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] TDgyare Pi_qangosu: Kazanan nuınaraıar 12 inci saytamızdadır 

aözo 
KUL AGI 

D 1 Li -
Yazı it leri telefonu : 20203 SAU 12 - IKINCIKANUN 1937 Jcfan ı,leri te!efCDll : 20203 Fiab S Kv.rat 

ı 

yo 
un Pariste Büyük Elçimizle Fransa Hariciye 
·· steşarı Viyeno arasında yeni görüşmeler oldu 

Fransanın Fransız gazeteleri 
Türkiyeye çok geniş tekliflert{e 
bulunacağını haber veriyorlar 

ari~ gazet~lerine göre .ı: evfik R~tü. Ara_s ~al_unda Fransız ma tb u at 1 
raya gıdecek. Hancıye Vekılımız bır ıkı 

güne kadar Ankaradan ayrılıyor iki safa aynldl 
Sağlar bizi tenkitten 
çekinirlerken Sollar bilakis 
F r ans ı z diplomasisine 

ga~etelerind ti l 
en Fransız diplomat larını şiddeti tenkit eden Pe t our- hücum ediyorlar 

Pn . 
1 

nal'in başlığı 
rıs 1 (H . ,__ ____ -tr • -tr -----. 

ttenb · K . ususi) - Bir müd- Paris, 11 (A.A.) - Anadolu A]an- Mahat Joatumu• (1) Klod Fmer 
erı ot d A .. d . . b'ld' . . Ga .. ı vek'l Bl zur e İstirahat eden sının husus! muhabırı ı ırıyor. - aleyhtariara alemdmiılı etmeye 

d" 
1 

.. uın, Perşeınbeye kadar Pa- zeteler Sancak meselesi ile i§tigale de· kalkıttı. lakat gene bir PaTu ga-
sa:~:~.ş ~u1una~ktır. vam etmektedirler. Petit Parisi_en .~: .zete•inden J eraini aldı 
T .. uhırn ıneselel . h ll' Ba Vienot il'e Suat Davaz arasındaki mula . .__ _________ __ ~ 
1 ın lıukurnet merk ~rı~ 8 1

' ş- katın müzakere usulü ve tarihi hakkın Dün gelen Avrupa gazetelerinin tet· 
~cnp ettirrnekted' ezı~ e bulunma- da cereyan etti~ini ynzıyor Tarihin ge· ki:..'ldndcn anlı~on.:z : S:ınoak Mese!e· 

' nın bunların b ırd ancak mese- n bırakılma~a t,veçli raportör yar- sinin son safhası ürerine Ankara L.la· 
aktadır. aşın a geldiği anla- dım edecektir. hafilinin almış olduğu tavır, Avrupada 

Pariste D" .. Oeuvre gazetesi toplantının 18 den hayli telAş ve heyecan uyandıımıştır. 
~aris 1 

1 
unku .. Görütmeler . 21 e tehir ed~.di~ni kaydederek diy~r (Devamı 10 uncu sayfada!, 

trıs Bü .. k (Hususı) - Türkiyenın ki: cFransa Türkıyeye çok daha genış 
ariciye YM" Elçisi Suad Davaz bugün tekliflerde bul~acağa benzi~or. !lerde 
tret et . ~ste-şarı Vienoyu tekrar zi- bir Fransız • Türk paktmm :ımza11ı va-

Bu ~ıştır. dı bu meyandadır.» 
r Zıyaret esnas d .. . . (Devamı 10 uncu sayfada) 
an sa taraf ın a, T urkıye ıle ............................................................ .. 
tzırlanac k ınd~n Sancak hakkında 

. ;Ü ;enı .Proje~er etr~fında 1 imha edilmek 
1-tarıciy V ı:~ının edılmektedır. 

e lı ~nkaradan Hareket ı•stenen kültür 
Ank Edıyor 

e Veki~r~ 11 .<Telefonla) - Harici- Y z n 1 edrl l!rt em 

Fransız 
Limanlarında 
Görülen faaliyet 
Paris, ll (A.A.) - Anadolu Ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: Gaze· 
teler Bahriye nezaretinin bir tebliğini 
neşrediyorlar. Bu tebliğde Atıantik ve 

(Devamı 10 uncu sayfnda) 

k evfık Rü t" A b' 'ki n adar A ş u rası n ır ı Bu ....lin 7 nci sayfamızda, okuyunw: 1 
~ nlaşılı" nkaradan hareket edece- \ ~ .. 
~ . '·------------------~ Büyük Bir Kayıp 5 

eni avukat ar kanunu 
· in yapılan haz rlık 

M·h --
ll telif şehirlerden giden avukatlar A diiye 

Vekilinin Riyasetinde toplanarak kanun projesini 
A son defa tetkike başladılar 

nkara 11 
nunu ' (Telefonla) - Avukatlar ı 

Pro· · 

t
J avukatı le.!: ı muhtelif yerlerden ge-

n Adi rınıızla on defa olarak bu 
tt d n gıye. Vekilımizin reisliği altmda 

) cçıril.ıne b (s' roJeye .. ye aşlnnmıştır, 
artıar~ore ~vu~atlık mcsleğine ka 

· vl' v ' slaJ muddetleri avukatlık 
ardır~zıfcieri daha birçok hüküm 

(\tl ı k 
llltiza~nunun karakteristik vasfı 
n b h eret ve avukatlık ücretle • 
, ın tınesidir. Bılhassa Asliye 
her e 1 bulunan yerlerde bir adli 
uza~t bu_ro~u kurulacaktır. Bu bü 

eretın tem· . . . I" 1 rnua ını ıçın uzum u o-
Adlı lllelel~ri ifa ve mahkemelerde 
<ıra Ye d~urclcrindeki işleri müh • 
ık .~eccancn takib edecektir. Avu· 

Ucrctıer· .. 
ında 1 muvekkille avukat a· 

Baro .sderbestçe tayin olunacaktır. 
ı are tne<:l' . d ısın e her seçim dev 

Meclis Ikinci Reisi 
Nuri Conker 

vefat etti 
Ankara, 1 ı (Hususi) - Meclis 

İkinci Reisi ve Gazı Antep mebusu 
Nuri Conker bu akşam saat 22 ye 
beş kala musap oldugu Anjin dö 
puatrinden kurtulamıyarak rahme· 
ti rahm nn kavu~uştur. · 

Son Posta - Ölümü cidden bü
yük bir kayıp olan Nuri Conker ge
rek askeri hayatında, gerekse onu 
takip eden teşrii vazifesinde mem
lekete çok değerli hizmetler ifa et· 
mi tir. Evvela uzun müddet Kütah
ya mebusluğunda bulunan Nuri 
Conker, son zamanlarda Mecliste 
Gazi Antebi temsil ediyordu. Mer
hum 1881 tarihinde doğduğuna gö
re 5.5 yaşında ve kendisinden daha 
çok hiz.metler beklenebilecek bir 
yaşta hayata gözlerini yumm~tur. 
Atatürkün teveccüh ve sevgisini 
kazanan bahtiyar insanlardan biri 
olan merhum Harbiyeden yetişrn~ 
ve bilAlıara erkanı harp olmuştu. 

cSon Posta. yı çıkaranlar bu va
kitsiz ölümden bütün memleket ev· 
latları gibi sonsuz bir t&essür duy

Sancakta son vaziyet 
----------------------------------------------

Antakyada mahalli hükOmetin direktifile hareket eden 
bazı Arap ve Ermeniler dün nümayiş yapmak istediler 
buna Türk gençleri mukabele ederek mekteplerinde, 

bundan sonra Arapea okumamaya yemin ettiler ... ·---------
Fransız ajansı vazigeti istedili gibi görmekte devam 
ediyor. Mahallelerini Fransız ve Suriye bayrakla
rile donattıkları söylenen Alevller bilfikis mahalli 
hükumetin yaptıgı teşvikleri ret cevabile karşıladılar 

Sancak okaklanııda Fransız tanklan 
Röyter ajansının dün aece verditi 1 mak istemişler, hiç bir h&diae ç1bn,ı 

bir habere göre dün Antakyada bazı A - mıttır. 
rap ve Ermeniler nümayitle.rde butun- (Devamı 10 uncu sayfada) 

İstanbulda 
fiatları da 

havagazı 
inecek 

Metre mik' ab ı başına 40 - SO para tenzilat 
yapılacağı tahmin olunuyor 

Fransız ve lsviçre franklannın düş· J'll iktiza ettirmektedir. Bundan dolaot 
mesi, bu paralar esas tutularak tarife- yı, elektrik tarife komisyonunun, f\11 
)eri tesbit edilen bazı imtiyazlı firket· battan itibaren tatbik edilmek üzere:ı 
lerin ücret tarifelerinde tenzilat icrası- (Dcvaım tO uncu sayfada) 

2500 Arnele i şsiz kaldi 
Do z listik f 

a ili faal ye 

Istanbuldaki liatik fabrikalarından biri 
Tücldyede bulunan dokuz lastik fab' liyet kararı verm~lerdir. Bu suretle 

rikasının mümessiller i dün sabah ara- bu fabrikalarda çalışan iki bin be..~ O.z 

1
:1 (Devamı lO p uncu sayfada) AdiiYe Veldll Saracoilu Sükrü 

' 
maktadırla r. 

'----------..--....ı larında bir toplantı yaparak tetili faa· , (Devamı 10 wıcu sayfada) 



SON POSTA 

' ~------·--~----------------------------------------------------Resimli Makale: IJıtiyar gençler •• e rgun 
--+· -

Fransız gıı:zeielerinı 
Okurken.. .• 

----- v~ ----

5 cmca~ meselesinin san hası 

hakkındaki hiıdiselErden babs~-
den Eransız ,gazeteler41i okurken 
vazdı ·· - yo:ruz ki 
larda ber.i-

Sözün 

Spor modasz 

._ ____ lamet H.,JO,ı 

B ayan spor manto tp 
Bay spor pardesü gi)'i 

ijiik beyan por ·sb.rpine bl 
Jkiiçli'k bay spor ddi"-:enteri 
tercih ediyor. 

Bir gömlek .alacak oluyoruı. 
!eka aöylüyoT: ' 

-Bir spor gömlek versef11. 

dadır. 

Bir fapka istiyoruz: 
- )yi .spo.r ~kalarmıız ..,,r, r 

Z J lu, evsimin son modası .. 
Bir erkeği tarif ediyorlar: 

___ ;;;;;;..._.;;;;;.. _____________________ ....,;;;;;;.... _______ ;;.._..;;;;;~,;;;_.,J - Orta boylu, daima spOr ık 

Radyolar a artık ,.. HERGiili_BIR ıDKft-A-•I Hollanda Veliahb ile Bir ka<!mdan bahsedl\iyoı~ k 
Sıçanlar da konser Ult rı Ayni günde evlenmelerine - Yeni yapt1Tdığı spor tB 

Vermei-e başladılar Izin verilen ••ga" e ~ift disine o kadar y:akışsyor ki.. lan 
refin cevabı .,- r Spor mantoyu .dı"ktireıı. 

deaü siyen, spor iskarpine 
•.POI' e:kliv-c.nleri tercih edenld·· 
nıı epsi na 1 sporcu --~ 
tömleği, 6p0r şapkayı peşke.Ş 
aabcdu da her balde çdiıl*ı 
rilerini:n sporcu obnadıklarınıtl 
cladırlar. 

~ var ki spor giyinmek 
muJ. Mademki moda obnut-•' 
olmuıl ·~ olmuş~ Kiınld 
~Uf~ Bunu aramıya Hizuın 
atıcı apor modasını 168tıyot• 
•por modasına uymuş o1u)'01'J 

Spoy me»d na uyan ar if*j 
da aporcular azalmıya yü~ 



lkincikanur. !)ayfa 3 

Hitlerin yılbaşı 
kabul resmi 

I• S h b •h Alman Devlet Reisinin a ya a ar e nı ayet s~:~~~rel~erdt~:;apyıl- • Diinyanın halinden 
mes'ul olanlar 

J ı d k k 
~ başı kabul reaml bugün her apon ar a mı arışaca. t' zamanki gibi devlet .reisinin j. kametkahında yapılmıttır. Hit-

ler ordu mümessillerini kabul etmiş-

• Fransız matbuatı 
ve Antakya davası 

Yazan: Selim Ragıp o --------------------------------------ng t •• •• •• k d d ı tir. Harbiye nazırı kısa bir nutuk 
ı . ere go u u a ın nın_ ur uru ması söylemiş ve devlet reisini ve muhtelif 

hey' etleri ve öğle zamanı da sefirler 

e m 
00 h 0 t k • , • • • hey' etini merasim le kabul etmiştir. 

1914-19 J 6 haTbinden sonra dünya • 
nın gözü önüne çok geniş bir ümit uf· 
ku açılmıştı. Milletler, kendi mukad -
deratıarını kendilerinin tayin ede<:eği
ni zannederek tatlı bir hülyanın pem· 
be kanatıarına kendilerini kaptırmış -
lardı. Uzun harp senelerinde çekilen 
ma:hrwniyetlerin verdiği bizari ile her 
şey, herkes için yepyeni bir neşe vesi
lcsi oluyordu. Umumi kardeşlik çağı · 
nın gelip çaltığına inananlar çoktu. 
Viisona atıfen on dört prensibe daya -
narak hak iddia edenlerin suraıtına in· 
dirilen şamarların çakırtısıdır ki içine 
düştükleri tattı hülyadan, b'içare in
san!an birdenbire uyandınverdi. V 
ondan sonra, in'kisarlar, sukutu bn • 
yaller biribirini kovaladı. Şuna kat'iı
yet!-e işaret etmek. liız:ımdır ki hadi -
satın a1dığı bu biçimsiz ~kilde, bü · 
yük devletlerin mes'uliyeti cidden bü
yüktür. Bu devlatler, icabında kuv -
vetleri ile de teyit edemedi'kieri pres
tijlerini, çok defa, vahi menfaat kav • 
ga1aTı neticesinde parça parça feda et-
tiler. Bütün dünyanın büyük umut • 
larla gönül bagladığı Cenevre mües • 
sesesini, böjiece, bugün içine düşmüt 
olduğu aciz ve kudretsiz vaziyete sok· 
tular. Hiç kimse artık ona ve onun 
cakdi» adaletine inanmaz oldu. Çün .. 
kü bu adaletin, büyük devletlerin is • 
teklerinden başka b'ir şey olmadığı ta
mamen anlaşıldı. Şimdi, yeni bir cere
yan daha göze çarpıyor. Buna creali· 
te politikası• diyorlar. Emri vakilerr 
muhiık göstermak ve kuvvetlinin işti · 
hasına zayıfın kaba ve kalın ensesin· 
den biftek peşkeş çe'krnekten başka 
bir şey demek olmıyan bu politikan~ 
mes'ulü de, bu politikaya itiraz eden 
büyük devletlerin gene kendilcrldlr. 
Demek lci şu hadile dünyanın yeni bir 
düzene ih'tiyacı vıardır. Fakat bu dü -
zeni verece'k olan el, behemehnl, iştı -
ha ile tit.:riycn büyük devletlerin muh, 
teris elleri olmamalıdır. Her el, !aka{ 
o eller! Asla! 

u ımm ev ıya n· men } ıçın SeEirierin en kıdemlisi olan Pnpa-
nın vekili hasta olduğundan F ran sı~ 

Ye ı• bı• o ·a erdı• sefiri François- Poncet eefirler hey'eti 
narnma aşağıdaki hitabeyi irad etmiş-
tir: ev e er 

<dBu kadar endişe ve kaygular1a 

lmanya l·spa nyol Fa st nda yüklü olan böyle bir aenenin ba,lan-

Cebelüttarik ll )rme b ' (AA.) --Mew~ ır~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

tooo J: 0~da~ ?,cl~n bir habere gö --, 
1 

lhc v PE gonulhisünün yakında 
e ree g lm . 

f.u gönüllülc . e . esı. beklenmektE . 
lıkları 

5
.. 

1 
rın şımdı Seviliada bulun 

cdec~~i eı:~n 1 O bin İlalyana ilti-
n·- g soylenmektedir 
ıger tarafta İ . 

lan tayya n talyan mamulatın -
itın A:e ?arçaları taşıyan bırçok 

~ıoyicnınekt:~; ve Cadix'e geldiği de 

Tokyo 1 1 (AA 
~ri bak~n .. ) - Japonya dış i~-

d 
ının bır te br-. .. İ ta a birka b" ıgıne gore span 

f.klenildiğiç ın. Japon gönüllüsünün 
arı taraf ~e daır bazı ecnebi ajans
namıle u~ an ncşredilen haberler ta 
teli tetkik urnındır. İspanyadaki vazi 

eP tnür~e :rne~ur Japon zabitlerin· 
t11 ~Yeti hakkın~ b~r komisyonun mevcu 
·· e nsııs1 .. ...ı akı haberler de tamami-
·Ail c.uır. Dış ;ı:.-1 • B 
,. enııeket1erd . "'i erı akanı ecnebi 

~'N. gibi Şa . ekı Japon mümessillerini 
~leccktir. yıalan Protestoya memur e· 

Yeni t T 
Londra 1 ngı ız notası 

Pa~is J g;u~i) - Bariciye Ne 
loskovadak· ~n, Roma, Lizbon ve 

hükfunet~ nıunıessmeri vasıtasile 
~~ştir. İngil;~. ::ni ~ir nota gönder-

5f' takadarların İ ükunıetı notada, evveıa 
Ü akınının ön ~Pan yaya yabancı gönül 
ı eri hüsnü ~e geçmek için göster
Yelini bey nıyettcn dola,rı memnu· 

~lın an etm· " ,1 anya ile 1 ış, bunu müteakıp 
gr ileri sürüı talyanın cevabi notaların 

&ahat verın · ~ı: bazı itirazlar hakkında 
riikfuneu 1 ış ır. Bundan başka İngiliz 

f lurdunna'k spanyaya gönüllü akınını 
ve ·ıruı nek için İs sı ~.hracatını menet-

inntrol sist~~~ya uzerinde tam bir 
len evveı h ını~n vücude getirilmesin 
li arazısi' i ~r alakadar hükUmet in k en 

birlerin·Çındc icap eden memnuıyet 
f!tle kayd~;:!ı:ıası lüzumunu ehemmi 

Mr beynelınıı ıştir. Bu hususta derhal 
ltey~n İllgilt el anlaşmaya vanlmasını 
~da, İngiı . ere hükfuneti, yeni no ta· 

, .. dUlara y: ~atandaşlarının yabancı 
VI ihU kanun 1 asını meneden 1870 ta 

vf 10.nınuş old~~ tekrar meriyet mevkiine 
h ~ir. I:Iaric~nu hükfunctlere bildir

etierin ~ye nE>zareti, alukadar hü
a bir zarna u .n~taya cevaplannı en 

~ ır. n ıçınde vermelerini dile· 

Fııın aris J anın cevabı 
isı· d~. 1 

(A.A.) - t~-ı· ıte b"" ··k un .. _ ı .u~ re uyu 
au l"l og eden s u cr nıeseı . onra Viyenoya gö-
ISını tevd. esı hakkındaki İngiliz no 

f.,o;
11
1 eylcmtştir. Fransız hüku· 

"6' ere h ük· 
bıı P Vererek İ . . wnetine derhal ce· 
s{ ız_ düşünce.ıe~ıliz teşebbüsünün Fran 

hıgunu ve bu ~e te ta.~~ etmekte ol
tl .~ .. ~nu bildi ~e~busu tasvip e!ti!:ti 

onuznuzct k·rnııştır. Fransa hiıkume 
Aodan lt..,

1 
...... e ı hafta içinde Parlfiın 'n 

" • '"44. ··• gele • . • · 
' dar devletin sal~ıyeti alır almaz 

ek eri h h erın uzerinde itilaf e· 
•ny.aya gö~üı~~gi .tarihten itibaren İs 
db rlerı iltıh gıtrnesini menedeO<.!k 
ebetıe Ya az eyleyecektir. Bu mli 
ler· Pılncak pa ı~ .. Itıde r amento mLiza 
~ir s~r~~Pılan .taahhütlerin mü

Un:ıkun oldu_ e kontrolü sistemin:n 
atbikı İl"" gu kadar çabuk bir su::et 
il ~ın ne g"b· t zun g(>Idi-· ı ı edbirler alınma 
ızah C,l 1 gı hakkındaki fikirlerini 

eyecektir 

B .1\.Iınaıı · 
riın 

11 
Ya ne diyor? 

rafı~d' n A~A.) ::-~Dün Sir Filips 
en In"iliz n hukumetine tevdi c
Ce tc>tkik rnuhtırası büyük bir dik 
r ll'lahafıl Cdılmektedir. Salllhiyet -
Ya d<'g-il frnkuhtıranm yalnız Alman 
e ' a at b"T· re vernın· u un alakadar dev-

eınnunıyet i~ olmasından dolayı 
>-ttı"- 1 İtnl r etmektedirler. 
~" Roma ı 1 Yanın cevabı 

r- (A.A) n·· dir • - oyter: Bu ak-

gıcında dostane bir surette yekdigeri-
mize mülaki olmaklığımızı ve Millet-

on z ll o 1 m 1 V n 1 e m . n Bt t ,. ler için daha iyi bir istikbalde teşriki 
mesru etmek hususundaki hazaretli ar-
zularımızı izhar etmekiilimiz teselli 
verecek bir şeydir. Paris 12 (A.A.) -- Havas ajan

sı bildiriyor: 
Bu sabah Beriinde yapılan re-

sepsiyon müna.,ebetile, Hitler, Al

manyanın İspanyol topraklarının 

veya müstemlekderinin bütünlü

ğüne dokunmak niyetinde olmadı

ğı hakkında Fransa Büyük Elçisi-

ne teminat vermiştir. 

Büyük Elçi de Fransanın İspan
yanın toprak bütünlüğüne ve ls-
panyol Fasının statükosuna riayete 
kat'i surette karar vermi~ olduğu 
hakkında teminat vermiştir. 

İngiltere İti Ciddiye AlmıyOT 

Londra ll (AA.) - Ingiltere 

hükumeti F astaki vaziyet hakkında 
Ingiliz membalarından gelen yeni 
haberler almıştır. 

Bu haberlere göre, son zaman
larda Almanların lspanyol Fasında 
büyük bir faaliyette bulunduklarını 

teyit etmekte fakat Alman kıt'ala
nnın F asa jhraç edildiği hakkındaki 
haber teeyyüt etmemektedir. 

Ingiliz mahafilinde, İngilterenin 
İspanyol F asındaki vaziyeti ciddi 
telakki etmediği söylenmektedir. 

Alman Gazetelerinin Neşriyntı 
Berlin ll (A.A.) - Nasyonal -

Sosyalist partisinin naşiri efkan o
lan Voelkischer Beobahter gazete
si ilk sayfasında «Paris F asta har b 
istiyor» serlevhası altında bir ma
kale yazarak Fıansız gazeteleri a
leyhindeki ~iddetli hücumlanna de
vam ediyor. 

Paris matbuatını denaetle itharn 
eden bu gazete hi harflerle bastığı 
başlıklarda <<Kundakçı Madam Ta
buis tarafından ~evkedilmekte olan 
bir fesat hareketinden» bahsetmek
tedir. Bu gazeteye göre Fransa Kı
zıl Ispanya lehinde bir askeri mü
dahale hazır1amakta ve Paris gaze
teleri de sulhun bir kalesi olan Nas
yonal - Sosyalist Almanyaya karşı 
hiddetlerinden köpürmekteair. 

Fransanın T Cfehbüaleri 
Paris, 11 (A.A.) - Dış Işleri 

Bakanlığının bir tebliğinde, T et uan 
daki Fransız mümessilinin İspanyol 
Fasında fevkalade ikomiser vazife
sini yapan Albay Beigbeder'e mü
racaat ederek l~nyol F a.sının her 
hangi bir noktasına yabancı asker
ler ihracmm teVlit edebileceği va
him neticeler üzerine komiserin na
zarı dikkatini celbetmiştir. 

Ekselans, umumi mahiyette olan 
bu terneoniye bilhassa sizin memleke
timiz hakkındaki bir temenniyi ilave 
edeceğim, bu yeni sene zarfmda A1-
manyanın maddi ve manevi sahada 
sarfedeceği gayretlerlc milletine daha 
büyük bir refah temin etmesini ve ge
rek Avrupa ve ger el dünya sulhuna 
daha geniş mi.kyasta h.adim olmasını 
dileyoruz. Ekselansmızdan devlet re
islerimiz narnma ve kendi şahaımız 
narnma arzetmekte olduğumuz tahsi 
saadet temennilerjni kabul etmelerini 
rica ederim.» 

Hitler tC4ek.kür makamında söyle
miş olduğu nutkunda ezcümle demi~ 
tir ki: 

«Milletimizin mevcudiyetini temin 
etmek için girişmiş olduğumuz müca
delede sarfettiğimiz gayretler büyük 
muvaffakiyetlerle neticelenmiştir. 

Fakat bilhassa tebrike şayan görü
len nokta, Almanyada bir çok milJet

'ı lerin yükü altında erilmekte oldukla
rı bir- musibeti tahfif etmeğe muvaf

! fak o1maklığımızdır. Bu musibet işsiz
lik tir. 

1 Bu musibeti hafifletmek için Alman 
milletinin iktısadi istik.lalini temine ça
lışacağız. * Bundan maksa.dımız Almanyayı 

diğer mllletlerle alakası kesilmi\1 bir 
hale getirmek değildir. Kanaatİmiz şu
dur ki hakikaten salim bir milli eko
nomi hususi eşhasın salim ekonomilee 
rine istinad edebilir. 

İSkenderun ve Antakya davosınd1 
Türk tezine karşılm olarak Fransızi.a-

Köylerimizin 
Kalkınması 

Dahiliye Vekaletinin alaka
darlardan sorduğu sualler 

Holanda Hey'eti 
Ankaraya gitti 

Heyet bazı limanlanmızın 
inşası için de 

müzakerelerde bulunacak 

Milletler arltsında hakiki bir anla~
ma, hakiki bir uzlaşma bütün mem
leketlcre kendi ikhsadr hayatlacını ya
şamak imkanını verecektir ki bu da 
bütün beşeriyetİn refah ve terakkisi

rın ileri sürdük .. 
Fransaz mat- leri mütalcalar 
buab ve An· la dolu Fransl2 
takya davasi gazeteleri dün · 

Ankara, 1 1 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekrueti köylerimizin kalkınma işleri
ne hız \ermek ve köy kanununun yut·t 
ta daha şümullü bir şekilde tatbikını 
temin için hazırladığı 1 7 tabloluk bir 
planla memleketin her tarafından muh 
telif malumat istemiştir. Ezcümle bu 
pHinda köylerin nüfus ve ev durumu 
mali durum, zirat ve ekonomik sağlık' 
bayındırlı~ höylerin manevi ş~hsiyeti 
ne ait emlak ve akar köylerin kültiir 
dunınıu ve daha birçok malfımat iste· 
nilınektedir. 

Memlekctimizle Rolanda arasındaki nin en emin zamanıdır.» 

kü posta ile gel· 
eliler ve doğrusunu isterseniz, m::ıntık 
bakımından hiç te yeni bir şey ge:ir • 
mediler. Ekser ynzı1ar, davamızı şü~ 
heii ve bizi komşu dostlarımıza tchli -
keli olarak gösterıniye matuf üstü ka
palı imalarla dolu tezvirattan ibaret. 
Tadiliıtçı değilken birdenbire tadi· 
lat.çı gibi hareket etımiye başlamıştı. 
Yok, muslihane yoldan yürümek var
ken lnrdenbire sertleşme alametleri 
iZhar ediyormuşuz gibi yersiz iddialar. 

Bu maliimatın en kısa bir zamanda 
Vekilete bildirilmesi istenm~ir. 

Muhakeme edilen Ziraat 
Enstitüsü asistam 

ticari ve iktısadt münascbatın inkışafı 
hususunda müzakereler yapmak üze:-e 
bir Holanda heyetinin §ehrimize gel· 
diğini yazmıştık. 

Rolanda Ticaret nczareti müsteşarı 
Dr. Van Kleffcns'in riyaseti altında bu 
lunan ve muhtelif nezaretlerin yük -
sek memurlarının da iştirak ettikleri 
bu heyet dün akşam Ankaraya gitrm.~
tir. 

Ankarada iki hafta kadar kalacak o
Inn heyet, bilhassa Ereğli limaru ile di-
ğer bazı li.manların inşası işini alaka
dar makamlarla görüşccektir. 

Bundan başka, bir ticaret muahede· 
sinin akdi için de müzakereler yapıla
caktır. 

Memleketimizden bilhassa hububat 
ithal edecek olan Holanda, mukabilin
de sanayie ait madde ve eşya verecek
tir. 

