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anca a en e Türk kani ak1t1ld1 
~ntakyada SO O Türk Ay yıldızlı bayraklarla nümayiş yaptılar~ 
ansız Kabinesi yarın Cumhurreisinin başkanlığında toplanıyor 

MO.ŞAHI.T''ERl.N GÖZLERI ÖN0NDE ,-------. -.--.----.... 
L Çanakkalede fecı bır denız kazası 

eyhaniyede 3 Türk öldürüldü Bir İngiliz vapuru bir 
sekiz Türk 'yaralandı motör batırdı,. 6 ölü var 

--f·....,oe.._ .. ___ ,~-- · · ·- · ·- Kaza Maydos önünde oldu, gemi 
ransadakl Sancağın her tarafında süvarisi nezaret altına alındı 
S 1

1 y t V At t •• k • t • J -l Al Çanakkale, 12 (Hususi muhabirimizden) - Bugün Boğazda feci bir a S 8 .1 aşasın a Ur , lS lK. a ~::~.i:":ı':;a~~m~~:~;~.:~iı~i.:.ı;:ı·~:~r~a~:~:;:a:·::;;k.::'~.~~o:ç: 
m u ht e k ir 1 er i . isteriz sesleri yükseligo :~;,::.Hüseyin reisin idaresinde Ticareti Bahri narnındaki motöre çarp-

Müsademe gayet şiddetli olmu~ ~ motör derhal batmışlır. Motörün içi 
yolcularla dolu olduğu söyleniyor. Fakat içinde bulunanların adedi tesbit 

edilmemiştir. 
' ınaskeli profesyonel 

fa kecilerin oyun-
rını çok iyi anlamış 

- bulunuyoruz 
t' -· .&...Jıı ılemki T" • ll(" "T' -----

1ki At .~rkıye i§ini bilir, ma-
aturk arkasındaki mille-

Ankarada toplanan ecenbi gazeteler muhabirierine Hariciye 
Vekili Fransanın son teklifini beklediğimiz; söyledi. KUrt ve 
Çerkesler de mUşahitlere Türk olduklarml, Türklerle birlikte 

lstik1AI istediklerini söylediler 

Şimdiye kadar denizden Ü kişi ölü olarak çıkarılmıştır. 
12 numaralı gümrük muhafaz.;ı motörü ile Ingiliz vapurunun sandalı ta

rafından 10 kişi kurtarılmıştır. Kazayı müteakıp adiiye tahkikata başla
mıştır. Vapur serbest bırakılmı~. yalnız süvarisi Hesi Fakuhor nezan·t 
altına alınmıştır. 

Müddeiumumilik ve Liman tahkikata devam etmektedir. 

1 

~T4tıücJir;kJ.ıö:yrl~ğ~ndan emindir, o hal ---
mutlak u dela bu unsuru 

a ına"l" g up edecektir. 
•zan • M 
• ancak ın Ulifttln Birgen 
t eselesinin son safhası-
nın Avru d 
crnrnı·y"t?a a kopardığı fırtına-

"' ıni .. 
nhyoruz. Şi ~un geçtikçe daha 

hün ve be rndıy~ kadar Avrup:ı
n halis b' Yn<:~mılel nizarn ve hu
gösterrnişırb ll'ludafii olarak kendi-
rden b' ulunan bir memleke-

ıre ayakı 
gcrginliği ~nıveııniş ve son 
ıunun görüıhad~ıne kadar gelmiş 
kaya tah ınesı, ortada daha faz· 
b arnın"I" ulundu. u u olmayan bir me· 
olmuştu gunun anlaşılınasına se· 

(D r. 
evanu, 2 . 

Muşta iki nehir dondu 
Üzerinden arabalarla geçmek mümkün oluyor, fakat 
birisinin bir noktasında bu:ı.lar kırılınca bir araba 

hayvanlarile beraber nehre göınüldü 
Muş (Hususi) - Bu yıl burada evvela kulağını koyar, dinler, eğer al

şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir. tından su şırıltısı işitmezse o zaman 
Karasu ve Murad nehirleri baştan başa buz tabakasının üzerinden geçermiş. 
donmuştur. Atla ve araba ile bile buz Fakat buna rağmen iki gün evvel 
tabakaları üzerinden karşıdan karşıya Kara&tda bir facia olmuş, böyle tilki 

Sitaraf Miifalıitlet' Istanbuldan geçerlerken geçilmektedi~ .. Buzların araba ve .hay· izine uyup buz tabakası üzerinden 

Paris 12 (Hususi) - Başvekil Blu- Iautı yapacaktır. . . vanl~rın ~.eçışı~e ~ukav.~me: e~~p .. e- geçm~k i~teyen Hasik .köylü Halid a-

p 
· e avdetinden sonra, perşem Bu toplantıda umum siyasi vazıyet demıyecegı eskı bır tecrube ıle olçul- rab sıle Karasu nehrınden geçerken 

mun ans ilh t ·ı k ed' h · b k b .. ü kabine Cumhurreisi Lebrö· görüşülecek ve b assa spanya ı e me t ır: ne rın tam ortalık yerinde buz ta a a-
n~n ~şkanlıit altında mühiın bir top· (Devamı 10 uncu sayfada) Buz tabakalarının hangi noktası~- sı lrmlmıştır. Halid büyük bir çevik· 

~ci sayfada) 

~a ___ g!__z_e_;,te.:.:ler:..:.:in::in:.._:S::an:_:ca:.::,k....,:d::.av:.::a~s•_e_tra_fl_nd_ak_i _n.....;eş:....ri.:..ya_ta_~ ı i S ffi e f i n Ö n Ü 1 

ransızi ar, Sancağa Hariciye Vekili ile 
ançik gibi muhtariyet istanb'ula geliyor 

da tilki izi görülürse o noktadan geçıl- likle kendisini buz tabakasının sağlan-t 
mektedir. Çünkü tilki pek çürük olan yerine atmış, fakat iki öküzü ile araba· 
buz sathına basmaz, buz tabakasına (Devamı 1 O :uncu sayfada) 

tnıeg" 1• du··şu··0u··yorlarmış · Ha~~r .. a~dığımız~ gör~ ~~şvekat~-
met lnonu ıle Tevfık Ruştu Aras bır 
iki güne kadar Ankara,Jan şehrimize 
gelecekler ve Atatürk'e mülaki olacak: 
lardır. Tevfik Rüştü Arasın Atatürkle 
görüştükten sonra Cenevreye gitmesi 
muhtemeldir. 

Listik fabrikalarının 
kapanışı piyasada 

şiddetli akisler yaptı 
acar gazeteleri "Sancağı Türkiyeye iade etmek 

en güzel hal yoludur, diyorlar 

• • 

,tdiainc v ·ı b 'h · f tl~ en en muhtariyet tekli Ue daima ir ı illA ve milcadele 
"' baline sokulan Dançing tehri 

(Yausı 10 uncu uyfada) 

F abrikatörlerle am eleler ayrı ayrı makamlara baş· 
vurdular, kunduracılar da telaşa düşerek bir başka 

cepheden teşebbüslere giriştiler 

Klod Farer 
caddesinin ismi 

Memleket içinde bulunan kauçuk 
mamulatı lastik ve kaloş fabrikaları
nın hep beraber tatili faaliyet kararı 
vermiş olmaları da günün mevzuunu 

k ı d ı ie§kil etmiştir. • a ) r ı ı Y 0 r Hadisenin tetkikine Ticaret odasınca 
ı ::;:, 0 rlj da ba~lanmıştır. Bu fabrika sahiplerinj 

.. •• \ ) w den birkaçı dün Ticaret odasına davet 
Turk duşmanlıgını bu sefer edilerek kendilerinden izahat aıınm 
bütün çıplaklıgı ile gösteren tır. 

h 
· · h Adedi dokuzu bulan bu fabrikaların 

Fransız mu arrırı akkında .. ~apanması üzerine açıkta kalan 2::>00 

belediyemizin verdiği karar arnele aliı.Şadar makamlara başvura • 

Ş ka · d v b' k k . rak bir çarei hal bulunmasını istemiş
ar " aıt yaz ıgı ır ta ım r~n sız ~crdir. Bu meyanda aralanndan seçtik 

v~ manasız eser ve yazılarla, bır ara· leri bir heyet iş bürosu başmüfettişi 

l
lık kendisine «Türk dostu)> süsü ver- H31Cıka da başvurarak keyfiyetin iş bü 
dirrneğe cckendince)) muvaffak olan rosu carafından da tetkikini dilem~ -
ve hepimizin mahiyetini pekala öğ- Ierdir. l 

(Devamı 10 uncu sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) 
f.tanbul lt Biiro6u Bq 

Müfettiti Haluk 
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He •• gun 
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f'ransadaki siya3et 
Mulztekirleri 

'IR es ·rı. li !Ja:kale: 

Eski zamanlarda bir memleketin 
terakkisinin derecesini anlamak için 
kadınıanna bakmak kafidir, derler· 
di, bu cümleyi bir atalar sözü saynr
lardı. 

- - """""- -"" --- -· -

SON POSTA 

20 inci asır terakkinin derecesini 
ölçmek için, el ile tutulabilecek, göz
le görülebilecek daha maddi bir ölçü 
buldu. 

a Terakki ölçüsü •• a 

Bugün bir memleketin müterakki 
olup olmadığını anlamak için o mem 
lekette tüten fabrika bacalarınm, ba 
sılan kitaplarm sayısına bakınız, al
danmazsınız. 

1* HERCü BiR FIKRfil Bal ayı 
_Seyahati için en 
Yer neresidir? 

lgi 

Sözün 

Sahi mi? 
V allahi 1 

~-------lam~~ 
- Dışarda kar yağıyot• 
- Sahi mi? 
- Vallahi! .• . . 

. . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . • .• ····ıcJiı 
- Dün bize Naciye ge 
- Sahi mi? 
- Vallahi!.. .. ····· . . . . . .. . . . ... . . . .... .. .. it 
- Greta Garbo'nun b' 

yacakmış. 

- Sahi mi? 
- Vallahi!.. 

........................ ···~ 
- Yeni bir şapka ald 
- Sahi mi? 
- Vallahi! .... .......................... ]; 
Lisana girm~ hiç bır 

leyhinde bulunmam.. fal< 
- Sahi mi? 
Sualile: 
- Vallahi. 
Cevabı yok mu? Işte bt 

cevabının bir an evvel ~ 
atılmasını istiyorum. .1{ ~ 
"llerim olsa her elimi bır 
•.• ıl önüne tutacağım ve: 

- Sahi mi? ~ 

• 
] 

nin csn» sı ağzından ç . 
zını tıkıyacağım. Muhatabl t~tso 
aynı tarzda: l\ tı 

- Vallahi.. lnı 
Diye ccvab vermesine 

rakmıyacağım. 

* Kelimelerin şekilleri Jll~ 
zılış tarzları mı güç? Yo ıı 
liınelerle iltibas mı bıl5e 
Bunların hiç biri değil, lt 
fade ettikleri mana, ve b~tı 
tında gizlenmiş olan ıı 
hem çok fena! 

- Sahi mi? 
Sualini soran şunu deil'l~ d 
- Sen daima yalan sôY :ı.n., 

sansın, yani yalancı diye ~ 
sakın bu da ya lan olmasıl1 

- Vallahi! 
Cevabını veren 

etmiş oluyor .. 
- Vallahi!. 
Demekle: 
- Şimdiye kadar sô)' 

hepsinin yalan olduğunu ~ 
rim, fakat bu sefer söyle 

l n 
d şe 
İ.sp 
):>ıla 

. . il' ola 
karşısındakım kab 

değildir. 

Diyerek 

l3 * . A 
Her halde yalancılıklıt.JI Eıar 

rnek fena bir !iCY, ve bu ı 
- Aldım, kabul ettizll! ıet' 
Diye benimsernek dahil f 
Dil alışkanlığı, deyip 

şıyor. 

Kendimizi yalan söyıeıneıııı: 
- Sahi mi? 
Sualine maruz kalmaJ%11~ 

•ll 
lım. Bu daha iyi değil Jlll• 

Dil alışkanlığını ortayıı ç 
dise ortadan kalksın ve ne 
de basit şey için: }1 

- Vallahi, billahi, ta119 

ler le ka rşımızdakini iı-11 
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İspa yol Fasını paylaşmak Partide Kültür ve 
Dış Bakanları 
izahat verdiler is eyen devletler çoğaldı 

eğer Fransa İspanyol Fasını ele geçirmek istiyormuş Yozgat ilk okul öğret-•• menlerinin vaziyetleri 

utün dünya gazeteleri İspanyol Fasile meşgul. Bir İtalyan Ankara ı2 <A.A.>- c. H. 
Z t • U F d b • Partisi Kamutay grupu bugün 
e esı: ransa hırsız var ! , iye ağırırk en Ingiltere t2/I/9:J7 Antalya saylavı Dr. 

" k k J J h f t k d• d Cemal Tuncanın Başkanlığında 
Borli SOgU an 1 IğıDl mu. a aza e me te Ir, iyOr toplando. 
ını,ı,:j,. 1_2 - Havas Ajan dan dün sefirlorin kabulü sı- 1 -yozgat Saylavı Emin Dra· 

kfırnr>otini~rınden: Fransız hü- ·, C:, 9 N V rasında yapılmış olan ve Al- man, Kamutay Parti Grupu Baş-
bir ültım Goncra~. Franko- manyanın, tspanyanın ve müs kanhğma verdiği bir sual takririn-

re:-rni b" atom gendereceği temlckelerinin tarnarniyetine de: Yozgat vilayeti ilk okul öğret-
ır membadan bildiril- her ne suretle olursa olsun menlerinden bir kısmının mahalli 

Berlin~r B dokunmak tasavvurunda bu - idnrece hizmetlerine nihayet veril-
letesi diyor ~~~ser Zeitung ga lunmamış ve hulfı da bulunma diği ve bu yüzden bazı mektepler-

«Bütün bu;Iar makta olduğu şeklinde bulu- de tedrisatın durduğu ve bu öğret-
anyol F Fransanın nan beyanatından bahseden menlerin haksızlığa uğradıkları ifa-

tediğin" .?sını ele geçirmek Le Corres pond.ance Diplama desile vaki şikayetleri üzerine Kül-
Di~ ı gosteriyor.b tico Politique gazetesi diyor ger gazet 

1 

k" tür Bakanlığının yaptırdığını işit-
ir kaplan h e elr, B lurnun ı :B .. 1 . .. 1 t A 1 tikleri tahkikatın ne netice verdiği 
tedi ~in· .. am esi yapmak « u soz e rı soy e en allli , lrlf grıı' SOylcmcktedirler An esassız !Uıamlar ve şüpheler· ve bu usulsüz hareket vaki ise mü-

:te ~.:., ";" böyle bir hamle· dir.> sebbipleri hakkmda ne muamele 
Ili soru/ cdoeek mi?> suali- Meibu devletler yapoldoğo ve bundan sonra bu gibi 
tettoği ::: ve. ilk Iabmda n eş- Moskova 12 - Tas Ajansı hallerin vukua gel me m esi için Ba-

any Ulcdol bir makalede Ispanya! Fasını gösterir harita bildiriyor: kanhğm ne gibi tedbir aldoğı hak-

talarına a:~n f:nparator Viihelm'in ha-ı ve bu gemilerin İspanyaya tank ve Alman Faşizminin Avrupanın ce- kında Kültür Bakanlığının Parti 
lıu gazete ':ıuy~ğini ileri sürüyor ve harp malzemesi ~unnkta olduklannı nubl şarkisine yayohnasmo mevzuu grupunu tcnvir etmesini istemekte 

«A Yor kı- "lA 1 kt d" bah ed · 1 "d" gadir had· : ı ave ey erne e ır. • s en bır makalesinde, zvestia ga- ı ı. 
tnany ısesı hnrpten 1ki Al ""f lilla Alın ::.,.~i....__._~~: K""lt"" B k nınm ıza" batı . anın tes d.. evve .n e an ......,_oaıu~ zetesi diyor ki: Almanyaya kolaniler u ur 

8 
·a bın bir ını 

1
.a ufe bırakılan siyaseti· Londra 12 (AA) -Times dıyor ki: v ·ı . h kk d ki tal bı . . h Kültür Bakanı bu suallere birer l11rn sa ıdir N ' · d M 1.11 erı mesı a ın a e ,ıerını er anya ki • asyonal - Sosyalist Bütün raporlar, hali hazır a e ı anın "dd 1 . F . . birer ve bütün tafsilatile cevap ver 

Plan haını ~Ye Hillerin yeni bir bil.ôınei bir Alman üssü balırisi hali:ıe an !' et endoren Alman a~ostlerı, miş ve filhaklka Yozgat ilinde bazı 
VetıniYecees~en bahsetmek fırsatı- ge~ olduğunu teyit etmektedir. Tay aynı zamanda, Avr~pada ve bılhassa uygunsuzluklar olduğunu ve bun· 
Fukat b ktır. yare meydanı ile deniz tayyarelerine Şarki Avrupada bır metbu devletler ların da on beş öğretmenin acizleri 

bından çıku Dıakale Angrifin ikinci ta- mahsus istasyonu, Alman teknisyenle- sistemi kurmak istemektedir. dolayısiyle mahallince tekaüde sev 
Dığer gnn;ı~ıştır. ri tarafından işgal edilmekte ve Jun· Burgos Hükumeti Protesto Ediyor keditmek istenildiğini ve fakat Ba-
n ve «tn~s~ler Fransız hazırlıklarm ker ve Dormier tayyarelerl tarafından Salamanka 12 (A.A.)- Bir beyan· kaniıkça gösterilen sebepler kafi gö 

dan. bahsetın~~e~e haydutluklnrın- kullanılmaktadır. .. .. . name neşreden _Burgos hükumeti Fas- rülmediğinden tekaüt muamelesi 
'1'inı ,. dırler. Hemen hemen butün Ispanyol me - ta Alman tahşıdatı hakkındaki yalan kabul edilmiyerek bu öğretmenle-

Londra, 1ı es ın haberleri murlan gitmişlerdir. haberleri protesto etmektedir. rin başka illerde daha bir sene tec-
•İ~panyo} Usil~~~-) -Times yazıyor: Tetuanda da başka bir hava üssü var Sahillerin Kontrolü İti Suya Düştü rübe edilmek üzere vazüe başmdn 
uşavirierinin 1~1fı ve ~nl~rın Alman dır .. Orada duran Alman .. tayyareleri Londra 12 (AA.) _Siyasi maha- bulunduklarını, maaşlarnun müem 
rnenin ın t . tarıhlı muahede· 12 ile 30 arasında ve hatta bazan daha fl 1 l h'll . . k tr 1•. .. men olduğunu, tedrısatın mevcut 
Uh:ı}if ha~~ıne değilse bile rubu na fazladır. ı : 

1 
s~ to ~at ı .e~~ nın on ° u u- okullarda durmadığını, ancak il büt 

Yerllleri et ettıkleri &şikardır. Fa- Fransa «lıırsız vnr!a diye bağınrken mıt erını ·ay. e ~ış ır. . . . çesinin darlığı dolayısiyle bazı okul 
lan Faş· arasından toplan kt R 12 (AA) p 1 d' R Bu mahafıl, dun harıcıye nezaretın- larm halen faal olmadıklannı, bu 

ıst nın· 
1 

ma a o- oma, . - opo o ı oma d S S 1 H .1 ~ 1 Ed M ı şeo verecek ~~ enn ndedi gittikçe en· gazetesi, İspanya meselesinden bahse· e ir. amu e or 
1 

e 
1
' • en ve .. · okullann da faaliyete geçmeleri ça 

Panyol Fas ır surette artmaktadır. den yazısında diyor ki: ~~atfıeld ar~ı-~da . yapılmış_ olan go- relerine tevessül olunduğunu ve 
llılan iktısad:Oda Almanya hesabına ya Bu mesele hakkında Londra ile Pa· ruşmelere buyuk bır ehemmıyet atfet- müsebbiplerinden birinin veklilet k1•••k ınab. ' Işler de endişeyi mucip ı·is arasında noktai nazar ihtllliflon mektedirler. emrine alındogını ve dilierieri hak-

abnlü için '~ettedir. Yinni bin askerin mevcut olduğu artık şüpheden ôzade- Bir Sovyet Gemisi Daha kında kanuni tn ki hata tevessül edU 

A 
13llndan ...,. azırlıklar yapılıyor. dir. Fransa, Fas meselesi dolayısivle Santander, 12 (A.A.) - Erzak miş olduğunu, diğer vilayetlerde bu 
lma 44Aaada birk h f d b · ı d' b ~ k • ve mümasili hadise olmadığını, esa-~ n harp . aç a ta an erı chırsız var.• ıye agınr en Londra yüklü bir Sovyet vapuru Santander ~•rk &ııhiııer~eınoleri bllii fasıla Fnsm soğuk kanlılığını mtılıofaza etmektedir: arıklarında lspanyol asilerine ait bir sen kanuni müeyyidelerin de buna ınde dola ktadır ıl ki ı 1 a da · hil ,. irnkfuı vennediğini söylemiştir. Ne 

'l'
. lin şma .» Nas ~ aynı veç · e hareket harp gemisi tarafından rnüsadere edil· ı· d · ırncs b rp ınalzeıncsi evıemektedir. ıce e verılen izahat gerek sual sa-

Reınııcriıılıı undan sonra Alman ticaret Hillerin öz! • moştor. hibince, gerek umumi heyetçe kli.fi 
"'M; fanliyetınden bahsetmekte Berlin, 12 (AA) - :tler tarafın- k Mn~rbid 1.~ (~-~A·~. . Müdafaa görülmüştür. ., k onseyı ugun og e uzerı aşağıdaki Hariciy Vekilinin izahatı 

F
• Q• SQdzmzz 1 y lı b • d tebliği neşretmiştir: 2- Bundan sonra Haricıye Ve-

/ 
ara Ir OmUZ Cumhuriyetçiler Madridin garbın- kili Dr. Ar~ Slyasi vaziyet hakkın-

• l lSfznin bı•r adami par , ı d da asilerin hüc~munu püskürtınüşler. da malfunat venniştir. Buna naza· 

l 
Ça a ı b"lAh ukabıl hu-cum k d"" ran vaziyette kaydalunmaya deg~er 

Stl.kla~[z•d• ı a ara m a geçere uş-manı Majadahonda, V.illanuvea, Der- müsbet veya menfi bir tebeddül ol-

zr , Kann fazlalığından Artvin pnrdiallo ve Posuloya doğru sürmüş- madığı anlaşılıyordu. 
" k·· k b 1 Mcmurin kanunu 1\..Ud •• --- • oy ve asa a arına ler ve Lacarogne yolunu a~'mışlardır. 

