taze ve açık ten-
olan .... VUşabU!rler. 50 ve GO ~arında ya§lanndakl kııdınlar uzerlnde yapılan 

'·adınıar tecrübelerde altı hatta zarfında burusuk-
' buruw~ blcençllklerlndekl yumuşak luklımnın tamamen zall oldutu görülmü'-
()labıurı r cUt. teminine rnuvatfak tür. Her akıram yatmıızdıın evvel y~Ane 

er. Bu~ukl kla " 
•akit ıiih u r, lhtıyarladıtınuz clld unsuru olan penbe rengindeki Tokalon 
ı Yicl ura Kelir, cllt.; bazı canlı ve bes- kremlnl kullanınız. Siz uyurken, o, cHdl 

unsurları ka be 
~lındı k Y der. Bu unsurl~r. besler ve gençleşt.lrlr. Serlan buruşukluk-

.emaıı ltın ll 
hayvanı a e lntlhap edilmiş genç lar izale olur ve bir kaç hafta zarfında 

ardan lstıh 1 
lnrla cUt b sn edilmektedir. Bun- daha genç görünmüş olursunuz. Gündüz 
gençıe..ı i~slenaı~ı takdirde tazeleşlr ve Için (ya~sız) beyaz rengindeki Tokalan 

Y•r. qle· Vl . ı 1 1 t ı;or Dr ' Ynna üniversitesinde pro- krcmini kullanınız. Siyah benler ert r, a-
fln §ayan~leJsknl idaresinde yapılan keş- çık nıesamelerl kapatır ve en sert. bir cUdi 

- _ hayret semereler! bu protesö- yumuşatır, beyazlatır ve gençlc~t.lrlr. 

1: _____ --_E_rn~l-~~k_v:.:.-.:E:.!y:.=t:a:.:m:....:B::a:.:n ~ a ~; - il anl-ar ı 1 
SATILIK EV 

MEVKii VE NEV'İ DEPOZlT O 
C. 21 B k k 

a ır Öyünde Cevizlikde Hamam sokağında eski 56 
T . Yeni 66 No. lı bahçeli ev (üzerindeki No. 52). 360 Li ra 
afsılatı Yqkarı...Ja ı b. • · ak · • · · k l üç tak&iti ()'f '-\' Yazı ı ev peşin veya ınncı ,t sıtı p~ın ve gen a an 

iu s •] 10 9• l faize tabi olnıak üzere üç senede ve üç müsavi kısımda ve 
T ure. e ta 

İateldil . ınanıı dört taksitte ödenmek tartile ve pazarlıkla aatılacakhr. 
•uL . . erın 22 Ikinci Kanun 1937 tarihine müsadif cuma günü saat 10 da 
T uernıze g 1 1 . 

e me er ı. ( 440) 

• ll- .... 

t: Esas No 
~ c. 15 

RALlK EV. 
ME"vkii ve Nev'i Depoıito 

Büyükdere'de Büyükdere caddesinde eski 203, 
T ıo3 mükerrer, yeni. 192 - 194 No. lı ev. 45 Lira 
afsilatı k h ·· ·· dd tl k. 'erilrnek .. yu arıda yazılı ev, bir ve ya ut uç sene mu e e ıraya 

Ist k . uzere açık arttırınağa konulmuştur. 
p8 .. e l.ılerin ihaleye müsadif 18 Kanunusani 1937 tarihine müsadif 

~art e 1 •• •. el · ( 3 ) ~u saat 1 O da Şu bemize gelm e rı. _ 4 6 

lnhisarlar Um um Müdürlügünden: 
rn!ıa:~ t~kila~ı~ızda açık ve açılacak olan ~uhakemat _ fU~)eri ~~ir ~e 
olanla ~an ıçın imtihanla memur alınacagından &fagı~ feraltı him~ 
tern· tın uç kıt'a fotoğrafı vesaikile birlikte 19/1/937 tarihıne kadar ida~ 

i 1 ız .mernurin fUbesine müracaat etmeleri jktiza eder. rntihan . 
1 

a gırme ~rtları: 
- Hukuk Mezunu olmak veya hakimlik ve avukatlıkta bir müddet 

\'azife yaparak tatbikat görmüş olmak. 
2 

- Hukuk mezunu bulunmadığı takdirde adiiye meslek mektepler;n. 
d~ mezun olmak tartile icra memurluğu, müstantiklik ve zabıt 

3 
kalipliğinde tatbikat gÖm'Ülf bulunmak. 