Meclisin dünkü içtimal 

Ankara, ll (Telefonla)- Bundan 
bir .müddet evvel vazife esnasında bir 
askerin çene kemiklerini kıran Ziraat 
Enstitüsü Asistanı Kazım Rızanın mu
hakemesine bugün devam edilmiştir. 
Davacı askerin müdafaasını deruhte 
eden Mahmut Esat rahatsızlığı hase
bile gele~emiş, Saylav Osman Şevki Ank~ra ll (Telefonla.) - Kamu
avukatiısı deruhte ~tmiştir. Mahkeme tay bugun toplanarak Rıyaseti Com
salonu çok kalabalıktı. Muhak.eme 19 hur, Başvekalet ve Hariciye Vekaleti 
kanunusaniye tehir edilmiştir. binaları inşası için dört milyon beş yüz 
__ ...................................... ·-·····--···-- bin lira taalıhüdat İcrasına ait kanun 
şam saliı?iy<;:ttar mahfellerde, İtalya- layihasının ikinci müzakeresini yap-
nın ademı mudahale meselesine dair o· k " ··tk" t k ··t k . . . . mış, as en ve mu ı e au anunu-
lan yenı Ingılız demarşı hakkınd:ıki . . . . . 
It ı hattı hareket" · k t'i nun altmışınci maddesındeki bınncı 

a yan ının a surette fıkr d ... . . ·1rn . d . 1 1 ... ihtiyatlı olduğu ve fakat menfi mahi- . anın_ egışti~. eaı~e ~~r o ~n .a· 
yette olmadığı bildirilmektedir. yıha, butçe e~cumen!n_e eonderılmıt-

Jiz.. 

General Göring hatyaya gidiyor 
Berlin 11 (A.A.) - Prusya Baş

vekili General Göring kısa bir müd
det istirahat etmek için bu günlerde 
zevcesile ltalyaya gidecektir. 

ISababtan Sabaha ' 

Kadınlann bir sözü vardır: Kul 
kusursuz olmaz derler. İnsanlarda 
tenkit ve isyan ~ruhu o kadar kuv -
vetJid!r ki hilkatin en mükemmel e
serine büe kusur bulmakta tered • 
düt etmezler. 

Kim bilir belki ipopotam bile yay 
gibi gergin vücudlu, nergis gibi bay
gm gözlü ceylana kusur bulur! 

Kusursuz kul olur mu, olmaz mı 
bi1miyru1.1m amma, korkusuz kul ol· 
madığı kanaatındeyim. 

Hele bugünün yaşayışında kor -
kusuz kul olabUeceğine nasıl ihti -
mal verilebilir? 

Koı•ku, siyasetten ziyafete karlnr 
her yerde insanlan tehdit eden bır 

tabii his haline geldi. Çin Japondan 
korkuyor, faşist komünist.ten, ko -
münist faşistıten korkuyor. Siyast 
müesseselwen uzvi te~ekküllere 

(Devanu 9 uncu sayfada) 

Korku!. 
kadar her malıliik-un bir korkusu 
var. Hatta bünyemizdeki hüccyre -
lerln bile birbirlerinden kor'ktukla -
rına şüphe yok. 

Bir an kondinizi kontrol ed:niz. 
Nelerden · kor.karsınız. Salata yer -
k en gözünüzün önüne tifo mi kı op -
ları gelir tkorkarsınız, sütünüzü i~cr
k<'n veremli ineğin salyalanr.ı dü • 
şünür, korkarsınız,.bard ::ıkta'ki ~uya 
bakar, sıhh iye müdi" : ünün be) nn.ı • 
tıı:_ı hatır.lar ve ko rsınız. Çağırıl
dıgınız zı~af~ttc balığın hayat, etin 
bozuk, ya.gın h .• cli olduğundan şüp· 
hE>lPnır ve korkarsınız' 

İnsanıların münaseb~llcrinde e~as 
olan eskıden emniyetle, samim:yctı 
ti. Şimdi bunların yerıni şüphe 
kornu aldı. Onun için diyorum 
kusursuz kul bulunur. Fakat kor 
kusuz kul; buna imkan yoık! 

Dürhan Calıit 
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Maaş cüzdanı 
sahtekarları 

Dün ağır cezada on iki 
suçlunun muhakemesine 

başlandı 

Dün ağır ceza mahkemesinde 
maznunu çok, bir davaya bakılmıştır. 

12 maznunu olan bu dava takas 
auiistimalinden sonra bu yılın en bü
yük davasıdır. 

Maznunların bir kısmı memur, bir 
lcısmı sarraf ve komisyoncudur. Maz· 
.n unlar şunlardır: 

Tanaş, Ahmet, Aleksi, Seminatos, 
Haralambos, M. Şevki, İzzet, Raif, 
Azmi, Ali Rıza, Şerafettin, Agop, Şa

Jcir. 
Maznunlardan Ali Rıza mahkeme-

ye gelmemişti. Diğer maznunların 
}tepsi hazır bulundular. Yukarda isim· 
lerini saydığımız bu 12 kişiye isnat o· 
lunan fiil «Sahtekarlıkl) dır. Hadise
nin mahiyeti şudur: 

Sahipleri tarafından sarraflara kır· 
dırılmış olan bazı maaş cüzdaniarında 
.sahiplerinin imzası taklit olunarak ha
zineden maaşları alınmıştır. 

Maznunlardan maliye memuru Az
mi a~uya çekilmiş ve demiştir ki: 

- Ali Rıza sarraf Aleksinin orta
iıdır. Beraber i' görürler. Memur Ni
yazi bana Ali Rızanın bir cüzdanını 
kırdırmak için bir sarraf aradığını söy
~edi. Ben de tanıdığım sanaflardan 
Mustafa Sabriyi tavsiye ettim. 

F atmayı kimin 
yaraladığı 

aniaşı lamadı 
Iki kişi daha zanaltına 
alındı, me se lenin bugün 

aydınlanacağı ümit edilıyor 

SON POSTA 

· 1 Ekmek fiatla ı tekra 

Belediyeninvergı·ler D" f · 1 
• • • un rancalaya zam yapıldı, kış dolayısıle Anao 
ıçın bır kararı muntazam sevkiyat yapılamıyor 

Ekmek narh komisyonu, dün top- .sert buğdayın kilosu 7 kuruf bt' 
Müruru zamana uğrayan 
vergiler, müsebbiblerine 

ödetilecek 

lanmı~ ve borsadan gelen fiatları tet- dan satılmıştır. , ..ı. ... 
kik ederek ekmek narhını tesbit et· Ayni yükseliş diğer hotF"ta•a 
.mi~tir. Birinci nevi ekmek 10 kuruf viierinde de görülmüştür. 1 
30 parada, ikinci nevi ekmek 9 kuruş Anadoluda şiddetli kışın 

Verilen bir karara göre belediye ve ~ parada ibka edilmiştir. F ran cal~ yüzünden lstanbula m 
hususi muhasebe memurlarının ihmal- ya 20 para zammodilmiş, fiat 15 ku- te mal getirilememektedir. 
leri yüzünden müruru zamana uğrıyan ıTUŞ 20 paraya çıkarılmıştır. Tesbit e- günde İstanbula 42 vagon 
vergiler, müfettiş raporlarile tesbit et- dilen narh on beş gün mer'i olacak- ımiştir. 
tirilerek ve ayrıca hüküm alınmadan ,tır. Kar, devam ederse 
müsebbiblerine ödetilecektir. Bu gibi Buğday Bet Para Yükseldi doludan daha az buğday 
paralar, müsebbiblerinin muvafakatİ a- Piyasada buğday fiatlan bef para tir. Bu vaziyeti gözönünde 
lınmadan kesilecektir. yükselmiştir. Dün borsada 76 - 77 car piyasaya bol surette rrıal 

1hektolitrelik 1 - 2 çavdarlı ekstra yu- .makta, bilakis piyasadan 

Mahkeme heyetini tahkir eden 
Mişon hapse t1k1ldt 

mu~ak buğdayın kilosu 7 kuruştan, yolunu ihtiyar etmektedir. 

Bi~aç gün evvel Orta!köyde kıskanç 
lık yüzünden bir yaralama vakası oldu 
ğunu, ve Fatma adındaki bir kadının 
evinin kapısından çıktığı sırada meç· 
hul bir şahıs tarafından atılan kurşun
la yara1andığmı yazmıştık. İlk polis 
tahki•katı neticesinde Hüseyin adlı bir 
bakkal zan altına alınmıştı. Halbuki 
bakkal Hüseyin vak'a sırasında dükka 
nında olduğunu iddia ediyor ve bu i::l
diasmı dükkfm komşularile isbat ede itfaiye kursu 

dün açıldı ceğini bildiriyordu. Hüseyinin dükkfi- Mişon isminde bir adam 2 inci ce
nında ve evinde yapılan bütün araştır za mahkemesinde bir hırsızlık mese
malara rağmen vak'a esnasında kulla· lesinden dolayı 14 ay hapse mahkthn 
nılan tabanca bulunam~mıştır . . w . • olmuştu. Mişon hüküm tefhim edil· Bütün mürettebat sıra ile 

Kanalizasy 
inşaatı bu 

bitirilecek 
Vurutn Fatma da polıse verdıgı ıfa- d 'kt ah'-e h • · · h .. .. . ı en sonra m 5. me ey etını ta • kursa gı·recekler 

dede !kendisini yarala~nı gorup teşhıs 1_. ·-· d h-'-k d d h 1 b Kanalizasyon inşaatının 
edemediğini söyleme'h:tedir. ~ır ettıgın en. ~ ~n a ~r ~. za ıt Itfaiye müretlebatının bilgilerini ço- çinde bitirilmesi için ça 

Bu bakımdan Hüseyin bugün için ye varakaSl tanzı~ edıler~k .c~rmu meş- ğaltmak üzere tesis edilen itfaiye kur- Fındı.'klıda Dereiçi ............ -
gane fail olarak tahtı zanna alınmış hud mahkemeaıne verılmıştır. su dün saat dokuzda açılmıştır. Ilk mam olmuş ve )'(>lun 
bulunuyorsa da gerek maznunun, ge . Mişon mahkeme hey'etini tahkir- devreye 30 kişi devam edecektir. Ders edilmiştir. Fındıklı - Tophıııı' 
rek mecruh kadının ifadeleri ve gerek den dolayı üç buçuk ay hapse mah- ler öğleye kadar devam edecektir. Bü- ana mecrası da bitmiş bul 
se cerh için kullanılan aletin meydan kum olmuştur. tün itfaiye mürettebatı sıra .ile bu kursu Cihangir semtindeki inşaat tB 
da olmaması hadisenin ikinci bir cep- "k'b d' b't' kl d' çuk aya U<adar bitirilecektir.· ,leh.l .a.!ıl..: l" V k · h ta ı e ıp ı ırece er ır. -• '--~ l 
heden daha teı;r.~ıne uzum göstermek ergi evra Ini 1m adan suçlu lıda, sel baskınına !karşı istıpr ıunı 
tedir. Bu suertle iki kişi daha zan altı- k . h Yapurlarda hayvanla eşya bir ları da yapılmaıktadır. 
na alınmıştır. Şimdilik zan altına alı- 0m1syon memuru ma kemede d k d' k Kasımpaşada Dolapderede :~~n 
nan bu iki kişinin hüviyeti etrafında Dün ağır ceza mahkemesinde ver- ambar a sev e llmiyece lunan mecra da yeni kanala ~L:_ 
polis büyük bir ketumiyet muhafaza gi evrakını imha etmekten suçlu E- Tüccarlar, Karadeniz liman1arın· Eski mecra tamir edilmektedıf· 
etmektedir. Hadisenin içyüzünün bu· minönü kazanç tahakkuk komisyonu da.n getirilen fındıkların hayvanlarla Jhir 
gün aydınlanacağı umulmaktadır. ınemuru Avninin muhakemesine baş- beraber ayni yere konulduğundan kok Belediyede para sP'M 

Bu cüzdan 1 iiO numaralı Hasan ı A · · t 1 f"l tug-unu ve ihracında müşkülata uğra- ~ Kafayi çekince karakola anmıştır. vnıye ısna o unan ll fU· Be1ediye, masraflar içiP e 
Tahsin isminde bir adama aittir. Bila- ..lur: dıklarını bildirmişler, Akdeniz liman- ve 

d ra da 
(U tamim yapmıştır. Sene nihll~ ;;t.ıa 

hara 34227 numaralı cüzdan da ayni . • .. a 1 a m İpekçi kardeşler müessesesine ka- larından getirilen portakalların da am- ay ataldığı halde 936 mali yılı ~n 
,ekilde Ali Rıza tarafından kırdırıl- . Dun akşam Azapkapısı meyhane- zanç vergisi olarak komisyonca 16282 bardaki malların a1tına yerleştirilmesi sıllarında tahsisat azalmıştır· 
ımıt. Bu son cüzdan 199 liralıktır. lerın~en. birin~e kafayı tütsüley~n lh- lira 45 kuruş tahakkuk ettirilmiş, Av- yüzünden çürüdüğünden şikayet et- sız masraflara meydan 1 

Silahara mesele haber alınıp sarraf san ısmınde bır adam sandata bınerek ni bu evrakı imha ederek yerine 6000 mişlerdi. çin bütçede azami tasarruf "f a 
,Aieksinin dükkanı basılınca bu nu- Unkapanına geçm~ş v~ orad~ polis ka- liralık bir evrak koymuştur. İktısat Vekaleti, bu hallerin teker· tır. Karşılıksız borcu ödem~ 

d d k
. .. d l rakoluna dalarak ıçende bır mesele- Avni hadisenin varid olmadıg-ını rür etmemesini deniz yollar idaresine madığından yapılacak borçl~r 

mara a ora a ı cuz an ar meyanın- .J d 1 k'l . 1 b Idi · ı öcl' t 'l ktır· 
d üh

. tt' V . . h ı· w· 

1 1 
,pen o ayı sorguya çe ı mış o an Ah- söyledi. 16282 liralık evrakın kat'iyet i 'rmiştir. yet etmıyen ere e ı ece: /im 

a z ur e ı. e ışın sa te ıgı an aşı - · · d b' d · d k ~;. . ·~. . . met ısmın e ır a arnı ışaret e ere .kesbetmeden komisyon tarafından im- K k d d' e dı. Ben bılmeden tavassut ettıgım ıçın komisere hitaben: h d'ld"-. . . ı k . k d ara IŞ evam e Iy or Kavga eden kardeşler, aP edi 
199 lirayı Mustafa Sabriye ödedim.)) B ak b d d a e ~. ıgını ;e ye.rın~ p~ çı ar e.ş· Karadenizdeki fırtına •iddetlen· 

- ır ın u a arnı ivorum aize, ler muessesesıne aıt tıcarı defterlerın T 1 d 1 bırakın. miştir. Pazar günü limanımıza gelme- yara a 1 ar ., .. tt 
tetkikile kazanç vergisinin komisyon ~" Mahkeme müddeiumuminin müta

leuını söylemesi için başka bir aüne 
kalmıştır. -----

Diye hayknmış, tarafından 6000 lira olarak tashih e- si beklenen Cümhuriyet vapuru ancak Cibalide oturan Ahmet o / 

Sebebi sorulunca: dildiğini anlattı. dün gelebilmiştir. He kardeşi Fethi arasında . ~~ 
ı k d B k d

. Limanımızdan Karadenize dogw ru Tnı•tır. Iki karde• birbirinı , 
- şte o a ar. ıra ın ıyorum, Şahitlerin celbi için ınuhakeme baş- ~·· Y Y 

l
Af · t d · · ayrılacak olan bir çok vapurlar fırtına 1..-•lamı•lardır. Bu esnada 8 
a ıs emem, emıştır. ka bir güne bırakıldı. tJGy Y e 

De:Vlet .Demir.:oll~rı Avrupa hat- Polisler bu sarhoşu dışarı çıkarmak yüzünden Büyükderede demirli bulun- rnek pişiren anneleri ErrıiP 
tındakı tarıf..eler uzerınde meşgul ol- ~stemişler ve 0 zaman da lhaan me· Haliç şirketi, belediyeye geçtikten makta, havanın açmasını beklemekte- çıkmış, çocuklarını ayırmak ~ 
m~k Üzere b~raya gelen Devlet De- murlara hakaret etmittir. dirler. tir. Gözü kızan Hilmi, odBd' 

Avrupa hattında tenzilAt 

~~r}!oll~rı tarıf~ ~~b~si müdürü Naki Hadisenin muhakemesi cürmü SOnra kar Btmege başladi Anadoluda kı~ devam etmektedir. maltızı Abmedin başına 1 ır. 
du n Edirneye gıt~ıştır. meşhut mahkemesinde yapılmı~tır. Haliç ~irket i son şeldini aldıktan Yeşilköy rasat merkezinin verdiği fakat maltız annesinin baŞ~ln 

~u hatta tenzılat1ı ta rife haziranda ı suç sabit olduğundan lhsan 1 ay ha- sonra evvelki zamanlarına nisbetle raP._ora göre, bugün memlekette hava ,mış, kadını başından ağır sU 

başlıyacaktır. pis ezasına mahkum edilmiştir. fazla varidat temin ettiğinden halkın umumiyetle kapalı ve yağışlı geçecek, Jamıştır. Kadın hastaneye 
lehine olarak bazı yenilikler yapılma- rüzgarlar şimal istikametinden esecek- tır. Hilmi, yakalanmıştır. 

Ku··çu·· k Haberler sı kararlaşmıştır. Ancak bu kararın ıir. __,., 
---- tatbikine tarife komisyonu toplanıp Şimali ve garbt Anadoluda fırtına-

Eanata Yapılacak Yard
1
mlar hesapları tetkik ettikten sonra geçile· lı, diğer yerlerde orta kuvvette rüzgar-Yeni Alman Konsoloso ViUiyette 

Yeni Alman konsolosu, dün Vali muavini 
Büdal Karataban'ı ziyaret etmiştır. 

Beykoz Yeni Orta 1\lektebl 
Beykozda bu sene açılan orta mektep Için 

Maarif VekAletl tarafından yeni blr bina 
taPtınlması tekarrür etmiştir .. Binanın plAn 
fe projeleri Nafia mlmarlı~ınca ikinal edU
miştir. Yakında inşaata başlanacaktır. 

1\Jaulf Müdürü Hasta 
Maarif Müdürü Tevfik Kut rahatsız bu

lunduiu Için dün vazifesine gelememlştlr. 

Awupaya Gidecek Talebe 
Posta, telgraf ve telefon idaresi tarafın

ıian tabsU etmek üzere Avrupaya gönderlle
cek dört talebenln lmtlhanı dün Fen Fa
&ültesinde yapılml§tır. 

Ünlnnltede Sömestr Tatili 
Oruversite Sömster tatmnı 15 tAnunusa

nı aqamı yapacaktır. 5 Şubat sabahı ders
Me yeniden başlanacaktır. 

Sömestr tatili zarfında muhtellt fakülte
ler1n talebeleri Uludajia blr gezlnt.ı yapacak
lardır. 

Güzel San'atlar Akademisinde 

Güzel San'atıar Akadcmlslnde 1slfthat 
milnasebetUe tedrlsatn henüz başlanmıştır. 

Vekllet sömestr tatilinin tedrlsata henüz 
bruılandı~ı bir zamann isabet ettı~Ini ve ted· 
rtsata sekte verecc~inl gözönUnde bulundu
rarak Akademinin resim, heykeltrnş ve ml
mart şubelerinin yalnız bu sene sömcstr tn
tut yapmamalan için alakadarıara emir ver
mltt1r. 

Esnaf arasında mütterek menfnat esasına cektir. Şirket, bugünkü hali ile hele- ların esrnesi muhtemetdir. 
göre kurulacak olan 7ardım teşkilAtının e- diyeye olan 95 bin lira borcunu öde. 
saslarını tesbit etmek üzere seçilen hey' et yecok vaziyettedir. 
dün sabah Ticaret Odası Esnaf Şubesi Relst ----- ----

Yalan yere ilmUhaber veren 
mahalle mumessilleri 

Kiizımın da l.ştlraklle bir toplantı yapmıştır. 
Bu toplantıda yardım t~ldldtı içine sakula
cak doktor ve ebelerle hastaların muayene 
şekllleri etrafında göriifülmll§tür. Müddeiumumilik, Y orgi oğlu llya 

Balıkçıiitın lnklşaf1 Kanunu :adında birinin haJuız olarak hapsine 
Balıkçılıgın lnkl§afı Için hazırlanan ka- ,sebebiyet veren mal memuru ile yalan 

nun lflythası yakında mecllse sevkedUerek 'lm"L-L_ ~- • _..ıen m h 11 yere ı urıaoer ~nzım eo a a e 
kanunlyet kesbedecelttlr. LAylhanın ışçuıae .. ·ıı . h ,_,_ da k t .. *'-'ha .mumesaı erı aa.a.ın anun uaıı;ı t 
taalluk eden kısmı 1ş Idaresi tarafından göz- • 
den geçlrtlmiştlr. yapılmasını ve bu hallerın tekrartan ·• 

Nisanda mer'iyet mevkiine gireceıı söy- mamaaını bdediyeye bildir"!işt~r. 
lenen kanun IAythasının aon tekilnde bazı Belediye makamı, bunu tamnn et • 
de~lşlkllk yapılml§tır. .mekle beraber auçlular hakkında tahki-

Balıkhane, Ticareı Odası ve balıkçılar- ,kata batlamıttır. 
dan seçUecek lnzlbat komisyonuna verllen -----------· =-------
sal~hlyet fazla görülmiif, ıcraı bazı madde- Şebzadebaşında 
ıer kaldırılmıştır. E. Halketi F • R A H Tiyatrosunda 

EYLEN ME 
Ag!h Örnerin kızı Şaika ile İn· 

bisar memurlarından eczacı Galip 
Mutlunun evlenmelerl, geçen cumar
tesi gnnn akşamı, General Besim 
Örnerin evinde, her ikl aileye mensup 
gUzide sirnalann iştirAldyle tes'it 
edilmiştir. 

Yeni yuvnya uzun OmUrler ve 
saadetler dileriz. 

Eminönü 
HALKeVI 

temsilleri 
14 • lkincikanun
Perşembe gecesi 

HiMMETiN 
OGLU 

(8) Perde Komedi 
Müzikal, Btıyük Orkestra ve Koronun 
iştirakile.. tıaveten : MÜREBBIYR 

(1) Perde Komedi 

lsunDul lrıtdıt~td 
Şeblr flyatrosu 

Tepebaşı 

$ehir Tı~Jlıfı.osu dram kısmında 
12-1- 937 

atpm saat 20.30 da 

SORTOK 
Son hafta -Fransız Uyatro•u 

Operet kısnımda 
oyun yoktur. 

Gedikpaşa Azak da ----r.'lor.T.:r.a 

Halk Opareti 
Bu aktam saat21 de 

Zozo Dalmaaın ·-~~
lştiraklle 

.NAYILaR 
2 Perde ı Tablo 

Yann akpm 
Saray sinemasmda 

••ki hamam eakl ta• 

ekonomi ve arttırma kurumu 
bQ41tanlı~ına ö~leden evvel 
dlyelerlnl alacaklardır. Bu 
&l.ınamış olanlıor hediyelerini 
etmit olacaklardır. 

KUçUk bir zorbl 
Çatalcada Yakuplu ~ 

.. ında Şükrü ile 14 yaşındil 
oynarlarken aralarında kad' 
tır. Şükrü, bıça.kla Ramaı.&ııı 
yette yaralamıştır. 

T ebiike - Kan - Ateş - Heyecan - Sergüıe~ 

CiNAYET MASAS 
Yakında ip Et< 



-------------

K HABERLERi 

ay ap fe ake inden 
kur ar ....... ak lazımdır 1 

ıfl~a i~ar.e~i~in körükörüne bazı inj-:~~.tı bugünkü seylap felaketlerinin 
amıhdır. Iki sedin vaziyeti Adana pamukçuluğunu tehdit ediyor 

• 

..... --1-IIIIIMIIIIIHIIIIIIIftiiiiiiiiiii._. .... -

Kızılcahamamdaki 
suiistimal 

Bir veznedar tevkif edildi, 
bir veznedara da işten 

el çektirildi 

~:ıyrA 5 

• lzmit 

lzmitte balıkçılık ve 
meyvacılık faaliyeti 

Karasuda siyah havyar istihsali bu mıntaka ıçın 
başlıbaşına bir servet teşkil edecektir. Kirazeada 

bir meyva fidanhğı tesis ediliyor 

Kızıleehamam (Husuei) - Malul 
ve mütekaidlerin maaf isko!ltoları sı
rasında suüstimal vuku bulduğu anla· 
(lılarak yapı1an tahkikat inkişaf et • 
mekted.ir. Ma1Ql ve mütekaid maaşla • lzmit, {Hususi) - Balıkcılığın ih • tihsaline ehemmiyet vermek icab et • 
rından yapı1an suiistimalin beş yüz li- yası etrafındaki neşriyat büyük bir ala- mektedir. Çünkü burada mebzulen is
rayı aeçmediği anlaşılmıştır. Fakat ma- .ka uyandırmıştır: .tihsnl edilebilecek olan siyah havyar 
liye veznedarının 600 küsur lira ile Harbiumumiden evvel lzmitte 8 bu rnıntaka için başlı başına bir servet 

usust _ önü ve !belediye !bahçesi 130~ lira~pul.parasını ~e orman.i~ar~si- b~~ük daly~n bulunduğu ~i?i, .Kara - teşkil edecektir . 

•• , • •• ~1 "' h ) Adananın ikide ye pamuk. istihıali için ,.~]ı•maktadır. ııe aı. d 3o0 lıra depozıto akçesını zım· mursel, Darıca, Kazıklı, Dılıskılev ve Meyva islah istasyonu 
te likesine .. r- ,. t · d B ınası v b maruz kal • Bu uğurda bir çok fedakArlıklar yapıl• me ıne ııeçır ii:i anlaıılmıştır. Vezne- Herekede de dalyanla< vardı. u sene Ziraat Vekôleti taralından 

alınllla:ı . ~nun Önüne geçici mış, pamuk üretme çiftliği, tohum isla- dar Mustafa Ayaşlı tevkif edilmi~. ban Mevsim balıklarını lstanbula ilk de- Büyük Derbend civarında bir meyva 
. Ad ıcab ettiği aşikar bir hı içı'n nümuno ç.ı'ftlig"i teais edi1mi•, ka .. vez. ne. darı Mehmede de işden el çek- fa gönderen ~ehir İzmitti. Lüfer, Bar- islah istasyonu. tesisi kararlaşmıştı. 

ananın b.. I . . T tı I Zi ,. ~hlikesi .. oy e ıkıde birde mütebassıslara pa;muk cinsi islah etti - rı mıştır. 'raat Bankası müfettişi ile bunya, Uskumri.ı, Mercan, Kefal ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü mey-
lrnil saltne lll~ru.ı kalışında en rilmiştir. Fakat aeylab tehlikesi ltu me- kaza malmüdürü Abdullah Karayiğit Levrek Körfezde çok bol bulunuyor • vpcılık bağcılık ve bahcivanlık direı< • 

'k siz, ";;,~n~aresinin. düşün • saiyi de h eder edecek gibi görünmek • ,tahkikata devam etmektedirler. d u. Dancan ın çirozu yalnız bu rada de· törü doktor pro lesör Cia ysberg şeh • 
işleri ınugayır olarak tedir. ÇünkU nümune çiftliğinin ya • ği!, yabancı memleketlerde bile çok r ınize geie.,x v li Hamid Oskay ile 

hirde ars Yapınasıdır. Sanki nındaki TaAyı' aedi yıkılmıRtır. Mukabil Anadoluda ve şöhretli idi ve Batkanlara geniş bir teş- f:eshane, Derbend, Maşukiye, Sabanca, 
. k.. a ve ar . k T T A f oprüsünü 

3 
a~ı Yo muş gibi cihetindeki Pirice sedi de yılolmak Ü· Trakyada S ., ki kilatla ihracat yapılıyordu. ri iye ve Kirazca köylerinde tetkik-

bir beled' n gözü kapatılarak zer edir. Bunlar~ be• bin lira aarfı ile U f H • ogu Br. . Tren güzergahında bulunan şehir - ler yapmış ve Kirazca köyünün fidan-
.. ıye dair · · T r a ( ) B d dd 1 1 k utekabil 'h eaı ınşa edil • tamiri mümkün görülmektedir. Eğer b' k h"k'~eus~. - u.ra a ~ı et ı lere ise lzmitten mevsim balıkları gön- ı için muvafık olacağı 'kanaatine Yar-
3 göı k cı etten de gene ay• bunlar tamir edilmezse 27 köy au al • bır lf u um surmektedır. Her tarafı deriliyordu. Balık sanayiinin iptidai mıştır. 

b
. apatılmııı hura d t d k 1 k B "zd k" 1"1 uz tutmuştur. ı . ki' .. . . \''lA L d 1 '>) ına in . T• ya a ın a a aca tır. u yu en oy u er K (H A mr şe ı teessus elmıştı. ı ayet .,ura an _l dekar kadar 

ln b" 
1 

şa edılmiştir B" "k d' d d' h ll . . 1 a~ uausı) - Kazamızda bu yıl . . . l'"k f. oy e() gözu" k · uyu en ışe e ır, ve ma su erını au a aca- . d' kad .... 
1 

. V .. Bu arada Sahanca gölünde de ehem- arazı ıstım a edecektir. 
1 apat 1 v d" .. 