Sayfa 3 

• Antakyf:! meselesi ve 
göze batan 
samimiyelsiz/ik 

• Propaganda silahı 
Yazan: Selim Ragıp 

A ntakya ve İskenderun Sancağı • 

nın mukadderatı hakkında bir 
kaç zamandanberi Fransız matbuatın • 
da çıkan yazılara bir yenisi daha inzi· 
maın etmiş bulunuyor. Bu yazıyı ya -
zan cTan• gazetesidir. Yazdığı bend 
ikincikanunun onunda çıkmıştır. Kısa 
hülasası şudur: 

Türkiye Hükumeti §imd"ye ka • 
dar Sancağın idaresi hakkında en 
ufak bir itirazda bulunmamı§tır. 

Fransanın Suriye ile yaptığı son 
anla§ma üzerinedir ki bu Sancağın 
da Suriye ile aynı müsavi hakka 
sahib olarak iıtiklal kazanmasınr 
i.temi§tir. Halbuki bu istek Suri • 
ye - Fran•a anlCJ§masına muhalif • 
tir. Çünkü Suriye - Fransa itilcilı 
ile Fransa Suriyenin arazi tamami 
yelini tekellül etmiı bulunuyor E. 
ğer Türkiyenin dediği yapılına Su
riyenin bir kısım toprağı parçalan· 
miJ olur. Bu sebeble, eğer Parisle 
Ankara arasında 1921 itilalınm 
nazarı dikkate aldığı muhta • 
riyet esasianna uygun ve Fransa • 
nın müzakereile bulunabileceği bu 
yegane esas üzerinde bir aniasma 
hasıl olabildiği takdirde me~ele 
halledilmit olacaktır. 

Görülüyor ki Fransa, evvelden ve· 
tilmiş bir kararın tesiri altında ve bit 
fikri sabite zebfın olarak Sancak me -
selesinin müzakeresini yapmak isti -
yor. Halbuki bir itilafa varmak iste • 
yen taraflar, evvelden veri~ karar
larla değil. hakikaten anlaşmak fikri 
hiHisile müzakere masasına otururlar. 
Mümkündür ki Fransa Suriycye şu 
veya bu vaadde bulunm~ olsun. Fa· 
kat onun vaadi Türkün vaadi değıl -
dir. Hele bu vaad Türkün hakkını ;s
tismare müteallik olduğu gün, bıu 
karşı gösterilmiş bir husumet olur. 
Biz, Sancağın Suriye ile müsavi haK -
ka sahib olmasını istiyoruz. Fransa o 
nu Suriyeye tabi bir müstamere 
parçası haline getirmek istiyor. Kirnın 
doğru, kimin yanlış gördüğünü, bu te
l8.kk:i dahi bütün vüzuhiyle isbat ediyor 

* Umumt Harb gösterdi ki bir muha • 
rebeyi kazanmak için yalnız top, tü • 

fek, ve askere 
m[li.k olmak ka -
fi gelmekle bcra· 
bcr bu vas ı tala -

rm dfınunda bulunan diğer bazı vası
talar da büyük muvaffakıyctler temır 
edebilir. Bunlardan bır tanesı 
propagandadır. Nitekim son hadı
seler münasebetile Fransızlar bu va • 
sıtaya başvwmakda tereddüd etme : 
diler ve Almanların İspanyol Fasına 
asker çıkardıkları §Ayiasını ortaya at· Us ··r d l ~ 3 - Memurm kanununun tadili 

l<Ud· nıu tüsünün sözleri omuz ar saldırıyar Elde edilen yeni mevzilerde temizle- hakkında c. H. Partı grupu kornis-
liU.sey: ~J':A-> _Kudüs müftüsü Artvin, 12 (A.A.) _ Karın fa:zlalı- me hareketlerine devam olunmuflur. yonunun iıazırledoğı rapor ve proje 

litlini te:rn ksadımız Filıstının istilt- ğından dom-qzlar kOy ve kasabalara mi Nuri Conkerln nin esas prensipleri etrafında bir -
davasını bm etmektlr• demış ve Arap yorlar. Borçkada kasabanın yanında çok hatiplenn ve hükt1mctin izaha-

tılar. Fransızlarm m.aksadı açıktır: Bu 
haberin bütün dünya efkan üzerinde 
hasıl edeceği ilk reaksiyondan istifade 
etmek ve belki de, İngilizleri Alman -
ların aleyhıne harekete getirmekti 
llk dakikalarda beklenen tesir hasıl 
oldu, fakat yalanın kuyruğu pek ça -
buk meydana çıktı. Eğer böyle olma
sa idi, İspanya vekayii, ~imdi, bambaş
ka bir §ekil ve islikarnet alırdı. 

en l<r ~ surcııe ilk defa olarak res- yaralı bir domuz bir adamı parçaıa- Ailesinin teşekkürü tı dinlcndlkten sonra bu projenin 
bildinn.ı§: ıyet tahkık komısyonuna ve birıni de yaralamıştır. Bu fırsattan Ankara. 12 (Hususi) - Meclis i- bir teklifi kanuni halinde Karoutaya 

r. istifade edilerek kazalarda ve köylerde kinci Reisi Nuri Conker'in vefatından sunulınasma karar verilmiştir. 
Bir j • sürek avlan tertip edilmek suretiyle mütevellit teessür devam etmektedir. '--------------rJ 
Ta llgiltz askeri şı_ddetıi müca~eleye başlanmıştır. şim * --·-···-... -··---·-------

Y1Jares1· dı"ı"ştu•• dıye kadar VilAyet dahilinde avianan Nuri Conker·in hastalım ve nihayet D • 
L 

domuzların adedi 500 - o· enızlide kardan yollar 
Selim Ragıb 

Denizli, 12 (AA.)-Dün gündüz \'e --·--·-.. .___. .............. - ................... -

gece durmaksızın kar yağdı. Her taraf ltalya propaganda Nazlrı 

h ondrn 12 u geçmiştir. ölurtıü münasebetile sevdiklerinden, 
ornbard (A.A.) - Bir Ingiliz Gö • arkadaşlanndan, dostlanndan ve her kapandı 

~im lı'ndeı~~,n. tnyYareııi, Ingilterenin rıng ve karısı 1 ..,.., d taraficı~ .. gösteri en muhabbet ve tesel-
erek Pnrr~, 1 •n low civnnnda yere dü- Romaya gidı·yorlar J ı d · :r- liden o ayı en erın şükran duygula-

Un iki nskcrn~lıştır. Tayynrede bulu- Roma. 12 (A.A.) -M. Go-rı"ng 1•• nmızın arzına muhterem gazetecizin 
l'are l· 0 müştür. Dig· er bir tay· zasında da b" .

1 
·ı .. .. le zevcesi, yarın akşam buraya gele- tavassutunu rica ederim. 

A .. - ır pı ot 0 muştur. cekler ve Venedik sarayında Musolini Refikıw Nedime, büyük oğlu Or-

a~~:kada grevcilerin tarolmdan kabul edileceklerdir. haıı. hemfİı'eSi Düriye 

n ı ~ 1 115 bini buldu Troçki Meksikada yerleşti 12 Ingiliz tayyaresi 
cl tri nci0 1 ~ ~A.A.) -;- Otomobil en· Meksiko, 12 (AA.) - Trotski zev- Hindistana uçtu 
nın lı s b" ız olan arnele mikdan- cesiyle birlikte dün Meksikoya gelıntŞ Londra, 12 (A.A) - Kahireden bil 
dı;. 'Bir a~ef~duğu tahmin olunmakta tir. Trotski Meksikonun 21 O kilometre dirildiğine göre, 12 tayyareden mürek 
~~Oidufiu «Fo~~punun grcv ilan ct- şimalinde kfıin Lecherio istasyonuna kep bir İngiliz filosu bugün Hindistana 
d alar olrn ıac. fabrikasında çar inmiş ve bir arabaya binerek Coyoa- müteveccilıen uçmuşlardır. Bu ıayya· 
an kovuıınu~~~revci GmeJg fabrika can mahallesinde ressam Bivera'nın e· reler 22 Şubatta tekrar Kahireye avdet 

vine gitmi~tir edeceklerdir. 

karla kapandı. Bu sabah kar tekrar baş Parıs· te 
ladı. Acıpayam ve Davas ilçeleri yolla 
n kapandı. Paris, 12 (A.A.) - hal ya propa· 

Sovyet icra komitesi 
ganda nazırı M. Al!ıijl bu abah bu
raya gelmiştir. 

Moskova, 12 Sovyet Rusyanın Mer-
kezi İcra Komitesinin üçüncü içtima Yunanistanda kış ş· ddetli 
de~i Kremlin sarayında açılmıştır. . A 
Merasırnde hazır bulunanlar Stalio, Atma, 12 (Hususı) - Dündenbe-
Molotof, Kaganoviç, Voroşilof, Erce _ ri bütün Yunanistanda şiddetli hş b:.ış· 
nikç, Amire ve diğer fı.rka ve hükümet 1amıştu. Şimal vilayetlerini kesif bir 
rica.lini şiddetli w uzun alY..ışlarla !tar- kar tabakası !kapatın1ş, Atina ve civa-
şılamışlardır. rına da çok mi'ktarda kar y.ağmıŞtır. 
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MAKSiM 
L O K A N T A ve D A N S 1 N G 

15 lkincikAnun Cuma açahyor. 
Dllhuliye serhesttir. Muteclil fiııtlarla fevkuH\de progralt 

Esnaf yardım 
teşkilatı 

Narmin kimin 
ÇOCUğU? 

Belediyenin 
istimlak işleri 

AT T i K 
3 şube halinde çalışacak 

teşkilatın esnaf için 
faydalı olacağı anlaşılıyor 

Tahsisat kalmadığından 
F atma bir hukuk davası Yenibahçe stadyomu için 
açb ve dün muhakemeye yapılan istimlik durduruldu 

Şeıı, şuh ve ııçık :;;arkı Kralı 

KAKIA MENDRI 
Emsalsiz tango m!\messilesi 
KUçUk P O Z E L L 1 

Yeni dans ve şarkı numaralarında 
VI!RA YANDA 
Camhaz dansözn 

Esnaf arasında müşterek menfaat 
esasına göre kurulacak yardım teşkila
tının projesi bu işle meşgul olan ko
misyon tarafından hazırlanmış, teksir 
edilerek bütün cemiyetlere dağıtılmış
tır. Bu proje üç esası ihtiva etmekte
dir: 

l 
yeniden başlandı Yenibahçedeki stadyom sahasına 

BEZOS ve HAVAEMLERI 
Meşhur gitarlstler heyeti 

Bundan bir müddet evvel Fatma is- ait olmak üzere yapılan istimlak mu ZAZAS LASKOS Mllle 
minde bir kadın Sultanahmet ikinci 

amelesi, tahsisat karşılığı olmadığın
Taklit Şarkıcı Dansöz 

sulh ceza mahkemesinde mahmlebici Her Cumerte•l ve Pazar •lnlerl aaet 17 de 
M. Ali ve karısı Fahriye aleyhine bir dan durdurulmuştur. 
dava açmıştı. Fatma, suçluların Ner- Stadyom sahası dahilinde emlaki o
min ismindeki kızını çaldıklarını iddla lup da şimdiye kadar İstimlak bedelle
ediyor. Çocuğun kendisine teslimini ve rini almıyanlar Dahiliye Vekaletine 
suçluların cezalandırılmalarını istiyor- müracaat etmişlerdir. Fakat, bu gibi 
du. eshabı müracaatın, alacakları için, be· 

EMSALSiZ MATiNELER 
Herkes M A K s i M ' d e Herkes 

1 - Müracaat ve Danışma yurdu 
açılacak. Yarın akşamSARA V Sinema 

2 - Sıhhi yardım teşkilatı kurula
cak. 

Muhakeme günlerce devam etti. Da- lediyeler bankasından yapılacak istik
vacı birçok deliller gösterdi. Suçlu mev raza intizar etmeleri muvafık görül

Viena opereti haftasl başlıyor. 

MAGDA SCHNEiDI5 3- Eı:ına f çocukları koruma teş

kilatı ihdas edilecek. 
kiinde olan mahallebici M. Ali ve ka- müştür. 
nsı Fahriye kendilerini uzun uzar.lıya Osküda.r Iskele Meydanı 

PAUL HORBlGER ve WOLF ALLBACH ID~TTY 

Müracaat ve danışma yurdunda, bir 
avukat ve bir daktilo bulunacaktır. Es
naf arasında hukuki işleri bulunanlar 
bu büroya müracaat ederek danışacak
lar, müşavere edeceklerdir. Mahkeme
de işleri olanlara ucuz avukat tedarik 
edilecektir. 

müdafaa ettiler. İş gazetelere aksetti. Istimlikleri 
Hadise hakkında sütun sütun yazılar 

ıd Nihayet mahkeme işı fen e:-ba Üsküdar Iskele meydanının açıl-
BEBEKLER PERI 

yazı ı. · · b 1 d" · · lAk · · d 
bına hava le etmeğe lüzum .gördü. Her 

1 
ması ıçı.n e e. ıyece ıst ı m Aa ış ın e e-

(Die Puppenfee) 

iki tarafın ve çocuğun kanları Tıbbı ad vam edılecektır. Yalnız, halen mevcut 
lide muayene olundu. Tıbbı Adli rapo j tahsisatın azlığı naza~ı dikkate alına
rnnda çocuğun kanının M':~~~t ~li. ~el rak, şimdi~e ~a~ar Afılen vaz'ıyed olu
Fahriyenin kanına benzedıgını bıldırın 

1 
nan yerlerın ıstımlak bedel1erinin ve

Me~hur ve muvaffakiyetli operet filmi. Bu filmdeki baş döndurncA 
şen şarkılar, muhteşem baletler ve Viyananın bUtltn kabarelerinfll 
emsalsiz bir gUzellikte gözleriniz OnUnde canlanacak tır. Bil~1ler bd 

itibaren gişemizde satılmaktadır. 

Sıhhi yardım teşkilatında bir dis
panser açılacaktır. Dispansere ayakta 
tedavi görenler devam edecek, kalka
mıyacak kadar hasta bulunanların ev
lerine doktor yollanacaktır. 

Dispanserde iki doktor bir hasta ba
kıcı, bir ebe bulunduru1acaktır. Cena
zesi bulunanlara on liraya kadar yar
dım edilecektir. 

Esnaf çocukları koruma teşkilatın
da yardıma muhtaç olanların çocukla
rı parasız okutulacak, istidadı görülen
ler san'at mekteplerine yerleştirilecek
tir. Esnaf cemiyetlerinin yardım faslı
na ayırdıkiarı paranın şimdilik 7 bin 
liraaı bu teşkilata hasredilmiştir. 22 bin 
liranın diğer küsuru ile başka işler ya
pılması düşünülmektedir. 

Teksir edilerek esnaf cemiyetlerine 
gönderilen bu proje oralarda da tetkik 
edilerek düşünülen ilavelerle beraber 
tekrar komisyona gönderilecektir. 

ce mahkeme de davacı Fatmanın da- rilmesi kararlaştırılmıştır. 
vasını reddetti. Diğer taraf hem ceza- Tanzim kılınan projeye göre is
aa n kurtuldu,..;}ıem de küçük Nermin timlak sahasına dahil bulunup da' be-
ellerinde kFaltmdı. _ k d" . . 

1 
lediyece yıktırılmamış binaların bedeli 

Davacı a a çocugun en ısının o . . A . ·ı~ı_ . . 
d - . · k · olmal k" h··ırm·· tem ıstımlaklerı bı anara tesvıye edılecek-uguna ıyıce anı ı ı u u . 
yiz etti. Fakat Temyiz mahkemesi mah tır. 
kemenin hükmünü tasdik etti. Hayvan Borsuı Için Istimlik 
Şimdi Fatma altıncı hukuk mahke· Sütlücede, İmrahor köşkü caddesin-

Şehir işleri 
Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Üstündağın 

muharririmize beyanatı 
mesinde yeni bir dava daha açmış bu- de bulunan Tuğla harmanları yerle- Dün bir muharririmiz Vali ve Be
lunuyor. Artık bu sefer Fatma: cÇocu· ı rinden bir kısmı hayvan borsası ya- lediye Reisi Muhittin Üstündağı ziya
ğumu çaldılar, onlara ceza veriniz, on- : pılmak üzere istimlak olunacaktır. A- ret eder"'!c muhtelif itler üzerinde ken· 
lar suçludurlar• demiyor. lakadarları mahallinde tetkikat yapa- disile görüşmüştür. 

«Bu çocuk benimdir. Nüfus kütüğü- A 
n ı.. · a d ın' ı·sbat ede rak alınacak sahanın matluba muva- Bir gazete dünkü sayısında bazı iş-e ·uenım namıma y z ır . -
ceğim» diyor. fık bulunanını intihap etmişler ve bu ler için şoförlerin Vali ve Belediye Re-

Altıncı hukuk mahkemesindeki bu husustaki noktai nazariarını belediye- isi Muhittin Üstündağa müracaat et
iş tahkikat hakimine havale edilmiştir. ye bildirmişlerdir. tik1erini yazıyordu. Muharririmiz Mu
Dün saat ll de Altıncı hukuk tahkikat Bu iş için gelecek sene bütçesine hittin Üstündağa bunu da sormuştur. 
hakimi önünde mahallebici M. Ali. ka- tahsisat konacaktır. Muhittin Üstündağ demiştir ki: 
rısı Fahriye ve davacı Fatmanın huzu _ Bu haberden hiç malumatım yok 
rile tahkikata başlanmıştır. Fatma bu- K t d 
kuk hakimi önünde de ceza hakimi ö- onserva uar an tur. Şoförler ne bana müracaat etmiş-
n ünde olduğu gibi ayni emniyet ve ıs- lerdir ve ne de konuşmak için randevu 

Pamuk 
rarla çocuğun kendisine ait olduğunu Vergi İsteniyor almışlardır. Haber doğru değildir.» • ı· 0.1 • iddia etti. Ve şahitler gösterdi. Öteki Bozuk Yollar Ne Olacak ? 