- Adliye Meslek mezunu olmadığı halde adiiyenin muhtelif i~lerin
de rnüddei umumilik kalemlerinde znbıt kiitibliğinde, icra İflerinde 
tatbikat görmüt olmak. 

Yukandaki teraiti haiz olmadığı halde lise mezunu bulunmak 
4 

- ~ukuku siyasisine sahip ve hüsnü ahlak eshnbtndan olmak, hay
'1Yeti muhil bir cürüm ve aleliktak ağır hapis veya o derece cezayı 
müatelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak sari hastahl<lara nıiip
teli olmamak itini muntazaman if aya mini olabilecek sıhhi bir hali 

5 bulunmamak. 
- 25 Yllftndan atağı olmamak. 

~~tihan 20/1/937 çart:amba günü yapılacak ~e kazananlar tah
ad \'e meslek bilgileri derece sine göre 60-125 lıra ücretli muhake-

----1llat im ir veya memurluklan na tayin edileceklerdir. u99n 

lü-;.kiye Ziraat Bankasından: 
8 nka · · 1 ' ed' ·· ır det kal tah rnız ıçın a lı tip üzerine cem an y ı yuz e 1 a amoza kabı 
n alınacakt N· · · 1 k ·· ·ki •ı_, ·· nu ır. ümuneyi görmek ve •ernıtı an ama uzere ı ncıKJUlu-

1 da ny ::.birinci pazarteıi aktamına kadar her gün öğleden aonra lste.nbul
.._/ le ı Postane arkaaında Türkiye hanının alt katmda Ziraat Bankası 
~ \'aZını D · · 

f4) 
aıresıne müracaatlan ( 43) 

30N 

İstanbul Gelir ve Para 

BOR~ ASI 
9-1 • 1937 

::tlrk Devlet Borçlan 
Ura Ura 

~ 7,5 T. B . I 22,9S 1 'o 5 Hazine B. 00,110 

~ '7,6 T. B. n 21,50 Dahllt JJUkrU9S,OO 

" '7 ,5 T . B. m 00,00 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Ura Ltra 

~nl 91,SO ll Anadolu lTeUS7.80 
Slvaa Erzurum 95,00 Anadolu J4 •tl, tO 

Sosyeteler Eshamı 
Ura JJra 

.h. B. MU. 81.00 tst. Tre.m?&J :n,sı> 

• • HA. 10,00 BomonU 9,50 

• • Name 10,00 Terkos 14,/j 

Merkez B. D. 9S,OO A. Çimento 13,55 

la terlin 
F. Frangı 

:to F. Frangı 
ı Dolar 
ı fsterUn 
ıo Llret 

ÇEKLER 
ıu.. 

tı18,SO j\ Dolar 
17,04 Ltret 

L. T. L. J~ln 

0,7940 

15,0864 

NAKİT 
Kq. Jlrt; 

117,00 ı Mart 28,JJ 

l'l6,'1() 20 Drahml 2S,OO 

622,0) 20 Leva 23,0S 
ı:ıs.ru 20 LeJ 14,JJ 

Borsa DJ§mda 
L.IL L.IL 

Kredi Fonaiye MübadU Bon. OJ,OO 

188( senesi 00•00 Gayri • • O,OJJ 
11103 :t lU3,0V Altın 1036 

11111 • 91·ov Mecldlye OJJ 

Rumt sene 
la62 

TAt\ VIM 
2 inci KANUN 

10 
Arabt aene 

laM -ı ci Kanun Resıııl sene Kasım 
~ 1~7 ~ 

PAZAR 

~AHAH 
Şe vv al 

ht SAK 

;;:,. u. ~ 1 [) 2 27 27 12 41 
7 26 6 39 

o . d lkıı•clı Akşnm Y HLSI 

r· ::i. tl. .J. tJ. .;ı • u. 
c. . 7 22 9 47 1- l iS3 
L. l:l 21 14 J6 lt i r..s 18 Sn 