1
_ k k . kl şım ıye ar goru memış soguklar hu- . . . . . .. K l k . ~ . er coşkun ı ınca ta- gını uşunerex. pamu e mıyece e • k" .. k d' A d V ,rnıyetlı bır balıkcılık faalıyetı goze çar- mu aca meyva ıstasyonu da Arı• 

d Zalllanl d . . .. I k d' l um surme te ır. sas agına pek f' d l adr ~elllleğe, su ge . t arın ... a. rını soy erne te ır er. k k w pıyordu. Buraya gelmis olan Rus balık- ıye e olacaktır. stnsyon, bilhassa mey 
~ a a ık id b' rı epmege Şuraaı da muhakkaktır ki Naf.a V e- ço Ed~r ya(gHmıştır~) ro· h . . cı ları :i sene kaldık ta ı; sonra m em le _ va cinslt"r=nin islah ı vol u nda çalı~a • 
ı. ra-. e ırde seyla'"b f l'"k k'"l · · d 1 d k bel d' ırne ususı - oır aftadır ıyı . .. k ~ T 
11 ... ıya b 1 e a e- a etının yar ımı o ma ı ca e ıye - 'd h l b' d b' b ketlerıne dondüler ve döner dönmez de ca tır. 

ir' . 
7 

aş alllşıtır B b' . d b'' .1 b . l . b b'l k gı en ava ar ır en ıre ozmuş fır- S b ----------ını bi 1' · u ına • nın <K utçesı e u ış erı aşara ı me .1 k ... b l ' , a anca gölünd~ki balıkcılık faaliye- 1 
1 

n ıra gibi ..... b . k" k tma ı e ar yagmıyn aş amıştır. Kar . zmı't beladı'ye reı·s· 1 h· 
llll ak ed k cuz ı ir pa- am anı yo tur. d k d' tı, balık yumurtası istihsali işi dur - ı a ey ıne 

ere hiç 1 k evam etme te ır. d · 
nfezin aç 1 o mazsa apa- lcraatile, azmi, vatan ve imarsever- u. bır da va 

edir ı lllası ınümk" .. 1 · un go- liği ile herkesin ka1binde ayrı bir sevgi Aydında bir kaza Sonra zınitin bir kazası olan Ka -

et Adanada Pa k ve takdir kazanmış Qlan ~li Çetinka • Aydın (Hususi) _. Köprülü ma _ rasu da siyah hnvyar çıkarınakla şöh-
Yılda hir 1 lllu çuluğun in • yanın bu işi ele alması bütün Adanalı- hallesinden eski Bekcibaşı Ihrahim ogv- retlidir. Bilhassa Sakarya nehrinin 

.... 
~ lllazsa 500 bin bal- ların en başta gelen ieteklerindendir. deltası bulunun ineiriide çıkan hav -- lu Mehmedin karısı Hatice S yaşınddki 

lgl 
... /zkfa 3 ••• k S hah I be b .. ~ yar. çok nefis v çok boldur. Bugün bi-' d ••k•• ızı a at e ra er unogütmek i.i-

Bı•r ku UZ O UZ le pek sönük bir manzara arzeden Ka-.YO.ndz zere Pınarbaşındaki Külahcı fabrikası- rasu havyarcılığı, inkişafa çok müsaid 
na gitmiş, burada kızı nasılsa bir ara- ve üzerinde israrla durulması 1azım 

(Hu Kand\renin Kısalar kö- lık gözden kaybolmucı, fabrikanın zey-'iusi) _K . T gelen bir servet kaynağıdır. 
bir este1ın Susığır- yünde ı ı kişiyi ısırdı tin ~ıkama havdzuna düşerek boğul • 1ır. Ya Yangın çıkmış ;-ı ev muştur. Hükfımtein deniz sanayiine bü -
ngın kö l ' lzmit (Hususi) - Kandıranın Kı- yük bir ehemmiyet verdiği ı:u anlarda 

RÖnd ·ı y tu umbası ve d ll k' . k d b' E ı 1 T erı en itfai e .. salar köyün e ışı u uz ır öküz dirne Vilayet mec isi nazariarın zmit Körfezine de çevril -
le söndür"l .. Y .. mufreze- tarafından ısırılmış ve hastalar derhal mesi çok faydalı olacaktır. 

u muştur . .. d ·ı . . Edirne (Husu i) - ViUıyet umumi 
D t . · kuduz hastanesme go.n erı mıştır. Ko"rfezde kurulacc"'k d · IQŞ a b meclisi ' şubatta açılacaktır. .. enız sanayii 
H ır ÇOCUk ya d Kısalar köyünde bır köpek kudur • Umumi meclisin müzakere ve kabu-, memleket için verimli ve randımanlı 
. Ususi) _ Ç k ~ 1 muş ve bir öl.\ızÜ ısırdıktan sonra öl- 1.. d ı 1 k •cıa I u urbag- k" .. .. Ök" b' "dd une arzedilecek olan evnir bütçele-ı o aca tır. 

o llluş b' k oyun- dürülmüştur. uz, ır mu et sonra rinin hazırlanmasına başlanmıştır. 1 Bılhassa 
u • ır arı ve k ı... · · d b' . Yurken d oca ço- kuduımuş ve ,..oy ıçın e ır panik ya-

gıtlllişlerdi ev e bırakmışlar, parak önüne kim geldiyse ısırmağa 
• ocağın b:· ı Çoc~k ?ir aralık başlamıştır. lsırılanların sayısıl I i bul

ş ve y ş na gıtmış, oynar- muş, kuduz öküz güçlükle öldürülmücı-
anınıştır. .. T 

ı 
tur. 

e ve e . 1 . 
<Hu u .. v ış erı sergisi Oevrek kaymakamhg"ı 

t sı) -K" "k ~) v·ı ev işleri 
8 

• • uçu san'at- Bursa (Hususı - ı ayet maiyet 
Gnü Hulk e~gısı 14 ikincikanun memurlarından Agah Devrek kayma. 

l evı salo d .. . ed'l . . acaktır. nun a mera • kamlığına ta):ın ı mıştır. Agah Hu • 
kuk Fakülteşinden mezundur. 

yeni ... Şehrin bakımsız ve göze çirkin 
görünen yerlerini.. · · 

BERUTZ·de yeniaçılan li san kursları 
Türkçe, Fransızca, ingilizce, itaıyanca, Almanca, Rusca v.s. 
KAYIT MUAMELESi BAŞLAMlŞTlR. Tecrübe dersi parasazdır. 

Istanbul 
373 tstiklM caddesi 

.. . Ağaç dikerek örtecekmiş .. 

•!1kara 
Konya caddesi 

Hasan Bey - ,Aman dostum, koctı 
İstanbul ormana dönecek desenel 

lzmit {Hususi) -General Mustafa 
Sabri tarafından lzmit belediye reisi 
Kemal aleyhine bir dava açılmıştır . 
Davanın sebe~ bir yangın meselesi • 
dir. D.ıv.ıya Bilecikte bakılacaktır. 
- ••••• ' ........... 1 1 ••••• ' ....... -

adisefer ~:tl 
Karş1s1nda~ 
Soğuk damg·ah pullar 
Bir gazete yaızmış. öbür gazete 

tekz.p etmiş, yazan gazete ne yaz -
mış? Tekzip eden gazete neyi tek
zip etmiş? Onları ş'mdi birer birer 
söyilıyeyim: 

Yazan gazetenin yazdığı şu: 
cSoğuk damgalı zarflar posta ida· 

rc$i tarafından ş'imdili'k şehir dahi -
linde kullamlacakltır. Eğer bir mah· 
zuru görülmezse bu usul şehirler a
rası muhaberelere de teşmil ed:le~ 
ce!\Jtir. 

Tckzip eden ga2etenin tekzibi de 
şu: 

cBir gazete şehir dahilinde soğuk 
daııngalı zarflarm kullanılmıya baş· 
ladığını yaıımışsn da bu haber asıl -
sızdır. Soğu'k damgalı zarflarla mu· 
habere henüz başlamadığı gibi bu • 
na dair bir emir de verilmi§ değil-
dir• 

Yazan gazetenin yazdığı yani~ 
Wkzip eden gazetenin tekzibi de 
yanlı~ .. Benim, ve benim g'lbi her -
kesin bildiği bir şey var: 
Soğuk damga-h zarflarla ınuha • 

bere usulü uzun zamandanberi 
caridir. Ve hemen hepim!4;.Jı_er gün 
böyiJe bir kaç soğuk rlamgali zarf a .. 
lırız. 

Ve bu zarfı .cı.lır almaz .. Tir tir Ut
remiyc baş1arız. 
cSoğuk damgalı zarf• tabirini ye1 

ni duyduğunuz için belki birdenbt. 
re km-rıyamamışsınızdır. Bu zaıf • 
ların b:r başka isimleri vardır. Bun
lnra crı.lacaklı me'kltubu• dah: de-rler. 

bt SET 
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za anlar para ızı işte .. 
dayak yiye yiye alirdı~ · 

~------- * -tc lf. , ____ _,~ 

6 - ZUP 
Kelimeyi nasıl teltıffuz ettigune 1 

dlliıkat edin: 
-Züüüp. 
Bir saniye sust.um. 
-Be. 
Kendisini gönneık mi istiyorsunuz? 

Kolay. Mübaırekler az değil; elimi sal
lasam el'iisi, başıını sallasam, başı Bri· 
yantinılisi.. İşte karşıdan geliyoc. Gör
dünüz mü? Bir kaşı yukarıda, bir ka
ŞI aşağıda. Başında tepesine vurulmuş 
bir şapka var. 

eelketinin omuzları kulaldarı hiza -
sında, ve pantalonunun paçası )"'erleri 
süpürüyor. Kerıdisile sizi tanıştırayıın 
mı? 

- Önenstan durur musunuz mon • 
şer? KaTilerim aizi tanımak istiyorlar. 

- Kari, kari nasıl söyqiyeyim anlı .. 
yama dım. 

- Kari monger, yani Lektör .. 
- Lektör o memnunuro ~ante! 
MenmunmUf gördünüz ya.. Bir şey 

söy'liyecek durun dinliyelim .• 
- Han.gt gazl!tcdensiniz? Parisu • 

vardan mı? Yoksa Matenden mi? 
- Son Pastadan! 
- Son Posta, hiç bilmiyorum. Bu 

1 

V11zan: lsmet Hulusi 

isterseniz bir sual daha soralım.. 
Nerede oturursunuıı?. 

- Perapal.asm aıitasuıda. 

J ~ Banal bulur. Örapa görmemiş in · 
.;.~ardır .. Ne olacak? Gerçi kendisi de 
henüz Örapa görmüş d'eğ'ilse de bir 
çok Örapeen tanıdıkları vaırdır. Gör • 
müş kadar bUi:r. 

Ona nisbetle, anası babası ne kadar 
Ariyere kalırlar. 

Tahammül edilecek şeyler midir 
moD.§er? Hele babası elile yemek bire 
yiyen bir insandır. Adeta bir vahşt 
Annesi o daha beter .. Bir ka bul günü 
bile olmıyan bir kadın .. Sosyete nedir 
bUmez.. Bir kere bile baloya gitme -
miştir. Babasının eşi bir va~i! Nasıl 
olmuş ta böyle bir baba anadan doğ-
muştur? 

* Henüz bekardır. Mariaj yapacaktır. 
Fakat etranjer bir dömuvazel ister .. Ah 
bu Etranjerler ne kadar da sempatiktir 
ler. Esasen sosyete ontarın, m.ond on· 
ların .. Aralarına bir katışabilse. 
Düşünür. Kaıt.ışacak, fakat babasile 

Yalan söylemiyor, doğru söylüyor. 
anasını onlara nasıl tanıtacak? 

- Papa! 
Hakikaten evi Perapalasın arkasında
dır. Perapalasın yanındaki sokağa sa
pın.. İnin, inin, inin Kasımp~ya gel-

-Mamam! 

Jurnal nerede çıkar? 
- İstanbulda. 
- İngilizce midir? 

. di.niz mi, ~te onun evi ~u ara çıkmaz
daiki aşı boyalı evdir. 

Diye tanıtaeağı inscmlar kend:sini 
sosyete içinde mahçup euniyecekıer 
mi? 

Bunu düşündüğü zamanlarda çok ü
zülür. Bu yüzden Pesimist bile ol
muştur. Bir Paspor bulabiise bu mem
leketten gidecek .. Ta uzaklarda uzak · 
larda monden insanlar arasında ya~ı
yaca.!ktır. 

- Yok Patagonyaca, canım nece o -

lacalk türkçe. . • 
- A mil Eksküz monami nasıl :;öy

liyeyim.. Ben hiç türkçe gazete oku -
mam da .. 

- Nece gazete okursunuz? 
- Fransezce okurum. Bazan alman-

f.!a. 

* Yeri gelmişken söylliyey'im, atıyor. 
Çünkü ne frans12JCa bilir, ne de alman-
ca_ 

Ne jş görür, nerede oturur, kimin 
,~udur sorabiHrsiniz? 

- Ne iş görürsün? 
Sualine .. 

- Enspektörüm monşer. Yani na
tııl derler müfettiş cevabını verir. Ve· 
rir aımna hakikatte müfettiş değildir. 

-Ya nedil'? 
mL. Ne olduğunu ben biliyorum. Bir 

sinema kapısında bilet toplar. 

iki 
Kal b 
Yarası 

B 

Bandırmadan gelen bir mektup 
beni düşündürdil Bu mektubun sa· 

hibi hülasatan diyor ki: 
Evleneli üç yrl oldu. Alacafum kı

zın beni mes'ut edemiyeceğini da -
ha nişanlı iken anlamıştım. Fakat 
muhitimin tesiri ve \·aziyetimın nc-
zaketi beni bu nicianlılıktan vaz ge -
çirmemişti. A:radan geçen müddet 
zarfında üzerimde kalan ilk tesir 
arttıkça arttı, karundan soğudul~ç:ı 
soğudum. Bir çocuğumuz düny-ıya 
gelmışti, çok yaşamadı öldü, onun 
ölümü ise ooni hissen bu kadından 
büsbütün uzaklaştırdı. Şimdi ıki ('c
ne var ki birbil im ize tamnmcn y"l

ba:ncıyız. fukat o benden ayrılın 1< 
niyetınde değil, kend:sinden kaçtı -
~ımı, arasıra İstanbula gıdip geldi· 
~mi bild'ği \C sebebini de anladı~ı 
halde gene bana y. prşık \ < zıvette. 

- Kimin oğılusunuz~ 

Diye sorsanır .. 
- Büsameddin Bey monşer, tanır -

sınız belki, der, eSki hariciyecıleı den 
çok mühim bir adamdır. 

Bu da doğruduT. Haldkaten eski ha
riciyecilerdendir. Devri istibdatda ha
riciye nfzaretinin kapıcısı imiş .. 

* Ayasofya meydanında bir dikil'i taş 
bulunduğunu bi1memezlikten gelir . 
Fakat Pariste Konkord meydanın· 
daki Obelisk'i görmüş kadar iyi bilir. 
Bursaya gidenler'in vapurdan Mudan
yada indiklerini hiç duymamıştır. Am
ma Parise giden1erin Marsilyarlan 
tren al<lıklarını söyler. 

Yıkanmaz, banyo ahr .. Başına şap · 
ka giym-ez, §3po koyar .. Fatih Harbiye 
traım.·ayı diyemez, Fatih Arbiye tı·am
vayı der. 

* Annesini, babasını beğenmez, onları 

Sı'kıniıdan hastahı.nıyorum. Ne ya -
payım? 

* Mes'ulıyet bu okuyucumun ken · 
d·sınru~dir. Sevcmiyeccğini anladığı 
b:r kızla evlenmemesı, evlendıkten 
sonra da ) ükü sonuna kadar sürü k· 
ley p götürmesi lfızundı. Bu sütun
ları takip edenler bilirler ki ben ay
rılık ta\•siyesinde bulunmaktan bir 
hakim kadar ihtiraz ederim. Benim 
için barı.ş esastır. Bu defa da öyle 
yapacaktım, fakat kadını da hiç bir 
zaman yanınıyacak bir ocağa ölün -
ciye kadar baglamaktan çekindim. 
Bununla beraber gene lehte ~ a -
leyhte bir t.avsiyede bulunmıyaca -
ğun. Sadece şunu söyliyeyim: Ai!e
de esas çocuktur. Çocuk olunca kıı. -
dın ve erkek yekdiğcrini sevmes~ -
ler de çocuğun hatırı için evi ayakta 
tutmak mecbm·iy~indedirler. Ço · 
cuk olmayınca, meydana getırilemi· 
vee ı; ği anlaşılmca vaziyet değişir. 
Her iki t~ıraf ta başka bir sahndcı 
daha mes'ut, ve semereli, yanı çu • 
cıı~1'u bir aile kurmayı düşünebi -
Iirler. 1'\ih<•yct bu da bir haktır. 

TEYZE 

* Züüü}>-Jbeye bak! 
Artık burama geldi kari, hani şu da

~ikada bu züpbelerden biri karşıma 
gellh·erse şöyle gerilir, gerilir de! 

- Al sana Örop! 
- Al sana Mond! 
- Al sana Etranjer! 
Diye pataklardım, ve tenbih eder -

di m: 

- Şimdi istediğin yere git; ve züp · 
beliğin yüzünden an a'dan gelinciye 
kadar dayaık yediğini anlat! 

İsmet Hulfısi 

YARIN 
Aramızdakilerden 

• 

DELI 
Yazan: Nacl Sadullaiı 

.............................................................. 
Talebe konfederasyonu için her 

fakülteden beş kişi seçilecek 
Talebe konfederasyonu tetkikleri 

ilerlemistir. Her fakülte eski cemiyet
lerinin ~asfiyesini çabuk bitirecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisinde teşkil edi

lecek konfederasyon için her teşekkül 
beş kişi seçerek Partiye bildirecektir. 

Bunlar, Halk Partisinde kurulacak 

konfederasyonun umumi merkezini 
teşkil edeceklerdir. Birer aene müd -

detle her fakülteden mi.inavebe ile reis 
seçilt-cektir. 

Ecnebi gazetecileri Ankarada 
Şehrinıizde bulunan 9 ecnebi ga

,zetecisi kendilerine gösterilecek olan 

mesleki kolaylıkları konuşmak ve hü
kumet merkezi.mizi görmek ü~ere An
karaya gitmişlerdir. Ankarada bulun
makta olan Tas, Ha vas ve Alman is
tihbarat ajansları muhabirieri de ken
dilerine iltihak cdecelderdiı . 

G · · ·· ·· .J k 'l" k 'l "b " · kl köy ag" alaft rfenrn onunuen çe r ır çe ı mez a anı •arı ı 

dikilirler, tohum borcundan, hayvan borcundan uu .. , ........ -

lara hemen oracıkta borcumuzıı ödeyince elimizde beJ 

Yazan : A. Nalm 

Ocak dıtmda 
isiersen çalışmal Halimizi evvelce kat kendi nerede 

a.rzeyledik; fa~ir bir köy çocuğuyuı nü olduğu için banka 
diye. Babam, kafu' 1ıııtında <Steberi mamış. 
çekmekle evin aı.ığuu ambara atamı - Bugün artık paraYa-, 
yor. Çünkü hazırlı'k. tama:sd 

Bahriye nez.aretini.n çıkardığı ni - verilecek günlere nı 
zamname bizi rençperlikten de uzak- belirtli; evveHi. uza'k 
}astırdı. Nezaretin ortaya koyduğu on sarıklı 'köy ağalan 
iı{'i gümük mecburl çalışma kanunu, ladılar. Tahsildar paıil 
sade bizi değil, Zongdldak madenleri· şısına geçti. Yemişçilerı 
ne vakın bütün köyılüleri bir hoş bir panaklı mısır böreği 
§e: i e-r yaptı. Biz ilındi tarlasını sü .. cüler falan hep ocağın 
ren evinin azığını toprak anadan bek- lar. Nihayet ocağın 
liu.n b.r ıençper değildik. Ve ne de tı; soruyor: 
~adenl~rdeki kazancından köyüne e- - Adın ne? 
saslı bir ) ardım temin edebilen bir - Ercep! fi 
maden amelesi... -Al! Bir, iKi.. beŞ·· ~ a 

Bütün bun!arla beraber, dedim ya, -Efendi bu ,para e}\S ıJlf 
~tersen çalı~a. Tarla doğru dürüst - Defol ulan! Ta:rnnfll 
sürülmüvor. Doyacak boğaz bir yığın, - Çorbacı yalvarırıtil• 
devlet b;banın vergileri gelip çatımş, uzak. Beni geciktirec~· 
tahsildar karakaplı defteri kolunda ha- - Başkalarına mani 
rıl harıl beni arıyor. vas şunu! 

Onfları diri diri mezara gömen kü • Arnavut kavasın !ibzn 
çük altmdan kurtuılmak için tırnakla- kalkıp kaBnp iniyor. 
ri1e kazarak açtıkları csıçan yolu:. nda itiraz et; c.kefere para~~ 
boğulup kalan arkad~şı~:ı~ı~. ~.an sabına da yon'ltuğu pa 
pıhtılarile sn·alı yüzlerı gozumun ~ - ra Ciksik» de. 
nündc canlana canlana tekrar ocagln O zamanlar, pa.ıarnııl 
volunu tut.tum. yiye yiye, küfür jşite 
" GL...Wğin dcr.iğin altm'<ia ~·~.ı) orsu.n sonra bir de abani 
ki adamlar ö'lüy~r. Ve bu olum h:ç na hesap verme:k 
be'klenilmiyen bir ~amanda ve hıç hrdık 
beklenilmiyen şekiUerlc gelip çatıyor. Tohum borcundan, 
Buna rağmen, ocağın yer altına açı • dan alacakJumz .olan 
la.n karanlık ağ7.ından insanın öyle bir racıkıla borcumuzu öc1 
tevekku11c g'rişi var ki..· Bu ılk za - ancak rahat bir nefes 
man:arı bö) le, fa'kat son:ı:a sorı;ra ın - Bir tertip'lik çalış1119~ 

Ö'V le b' r ahşıyor ve oy le bır ma - zandıg'hmıZl böy lee e e san ~ _ 
'kin e <""',\OT ki. His yok, düşünce y~. kö\ e dönemezd 'k. f:l 
bir şe; ·<'r yok. cGir!» dıyorlar, g~r - mi·, cahillikten mi, nede. 
... -o~un. cKaz!» diyorlar, .ı<azıyorsun. lara rağmen tees5ürürrıı 
Avni yerde bera.ber çalıştığın b:r kaza yük olmazdı. 
k~rbanına bi e insanın duygu!arı dt• · Önümüzdö::i on iki 
ği~ı) or. Yanından geçirı'en bi; ces~~ tertip» çalı~ada 
korku ne değil, merhametle oe degıl, ralar üzerine türlü 
ne bile\ ım t cessüs hissi1e alakadar şokalaşırdık. t 

• ' ? T k P olunuvor. Ne esinden yaraıanmış · aş İş paydosundan çı ·ı 
neres.~e \ urmuş? gibi basit bir teces· de ckc.!neç» imizi ("') 

rt süs hıssi. doyurduktnn sonra o 
Bugün sevinç içindeyiz. Yüzlerce şe taban1arımızı dayıı 

metre toprak altında çalış.mamızın kadar yarenlikler eder, 
y-orgunluldarını, çavuşlar<lan yediği - ]erdik. 
miz tokatların acısını filan hep unut • Bizim cÇomaklar» ( 
tuk. Hak ed'len yevmiyelerımize, va- şak vardı. Zorlu cçifte' 
ıa yep. vuı u lan ceza1ara a'dırdı~.unı.~ İşte o uşak yattığı 
vok. Çt.i ki\ ay sonundayız. Çun'ku öttürür, biz de ocak 
~kasadar efendi:. yarın gelecek; ocak geze geze gazlı suln 
maas 't:>ı iyor. yer çatlamış tabanla A; onu geldi; ses ç:kmadı. Üç gün şısındaki sızısını 
geçti; see; \ok! Bir hafta geçti gene ses rak ona uyardık. 
vok. 
w Para a amPclı(ımız ıçin köye gide · 
m iyoruz. Kö) e gıderneyınce de bura · 
da çalıştığımız gimi<>r. ça"ıstığımız o -
cağa sadece kuru bir ııhodoto» (bir ne 
vi mısır ekmeği) ya malo!uyor. Yev · 
mive vuk! 

SL k iz~nci gün parı!ian ses ç .ktı. Fa-

( *) J{ömeç: Mı s 

hulanıa. 

C**) Çifte: Bazı 
de çnlınnn tahtadan . 
na gibi ses çıknran bJt 
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Imha edilmek 
istenen kültür 

* Türk kültürü Sancakta Emperyalizmin en kötü ıartları ile karıı kar
ııyadır. Sanca.ğın geçirdiği lacialar içinele Türk kültürünün zulüm
den ve imhadan kurtulması istenecek be§eri hakların birincisiclir. 

Yazan 1 Sadrl Ertem 

ra sada ekspres yolcusu 
~ k dınlara sataşan hayalet 
'ransayı aylardanberi meşgul eden 
_esrarlı cinayet nihayet aydınlandı 

••• • Ni.ı_ sür'at katarında iıle-
Bir Halep tel,grafı şunları bild.iri -j Bu misaller çoğaltılabilir. 

yor: 921 denberi sürüp giden bu hadise· 
cMüşahiıtler heyeti K.ınlman yolu ü- lerin bilfınçosu hazin bir yekündan 

zerinde Ağa köyüne muvesalat ettik - ibarettir. b bir cinayet F ranıa 
c~ber bütün F ranıız el

umum;yeıini de aylardan beri 
. edıyordu. Tahkikat Üerile· 

cınay t' .. 

leri zaman istihbarat zabiti tarafından Bu yekünun üade ettiği mana şu · 
karşılanmışlar, köydeki ahaliye: dur: 

eBu sazlardan yapılmış evlerde na· Sancakta 'l'ü.ıialüğü imha etmek! 
e 1 _?r!en en-ar perdui 

-, ...... Jr, hciclııe etrafındaki ala ml yaşama!ktasınız, rutubetten mütees· Reşit olmıyan kavimieri istiklale, 
sir olmuyor musunuz, hükfımet sizin yani hayata kevuşturmak vazifesini 
sıhhatiniz için tedbir almaz mı?• gibı üstüne alan mandater hükOmet sis • 
bir takım sualler sonnuşlardır. Köy • .temli bir şekilde halkı mikroptan ma
lülerin verdikleri cevaplar şunlartiır: .Ii tehdide, ve sitaha kadar her vasıta 
, c- HükUmetten hiç bir yardım gör- .ne yoketmek istemiştir. 

de genqliyerelı Franıcı 
1 Clfıyordu. 

'-:!en gazetelerden öfrendi
rore bu en-arlı cinayet cihi· 

V • Bir Avrupa ıcı· 
•>'ac,aJaftldJrınırun,, .... ız talıil&tı aıaiı· . 
ş~aroıanın deliksiz uyudu .. 

e Yoktu. İkinci sınıf yatak
elleri arkadan zincirlenm:O 

rahatça yatmakt 'd' 

,medik, bi7.dEo ancak fazlasUc lşar Ben, Anadolunun muhtelif vilAyet· 
vergisi alırlar, onun için bu h'ale düş - lerine dağı.lmı:ş binlerce insanlar tanı • 
tük, ev yaptıracalk halimiz kalmadı. rım. Bunlar yurd.lanndan kovulmt 
Hükftmet Kırı2dıandalci Ermenilere Iri· Hatay halkıdır. Cebir, tazyik ve bi!e 
nin tevzi eder, bize böyle bir şey ver· ,ile yerlerinden çıkanlnuş bu insanla· 
.mezller• demişlerdir. .rm hayau baştanbaşa bir zulüm des • 

num a ı ı. 
ile~~alı .sür'at katan, karanlıjı 

. Bir baŞka haber: tanı hnlindedir. Bunlar toprakların -
Antaltyada Tunus Bankasına borçlu dan kıaçırılmlf ve yerlerine dönmek 

nib 
ernış, Tulon, Sent Rafael, 

ı ayet N' ko ıse ulaşmıştı. Yan ka 
olan 61 kişiden S9 u Türldür. istedikleri ~alde gene memleketlerine 
, Bir müşahede: glıımelerine müsaade edilmemiştir. 

htııfpartımanda, Madam Garola 
uyuyordu. 

oıa:il:leri de zincirle bağ
llıi.ş olan b adamın burnuna kadar 

- Tacirdiniz, neden işinizi bıraktı • . Bir millete, bir insanlığa bu kadar 
.nız? ,caniyane tecavüz hiç rriimunesiz ol • 

Madam Guol b.u halde bulunmUfla _ Nasıl bırümıyayımT Dayandım. masa da her halde örneği çok az olan 

attaniyeyi bir merak sa 
-- sağ olduiu muhakbktı. Ye tatli de, .Nihayet zeyttiııtiklerimi satmıya m:c: .işlerden ~biridir. 