ıp ıgı taraf ta bu iddianın tamamen yalan ol Belediye Maliye Vekaletine Istanbul yollarının çoğu bozuktur. 
•ı --- dUğUnU ileri SÜrdüler. mu""racaat etti• Beled"ye bunların tamı"rile Ugv raAmıyor 
ık Sı.parı·şler şubat ı • T Tahkikat hakimi 2. Sulh ceza malı- değil; fakat başa çıkamıyor. Bundan 

. ortalarında geliyor kemesinde evvelce cereyan eden duruş M ı· k dolayı halkın Aikayeti daimidir. 
maya ait dosyanın ve şahitlerin celbi- a ıyece Konservatuara azanç T 

Pamuk ipliği işi hakkında Uyuşturu ne karar vererek duruşmayı başka gü 
1 
vergisi tarh edilmiştir. Belediye iateni· Muharririmiz, yollar, bilhassa şehir 

cu Maddeler Genel Direktörü Hamza ne bıraktı. len paranın ve teklif edilen vergi mü- içi yolları ifine de temas etmiş, Mu 
Osman Erkan şu beyanatta b 1 kellefiyetinin mevzuatı kanuniyeye hı"tti'n Üstu""ndag· fUnları söylemİftir: 
tur: u unmuş- Hüseyin Cahil uygunauzluğunu ileri sürerek Mali~ _ Mümkün olabilen her teY yapıl-

İplik işi üzerinde vaziyeti aydınlat- Aleyhine bir dava Vekaletine müracaatta bulunmuştur. maktadır; lakin ihtiyaçlar 
0 

kadar ge-
mayı faydalı gördüm. Gümrük tarife· Muharrir Hüseyin Cahit Yalçın, haf Konservatuar Bütçe.i h lihi k" · k 'ınkA 
· · 366 A 366 B · 1 } . .. niA ve mu te r ı, yetışme ı a-sının ve pozısyon arına tahk bir mecrnuada (Tanıdıklarım Konservatuarın 937 aenesı bütçe- Tb 

1 
B""tremı"zı" tetkik edi 

gı·ren ı"plı"klerı"n G t R ·· · d h"l" b ı w lt d tt" w· hAt 1 da . 80 b" . nı u unamıyor. u Y • . . . reJımı a ı ın- aş ıgı a ın a neşre ıgı a ıra ar sı tanzim olunmuştur. ın lıraya . F ll bakınız· Ne kadar acil 
de memleketimize ithali idarernize ve- eski mebuslardan Sait Hocadan bah- b I" 'k edT ed"} nız. ası arına · 
rilmiştir. Bu iplikleri muhtelif mem- t · r a ığ olan bütçe tasdı ı ır ı mez, ve ifası mecburi hizmetlerle karşı kar· 
leketlere sipariş etlik. İlk siparişleri- se E~~!i~~e oturan Sait Hocanın vere- gelece~ se~e i~in "h ba!arıl~~sı tas~v- şıya olduğumuzu göreceksiniz. Hasta
miz Şubat ortalarında elimize geçecek sesi, Elaziz Asliye mahkemesine mü- vur edılen ışlerın ı zarı ma ıyette a- neleri nasıl ihmal edebiliriz. Bunlara 
ve İktısat Vekalelinin evvelce koydu- racaat ederek·Hüseyin Cahit Yalçın a- zırlanmasına başlanaca37ktır. . d giden para büyüktür. Fakat bunu ke
ğu fiyatlar ile satılacaktır. İsteyenler leyhine hakaret davası açmıştır. Konservatuarın 9 senesın e dB!' b"l" · · .,. s· taraftan da eski borç-

E ı . .. se ı ır mıyızr ır 

şimdiden müracaat edebilirler. Dava evrakı, Elazizden buraya gön- ha geniş bir sahada . aa ıyet gos.terme- larımızı ödüyoruz. Bunları da geriye 
llerisi için herhangi siparişler ve malın derilmi(:tir. Bu sebeple Hüseyin Cahit si düşünülmüş ve bılhassa tetkık me- b L_ 

-ı • •
1 

. •1 • ıra&.amayız. teslimi arasında geçecek müddet na - Yalçının dün birinci asliye ceza mah- saisinin kuvvetlendırı mesı ı tızam e-

Belediyenin 
Ev kaftan 
Alacağı p 

Belediye müfettişleriodeli 
-•unrt 

nezaretinde hali faaliyett•ı.MI~ıet 
kulei zemin ve vakıf işleri 
Evkaftan Belediyeye devri _ .. A .. ıln 
sulara mevkuf varidatın 

Şimdiye kadar EvkaftaD 
ye geçmesi icap eden au 
lirinin 50,000 liraya baliğ 
la~nlmaktadır. 

besi sınırı içindeki sulara 
baninin listesi çıkarı) 
naların iradiarına nazaran 
icap eden icare bedelleri 
tesbit kılınmaktadır. 

Keyfiyelten Evkaf 
mattar edilmiş, Istanbul 
lüğü de işi Genel ı.•;;,rı• .. 

miştir. Oradan alınacak e~ 
reket edilecek ve bu 
fekli bulunacaktır. 

Ekmek fiata 
Istanbul belediyesinden: 

Ikincikanunun on üçüne~ 
ha gününden itibaren birinCI 
mek on kuruş otuz para, 
ekmek dokuz kuruş yirmi 
cala on beş buçuk kuruştut• 

dir: cevabını vermiştir. 

zarı itibara alınarak, ihtiyacı olanların kemesinde istinabe suretiyle ifadesi a- dilmiştir. Bu, bozuk yollardan emin olunuz 
k h lk ı b. ]"k b' d ·· t k" · lsviçre frangı düştü idaremize zamanında müracaatlar lfı- lınmıştır. Muharrir, ifadesinde yazısın Yeni yıl kadrosuna bazı muallim- i, a i e ır ı te ız e muş e ıyız. 

zımdır. da ismi geçen Sait Hocanın Elaziz me- likler ilave olunacaktır. Bunlar büyük ve eskiden kalma dert- ra üzerinden tarifesi tesbit 60 
366 A ve 366 B maddeleri haricinde busu değil, birinci meclisi mebusanda lerdir. Kabil olabildiği kadar uğraşıyo- vay ücretlerinin de 3 Ove 

kalan ipiikierin ithali İktısat Vekaleti- bulunmuş olan Sait Hoca olduğunu söy Erodotos beraet etti ruz. mesi lazım gelmektedir. 
nin müsaadesile herkes için mümkün- Iemiştir. K d" . 

1 
k "k .. .. Şehir Plinı misyonu şubatta toplanarak 

dür. en ıaıne e e trı memuru susu I k I ·· kik ve tesbit edecektir. Bu 
Ş G 1 ,. kt ı ı k dördüncü Şehir p anını yapma ta o an mu-. unu da ilave edeyim ki yaptığımız T B K N B,J LA Bl 1 verme en su.ç u o a~a . • ce- Vali demiştir ki: 

"tetkiklcr neticesinde taleplerin azaldı- za mahkemesıne verılen Erodotos un tehaaaıa Prost avan projeleri alarak 
ğı görülmektedir. Bıınunla beraber ih-: ndft terakki hamleleri. yapılan muhakemesi bitmiş, kendisine çalışmak üzere memleketine gitmiştir. - Bunun muayyen bir 
tiyacı olanların zaman kaybetmeden l MilU tarihimizin şanlı sayfalannı "snat edilen suç sabit görülmediğinden Muhittin Üstündağ bu hususta: vardır. Komisyon, yeni 

ve bu hususta ihmal göstermeden ida·ı gösteren mHli film. b~ı e~r;a:e:ti=n=e~k~a;r;ar~v~e;ri~lm~iş~ti~r~. ~~--~~;.;Bieilk~iiiiiikiiiiiui·ç~aeiiniieiy~e-kllalldllariiiplllalln~giöii"r;ellt;ellsbllilltllelldlleiicllellkiitiiir._jiiiijjl rernize müracaatları lüzumunu tekrar ~--•••••••••••~' 
Iarım. E. Halkevi Şehzadebaşıoda 

' ·· ----·şehır-·~ ıyJtrosu-- ~Y~~~!n~a 
hUfttuı Btltdılltıl 1 epebosı t-h' ~· +- "· EminönO .,c ır alylhı•osu d ra ın kısmında H A L K E y 

1 13 - 1-937 ·u· 
akşam saat 20.30 da temsı erı 

O 14- lkincikAnun-
S R T O K Perşembe gecesi -Fransıl tıyatro~u 

Oper~t kı ; ında 
HiMMETiN 

O~LU 
(3) Perde Komedi 

Mnzikal, BnyUk Orkestra ve Koronun 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Büyük musiki üstadı F ranz Lisst'in nefis ve meşhur eseri üzerine kurulan bir taheser 

MACAR RAPSODiSi 
Aşk, güzellik, musiki, baş döndürücü danslar,t emsalsiz bir mevzu. 

Baş rollerde SIBILB SCBMITZ ·PAUL BOBBIGBB akşam 

LO KOS 

gnndllz saat 14 de 
çocuk liyntrosu 

FATMACI K 
saat20.30 da 
HAYAT 

iştirakile.. İlAveten : MÜREBBIYE 1 
' 1) Perde Komedi '••• ... ----~••• Ayrıca Paramount Dünya haberleri ıazetesi. 



İk in ciktın un SON POSTA 

EM LE KET HABERLERi 

eboluda zirai faaliyet 
bir hayli ilerledi 

da çay, fındık, gül ve Antep fıstığı yetiştirilecek· 
rulan d 1 bl omuz ar 3 kuruştan tüccarlara sa ıyor 

Çocuk düşürmek 
isteyen bir kadın 
Kullandı~ ilaçlarla ze .. 

hirlenerek ölmÜ§, 
cesedi bulundu 

Karaman (Hususi) - KaramanA 
bağlı Kızık köyünde bir evde 28 yaf· 
larında bir genç kadın ölü olarak bu· 
lunmu~tur. Ölü üzerinde yapılan mu
ayene neticesinde ölüm hadisesi ~üp
heli görülmüt ve: ceset Karamana 
nakledilerek üzerinde otopsi yapılmış 
neticede kadının çocuk düşürmek için 
kullandığı muzır ilaçlardan öldüğü 
tesbit edilmi~tir. --------------------

Merzifonda şair Mehmet 

Sayfa S 

Mardinin tarihi hazırlanıyor 
Halkevi Mardin Türklerinin ana dillerile konuşmalarını 
temin için faydalı mesaide bulunuyor. 130 yıl evvel 

nedense burada Türkçe konuşmak yasak edilmişti 

Akif ihtilali Mardin 
Merzifon (Hususi) _ Halkevi dil, M ırdin (Husust) - Mardin Hal- konuşmaktadır. Mardin Halkevinin 

tarih, ve edebiyat komitesi, şair Meh • kev.J 934 fUbatında açı~şttr, ~il, ana dil yayımında gösterdiği çalışma 
met Akifin ölümü münasebetile bir ih- edebıyat, tarih, ve elde ettiği neticeler çok kıymetli · 
'f 1 H lk Ar, göaterit, apor dir . 

.ıu (H • Inebolu .. tı a yapmıf; a evi salonuna o gece 
d ususı) - Abana nahiyesi ı maktadır. Ziraat mucadele ~emuru orta okuldan Hüseyin adında bir gen· kitapsaray ve ya- Evin ar ~u besinin geçen yıl vücude 
e çay ve gül yetiştirilmesi Orbanın başkanlığındaki mucadel~ cin yaptığı bir tablo konmuş, ve ihtifa- ~ım, köycülük getirilmif bir bando ve cazı vardır. 

lcararlaş tırılmış grupu şimdiye kadar 200 domuz, d4 le merhumun lstiklal Marşı ile baş • olmak üzere altı Gösterit kolunda bayanlarda dahil ol· 
fidan gönderil : kurt, 1 ayı imha etmiştir. Vbu.rutl~n o~ lanmıştır. Komite başkanı tarafından ttıbesi vardır. 130 duğu halde muvaffak temsiller veril· 

• • • A 1 k'l su 3 kuruştan ır uccar · · h . 1 Id ·ti· mektedir S k 't · I k t , ınesı ıçın Vekalet muz arın ı o .. bütün domuz- şaırın ayatı ,şahsıyeti, eserleri ve mu· yı evve en ı • · por omı esı meme e • 
nezdinde teşeb - satılmaktadır. Bu tucca:, t . bu d:ı allim Cemi! Solakoğlu tarafından da e- baren Mardin hal- teki spor kurumlarını bir araya topla· 
büslerde bulunul- 1~~ ~a:ıı: al~ayı tlaahhutt e.~~dici bü- debiyattaki mevkii anlatılmıştır. Genç- kı idari, siyasi, ~ış ve bir spor sahası vücude getirmiş· 
muştur Bu h koylu ıçın mucade eye eşvı 1 · • b' . b 1 tır Evin bi 'ki t k'b' I d o· v 1' . ~ a - ''k b' fayda temin etmiştir. er şaırın ır çok güzel şiirlerınden o- iktisadi ae ep er . . sı e e ı ı genç er e ı· 
b~ ınev!o~~~~ının yu İn;~luda fındık yetiştiriliyor kumuş'lardır. ve harici tesirler yarıbekıre kadar bir seyahat yapmış· 

ı ıs ı s:ı • { 1 f d k fidan - d 1 aile Arap - tır. Burada 2000 e yakın kitaplı biı 
lat için çok mü - Giresundan ge irti en ın.. Bursada karlar üstüne o ayı.. k"t" h H lk 
sait olduğu anla- larından 5.0 ~in tanesi ~rnıye mı~t:ı: b Mardin Halkevi re- ça konuşmaya u up ane ve a evinin okuma oda· 
§ılmıştır. kasına dikılmıştir. ıso bın fındı~ fıda 1rak1lmış bir ÇOCUk bulundu isi Dr. Aziz Oras mecbur edilmişti. ları ~ar~ır Halk ve gençlik bunlardan 
Muzır hayvan nı da getirilmek üzeredir. Bu fıda~la_r Bursa (Hususi) - Gece devriye Halkevinin bütün komiteleri Mardinin çok ııstıfade eıtmektedir. Kitap saray 

mücadelesi 300 rakınıdan aşağı olan köylere dıkı- gezen polisler bir sokakta karlar üze ~ Türkçe konuşmasını temin et· v~ yayım kolu Mardin tarihi isminde 
Albana mm • lecektir. Şimdilik getirilecek f.id~nlar.~ rine bırakılmış bir çocuk bulmuşlar • rnek ışını programlarının en ba- bır eser hazırlamaktadır. Evin biri 

takasında rnuz•.r yekünu bir milyondur. İlk dıkılen fı- .Jır. Beledı'yenı'n yoksullar evı'ne go"n - k 1 D I · seyyar d'~ · k d 'k' d k 0 şına oymuş ardır. i imizın yayımın· .. .. ıgerı mer ez e ı ı ra yosu 
için büyük ;hayvanların öldü- danların yüzde yüz tutacatı umulma - derilen ve Sevim adı verilen bu çocuk, da kıskanç ve ateşli bir çalışma ile uğ· butun yayınları halka dinletmektedir. 
· · ·~ .... bır ~ayretle çalışıl- tadır.Ant f t • ti tirilecek temiz bezlerle kundaklandığına göre raşılmaktadır. Bundan bir kaç yıl önce Yakında ampiliPikasyon tertibatı vü-

ın · ' · · · ~ ·- ep ıs •rı ye ~ h ı· k · · d b' ·ı f d ' ·ı k ıntak d inebolunun her tarafında pek fazla a ı ve va .tı ~erın e ır aı e tara ın - burada hiç Türkçe konuşulmazken cu e getırı ece ve meydanlara büyük 
-- asın a bulunan çitlembik ağaçlarına Antep dan terkedılmış olacaktır. Zabıta ço - şimdi hemen bütün halk ana dili ile hoparlörler konulacaktır. 

k ekimi h fıstığı aşılanması için vilayetten tah- cuğun tarikini aramaktadır. . . . --· ·- Köycülük şubesi tertip ettiği gezi-

ba ı azırlıkianna sisat istenmiştir. Bu iş de başarılınca Sivas Halkevinin kurslari Geyvede Adana felaketzedelerine lerde köylüye zirai, içtimai öğütler 
ş anıldı inebolu mühim bir istihsal merkezi vermekte fidan ve kinin dağıtmaktadır. 

ir, 12 <H'::: • . . . haline gelmiş olaca~tır. .. .. Sivas (Hususi) - Halkevi halk yardim Burada yakında büyük bir Halkevi 
.. Eg sı muhabırımız- Kaymakam Şemsettın Akan butun me- dershaneleri ve kursları faaliyettedir. Geyve {Hususi) -Adana felaket- binası yükselecektir. Mardin Halkevi 
uk ~~::t~k~sında yeni yıl i- sai ile çok yakından alakad~r ?.~akta, Bu ay içinde gene almanca ve fransızca zedeleri menfaatine Halk Parti bina - günün her saatinde bir arı kovanı gibi 
lanrn lu uzerinde çalışma- fırsat ve veslle buldukça koyluyu te§- kursları açmağa karar verilmiştir. sı salonunda bir konser verilmiştir. kaynamaktadır. Bu muhitte yegane 

ıştır. B'lh · d' ll k ve B ı assa Manisa vık etmekte ır. Fransızca kursunun mua imi er ek öğ- Ayni zamanda güzel bir ~arpa müza • kültür evi halini alan ve yüksek __gaye-

a 'k ergarna mu" st h 'll . b ' inebolu • Kastomonu yolu açıldı k 1 1 .... ~ t • F'k d k k 17 ı· k d k rnı t d a sı erı u . 1 1 ~ retmen o u u sosyo OJı ogre menı ı - ye eye onara ıraya a ar çı a- sine doğru inanlı adımlarla yürüyen 
nr a ı>am k •. Inebolu • Kastamonu you açı mı~- 'd' M rar v . u zer ıyatı yap . K" h d d k d rı ır. rılmıştır. ardin Halkevinin ve onun deg~ erli 

ı errnışlerdir B' - tır. Ineboludan ure u u una a ar k 1 f d h . ar aJ,.. b . ır kısım bag 
1 

h d . Halkevinde neşriyat o u tara ından Gerek konser e, gerekse arıçten bn.şkanı Doktor L\zı'"': Urc"sın faaliyeti 
·' ur ile . olan kısmın açı ması ususun a Jan - r ' • .. l"nıy0r. Pamuk rnahsulü için darma kumandanı Ali Rızanın büyük çıkarılan C<Ürta Yaylan dört beş ay • toplanan para mikdan 1;)0 lirayı bul· takdire lnyiktir. 

en sene M . g~yreti görülmüştür. danberi çıkarılmıyordu. Bu ayın :W - muştur. Bu para felaketzedelere gön- --~·---·...;.;;.;.;;;.,;.;~..:_.:;;..:...:...:.;.:,.::....:.....:~..:...:::.....:.....:;;,;:..:.....:..= 
..ı kilo Parrıu~n: vilayetinde 25 sinden itibaren yeniden intişara başlı - derilmek üz~re Kızılay Kurumuna tes- Hidl•seler jj ... -~. 
ıa~•riık · ozası elde edi!- Edirnede ekmek g kuruş yacaktır. Iim edilmiştır. -----· 

y kun :~~a ba'klı~acak oiursa bu .., d ------ KarŞlSinda \.. 1 
u m ınıs ın çıkacaktır otuz para 6 kilo agırilgın a ur Bir su değirmeninde adam 

0 
k ıntakasında d" .. .. d· Edirne (Hususi) - Her yerde ol - Tokat (Hususi) - Eı·baanın Belda-
oıa elde · onurnun e · d d k k f" gw ı ko'"vünden Mehmedin karısı 22 Ya - bo "'guldu 

ı m edılmektedir duğu gibi şehrimız e e e me ıatı - " 
ıntaka d · na zam yapılmıştır. şında kadın memleket hastanesine Balıkesir (Hususi) - Çiftlikdere 

ufre riftı·~. s~ n a, Selimşahlnr- müracaat ederek oyluk kemiğı üze - k d b' d " ıgının ·ı· Kılosu 9 kuruş on paraya saiılmakta kövünün ya ının a ır su eğirmeni 
tıe k vı ayetç~ is- b rinde 6 kilo ag~ ır lığında bir ur aldır - J arar \'e ·ı . . olan ekmek fiatlarına uğday fiatla - vardır. Bir kaç gün evvel bu değirmen 
ın nürn rı mıştır. Gifre rındakı' yu"kselı'c: dalayısile 20 para mıştır. Ameliyatı memleket hastanesi d b' " d 1 · Une çifti'~· h ) -ı S işlediği esna a ır arızaya uçar o-

Kı ve bu d ıgı a ine ifrağ z"m yapılmıştır. operatörü Mustafa anaç yapmıştır. k' d t D ~. ra a k·· ., • . 1. . 'd ' V k" muş ve ma ıne urmuş ur. egırme· 
tıraat us II . oy çocuklarına Hastanın sıhhı vazıye ı ıyı ır. e o· ı erı ··~ ·ı .. t" nin işlemediğini gören işçilerden İs-

nisa --r. 
ogretı eceği anla- Mudanyada AtatOrk anltl yüne dönmuş ur. mail çavuş değirmeni yapmak. için fa-

Bursa (Hususi) - Müdanyada bü- Karamanda domuz mücadelesi aliyete geçmişdir. Değirmeni hareket 
yük Önderimiz Atatürk için bir anıd Karaman (Hususi) - Bucakkışla, ettiren büyük bir su deliğini açtığı es
yapılması kararlaşmıştır. Anıdı profe- Kızılyaka nahiyelerine bağlı köyler- nada sular birdenbire hücum etmiş ve 
sör Kabriglin hazırlıyacaktar. de pek çok domuz görülmektedir. Zi- larnail çavuş bu ani hücum karşısın

. ı ıcaret Üd 
ı tati ı·~ asınca hazırla-
·ı· ıge göre C)',(' I .. ı vı ay t' • ., , yı ı ıçınde 

)() e ınce .... 
O lir .. uzum muhsulünden 

a, tut" X)O lira . ~n mahsulünden 
gırını~f g•u! n çok be Y ır. •JU yılı Ma-
reketli olmuştur. 

un Bey b' 
Bay Al' . ' ızım mahaiie kom 

ıyı tanıyorsun deg~·l '? 
ı mı. 

Müdanyalılar anıdm başlanmasını raat memuru Talat Attila mücadele i- da kendisini kurtarınağa muvaffak o-
sabır ızlıkla beklemektedir. çin tedbirler almıştır. lamıyarak boğulmuştur. 

... Eskiden Aksarayda jkı katlı bir 
evde ötururken .. 