Sayfa tl' 

1 Istanbul Belediyesi Ilanlan ı 
Dılj iç Eb' adı 

12 12 650/ 20 
44 41 32/ 6 
30 30 30/ 5 
12 12 34/ 7 
2 2 700/ 21 

20 20 895/135 
8 10 600/ 20 

12 10 525/ 18 
8 4 820/120 
4 2 835/135 
ı ı 38/ 7 
2 3 33/675 

1S ıs 880/120 
4 4 20,5/ 25 

--
174 166 

Belediyenin muhtelif nakil vasıtalanna lüzumu olan yukarda mikdarl • 

rile ebadı yazılı iç ve cfıt lastik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu 

tastiklerin hepsine 13052 lira 52 kuruş bedel tahmin olunmuttur. Şartna • 

mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiitme 1 ı /ı /937 pazartesi günü 
saat ıs de Daimi Encümende yapılacaktır. Istekliler 2490 N.lı kanunda 

yazıh vesika ve 978 lira 94 kurutl~k ilk teminat makbuz veya mektubi1e 

beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde sa-
at 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. (B.) (380S) 

Jf . 11--
K~if bedeli 2388 lira 48 kurut olan Yalovada Sıfat istasyonu ikmal in· 

f88h açık eksiltıneye konulmut ise de belli ihale gününde giren bulunma

dığından pazarlığa çevrilmiflir. Kqif evrakı ve fUlnamesi levazım mü • 

dürlüğünde görülebilir. Isteidiler Bayındırlık direktörlüğünden alacakları 
Fen ehliyet vesikasile 2490 N. h kanununda yazılı vesika ve 180 liralık ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber 1 1 11 /937 Pazartesi günü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdttlar. (1) (3804) 

1 
1 

Istanbul Vakeflar Direktörlugu llanlırı 

Cinsi 

Yumurta 

Mıktarı 

Adet 
40000 

Kilo 
Patates 8000 
lhale günü 

21 /ı /937 - Per,embe 

Saat ı 5- de 

" " " 

lık teminat Muhammen bedeli 
Lira kuru~ Ura kurUf 

52 50 1 75 

37 50 6 25 

-

Gurebn H&ıstahanesine lüzumu olan yukarda cins ve mikdan yazılı iki 
kalem erzak ayrı ayn açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi yukarda yar.ıh 
gün ve saatte Komisyon'da yapılacaktır. Şartnameleri her &Ün Levazım 

kaleminde görülebilir. cı50)) 



12 Sayfa V J.SOd NOS 

Teşhisi bulunmıyan bazı hastahklar dişlerden gelir. 
Ağızda dökülen diş fırçalan apandisit yapar. 
Dişleriniz kirli olursa mideniz ve barsaklarınız daima liastadır. 
D~ fırçaları mutlaka dökülmemeli ve sert ve mesina nev'inden · 

olmalıdır. 

Diş macunlan veya suları mutlaka antiseptik olmalıdır. 
Beyazlatan diş müstahzarah bazan dişleri harap eder. 
Diş macunlannda sert ve asid maddeler olmamalıdır. 

~ 

Sen• 
~~-~~~iii~~~~ ~ 
İstanbul İkinci İfla;-M~~ 

dan : Müfiis Zelliç Birade~~ıil 
nin alacaklılarına karşı teV 

konkurdatonun müzaker.esi ve 
liılar toplanma işinin ilanali ..:.~( 
cakılıların 1 S/ 1/ 193 7 cuma i":" 

'asan Diş Fırçaları ve Dantos 
Diş Macunu v~ Suyu 

kullanınız. Dişleriniz uzun ömürlü ve 
inci gibi olur. ı ı de Adlh·e ikinci iflas dair#. 

zır bulunı~aları i~fı.n olunur. ( 

.,._.. • • • • > • • • 

En basit, fakat en mühim tedbir 

Soğuğa karşı birçok lüzumlu 
ve lüzumsuz tedbirler aldığı 
halde bunların en basit, fa .. 
kat en mühimini unutmuştu. 