MarsUyadan hareketten biraz sonra ,bur oldtım. Binlerce döoüm arazıyı Topragı, tarlByı başkasına devret .. 
lllendille olsaydı, kadının ağzına 

tah gö ~ ' boynuna sıkıca dolan
:ti. Lak~nce., hayretten geri çeki
~ile bu ~ hıç kimsede, hattA bilet 

d~ye inec::~k uyanmadı. 

Tulon ile Les Airea arasmdaki o uzu~ yok pahasına saıtıtım. Ancak bir sene- ,rnek, lronuşu\an bir dili unuUurmal-'.., 
ve ivicaçlı rolda aaat 6 sulannda vuku lik vergiyi ödiyebiJdim. Hiç bir za • ·~aşanmış bir. ta_l'ihi belirsiz bir iz ha
bulmuştu. !§te o zaman birisi, kadının pıan poli'tib ile uğra~dığun halde line koymak istiyenler şüphesiz ki her 
kom,partımanına Jlıınişti. Ve kadın, babaın.dnıı kalma topraıt bıralanıya şeyden önce münevverlere musaliat o-
kanapedc:. uzanmış yatariten cinayeti mec'bur oldum, sattım savdım. lacaklardır. Münevverleri kahredecek-

Garoln g~:.lfım olmayan genç 
Yattığ; un bu yolculuk es-

işlemiş mukabil cihetine de bavulunu, Bir hakikat: lerdir. Bu vazifelerini senelerdenbe-
bavulun üzerine de biletçi gelip te uy· Amuk gölünün bataklıkları etrafı__n· ri ihmal etmemiŞJerdir. Sancağın ge • 

namıştı. Uyıkusundan asla uyan 

t ıayet meydan 
~ Veyrak ifad ~ çıktıktan sonra. bi 

esınde: 
rnunyene · . 

--···"'i1~ı.l!ln ıçın koropartıma 
~re buluna~ır~~a, kır saçlı, başın
ayınız bak ır adam, onu uyan-

kusunda rahatsız etmesin diye biletini da Türk köyleri mütekA.sif oldugu çirdiği facialan içinde Türk kültürü • 
.koymuştu. Yabancının elinde sonradan için hiç bir sıhhl tedbir alınmamıştır. nün zulümden ve imhadan kurtulması 
.vak'a mahallinde bulunan ucuz cinsten Türk köyllerinin aralarma bazan Er - jstenecek beşeri hakların birincisidir. 
):>ir bavul vardı. Bu bavulda, katiı alet· meni köyleri, bazan Araplan iskan et- Türk kültürü Sanca~ emperyaliz • 
leri olan zincir, şa1, mendil ve bir tüp mişler, Ermeni w Araplara silB.h ver· min en kötü §Clrtlan ile karşı karşıya-
1-e ethyl-anacsthelic vardı. Katil, bu §i- mişlerdir. dır. Sadri Ertem 

k • ınız ne d . 
~ , vazifem. en n uykuda! 

ı yapmaya mftni ol .. 

şeyi kapıda kımıış, ve ani bir hareket-
,le ~rbanının üzerine atılmış~ ve kadı bu mütearrızın elbisesinden bir kon- kadını istemiyerek öldürdüğünü itiraf 
;nı ilaçla bayılttıktan sonra, agzını bur- düktöre benzediğini ilave etmişlerdi. et)) dedi. 

yaşlarınd * ;nunu t~~ış. sonra da kadının ayak· Kondükt.ör Kimdir? Veyrak·ın alnında terler belirdi. 
Kanda r:· şık, Cazibeli ve ikamet larını zıncır.le bağlamıştı. Ka~mın uy- Veyrak 35 yaşlarında bir köylü ço- Kireç gibi bembeyaz kesildi, titredi. 

~nesinin eşlırn .. u~ Markiz dö Sevine jkudsundan bır dahatkilkuyanm~dı~ dda son cuğudur. Evlidir. Zati çalışması ile bu Bir iskemieye yığıldı. Katil itiraf ede-
C U dıresi 1 d 

1 
Ma ra an yapılan te at netıcesın e an- k. . . . 0 . . d . , lnrnaro~a, işte bu sureUoean, bu " - Koa.düktör Veyrak laşılmıştı. Zira kadının bir yerinde ya· bam:v bıe h erı~lmlftir. • nıyb~n hcıvann .. a cektı. w 

lli esı kap ed ve u yuz· be . 
1 

. oldu. gı n çesı e mea ut ır ayat sur- "T" 

0 tasyanda d en istasyonu da geç- ,ler cinayeti ı.timıar etmeğe kalktılar ra re ız erı Y * mektedir. Ukin hayır .. katil bir şey söyle-
ve en Yak~ g~eceğini haber alan ve hakild kaWin hüviyetinin aydınlan B İti 

8
. Deli . y , Nis'e giden müfettif Veyrakı iyice medi tam bu sırada istintak hakimi, 

ı aradılar n ostu, boş yere yol· masma yardım e~ecekleri yerde «Ma- P . u . ırt . "d~l .. v~." . sıkıştırdı. Ceblerinde bulunan etyayı aray~ girdi: Bunu ifuaf ettirmek. be-
~?· • dam Garola vaktıyle Liyonlu bir e 1 nrıs emnıye mu ur ugu cınayetın b' k'k . c· b .. . . . k ıY• ~'ıse gelin d' . . ' tr . di' •- b' k hi d 1' t f d bir ır tet ı ettı. ınayetten eş ~ıun nım ışım ... Bunu 11 ikincikanuna a-

-, saat 
6 30 

ce • • . düstri mühen ısının me esıy .... di- ır manya , veya r e ı ara ın an p . . h ,_ tl d d V • 'B ' Bu d 1 f · Id v k d' K d sonra ansın meş ur avu5.a arın an ar yapacagım dedı 
' stıkiar to 'i ra a hattaniyeler ye ortaya yalan yan ış arazıyeler al- yapı ıgına arar ver ı. a ının para• , lm b' k b \d M 1 b . ~;... h 
!»er nede p andı. Vagon garsoııu tılar :Sına falan dokunulmamıştı. Kadının Torres e yazı If ır me tup . u u. . . ese e ugün haıa tavazzu etme• 

t'kilitli 
1 
ns:, belki de kompartıma- 1 • Tahkikat ilerliyor v b 1 'le tıkanırke .. 1.. • Veyrak bu mektubunda, polısle ba· mıştır. Fransız efkan umumiyesi ma· 

" Garoıo dugunu gördügvü için Ma- A--ı... .. cinayetin işlenınesindekı' ı:;a- ag_zıt' uprn~ ac.e e ı t masası n ~tuvher şı derde girdiği takd .. de gelip müda· sum olduğunu iddia eden bir adamla 
.. anın "V<>tt • ı.;cıuo mış ı. arıs cınaye mu e as· .. d . .. . . . . '--' . . 

lde dıı,._ , .. ıgı kompartımanın ik neydi? Hırsızlık, kıskançlık, intikam , t" 
1 
.. t" 1.. aııtırmalarda faasını yapmaaını k.endisın en rıca &- mucrımıyeti • ıspata ~kan adlıyenın 

-..uıadı ,, k , .. d sısıarı ur u ur u ar T n son· .. ..ı 1 · · ald '""-'-' ek dı , ,astı ve yorganları .mı' Yoksa işin ıçın e marazi bir hal b"l . V k" lt ld 1 diyordu. mucaoe.esını mer a talllp etm te• · · b b' ra ı etçı eyra ı zanna ına. a ı ar. . • . 
., <I'Ail'e k ,mı vardı? Acaba unu ır deli mi yap 

8
.
1 

. . a y 1 ed Müfettış Veyrak ı aıkıştırdı: <(Bu dır. 
Inin bö ya 1~ıldığı sırada, ınüş ,mıştı? .. Casusluk akla gelebilir miydi? ı etçının; uyuy n ° cuyu n ;n 

Yle geç vakit] 
1 

d G teler· maktul !kadının kaym b' _ uyandırmadıgmı, sordular. Veyrak ın 
Panya . ere .a ar hat aze , ıra b'l . . . k t l t d·~· d . 

l v tm nızamlanna b 1~ . derinin şu sözünü mal bulmuş mağribi ı etı nıçın on ro e me ıgıne aır 
b~ ak nsı~dan endişe} e~~ ;, v 0 

_ gibi kapıştılar: verdiği cevaplar pek sudandı. Sonra 
ılattı onduk~:e seslenerek va:·iye : _ Garola, da~a bir katil neticesi ö- maktulün yüzünde bul~nan mendil de, 
u gitti~e bırlikte kampartımana leceğini söylerdı: O halde bu işin için· katilin göbek adının ılk harfi olan 
ll. Veyrc~ B~ kondüktör kapıda deki esrar ~eydı?.. (M) harfini taşıyordu. 
tıın yü ~ koropartımana girdi ve Gazetelerın yaygaralarını bilen po - Ilk tahminler, cinayetin Üniyon i-

öı~Unden örtüyü çekti. lls, o gü~ ~ meş'uın vagonda bulunan le Marsilya arasında işlenmit olduğu 
Ray llleydana çıkıyor herkesi ıstıntaka davet ettL Fakat bu d' ret, anlı k ü tk' . . zannını ver ı. 

tr nıu y k ~arnıyorum dedi. U· davete anca Ç ~ı ıcabet etti. Diğer lıkş-pheler (Biletçide) 
ü 0 .sa olmül} nıü->' leri gölgede kalmayı tercih ettiler. Se- . u . . 

Ji· zerıne ba k .... beb' d gayet aşikiırdı Ç" k" Frn Yak a sabahı, trene nereden bındı-
In ıç eUerne, va:b .. :t~~utktör: lar ıpo~ise işlerinin dÜ~~i~ı· ·stnsız- ği sorulan Veyrak cevahen: (<Marsiy~ 

a anlat .ı ı ıs asyon me- , ....... ı emez d d •. H dd' d V k 
IL ırsın, diye tavsiyede bu· ler. Üa~ !)) emışt1ı. 1~ .Ja b~ zat1ın a,. . eyra 

t !)'rak . * nıyondan a e aae ır yo cu gıbı trene 
ltalya ta bır istasyon sonr . _ Polis tahkikatından anlaşıldığına gö· biner, Marsilyada vazife alırdı. Buna 
:an ist~ hududuna ~lind~ği ~~: re Süzan Garolanın A isminde bir er- nair tek bir kelime bile eöylememişti. 

on memuruna \'ak'ayı ~il~ kek ~h'ba?ı .vardı. Bu abbabile birlikte, Sonra daha mühim bir nokta naza-
' lnsız zabıta ikinc~teşrını.n başlangıçlarında Parise rı elikkati celbediyordu. Saf kondük-

ıbıayetA: k 81• Madam Garolan:n gelmış, aynı a~ın ortalarına doğru, ai· törün yanında Veyrak uyuyan kadını 
• .tık ' Urban g'tt··· . )esini görmek uzere Lyona 'd k . ed'V' "' ın iş' ı ıgını hemen an gı er en uyandırmak ıst ıgı zaman nasıl ol-

' hc1d· ' ın aslı nsta . Royat istasyonunda inmiş ve çal ı::t - v ' 

ISenin bir f •. 
1 

rı neydı? .. A- _ ssesenin direktön'l .. .. 1
" ıgı muştu da kadının bogulmuş olduğu-

aı İ filfuı V m • mue e gorUŞIDÜŞtÜ. f L z· .. .. 
P 

. ar ıy Royat'tnn avdette, Lyond b nun &r5.ına varmamıştı. ıra dupeduz 
olıs h f' an cenu a k d .. .. d v v • 1 . k ~s h a ıycleJi f 

1
. dorm• gitmek üzere gece kata b' a ının ustune ogru egı mıf ve adı-

nfiyel . aa ıyette 6.- • n na ın- .. .. bak 
Cinn . erı derhal f liy te mişti. Kanda onu ıyi tanıyorlardı. Dos nın yuzune mıştı. 

..ruıun::ıyr·hetın işlendiği k~a et geç tu A için de birşey dene.mezdi. Zira, Pa Sonra Nis de koropartiman kapı-
~afları 

1 
nın içindeki me~yralınman ,riste her dul kadının bir erkek ahbabı sının kilitli olduğunu garson söyle-

a ınd N " rın h r "d' d · tuttuğu h ı. is istintak hak;mi olması a va ı a ıye endı ve nonnal bir mişti, kapı sonradan nasıl açılmıştı. 
ııkça k;b azırtadığı dosyalar ka _ keyfiyetti.. Biletçiden maada, başka kimde bütün 

elde ~dalrdı ve işin garibi biç bir . CındnyetGnasıll yapılmış kapıları açan anahtar bulunurdu) ... 
, ı crned' Pekı Mn am aro a ne zam "Id" 0 arada b" .. ı. ' .. · an ° u- stelik yolculuk eden bir çok ka-
ata Utun rnatb rülmüştü? Kontrolar Gonie'nin şahacle ' 

r es"arh d' uat ekatar esra f .. tren Lyondan h k t .~v. dınlar da, gece yarısı, uyurken bir şah-
tl~~uOt<fulıır t- ,

1
:vc e.trafı tel~ dü- ıne gorMe,adam Garola ko;prearetımettıdgı sı meçhul tarafından taciz edildikleri-

. , ~'u . "ı gızli k Id k zaman an a . ,.ııP1 rnıvC' sinirlenı ·. a ı ça pf- valnız değildi. Başkaları da uzanmış, nı mektupla haber vermişler, fakat 
it ~ordu. Gazet~- ;·atmakta idiler. Maktulün Marsilyoda meydana çıkmamışlardı. Ekserisi de, 

lhtilılir neye derler, 
Negln adı 
lhtikar değildir? 
Geçenleıde sayın valimiz Muhid

din Üstündağın Son Postada: 
- Yiyecek · fiatlarında ih'tikfır 

yoh"tur, başlığı altında bir diycvi 
çıkmıştı. Bazı Qkuyuculanmız~n 
gözlerine çarpmış. Bunların arasın· 
da Taksirnde oturan doktor Haci 
Sava vardır ki ihtikiruı olup olma ~ 
dığı iddiasile iktifa etmiyerek bu 
sahada baŞka memleketlerin ne 
yaptılkl.arını da söylüyor. Okuyu -
cumuzun c:Jıedlklerini aşağıya geçi • 
relim: 

c- Geçenlerde bir kitapçı, üze -
rinde Sfrank, yani otuz kuruş ya -
zılı bir takvim için benden SO kurui 
istedi. 30 santim, yani 2 kuru~ 12 
para tutan bir gazete için 6 kuru~ 
elOı. Bir tülüncü 2 drahmi _ 100 pa· 
ra ~den bir Yunan gazetesiııe 6 ku
ruş talep et!t.i. 

Bir yemişçiye gittim. Daha iki 
gün evvel • kuruşa aldığım por~a -
kallar 7 kuruşa çı.'kmış. Üç hat'ta cv· 
vel 56 kuruşa satılan zeytinyağ fı -

atıları da 70 e fırlamış.. 
Zeytinyağını almak isrediğim bu 

dükkiın sahlbi bir Rumdu. Bu fiat 
yükselişinin sebebini sordum, çet -
refil tü~çesi ne bana şunlan söy· 
!edi: 

- Biırlen büyıük, bizden küçük 
satıcılar var. Bil'den büyük olanlar 
fiatları yükseltince, biz de yükselt
mek meCburi)ttetinde kalıyoruz. Bı -
zim yıükselttiğiınizi gören küçUlder 
de ayrıca kendi paylarını ilave ede
rek fiat'lerı bindiriyorlar. Halbuki 
Yunanistanda· böyle değil. Orada 
(agoranomia) yani kontrol var. Hi· 
1~ dalavere, ihtikar yapan yakayı 
derhal ele verir. Buradan giden Ka
ramanlı bakkallar bile orada kedi 
gibi uslandılar. Halbuki doğrusuı•u 
söyliyeyim. İstanbulun ·nafı hiç te 
sıkı bir trontrole tfıbi tutulmuyor, 
bu yüzden başıboş kalan, yiyecek 
fiatlarını istediği gibi yültseltiyor.• 

* Bu okuyucumuzun mektubu mü-
nasebetile şurasını söyıliyclim ki, 
hariçten gelen gazete \'C kitap fid
larınıda ihıtikarın ol•· ·~· pe'. kat't 
değildir. Bu saha... ~~~ .. ı •·b· yapun 
ıx:ısta puludur. 



İki n~ 

1 "Son Posta, n zn resimli zabıta hiktigeleri ı Erkekler balıketindi 
kadından hoşlanırlard. Şimendiferdeki cinayet 

Amerikanın en meşhur ve en fazla dedikodu ~ 
kadınlanndan sinema yıldızı M ey V est aŞ 

1 bahseden bir yazısında neler anlatıyor 
Mey Veıt, Amerikada ıon ıene-ı 

lerin en~ok nazarı dikkati eelbeden 
kadınıdır. Sinema yıldızları araıı"· 
da mühim bir mevki itgal eder. He
men hergün bir dedikoduya mevzu 
olur. Zayıflık modaıının aleyhinde 
bulunmaıt ve cinri cazibeıi ile de 
tanınmıttır. 

Atağıda onun ( Atkta naııl mu
vallak olanur?) ıerlevhalı bir yazı
ıını okuyacakıınıs. Bu yazıyı ihtiva 
ettiği likirierin kıymeti itibarile 
değil,ıırl yeni dünyanın bu mqhur 
rimaıının hatlarını daha iyi çizmek 

1 Mi mr Berd nnk karlnde ya· 
• pılau .. htolı:lrlılı:ları tayin ve 

tubit otmo mütoha .. ıtı Idi. Meydana 
tıkardıtı aahtekirhlı:lar bir tok 1dııuelm 
laa~ ıöndoruıifti. Bugün de poliaco Tald 
olan bir davtıt üuriue Dover'e rld-k, 
alc,am üzeri de döuecektl. 

2 • Bu ılbi vazife icabı seyahatlerde her 
zaman yapbtı gibi yanma bir çanta 

derununda bazı vesikalarla bir de küçnk bir 
8 .derd 'in kansı Istas

• yona gelerek onu ge
oidl. Mntehassıs kompartı· 
manın bir kOşesinde yer 
aldı. Şapkasını ve çantasını 
me rafa yerleştirdi. 

i9in koyuyorus: , 
cBir erkeği seviyor musunu%? O halde 

Ikendinizi sevmeği, kendi kendini2e A· 
flk olmağı öğreninirz. Ben daima ken
dimi sevdim. Hayatta en ziyade meş· 
gu1 oldu~ şey kendi benliğ'lmdir. 
Bunu lhi!Ç :ihmal etmedim ve bu saye· 
de kendime kıymet verdiğime kaniim. 
Bh- eMek taraf.ından sevilmek hülya
ama kapılmı:ş olan genç kıZlara hiç te· 
reddüt etmeden şu nasihati veririm: 

rovelver aldı. Zira aon günlerde blllnmlyen bir 
kaynaktan kendisine tehdit mektupları gelmlye 
başlamış b. 

4 Trell kalkmadaa nnl, varoadaa 
• lııerelr: brıtUo vedal&fb, Ba arada 

bir dostile konuşan tof dö tr .. , Beni'la 
komparlımaJUDID bulundufu 'Y&fODa ilt 
kitinin Jirditfal müşahede etti. Rumfal 
ıördütüniis adam ba yolculardaa birili Idi, 

1!( • tkinci yolcu, bntnn vago· 
U nu dolaşarak ve her pen· 
cereye bir (ôZ atarak geldi, 
Berd'in bulundu~ kompartıma-

• nın yanındaki kompartımaw seçti. 

6 Trenin kalkmasından bir kaç 
• dakika Onoe de tıonncn yolcu 

nıona (irdi 1'e hAlA bof duran kom·. 
partımanlardan birille yerleşti. 

- cKendi Irendinizi seviınirz, ikendi 
laymetinizi yükseGt tutunuz!~ 

Ben a§'k lllerinde beceribizlik ile 
lo1fteh ettim. Yani 1evdim ve Atık ol
dum. O valkitleJ; on yedi, on .eklz )'aş· 
lannda ıdim. i'akat değme &enç ka .. 
dmlara ıta~ çı.kartaa;.k mevlkide idim. 
Öyle kıskanç idim ki sevgilim başka 
mr kadına baktıkça fena halde üzülü-
sordum. 
, Arınem bu adamdan hiç hoJ].anmadı 
ft bunu bana açıkça 5Öyledi Dü~ün· 
di'-m. Sevgime devam ettiğim takdirde 
Oftunla eV'lenecakltim. Çocuddarım ola
:caldtı, onlarla uğraşmağa ba~layacak· heves~ besliyordu. B 
tım. Hemen karar verdim. Sevgiyi bir görrneğe g~ttik. Aıttad~ 
'kenara bıralanağa uğraştım. (Şi4tago) ğa başladı. Ben ise 
ya gittim. İiki sene kaldım. Bu müddet ve uyudum ... Aı1kadaşıfll 
~a atendimle müthiş bir mücade tirm'lıi beni uyandırdı ... 
)eye glıiftim. Ve muzaffer oldum. İş- gud ı,;,Y ( allaha ısma 
,\e hayatta ilk ve 10n aşkım bu olm~- 11 ak od dan çıktııtl' 
tur. İnanınız ki o vakitten beri ne aşk· sa anar a u 
'tan bahsettim ve ne de bahsedilmesine vakit odamın telefon 
'meydan verdim. Daldan dala kon- tör beni yemeğe davet 
mağı daha elveriŞli buldum. Binbir ma Netice rolü ben aldırtl· 
cera geçErdim. Açık konuşuyorum be- yorulduğu ile kaldı.·· 
'm mazur görünüz. Ben, harekAtım gi· mamış olsaydım adam 
tn l.Blkırdılarımı dahi esirgemem ... Din le hareket edecclkti.. · 
:ıeyiniz beni hele: bence erkekler birer söııde oyunda giyllmeit 
vasıtadan ibarettir ler ... İŞte o kadar . b !se üstüne, tuvalet 

7 Tren hareket etU. Berd de oturarak 
• blr mnddet gazete okudu. Sonra, 

çantasını açarek kitaplanndan blrlne gôJ 
gezdlrmek latedL J'akal oantasmm kllitlen· 
meml.ş olduauııu &örerek fl§ırdı. 

8 Canta•mın kapağım açb ve knçnk bir bqın ken• 
• di.ine doğru uzandiğuıı fÖrilJice bir feryat kopardL 

Fakat bir u reç kaJmııtı. 

: Bana fa~aları dokunursa onlara yaptı ... 
.hüsnü muamele ederim... Münasehatımı'Z.ın 

Pırlanrtalara, elmaslara, ineilere gar- ,meydan vermeııclini. İş 
,kıedfidim... Bunlan ~n~ hediye eden· yüz ıtutar tutmaz ben'leıı 
,lere 'bin blr çile çektırdım. Onlarla ko bulurdum. 
.nışnazrlım, onları kovardım... Bu ko Nihayet adamcağız 

9 • Bwcl'la feryadı karl .. , .tf .. r 
kompartamaalarda lnaluu 6~ 

:roleu lıemea eau :raaıaa lıOfba)ar. 
Yoleuiardu biri, IBtdat Itaretlaf plrtl, 
Şef dit na lıot• ır ... reldl. Fakat llfl.. 
tüa bu n lar bey nde Iii, 

12 Her nç yolcu da IUçlu 
.. i'lSrünmllyorlardl. Bu

ııunla beraber, mnfettit her 
llçünll de te1'kif etti. 

.mediyi 0 kadar mahirane bir surette ten karlı çıktım. 
idare e1ttim ki beni neşelendinneık için Aşkta muvaffak 0ıınıı\( 
herşeye razı olurlardı... Hemen h edi- lerin dahi büyük 
Jeler ya~ağa başlardı .. Zavallı erkek dır. Bence kadınlar 
ler ... Ne saf mab101klardır... modasını terkeylcmel 

Fafttat biraz dilkkat rica edeceğLıı. hatta Mraz değil 
Bu kaide umumil~iri·l~ez. Erkekler olmalıdırlar ... E~Icr, 
ıe görüşmek için lbi-r sürü usul vardır. yüzde yüz erndlder. 
Bu usullerin hepsini bilmek gerektir... ke'k taklidi yapan 
Bakınız size anlatayım: Bir erkek ki hakkalk balıketinde 

mağrurdur, ~endini beğenmiştir, ka • 
dınları hemen alt edeceğine kanidir. 
Onunla delice uğraşırım. Ona hiç bak 

to Vagon muhafaza altma alındı ve 
• mntetUş de ltzım ıeleo arqtmna· 

lara koyuldu. Vaıonda, her biri ayn ayn 
k ompartımanda yer almış dört yolcu bulun· 
dutu anlaşılıyordo. 

11 BeN'la ko=r.artiıuıuaa ilk 
• J.titea yol ardaa C.:rıata 

elaqta "! ~t.daa yı)uıa ıtbtldt
tbl ılnılftl. lıllf•ttit'la fikri ... de 
h yılaa, anılı:aJtkak .,.tle ]'& Mya· 
pt ...... nda -nyalıat da yoleul•ktaa 
Wru enel iıanla yerl .. tlrllalt olıauktı, 

mam, onunia ıne!igul olmam, oou hlç 
tanımam ... 

ı Günün birinde ona selam veririm. Er 
te.i günü onu tanırnamazlığa gelirim. 
Biır gün ıülerim. Ertesi gün' buz ke
aiUrim ... O vakit bu erkek ne yapa· 
cağını bilmez ... Ve mağlup olur ... 

kadın giriru:e bütün 
ları bu kadının üzıerine 
Ve giren lkadmın 
lıdırlar ... 

Bunu başannağa . 
niz. Kolay bir iş değildır 
ki1ta kendinizi lkollarna 
kanı harp zabitinm . 
ettiği gibi siz de kendı 

13 • Madaı.D Berd'la ~lmuhıe fntl:ı:ar•• 
ıııüfetU1 lı:omparbmaua Jiderelı: , pa• 

t.yı bir kere daha •aa:r••• etti. Çaatauıa a,.. 
t6ade malttıalla ililllala Ilk llarOerl yarcla, ltı 
bombofba. 

• Bir erkeGt ki saftır, 5-ıkılgandır. O va 

M 
adam Berd ıellnce, mtl • ldt iş değişir. Etrafımda böyle bir ada· 

Ullll. dalaştığını görünce hemen uysal· 
fetti§ ondan kocasının •e- lık gösteririm. Onunla me.şgul olurum. 

yalıatlerlnde, 7anına daima bir Ona itimat telkin ederim. Kendime 
çanta almayı ltiyat edin diğini, dost edin irim ... Netice: kentiimi onun 
fakat, koropartımanda bulunan çan· ıözbebeği yaparım ... 

manda ej1emeği 
suretle muvaffak 
le yapardım. Böyle ya 
böyle yapıyorum ... 

Ne aşıklarım ne de 
ve servetim eksHdi. .. 

Kendimi dünyada 
rum ama bu usulleri 
bik edebilecek acaba ktıÇ 
diye meralk ediyorum 

tanın ıerçi benziyorsa da ınaktulün İş sandığınız kadar kolay değildir. 
çantuı olmadığını öğrendi. Madam Kadınlar erkeklerin kalp~erine hakiın 
Berd 10n riinlerde kendisine birtakım o1ımak ve bu hrotimiyeti muhafaza et· 
tehdit mektuplan ıeldi.ğini ilave etti. me(k için durmadn uğraşmalıdırlar. Bu 
1\lüfettlş bunun üzerbıe tef dö tren ne ,nun için de bi.nbir had'aya müracaat 

k tu V bö. Jeliki It al eylemeği bmmelidirler... Maliye Vekili 
onuş . e y e zan a ma • s· b ımd b' k' A 

Clıklarından ikisini salıvererek bütün ıze aş an geçen ır va ayı an- Maliye Vekili Fuad r
1 . . . . . ' latayım: Bundan beş altı sene evvel ~ 8 ı. 