... Allah yürü kulum dedi, Tak · 
sirnde 8 katlı bir apartımanın en üst 
katına taşındı. Artık bizi tanımıyor 
bile ... 

Hasan Bey - İnsaf ct yahu! Seki· 
zinci kattan adam tanımak kabil olur 
mu? 

Gürültüsüz şehir 
- Şehir gürültülü! 
Dediler, 
- Hayır! dedim. Bilakis bu ~ehir 

kadar sakin şehir olamaz. 
Sözüm onları şaşırttı. Şaşkınlıktan 

ağızları açık kaldı. Eğer ben teker tc· 
kcr kapamasaydım, hala da açık riu
racaktı. 

SözUmü tekrarladım: 
- Bilakis bu şehir kadar sakin şe· 

hir olamaz. 
Sordular: 
-Neye? 
-Şimdi söylerim: Sütçü stite su ka 

rıştırır; şehirlinin sesi çıkmaz. Terkos 
suyunu iyi su di.) c satar lar; şehirlinin 
sesi çıkmaz. Ha\'anın biraz soğuduğu 
nu gören kömürrü kömürünün fiya· 
tını iki misli artlır:r; şehirlinin ~esi 
çıkmaz. Eşek etinden sığıı· pastıı·ma· 
sı, margadnden tuz~uz terayağı imal 
ederler şehirlinin sesi çıkmaz .. Doğru 
söylemiyor muyum? 

- Evet! 
- Öyleyse mutabıkız .. Şehirlisinln 

hiç bir şeye ses çıka ı ma dığı bir şehre 
gürültülü şehir demekle hak ız oldu· 
ğunuzu anladınız ya! • 41' 

IM SET 
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Yer altinda 45 s 
( 10 ı 

Toprak altinda kalm 
feci, kalanı kurtarmak 

7 - D E L i .--------* -tc • -------
Göçüğün öte lxıfınJa hapi• kalan adam ölüm korkus~yle 
iaa. Sen bu taralta tunaklarınla toprağı kcuıp bir an 
rak Gltımla aAqaıa Hya bir botluğa büzülüp hayatı ueytj Yazan: Nacl sa·dullali. 

Eğer Mazhar Osmana sorarsanız, si· ı 
• hir solukta on bin delilik çeşidi sa • 
ır. Bütün deliliık çeşitlerini öğrenmi· 
~ kalkışırsaruz, deli olursunuz. 
Delinin akıllısı da vardır, akılsızı da. 

'deplisi de vardır, edepsizi de. Rapor
ısu da vardır, raporsuzu da. Salgını 
a vardır, uslusu da. 
Üç lokma ekmek bulamayıp deli -

,nler de mevcuttur, üç şişe şampan -
ı devirip delirenler de ... 
Akılları başlannda olup deli görü· 

enler de çoktur, dört yüz dirhem di -
ane olup ta akılları b~lar:nda geçi -
enler de. 
Ve bana sorarsai_lz. delilerin en kor
uluları, bu iki çe'fide mensup 'O!an • 
ırdır. 

Akılları başlarında olup ta deli gö • 
ünenler, deliye gösterilen müsama -
ayla akıllıya gösterilen emmyete sa
ip yaşamanın yolunu bulmuş tehli -
... li açıkgözlerdir. Bir tirnarhane do· 
tsu deliyi, koca bir terazinin bır ke· 
fesine, akılları başlarında delilerden 
.r tckini de öteki kefesine koysanız, 
clılerlc dolu kefenin, iyi şişirilmiş bir 
alon hafifliğile havalandığım görü'!' • 
in üz. 
Onlar, sun'i cinnetlerinin hudutsuz 

... nneti içinde, hepimizi imrendirecck 
:ıdar son<: uz bir hürriyete sahip ya -
ı r lar. 
Cinnet onların maskeleri, kalkanb- ce, cben kuşum» cevabını yap1ştıran 

ı, sılah :arıdır. · kurnaz Devekuşundan hiç farkhm 
Bu kalm maskelerini yırtabilsen ı ı. yoktur. 

u sağlam kalkanlarını kırabilscnız, Bir suç i§Jeyince, deliliklerini, mes'u· 
u müthı~ silahlarını parçalıyabilsc • liyetten kurtarıcı bir kaTkan gibi kui • 
z, insan şekline girmiş edepsizliğın, lanırlar. 

ırçıplak olm~ halini görürsünüz. Her hangi bir safdeli tuzaklarına 
Biz, insanın fazla zekisine de, fazl:ı düşürmek niyE!tini güttükleri zaman, 

... sunma da cdelb deriz. deli sıfatını zekalannın, ferasetlerinin, 
Tarrhi bu bakımdan gözden geçirir • cesaretlerinin delili gibi gösterirler. 

"niı., Deli Petrolarıle, Deli f~uat Pa • 
larile, Deli İbrahimlerilc o sahifel~r Bir gün onlardan birini, yüksek 

mevki sahibi bir zatla kalkola gördüm. 
ıe, uçsuz bucaksıı: bir timarhanenin 
~irdi çıktı» derteri gibi görünür. Eğer henüz iki dakika evvel lanıştıK • 
Deli sıfatını, böyle parlak bir rütb<.' larını bilmeseydim, ense tokat güreşen 

~klı başında delinin ıaübali eda!arına 
:bi de vermiş olmamızdandır ki, bazı 
~ıkgöz akılWar, alınlarına edeli» dam- aldanacak, ve onları iki içh dışlı ahbap 

zannedecektim. 
'l sı vurup dolaşırlar. Kendilerine so • 
1rc:anız, takındıkları edeli» sıfatı on· Belliydi ki, yüksek mevki sahibi zat, 
ıra, zekfıvetlerinin, cesaretlerinio, fe· koluna kulp olan deliye uymamak için 
tsctlerinin alemi olarak rnurassa bir olanca tahammülünü seferber ediyor· 
.ışan gibi tevcih edilmiştir. du. 

Fakat hepsi de, bir kahramanlık n!· Fakat akıllı deli, yüksek mevk: sa -
::ını gibi iftiharla ta~ıdıkları cdeii» s:- hibi muhatabının cesurane miis~ma • 
1tını, bir can kurtaran gi-bi kullaı~ma· hasından, o kadarcık mı istifade etti 
ı nı da gayet maharetle baı:-arırlar sanırsınız? 

Bu bakımdan tıpkı •UÇ». dcnn:nce: Kim demiş? Ben, ayni akııh deliyi, 
Ben de,•eyim!•, ve cyük taşı• deni!'n· üç gün sonra, o mevki sahibi zatla işi 

. CÖNÜL iSLERi 
·-------------------------------------------------------Okuyucularıma 

Ceoap!arım 
Ankaradan B. · D. imzasile oir 

mektup. bir de fotoğraf aldım. Ba· 
ıa müracaat eden okuyucularırom 

resimlerini gazeteye baı;mak adr. -
tim değil, kaidem hiiviyellerini bile 
... aklamak, bana tevdi edilen sırrı 
çimde gömmektir. Binaenalcyh 
esmi bir kenara athm. Sorduğu 
uale ce\'ap vereyim: 

Bir erkek ile ailesinin haberi ol -
'lladan iki yıldanberi sevişmekte o· 
an bir genç kı7., annesi ve babası ta· 
-afından bir başkaSJna nişanlanır, 

'>U başkası ile "evlendirilirse. bu ~- -
·itte kendisinin de mm·afakatı y::ır 

lemektir. 

Sizin için yapılacak ~ev bıı h:1di
eyı mazi addederek, göz.ii!ı~iz.ii ıs -
kbale çevirmcktir. 

* A" karcd n cYanık Yiirek:ıt imz:t -

s ile m~up yazan okuyucuma: 

Oç ay gibi nisbeten kısa bir za -
man içinde ne çabuk tanıştınız, ne 

çabuk anlaştınız ve ne çabuk bozu~· 
tunuz? Pek anlıyamadım. 

- eBidayetle bana karşı s:ım:mi 

davranıyordu, sonraları soğuk bu -
lunnıağa başladı» diyorsunuz. 

Samimiyeti nasıl gösterdi bilmi - ı 
yorum. Fakat bir hayli münasi'bet • 
ten sonra rabıtanın evlenme yoiu· 
na dökülmediğini gördüğü zaman 
soğuk bulunduysa kendisini h..ıkiı 

görmdisiniz. 

* Kızta~ında Bayan Aliyeyc: 

Kıskançlıkta yüzde doksan a~l<ı11 

tc~irlııi arıyabilirsiniz. Fakat ~erıyt! 

ka'an yüzde on pa:ı «miilkiyett.: ao· 
ktınm3nın \'ere,:er•i hiddetf'" atfet -
n1ek lazım. 

TEYZE 

liyen ıulamm .JCDIIIIG HTmcılt için çallflTnn. T elattan uc 
in8CIIIIJI eli lfYGiı tutma olın, fC'fkına · Jön~----

Yazan : A. Nalm 

Maden kuyu lannın dlflllda 
Etem çavuş bugün de çok coşkun. lar. Kırılan direk bağlatl ____ "'" 

İhtiyar maden kurdu, çok heyecanlı vesile olmuş; iki tonluk 
olduğu zamanlar yaptığı gibi, bugün yığılan direk parçalQrına 
gene sağ elile sal yanağını tokatlıya reklerin bir ucu tabanda, 
tokatlıya konuşuyor. varda. Duvarla taban 

- Arkadaş! diyor. Bir madende gö • çok dar bir müsellesin 
çük ıtazası oldu. Direk bağları kırıldı rnele sıkışmış. Birinin 

olan bir biçareyi dolandırırkcn gör • ve direğin sırtında taşıdığı taş ve kö - nün bacak arasına, d =-~..-''"""-
düm. Ona: mür yığınları çöktü; yolları tıkadı. Ve.. kinin koltuk altına kısılrıııf 

- Gözlerinle gördün! diyordu. O - Göçüğün art başında da insan kaldı Ocağın mühendisi SirtıOı 
nunla içtiğimiz su ayrı gitmez. Bir mı. .. Kalanlar ölü ise rnesele yok! Gi5- Karadağlı Nikolaki, 
söylediğimi iki etmesine imkan mı çüğü temizleyip cesedini almak çok yığın kalabalık toplanın_ış.a,IRıtıırıc,ı 
var? İlk görüştüğümüz gt\n hallederim kolaydır. Çünkü, insan o zaman göçü· bir ses çıkıyor. Daya 
~enin işini! ğü açmak için çalışacakların hayatını - Bu kuru gürültü ile 

Ayni akıllı deliyi, başka bir gün, ge- emniyete alıp rahat rahat çalışır. Ö - burada öldürürüz. Bana'""""'-· 
ne mevki sahibi bir zatln yakao;ına sa· len zaten nasıl olsa öldü. Ya göçüğün rin, siz uzaktan bakın! 
rılmış gördüm. Mevki sahibi zat, mu· öte başında veya altında kalanlar can· kişi ile işe başladım. 
hatabını bir tokatta haklıyabi1ecc-k ka· lı ise ... Onlann cAlın beni!» diye ba • tma bizim •Fırça• d 
dar iıiyan. Fakat yumruklannı değil, ğırmalarına can dayanıyor mu ki? reklerdcn vurarak 
dişlerini sıkıyor. Başka ne yapabilir Ben, kırk beş yıllık maden işçiliğim· mak lazım. Taşın altına 
ki? Deliye uyup ta kendisine deli mi de yüzlerce göçük kazası gördüm. sadece anlaşılmaz boğuk ........... .... 
dedirtsin? Yüzlerce adamı göçükten kurtardım. tiler duyuluyor. Belli ki 

Ben ayni deliye, bir kaç gün sonra Sırası gelince aniatacağım gibi ken · yor ve taşın altına 
kalabalık bir mecliste rastlıyorwn. dim de yirmi dört saat göçükte kal - koruyan boşluk yavaş 
Gözlerimin önünde geçen hiıdlS(:yı, a- dım. Onun için göçükte kalanın da, yor. 
tak bir kahraman edasile anlatıyor. kalanı kurtarınağa çalışanın da o an · - Ha U§aklar gayret! 

Yani cinnetine bağışlanan kiio;;~ahlı - daki korkularını, heyecanlarını ve lanm!! Ha vardık ha! Ila 
ğının hikayesini anlatarak, deli sıfa • duygulannı çok iyi bilirim. Bağıra, çağıra fırça 
tının kendisine medeni cesare~~nin il· Göçüğün öte başında hapis kalan a· biraz kaldırdık. Her 
mi olarak verildiğini isbata yelt~>niyor. dam ölüm ıkorkusile boyuna bağırır, kıya aldıktan sonra yüzil 

Onun hayatı, bu karakteristik mi- inilder. SEn bu tarafta tırnaklarınla ne sürüne taşın al 
salierin bir çok çeşitlerilc do1uclur. O, toprağı kazıp bir an evvel, ya topr:ık ]arını, kollarını bir . 
taşıdığı deli sı!atına bağışlanan küs - altmda sıkışan veya bir boşluğa İlk elime geçen ayağa iP' 
tahlıkları 'bir kahramanlık <lestanı üzii.nüp hayatl veya ölümü bekliyen maı bağırd1m: 
şeklinde dinletir. O hiç bir harekL•tin - adamın yanına varmak için çalışırsın. - Asılın! . 
den, hiç bir sözünden, hiç bir suçun • Telaştan· ve heyecandan insanın eli a- Bir bisa, hep beraber bit 
dan mes'ul değildir. yağı tutmaz olur, şaşkına dönersin. birinciyi dışarı aldık. 
Eğer biz, kemali safiyetıc cdel!» sı· Böyle bir ~aziyette en çıkar yol, hem c:.mma, kırık , çıkık falan 

fatını verdiğimiz açıkgöz akıllılara, bu 1 göçükte kalanın ve hem de onu kur · künü de asıla asıla 
sıfatla birlikte ve hiç farkına varma . tarmağa çalışanların selameti narnma rın ikisi de on üç, on 
dan· bağışladığımız imtiyazlarm h u • soğukkanlılığı elden bırakmamak tır. çocuklardı. Ustaları hall 
dutsuzluğunu bilsek, duvacağımı7. de)J- Amma gelin de siz onu maden ocağın- d~ yatıyordu. Yüzü koyutl 
şet akıllarımızm olanca tahtalarını da o şartlar altında tecrübe edin b:ı· rune tekrar sokuldum. tpi 
oynatabilir. ı kalım. larından geçirdim. 

icabında hazredebilmeniz için, bu Şimdi İ!2 Bankasının işlettiği 63 nu· - Bisa! 
akıllı delileri11 bir li~tesini ncşretn·ek maralı ocağa o zaman Rombaki oca~ı :- Ha bir bisa daha! 
isterdim. Fakat bu ku\·vctli ar1uyu denirdi. Sahibi Rombaki isminde bir Imkan yok gelmiyor. 
şuurumla boğmak mecburiyetin1 du • ı Rum madenci. O sıralar gencim, şimdi daha çağırdık. Asıl, bir 
yuyorum. Çünkü neşredeceğim ~e~ln Selik ocağında maden başçavuşu olan mcz bir türlü. Allah 
listeyi görmenin dehşeti içinde, bu ha· oğlum Muharrem gibi. .. Zağlı ve tav- hiç unutmam. Taşın a 
reketimi, delice bir cesaret sayınanız . lı zamanım \'C çakı gibi bir kazmacı tamircinin adı •Koca 
dan, ve beni de aklı başmda deliler sı- usta~ıyım. Ocak içinde tehlike ne ~e· - Sırtındakileri yırt 
rcısına sokmamzdan korkuyorum. kilde, nereden ve nasıl gelir bilinmez ban taş bastırıyor, seni 

Naci Sadult.:.th ki. V:ikıa, insan hayatı için her yer Dedik. Koca Şaban cBıı 
------------ b()ylcdir amma iş ocakta daha başka daracık yerde sırtındaki 

Karamanda iki htrSIZ tutuldu oluyor. ta yırta anadan doğrna 

Karaman (Huınısi) -Uzun müd· 
lietdenberi Karaman ve havalisinde 
hırsızlık yapan iki kişi tutularak sulh 
ceza mahkemesine sevkedilmiştir. Ila
san oğlu Ramazan ve Kerim oğlu Ali 
ismini taşıyan bu iki suçlunun müdde
itımumilikçe hazırlık tahkikatı ikmal 
edilm iştir. 

Elde edilen ınallımata nazaran bu 
lıırsızlar son bir ay zarfında ı eve gi
rerek muhtelif eşya çalMış.larrlır 

Bilmem hangi bacadan kül! diye te- taşın altında ... 
pedcn kot·a bir taş kopmuş. İstinat tii · Size şaka gelir. İnsa~._, 
reklerini kırmıs ve koca alarnet inmiş tahammüllü bir şey. :Be~ 
aşa~ı. İş bununla bitse iyL Altında da bütün ku\'vetimizle 
üç ki~i var. ca Şabanı yerinden bile 

İki tonluk koskoca bir kaya parca • ruz. Bir daha, bir daha 
sının altında kalan üç kişi ne olur? asıldık. eYa kopar veya 

Ürperiyorsunuz deği} mi? Manza!'a· diyorduk. Nihayet J{oe' 
nın rleh<;ctin i dü~ünmek bile kati. kurtardı k. 

Hayıı ~ ~Hio;;terih o!un. Üç kişi fll~m· Za\·allının sırt ve arkS 
ki bu muazzam knyanın altında. Fakat. mamile soyulmuş, 
üçü de liimdilik saf! VP. salim duruyor- r.a çıkmıştı. 
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Ç ., k ., ' ayyare piyangosunun ocugunuso aga 
• t . Bırakırken 

nı a ılerile konuştum Yakalanan ana 
Tahrud . * * lf d' ar Galıp: ((Artık çanlama kendi paramı da koyuyorum 

~Y:r, bu çanta binlerce lira taıırken cebimdeki cilıdanda on pa· 
Ta ulrınmazclı.n 

Mahkeme bir sene hapis 
cezası verdi, fakat cezayı 

tecil etti 

Paris şoförleri korku Içinde 
Azılı haydutlar, şoför 
avcılığına başladılar! 

Iki terzi h ~ -" • d L! b em treye ni§anlulan bahsettiğim ~an euerın e~a 
Gece otomobüi tenha yerlere •ürd ürüp tabaneayı önde oturan tolö· 

d:ı::::.tlar.ı ıalladılar: ((Bize anJ ba IQzınulı. Otui Jıolay artık» 
Evvelki g{in, adliyede çok hazin bir hadise cereyan etmiştir: Hadisenin rün kalasına bo§altmak .abıkaldara kolay geliyor. 110 karaıunu al-

zavallı faili Abdullah kızı Ayşe adın· mak için biT :zavallıyı daha böyle öldürdüler 
C-'-· ~•nde c" bil H-L'L. •~.:r ··-.:: L-.. d ıgaran e kalmıJ an (IIUU evwuını o,.. .... v• &m-

da genç bir kadıncağızdır. ,_lt_ç_d_ö __ rt--gu-.. -n-e_v __ __, ____________________ • 

Ayşenin kocası, bundan iki ay ev· vel Pariste bizim 
vel ölmüş. Karnında çocuğile dul b- paramızla tam 11 O 
lan kadıncağız. kapı ~pı dolaşarak kuruş için bir ada· 
jş aramaya koyulmuf. Ve nihayet mın canına kıydı· 

gır ı: «B . k M u aenın aderin/.>J 
anok la alacaklılarının yüzün & güldürmei• lıarar oertli. 

yın on . . Yazan ı Nacl 
haline b~rı ~elmi!or mu? İçime iti·t 

g lmış bır acaip merakllr 
Acaba devlet k~u kimlerin 
konacak? Go''zlerım' . - -d' m onun· 
ıye. düşüp hayılanlar olacak 

-•.ıKJı.,.,g,_a_r_ ıp cevaplar alabilecek tu 
bulazna dinleyebilecek miylm? 