Kendisini 
yananda 

üşüttü ve 
bir kate 

bulundurmamanın ce'Zasını çekerek hastalandı. 

İstanb~l İkinci tflas Meınurluğuıı • 
dan: Müflis Leon S. Boton masasına ge 
len hazinenin istediği 363 lira 20 ku-. •-~-!31-Jmi-------------~~ .. --- ruşun e\•velce ittihaz olunan tevzi ·ü 

• 
1 kararı üzerine vfıki tevziattan sonra 

Tıraş bıçağı yerine başka 
bir bıçak verirlerse 

aldanmayınız. 

Israrla POKER PLAY 
T1raş bıçaklarma isteyiniz. 

.,_~-------------------------'' 
Beyoğlu LO birahanesi nde 

Bayan BAMiYBT • MURAT Kazbek 

ve Bayan M E C B UR E taratmdan yeni program ile 
zengin akrobatik varyete numaraları 

Teleton : 40227 ~------•'• 

DAiMON 
Pilleri, 

Fenerleri 
ve bilhassa 

OAiMON 
Ampullarmda 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

Heı yerde Oalmon markusıııı ısrarla ısteyiniz. 
Um u ml depolar: Tii'hTı'ikiiie 51 No. lu Poker bıçtı!darı deposudur. 

tııq1&rde: llOsnll Oz Ödenıişli. Suluh~n civan No. 'ıX/29 

mevcurli vezne olduğu takdiTde veril
mek üzere beşind sıraya kayıt ve ka
bulüne İflits idaresince karar verilmiş 
olduğu ilfın olunur. (29174) -

Doktor ~ 

lbrahim Zatl Oget ı 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 nurnarada hergün 
oe;ıeden sonra hastalarını kabul 

ede~ ~ 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 

ı - ~!~nm~~~.~~~!ir su-l 
tunun iki satırı bir (santirn) 

sayılır. 
2 - Sahilesine göre bir santim ilan 

fiatı şunlardır: 

Sa hi re 

• 
• 
• 

: ı - 400 kuru, 
: ı_ ıso ii 

: s_ zot ii 

: , _ ıot • 

Dlter yerler : - 60 • 
Son aa.hlfe : - 30 • 

3 - Bir santirnde vasati (6) keli
me vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tutacak
lan yere göre santimle ölçülür . . ............................................................. 

Son Posta Matbııssa 

t\t:şriyat Md. : f eli nı Ha •ıp E~1 EÇ 

f A. Ekrem UŞAKLJGlL 
~Atii PLERh l b. Hıı,.ıp bM EÇ 

~ E i i iDAR 
ve BELGEVŞEl\.LİÖİNE KARŞI 

• 
1 

Tabietleri ~ Her eczanede arayınız. (Poata kutusu 1255 Hormobin) 

OksUranlere: K ATRAN BAJlJlJ IKBBM 
-

Yılbaşı piyangosunda kazanamıyanll 
müjde. 

## 

CEKILIŞ 

J~UBAT 

Satıt yeri Piyango bayiterile Yeni Postahane kartısında Erzurıı"' 
nındaki Cemiyetin İli.n ltieri Bürosudur. << 107 ,, / a 

Zonguldak Urbaylığından: 
Ihalesi 28/9/936 tarihinde yapılmak üzere 4600 lira muha~ ~u 

delli bir adet Ototank ihalesi 2490 sayılı kanunun 43 üncü bendiJI' 
kan pazarlık en son 1111/937 tarihinde yapılacaktır. 

Taliblerin evvelki ,enit dahilinde ilk teminatları ile birlikte t]flf 
imi Encümeni tarafından yapılacak pazarlığa katılmaları ilin oluoil' 