Clikkatini üçüncü maZ?un üzerine top- Nevyoı:tlrun en büyük prodüktörlerın· ze gelmiştir. Fuad A~~ 
lada ve onu tnldf etti. Katll kimdir?.. den biri bir piyes oynatmak arzusun aız bulunmaktadır. Du 
Bulamad•n•ıa 12 lııc1 sayfaya bakı· da idi. Bu piyeste rol almak hevesinde tor Akil Muhtar ziyaret 
mal ,idJm. BJ.r aritadaşam vardı. O da ayni ~tm iştir. 
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Ytılı:ancla 
Hunou i•iıııll bı'm/ul rfirdlitiiıılll kadın Lady 
80 yqıuda DJ ~ ııgiliı kadınıdır. Gcçeo hafta 
ı!e.fa evleıım~ lll ttür. Bu bdııı bayatın.!a nç 
milvon lu..ıı· 'lvle bu evleıımelerl netiuaindc 7 

•· ız r~ı Ilahibi olmufbır. 

SON POSTA 

• .1 

ı~tesimde Y~gollavyanın genç Kralı tkinet Piyerl görtıyorsunuz. Kral yetim 
oocuklara hediyeler da~tmaktadır. Bu 8det Yugoslavyada eskidenberi 
vardır. Senenin son yaz pazannda dalına tekrarlanır. 

.jayfa s 

Tarihten sayfalar: -
Bir çadırın yıkı ŞI 

·ı e ı ı a 
* )f. 

Avrupanın Türklere kar§ı zafer kazanan yegane Prensi idi. Papa ona 
«Hazreti lsanın pehlivanm ünvanını vermi§ti Fakat bu adam gözle
rini kaparken oğluna «Aklın varsa Türizlere tabi olh> nasihatini verdi 

Y zan : Turan Can 
. İstanbulu da alınış olan Türk ordula 1 yapamıyacağını anladı. 
,rı, yıllardan beri Balkanlarda ve Or· Her ne pahasına olursa olsun Le· 
ta Avrupada zaferden zafere koşuyor· histan Kralının yardımını temin etme-
)ardı. , Jiydi. 

Fatih ordusunun keskin kılıncı ön ün Kral Kazimir ona haber yolladı: 
de imparatorluklar devriliyor, krallık E- b t b' 1 · t d'-· . . . - ger ana a ı o ursan ıs e p·ııı 
lar yıkılıp Prenslikler savrulup gıdı- d u 

d 
yar ımı yaparım. 

,YOr u. E k b 1 · F k b · Tunayı geçen ordu Moldavyaya gir- . tyen a u ettı. a at unun gı~ 
miştL lı tutolmasını şart koydu. 

0 sırada Moldavyacia (Romanyanın Ve başlıca kumandan1arile askerle· 
şimalinde) dördüncü Etyen hüküm sü rini alarak Polonya Kralının orduga· 
.ziiyordu. Genç, cesu: ve dip1omat bir hına gitti. 
adamdı. önce kaçtıgı halde sonradan O sabah Kazimirin çadırı etrafın· 
Türklere karşı bir iki küçük muvaffa· da, ipler ve kazıklarla meşgul adam• 
)ayet kazanmca birden bire meşhur ~ lar vardı. Kralın da yüzünde şeytan-
luvermişti . " . lık okunuyordu. 

Avrupada Türk ordusıyle başa çıka- Et .. 1 d" .. .. d 
' An d 1 d d yen \SOY e uşunuyor u: 
mıyan devletler onu a o u a a meş B . K L K . . . 1 

ild t rasında bırakmak - enım ra azımıre tabı o du· 
gu~ ederedık B 8 ~ ~çin de Venedikli- ğumu duyan kumandanlarım ve as· 
lstıyorlar · un k 1 · h kk k k' b .. 
ı ta afınd ,Akkoyunlu hükümdan er erım mu a a ı ana gucene-
er r an · · kl d' O 1 .. · d k' "f 'uzun Hasana sefirler gönderilmiŞ, ittı- ce er ır. n arın uzerın e es ı nu u-

fak edilmişti. Bu elçller S~~astan d?ncr zum .~~lmıyacaktır. Fakat bu~u ncre
kenMoldavyadan gitmek uzere ~!r al den .o~~necekler ~ Kapalı bır çadırda 
mışlar ve bu emri yapmışlardı. Böyl~- ve bır ıkı Polanya saray adamının kar
llkle Uzun Hasanın Moldavya :rens~· şısında Kazimire diz çökecev:m. Bu 
ne yazdığı bir mektubu ~tü~uşl~r~ı. işin meydana çıkmaması ve kimseye 

Prens Etyen büyük bır sevınç ıçın· söylenmemesi için Kazimirden söz al· 

deydi: k dd b' dım. Kazimir, sözünü tutan bir adam· 
- Türikler aleyhinde mu a es ır d 

b' d ır. 
ittifak yapmak için Papa ıze yar ım Prens yanılmıyordu. 
eder mi diye sordu. 
Muvafık cevap aldı. Kazimir sahiden sözünü tutan ve 

' Fakat yaman bir haber bu sevinci ya mert görünen bir adamdı. 
nda bıraktı: Süleyman Paşa kumanda Prens Etyen çadırın kapısından 
,aında yüz yirmi bin kişilik bir Türk or- girdi. Kralın önüne doğru yürüdü. Sol 
,dusu Moldavyaya girmişti. elini kılıcının kabzasına koyarak sağ 

Etyen bilyük bir cesaret ve çabuk- elile başındaki ş .. pkayı çıkardı. Kralın 
,luk gösterdL Hemen ordusunu topladL önünde diz çöktü ve baş eğdi. 
ve akm için yer yer dağılmış olan 'l'ürk Kral başile ona karşılık vermişti. 
ordusunun merkez kısmına Rakovada p 

ı. rens Etyen'in askerleri ve ku· 
.UiaJarhı yeııl :r•pmüta oldUJan 35 blo bir baskın yaptı. Parlak bir zafer kn-
lelllulr drltııotuıı kızata ko•ma aıwulmJ :ıandı. Bu zafer Türklerden ziyade Av· mandanları onun Kral Kazimirle, ak· 

rupalıları şaşırtmıştı. Çünkü bir buçuk ran gibi görüştüğünü sanıyorlar, bu 
asırdan beri Türklerin Avrupalılara ye görüşme sonunda hasıl olacak ittifnk· 
nildikleri, hele böyle küçük bir kuv _ tan büyük bir kuvvet doğacağını, 
vet karşısında bozguna uğradıklan he Moldavyayı Türklerden geri alabile-
,ınen hemen hiç görülmemiş'ti. ceklerini düşünüyorlardı. 

Bu fev'kalAdeliğin bütün şerefi Mol- Fakat birdenbire ne olmuştu~ 
,davya Prensi Etyene inhisar ettiriliyar Kral Kazimirin bir göz işareti Ü· 
ve bu küçük hükümdar, Hıristiyanlık zerine kocaman çadırın, ön tarafındaki 
dünyruJmın en büyük rehberi gibi tak- jpleri kopmuş, direkler arkaya doğru 
clis olunuyordu. k Ö 

Her taraftan tebrikler yağıyordu. yı ılmış ve yere serilmişti. yle ki ge-
Papa Dördüncü Sikst bu muzaffer rek Kral ve gerek prens, oldukları gi· 

kumandana: bi meydana çıkıvermişlerdi. 
- Hazreti İsanın pehlivaru! Etraftan hayret anlatan sesler gel· 
Adını verdi. di. 
Zamanın meşhur tarihçilerinden bi-

risi şöyl haykırdı: 
-Ey ~iz adam, sen ki zamanımı· 

zın bütün prensleri içinde Türklere 
karşı zafer 'kazanan biricik adamsın; 
bana kalırsa Türklere karşı birleşecek 

Etyen·in kumandan ve askerleri 
gözlerine inanamıyorlar ve birbirleri· 
nin yüzüne bakıyorlardı. 

[Solda] bu ayın yedisinde evlenen Felemenk Veliabb Pernses olan Avrupa Hıristiyan ittifakının ba· 
JUlyana lle zevol Prens Bernard blalklet aporu yaparlarken ,şına geçrneğe lAytksm! .. 

Türklere karşı zafer kazanan yega
ne Prens, Hazreti İsfı.nın pehlivanı o
lan adam, Kral Kazimirin önünde diz 
çökebilir miydi) 

Gözleri, onları aldntmıyordu. 
Etyen şaşırmış ve sararmıştı. 
Askerlerinin safları arasında dağıl· 

• • • , Fakat Macarlar ve Polonyalılar onu 

[ Yukanda J İtalya Ha beş barbine iştirAk edip bflahere 
İtalyanlara debalet eden Maryarn Kassa Romada Arjantın 
tiyatrosunda Musollnlnin de hazır bulunduAn bir toplanbda 

İtalyan Baebakını tebrlkederken 

)oskanıyorlardı. Hele Macar Kralı Mnt 
yas Korven Türklere karşı hazırlana
cak ordu masrafı için Papadan para al 
,rnış, bunu kendi hükOmetinin işlerine 
)ıarcamıştı. 

üstelik Türkler de uğradıkları boz
iWlun acısını çı'kannak için daha bü
yük bir ordu ile Moldavyaya ginniŞı· 
ler-di. tnahlar ve Tatarlar da Türkler· 
le birleşince dünkü şanlı Etyen hiç bir 
fey yapama~tı. Hep bozulmuş, dak
larda, yabancı yerlerde dolaşıp dur • 
muştu. Bu serseri bayat Fatihin ölü
müne kadar sürmüş ve İkinci Beyazıt 
zamanmda tekrar harbe başlamıştı. 

Yenilmekten bir türlü kurtulamıyor 

ma alametleri görülüyordu. 
Prens Etyen bir hileye kurban git· 

mişti. 

Ondan sonra Hıristiyan alemine o
lan itimadı o kadar sarsıldı ki ölürken 
oğluna vasiyet etti: 

- Kendin ve memleketin için saa· 
det istiyorsan Türklere tabi ol! Seni 
Türklerin aleyhine kışkırtanlara aldan
ma. lş başa düşünce yapayalnız knlır· 
sm 1 Türklerin düşmanlıkları kadar 
dostlukları da kuvvetlidir. 

Turan Can 

d~arpten de usanmıyordu. Fransız matbuati ve Antalı ye 
Kumandasındaki aske-rler onun kah dava~ 

ramanlığına hayrandılar ve onun yük (Baş tarafı 3 iincü sayfada) 
~ek gururunu daima alkışlıyorlardı. Halbuki Fraru: .: dostlarımız pekalli 

Polonya Kralı Kazimin onun bu hali b lirler; Bu mese.eyi kendılerine an -
ni bir türlü çekemiyordu. Hıristiyanlık latn ak ve ırant:ııklarına nüfuz ttir -
dünyasında birden bire meşhur olan me'k için bir hayli teı dökmü~ bulu -
bu adamı yere serrnek istiyor, bunu da nuyoruz. F.:ı'kat, kendi iddiaları 1ıbi 

Re•irııdo o 
•ıı.Qıla d rtada ırörweıı lut. mcıthur Ingiliz diplamatı Vinııten ÇurçUln kızıdır. Bu kız yenında 
kııçınıJt,~:•R A,mcrıl.alı llabne arlim lle evlenmek için ubneıoM çı~tt ve • ba~~ıııııa oviııden 

uıın Amanlı:ad. evlenon karı kocaııın Loııdraya donutl•rınde pkılmııtir. 

Çinde ıroçeıılorde i!faD edip Bqveldl Ç1.11g 
KaJ Şelr'l ealr al1.11 Gennal Çaog·Su·Liy1.11g 
(torda), Çan Kay § ... (aatda) lle bir arada byn 
lı.rtaraf eclıldikt.a eoııra. ı

beceremiyordu. mushhane ıaftan hoş.lanmadıl ...... r Biz 
Türkler Moldavyaya hakim olm'lk de dünya c:flkfırı umumh'Fine ınııra • 

için Akkerman ve Kilya kalelerini zap caat ettik ve her halde büyiık b ka -
tedince Prens Etyen başlı başına bir !ş 1 bahat işiame<:t'k. - Selim Jtngıp 



lO Sayfa 

Fransız 
iki. saf 

matbuatı 
ayrıldı 
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Yeni avukatlar 
/(anunu için 
Yapılan hazırlık 

(Bnştarafı 1 inci sayfada) 
resi başlangıcında kazai muamelelerle 

S~ncakta son vaziyef 

- diğer işlerden alınacak ücretierin aşa· 
Saği ır bizi tenkitten çek:nirlerken Sollar bilakis ğı yukarı hadlerini gösteren iki tarife 

Fransız diplomasisine hücum ediyorlar hazırlayarak Adiiye Vekaletine vere -

Antakyada mahalli hükumetin direktifile hareke!J 
bazı Arap ve Ermeniler dün nümayiş yapmak jst 
buna Türk gençleri mukabele ederek mektepl~ 

bundan sonra Arapea okumamaya yemin et 
cektir. Adiiye Vekaletinin kabul etti· b' 

1 s - ı · d ği bu tarifelerden başka ücret alınmı- (Baştarafı 1 inci cayfada) met konağmın önünde iki 
1 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) ı « Skenderun • ancagı mese esın e Bir kısım Arap ve Erme- la Türk, polisin mümanatırı• 
Bu tclu~ ve beyceanın merkezı Paris- Tü!kiyen_in isted_ ikierini reddetmekt .. en yacaktır. Her avukat meslek sigortası ki b ·ııeıı 

·· -'-'1ik ı h-~··k d fk na g' ecekti nilerin tertip etti eri u nü- toplanmıştı. Türk mümessı ı. • tcaır. Bızzat Paris tetiı.şa düştükten son mutevellıt l1,;.1ı e er ioiA ın a e arı ır r. Türk ~ · 
ra Avrupanın biltim merkezlerınİ vel· umumiyenin dikkatini celbetmek husu mayişe karşı, Antakyadaki hitlerle konuştukları zaman 
\·t:'le\ e verınışlir. sunda biz birinci olduk. Bugün, hadi· 2500 Amele talebeleri de bir nümayişle mu- Türk kitlesi hükumet ko

1111 

E;.vcla F'ıansız matbuatma baka · seler bizim end~lerde haklı olduğu· Jşslz kaldı kabele etiniller ve bundan sonra rnek- nünden ayrılmamış, konuş!ll;, 
lım: muzu göstermiştir. Az kalsın Türkiye teplerindeki Arapça derslere devam nunu beklemiştir. Konuşmal 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) k 
Ga'-·et bariz olarak görülüyor ki, ile aramızda 'bir ihtilılf çıkacaktı. Bi· etmemeği kararlaştırmışlardır. ra halk müşahitleri görme , arnele de işsiz kalmıştır. k 

Fı ... nsız matbuııtı iki safa ayrılmıştır: zim dtplomatlarımız bir kere daha ha- Mamul Jastiklerin çiftinden JOO ku· Fransız Ajansı neler yumurtluyor? miş. müşahitler halkona çı 
Bır tarafta sağ cenah gazeteleri, diğer kikatleri göımiyerek hukuk iddialarını ruş resim almmaktadır. Lastiklerin ip- . ~~a, ı 1 ~~) -: Ha •as Ajan~ı halkı selamlamışlardır. Halk atl 
tarafla sol ccnah. Sağ cenah gazetele- gütm~lerdir. Onlar, muahede metin· tidai mevaddı Avrupadan takas yoliy· bildınyor: Bugun ogleden sonra Sur~~ mar,ını söylemiş ve <cyaşasııı fl' 
ri, başta Temps gazetesi bulunduğu hal leri ile uğraşarak hadiselere karşı göz le geldı·gı-·nden ayrıca yu"zde elli de prı·m ye lehinde yapıbnası mukarrer tezahu c(ya" .. t k'l H taY''' 

ı . . ı. kt ='-~ t 1 lA ı. kö ı··ı d- k" 1 Tasın mus a ı a de. Ti.ıı~iye davasının aleyhindedirler. erını '<1\apama · an rucıre o an eze ı o· hakkı ödenmektedir. rat için birço1\. yu er un gece oy e M'll tl Ce . t' d' ba~ 
Ancc~k, bunların <la hepsi ayni telden yunlarını bir kere daha tekrar ettiler. ri terkederek Antakya civarında toplan ı -~ er mıye m ıye 

Halbuki bu lasti1dere ham şekilde zahu att b 1 t 
Çalmıvor ve 0 kadar da şıddetli bir li· Şimdiye kadar aldığımız dersler, tec· mı~Iardı. Her nahiye mümessiller ta· A l rk a u uhnmbu'ş.ur .•• 

.1 ithal edildikleri takdirde her çift üze- -s n 
5311 k ullanmıyorlar. Türkiyenin ~ak:ı- rübe dersleri demek ki faydasız kal - rine ı so kuruş istihlak vergisi tahmil yin etmişlerdir. Bunlar önlerinde mil ll O Ci ya mu a IrimiZI 
ya gclmiycceğini nihayet anlarnı.ş ol • mıştır.» edilecektir. Bu suretle burada yapılan bayraklar olduğu halde yürüyorlardı. Antakya, ll (Hususi mu 
salar gerektir. Temps gazetesinde siya Gazetenin bu tarzda başlayan tenkit her çift lAstik, ithal edilenlerden daha Reyhaniye romtakasındaki Suriyeliler, den) _ Uluslar Kurumunu' 
si tc!sirler yoktur; yalnız Sancak nıe· leri devam edip gidiyor ve Fransa dip· pahalıya mal olmaktadır. oralarda beyliklerini yapan Türkleıin ğı müşahitler heyeti Kı~ 
selesile ehemmiyetli surette meşgul o- lomatlarını, tıpkı bizim Son Postadaki Lastik fabrikaları yazlık beyaz His- hizmetlerinde çalışmalanna rağmen ge haniyeye gidip geldi. Ve bU 
larak, Sancakta Türk nüfusunun beş· tenkitlerimiz esasları içinde tenkit edi . d'd eeleyin kamyonlada Antakyaya gel • nasında mu-nhasıran çerkef tiklerin imaline şım ı en başlamak za 
te bir olduğunu isbata çalışmakla uğ- yor. Hemen hemen sol ·cenahın bütün ruretindedir. Vaziyet böyle olunca i- mişlerdir. Dünkü Reyhaniye hadiseleri müteşek!kil olan bir oo1ük [ 
raşı) 01 • Siyasi rengi beyaz olması:ıa mühim gazeteleri bu nevi tenkitlerle mal işinden sarfınazar edilmesi arure- ef.ldirı oldukça heyecana getirmiş ol- karşılaştı. :JI 
rağmen eHin Fransa hariciyesinin bü· doludur. Bunlar, Sancak davasının ilk ti doğmuştur. Bunun üzerine fabrika- malda beraber tezahüratm sükunetle Bu 'karşılaşma tesadüfi rtı:-..ııı~ 
rokratlarmı temsil eden bu gazetenin defa olarak Fransada ehemmiyetle t~ · t t'l geçccegı·· ümit ediliyor. Sabahleyin midir?. Tesadu"fi olmadıg·ı ~ 

ı d - lar faaliyeUerinı a ı etmişlerdir. 
hala işi mugalataya boğmaya çalışma· laıkki edilme~ ~a.ş an ı~ını gösteren Bu münasebetle bu fabrikatörlerden Türk, Arap ve Ermeni dük.kfmlan ka- maksat takip edilmiştir? 'E 
sı tabiidiır. Fakat, ona mukabil mute.:iil gayet ikuvvetli alametlerdır. rnek palı bulunuyordu. dugu· ""-n...ı:....Je Frans·-1"rıD * * • biri şunları söyle tedir: 'l.d.NWı" u.ua .,o 
bir sağ cenah organı olan Jurnal gaz~- _Hesap ettiık, kitap ettik. Bir türlü Antakya ll (AA.) - Havas Ajansı gitmif midir? Sonra da 
tcsinde, Sen Bris, Atatürkün seyaha- İngiliz gazetelerine gelince, onlarda kir yolunu bulamadık. Şimdiden be _ bildiriyor: münhasıran Çerkeslerdea -J/Jı 
iinden ve Eskişehir içtimarndan son- tefsirler muhteliftir. Bize hak verenler yaz yazlık lastikler yapmak zaruretin Binlerce Arap ve Etmeni şehir için- olduğu heyetçe anlaşılmış rtı'":". 
ra Fransız hariciye müsteşarının Gene olduğu gibi, mesai fırkasının gazetesi deyiz. Hatbuki hariçten gelenler daha de dolaşmaktadır. Dağlılar ellişer ve şılmamış mıdır? Size ka ~~~~ 
ral Özinger ve Suat Davazia yaptığı olan Daily Heral'ın Türkiyeye atfet _ ucuza mal olacak. Yapacağımız bütün yüzer ~ilik gruplar halinde şarkı söy yebilecek bir vazi~tte degı;-_1 
konuşmalardan bahsederek M. Ponso· tiği tarzda eski imparatorluğu ihya e-.- masraflar heba olacak. Biz de fabrika· liyerek şehre inmektedir. Türk mahal mafih madem ki burada •'T..1 

nun eli boş olarak Ankaraya dönmesi rnek siyasetine başlandığından ve bir larımızı kapamak zaruretinde kaldık. leleri bomboştU:. Alevi mahalleleri ise kelimesi geçmiştir, bir defa 
üzerine Türkiyede fmi bir galeyan baş az sonra sıra Musul Petrollerine gele· Bu suretle binlerce arnele de sokakta Fransız ve Sunye bayraklarile donatıl yeyim k!, burada oturan ~ 
göstermiş olduğunu yazıyor ve: ceğinden bahsedenler de vardır. kaldı. Buna tek çare her çitt başına mıştır. Polis muhtelif unsurların hazır ye ayıqnak !Azımdır. Bi . 

cNihayet, bu defa olsun anlaşıidı Merkezi Avrupa gazeteleri de bu rr.e konan istiklak vergisinin kaldırılması· lamakta olduğu alayların yolunu kes· Tüdt gibi düşünen, Türk gibl 
mı? diyor; muhakkak olan bir şey \'ar· sele ile ehemmiyetli surette meşgul o-- dır. Alakadar makamlara baş vurduk. rnek için tertibat almıştır. bizi isteyen kısımdır. tkinci 
sa M. Vıeno Bay Suade, Fransanın ye- luyorlar. Fakat, onlar mütalea dernıe· isteğimiz ehemmiyetli surette tetkik AnLakya, tl (AA.) - Heyhaniyede fesatçı ve matrutlardan, birıı 
niden müzakereye başlamaya ve .h~t-, yanından ziyade hadiselerin hikayesi edilmektedir. Bir çare bulunacağını ü- ki dünkü hadise esnasında bir Arap öl sız propagandasına alet 
ta, işlerin inkişafına vakit vermek ıçtn, ve her iki tarafın iddialarının izahı He mit etmekteyiz.• müş ve ı 8 i de yaralanmıştır. Yaralı re1dk:ep kısmıdır. 
Milletler Cemiyeti içtimaının kısa hir iktifa ediyorlar. lardan birinin vaziyeti ağırdır. Mü.şahiıtler heyeti ÇerkeS 
~aman _içi~ı t~hi_rini talcbe arnade oidu Umumi surette Avrupa gazetelerin- Havagazı Müşahltlerin raporlan müteşekikl kıt'a ile 
gunu bıldımuştır.» . . den alınan intiba~dur ki Türkiyenın Paris, t 1 (Radyo) - Bitaraf müşa· ra büyük mikyasta Çerkes~.et 

Bu defa. Sen _ ~~ıs_ bızden_ tarafa~!!'· bu meselede almış olduğu gayet ener· Fiatları da inecelı hitler dünkü hadiseleri telgrafla MU- kfm olan cYenişehir» köyiil1
1 

~ransız dıpl_om~sısınır: bu ışte ha .a.ı jik vaziyet işin, ehemmiyetini herkese (Baş tarafı ı inci sayfada) !etler Cemiyeti umum kAtipliğine bil- Ve burada ihtiyar bir Çe~eS 
bır yoldan gıtmış oldugunu anlamış ve göstenniştir. Bu ar:ada Fransızların sat7 elektrik ücretlerini kilovat ba,ına 90 dirm~lerdir. dan karşılandı. Bu Çerkes ıız 
cn:ha) et anlaşıldı .. ~ı?» c~mlesile işi ocnah gazeteleri Türdciyeyi tenkitt~ para indirdiğini yazmıştık. Umum Katiplik bu raporu Türkiye setıtiğim muhaiü unsurdandl· 
leyte \'e lealleye duşurmenın yanlış ol- bariz surette çekin.irlerken sol cenan (Istanbul- Kadıköy) ve (Beyoğlu) ve Fransa hükılmetlerine tebliğ edece la geçen seçinlde aleyhimizde 
duğunu ifade e:ınek istemi~ir. . ~~tbuatı da bilakis Fransız diploma· hava gazi şirketleri ücret tariEeleri de ği gibi, Sancak meselesinde raportör • ça uğraşmıştı. . ,i 

Gene bu ncvı gazetelerden olan. Pa rı sısınin sıkı bir tenkidi ile doludur. F 7 lük vazifesini yapan İsveç Hariciye Na Çedtes Ağası heyeti kendı 
1 bs ransız frangına istinat etmektedir. 

S_~var. gazetesi, bu me::e e!e ta ıs et· Klod Far« de Orta a Atıldı zırına da bildirecektir. türdü. Oraya köyün heıneP 
tıg i bır makalede Ataturkun Konya se . Y Tartfe komisyonu bunu da tetkik ede- Mevkuf Türklerin Aileleri Mütahitlere kı 'toplanmıştı H t iıaUc8 
yahati ve ESkişelık içtirnaı lıadiseleri- Parıs ll (A.A.) Anadolu ajansı· rek fiatları indirecektir. Hava ga.zi Şikiyette Buluııdular rek hangi milİett~e old~ısrıııı 
nın Paris ve Londrada uyandırdığı he· nın hususi muloiabiri bildiriyor: ücretlerinde metre mik'abında yüzde Haleb ll (Huausi) _ Sancakta Ağa: 
Yecanı tasvir ve ani «bir emri vakb ya Cla.ude Farrere <ıl..e journah) da ve on beş derecesinde bir tenzilat yapıla- h ı k f b 1 T kl · 1 1 Çeı:ıkestı' ler b"''l a a mev u u unan ür erın ai e e- - r t ceva 1-J' 

pılmasından nasıl korkulmuş olduğunu <tneden Türider bize meydan olcumağa cağa anlaşılmaktadır. Bu suretle hava ri de müşahitlere fİkayetlerde bulun- . ~~~tin y~nın~a d" 
hika.~ eden sonra meselenin tarihçesini cesaret ediyorlar~>> serlevhası altmda gazı beher metre mik'abı bafına 40-50 1 dı ıstarbarat reıslerı BonOtl p • 

yapıy~r ve ~imdiye 'kadar bu ihtilafın neşrettiği bir makalede diyor Jc.i : para inecektir. ~uş ~.:..rF T vikini Reddettil cevabı beğenmemiş olacak ıcı; 
halledılmemış olmasından dolayı mü- ç- k"" b" k 'kle . . . b' . evı ramız et er - İçlerinde Arap tA var01 

tcessif görünerek cTürk dostlarımız• ı ((RUn . u. ız. e tı rımızı ıçıyc: Fransız limanlarında Lazikiye ll (Husuai) -. Fransız· Halk itiıraz etti: 
dive mütemadiyen bizi okşamaya ehem ruz. enı~ ış~alıne kartı sustuk. lntı· lar Türk taraftarı Alevilen aleyhte - Birkaç Arap vtkıa ,,,~ 
anivet veriyor, nihayet sözlerini şöy • habatta hıç bır fırkanın program~nda Görülen faaliyet teşvik etmek ietemiş ve Alevi Şeyh bunlar bizim işimizde §culla~1et 
le bitiriyor: buna karşı protesto yoktur. Bu alaka· (Baştarafı 1 inci sayfada) Abdullah Ganiye müracaat etmişlerse lan arneleden ibart.ıttir, deO~e' 

«Hala ümit ediyoruz ki endişeleri sızlığa ilaveten sosyal masraflarla, de- Akdeniz filolarının her yıl ikinciki - de reddedilmi,lerdir. Heyet azası bu r.nükalernev 
ve uğradığı inkisarları ne olursa olsun va]üasyonla mali itibarımız da sarsıl- nuncia birisi garbi Afrika, diğeri Akde- Kınkbanlılarm MütahitJere Telgrafı - Si7xe Sancaf.ın hududll 
Rcis Atatürk memleketi akıl ve man· dı. Yiğit ve zengin milletimize kimse niz sahilleri istikametinde mutat ek· Haleb 11 (Hususi) _ Bitaraf mü- sualini sordular. 
tık \'C anl~ma yolunda tutacaktır. Her inanmaz oldu. Ruslarla aniaşmış gö- zersizler yapacağını, limanlarda görü şahitler Kırıkhandan geçerken kendi- - Burası, cevabını aldılııf· 
halde şimdiye kadar Fransa ona birçok rünerek Türkleri ve Balkanlıları kız. len hareket ve faaliyetin başka bir se- 1 . d 1 . . 1 k. · t I Bütün lbu muhavereler 

be 1 kt il . erıne ert erını an atma ıçın op anan ınd Ib 1 kA . 
vesHclerde dostluğunu gösterdi ve yar dırdık. Bu memleketlerde zaafımızdan bi olmayıp bu hazır ı an erı gel- halkl . I d' T" kl n a u unan atıpler 
d · d' s r· M. n h" w-· 'I d kt d' a temas etmemış er ır. ur er tol rd ınıını esırgeme ı. e ır .ı. onso a- istifadeye fırsat kollıyan intikam ·s· gıni ı a e etme e ır. b 1 k eP. unuyo u. ~• 
la Paristen yeni talimat almadı diye . . . . . • . 