.. dıklanna havadan ka -
var n:;ceden hazırlanmı§ pro-

gene bir taks'd . . . bınerek ı en ınıp bir tak-
üşüşen' kapı ~apı dolaşıyor, zih-
to bu kabıl sorgulann cevap 

Sa dullah 
merhametli bir kapıya hizmetçi ola- lar. 
rak yerietmeye muvaffak olabilmiş. İki serseri arasın· 

Fakat bir hafta evvel, karnındaki da, hat tB. daha az 
çocuğunu doğurunca, vaziyeti yeni- m.ikdarda bir para 
den bozulmu,. Çünkü çalıştığı yerelen için kavga çıktığı, 
kendisine: bu kavganın cina • 

- Biz, demişler, çocuklu hizmetçi yetle neticelendiği 
kullanamayız. Ona dadılık mı edecek- arasıra görülen §ey· 
.• :... b. hizm lerdendir. 
~. ıze et mi) 

Ayşeceğiz, böylece sokağa atılın- Fakat bu defaki 

. parlıyordum. 
bın lira k 1st.anb 

1 
azanan talihlilerin dört 

u daymış. 

ca yeniden iş peşinde koşmaya başla- cinayet bir kavga 
mış. fakat kucağındnki yavru, her neticesi değil, mün 
--'dı L hasıran mikdan iti· 
~ ğı ~tapının euratına kapanmasına b ~ ı arile çok olmıya· • 

P 0 uyormuş. Çünkü hiç bir mü- cak bir parayı gas- Polis memurlan 7ara1ı toförün metrak otomobili önUnde 
essese, hiç bir yer, kucağı çocuklu bir betmek için yapılan~, esasen hususima Ufak tefek bazı teşebbüsleri istisna e
kadına it veremiyormll'Ş. hiyeti de olduğundan Paris gazeteleri· derseniz iki yıllık bir fasıladan sonra 

Biçare Ayşe, bu vaziyet karşısında nin derhal gözlerine ç~tır. Bu bu dört gün önce yapılan bir suikast ile 
günlerce aç kalmış. Bir iş bulabilmek, susi mahiyet maktulün bir şoför, kati· bu eski usul diriliniş oluyor ki, işte 

nurnaralı b'l . gi . 1 etın bir parçası, 
Şesı tarafından Kadık" .. d sok . , oyun e, 

-·urı• .. w:cında, 12 numaralı ev· 
ıldar Bay Galip Toplara .. 

i1Şe &ah.ib. 
~ ve~k ~ay İsınaille birlikte 

Bo\lmım taJjh1l ,-....- ~~ açlıktan ölmekten kurtulabilmek lin de bir müşteri oiışıdur. Fransızlann gözlerine çarpan nokta do 

_ y -
1
-riirüz. Bu esvap bile· Jçın çocuğuıw bi> ~ere bırakmaktan * budur. * ann go u başka .. . Son yıllar içinde Paris serserilerı a· 

ı,e niyetıen ~ze.re Kadıköyüne geç
Yetti iskeı rnıştik. Dillere destan o

y ede, vapur saatini bekli-

cek bu akşam! . . . E çar~ gorc:nemış. rasında cŞoför avcılıgı· • denilebilecek Şimdi size vak'ayı anlatalım: 
_ Bay Papazyanın bizim eve gırdı vvela Darulacezeye baş vurmuş. 

g
·ini herkes gördü. :lkramiye kazsndıgı Oradan kendisine: olan garip bir cinayet usulü türemişti: Gece yansınılan sonra Paris elvarın 

t.. anımıza t .. u, zayi{ b' • or a ya§lı, guler 

B Sicilinde bin bir hadise yazılı bulu- da 'Brunoy köyünün jandarma karako 
mız da duyulmuştur tabii Bu vaziyet- - iz, demişler, anaları. babaları nan bı'r serserı· kendıs' ı'ne çeki du-zen 1 k b ı.. unun apısı çalınır. Nöbetçi jandarma 

- Kadıkö .~r zat . sokuldu: 
- Estağf· Yune ını teşrif' 

urullah Ev . 
- Bendclıa .. . et! 

te, bu kadar parayı evde tutamam _en~··· bma
1 

um olan çocuklara degw il, sokakta vererek bır' centilmen ~afetın' e gır· i- ka d y ı.u .... J yu rı an pencereyi açıp bakar, aşağı 
- Dağ ba~ında mıyız?.. arın go · u unmuş çocuklara yer veriyoruz. yor, sonra ekseriya gece yarısı bir tak- da yorgun, bitkin bir adam duvara } as 

- Estağf neye galiba? 
rürüz Bankaya. . Senin çocuğunu alamayız. si otomobiline atlıyarak şehir haricin- lanmış beklemektedir. Jandarma inip 
~ ~:n~ .~isse~. d~rsun. Ben kendı· Ayşe, bu cevahı alınca, çocuğunu de bir adres veriyor, .şehir haricine çı· kapıyı açar. Bekleyen bir yaralıdır. Ve 

- Canım U~llah ... Hayır ... 
' 1 ' sıı Nim t · · h'b' stnail d -. e gı.şesı sa ı ı 

mınkinı goturecegım. Darülacezeye yatırmak için basit bir kmca da arkndan bir kur§Un sıkarak kan içindedir. Adam içeri girer ve an· 
- Bu esvap ne olacak? h ·ı t 1 y . b. f" .. -ıd" .. d Maks _ Ne olursa olsun. Böyle günde de ı e asar amış. avrusunu, gelıp ge- ıçare şo oru o uruyor u. at t:ı· latmaya başlar: 

- Evet! egıl misiniz? 

-Benim ad 
~ımdi e d 1~ ?alip Toplar!.. Ben 

dikiş dıkecek değilim ya? çenler taralından görülebilecek bir ta- bii zavallının cebinde bulunan birkaç _ Adım Marset Persaulıtur. 32 ya· 
Öteki temkinli: rafa bırakmaya karar vermiş. lirayı elde etmekten ibaretti. şındayım. Mesleğirn şoförlüktür. 
_ Eyvah... diyor... Piyangoyu ka· Bu kararla, kucağında çocuğile Fa- Bu tarzda yapılan cinayetler o ka- Dün gece saat ı 1 ,S da Pariste Klişi 

Ye gidiy~r: sı~ın müjdenizi bekle· 
lu tuhaf um. 
~r. TaH~~adüf.üçümüzü de güldü 
.gişeye dh tahsıldarı aramıza ala

- Bu Par~nerken konuşut.ronız: 

.zandık ama, bir müşteri kaybedeceğiz! tih camisinin önüne gitmiş. Eviadını dar çoğaimu;tı ki, iki yıl önce Paris ÇO· meydanında otomobiliıne bir müşteri 
Papazyan gülüyor: ağlaya, ağiaya son defa öpüp kokl ... förler c:cıniyeti bütün üyelerine birer bindi. Bu zatı evvel de tanırdım, kcn· 

d k mektup göndererek: disini birkaç defa Mongeron köyüne gö 
_ Size artık müşteri değil, nişanlı ı tan, sevip okşadıktan sonra, avlu _ Şofo-r, gece yarısından sonra t"'· · · · · B · 'b d ... türiıp getınmştım. u ıtı arla şüphc-

IB.zım! uvarının pencerelerinden birinin içi- nımadığın herhangi bir müıjteriyi oto· ıenınedim. Adam bu defa da nyni od-

Yla ne yapmak niyetinde· Kızlardan birisi, elindeki banknot ne bırakmış. mobiline alma, böyle bir müşteri resi verdi. Yola çıktık, soğuk, sisli bir 
Şu anda destelerini göstererek cevap veriyor: Fakat onun hu hareketi d oy- ile asla şehir baricine çıkma! Bu, öyle d · · ı~ki ed'l k · 

'pne yapacağını şaşırmış _ Bize asıl bu lazıındı. Ötesi kolay kt 
1 

ki ' ora ad'k gecey i, bunun ıçın "' P ı eec :.s-f.ttir..., •. aralan d • b k nama a o an çocu arın nazarı ı·· bir tedbirsizliktir ki, hayatına mal o- tiltameti 'takipte adam da bana yardım 
'""egı- ogru an ava artık! k ı · . lb · D h ı lur demiştı' lıkpa ··•· Cebime vüz ı· k *. at erını ce etmış. er n koşup po· • · edıyor: larına . " ıra oyup ı· habe . 1 p 1' 1 * S d d p . rlatıp gıdeceğim. İki üç tek B" "k ikramiyeyi kazanan talih''- ıse r vermış er. o ıs er de, yola - ağa, sola diyip uruyor u. arıs ..._ Yapacakı uyu ı d" k w w ki k 1 O vakit Fransız gazetelerinde yak:n ten km lk B' ı k so"zleri ınıalde havad arımı tasarlayacağım. lerden birisi de, Akay idaresinin Bu.- ~şere ' agır agır uza aşma ta o an dan takip etml~tik. Şoförler bu ı'htarı çı ı.ş ı . ır ara ı onun • an ı h k tl k b k d k 1 1 ~ ni dinieye dinieye kendimi .irmanın or 
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~~~ci~~~y~a~~~)~~; 
- Şu çanta Ye:leştirirken gülüyor: ğ~da, 12 numaralı evinde buldu~<. hapsine karar vermiş, fakat teşebbüs ~ 

ıJa ılk defa kendi paramı Müjdeyi alır almaz ne hale girdiğini nakıs görüldüğünden bu ceza dört aya 
Çok ~~~? i~inde binlerce lira tasvir edemem: .. tenzil edilmiş. dört aylık ceza da, 

;~·ait değildi i~'· :~kat on para-;ı Küçük ~~CT~u or~ek: 89 uncu madde mucibince tecil olun-

p 
ıra bulun u; ~~ cd ık~an.~da on ~ Bu, de. ı. enım a eri m değil, s~- muştur. 
ara buı • ıın e ı cüzdanda nın kaderın ... 
görtnek unrnazdı ... Kaderde bugiin ve bize dönerek ilave etti: Kadıncağız da, kucağında çocuği-

te varmış! _ şu mangalda son kömürleri yak- le, Kum kapıda. T alaman sokağın da, 

~ılbaşı . * mıştık. Ce~im.d? ~igara~ bile kalma • 5 numaralı evine dönmüştür. 
'Yük ikr;ec.esı, Yıldırım gişesinden mıştı. Bugun ızınl! oldugum halde, beş Ayşe, dün kendisite evinde görü· 

i venn tnıye~i kazananların adres· param yo~·- .sokaga çıkamıyordum. Pi şen bir muha.rririmize, hadiseyi yuka
Yli na 'k ek ıstemiyen gişe sahibi yango dedıgın de bu kadar zamanında rıya yazdığımız şekilde anlattıktan 
tafınd::ı leŞini ş. Piyango müdürlüğü vurur insana... Hnzreti Hlzır bugün· sonra: 

• tna geld~~ahaze edildikten sonra i· lerde tayy~re:}:le d~l~şıyor galiba. - Ne yapaydım} demiştir. Kendi
~ l, bir eı·ıgı belli.. Bir elinde ad· Kade~ gışesı s~ıbı, benden duydu- mi ve çocuğumu kurtarmak için onu 

ll'a.lar s ~de, talilililcre götüreceği ğu demırbaŞ sualı soruyor: Darülacezeye kabul ettirmekten baş-
B~y~:~ şaşlonlığı nrasında: - Ne yapmak niyetindesin bu para- ka çare göremedim. Besleyemeyince 

., lıne uuıtrna n o dres diye 4 5 00 lirayı larla? ne yapacaktım) ... 
rCutd~ ı. ını? Hakkı gayet ciddi: -~...;;..------------

uın· h' d' Bu dr . - Vallu ı, ıyor, ilk niyetim aklımı 
tni ~ esı bana verirsen, bir daha başıma toplamak ! 

O d ulamazsın * 
a gaflet' · or: ının furkına var.arak gü· Dördüncü talihli, Taksirnde Çaylak 

Dalgınlık B sokağında, S6 numaralı evde' oturan 
r sevınd· a?.'ım ... Bana vurmuş Manuk. Biletini Servet gişesinden ol-

,,r:~ ım. Çunkü diyor, ve anla· mış. Onu, gişeden paralarını alırken 
•ı P. buldum. Keşide esnasında salonda bu-

, •r 4S bin . 
r Parçası d 

1 
lu-ayı kazanan biletin ıunuyormuş: 

SokaP,ıneia ~6 iamamda. ~ref Efen· - Nurnararn çıkmca, sokağa fırla -
ve Madı nurnarada oturan Vir- dım. Tramvaya kim biner? Derhal bir 

ıı . Terzili~n ~dlnrında iki kızcağızdn taksi çe,•irdim. Cebimdeki para taksi
fakinni,.ler. c en bu kızcağızlar, hay yi ödemeye yetmedi. Üstünü gişede 
'Yıldırım .t' • verdirttim. 
ıeı tanıdıl~~"e ı sahibini görür gör • - Artık yan gelıp oturmak niyetin-

ç d~f.a · Paralarını ikisi birden de misin? 
tımizi saydılar. Ve bizim mevcu: - Kat'iyyen ... Ben bu parayı, ala _ 

a.a Unutarak b' 'b' kll dualan s · d k ""' Ya giriştiler· ırı ırlcrile müna ca • ı arıının ayesın e azan • 
Şitndi hı- dım. İlk i§im onların da yüzlerini gül-

~ıt lll! men banlc:av:ı götüre • dünnek olacak ! 
, 10,000 lirll ka zn nan biletierin birisi, 

Nimet gişesi tarafından, Çakmakçılar
da1 dokuma fabrikası arneıeıerinden on 
kişiye satılmış. 
Aynnlıçcşmede, 78 numaralı evde o

turan Hrisanti. Safia adındaki hatun
cağızlar .d~. Kader gişesinden aldıkları 
biletle 4S bin lira kazanmışlar. 

Bankalar caddesinde, 12 numaralı 
evde oturan B. Mişel 10000 lira, Salie 
montörlerinden Bay Bedrettin 12000 
lira almışlar. 15000 lira kazanan bilet 
lerden birisi deServet gişesi tarafındı.ın 
Yenişchirde, Dereboyu sokağında 3 nu 
maralı evde oturan Karniğe satılmış. 

Karnik: 
- Bu, diyor, benim ilk aldığım bilet. 

Sabahleyin, az kalsın birisine satacak· 
tım bi1etimi. Bir daha böyle halt etmek 
gelir mi aklıma. Alimallah ceketimi sa 
tarım, l>iletimi satmam ! 

~ari Sadullah 

Su meselesi 
Biiyük allika 
Uyandırdı 
Belediyemizin terkos suyundan 

mahrum olan evlere su tedarik e -
debilmeleri için kolaylık göstermek 
tasavvurunda bulunması şehrimrz • 
de büyük bir alaka uyandırdı. Min -
net ve şükran hisleri ile karşılandı. 
Fakat anlaşılıyor ki bu tasavvurun 
filiyatta iyi bir netice verebilmesi 
için ölçünün biraz daha geniş tutul· 
ması Hizıın gelecektir. İşte size ya -
pılrnası lazım gelen şeyler hakkın -
da bir okuyucu düşüncesi: 
Kıymetli gazetenizde su meselc • 

sini ve bugün de vali ile gör·üşme • 
nizi okudum. Affınızı diliyerek ben 
de bir şekil hatırlatmak isterim: 

Belediye fakirlere su tesisatım be· 
dava yapacakmış. Orta hallilere de 
bir kolaylık gösterilmek suretilc sn
dan mahrum edilmemek mümkün 
<ief~il mi? 

Kapısının önünden ana hal ge -
çen bir eve suyu kapıdan içeri ata· 
bilmek için en az kırk lira verilmesi 
Uizım. 

Bu parayı orta halli değil, hatta 
zenginlerin bile bu zamanda defa -
ten verebilmesine imkan yok. 

Bu para gaz ve elektrik şirketle· 

rinin yaptıkları gibi bir senede tak
sille alınsa, hem halk, hem de hele -
diye için daha faydalı olmaz mı? 

O vakit belediyenin fazla suyuna 
mahalli sarf aramağa Iüzum kal • 
maz. Valimiz bu noktayı da gözö • 
nünde tutarsa bu hayırlı i~e delale · 
tinizden dolayı halk sizlere minnet
tar kalacaktır. 

* Düzcenin çalı,kan kaymakamı 
ve Düzcelilerin tqekkürü 

Düzce okuyucularımızdan bir ka· 
çından müşterek bir mektup aldık. 
Bu mektupta Düzce kaymakamı İs· 
mail Hakkının kasabanın imar ve 
umranında, içtimai uyanışında gös • 
terdiği çalışmadan sitayişlc bahse • 
diliyor \'e deniyor ki. 

- Kaymakamımız harap bir hal
de bulunnn hükumet konağını gü .. 
zel bir şekilde tamir ettirmiş, ctra· 
fını beton bir duvarla çevirtmiş, 

bahçesini gayet şirin bir şekilde 

tanzim ettirmiştir. 
Bundan bı:ışka kc'y yolları, ynıı 

mckteplerıle de çok yakından alfı -
kadar olarak kısa bir zamanda ka • 
1..amıza Karaköy, Gölyaka, Yılıca 
~·n tı mekteplerin i kazandı ı mı ş. Düz
ce muhitinde toplantılar, konferanc:
lar, konuşmalar yaplirarak içtiın i 
bir hayat uyandırmı:jhr. 



Halandadaki tarihi düğün 
Velialzt Prenses julyana Alman 

Prensi ile nasıl evlendi? 
Danıat senede 22,230 Ingiliz lirası tahsisat alacak. 
Pl'enses julyana kiliseye girerken başını kocasının 
omuzuna dayamıştı.lzdivaç merasimi esnasında da 

· bir .kaç kere baygınlık 2eçirdi 

GeJtn ve güvey k ilised eki merasim esnasmda · · 

25 yaşındaki prens Bernhard von ğilmiş, bir şeyler fısıldamıştır. 
Lippe Bösterfeld, 7 kanunusanide * 
Bolanda tahtının veliahtı, 2 7 yaşında
ki prensesi Jülyana ile evlendi. 

Bu haft-a kraliçenin hükfırneti, veli • 
aht prenses Jülyananın evlendiğini ve 
kocasının da 22,230 İngiliz lirası tah -
sisat alacağını resmen ilan edecektir. 

İzdivaç· merasiminin tafsilatını Av!·u 
pa gazetelerinden aynen alıyoruz: 
Düğün merasimi gayet sade olmuş· 

tur. Gelin bir nebze ağlamış ve bir a
ralık 30 bin İngiliz lirası değerindeki 
bileziğini bileğinden dalgınlıkla düşiir. 
müştür. Hüsar üniformasının içinde 
dimdık duran bahtiyar prens ... Hemen 
eğ )erek karısının bileziğini yerden 
kaldırmıştır. 

Nikah esnasında kraliçe Vilhmina, 
pnrıldıyan. gözlerile kızını seyrediyor, 
ve baş papaz.n okuduğu sadakat 
dualarını tekrar eden çiftleri dinler
ken alt dudağını ısırıyordu. 

1>rens ile prenses medeni usul da: -
res ın de evlenmişler ve kiliseye 2 S da -
kita tnahhürle gelmi~!erdir. Prenses 
Jülyana dini merasim Psnasınd~ eldi
venlerini elinde tutuyordu. Parmağın
da kalın bir altın yüzük vardı. Holan -
dada kiliseye ve evlenmcnin dini nıa
hiycline fazla ehemmivcl atfedili.-. 
Onun için, bu dini merasirnin arıe li
ği huşu ve sabır karşısınrla prense~ 
Jülyana iki kere düşecek gibi alımış-

Beyaz badanalı kalın gotik sütunlar
la süslü kiliseye gelen davetli Holan· 
dalı kadınlar, topuklarına kadar uzun, 
yeşil, eflatun, mavi tuvaJetler giymiş~ 
Ierdi. Yüzleri boyalı pek az kadın var
dı. Misafirler arasında bulunan Ho • 
landanın şark müstemlekelerinden bi· 
rinin, bir gece evvel kraliçenin huzu
runda mahalli rakısiarını göstermiş o
lan prensesi, ayaklarında halhallar, Ü· 
zerinde parlak bir elbise ile nazarı dik
kati celbediyordu. 
Düğünde İngiliz, Alman sefirleri, en 

arkada bir sütunun arkasında oturtu
Jan İspanya mümessilleri vardı. Ko • 
münıst meb'usları, Sovyet mümessili 
hazır bulunmuyorlardı. 

Kent dükası da en öndeki sıralardan 
birinde oturmuştu. Heyecanından ya -
rım saat içınde üç defa eldivenlerlni 
giydi, çıkardı. İkram edilen çikolata· 
lardan Alman sefiri iki tane aldı. İngi· 
111 s~:iri ise elinin zarif bir hareketile 
« i-;tpmem» dedi. 

DavPI Iiierde görünür bir heyecan. 
bir sabırsızlık baş göstermişti. Vakit 
,gelip Acçmişti. Ne gelin, ne güvey or
t(ı lnrda voktu. Yeni evlilerin şerefine 
sarkı -.övli\'ecek olan koro heyeti, ge
Jtn ııiivey f!Pliyor zannile bir kalkıyor, 
bır oturuyordu. 

tur. * 
8 7 lik bir ihtivar olan başpapaz, Pv· ı ı ı i 10 geçiyordu. İlk damdonör 

lenmenin manevi. kudsiyetin~c~ ha!ı- #!Öziık~ü. Pembeler giymiş olan bir 
sederken } ı'nı ~elın bayılır gıb· olmıı-.. 1 genç kız önden yürüdü. Ve onu yeşil, 
basını arkava çcvırmı1, hcyecanınd ın mavi. ve eflatun giymiş diğer damao-
sa~;>~arı ke-si mı~tir. 1 nörler takip ettiler. 

lhtıyar par1z: Bundan sonra, başı kocasının omu -
- •Hcı t>vde bir haç vardır. Sizin de zuna dayalı olduğu halde, prenses 

e\•inizde bıı htıç bu.unacaktır. Bu lı.ıç Jülyana göründü. Boynunda, kulakla
ister ağır. ister hafif olsun, onun Al - rında elmao:;Jar pırıldıyordu. Genç ge
tında dizlermizın bi.ikiilmesi la7ımdır» lin halka bnkmıva cesaret edemiyerck 
derken, gelin. oturdu~u iskE>m'en:n ,gözleı ini k:Jisenin tavaninda, ve rlu -
koltuklarına dayanmış. sonra sende - varlarında gczdiriym·du. Prens Benı
lemiş ve kolları ile gelinin belini sa - hard da karısına bir şeyler fısıldıyo-:-, 
ran prens Bernhard, karısına doğru e- (De,·anu 9 uncu sayfnda) 

Kadın 
ı 

Her· zam~n şıktır 

Sağlığı ve şudığı birleştiren bir u • 
sul. Odanızı süpürürken, toz a1ırken, 
yahut bu işlerle uğraşan hizmetçinizi 
kontrol ederken saçlarınız tozlanır, 
burun delilderinize mikroplu tozlar 
dolar. Bunun önünü almak için başı 
ve yüzü rastgele bir bezle sarmak hem 
kullanışlı olmaz, ikide birde açılır, hem 
de yüzü çok çirkin bir hale sokar. 