1 ım- • u vaziyetten müteessir 0 ara t Müşahit hr!yeti Yenişehirw·. 
· k b'l f 1 lı gızlı bır teşkılat bıle vardır.n Farre- FranSlZ gazetelerı Fransa grafla müşahitler hey'etine müracaat · · · l'' tf1 müte a ı men aat erin ve müşterek te A k S . • 1 _ • nıyeye gıtti. Orada da ha ~ 

mayüllerin bir darbede feda edilmesi, re nta yanın urıyeye aıt o dugunu nın Türkiyeye çok geniş etmişlerdir. Müracaat telgrafı <clıtiz ni sordu: 
ve bu meselede Fransanın, menfaati d , .. ı · · d '- k · · 1 d be · d ne onun için, ne de Fransa için doğru t kl.fl d b l acag" ın er~erımızi ö~me ıçın gün er en rı - Tül'küz, cevabını al ı. 

d ğil. d" kadar milli Aerefinin de mevzuubah- e 1 er e u un 1 . be'-1' d k B _,_ ı ı M' ı e ır.• T sızi ~ ıyor u . u mı:wı..aat a top an- ıra '-Y Bonon kızdı: 
Görülüyor :ki bu gazete de gayet mü· solduğunu kaydederek makalesini bi- haber veriyorlar mıştık. Halbuki hey' etiniz bizi yol üs- - Hayır, dedi. Araptır18~1 

layim ve anlaşma fikrinin taraftarı • tirmektedir. (Baştarafı ı inci sayfada) tünde bırakıp gitti.» şeklinde yazılmış- ~akııt h~k~at me~danda) 
dır. Bu makale hakkında Petit Journal Le Jour, Riiştü Arasın Delbosla gö· tı. Bitaraf müf8hitler bunun üzerine Mıralayı iddıasını .~stat 

Koyu sağ cenahçı olan Jur gazeksi şu mütaleayı yürütmektedir: rüşmeğe gelmesi muhtemel olduğuuu yanlarına Abdülgani Türkıneni Mür- sustu ve heyet te Tu~ hB n 
de yukarıda bahse#tiğimiz hadiseler;n <cBir aleademi iızasmm harici aiyaı- ve Fransa müteaddit fedakarlıklara ha ı Abd 11 h ı ı. K '-h 1 ları arasında Reyhanıye<Je 
L:ı.:. k se ve u a ı a ara~ ın~ ana ge- R h . . -..l 

flJAöyesini yaptı tan sonra siyasi tefs;r sette bu kadar oilgitizliği hayretbahş- zır olmak şartiyle Türkiyenin de ayni mişler ve halkla temas ederek onları ı . e"( anıye cıvarıu.ua nd' 
olarak ancak şu satırları ilave ediyor: tır. Moskova ile ittifak eden ilk devlet . hüsnü niyeti göstereceğini yazdıktan d' 1 . 1 d' erının manevraları esnası . 

O ( · M'll tl C · ı· ın emı!l er ır. mak u- lm I n bl « zaman yanı ı e er emıye ı Atat" ._.. T" ı.· 'd' b' 1 . sonra ~u suali sormaktadır: .. T •• • • zere yapı ış o a ... 
i...+imaına) kadar zannederiz ki Rüştü ur~un ur~ıyesı ır ve ız erın M -s 1 . d Ri1c::tu- A Turkler muf&hıtlere dertlerı ara- kalar vardı Bunlar heyetll' 
\'• Rusya • Fransa paktım bir Fransa - c ese enın esasın a -s rasın 25 30 . . 

Aras boş otunnıyacaktır. Fakat, mese- metin davranacag· ını biliyoruz. Fransa sında - bın Türk nüfusunun çarptı. Sebebini sordular. 
Türkiye itilafile itmam etmemis olm~ k 1 Id 1 '- B J lfi, Balkan Antantına mensup devletler . bir müddetten beri azimkar bir vaziyet me tum tutu muf o uğunu an atara&, « u harap evlerde nası eJl 

ncıxlinde yapacağı müracaatların ne gi mız tenkit edilmelidir.>> aldıktan sonra Sancağın istiklilini ka- bu Türk nüfusu itindeki hileleri teba· Heyet .. ~ırıkh~na giderlt 
bi arneli bir faydası olacak?» Petit Journa1ın bu bilgi noksanı bul edecek midir?• rüz ettirmişlerdir. manlı koyune ugradı. 

Tiiı-~iyenin celadeti karşısında söy!i· hakkındaki mütaleası şüphe yok ki La Republique gazetesi, meselenlıl Arakiye Giyeniere Pan V eriliyor . Bu köy harap, bakımsıı, 
yecek söz bularnıyan bu gazetenin yuı- bütün Türklerin efkarıqa tercüman ad- endişe verici bir mahiyet almasından Lazikiye tl (Hususi) _ Sancakta dır. Heyet halka : :ııl 
kuna \'Utkuna çıkardığı cevher budu:-. dedilebilir. ve Fransanın şimdiye kadar tahassun şapka ile mücadele devam etmekte· - Bu harap evlerde ns 

Liı.f kıtlığında asma budamak dive ettigwi hukuki sahadan azçok ayrılarak d ların .. ı so._rdu .. · ir .. Arakiye giyen köylülere para da-
de işte buna derler; Sancak meselesini Askeri idman kursu siyasi mükalemeye geçecegıw·ni ve San- Koylu : 1 h ı · B ğıtılmaktadır. Bu suretle -pka ile ya- t..;ı. 1 c 

a içın alkan devletleri nezdinde tt!· caktaki vaziyeti tetkike razı olduğunu ..- - ~-ı<.e.?ce. a tm.dayız,. r"• 
'-'b· t b 1 zd Ankara, 11 (Telefonla) - Hüku- pılan mücadele yeni bir safhaya gir- pa h 1. ,e~ şeu us e u unma an evvel Dr. Am- yazarak diyor ki: cHilinmesi lazım ge- rayı _u.ımmet ~ar, ,·ı f• 

sın yapacağı daha çok şeyler vardır1 met askeri orman kursu teşkili hak- len cihet hüsnü niyetimizin ve Türki· miştir. namları ıle gaspedıp durtı. fl 

Sol cenah gazetelerine gelince, on· kın da bir kanun layihaaı hazırlamak- ye ile dostluğu idame arzumuzun Fran Müphitlere Kilila Yapılan T ezahürat mak değil. _ekmek alacak P9 

lar çok müHiyimdirler ve bizim taraf- tadır. Bu kanun askeri teşkilattan or· sava onun _c:.arktaki prestiJ'inde ve Aran Şam 11 (Hususi) - Müşahitler mıyor. dedıler. 
d ı M ı ' R . ı . d f d . ~ . B .. k.. d n ta ır ar. ese a adikal Sosyalistlere ınan ış erın e isti a e gayesini istih- Iarla elzem olan münasebatında ka<.;a Kırıkhana ikinci defa geldikleri zaman u mu aıeme sırası n .. d 

: 1 bulunan Lö Pöti Jurnal diyor ki: daf etmektedir. maı olacaktır.• hükumet konağına inmişlerdir. Hüku- Kırıkhan i~tihbarat zabıtı 
lunuyo. du. 



ı 2 İkincikanun 

l( abak çiçeği 
Ilmi 
Bir mütalea 

Armut ve armut 
soymanın usulleri 
Armut her yerde yetişebilen ve ye

nilmesi gayet kolay olan bi.r meyva.· 
dır. Arnıudu 
soymak güç bir 
şey değildir. Bil· 
hassa bu işte us· 
ta olanlar pek 
kolay soynıakta· 
dırlar. 

Armut mey • 
valann milzek • 
keridir. Annu • 
du kolay soyan• 
lara kadınlar a -
'rasında pek sık 
tesadüf edilir; 
armutlar eluie • 
riyetle: 

-Armut pta, 
ağzıma düş! 

Diyen kadı~ • 
larm ağızlarll!a 

# 

düşerler. Kadın· Akça umudu 
larda bu ağızla • 
rına düşen meyvayı .,yar ve yutuve-
rirler. 
Amıut için çıkarılmıo bir ~~ prkı 

vardır: 
cAnnut dalda bir ikb, 
«Saydım saydım on ikb. . 

Bu şiiri çıkaran armut aoymakta 
şampiyon olm~ bir kadındı~ Ve o ka
dar mahirdir ki on iki annud'u birden 
soymak yolunu bibnektedir. Armudun 
nasıl soyulduğunu belki merak eder • 
siniz. Armut kat~yyen bıçakla aoyul
maz. 

Bunu tecrübe edenler imklnsızlıÇı· 
nı görmüş1ertfir. 

Armut SOO'Iffiak için; armuda2 
-Armut. 
Diye hitap etmemek lAzımdu. 
- Canım, cicim be-n senin Jçin 6lü -

rüm. 
Sözü üzerine derhal soyulmıya baş· 

lar. Hele bu söz biraz daha itinayla ve 
biraz daha tatlı söylenilirse. 

Nesi var, nesi yoksa hepsini aoy • 
dwrur. Amıutken ~yulınUJ soian'B 
döner. 

Armudun 611 meşhuru akça annu -
dudur.. Bu armut ~ çok akçell bir 
armutsa da erbabının eline 4~tUğü 
anda b'ütün akçesini kaybeder Te ab • 
lat haline gelir. 

,Armut her mevsimde bulunur. Da • 
hflde yetiŞtiği gibi harlgten de relir .. 
Annut soyucuJ.ıa.r da gene dahlide ye • 
tıŞtilclerl gı.öi hariçten de ge~. 

TAHL LLERI 

seler varsa benim isteyip te yapama -
dığım bu iyiliği ona )"Qpıversinler. Se· 
vaba girerler. 

Hem belki de bekArdır. Fotoğraftan 
beJı1i olmuyor. Adresine mektup ya • 
zıp öğrerunek intkfuıı vardır. Fakir ol· 
duğuna göre kendisine f&pka, entari 
yaptıranla evlenmi~ de razı olur. Eh 
hiç te fena bir şey d•!iQ. Eöy:ı.. teY 
dostlu başına. 

SON POSTA 

Keklik 
Nerede bulunur 
Nasıl avlanır 

Sayfa 11 

Bu çocuk ha • a ? • 
lstanbulda büyük alaka uyandıran dava T emyiz 

mahkemesine giHi, T emyizin kararı bekleniyor 
İki ana tarafın -

dan paylaşılamıyan 

küçük N erminin ma 
cerası henüz hatır~ 
lardadır. 

Fatma adında bir 
kadın, Mehmet Ali 
adında bir mahalle· 
bici ile zevcesi Fah 

Ekseriyetle §ehhılerde bulunur. Boy riyenin ellerinde bu 
boy ve renk renk olanlan vardır. Boy· lunan küçük Nermi 
larını uzun, orta, kısa diye üçe taksim nin kendi çocuğu ol 
e1ıınek bildir. Renkleri esmer, sarı- duğunu iddia etmiş 
§lll ve kuınraldıT. Beyoğlu cadrlesine ve: 

... 

.. 

1 çıkanlaT bunların envaına rastlarlar. - Ben, demişti, 
Kumra!lnr biraz daha ağır başlı görü· bu çocuğun hakild 
nürler. Saırışınnarııı renkleri ekseri • anasıyım. Mehmet 
yetle boyamadır. Tavuk ve piliçleri Ali benimle, An • 
boyıysn htldkBırlar bunlan da boya • kara meb'usu oldu • 
m1§9ar ve boyalı olanık ortaya salı • ğunu söyliyerek ta- Kfiçük Nerm.in · 
Vermiş1erdir. n~~·. ~~u sokakta rör?P s~:-: -1 suretle; çocuğun hangi tarafa ait bu • 

Esmerin ise haddld renkleri biraz dıgını ıoyıledi. Ona bakmak istediğini lunduğu meydana çıkarılacaktı. 
beyazlatılmış olmakla beraber gene es- bildirdi. Ben o sırada, kocası tarafın - Kanlar da muayene edildi. Verilen 
meıtilkleri gözleıindm, kaşlanndan ve dan terkedilmiş, i§Siz ve hasta bir ka- raporlar, küçük Nenninin kanının 
ensekdindan beiD. ohır. En cana ya • dıncağmiım. K:.alibı, kıyafeti yerinde Mehmet Alinin kanına uygun oldu 
km ve en adamcıl olanlan bunlardır. görünen Mehmet Alinin bu sözlerine ğunu gösterdi. Ve çocuğun ona veril 4 

Keklik aVlamaniıı bir çok usulleri .fnanmamak için hiç bir sebep gönne - rnesi kararlaştınldı. 
vardw. Usta avclar b1ıı usuPleri bilir • dim .• V çocuğumu istediğim zaman Fakat mesele bu suretle de hallo • 
ler. Bazı keklikJ.e.r, IÖZle kafese girer- geri almak üzere kendisine emanet et· lurunadı. Gazeteler doktorlar arasına.& 
ler. tim. İyileşip iş bulunca da, geri aldım. .anketler açtılar. Bir insanın diğer bir 

- Hiljt benimle &elir misint Sözü Fakat Mehmet Ali bir gün çocuğumu .insanın sulhünden gelip gelmediğinin 
gene IWkakta oynarken kandırıp ka • kan muaycnesile meydana çıkıp çıka· 
çırdı. Uzun uzun aradıktan son_ra k~n- .mıyacağı münakaşa edildi. 
,disini buldum. Ve çocu~u ıstedım. , Doktorlardan lbir kısmı: 
Fakat çocuğumu bana iade etmedi. . - Kan munyenesi meseleyi kökün ~ 
Ostelik te: ,den hall-eder, dediler. Bir kısmı aksini 

_Sen kim oluyorsun? Bu çoc;.ık iddia ederek: 
',benim kendi çocuğumdur! d~i. H~~ • - Kat'iyyen ... cevabını verdiler. Bir 
J>uki, çocuğun bana ait o1duguna bu - zenci kanile bir Türk kanı bile birbi -
tün mahalle şahittir. rine uyabilir. Binaenaleyh, kan mua· 

Mahalle'bici Mehmet Ali ise, bu id • yenesi hiç bir ~eyi isbat etmez! 
c:lialata şu cümlelerle mukabele et • * 
,mişti: 1 Diin haber aldığımıza göre, o mü " 

- Bu kadın ne söylediğinin farkın · nakaşalara. rağmen sona erdiğı sanı • 
,da değildir. Ben bir aralık yalnız kal· lan bu dava henüz kat'i neticesini ver· 
,mıŞ:ım. Çocuğuma bak~~~k bi.r kad~ miş değildir. Ve yeniden aledenmek 
aradım. Bana Fatmayı ogutledıler. Gı- iizeredir. Çünkü Bayan Fatma, mah • 
,dip çocuğwnu kendisine teslim ettim. keme kararına rağmen küçük Nermı· 
,Kanm yaruma dönünce de geri aldım. nin anası olduğunu iddia etmekten 
,Kendisine, çocuğuma baktığı için de ''az geçmem'ştir. Ve avukatlarla uzun 
,(300) lira para verdim. Bu paranın se- )sC.,arelt-re giriştikten sonra, mahke • 

171 cins hh keklili 
üzerıine Insanın _peŞnden kuzu 
gelenleri vardır. 

nedi de bende mevcuttur. menin karanm tcmyiz etmiştir. 
kuzu İş bu hale girince~ Fatma, kendisine Bayan Fatma, mütehassıs doktorıa • 

ait olduğunu iddia ettiği 90CUğu ele ge- rm, kan muayenesi aleyhindeki söz • 
çirebllmek için mahkemeye müracaat lerini ele almakta, ve çürüklüğü mü • 
medburiyetinde kalmıştı. tehassıslar tarafından da isbat olunan 

Bazılarını avlam.JJı ta güçtür: 

Çok para ~ otıomobfl vaa· 
detmek, apartmı:an almak ifbl ,açlük· 
!ere ,gimıek lAzımdır. 

K~er, tel kafeslerde duı:ınazlar. 
Qnllar .için pk apartımanlar clöşenmek 
kap eder. ~le apart.Jınantarda kek • 
lfklerin keyilleri gelir ve ilizel güzel 
g'Ulüp söyJemiye bql'ular. 

Keklik beslemek epey masrafa mü· 
tevaldkütır. Ke'kli)l iyi yiyecek istedi
~ gibi iyi de giyecek ister. Bilhassa 
giyecek meselesi mühim v yık.ıcıdır. 
Çünkü kcldikler daima yeni yeni gi • 
yecekiler giyrnekten hoşlanırlar. Ken
dilerine bunlar yapılmadığı takdirde 
k'açmaları ih'tiınali çoktur. 
_.._ .... _._ ........... ·-·---·------...... --. 
Biliyor musunuz? 

t - Kedinin ayağı kaç tanedir? 

2 - Eve bacadaıı mı girilir, yoksa 
kapıdan mı? 

3- İstrolbul vii&) et midir, kaza mı
dıx, nahiye midir, köy müaur? 

4 - Con Ahmet hangi makinenin 
k~ifidir? 

5 -Paris Avrupada mıdır? Asya -
da ımdır, Afrikada mıdır, Amerikada 
mıdır~ yoksa Okyanueyada mıdır? 

* t)ilnkü lruallerbı cevaplan 

1 -Fasulye bir nevi tuvalet e~yası 
değil, gıda maddesidir. 2 - Ustura 
tıraş olmıya yarıyan blr aletıt.ir. Ber • 
tJerler insanlan bununla tıraJ ederler. 

Hayli uzun süren bu dava o zaman bir delile istinaden verilmiş bir kara • 
bir çok dedikodulara yol açmış'tı. İki nn fıdiUme sayılamıyacağını iddia ey
taraf ta. çocuğun kendilerine aidiye • lemektedir. Şimdi, temyizin vereceği 
~i isbat e~ebilm7~ i~ deliller, ve - ,cevap 'beklenilmektedir. Ternyiz mah • 
sıkal.ar, fahitler gostenyorlardı. . kemesi, verilmiş olan karan bozarsa, 

Fakat bu şahitler, del!Uer, vesiıka • ,iki analı çocuk davası yeniden alevle
lar davanın halline küayet etmedı. necek demektir. 
:Mahkeme, karma karışık bir hale gi • Eğer bu dava böylece biraz daha u· 
.ren bu işin içinden çıkabilmek için, zarsa, işin, küçiiık Nermin tarafından 
tibbı adlinin yardımını isternek mec- halledileceği muhakkaktır. 
buriyetinde kaldı. Çünkü o takdirde, küçük Nermin 

Verilen karar mucibince, çocuğa sa· rüştü sinnini .isbat edecek, ve anası ol· 
hip olduklarını iddia eden iki kadının duklannı iddia eyliyen hatunlardan 
da, küçük Nenninin de, Mehmet Ali - dilediğini beğenip seçerek işin içinden 
,nin kanları muayene edilecek, ve bu çıkacaktır. 

Edirnede 3 büyük kültür müessesesine 
kalorifer yapılıyor 

3 - İlk insanın adı Ademdir, karı • 
sının da Havva. Edirne (Hususi) - En yeni ve en ması kabul edilmi·, ka~ifer tesisatının 

il H ...,_ t" d" 
1 

güzel kültür müesseselerinden olan er- ve keşiflerinin yapılmasına esas olmale 
., - art:ı.Ae ı arz un yanın sa lan • .__ .. w k 11 ·ı ı· · ·· 

d 1 Bu ilm• 1 _,_ t . kek ve .ıuz ogretmen o u arı e ısenın uzere umumi müfettişlikce bu rnek • 
masına er er. nun ı o arw.. arı- . w • • 

fine gelince: Dünya bir öküzün boy _ kalorifer tesısatı olma~ıgınd~n. şımdı- teplerin derhal pUmları yapılarak N fia 
nuzunda durur, öküz.e &inek konduğu ye kadar bu mekıeblerın teshını soba -1 Vekaletine gönderilmiştir. 
zaman öküz kıpırdanır, ~unun tabii larla temin olunuyordu. Umumi Mii • Birbirine yakın olan bu mektep r>rin 
neticesi olarak dünya da salJanır . fettiş General Kazım Diriğin tPşebbü- her üçünün kalorifer tesisatı Y"'OI n 

S - Mutfak, ev'lerde bulunur. O ra • ı& ile bu üç büyük kültür müessf'sesinde ı yapılacak bir santraldan mü te ,.k n 
larda yemek piş:rirler. '2elecelc aene kalorifer tesisatı yapıl • temin edilf'cektir. 
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VJ.SOd NOS lkincikanun ~ 

y ae 3 ÜnCÜ Sovyet Ordusunun kadın kuman 
Sovyet Rusyada 20 KAnunuevvelde 

.başlayıp 23 Kfmunuevvelde nihayete •• gu 
Bugünkü keşidede ikramige, mükô.fatve amorti kazanan 

bütün numaraları çekiliş sırasi/e neşrediyoruz : 

eren bir cSovyet ordulan kadın kuman 
danları kongresi» yapılmıştı. 

Dört gün süren bu !kongre MoskOr
vada Kremlin sarayında tolanmış ve 
,toplantıda Sovyetler müdafaa !kuvvet
lerinin ileri gelen kadın azaları asker
~ik işlerini gerek harici ve gerek dahili 
bakımdan bütün etrafiyle tetkik ve mü 
,nakaşa etmişlerdir. 45,000 lira kazanan 200 lira kazananlar 3,000 lira kazananlar 

21997 20197 22573 14213 36269 28641 Yukarıdaki resimler Sovyet cumhu· 
riyetlerinde olduğu kadar diğer mem-

1,000 lira kazananlar )eketlerde de alaka uyandıran bu kon· 27938 
26400 26774 802 22265 24221 
35761 22408 12729 7565 13610 
31903 13253 11155 25365 32663 .grede söz alan kadın kumandanları nu

tuklarını söylerken göstermektedir. 
Sonlan ( 38 ) rakamile biten bütün 

1ıumaralar yirmişer Ura amorti ala · 

c .. u"!ardır. 

12,000 lira· kazanan 

26247 
50 lira kazananlar 

30 lira kazananlar 
29918 
20304 

137 
32840 
26689 
16507 
39656 
1642S 
23268 
12021 
1509~ 

23300 
394;7 
29231 
14299 
181 75 
16269 
9995 

24455 
16822 
37766 
29383 
20318 

2083 
1669 
2960 

21623 
26444 
35862 
17096 
18249 
35458 
28490 
29685 

270 22351 

500 lira kazananlar 
37223 
30835 

2051 

6836 23686 13051 
10072 30100 37308 
23167 17458 

23839 
6066 

100 lira kazananlar 
35219 

7772 
25819 
4916 

17780 

30759 
29141 

6430 
38677 
31018 

15536 
22567 
14025 

33395 
7382 

32321 
24832 
291l2 

Japonyada isyan hazarliyan 
komünistler 

Tokyo 11 (A.A.) -- Iç Bakaninin 
bildirdiğine göre, Koredeki Formoso 
adasında japonyada ve Şanghayda, 
çoktanberi bir faaliyet gösteren 350 
kadar Komünist yakalanmıttır. 

( 6771 
ı 26770 

12349 5342 28877 1943t 
32337 25106 35309 8128 
28081 7488 38220 3-i786 
11281 23902 32333 36304 

23404 22935 27896 26431 

2125 
27735 
26492 
20873 
38756 
18857 
14431 
33258 
26276 
20107 
34698 
18919 
8830 
9961 

14103 
7973 

2171 
9277 

28479 
26207 
26387 
31706 
38431 
13460 
26876 
21475 
35218 

732 
17836 
34152 
14018 
33646 

8330 
27170 
10021 
24613 
14523 

21159 
14745 
34899 
24193 
25431 
37124 
29333 
31799 
31023 
22434 
17159 

1115 
10918 
19621 
17779 
29390 
2999} 
36695 

33644 
22273 
18747 

37840 

9634 
23066 

4398 
20802 8526 
11848 35605 

14823 
25158 

25988 
374!7 
11157 
32842 
39756 
12093 
12114 

Bunlar bir isyan planı hazırlamakta 
idiler. 

. 
35974 
9613 

1447 
1324 12015 

23664 24461 
13503 22092 13667 

379 36807 29902 
2057 9744 13194 

17425 27681 28838 

37517 36079 38774 
407 38739 25357 

7602 32431 
34967 26242 

33167 
33329 
38450 
33675 

22004 

481 
542 

16278 

31059 

12581 
21785 

5685 

26269 
24778 

2074 

7562 

37917 
17792 
35702 

6248 
ı ı 397 

1128 

3788 

2327 
6454 18427 

33946 26941 

15717 
2862 

5154 
25273 

7534 

34416 
ı0743 

31414 
37046 

19462 
29273 

30182 
6906 
787~ 

9617 
38690 

5208 
14774 
10027 
30010 
20234 

941 
1-i825 

9144 
23253 
27496 
19792 
12402 
1522 

39308 30376 
37546 .• 39790 
12740 37670 
26521 9922 
13568 23576 

835 
32870 
6671 
6356 

32266 
35321 
21097 

5635 
27129 
21919 
19037 
9774 

1165 7 
7162 
4977 

23722 

6737 
3643 

33478 
17359 
23743 

8511 
20465 

6279 
30503 
39353 
28950 
27953 
20932 
10782 

2718 
28655 
4902 

33534 
26468 
343e.4 
8773 
15 71 

38956 
28605 
23301 
9083 

39315 
14516 
36164 
16823 
37956 

Mükafatlar 
20 jbin diralık mükafat keşideyfi mü -

teakitp dolaptan yeniden çekilen şu 

kırk numara arasında beşer yüz lira 
olaralk ta'ksim edi~tir. 
15252 36676 2227 35172 
37140 15872 4753 1394 
37102 39670 16558 6005 
35244 15363 30449 1267 
26668 20404 25801 11192 
24818 37480 27175 966 
26011 29266 30834 10859 

17421 
3036<J 
38048 
ı 1409 
24644 
19961 
39826 

4385 21233 21575 11653 22992 

On bin lirahk mUkafat da 
şu nurnaraya ç1kmışttr: 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 
Madam Berd'in kompartımanında bu

lunan çantanın kocasının çantası olma· 
dığmı söylemesi üzerıne, miifettl.t vazı
yetın tamamlle de~işmiş oldutunu anla
dı. (8 ve 2 numaralı resimlerdeki çanta
ların üzerlerinde bulunan barnarin far
kına dikkat ediniz.) mo ftlpbt yok Jd, 

Berd'in çantasının bir ayni enelden ha· 
zırlanmış, ve maktul karıaıı. 1Jtasyonda 
gdrüşürken, deAiştlrilmJftl. Şef dö tren 
vngona Berd'den maada 119 kl§1n1n llr· 
diğini söylemişti. 

23344 29442 
16786 6795 
19730 ] 8971 
17120 11823 

35138 216<49 11150 37149 6038 6684 1738 
35425 6168 37166 25512 33543 13242 25858 
15009 25835 2S553 20200 37120 2841~ 2036 
35983 10120 2536 4001 8159 4769 36433 

3157 
ı0871 

12261 
23292 
14185 
16617 

13847 
.............................................................. 
Kar fırtınasından 
19 kişi öldü 

Şu halde Berd'in çantaama benzeyen 
çanta kimde vardı? Şef d6 trtn yolcu
Inrdan hiç birinde böyle btr çanta ıör· 
mem!şti.. (4, 5, 6, numarah rMlmlert de
mek kl katli çantayı saklı1arak Ittir· 
mişti. Yoıc&llardan yalnız birll1nin sır
tında geniş bir gamseıa. vardı ft bıttabl, 
böyle bir çanta ancak bir ıamsellnuı 

altında saklanablUrdi. 

24367 21617 
7.5587 
14016 
22131 

10675 
11245 
30955 

14410 14520 37171 25177 
23347 20489 3782ı 25591 7687 10024 13251 
32332 35332 1°452 24283 28226 18290 22889 

5291 
10567 Los·Angelos 12( A.A.) - Kar fır -

tınası burada 19 kişinin ölmesine se -
bep olmuştur. 