Resimde gördüğünüz sargı bu iş için 
en pratik bir usuldür. Saçları tozdan 
korur, burnu ve ağzı rnikroptan kurta· 
rır. Güzelliği de hiç bozmaz. Renkli 
saten kreton, yahut her hangi yıkanır 
bir parçadan yapabilirsiniz. Dört köşe 
bir parçadır. Etrafı bastırılır. isterse • 
niz renkli bir biye de geçirebilirsiniz. 
Müselles şeklinde katıayıp bir ucu u
zun kalmak şartile başınıza örtünüz. 
Uzun uç ağzı burnu sarmıya yanya • 
cak tır. 

Yemek pişirirken güzel bir önlük 
kullanmak ihtiyacını duyan zevk sahi
bi her bayanın tozdan korunmak için 
de muntazam bir sargı kullanmak is • 
ternesi pek tabüdir. Hele onu hazırla
mak bu kadar kolay olunca .• 

Bolerolu manto 
modeli 

Şık ve pratiktir. Üst tarafı bir bole
ro ~eklinde eklenmiştir. Önden iki 
dü~e ile kapalı. Etek ön ve arkada 
tamamile düz, kol ağızları geni~ce. 

Sentür kendi kumaşından yapılmış. 

Birakş.am 

Tuva/eti 

Emprime taftadan akşam tuvaleti. 

Çiç~kleri kendi renginde, düğmeler si· 

yah kebribardandır. 

Bu sene akşam elbiselerinde bütün 

süs arkadadır. Bu modelde olduğu gi

bi. 

Şapkanızı 
Kendiniz 
Yapabilirsiniz 

Şapka yapmak sanıldığı gibi zor bir 

iş değildir. Hele elde böyle bir patron 
bulunur, biçimi de sade olursa. Hem 
pek kolay dikilir, hem de sade şapka 

daha ziyade boşa gider. 

Koyduğumuz modeli mantonuzun 
rengine uyan fötr, veya yünlü kumaş
tan, hattA mantonuzun parçasından 

yapabilirsiniz. Yarım metre yünlü ku
ma§ kafidir. Garnitür için (ı ,60) kor -
deli baş girimi için de (60) santimet
re grogren lazımdır. İçinin astarını 
ipekli bir kumaştan koyarsınız. Tafta 
olursa daha iyidir. 

Patran iki parçadır: ı · Kenar. 2 -
tepe, kalot. İkisinin de ufak birer mo
delini görüyorsunuz. Bunlara göre bi
çeceğiniz kağıtları kumaşın üzerine 
resimdeki gibi koyup biçiniz. Kenarı 

ütilleyiniz. Uçlarını birbirine dikiniz. 
Bunu tepenin etrafına makine dikişile 
"'::!rle§tiriniz. Ve hepsini bicden ütüle -

1 ([ KADlNlBi 
Iplik çeknıei 

Jur yapmak için ipl~k ~1197Y--... 
cü bir iştir. Çok defa ıpl 
iken kırılır. Fakat bunutl~ 
var. Çekeceğiniz ipliğe sa~ 
Tabii kumaşın tersinden· 
biraz sertleştirir, muka ;1. 
rır, o zaman çekilmiye 
m aZ. 

Sofra örtüleıi 
Dikkat etrnişsinizdir tııblt 

tüleri daima kat 
Buna man! olmak için 
nış şeklini değişti 

giln dörde katlayınız. 
gün üçe. Böylece hep 
katlanmıyacağı için kolaY 
ranmaz. 
Eğer evvelce yıprantn~ 

· maması için örtünün yan 
şer parmak kesiniz. Kat 
liğinden değişmiş olur. 
timali kalmaz. 

Balık haşl 
Güzel bir yemektir. 

noktalara dikkat etmek 
fa su kaynar kaynamaz 
tini azaltınalı ve balığı pek 
teşte pÜJirmelidir. 

Sonra başlama için ıı 

lanmamalıdır. Biraz 
defne yaprağını bir arada 
baş soğan, dilimlenmiş 
biberle birlikte suya 
yirmi dakika kaynatmah· 
başlama suyu olur. İşte 
pişirmelidir. 

Balık başlamasında 
müddet yoktur. Pişip 
lamak için çatalı kemiğe 
kısmına batırmalı. KolaY 
miştir. ------,---

Çocuk elbi, 
modelieti 

Sağda - Bej renginde 

bluz. Volanla süslü. PantalO~ 
difedendir, askılıdır. Pant91 

rı m metre, bluz için ( 80) 

maş kafidir. 

Solda - Yünlü kumaştsl1 
ceket. Bluz ipekli k 

sı, · olları büzgülü. önünde 

fiyongası var. Ceketin önil 

rı biraz kısadır. Alttan 

mektedir. 

yiniz. Kenan bir san 
başımıza göre kestiğiniz 

raftan baskının üzerine ,ı 

kanın giyildikçe açılmatfl ... ',-·••~'• 
Tahta bir kahba koyup 

yeri ütüleyiniz. 
Garnitür - Kordelayı 

·ı
i.ukta ( 16) parçaya kesi~1 t 
ları ikiye katlayınız. aıre 

_ .... ,_... ... 
şapkanın alta gelen k 

taya tutturunuz. Ötekı 

re şeklinde açıp her bidni 
den şapkaya dikiniz. 



--

.. 

Zorla artİst yapılan büyük bir 
ransız san'atk3rı: Jan. Gaben 

an Gaben 
kafidir. 

11 Senede bir iki film çevirmek benim için 
Fazla para içimi bulandır1gor 1, digor 

Sayfa ~ 

Fennin zabıtaya yardımı 
günden güne artıyor 

Sahtekarlar şimdiye kadar cürümlerini ispat edecek 
evrakı yakarak cezadan kurtulurlardı, artık bu 

kurtulut yolu da kapatıldı 

H olandadaki 
tarihi düğün 

( Baştarafı 8 "nci sayfada ) 
anlaşılan şakalaşıyorlardı. Zira her 
ikisi de gülümsüyorlardı. 

* 



ıo Sayfa SON POSTA. 

Sancakta gene Tiirk 
kan1 ak1t1ld1· 

Lastik fabrikalarının kapanışı 
akisler uyandırdı 

(Batta.rafı ı · inei sayfada) 
Fabrikatör ne diyor? 

Tatili faaliyet kararı vermiş olan iab 
rika sahiplerinden biri şunları söyle -

( Baştarafı 1 inci ıı;ayfada t mü~lerdir. ((Siz Türk değit.iniz)), diye, hitap mektedir: 

tatili faaliyet etmeleri 
kauçuk ayakkabı · 
miktarda çağaltacağı sibi 
duracılarımızın ticaretine 
recektir. Bu yüzden l 
cıları telaşa düfmÜf ve Sanrak meseleleri miizakere edilecek- Belanlıların tezahüratı etmiş, bunun üzerine Kürtler asabi c- Burada yapı1an lastik ayakkabı· 

tir. Bunların müşahitlerle Fransızlarm bir halde: ların bir çütine 150 ku~ istihltık ver 
zımgelen yerlere 
dikkati celbetmeğe 5000 Türk nümayiş y~~b arzu ettiği giıbi görüştüğünü gören ((Biz tamamen Türküz, hiç bir farkı- gisi tarhedilmesi bizim mal yapmamız 

halk müşahitler Belana vardıklan za- mız yoktur, cevabını vermişlerdir. imkanmı kaldırmı.ştır. 
Antakya 12 (A.A.) - Havas ajan· man ayrıca mülikat istemişlerdir. Hal· Araplar Teslih Ediliyorlar Ham kauçuk ithali cihan piyasasına 

sının hususi muhabiri bildiriyor: kın talebi kabul edilmiştir. Müşahitle· nazarıın fazla tediyeyi mucip olmakta, 

Ne Kadar Resim 

Türkler bugün büyük bir mukabil rin bulunduğu binanm civarında top- Uzkiye 12 (Huausi} -Fransızlar hem de iUıal için serbest döviz bulun-
nümayiş tertip ettiler. Kamyonlarla lanan kesif halk kitlesi de tezahüratta ve mahalli hükumet memurları tara· madığından ancak takas yoliyle getir· 

5000 '-.. bulunmuş, dı·g·er mıntakalarda oldng· u fından Sancak haricinden bir takım A- niek kabı'! olmaktadır. Ecnebi lastik dağlardan inairdikleri ' ~oy - • 
k '-l d gibi: cYaşasm Atatürk! Yı:ı~sın nıüs- rablar celbedilmekte ve bunlar teslih mamulatı 1·se yeni ithalAt reJ"imine gö-lü Türk ayyıldızlarla so a~ ar an ~ 

_ _ı takil Hatay!~ diye hislerini ve dilekle- edilerek Türk m ın takalannda bir teh- ıre serbestçe memleketimize girebilmek '--uçuk ve ı:.•tik 
geçtiler. Dün köylerine avdet eaeme- __ 1 JUa - .. w ........ __ 

h k rini imar etınişlerdir. dit unauru olarak .... uverilmektedir. tedir. Bu itibarla ~nümüzdeki yaz mev yacağından idhal edilen 
mi~ olan dağlı Araplar bugün ü ü- R-L--:1-~-_!_ p~- T-1-t. IE!-~ı.. ~rı....... il t...:L-- öril tü · · b 1 d k fi 

T V7._... ~ ~ __.... • Da.U"UDDo • . ._... e WLnlr r ' sımı aş ~y~ca pıyasa a ço . uc~ - kabılar piyuada çok 
met vasıtalarile köylerine iade edilmi,_ Lizkiye 12 (Huauai) _ Reyhanı• Paris, 12 (AA) -Dış işleri bakanı yatlarla listik ayakkabı tedank edilebi L d - - - •. 
ı d. ç rııılar kapalıdır Yalnız ahali· t u.-ft So t b""yük el is' i ,_ . B tle de b' . limiz ko a.un ura aurumunu • .,. .... __ er ır. a T • _ _ı • b. L d""k ye a: isi tarafından miitahitlere çeki- ,B. von Be- vye u ç ın lecel\,tır. u sure ızım e 
nin iaşesine hızmet eaen ır a.aç u - •-- lO ._~_ tarihli .. ._. · ot kabul e~i. ve B. Vienot'da Türkiye .lumuz bağlanacaktır. 

ıen aonııuuıun ıa.ıncı pr es- "'""'~ '" 
kan açıktır: • . . • to telarafında balkın müphitlerin pro- büyük elçisi ile uzun bir görüfme yap- Bundan bir müddet evvel fabrikalar B h 

H 8 Vekl'lnl" azahab 1'\"'IC!tır. faaliyetierini tatil et.miflerdi. Yeni ka· . . u uau.•ta. ar1c1y ., testolanna cevap vermemelerinden do- --~ t d h ti ~---- daa 
Han"ciye Vekilinin ecnebi .rarla da bundan sonra Türkiyede .IAs- 1 ı are ey e CUA81D 

Ankara, 12 (Hususi) - Parti Ka- layı müteessir olduklan bildirildikten • ,tik ayakkabı imal edilmiyecek demek dert yanmaktadır: 
mutay Grupunun bugünkü toplantı- sonra fU esaslar tebarüz ettirilmiflir: gazetecilere beyanab tir. A1ikadar makamlara bqvurarak, «- Yerli IMtik 
aında izahat veren Harici ye V ekili Pua Kuvvetile Ankara, IZ (AA) - Teşkil edilmek keyfiyeti tetkik ettiriyoruz.• çift ba,ma 150 kurUf 
Tevfik Rüştü Aras vaziyette müsbet 1 - Hükumetin mes'ul adamları üzere bulunan Türkiye Basın Birliğin· Amelein sö,-JedlkJeri alınmaaı bizi de miiiteell• 
veya ınenfi bir tebeddül olmadığını Hatay iatiklili aleyhinde hareket et· de kendilerine tabit surette aynlmış o- . İşsiz ~lao bir amele de fWllan li>y Çünkü hariçten idhaJ 
beyan etmi~ir. mişlerdir. AkaUiyet unaurlanna men- lan i§tirik mevkiini müzakere etmek )emek~: . lUtik ayakkabalar daha * aup bazı kimseleri tehdit ve tezvir ve üzere Ankaraya davet edilmit olan :ls- c- Bız kışlık lAstikleri yazdan, yaz cak. biz de yazlık IIY11a.---: 

Sancağa hariçten kuvvetler getiriliyor para kuvvetile elde ederek Suriye bay- tanbulefa ecnebi Abugüjans ve gazete mu- lık ~sttiklik: enimali· ~ yapanz.dır HaŞlimbukdi yaz müşküllta uifayacağız. 
Halep, 12 (Hususi) - Sancağa yeni· rağını çektirmitlerdir. habirleri ~ n Karpiçde Ba- ).ık :ua zamanı · i ye B .. b"le bir L 

tl · ·ı kte sm Genel Dıre' ktörıu··guw- tarafından bır· .nı' ,ıu:>kle go-re yaz ırelln- bizim lhtik· ugun 1 çoa. den hariçten kuvve er getırı me ,~ 2 - Hakikate ve halkın dileğine 'll'- e ""'" uac:1a ltabe edttbilllllll! 
dir. Ha~epten R_ eyhan_iy~~e k. uvve. ts'~ tevafuk et m iyen bu hareketten dog~ a- ziyafet verilm.iştir. Yerli ve ecnebi bü- lerimiz fabrikada kalacak, bilAkia ecne Y re t 

· f d ldzğ gı tun- muharr·ırıerin hazır bulunduklan bı' mallan sürülecektir. Bunun ıM... fab malzemeelen ayakkaba bir jandarma mu rezesı gon en 1 ı k ' r t t • 1 h.. -~U& _!L 
bi, di~cr kasabalardaki silahlı kuvvet cak.. mesdu ıylae a~en mea u u- bu ziyafet, irfan arltadaşlan arasmda rika sahipleri bize artık it kalmadıb- atla aatma yolunu ten;ua 

d. · ı· umet a am rına aıttir. ço'- samimi go .. rii.nnelerle sona e-'·ıı·r. nı .,;wlediler. Keyfiyetin tet2dkini ve Kunduraalık. hazır ler de takviye e ılmış ır. 3 T·· k'- d··LL" la '- '~ 6
--- &""9 t:lfUJ 

Şapka i cruere karşı ' - ur ıer u~an rını ~apa· Ziyafet esnasında Basm Umum Mü- bir an evvel çalıpnağa bqlamamız için mü kartmuda tehlikeli 
Halep, 12 (H~usi) - Kürt dağında mak suretile yaptıkları nümayitlerle dürü Vedat Tör tarafından güzel bir bulunacak çareyi dört gözle beklemek mekteclir. Yeni tekille 

Hannan ve oğlu Mehmet halk ile mü- Antakyalı kardeşlerinin hislerine ve e- nutuk söylenmiftir. teyiz.• bütün mütkülletecektir· 
Titlerine şapka giydirm~lerdir. Han • mellerine iştirak etmit olduklarını is- Nutuktan sonra mubabirler Türk ar Kunduraal.r da Enıılrede timdiden te,ebhüaleıe 
nan ve oğlunun bu hareketi mandat~r pat etmişlerdir. karlaşlarile beraber, Anadolu klübüne Kundmacılara aöre de fabrikalarm verdik.» 
devlet amirlerinin ho§Una gitmemiş, 4 _ Halk Hatayın .istiklalini iste- geçmişler ve orada saat dörde kadar 
müritler arasında irtica tahrikatı ysp- kted' mesleki b~k mesail hakimıda görüş 

Ş h Al. G \'b" w me ır. 
mak için Haleptc~ ey ı a ı _ın og Reybaniyede Entrikalar Çevrildi meler yapmışlardır. 
lu Mehmet suretı mahsusada Kurtda- H le 1? (H .. } K· . Saat beşe doğru Parti içtimsından çı 
w .. . . . • a p, _ ususı - anunusa· k k 1 D k Tevf R 
gına gonderılmıştır. · . . 1 O .. .. ..• led b. an Hariciye Ve i i o tor ik üş 

B. k. · sap1·- .hrdi nının uncu gunu og en sonra ı- tü Aras ile Dahiliye Vekili ve C. H. 
ın ışı .. .,.. lt""' t f ·· h' 1 h ' · R h 

Fransızlar tarafından yapılan lahri- ~ra muf8 ı~ e~ ey etı ~s.ızın e~. a: Partisi Geneı Sekreteri Şükrü Kaya 
ldita rağmen son günlerde Hannanın nıyeye gelmıştır. Hey etın geldıgını klübe uğramışlar ve derhal gazeteciler 
aşiretınden b in kişi şapka giymişlerdir. ancak 10 dakika evvel haber alan Türk tarafından iliata edilmişlerdir. 
1\fiişahitJere çekilen telgraf verilmedi halkı tarafından istikbal olunmuşlar- Dr. Aras, tanıdıklarının ellerini sık· 

Muşta iki 
Nehir dondu 

(Ba§ tarab 1 inci sayfada} 

sı ve arabada yüklü olan efyuı buz 

tabaltasının altına gömülüp gÖiııdeıa 
kaybolmuttur. V ali derhal kaza yerine 

Klod Farer .-.. ı•• 
lsmllıa 

Hnma, 12 (Hususi) - Sancak aha- dır. mak ve diğerlerini yeni tanımakla bü-
Jisinden olup Antakyaya gitmek Ü7.ere Hey" etin Reyhaniyeye seleceği hüku yük bir zevk duyduğunu söyledikten gitmiş ve o noktada muvakkat bir k.öp
pasaportunun vize edilmesini isteyen m~t tarafından bilindiği halde Türkler sonra hiç bir beyanatta bulunmıyac:ı- rü kurulması için liıım aelenlere e-
Ahmet Faikin hiç bir kanuni sebe.p ol· bundan haberdar edilmemitler, buna ğını söylemişse de bittabi muharrirle- . . . 
madan pasaporlu vize edilmemış. ve mukabil mahalli hükumet tarafın- rin birçok suallerine maruz kalını§ ve mırler vermıttır. • ... ------
kendi~inin Sancak dahiline ginn~sın.c dan Sancak hudutlan haricinden Ha- cevap vermekten imtina ederken nok - ........ ' '" 
müsaade olunmaml!jtı. Bu defa Faık b;_ tai nazarını şu suretle hülasa etmiş - havalisine rnünhasır oldulu için bir 
taraf müşahitlere telgrana müracaat rim ve civarından da 300 kadar Arap tir: kere bu yüzden Alman ekseriyetini 
etmi~tir. Fakat çekilen telgraf Fransız toplanarak Reyhaniyeye aevkolun- «Türkiye için bugünkü vaziyet, meş mernnwı etmemi§tir. tkinci derecede 
memurları tarafından müşahitlere ve- muştur. Ellerinde aopa ve tabanca bu- kukiyet vaziyetidir. Fransa reisi vüke- de bir taraftan Lehistanın diğer taraf 
rilmc ııştir. Telgrafın verilmemesi se- lunaa Araplar Reyhaniye sokakların- lası qaui d'orsayin projesite Türk pro- tan da Milletler Cemiyetinin kontrolü 
bebi Fransızlar tarafından şöyle izah da «yaşasın Suriye hükumeti)) diye jesi arasında bir mukayese ve tetkik gene Alman ekseriyetinl memnun et· 
edilmektedir: bağırarak nümayiş yapmışlardır. yapmakla meşguldür. Kendisinin son miyerek, malum olduğu üzere, orada 

cTe.graf İskenderuncia m~ahitler Kanh Hiciaeleı- teklifine intizar edeceğiz.» daimi bir iıhtilM ve mücadele muhiU 
adresine gelmiştir. Halbuki mü~itler Türkler. müşahit heyetile görüş- Vekiller gazeteci ve ajansçı arkadaş bırakmıştır. Sancakta mevcut ~lan V~· CBattarafı ı Ind 
İskendetıJndan hareket etmişler, An - t'"kt ah" "d·· .. ·· dela-.. larla klüp salonunda bir resim aldır - ziyet .ise Dançikdeki gibi değıl, gf'lll4 rendijimiz Klod Farer 

u en sonra n ıye mu urunun b dud 'ldir Bir ta tercli. F'-L_ .. bu ..ı-fa 
takyaya gitmişlerdir. Bunun için tel - 1 fl A 1 d d .. k' Tk bir hey dıktan sonra kendilerine veda ederek bir Sancak u una şamı • - göe · a&U ae 
graf İskenderanda durmaktadır.• e ı e rap er an a uç ışı ı .. - ayrılmışlardır raftan mahalli idarenin, diğer taraftan • .::L mi1lt meaelemiz, 

eti kabul etmiıalerdir. Arap hey'eti mu- Yab · ~-·ı ann A k d F yu. İngiliz konsoloso . . T ancı gaze~ı er Y n ara Suriyenin, ve onun aTkasın a ransa• mevzuu babaolurken 
Humus, 12 (Hususi) - İskenderun şahıtlerın yanından çıktıktan aonra barajını, ziraat enstitülerini ve çiftli- nın ve nihayet ~ir ~e. M~etl:~ Cemi- bu kurnaz bezirgAn bu 

İngiliz konsolosu cumartesi günü An- Araplar ellerindeki sopa ve tabanca- .ği ziyaret edeceklerdir. yeti yükse~ kom~~~~~- .P ır araya ni yırtarak old "u ibi 
tak". ·aya gelerek mi\ .. ahitlcrle görüş· lar la Türk halkına hücuma başlamış- gelip siyası ve gurultulu bır orta oyu· k T- k d~ ~·~"' 

""'l lardır. Bu hücum karşısında Türkler D 1 l 1 i nu oynamalarını d~ünüyorlarsa emer çı ça~ ur Ufman ...-
müştür. ilnga g.aze e er n n Bır Franaız -u:etetainJ.I~t. 