20591 33336 1983 22111 24272 20939 31780 
12629 4816 22757 37872 20103 27518 24661 

34103 

14644 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Filhakika iş böyle olmU§tu. (8 numa
ralı resme bakınız). 32823 21134 37110 14804 

9907 15176 15809 13195 
8122 21491 21012 3723 

15532 10570 9571 4530 
37948 11186 25899 27887 

38167 7441 27778 38715 5964 21983 
7143 34449 33780 6159 22976 8142 

Yeni Neşriyat 

33290 34474 35222 26665 6516 38308 DI~r-ıiz- Bu güzel ve zengin meslek mec-

5658 10259 23481 19584 17954 14164 muasının on dokuzuncu sayısı da intişıı.r et-

35233 37453 3875 36181 25 783 2559 7 miştir. Bütiın denizcilerin okuması ve gözden 

17516 38546 406 2456S 7147 21142 16637 2l386 389) 5 1789i geçirmesilazım gelen kıymetli bir varlıktır. olacaktı. 
14619 32300 8433 7997 36919 onu okumakla mesle~e hizmet edilmiş olur. ~--------------• Jın. 

Hül~a. bütün şüphelerin bu gamse
lfllı yolcu üzerinde toplanınası gayet 
mantıki ldl. Peki Berd'in lotnde kitap 
bulunan çantası ne olmuştu? Katli, 
bunu, tren giderken pencereden atını§ 

~================~-=============================~~==~======~~~a 
dum. S.elim Naci de şaşırarak yerinde bakmak istiyordum. Babamla beraber • oldum. Seven insanlar kıskanırİI~ 
doğrulmuştu. Sırrı Nihad ağır ağır de- ken daima soframızı ben kurar, evin ığil mi Feride? Halbuki Sım Nih80 

va m etti: bir çok işlerine karışmaktan zevk alır· heleornek zahmetine düşmiyeoe" 
- Her halde burada sana verecek dım. Fakat burada evle biraz meşgul ıbenden uzak. 

bir odamız bulunurdu. Böyle habersiz olmak istesem, hakkı olmıyan şeylere Kahvaltımızı edince, Sırrı Nih,d 
pansiyon tutup, bizden saklamak olur heveslenen insanlar gibi eç gözlülük etine bakarak gitme ?:amanınıo ~f.e 

Alaycı bir tebessümle Sırrı 
sordu: 

- Değil mi Nihat j) 

Yazan: Perlde CelAl mu? etmekten korkarak kendimi geri çeki· .ğini söyledi. Yukarı giyinmeye ~~ r:ır 
Nihada ı lıktan başka bir şey değildir, Seza Ha- Ben gülmiye b~şlamıştım. ~im yorum. Beni bu meşguliyetlerin içinde Selim Naci ile yalnız kaldık. lkiJ11~; 1 

nım. Sonra biz «Dn de doktorla öyle 1\:aci komik bir hareketle koltuğa vü - görürse, doktorun bile için için alay e- denizi bir papatye gibi süsleyeJl ef.J 
meşgulduk ki, hasta köylücüklerimiz cudünü atarak, geniş bir nefes alıp deceğini: «Ne tuhaf kadın evimi zorla dallara, durgun sulara içinin ,r 

Sırrı Nihat bir şeye sinirlendi· 
gı zaman yaptığı gibi hafifçe 
kaşlarını çatmış, göz kapakları aşağı 
doğru inerek gerilmişti. Cevap ver -
medi. Ben Selim 1acinin bu sualin • 
le: ((Sen iyi bilirsin on lan>) demek js

t"yen bir mana sezmiştim. Kocarnı im· 
kanı yok öyle bir takım şuh kadınlar· 
h meşgul olacak bir çapkın olarak ta
savvur edemediğim için hayret ettim 
ve koltuğumda doğrularak sordum: 

öyle bo ldu ki, değil bir kadın yuzu, söylendi: benimsiyar! ı> gibi bir fikre kapılaca • .söndürmek ister gibi birer 
hatta arkadaşların yüzünü bile görmi- _ Ne acaib adamsın Ni had 1 Söze ğını sanıyorum. Neyseki Emine bir kendilerini atan kadın lı, erkekli e • 
ye vaktimiz yoktu. Onun için müste· başladığın zaman, beni mahalleden se- kuş kadar hafif ve temiz bir kız, her i· ıcülere bakıyorduk. Bir aralık, itı~/!_ 
rih olarak, Nihattan eski çapkınlıkla - petliyeceğini sanmıştım.. şe yetişiyor. O sabah kahvaltı sofrası- .zun, yeşil ağaçların bir dantel gı'bi 
rın hesabını sormaktan vaz geçebi - Selim ~aci 0 gece yaptığımız teklif. na kendim bakmak istedim. Ne de olsa !ediği kıyıya, bu yeşil dilimin f ~r 
lirsiniz. leri kabul etmedi. yabancı bir adam vardı. Meğerse misa- ak bir kadın boynu gibi yüksel~fl cı 

Onun, kocarnı kıskanmak gibi Lu: _Allah vermesin, diyordu. Ben da. fir benden evvel kalkmış. Aşağı inince nere dalmıştım. Birdenbire Sehr1' 
dala bir üzüntüye diiştüğümü sanması ğınık, serseri bir adamım, kimseler Selim Naciyi bahçede, yeşil ceviz ağa· cinin sesi ile kendime geldim. 
beni sıktı. Hem Sırrı Nihada karşı da 1 toplıyamaz. Başınıza derd mi istiyor- cının altında oturmuş kahvesini içiyor -Ne kadar dalgınsınız Seza 
b~ yle bir söze yol açarak garib bir va-ı sun uz siz? buldum. Beni görünce gülümsiyerek diyordu. .. 1~ zıyette kalıyordum. Onu kıskanmıya Doğrusu ben de onun bu teklifi ka- ayağa kalktı. Karşısındaki koltuğu o- Giilümsir.çrek döndüm. O g~ 

-Neden doktora soruyorsım uz Se- ne hakkım vardı ki? Aramızda rahat· bul etmesini için için arzu etmiyor _ turmam için önü me sürerek: «Siz de yordu. M un is bakışlı kahve reıı~ 
l.m Bey? <(Dn de siz de bulunduğunuz sız bir sükut oldu. Gene Selim Nacinin duın. Içimize girince her şeyi anhya • galiba benim gibi erken kalkıyorsunuz leri, çocuğunu okşamak istiyeıı .b1

f 

için onun kadar bunu bilmeniz lazım. alaylı sesi ile biraz kendimizi topladık. c.lk, kocam la aramızdaki sun 'i rabıtayı Seza hanım dedi. Yalnız ben görmiyeli gibi şefkatle i.izerime çevrilmişt~· : 
S di m Nacinin gözlerindeki alaycı O gevrek kahkahalarla gülerek: «i\ sıl lı emen farkedecekti. doktor tembelleşmiş.» O sırada aı ka· kıy~arı göstererek, cevab verdııı' 

tebessüm birdenbire silinmişti. Ağır a· güzel havadisimi bilmiyorsunuz, diyor- 0 da zaten nezaketen edilen bu tek- rnızdan kocamın sesini duyduk. cclftira - Manzara o kadar güzel ki·· 
ğır l..c:tşını çevirdi. Kocamla göz göze du, yakında sizin taraflarda bir pansi-l lifleri kabul edecek kadar düşüncesiz ediyorsun Selim .. ı> diyordu. Döndük. Bana doğru biraz eğildi: 
bakıstılar. Sonra Selim Naci gözle • yona yerleşiyorum. Anadoluda geçen bir insan değildi. Son vapurla lstanbula Kapının eşiğinde, rob döşambrısının _ Fakat bu güzel şeyleri btı 
ı inde her zaman görmekten dostea kurak giinlerin acısını, biitün zamanı· dönmek istediği halde gece bırakma - pliskülü ile o ynı ya• ak. güliimsiyordu. dalgın. muztarih gözlerle 
bir hisle memnun olduğum o temiz mı bol bol denizde geçirerek alaca • dık. Geç vaktc kadar hep berabN otur- Gözgöze g"ldik. Bu bakışlarda nıiisteh- neden? 
şefkatle yüztime bakarak cevap ver - ğım. Bakalım bu komşuluk sizi mem· duk. Sonra salonda divanın üzerinde :zi bir ışığın yanıp söndüğünü görür gi- Şnşırarak ycrirnde doğruldısıt' 
di: nun ediyor mu?n yaptığımız yatağı ile onu başba'~'a bı- bi oldum ve şaşırdım. İçime fena bir devam etti: 

- fnsanın bu kadar yakınında gü· Sırrı Nihad hemen cevab verdi: rakarak odalarımıza çekildik. şiiphe düştü. Sakın beni Selim Naci ile - Bu sucıli verdiğinjz d051 

zel bir kadın dururken şaka için de ol· - Senin yaptığın kepazelik nzizim. Sabah erkenden kalktım. Misafir ol- yalnız görerek köti.i hir rlüşiince aklımı cesaret alarak soruyorum Seıa 
Id başka kadınları me!hetmek budala- Hayretle kocama dönmüş bakıyor ~ d uğu için kalıvaltı sofrasına kendim gelmi=l olm~sın? Fakat hemen miistcrih ~Arkası 
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TIQNAJ:S CILASI 

r- , 
1 Iithaye İnsanların sözü.. j 
L___;___.ı..-----

Yazan: Faik Bcrc;•m~n 

Vapur \kırmızı denizden ağır ağır ge-ı Ennu'mfuı geceyi orada geçirmE'k 
çiyor ... Bombaydan geliyoruz. Yolcu · mecburiyetinde kaldı. 
ların ~ğu Ciddeye çıkacaklar.. Sabahleyin hava açılmıştı. 1vllsafiıı 
Güneş darlizi yakıyor; sular beyaz 'atma l::>indilkten sonra Hanzalaya dön-

bir alev gibi. dü: 
B~ on kişi güvertede, geniş hasır -Arkadaş, dedi, ben kral Ennu'ma· 

lkıanapelere uzanmış oturuyorlar. Bil- nun. Bana yaptığın iyiliğe karşı bir şe! 
mem kaçıncı dondurmamızı yiyorı.ız. istıe de vereyim. 

Limana yaklaşıyorduk. Güvertede Hanzala: 
bir çok Hindli müslümanlar eşyaları- - Lüz.umunda gelir isterim.. diye 
nı tqplamış beklcşiyorlardı. Hepsinin cevap verdi. 
yıüzünde, büyüık bir iş yapınağa hazır- Aradan bir kaç yıl geçti. Hanzala , 
lanan insanlara mahsus bir ifade vaı- nın va~'iyeti bu müddet zarfında epey, 
dı. ce sarsılmı~ı. Karısı, krala giderse 

Gemi rıhtıma yanaştı. belki bir lutufta burunur diye müte· 
Yalınayak, kısa entarili Arap çocuk· roadiyen kocasını teşvi1k ediyordu. 

ları birer çekirge gibi vapura tırma- Hanzala karısıwn fikrine uyarak yo-
nıyorlar.. la ilooyuldu .. 

Hacca gidecek yolcular inince gemi Bu sııra1arda kraJ. sarhoş bulunduğtt 
boşalıveımişti.. bir gece en sadık iki vezini bilmeden 

Hemen hemen bizim kafileden baş- katlettiTmiŞti. Kendisine gel'diği vakit 
ka kimse knlmamı~tı .. Zaten hepimiz çok müteessir olmuş ve cenazeleri bü. 
de Port-Saidde inecektik.. yük bir merasimle kaldırtmıştı. Onlara 
Boşalan gemiye bakardre~ güv:rtede güzel ve muazzam birer mezar yap · 

e~alarının üstüne çömelmİŞ aglıyan tırıp senenin bir gününü sevinç ve bir

bir kadın gözümüze HiŞti. Müteınadi - gününü kedere tahsis eylemişt.i. 
yen hıçı'kırıyordu. Keder ve sevinç günlerinde v-ezirle· 

İçimizden biri dayanamıyarak kadı· rin mezarında otıuırurdu. Sevinç gü -
na sdkuldu ve: nürule oradan geçeniere ikramda ve 

_ Niye aglıyorsun? diye sordu. rutullta bulunur, lkeder gününde ge -
Kadın onun yüzüne .alık alık bak~ı: çenler.i ise oldürtürdü. 

o vakit bütün yol esnasında sempatısı İşte Hamalanın krala müracaat et •1 

ve güzel konuşmasile lrendini s~v~ir - ~t. gün böyJe senenin keder gür.üy • 
m~ olan ve be~ aJtı dil bilen ıhiıyar 
Hicazlı atıldı; ve kadınla bindçe ko -
nuşmağa başladı.. . 
Kadın bu konuşmadan biraz ıesellı 

bulmuş olaca~ ki sustu; doğruildu ve 
bizim ihtiyarla beraber rıhtıma çıktı. 
Yiımi dakiıka sonra Hicazlı döndüğü 

vakit hepimiz merakla sorduk: 
- Zavallıcık dedi burada tanıdığı 

ı t 

biri varmış. Mektupla, vapurdan onu 

.Ennu'man onu görünCE tanıdı ve 
çok müteessir olarak: 

- Ey H.anzala dOOi, yanıma gelecek 
baŞka bir gün bularnadın mı? 

- Fa'kat kralım, haberim yoktu. 
- Ne yapayım, ki öldürüleceksin .. 
- Ben sizi ziyarete, hayır ve basa · 

natmızdan hisseyap olmağa geldim. A 
Iriibetim bu mu olacaktı? 

gelip alacağını vaadetmiş, söz vermiş.. - Kurlufuş ydk. Verdiğim emir u· 
Kadmcağız beklemiş, beklemiş. Adam rnumidir. Fakat yapılacak bir işin var 
ydk.. Acemi olduğu için şaşırmış ve sa söyle .. 
her sıkıntıya düşen kadın gibi o da - Öyleyse bana hiç olmazsa bir ı;e 
başlrJnış ağlaımağa.. Adama dehşetili ne müsaade verin. Ailemin yanına dö
küfür ediyor ve kızıyor .. Boyıuna mı - neyim, işlerimi halledeyim, vasiyet ·, 
.rıldanıyor: Ba -
na söz verdi.. 
Bana söz verdi.. 
diye söy!eniyor. 
. İçimizden bir 
genç: 

------------..-----:• namemi hazır .. 
Yarmki nushamızda : lıyayım.. İşleri· 

mi bitirince ge • 
lir, emrinize a · 
made olurum. Gizli aşk 

-Peki bunun 
-Bunda üzü· 

ıecak ne val'. A -
dam sende .. dedi. 

Yazan: Peride Celal için sana 
kefil çıkar? 

kim 

o vakit iMiyarın göıleri parladı•: 
-Böyle söyleme deHkanlı dedi. Söz 

insan1ığın temclidir. Bir insan sözün
deki sadakat derecesine göre kıyınet 
alır bizde.. Maam.afih zamanımıı.da 
belki bunun kıymeti kalmadı. Şimdiki 
insanlar paradan 'ba§ka hiç bir şeye 
değer vermiyorlar .. 

ihtiyar biraz sustu. Etrafına bakın-
dı. Elile uzayıp giden kum yığınlarını 
göstererek devam etti: 

_ Bu renk renk yanan çöller neler 
saklar bilir misiniz? Burada ne ka -
vimler yaşamış, ne şehirler kurulmuş 
ve sonra bu dipsiz kurnlara gömülmüş. 
tür. Size şu söz venne meselesine ait 
hat1rıma gelen ve çak eskri zamanda 
geçmiş olan b1r va:k'ayı anlatayım: 
cMuhaımnedden evveldi. Elhire ad

lı bir şehir vardı. Bu belde de bugün 
diğer be1rleler gibi çönerin bilmem ka
çıncı kat dibin:dedir. 

Elhlre krallarından Ennu'ınin bir 
gün ınaliyetHe beraber ava gi1ımişti. 

Avlanıııken kıral bir geyik gördü ve ge
yiğ':i vuımak için kovaladı. Fakat hay· 
vanı yakalıya·biJmek ve avlıyabilmek 
~çin atını çok koşturdu. Neticede ar • 
kadaş'larından epey uzakla~tı ve onla
rı kayıbeıt.ti. 
Bu sırada da ,sağanak halinde bir yağ-

mur baŞlamıştı. Kral dlk rastladığı bir 
Jrulübe~ doğru ~tlti ve kulübe sahi • 
binden !kendisini barındumasını ri • 
ca e)4edi. 

Kulübe ısahibi Hanzala ve karısı bu 
Tanrı misafirini içeri al6ılar. İzaz ve 
ikramda bulunarak yegane sermayele
ri olan tek keçilerini kestiler. Etinden 
kebap, sütünden misafire tatlı yaptı -
lar .. EvJerinde bulunan azıcık undan 
pide pişirdilar ve bö)'Uece mükemmel 
öir sofra haz1rladılar. 

Yairnur di:nm~. Bu yüzden kral 

Hanzala ha · 
zıruna şöyle b'ir göz gezdirdi. Arala · 
rmda bulunan Şerilkübnü Amrı tanı · 
yal'ak: 
-İşte kralım, Amr bana kefil olur .. 

dıedi. 
Aımr da ilave ettıi: 
- Evet, ben onun yerine kefilim .. 

Gelmediği tafkdirde kafamı kesersiniz. 
O zaman Hanzalanın gitmesine mü· 

saade edildi. Gide:rlken kral ona beş 
yüz deve ve bir çok eşya hediye etti. 

* Bir yıl ge9ffiişti. İdam günü gelince 
~al Amrı çağırarak: 

- Hanzala uğruna gideCEksin gali· 
ba .. deıcli. 

- Hiç zannetmiyorum. O sözünde 
mutlaata duraca'k'tır. 

Fakat !kral Hanzalayı kurtar nak is· 
tediğinden Şerikfrbnü Amn bir an ev· 
vel öldürtırnek isteyince vezirler işt> 
karışıp: 

- Daha gün henüz bitmemiştir ha~· 
me'tmeap, dediler. Bek!liyelim, Han • 
zala gebneıse o vakıit emriniz icra O· 

lun ur. 
Güneş batmak ü:zıereydi. Ce'Ylutlar 

hazırlıklarını bitirerele Aınrın kolla -
rını bağıladılar. 

Tam b'u sırada · uzaktan bir süvari 
göründü. Durdular. Gelen Hanzala idi. 
Kral onu görünce: 

- Ölümden !kurtulmak vaııken ni
ye geldin sersem dedi. 

Hanzala sükiınl'a cevap verdi: 
-.Ben söz verdim hüküJl'i'l!frım. Na· 

sıl döne:bilirdim .. 
Ennu'm.iln o vaıkit çok müt~hassis 

olrlu. Vıe bu iki yiğit adamı affedere!< 
o menfur keder gününü de kaldırdı » 

* İhtiyar hikayesini bitirdi.. 
Gittikçe uzaklaşan kum yığınların~ 

bakltrm .. Güneş batıyordu; ve liman dj 
§imdi git gide ak.şamın karanlığına ka, 
rşyordu .. 
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IKINCI KlSlM - A. R. Yazan : CelAl Cl(: 
Işe Çarın etrafındaki adamlardan başlanacak ve h05· 

Rasputiııin beynini yakacak olan kurşunun Bütün Ur halkı Tunçayın kaJI_ao~.hl.lk. 
tarrakası ilk işaret olaca kb. 

- Azizim, Türk efendi! .. Dostum şünüyorlar) .. Ne hesabla hareket edi- akıhlacagı" günü bekliyordu _ 
Dimitri, size bir noktayı eksik anlat- yorlar~.. ... 
mış ... Bunda da mazurdur. Çünkü bi- Içiçe girmiş olan bu auallere sarih ve N"' t T k d.. •• d" B dlı IUı araş a unçayı açırmayı uşun u. u işi yapabilecek adamlan .var 
lemez. Ve çünkü, Grandük sarayları· kat'i cevablar bulmak, mümkün değil- del 
nın muhteşem zaviyelerinden, köylü- di. İşte Cemil, bu suretle zihnini yo • yakında bir harp olursa, bir kadın yüzünden memleketini terk e r u 
lerin ruhu görülemez ... Vakıa köylü rup dururken, prens Yusupoftan şu Naraşın peşinden kim gidecekti ? :· 2 

henüz kuvvetli, milli bir duyguya ma- kısa mektub gelmişti: ib' 1;1 
iik değildir. Vatan mefhumunu da ka- [Aziz dost!.. - Tunçayın gözleri mi açıldı .. ne- Naraş, Tunçayı mabetten kaçıra - Mabed kapısının dı.~~ atil{)· 
fi derecede öğrenememiştir. Gerek Ça- Bu gece, tam sut on birde, bize ge- reye gitti~ bilirdi. Adamlan vardı .. fakat kaçır • damın hıçkırrk.ları işitılı.Y · 
rm şahsına, ve gerek kilisenin varlığı- liniz. Üç gündenberi sizi göremediği Hizmetçiler ezilip büzüldüler: dıktan sonra nereye gidecekti? tan kendisini teselli ede~ •• k~: 
na bir rabıta beslemektedir... Fakat; için hasretinizi çekip duran Emma da, - Cudea onu mabede gönderdi.. Ve yakında bir harp olursa, bir b- - Kurbanın arkasııı~ 
(Çar) demek neyi ifade eder? ... O - burada bulunaca~. Tebtir ederim. Naraş birdenbire şaşırdı: dın yüzünden memleketini, yuvasını Taneri O artık .senin ~ .10· 
nun iradesinin hüküm sürdüğü (Rus- Filiks -Ne diyorsunuz .. mabede mi gön- terkeden Naratın peşinden kim yU • ıkızıdır.. · 
ya) denilen şu koca ülke, nereden baş- * derdi~ 'l"Üyecekti~ Diyorlardı. . 
[ayıp, nerede biter~ .. Kilisede okunan Cemil, Yusupofun (Neva) snhilin- -Evet .. Tunçayın babası, kızını U- Sumerliler Tanzerin Mkasından bi- Tunçayın babaaı keıı~ 
dua, nedir?.. Bu ibadet, neyi istihdaf deki sarayına girer girmez, her zaman- lu ma buda bağışlamış. le neler söylememişlerd.i. Halbuki du. 
etmektedir~ .. Bütün bu sualler, köylü- kj gibi, umuıui salonlara doğru ilerle- -Kim söyleeli bunu size) Tanzer, Narat aibi bütün bir ulusu - Tanzerin başını yi~lo: 
nün dimağında henüz bir muamma ha- mişti. Fakat, birdenbire karşısına çı • - Taner geçen gün saraya gelmiş- peşine takıp ~ar~e sürük.liyen bir kah- diye. kadar çoktan ö!JrteWıJon 
lindedir... Ancak şu var ki: köylüde kan Yusupofun oda uşağı, hürmetle ti. Gudea ile konuşurken duyduk.. ram an da degıldi. Dıye söylenerek ~ 
şöyle bir kanaat husule gelmiştir: yerlere kadar eğilerek: Nar~ hidd~tinden ateş püskürü - BunuNarat yaparsa, bir daha onun sıyrıldı .. sendeliye sendeli".a: 
• Çar ilahi bir ~efkatle köylüyü se - - Ekselans 1.. Prens hazretler i, zat i yor ve en yüksek sesile bağırıyordu: atının bastığı yere kim e.lnını sürecek.. Gözden kayboldu. 

1 
lo: 

viyor. Ülkesinin topr~klaıuru, zavallı nlilerini, hususi dairelerinde kabul bu- - Ben Tunçayeız yaşıyamam. Ulu geçtiği yollara hangi genç kız çiçek a- Gudea mabetten çı~~ 
köylülere dağıtmak istiyor. Fakat, sa- yuracaklar. Tanrının kurbana ihtiyacı yoktur. taeaktı ~ kanlı toprağı iki boıo' ta 

rayda onun etrafını alanlar araya gi - Demişti. Gudea Tunçayu bana venruşti. Onu . Narat Akat v~ Elam ordularında e- ve taşın kenar~ ıs: 
tiyorlar. Çarı, köylülere karşı yapa • Cemil, u~ağı takib ederek, muhtelif benden nasıl geri alabilir } şı bul.unmıyan .. bır k:.~~~mandı: . kendi ~ile ~~ld.~rd~...J.t: 
cağı iyilikten menediyorlar. kapı ve koridorlardan geçmiş: prensin s.ume.rliler~e verdiği sözü veya bir İhtıyarlar .Naraşa ogüd verdıler: - Haydi, gotıirun ~b; 

Cemil, sabredememişti. hususi dairesindeki erguvan renkli sa- hedıyeyı gerı alm~ çok ayıp sayılır- - Şi~diye kad.a~ soyumuzdan_ hiçbir Diyerek geriye çe~l ... J 
- E, şu halde .• köylüyü Çarlık a~ lona girmişti. Fakat daha kapıdan ilk dı. Bunu yapan bır adama selam ver- erkek, bır kadın ıçın bu kadar aglama- Kanlı topmğın c~ 

Jeyhinde bir ~htilale sürüklemek güç .adımını atarken, f(iminenin yanındaki m~ler, dükkan.ı v~rsa kendiaile alıt .mıştı, Naraşi Bu göz YB.flnt denerneç- -tan aeyretti. . 
olacak. Jcoltuğa gömülmüf olan Emmanın aeai, verış etmezlerd.i. Eger bunu yapan eiz delikanlılar dökseyd.i, hot görürdük. Ve kanlı toprak nebi" 

Demişti. yükselmişti: genç bir kızsa, onunla hlç bit erkek Fakat, sen ne kaleler zaptetmif, ne aur- ıSOnra. Tunça.Y,ln kesik~. 
P..oroçkeviç, derhal mu kabele etmi~· evlenmez, genç er.kekse ona hiç bir ları aşmıt bir erkeksin 1 Tunçayın 1ev- dini de nehit-e attılar.~·· 

T -Dostum! .. Aşkınızın derinlikleri- k d • ti: l ._! ız varmaz ı. . . . gioini yenernedin mi? Halk yavaş yavaş p! 