Araplara Su"ku·netle hareket etmelerini si!• Fransızlara! • 4 

Siyasi bir cinayet 1..... L ..1 
ve tezahürattan vaza.....rmelerini bildir- dBnCBH uBVBSl Şam, 12 (Hususi) - Me§hur Haco e-:s 

Ağa Vatanilere mensup bir mebusun mi. iseler de Araplar tecavüze devam Etrafındaki neşrlgatı 
kardeşi tarafından ağır surette yara- etmitlerdir. Hükümet milisieri de A- Sancak meselesinin son gergin safha 
lanmıslır. rapların hareketine iştirak ederek aün- sı hakkında Avrupa matbuatındaki neş 

Halep, 12 (Husust) - Hacılar civa· gü takmışlar, Türklerin üzerine hü- riyat devam ediyor. Bu arada P~ter 
rında Aktepe yakininda meçhul şahıs· cum etmişlerdir. Türk halkı aüngü Lloit bu mesele ile uzun uzadıya m~ 
lar tarafından bir otomobil soyulmu'j- ile de dağıtılamamış: <(Biz hakkımızı gul olmakta, okuyucularına bütün ha· 
tur. Otomobilin şoförü Türk, içindeki· istiyoruz, istiklalimizi istiyoruzh, diye vadisleri veren ve vaziyeti izah eden 
ler Amerikalı idiler. Karakota pek ya- bağırmışlardır. makaleler yazma ktadır. Sancak dava -
kın bir sahada bu hareketin yapılması Türki A sının tarihçesini bütün tafsilltile izah 
silahlı muhafızıarın jandarmaların s..ıy ere tet eden ve izahatı verirken sarih surette 
guncuları yakalamamaları dikkate ta- Milis kumandanı tarafından Türk- Türk tezine kıyınet verdiği görülen bu 
Yı'ktı·r. I ere karşı ateş emri verilmiştir. . . 'h 

Macar gazetesi, makalesının nı ayetin 
•YBJ8sın Atatürk!• Hadisede Türklerden üç kişi ölmüş de Sancak meselesinin halli için muh-

Şam, ı 2 (Hususi) - Kanunusaninin ve sekiz kişi yaralanmıttır.. tariyet ve üti1dll formüllerile Uğra§
dokuzunda Heyhaniyede Türkler tara· Bir malumata göre de yalnız dört rnanm istikbale halledilecek yeni me-
fından büyük tezahürat yapılırken Türk yaralanmLftır.. seleler bırakmak demek olacağını söy-
Amuk köylerinde Türkler sürekli bit Kürtler ve Çerla.ler lüyor ve en muvafık hal çaresinin Türk 
heyecan yaşamışlar ve binlerce Türk Reyhaniyede müşahitler hey'etini olan Sancağı Türkiyeye iade ediver • 
saatlerce devam eden tezahüratta bu- ziyaret eden Türk hey"etleri kadın ve rnekten ibaret bulunduğunu söyliye • 
lun~_,ı..: lardır. Nümayişçiler: y~~asın erkek Türk, Kürt ve Çerkeslerden mü- rek makalesine nihayet veriyor. 
~~tu~k! Ya!asın Hatay! Yaşas~~ ist~- rekkepti. Çerkesler ve Kürtler kendile· Viyana, 12 - Nöye Fraye Presse ga· 
lal. dı ye bagırmışlardır. Bu numayı~- . . da h. T .. k Id kl T·· k zetesinde görülen bir havadise bakılır-
lere kadınlar da iştirak etmişlerdir. ri ınlınb bı uHr 

0 
u. ~krıl~ı1 • ~e. ud~k- sa Sancağa Dançik şekl inde muhtari-

F .. D .. .,1 la .. er e era er atayın ıatı a ını ıste ı -.... ...,. z rm arzusuaa gore . . •. yet verilmesi düşünülüyormuş. Bu ha· 
Laz.kiye, 12 (Hususi) - Sancakta lerını, Araplarla kat ıyyen beraber ya- her mezkur gazetenin Londra muhabi-

dolaşmakta olan bitaraf müşahitler Kı· şıyamıyacaklarını müşahitler hey'eti- ri tarafından Fransız membalarına a ~-
rıkhandan sonra Aktepeye gitmişler - ne bildirmişlerdir. fen ,·erilmiştir. 
dir. Orada kendisine mebus süsü ve- Kürtlerin Mü,.ıütlere Cevabı SON POSTA - Dançik bir şehiı dir; 
•n Mahmut ve arkadaşlan ile görüş- Müşahitler Kürtlere: verilen muhtariyetin hududu §ehir ve 

eaJan narın, cehaletini, n:rezpır• 
Yunan pzeteleriııin mütal ne vuran Franuzlann bil 

Sancak meselesi etrafında Atina ga· demi A--· 
· - ı 1 rdetm '-'tedi ~nm yazıli, zetelerı de muta ea ar se e.. r liyık old .. &el 

~~r; Bunlardan Proiya gazetesi diyor adaqu bi~::k cı!u 

S · h dud · da ik' Türk eden buı mtiıntnrveırleflliP-urıye u u cıvarın ı 

fırkasının tahşit edildiği hatkındaki ha c:lırm~ırr ••. 
her Ankaradan resmen tekzlp edildi Bir aralık Itendıaını 
Sancak meselesi Türkiye ile Fransa- töeteren bu aTtlrk 
nın dostluk münasebetlerinin samimi mile olarak Binbirelirele 
Sllrette devamının temini için §imclilik ye «Klod F arer)> iami 
iy! bir yola girmiıs bulunuyor. Bunun Son yazıaile bir ad~~~ 
içinesasen şüphe etmek te caiz delildl. ka bir teY olmadıimı 
Türkiye Cumhuriyeti bldayetten beri mın iamiııin lttaıabulu ı
snlhün devamından menfaattar bulu- ainden k.alclııılm..ı içill 
nan iki dost devlete yakışacak surette raaında kuvvetli Wr .....,.~ 
hüsnüniyet ve kanuna riayetkirlığını t ; .. · 
ka ,. ı ak .. '--: t• erDl-rlf· t ı o ar gos~uu§ ır. x.~ d .... · · ·· . vgren ıgımıze göre 

Dünkü makalemizde de ıpret ettiii ı· . !"- t la b da bu 
. 'b' Tü' k kahi t ısı ım op n aın 

mız gı ı r unsurunun r sure - L__ L • 

te t b lund gu· Sancak '•inde maaına IUIT&r verece.:til'· mevcu u u AAl • • dah .. __ ..ı_ de 
Türkiye doğru ve hakkaniyete muva- ıtın a ong:ge~ 
fık bir hal şeklini arzu etmektedir. Bu vetle muhtemeldır. 
arzusunu da Anadolunun sulhünü bo
zabilecek olan cebir ile değil bir itilM 
ile elde etmeği takip etmektedir. Buna 
dair olan Ankara tebliği Akdeniz vazi
yetinin her türlü endişelerden azade 
bulunduğuna kat'i olarak son vermek
tedir. 

Ingilterenin 
Kahire , 12 (A.A) -

elçiliğine tayin edilmi.t 
fevkalade komiseri Sir 
bugün itirna tnamesirıi 
mi§ tir 



şulan ve 
ç rağbet 

• 
etı 

kayak 
görüyor 

Bu pazar hava güzel olduğu için, herkes dağlarda kay
tya, avlanmıya çıkmıştı, futbol ekzersizleri de yapıle 'ı 
Ankara 11 (H • 

SUN POSTA 

ç k ususı}- Bu pazar AnJ ---~~.,...-n,.,· 
'''""''""'~-0 canlı bir spor günü yaşadı. 

ve Elm d w 

sporu fa . a. agı sırt!annda ka-) 
veı atle-ti a~ıyet~ vardı. Öğleden ev-I 

k zm a]anlıgının tertip ettiği so 1 
oşusu yapıld ı 

aralar nd ı ve bazı takımları 
ıle k~n a futbol ekzersizi yaptılar. 

- Seninle .şimdi çok 
Ciddi olarak konuşmak 
isterim. 

- Aldığın mektuplar içinde en çok hoşuna giden • 
ler hangiler.dir? 

- Alacaklı mektupları. Çünkü hiç birine cevap ver
mek lüzumunu hissetmem de. 

- Bana ikide bir bebe
ğim deme sinirime do • 
kunuyor. 

k faıJa• . ~-e ~va çıkanların adedi de 
oluşu k ı ı. avanın çok güzel ve ılık 
tın sayı~Yak poru yapmak isteyenle
artırınış~nı .. ~ çcn haftalara nisbetle 
Janlığının. ~ Oğlcden evvel atletizm a
tıği sokak~ kategori üzerine tertip et 

ADiaşıldl Berberde 
Garson bu ne hal. Çorbada bir tel Saçlarımı diplerinden kesmeJf 

kip edild" oşusu yapıldı ve alfıka ile 
ı. 

siyah saç çıktı.. için kaç para istersiniz? 
Garson sınttı: - Em kuruş! 
- •Anlaşıldı bayım, siz sarışınlardan - Pekall\ yirmi beş kuruşluk kes 

haz ediyorsunuz. menizi istiyorum. 
. Kros Kanteri • * 

Sekız kiloın t . . * s• ı -·---· di llalkevı ö .. e rehk ilk koşu saat onda t vJ 81Deuu~J lll 
ıt.let ~tir~unde. başladı. Bu yarışa on Olmaz Dil Anne oğlunu çağırdı: 
~li atletı ett.ı. Bu atletler eski t.ec- - Baba, sen gözün kapalı olarak ta - Bak oğlum muallimin bir mektu! 

erdı. Halkevinden Cebeci- imza edebilir misin? yazmış, diyor ki: 
'1'. B. ~:;şehir ~o~.u takip edil~- .. _ . - Tabü ederim. - Derkese yüksekten bakar. •Ben bu çocuğu bir türlü adam edt. 

huld ~~ onunde koşu n~- .sup1an, Ziraat enstitüsu talebel~n de _ Öyle ise benim mektep karneme -Kibirli midir? miyorum.• 
Şe u ~e bırınciliği Ankara gü- Çankayanın arka tarafındaki dag etek imza ederken gözünü kapa da öyle et _ Hayır, yangın kulesi bekçisinin - Bu muallim kabiliyetsizin birid\tı 

d.. v~ı kazandL Küçükler ara- lerinde kayak sporu yapmışlardır. En olmaz mı? kansJdır. diye ben söylememiş miydim anne! 
Yerd 0: bkiloınetrelik yarış gene ay-ı hoş manzara hiç şüphe yok ki; akşam, _ _;_:.:,..:.:, ________ _,,__ ______ =----------==-~-===~=-==::.::;;;:==..;,..-=;;,_==--=ı:• 

lll '1'. li. lt a~~~ı ve ~e~t~rn:e ~o~la .g.e kayaklar omuzda sporcul:nn ne~e:i .ne Açıkgizler 
Mubnfız a~ u.~dc bıtırıldı. Bırıncıh-Işeli iri adımlarla şehre donmelen ıdi ... 

dı. :Nıhayeı b~c~nden Mahmut kazan- Bu hafta Adana felaketzcdeleri hesa Adam karda yürüyordu.. Ayağı kay· 
e'ttelık s·· , uyukler arasında üç bin bına yapılacak maçlar yapılmadı ve dı, sırt üstü düştü; açıkgöz bağırdı: 
ncUiği n::rt koşusu yapıldı, ve b!- başka zamana bırakıldı. Yalnız son gün -Kara buza baston! 

t e ıle ka?.and~pordan İhsan 16,42 de- lerde her .şubcdc olduğu gibi futbol Daha açıkgöz biri de bağırdı: 
l\ · sahasında da faaliyetine şahit olduğu- - Kayak sporları öğretiyorum. Yok 

liav· nı aya]< sporu muz Demirspor klübü yeni elemanlar- mu ders alan! 
Yapan~::~: ve güzel oluşu kar spo- la takviye ettiği takımını denemek için 

karlı 
1 
abahı.? çok erken saatle- bir ekzersiz. maçı yapmış ve bazı sebep 

.. 
'Yalaa SJ>ora b 0 all dag sırtıarına yolladı. lerle bazı klüplerden ayrılan oyuncu

lebayanların fazla ehemmiyet lardan teşekkül etmiş oldukça kuV\ et
....,.. •• , ... ı-. Ka ı b mıze kaydedilecek bir nok li bir takımı 4 _ 2 yenmiştir. Demir

nda ~ :lık en çok Dikmen sırt- spor takımı güzel ve canlı oynamıştır. 
cr :a· ~.~nmıştı. Ankaragücü ,.e Haber aldığıma göre Çankaya - Genç

idi;r ıgı ~lüpleri kayakçıları da lerbirliği maçının ihtilafı Türkiye ha-
kalan \'e er. Zıraa~ Vekili Muhlis, re\ kem komitesi tarafından halledilecek

. 
Hakim :.ordu: 
- Bayın saatini sen çalmışsın? .. 
-Ben çalmadım .. 
- Sen evvelden de hırsızlık edip ho.-

pishaneyc girmişsin. 

gelnıişl Çocuklarıle beraber Dikme tir. 
erdı. Altınordu klübü me.!l- Selim Tezcan 

İngiliz klüpleri İpsalada avcılık 
OYUncu satın lpsala (Hususi) -Kış mevsiminde 

burada ördek ve kaz avcılığı yapılır. 

al1yorla J' Halk geceleri kayddı kümelerle ava 
tt1 'çıkmakta, hem spor yapmakta, hem de 

ı.1 • eşhur Starı· 
6000

, .
1
. yiyeceğini temin etmektedir. 

,. ~'r ıng 1ngı ız K p ,_ .... d 
1 asJ azanın aşa Koyun en dört arka • 

lllukabil"nde Aston daşın yaptıkları avda ayağında 4i101 
Viiiaya ge ti numara ve ((Moskova)) markası yazılı 

In .
1 

- Ç bir bilezik bulunan bir ördek vurulmuş-
naya~} re lik maçların ikinci }ikte QY tur. Bu bilezik hükiimete verilmiştir. 
ı_ en Zenrrin kı·· 1 ·ı B ·· 1 d h lk d ~e& bırınc· J' b up erden Aston Vı ugun er e a omuz ve kurt avı-
Zdey tak1 ık takımlarmdan Şcfild Van na gitrneğe başlamıştır. Ilk avda 6 do-
60oo İn ımı· ının kaptanı soliç Starlingi muz ve bir kurt vurulmuştur. 

gı ız li 
n •lmııeı b" rasına satın almı~tır. Bey 
t Çok ır oyuncu olnn Starling lik-

gol atan . maruf bır oyuncudur. 

v Söguu 1 .... 8 dman yurdu seç ma 
ıJ Sogut (H u • • 
~ rıun rn··d usı) - fdmanyurdu -

t · 'J deti h" 
n Yet" . ıtam bulan eski idare 

ı seçımi . . b" k . . ıçın ır kongre yapıla -
Yenı ıdar h . 

lt nlığ F eyetı seçilmiştir. Raş· 

f a Uat Sönm h . ı ·- H ı~e 0 
1 

· ez, mu asıp ıge a· 
2 n • katibı·- M dure ıge ı ustafn Ağaoğlu, 
rneınuru k ltı.... • ) ve aptanlığa Rasih He-

·••og u A 

~ 1 k D' nu:ılıklara. Bedriye, Hakkı 
' ay, R fk ba~la l e 1 seçilerek çalışmağa 

iiı.eri::i~ nrdır. Yurt atletizm, voleybol Keşanda bir mUsamera 
Jıı- e ç.nlı~maktadır. Keşan (Hususi) - ?...afer ve lnönü 

at oku) be · . larınd t l ıncı sınıf talebeleri ara.- melttebleri talebderi Keşan apor bina-
dım 1 op ndıkları :ıoo kuruşu bir yar- sında müşterek bir müsamere vermis-

tônd: r~k Adana Kızılay kurumuna ler, bu müsamerelerinde de cidden m~-
b ı trnı lerdir Gen ~. f l vaffak olmuşlardır. 

e erj · e aynı sını ta e-
b aralı rınd Keşan hukuk hakimi Adnan Kırka-
a~ı bil •ti l a. para toplıyarnk yıl-

~ .tl as het ~ mışlardır. Bu bilete 500 lira ğnç müdrleiumumiliğine tayin edilmi,. 
'flı etnuşti•. tir. 
; 

- Yalan ben ilk defa hırsızlık edi -
- Şapknmı kinunuevvelin sonun~u yorum. 

günü aldım. 
- Desenc geçen senenin modası! • 

razıasını ae yapsıa 

,. 

.... ~ ....... -............. -........ ._ .............. ..-
Tasarral • 

- Hem hizmetcimiz, hem de uşa 

ğımız olsun istiyorum. 
- Dir hizmetci her ikisinin yerine 

geçer. 
- Nasıl olur? 
- Gayet basit: Er'kek elbisesi giy -

dirirsin uşak olur. Kadın elhisesi giy
dirirsin hizmetcil 

Hakim, hükmü tebliğ etti: 
- Mahkeme seni iki sene hapse 

mahkum ediyor, ilave edecek bir 
şeyin var mı? 

- Ne münasebet bay hakim! . ........................................................... .. 

- (Evde her şey kınldıktan son• 
ra) çocuğumuza gönderdiğiniz tor 
için tekrar tekrar teşekkür ederiz. ............................................................. 

Sevmeseydlm 
Genç erkek genç kıza sokuldu. 
- Sen beni sevmiyorsun. 
Genç kız, kenç erkeğe baktı. 
- Yedi defa seninle dansettim ya:., 
-Bu sevdiğinizi mi isbat eder? 
- Tabii eğer sevmeseydim danse • 

der miydım? O kadar çok ayağıma b~ 
sıyordıın -ki. 

* Mehmet 
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KDçDk Haberler İktısat odaları Tezgahtarlar bir cemiyet kur 
• 

Bir Vatmana Kamyon Çarptı 1\lahmut Saim Gene Mahküm Oldu 

Ortakö:vden Beşikta§a. doğru gitmekte o- Dolandırıcılıktan suçlu Mahmut Saim 
Için hazırlık 

Ticaret Odaları H\ğvedildikten son
ı a yerine ka im olacak iktısat odaları 
etrafında ihzari hazırlıklara başlan
mıştır. 

fan §o!Gr Allnln idaresindeki kömür yüklü hakkında 3 üncü sulh ceza mahkemesince 
~amyon Bettıttaş tramvay deposu önünden verilen mahkümJyet kararı Temytz mahke
~eçerken vatman Sıclkıya çarparak başın- mesince nakzolunmuştu. Dün nakzen görü
tlan a!ır surette yaralamış, Sıdkı Beyoğlu lcn muhakeme bltmif ve mahkeme Mahmut 
Zukür hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir Tramvay da Otomobile Çarptı 

Saiml gene 2 sene 8 ay hapse mahkum et
ml§tlr. 

Bu husustaki layiha yakında mec
lise sevkedtierek kat'iyet kesbedecek 
ve hazirandan itibaren mer·i}·et mev
kiine girecektir. 

Slrkeclden Topkapıya giden vatman 
~tahmudun idaresindeki 30 numaralı tram
t ay arabası Veysinin idaresindeki otomobl
le çarparak arka tarafını parçalamıştır. 

Üniversitede Konferans 

Dün saat 18 de üniversite konferans salo
nunda profesör doktor Braun hastalık ~

mlllerlnin değişme kjlb1liyet1 mevzulu ilmi 
bir konferans vermiştir. 