- Tabii değil mi yaaa... ~~ oha11cadlard da dKınızk.U .. artık, ~fsanevi Gudeanın, bu gıbı ınanışiara her - Naraşın sabn tükenm.işti.. fazla din- • • • la 

P k · · ·h "1"1 1 '- '-'\ · • ıoır a ınız. or uyorum kı, günün kesten çok kapıldıgıv ve riayet ettig·i ] ed. a - e ıyı, ı tı a nası oıaca~r.. ,_ .. d k P b • eyem ı: ,., O: 

Ga ba · halk h. · t t t ıoırın e, şu oca eters urg da, aşkın halde bunu kendi nefsinde denemeg-e K 1 1 d·ı· 1 1 N" D"d anJII' - yet sıt.. ın ıssıya ı a- b. f r 
1 

k • - a e er zapte ı ıt .. eur at 8fl ır.. MG.f, ce a ın Y ..., 
min olunacak ... Işe, Çarın etrafında - ır ımsa ı 0 ;ıca sınız. kalkışması kabil miydi? fakat, sevgi yenilmez .. ben ondan vaz- ilcoynuna bir küçük t-~· 
kilerden başlanacak. Her köşeden bir kahkaba dalgalan • Fakat, bu bir hak'ikatti. N arat Gu- .geçemem. torbanın içi altın dolu;,ll• 

- Anladım. Yani .. Rasputinden. mı ştı. Cem il, etrafına bakınmıf: dea yı görrneğe gitti.. ve kralın ağzı n- Diye bağırdı. lhtiyarlMdan biri: ne manalı bakışnktan ı: 
- Bravo. Çok i:Yı keşfettiniz ... Ras- - Bu aş~k, ben miyim}.. dan da ayni söz~eri işitti: . . -O halde yurdundan vazgeçecek- madan ·ayrıldılar. ,/'_

3 

putinin beynini yakacak olan kurşu • Diye mırıldanmıttı. - Saraya ugursuzluk getıren bır ~in, dedi, onunla ancak Sumer sınırları Nara~ kalabalıktan u -
nun tarrakesi, bir işaret olacak .. ve... p · E kahkah l kızı hala seviyor musun~ Taner onu dışında yaşıyabilirsin' Biz, onun yü • ka.sından bağrış.ıyorlards= 

renses roma, o a ar ara • b"" .. k T ı.._:::.. 1 V ka 1 ._ 
Kokteyl sarhoşu olan kadınların, ne- d •k h v uyu anrıya ~·Ş amıf. arsın • zünden yurdumuza uğursuzluk yai • «- Narat var o sıııı··· ~ 

sın a te rar agırmıştı: d .. k .. l ·· d h k k 1 h ~,.~ ş eli kahkahalarla salon kapısında gö- nı 0 u sun e er es urt u sun u masını istemeyiz.. «- Tunçayın başı 
rünmeleri, bu bahsi burada bir bıçak -Aşık.. ve yafıud maşuk ..• Böyle beladan. Zavallı Tanzerin başını ya· Naraş kendisini ço'k •even ihtiyar ızünün içine baktık- bit 
gibi kesmişti. Ve, o gece apartıma • :ince feylere pek o kadar alelım ermedi- kan da o değil miydi~ Şimdi sen de dostlarından da bir yardım göremernit- anadıh> jıdl 
nına avdet eden Cemilin dimağında ği için, ben ikisini daima birbirine ka- Tanzer gibi olmak mı istiyorsun~ Bı- ti. cc- Gerçek, o, derJl 
da heyecanlı bir sual düğümlenmif • !rıştınrını ... Ne ise .. hava, herrak ve r~k .. gözleri gibi, sönsün onun da .kal- * rek taşıyormuş In .. 
ti. Bu suni de şundan ibaretti: mehtablı. Lakin, fena halde soguk var. bı. C l d 1. d "k" · d f cc- Hepimiz Naraf ~ fii 

- Bu adamlar, çıldırmışlar mıL Hiç şüphesiz ki siz de üşümüşsünüz - Naraşın gözleri ~ul~ıştı. el Q In 8 m en 1 InCI e a .şasin Karakartalın f1 
Bir taraftan Çar1ığın haşmetll damga- dür. Lutfen, şu yanımdaki sandalyeye Gudea çok metın ve ıradeai kuv - Kurtuluş.. Gudea ~ile ~.ar.~yın~ : 
ısını alınlarında taşıyorlar; diğer taraf- ıoturunuz. Hem bana komşuluk edersi- vetli bir hükümdardı. · Gudea duasını bitiTdl.. - Bugun buyuk ~,.1.Jld 
tan da, Çarlığın bütün varlığını ayaklat niz .. hem de, söyliyeceklerimi daha ya- - Naraşi Senin gözlerinin yaşardı- Mabeclin dışı da içi kadar kalabalık- Tunçaym ltanı, bu f~ 1' 
altında çiğnemiye ç~l·•ııyorlar ... Çarlı- kından dinlersiniz. ğını ilk defa görüyorum! Bir kadın tı. den alıp götürdül .ı4; 
ğ.ın sukut ettiği gün, kendileri de derin Çarın yeğeni olan Crandük Dimitri için ağlıyan kahramanlar, ö1mü• sa _ Kapının önündeki merıner ta~ın üa- Demekten kendini 

1 

h ,. N" "bedd döııet ır uçuruma yuvarlanacaklar .. ihtilalin Pavloviç bir koltuğa gömülmüş; elin- yılır. Atalarımız bu yurdu bize bıra- tünde bir cesed yatıyordu. araşma.. en ·ıJ• 
.kan ve ateşleri içinde çırpına çırpma <leki sigarayı ağır ağır dudaklarına gö- kırken: (Büyük savaşlara, ağlaması- Cesedin üzeri örtülüydü.. cne koştu. Naraşın ev:ı 'fı 
ımah,·olacaklar. Acaba bunlar, ne dü- türüyor; uzun uzun çekiyor; sonra, nı hilmiyen kahramanları gönderinl) Herkes yere diz çökmüf: annesinden başka klınte, 

başını tavana doğru kaldırarak avur • demişti. Bu sözlerin gerçekliği kar • - Tanrım, sen bize uğursuzluk ge- uşağı vardı .. onları da bi' 
rr--·------------- dundaki dumanları havaya savuruyor- şısında boyun eğmekten başka ne ya- tiren Tunçayın kanını kabul eti Ve bizi zad ~tmişti. . . rrıel 

Bir Doktorun du. pahiliriz~ Tunçayın peşinden ağlıyan .dünyanın bütün uğursuzluklarından Naraş eve Rırer gır 

Gu··nlu··k senin gibi bir aslan yann bir kal · Jtorul kucakladı: J 
SALI (Duma) Jillecliainin ateşli azaaı Po- w. • • '·ı ey ı . B .. ~'L- .:Jd ..,,, 

'k . .. . . k h "ha . degıl, bır kulübeyı bı e zaptedemez. Dıye yalvatıyordu. - ugun maoea • 7. CJt 

Notlarindan (*) roç evıç, şoromenın e n r rengı k d ll ·· · ff k 1 bit · d d daki d Gudea, Naraşın omuzunu ~kşıya- Cesedin önünde aya ta. uran ce at, torenı muva a ıyet e .l 
mermerıne ayanmıf, u arın a sa- . (fl-. 

· .. b" be ·· 1e C ·ı· h k rak şu sözleri de ilave ettı: baltasını omuzuna kaldırmıştı. _A 
lllllml ır te ssum emı ın are et- Be kedil •w• G M~L d ) ·· · d ~ 
ı · · "'k"b d" d - n asianiann eştıgıni gör- Gudea ( ün~ aou u onun e 
erını ta ı e ıyor u. .. . 

rnek istemem, Naraşi Sen her zaman diz çökmüştü. Sumer kralı mahedın ü- ,....,o~--------

Genelerde 
Sinir buhranları 
Gerek erkeklerde ve gerekse bllhassa ya
radılışları ve terbiye! hususiyeleri icabı 

genç kadınlarda ve kızlarda görülen sı

nır buhrnnlarının sebebi tatmin edU -

memlş hlslerln bir ııksülamelldlr. Bu 
noktada çok israr eden meşhur doktor 
Fröyd'ün tamamen de~llsc de blr çok de-

Prens Yusupof, kapının dış tarafın- aslan olarak kalmalısın 1 Çünkü kedi- zerinden içeriye süzülen hafif bir gü • 
da duran uşağa, fıaıltı ile bazı emirler ler, her zaman kedi olarak kalacaklar· neş ziyasını görür görmez, kapıda du-
veriyordu. d l 1~d ı· · tt ır... ran ce ıa a e ını uza ı .. 

Cemil, Prenses Emmanın :gösterdiği Naraş söyliyecek söz bulamamış, Bunun manası; (Haydi, çabuk işini 
sandalyeye oturmuş: gülümseyerek Sumer kralının yanından çıktığı za • bitir!) demek.ti. Cel1at baltasına sani-
hafif bir sesle sormuştu: man çeneleri tutulmuştu. dı ve bir bamlede kurbanın başını vü-

1 - Beni bu kadar yakın oturtmamza • * • cudundan ayırdı. 
nazaran, her halde aöyliyeceğiniz ~y- Ur halkı Tunçayın kanı akıtılacağı Genç kadının başı yere düşmüştü. 

ı 
ler mü him olacak. günü bekliyordu. Cellat kesik başı saçlarından yakala -

hakiki sebebln tednvlslnl asıa ihmal e~ _ Prenses Emma, şakacı vnziyetini da- Ntuaş çok muztaripti.. Tun,ayın yıp kaldırdı ve sağa sola dönerek hal-

fa hakkı vardır. Bu sebeble kendilerinde 
blrdcnbirEı görülen herecan, asablyet ve 
şiddeUn bir taraftan teskinlle beraber 

memclldir. Ancak bu sayededir ki hasta
IItın sebebi aslls1 kcşfedlldikten sonra 
ynpılncak telldlller sayesinde tam bir 
sallll elde cdlleblllr. Bu hususlara aile 

ha hala muhafaza ediyordu. babasını aradı.. ka gösterdi: 
- Bravo azizim .. çok jyi keşfetti • - Kızını hana bağışla .. onu aevi • - İşte, Tunçayın başı ... 

.niz ... Çok mühim günlerde yaşadığı • yorum! Yerde diz çökmüş duran binlerce 
mız için konuşacaklarımızin da o nis - Diye yalvardı. insan kalabalığı, bir çift göz halinde 

reisierinin oldurru kudnr ane dottorları- hette mühim olması lazım. Bence en Taner: kesik başa bakıyordu. 
nın d:ı esaslı vazifeleri vardır. Yapacak - rnühim bir şey varsa .. o da, şudur ... Si- - Senden önce Tanrıya bağışla - Tunçayın gözleri y:ivinden dışarı • 
ları faydnlı ve lı.kllô.ne müdnfaalarile çok d b 

zi, üç gündenberi görmedim. Ve tabii· ım onu en~ iYa fırlamış gibiydi .. dili bir karıcı uza-
dcfıı sa.:ıdet ve scltunet yolu temin edll - T 
miş olur. dir ki; son derecede özledim. Diye cevap verdi. mıştı. M ermer taşın üzerinde duran o-

.. ....•.. Nara' için yapılacak bir İf vardı: muzlarından akan kanlar yerdeki top-
<•> Bu nouan kesip saklaymız, yahut - Niçin cevab vermediniz. Sadece Tunçayı kaçırmali. zak yığınını bir hayli ıslatmıştı. Bu 

bir albüme yapıştırıp koDeksiyon yapmıa. başınızı önünüze ejmekle :iktifa etti • Fakat, Naraş ta Tanzer gibi artık kanlı topraklar biraz aonra nehire a -
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor m.iz}.. Surnerden uzaklara aitmeti, kralm vi)- tılmak suretile, yurda çölten uğursuz-
ı-Jbl lmdadmıza yetltebDJr. ı }i:~ --------------..J1 . ,(Arkaa ftl'). züne aörünmeme ·~~-W.:,. T uzeJ..I .. mae olacakti . 

... 

Nöbet cl 
Eczaneler 
Ba gr.ce nöbetei olan 

dır: 

istanbul cihetindeJdler: 
Aksarayda: <Şeref). 

6
, 

ref N eş tc>. Bakırköyilll 
Beyazıdda : (Asador ~ oe nünde : CBeşlr Kemsll, 
CHüsnmcdd.ln). 
mal). Küçiıkpazarda : ~ 
yada : (Eroffios). şe . 
Hamdl>. Şehzadebaşınıl' 
.Beyoğlu oihetindekiıer: ~ 
G:ı.latada : {Huseyln ll. 1 
(Barbut). Kasımpaşad<l · 
nahtyede : (Dellii. sudJ)· 

glleciyan). Taksirnde ! 

Üsküdar - KadıkÖY ""e 
Büyükadada: (Şlnasn · 
naş) . Kadıköy 

d et). Kadıköy 
s1 Osman). Üskü<Jar 
tibad). 



Program 
U hdnriklinun 193') 

iSTA ·out 
ll riyata: 

S ;ı Po ta • 
fstanbul Gelir ve Para 

1 
ıı-ı. 1937 

Türk DevJet Borçlan 
• Pllk} Lira Lira 
. a Türk tni.WkW 12 50: Hava-

PIAkıa haflt müzik. 1325: Muh _ ,_ 7,5T. B. I 23.0> j',;, tl Ha:ı:1neB. oo,uo 
Pllt neşrıntı. ~ 7,6 T. B n 2ı.so Dahtli ıstıtru 9.5,00 
it&nı D~ri-tı· ,; 7,5 T. B. ID 11.525 Jo· , .. . 

· PlAkla dans mtıslklsl 19 30· • • 
ll: Doktor • • · Kon - Devlet Dt>ınıryollan Borçlan 
9etıı Pahrettın Kerim tarafından Lira Lira 

a Rıza ve a k d • 1 
ınusıkt r a a~an tar:ı!mdan Eı'ganı 97.50 ı Anadolu lveD36.5U 

sı ve halk ta kıl k~u r arı, 20,30: Cc- sıvas Erzurum Anadolu M 39.70 
ve arknda~ıan tarafından Tilrk 

ve halk • ., kıl S J Esh r u ,..r an, 21: Saat tıyarı \'e osycte cr amı 

tı :.trosu operet kısmı taratından bir Ura 
' · AJans ve b h 81 00 ht. Tramny :Jı,.ıJ la SOlola orsa aberler!, 22,30: . 

r. 10,00 Bomontı 

Terkos 
Y,SQ 

R\'RRE 
. Beetho,en'd 
havaıa en parçalar 18.20: Man-

kestra ~ 18 55 : Şarlular 19 30: Sen fo
. 1 15: Pi k neşrlyutı. 

Jo· lU UAPF.ŞTE 
· Muhteııt 
Pilk hU\'alar, 18 20: Şarkılar 

~ı na:e~rJyntı 20.50: i veçten Avrupa 

vaıan,l 22 5: Salon orkestrası. 23 20: 

PRAG 
Ope~t ın • 

Uslkist 20: Hafif müzik. 
22 20: Kuartet. 

. \'İYANA 
1 PiA.k ne r 
lo: Pr , ş Iyatı. 17.20: Muhtelif ~rkı-

lg<fan nakil · 
tınkll 

22
. · ıı: Isveçten A vrup:ı 

tangoıar. · Dans ha,·atan. 22.20: Muh-

VAn OVA 
Oda rt\1J31k1S1 

Pltık neşny · l920: Dans hnYalan. 
12: ltoro atı. 21: Stockholm'dan na-

""J l' hcyeu. 22 45: Dans muslkls1. 
arın kı 
llt· Proı:ram 

ltınetkinun 193'7 

riratı: 
isr~ı.,·BuL 

Plf\kla Türk 
PlAkJa mus.ıv.ı ı. 12.50 Hnva-

• • Name lO,OJ 

' Merkez B D. 93.00 A. Çimento 

ÇEKLER 

14,) J 

13,45 

K.r.J. LT. L Için 
taıerun t2 • )0 Dolar o, . \135 

F. Ftangı 16 932> Llret 15,0210 
-

NAKİT 

Kı1· ar.. 
20 F. Frnngı 117,00 1 ı Mark 28. J} 

ı Dolar 1 ~ 6/10 20 Drahm1 23,J(I 

ı İsterlin 622.0) ::o Leva 23,05 

20 Uret ıı.s,;,)J 20 Ley 14,JJ 

Borsa Dıpnda 
LK. L.&. 

KredJ Fonslye ~ Mübadll Bon. UJ,OJ 
1881. aenest OO,OO Oayrl • • O,OJJ 

1903 .. 183•00 Altm 10-40 
1911 • 97 ,Oıi Meddiye ()jJ 

Torik azhğ1, hams·i bolUuğu 
Bir haftadanberi devam eden fırtı

nalar yüzünden torik balığı çıkınamak
tadır. Bu yüzden.Qün balıkhanede 200 
çift toriğin çifti !)t) kuruştan .atılmış
tır. 

SON POSTA 
----~PP--~====c=::======~==~ 

... 

~ 

------------------------------------------------ ---------------------------------~ 
Plflk neşrıy thanı nıün . 13.25: Muh -a ı. 

1b ne:;rlyatı: 
SO: Pirıkıa d 

Hamsi ho.llaşnuş toptan kilosu iki ,~---------~--.. , 11 Dev: et Demir} o ı an ve L m~nlart is.etme Um um idaresi .la.1. ır1 1 
kuruştan satılınağa başlamıştır. DOYÇE LEVANT LİNYE 1 _ 

ans nıu 1k1 
Suat Dervıe ~ sı. 19.30: Konfe-

Dün ilk olarak tur fa nda kalkan ge- G. M. B. H. HAMBURG Beşinci işlebne mıntakasında F evzipaşa· Diyanbekir hatb üze ı ınde 
~ taratında ' 

aşlan ta ra ı n 20. Nezlhe 'e 
ından Tiı k 

tirilmiş ve kilo u 50 kuruştan mezad Doyçe Levant Linye Hamburg A. kilometre 290-294 "Fırat- Bekir Hüseyin, arasında toplattı.ı ak 
edilmiştir. G. Hamburg, Atlas Lev nt Linye kırdınlmak suretile " 10,000 m.~ , on bin metre mıkap balashn ı zar 20 30· TUr r mu:>lklsi ve halk 

ı Ork.est k nıus!kl he etl 21 · Saat · ·~ · ~~ • · • ·- · ---- A. O. Bremen 
ra. 22· Al TA 

30: PUıkJ · ans ve borsa haberlc- ---------------a SOlolar - . ................. ....................... ____ .... 

BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• 1dare tner:kezi: 
fiirkiye!st;?hui (Galata) 

e~ı §u beleri. 

Humt sene 
135~ -ı cı Kanun 
so 

2 inci KANuN 

12 
ResıolBene 

IVJ7 

.Arebr semt 
ı~ -Kasım 
6ö 

-----------
SALI 

İstanbul ___:_ 
11..or ' (Ga;ata Yenicami)·, , ~vıersin ' 

1' ana büros~ 
.,,.Q . 

rıı•torıa~ı..· 
oua fUbelni 

nık At·- --' ına, Pire. 

lfm· . • l llevı ba ka 
nbuı ve n nıuamelatı 

k' Galata şubelerinde 
ıralık kasalar 

c.. 

!\e.şrı) t l.d. : Selim Ra·•ıp E\H:Ç 

~AH IPLERI: f A. h"kreın UŞAKWGh. l S. Haı;ıp hhl ~ç 

~---------------------------------
Ziraat V ekiletinden : 

Sivil 
ve askeri aanat mekteplerinin makine ve demircilik kısım-

Intzun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 
Yeni 'Ve ziraat makinelerini kullanmayt hakkıyle ôğrenmi~ olup 

66 
açılacak zıraat işlerinde istihdam olunmıya talip bulunanlar

ehl?at ınektebi mezuıllannm şahadetname suretlerini, diğerleri-
ıyet v "k 1 l'b' d · ukl ~ı a annı ve her iki kıSt~ :a ı .ın e ~ımdiye kadar 

a fot ~ ışierden almış oldukları husou hızmet vesıkalan ile üçer 
lnder ogr~flarını bir istidaya bağhyar:ak tez elden Vekaletimize 

melen v · · bild" 1 · il e muvazzah adreslennı ınne en An olunur. 

"32, "157., 

POKER 
Tıraş bıçağı Y!!rine başka 

bir bıçak verirlerse 
aldanmayınız. 

Israrla POKER PLAy 
Tıraş bıçaklartm isteyiniz. 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah erasında azimet ve 

avdet muntazam postalan 

1stanbuldıı. beklenen vapurl r. 
1\kka yapuru 17 K.saniye do~u 
:!\laniı;;a vapuru 23 K.saniye do~ru. 
Milos ·vapunı 27 K.saııiye do~u 

Burgaz, Vtırna, Köstence için li· 
maııımızdım hareket edecek 

vapurlar 

i\fnnisa vapuru 25 1\.saniye dottru. 

Yakında Hamburg, Brem, Am·ers 
\'e Roterdam limıınlan içüı 

btırcket edecek vııpuiiar 

Glanı. L. M. Rusa vapuru 14 - 16 
K.saniye dogru 
Lipari vapuru 19 - 20 K.sMiye 
doğru 

Catania vapuru '27 - 28 K.fllutiye 
doğru 

Fazla t:ıfsi!M için Galata'da Ova
ldmyruı hmıında I>oyçe Levant 
Unye vRpur acentalı~ına mOrncaat 
Telı>fon: 447ti0-447ô9 ---------·' ıstanbul Ikinci lfHls meınurlu({un-

dmı : ::\10flis Yorgi Errcmidiye nid ve 
parara çe\'cllmesı mu.harrer D~ir
ınencili}c oıOtNıllik eşyanın 16-1-937 
Cuınnrtesı Saat 11 de Cibalide 1'aş 
iskelesinde o6-:l8-60 No : lu değir
mende fttılaca~ndan iste~·onlcrin 
mahalliııde hnttr bulunmaları ilQn 
olunur. ( 29213) 

Jsbmbul 1 inci lnrıs memurluğun· 
duıı : MUflis mauifaturacı Mehmet 
Zivn isinin aldı~ son şekll hakkında 
\'C."nıe~ck izahatı dinlemek ve lıu 
bııpln icab eden knrarlan ittihaz 
etmek için Masa İdare hey'etinin 
göı::terdifti ınzum Ozerine alıu~akları 
evvelce masaya kayıt ve kabul olu· 
mm nlacakblann J9-1-1937 Salı gtınn 
Saat 15 de dairemizde ynpıl cak top
lanınada hazır bulunınıılan ve bu 
toplanmııcta vekil sıfatile bulunacak
Janıı vckdlebıamelerini birlikde ge
tırıneleri uan olunur. ( 1.9214 ) 

ZOlırevl ve cild 1ıastn.lı.kltırı 

Dr. Hayri Ömer 
Ögleclen sonra Beyo~lu Ag-Rcnmi 
kurşısındn No. 313 TE\lefon: 43585 

ve teslimi kapah zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. Muham nev 
bedeli "109JO, on bin dokuz yüz liradır. 

Eksilbne 26/1/937 Salı günü saat 13 de Malatya i~letme bi ıas 
dahilindeki Beşinci 4ıetme Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklileri n 2490 No. lu arttırma ve eksilbne ve ihale l:anununa tev
fikan ve şartnarnede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle muvakkat ten inat 
makbuzlarile teslim şeklinegöre fiyat teklifini havi zarfların "zerine 
yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Malatyada 5 .. nci lşıetme Komisyon Reisliğine vermiş veya göndennİf 
bulunmaları ve teklif ahiplerinin de eksiitme günü saatinde ham 
bulanmalan ve aynca izahat almak ısteyenler de Malatya İ$1ebH 
Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel prtname Elam istu
yonunda ve Malatyada l~letme kaleminde, Ankarada Yol dairesinde 
ve Haydarpaşacia Yol Başmüfettişliğinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

"30 "155 " , 

Ziraat V ekiletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve Ziraat Makinist mektcbi mezunlanndan 

olup ta Vekiletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 
açılacak ıiraat işlerinde vazife almak isteyen meslek müntesiplerinin 
fiçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulunduklan mektebi, mezuniyet ta• 
rihlerini, şimdiye kadar Ü%erinde çalıştıklan resmi ve hususi vazi
fe ve qleri ve bu vazife ve illerden eynlma sebeplerini ve işe baş
lama ve aynlma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir istidaya 
bağlıyarak te% elden Vekiletimi:r:e göndermeleri ve muvauah ad· 
reslerini bildirmeleri ila;ı olunur. "Jl, '"156, -
~-----i-st_a_n,h __ u_I __ B_e_ıe_d_i_y_es_i __ l_la_n_ı_M_, _________ ı 

Haseki hastahanesi için 14/1/937 gününde ihalesi ilan edilen 
rontgen levaamına ait şartnarnede bazı tadilit yapıldığından eksilt
roesi 28/11937 gününe bırakılmıştır. Bunların hepsiı.e 3396 lira 7S 
kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi ve listesi levazım müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 249U No. lı kanunda yazılı vesika ve 
254 lira 76 kuruJiuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
yukarda yanlı günde .aat 14 de Daimi Eocümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (161) __ .,. 
~-~hisarlar U. ~üdürlüğündan : 1 

fabrikası aç ın ~artnamesi mucibmce 24 ton ma
zot pazarlıkla sa tm almacaktlt'. 

1 - Jdarem.izin lzmir 

2- Pazarlık 13/1/937 tarihine rastlayl!.n Çal"fanba günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki ahm Komisyonunda yapı _ 
lacaktır. 

3 - Istekiiierin şartnamesini almak iizere hergün, pazarlık için de tayin 
edilen gün ve saatte o/o 7,5 gtivenmc paralarile birlikte adı geçen komisyo
na gelmeleri ilan olunur. H388Q)ı 



16 Sayfa SON POITA: 
...... 

Avrupa da her sene daima zafer nltan ve madalyalar birineliiği kazanan 
BANKA KOMERCi1 

ve dlplomalar~a tasdik olunan 
iT AL YANA 

Hasan ve Nesrin kolanyaları halis 

limon çiçeklerinden yapılmışbr. Hasan 

kolonyası dünya kolonyalan fevkindedir. 

90 derecedir. Terkibinde su, boya ve 

fiksatör yoktur. Ruhi iztirapları, kalbi 

üzüntüleri, elemli duygulan, fikri yorgun

lukları ve bütün heyecanlan siler. Mef

tunları pek ziyadedir. Nesrin Kolonyası 

Hasanın yavrusudur. Hasanan limon çiçeği 

onda da vardır. O çok ucuz ve nefisdir. 

75 derecedir. Hasan ve Nesrin Losyonlan 

insana hayat ve ne'şe veren, çok cazıp ve 

modem kokulan camidir. 

Müthiş 
kadar 

ıstıra b lardan 
derin sükiin 

Ancak 
ll 

sonra bu 
ve rahat 

Kullanarak kazanılabilir.! 

RiPi 
Diş, bq, mafsal, 
romatizma, si
nir ve adale 
ağnlan da da
hil olmak üze
:re bütün ıstırab· 
lan derhal ge
ıÇirmekle, hara
reti düşürüp 

nezle, grip ve 
bronşiti izale 
etmekle haklı 
bir şöhret ka
zanmışhr. 12 sa
atte 3 tane ala
bilirsiniz. 

Gri ·ni tercih e • 
ı iz! 

-z_E-VCiM 
SÔYLENfıi rj ini rf. 

zevclm Nihad, da· 
ima söyler; u İlk 
.nazan dikkatinf 

CPlOeden - ve ııAld beni di
ıtcr kudınlardaıı temayüz 
ettiren- tenımııı ta bır gU-
zelli~i olmu~tur. Ve ilt\ve 
ediyor; bır çok genç kızla
rm yn burunlun pm·lak ve-
ya yüzlerinde bOyllk hQyOk 
pudru partaları görnıınr., 
Ben de her k•ıdın gibi pud· 
ra kullandım. Fnknt kull!w· 
dı~m pudrn. lınvıllnııdırıl
mış oldu~u için tabii bir gU· 
zellik tesiri bırakır. O ka
dur ince ve o kadur hafifdir 
ki adeta uçar. Işte bunun 

içindır kı Tokalon kremi 
muntazamen ve yeknesak 
olarak ya~'llır ve cildi hemen 
gayri nıer't ince bir gUzetlik 
tabakası kaplar. Hnrıct bir 
«makıyajıı ııınnznrası veren 
modnsı geçmiş ve a~r pud
rn.ıırdan tamamen başka ve 
cıddeıı tabir blr gUzellik te
min eder. Yeni keşfedilen 
lm şayaııı hayret havalandı
rılmış pudrayı kullanmakla 
pudra bakkındaki bUtOn ti
kirlerinizi alt tlst edecektir. 
Hemen bugUnden tecrQbe 
ediniz. 

olo ya, los n e avanta art 
Hasan Javaotaları bir dalması bir çiçek 

serisidir. Bir cennet bahçesidir. Ule, Şipr, 

Divinya, Nergis, Menekşe, Milflör, Leylik, 

Güller, Revdor, Origan, Yasemin, Krep

döşin, Neroli, Suvar de Paris, Pompadur, 

Aşk gecesi, Dağ çiçekleri, Bahar çiçekleri, 

Kukaraça, Pupi, Zambak, Amber, Fulyalar, 

Nadya, Cennet çiçekleri, Gençlik, B~ş 

çiçek, Amorita kadın eli, Fujer, Şanel La 

Rumba, Müge, Karyoka, Florami, Skandal, 

Flör Damur, Çiçek demeti, Limon çiçeği. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, E.kişehir, 

Beyoğlu, Beşiktaş, 

~ ...... 
Sermayesi Uret 700· 

ı,sı 7 İhtlyat akçesi Liret :_'.ır;le 

Merkezi İdare: fılllP 
İtalyanın başlıca şelllP 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, A\'USW~ 
rlstan, Yugoslavya, ııoın 
gnristan, Mısır, AmeriP 
Miıttehldcsi, Brezilya, şJ.ll~ • 

Arjantin, Peru, EJt\'11 ~ 
Kolumb!yadıı 

AfUyasyonlar tJ 
İSTANBUL ŞUBE l'l 
Galata Voyvodn caddesi.,_ 

Palas <Telef. 44841 12 ıl 
Şehir dahilindeki actı' 

istanbulda : AlaleınciY•11 f 
Telet. 22900 /3 ll 12 ~~ 
lu nda: İstiklül caddesi Ş !ll' 

tzl\rtııl' 

Doktor Haf1Z c•"J 
Dahılıyo mütebal';;o. 

Pazardan manda ııe ~ 

Divanyolu(104) No. Tel6# 
Tel. Kımdilli SS -~ 

So!luk va Rutubetli havalarda ~ F 
Grip, Nezle, Boğaz olmaJJJ 

R OMATıZMA 
LUMBAGO 
SlVATİK 

ağnlan T E S K t N 

TÜRK AL TQNİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: ıo,ooo,ooo İngillz lirası 

Türkiyenin başlıca ~ehirlerile 
, Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 

Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

------------

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2). 
iSTANBUL 

/ 

ve soğukalgınlığından kor~ 

AKRioOm 
kullanınız. Akridol, bul~' 
talık!arın alınmasına lll~is 
ğu gibi boğaz ve badeJJ' fa 
haplannı da pek çabuk r ,, 

Her eczanede billll 

15 tanelik kutusu 35, 40 :le 
kutusu 70 kuruştot• 

ı _ !.?.~nın~!~!~~!ir.sU-1 
tunun iki satırı bır (santım) LJ!:ı::IS:E:'l:~;ı;;;::::~:::::::~EIIIIIIIı:!iiiil_..~~;::;::z:mECiöi:i~~cı~~ 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı ~unlardır: 

Sah1!e 

• 
• 

: ı - 400 kurq 

1 - 250 • 
ı- zoe • 
'- 100 ll 

Dl~er yerler : 60 • 
Bon aahlfe : - 31 • 

3 - Bir Eantirnde vasaıt (8) keli
me vardır. 

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

D 
mp ı 
En pa~ııı:, 
kuvvetı 

ı . l •illiZ• Her yerde Dalmon markıtsun ısrar a ıs e~ cıei' 
Umumt depolar ı Tabtakale 51 No. lu Poker bıçı•tdnrı 1,q 
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