Güneş Klübünde Konferan in,ilb: Ve Avusturya Talebeleri Geliyorlar 

Guneş Klübünden: İngiliz ve Avusturya. talebelerinden üç 
öııumı.izdekl cumarte~ günü saat 18,30 da grup yazın §ehrlmlze gelecektir. Bu talebe 

Hıfzı Tevfik tarnfınd~ı Edebiyat hakkında gruplan memleketim1zl yaya ve blslkletli o
bir konferans verilecektir. Aza ve dostları- larak gezeceklerdlr. 
mızın bu toplantıya şeref katmalarını dlle- Bir Hırsız 1\lnlsahiblni Yaratadı 
riz. Büyükdere caddesinde MehmedLn ılihana 

Ağ'abey iniu Evini Taşlaınış bahçesine hırsız girmiştir. Mehmet, hırsızı 

Kumko.pıda Köşlü ıınsan sokağındo. otu- yakalamış, ko.rakoln götürürken hırsız Meh
c 11 Ke.no.l Kumkapı merkezine muracaat c- med! bıçakla yaralıyarnk kaçm~tır. Adı Ka
tıerck Mnhmutpaşada oturan kardeşi Hü- sap olnn suçluyu jandarmalar yakalrunı§tır. 

Defterdar 1\laliye Veklllni Ziyaret Etti. 
ıeyının istedl~l parayı alamadığı için evinin 

İstanbul defterdarı Kllzım, dün Mallye 
.:amlarım k.ırmış olmasından şikAyet etmiş- Vekili Fuad A~ralı'yı ziyaret ederek Maliye 
tir Hüseyin yakalanmış, hakkında takibata işleri hakkında izo.ho.t vermiştir. 
o."l l :ınmıştır. 

Belediye İktısat Müdür 1\luavinli i 

Mtinhal bulunan belediye lktısat Işleri 

Kendisine İcra 1\lemuru Süsü Veren 

Sahtekar 

Zabıta memurları kendlsine lcra memuru 
nıuc! ur muavinl!~lne lstatlstlk şubesi müme- süsü vererek dolandırıcılık yapan Srekls ls-
rizi Halid tayin edilmiştir. minde bir adamı yakalamışlardır. 

Inebolu Halkevinde Çorum parti kongresi 
Inebolu (Hususi) - Halkevi fran- Gorum (Hususi) - Cumhuriyet 

sızca, ingilizce ve almanca lisan kurs - Halk Partisi kongreleri sona ermiştir. 
ları açmıştır. Kurslar çok rağbet gör ~ Vali ve Parti Başkanı Ziyanın riyase
mü~tür. Köycülük şubesi köylülerin tindeki bu toplantılarda Zonguldak 
i şlerini ~a~ib ettirmek için bir büro ih -ı saylavı Mitat Altıok da bulunmuştur. 
~as etmıştır. E''.:le muntazaman konfe- Bu münasebetle Mitatın şerefine Halk
r.mslar verilecektir. Ev her gün rnek - evinde bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette 
teblerdeki yoksul çocuklara sıcak ye - kaza mümessilleri de bulunmuş, sami
mek vermektedir. Temsil ~ubesi de mi hasbihaller yapılarak nutuklar söy-
müsamerelerine başlamıştır. lenmiştir. 

Evin sinema .salonunda haftada iki 
gece sesli sinema gösterilmektedir. 
Spor evinin tamiratı bitmek üzeredir. 
Yakında küşad resmi yapılacak ve bir 
bal o verilecektir. 

Ineboluda ekmek narhı 
Inebolu (Hususi) - Belediye bi -

rinci nevi ekmeğe 11, ikinli nevi ek
rneğe 8 kuru~ narh vermiştir. Fakat bu
ranın birinci nevi ekmeği fstanbulun 
ikinci nevi ekmeği gibidir. 

~ ................. . 
. OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngiliz Urası 

• 

Ticaret Odalarının iktısat odalarına 
tahvil işine İstanbuldan başlanacak, 
bilahara diğer şehirlere teşmil edile
cektir. Kani,Jn projesi hazırlanırken ti
caret odalarının ıslahı için .evvelce ve
rilmiş olan diğer raporlardan da istifa
de eçlilmiştir. 

Halen iktısat odaları usulü Fransa
da tatbik edilmekte ve buraya gelen 
raporlara göre en iyi neticeler vermek
tedir. 

Bir hırsız eve girerken yakalandı 
Evvelki gece saat 5,5 raddelerinde 

Cihangirde Korulu sokakta 37 numa· 

ralı evde bir hırsızlık vak'ası olmuş-
tur. • 

Sabıkalılardan Şakir evin arkasın
daki duvardan bahçeye atlamış, oradan 
da su borusuna tutunarak dördüncü 
kata kadar tırmanmıştır. 

Dördüncü katta bir pencereyi aç
mış fakat rüzgarın tesirile cam duva-

ra çarpmıştır. Camm çıkardığı ses ü
zerine öteki odada uyuyan ev sahibi 
İsmail uyanmış ve camı kapamak üze

re arka odaya gelmiştir. Fakat İsmail 
odaya girince Şakirin camdan içeri gir
mek üzere olduğunu görmüş, hemen 
onu tutmak istemişse de Şakir su bo

rusundan tekrar aşağı kaymıştır. 

Fakat arkasından Süleyman hay

kırmış ve gelen bekçi Şakiri yakala
mıştır . 

Dün hadisenin muhakemesi cürmü 

meşhud mahkemesinde olmuş. Şakir 
hırsızlığa teşebbüsten dolayı 6 ay hap
se mahkum edilmiştir. 

Harap tUrbe ve camiler 

Aralarında bir cemiyet kuran Ankaradaki tezgahtarlar ilk toplııl'; 
yapmışlar, idare hey' etini seçmiş1erdir. Tezgahtarlar cemiyeti ınuh~ );eb 
lekdaşlarına yardım edecek, i~sizlere iş bulacak, ve bir tezgahtarlaJ r ırn. 
rat if i kuracaktır. ada 

Yukarıdaki resim Ankara Halkevinde toplanan 
pu göstermektedir. 

bt tak 
tezgahtarlardan Arn 

Paris şoförleri korku içinde 
( Başturatı 7 inci sayfada ) 

da da arkarndan bir rovelver sesi isit
tiın. Adam ateş ediyordu ve ilk kurş

4

un 
boynuma isabet etmişti. Buna rağmen 
arkama döndüm, bana acımasını söyle 
dim, yalvardım, dinlemedi, ikinci bir 
el ateş etti. Bu defa çenemden vurul
muştum. Adamın beni öldürmek iste
diği muhakkaktı. Birden batınma gel
di. Kendisine bu gayeye vardığını gös
termek için ölmüş gibi davranarak cii
reksiyonun altına yuvarlandı.m. Adam 
inandı. rovelverini cebine koyarak ya
nıma gE''di ve ceplerimi karıştırmaya 
başladı. Topu topu 20 frangım vardı. 

Aldı ~e sür'atle uzaklaştı. O ~ 
rimden kalktım, siiri.ine sürii0e çok 
kadar geldim.» 

* ,dt ti 
Jandarma bu ifadeyi ,kıı) ~ 

sonra telefon ile bir imdat oto ) 
tirterek şoförü hastahaneye !;J u, 
bür taraftan da amirlerini \ 
haberdar eder. lası 

Gazetelerin aldıklan son ıı:ı da 
bakılırsa şoförün verdiği i~ıılı ~\-e 
sinde katil tutulmuş, parıs. 11 
Cemiyeti de üyelerine yeni bır 
yollamış tır. 

~~--~----------------~~i 
1 İstanbul Belediyesi Ilani arı ~ 
~----------------~~ Senelik mu- . ~. 

Büyükdere Malhz çal'flSIDda 219 No. h kahve 
kar~ısında 225 metre murabbaı arsa. 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 90 No. h 
kahve yanında 67 metre murabbaı arsa 

hammen kirası ~er 

25 Lira 

13 
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Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Roman,.a, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Beyoğlu Evkaf müdürlüğü T opha
nedeki Ketani Ömer ve tspartalı Halil 
Harnit paşa camilerile, Güzel San'at
lar Akademisi önündeki Arap Ahmet 
paşa ve Perizad hatun türbelerinin çok 
harap olduklarını, tamir kabul etmiye-

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan 
Hukuk Gazetesi - Uç senedenberi munta

z.ım bir surette lntlşar etmekte olan Hukuk 
Gaz tcsl ll iklnciklinun nııshasında, Tıbbı 

/1dl ı profesörii Salm All, Pı·ofesör Mustafo. 
I e Id, ve Emin Ali'nin makalelerı ve tem
yız mahkemesi tevhidi içtihad kararlarlle 
çıkmıştır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

cek bir vaziyete geldiklerini, çirkin bir 
manzara arzettiklerini ve caddeieırın 
~ekillerini bozduklarını, bunların tari
hi ve mimari kıymetleri de olmadığı-

tl!slim tarihinden itibaren 937 senesi Mayıs sonuna kadar . 
verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş ise de ~~u. 
gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şarto 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir: İstekliler hizalannda /ınk. 

, nı nazarı dikkate almış, yıktırılmala-
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/l/937 Perşerll~11ler 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) 

Perlde CelAl 

rını muvafık görmüştür. 

parlıyan denizi seyrediyorduk. Sırrı nıza koşmuş, şimdi hatırladıkca nef -
Nihad yavaş yavaş konuşmıya başladı. retle titrediğim o düşük hareketi yap
Bütün gün ne yaptığımı, ne ile meşgul mıştım. Sonra yanıldığıını anladım a
olduğumu sordu. Sabah denize gittiği- ma pek geç. Babamın üzülmesi de sizi 
mi, akşam üzeri kısa bir yürüyüş yap- düşündürmesin doktor. Ben ona olan 
tığımı söyleyince sözünü dinlediğime borcumu ödedi m. Yanlış bir hareketle 
memnun olduğunu söyledi. Sonra ilave hariçte yarattığım fena şüpheleri gene 

Bir gün olsun sizi bu mahzun tavırdan treder görmek, Nihadın karısının mes'- etti: kendim kapattım. Sizin yaptığınız fe
kurtulmuş görmiyece'k miyim? Her ha-lud olduğuna emin olmak jsterdim. - Zaten doktorların sözünü dinle- dakarlığı kabul edip, . aciz bir hastaya 
lin!zde hayattan bıkmı.ş insanların öyle O daha bir çok şeyler anlatıyor ve memek olmaz değil mi? 1 uzatır gibi uzattığın ız eli tutmam, gu
elemli bir kırıklığı var ki, beni hayrete bu sözler gittikce beni daha büyük bir Hiç sesimi çıkarmadım. Başımı u - ruru biraz fazla olan bir kadın için ö
düşüri.iyor. Neden? Niçin? Böyle bil - J şaşkınlığa uğratıyordu. Bu sözlerden zaklara çevirerek sustu m. O devam e- I ümden beter bir şeydir. Ben bu en se
. ııiyorum. Belki büyük bir derdi niz, l anlamak istediğim manalar seziyorum. diyordu: tilce bulduğum hareketi tek bir insan 
yahud kendine en küçük şeyi derd e- ı Birdenbire kafam öyle boşaldı ki, ne - Doktor Selim Nacinin dedikleri için yaptım ki, Bu da babamdır. Yoksa 
dinen bir h uyun uz vardır. Bunları size söyliyeceğini şaşırmış mekteb çocuk _ de doğru. Uykusuzluğuna da bir çare 1 beni istemiyen bir insanın hayatına 
dostea biraz teselli olsun verebilir mi- !anna döndüm. Bu sırada elinde şap • bulmamız lazım. Sizi zayıf buluyorum zorla karışacak kadar adi yürekli deği-
yim diye, soruyorum? kası kocam kapıda göründü. Selim Na- Seza, gene babanızdan mektub aldım. lim anlıyor musunuz? 

Onun böyle ıztırabıma aşina çıkıp l c i.n~n b~tün söylediklerini duymamış 1 He~ halde <<~.ızınız ömrünü yollarda t__~- _ Vücudum asahiyetle titriyerek ay~
benimle meşgul olmasını tuhaf değil 

1 

gıbı ayaga. k.alktım. . . k~tıyor.H dıye, ona yazamam degıl g~ ~.alkmıitım . Dok.~or da .kalktı. Yu

mi yadırgamıyorum . Bunları söyler _ Onlar gıdınce ~endımı odamda hir ını? . . . .. .. ı zun un hat " ri tekallu~ ~tm ı~, bana ~a: 
ken bakışlarmda samimiyet';ne inan- ı ka?'ol: ya .atarak ınce, as~~i k~hkaha- . Gene yavaş y~va.ş ıçımı ~ır~ buru ~ ~ıyor. Karşı ~~~r,ıya ıkı .duşm~n .gıbı 
d - .. 1 b' k d k ' f k t b' l ... r .a gulmıye başladım Sınırlerım O'er- yor, onun evvelsı gece bem bır çocuk duruyoruz. \ ucudum hafıf hafıf tıtre-
ıg•ın oy e ır ışı var ı ı.. a a ı- · "' . 1 

r Z d k. · B · I k çekten ilaca muhtaç olacak kadar bo- gibi aı:arlayışını hatırlıyorum. Sırndi l miye başlamıstı. O birdenbire değişerek .... a çe ınıyorum. enım e onuşur- . • 
k .. .. .. h I b' } zulmuş Ferıde. Ne garib bir kadın ol - de benimle açıkca eğlen iyor. Acı bir yüzü müşfik bir ifade aldı. Yanıma 

en yuzunun at arını geren ır le - • . .. .. . .. .. · ~ . • . . • 
'-'ec n f k d 'b' · O durn! l~san bı r kaç soz uzerıne bu ka- tebessumle gulerek cevab verdım: yaklaşmak, benı tutmak ıster gıh ı bır 
J ar e er gı ıyım. gene ya -
v,"' yavaş konuşuyor: da r şaşırır .. tela,a düşer mi? 1 {albuki - Rica ederim, doktor, zaten ha - hareket yaptı ve yavu.şca mırıldandı: 

S .. b .. I . I k d 1 zava llı Selım Naci ne dost bir şekilde yatınıza karısmakla çektiğim az:ıb ve i - Fakat ben size böyle seyler s<h·-
- ızı u soz erım e sı ıyoı uın e- . . . . .. .. .. . .' . . · · · k' · - : 

tri} · S h ) F- k b . ff d' benımle konuşuyor. Dedığım gıbi Fe- uzun tu yetışır. Bır de sıhhatıınle ken- , lemek ıstemeınıştım ı Seza! Eger hıl-
t: mı eza anım. a at enı a ~ ı- ı . • . . . A • k . . . . k f k . 

· k d · . k' d l s· ı rıde bu son zamanlarda asabım çok bo- dınızı alakadar olm ı ya mecbur zannc - ınıyere · s ızı ıncıtece ·, ena, aba bır 
nız o ·a ar gencsınız ı, a ıa 1. ıze · · 
b l '· k . 'h . • d" .. .. zuk benim En küçük sözlere dost n"' derek bu fuzuli mesguli)·et i ii.zerinize 1 harekette bulunduysam benı affedı -" r en gavrı ı tıyarı usunuvnrum: · ' · • .. - T - • 

, ed n bu gül r,:bi taze reng:•ıi zorla s :hatlarına biiyük manalar veriyorum. alıp, beni büsbütün üzmeyiniz. Bun - nız .. 
so!~uruyor? Daima gözleri reden ka- O günün akşamı kocam erken geldi. ları şimdiye kadar sizinle konuşmadık. Yanıma yaklaşmıştı. Gözlerinde Se
Tc· lık bir mana taşıyor? Si:ze gene si- Her zamanki gibi yemekten sonra bah- Fak::.t bir kere size hatırlatmak jstiyo- Jim Nacide sık sık gördüğüm hakiki bir 
7 '1' :çin acıyorum Seza hanım. Si7.i da- ceve çıkarak ,karşılıklı oturduk. Meh- rum ki, benim gönlüm ne kadar dile;; ~ şefkatin titrediğini farkettim. Kendi -
ima hayatı mes'ud bir çerçeveden scy- 1 t c:.~ b çok güzeldi, ikimiz de ay ışığında olursa olsun bir ümid karşısında kapı-ı mi toplıyö.rak, yavaşca geri çekildim. 

Onu ayakta, hareketsiz (/' 
yorgun adımlarla içeriye yii~;e 
kumların çıtırdamasından, 1,} 
gelmek ister gibi bir hareket .. 

d·~r hissederek koşa koşa mer ı 

kıp odama kapandım. ~· 
'1 

Sanki bana ne söyliyeceitlef 
bir kaç kuru te;elli, sadaka ~ 
bir iki söz degil mi? Ben ond 
istemiyorum artık. 

K ıtıiJ 
aryolama uzandığım zıı . ., 

dürnde ağır bir yük taşınııŞ 1 rı• ıey 
ro.' yorgunluğu vardı. Başımı eıl' 

dan oraya koyarak soğuk )' 
ciım. Neyseki uyku çabl.llc ~e 
gözlerimi yavaş yavaş kapllrr g 
ti.in öbür düşünceler bir bı.Jh" 
farndan silinip gitti. 

Sabah erkenden kalktıf'll;~ısı 
cektan gitmiş. Yatağımdan.ç 
Emineye bütün pencerelerı 11' 
V .. · ı k d .. I ...:;ı ttı e og eye a ar oy ece < i1 
ısık sık gelip aşağı inip 1"~efl 
sordu. Ne zeki, s~vimli kı:ı. 
le .:ıeviyor kC. 
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SON POSTA 

Ben İsmail Hakkı paşa ile hayli ko
nuştum. İşler üzerind<;' hayli rnünaka-

İttihat ve Terakkinin eski katibi runu· şalar da yaptım. Onun iktısadi kudret-
roisi Mithat Şiikrünün o zaman leri hakkında edindiğim fikir şudur : 

çekilıni~ bir resmi Basit zekalı, basit görüşlü olan bu a • 
• V • • dam, muayyen bir sa~Ja içindeki basit 

derken ne demış oldugunu ıyı hatırla- iı:lerı'nı' ı'yı' 'd d A d 1 1 t" 
1 ı '" ı are e en na o u u uc-

mıyordu. Fakat, onun çok faz a e • cariara benz N 1 b t'' I h 
• • V •• er. ası, u uccar ar, e-

hınde şahadet etmış olamıyacattını soy- sabsız pla" · · ·ı · · · .. k 
1
.. , nsız ışın ı erısını gorme ve 
uyordu: düşünmekte zayıf, yalnız akl i selim le-

- Belki, dedi •. ölüp gitmiş bir adam rİnİn günlük ilhamlarına tabi olarak iş
hakkında fena bır şey yazmaktan çe • lerlerse o da öyle işlemi~tir. Senelerce 
kindiğim için yazdığım yazıdan o ma - devam etmesi mümkün ve muhtemel 
nayı çıkarmışlardır. Yoksa benim için bir harbin iktısadi idaresi için bir plfm, 
onu methetmeğe hiç bir sebeb yok • bir uzak görüş, bir derin hesab ediş la
tur. zımdı ki İsmail Hakkı paşada buniaT -

dan eser yoktu. Memleketin bütün ik
tısadi faaliyetini bir hamlede askeri i
darenin eline aldı ve onu tedricen sıka 

le kendisi bu işle pek az meşgul olmuş sıka bütün suyunu çıkarıp posasını hı-
bulunduğu için hatırlamadı. Fakat, bu- kt H Ib k' T" k' · · t'h 1 k ra ı. a u ı ur ıyenın ıs ı sa uv-
nun yerine o bana yukarda bahsettiğim vetlerine göre hiç olmazsa aç kalmarna
Kamhi hikôyesini anlattı. Meğerse Ni- sı lazımdı. 
sim Mazelyah hikayeyi ona da anlat • (Arkası yarın) 

Allahın yarattığı tabii ve saf 
çocuk gıdaJan 

Pirinç, yulaf, mercimek, buğ
day, innik, patates, mısır, arpa, 
çavdar, türlü, badem. 

HASAN OziU 
Unlarlle 

çocuklarınızı bes1eyiniz ve büyü
tünüz. Vitamini ve kalorisi bol o
lan bu özlü unlardan istedikle

rini ve sevdiklerini bıktırmıya· 
rak değiştire değiştire yediriniz. 

Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarır
lar. 

Hasan markasına dikkat. Başka 
marka verirlerse almayınız ve al-
danmayımz. Bütün eczancierde 

ve bakika'1larda bulunur. Hasan 
deposu, İstanbul, Ankara, Beyoğ
lu, Beşik~, Esk~ehir. 

Sayfa 13 
-

Yazan: Peride Ccliıl 

Odada tatlı bir sıcaklık vardı. Mavi Ahmet Münir iyi huylu, sakin bır a • 
bir ışık tabloları, havai bulutlarla nak· damdı ve Ayşe bir müddettenberı k ı
şedilmiş duvarları kucaklıyor ve otu • disini mes'ut zannediyordu. Belki gene 
ranların yüzlerini solgun bir renkle de bedbaht değildi. Fakat muhakkak 
gölgeUyerek onları sanki bir rüyada ki şu sırada pek muztaripti. Bütiin 
imiş gibi garip bir hisle ürpertiyordu. benliğini yakıp, yıkan bir düşünce ile 
He.psi susuyorlardı. Yalnız daha o gün mahvoluyordu: Acaba Arif Orhan se· 
Anadoludan misafir gelen muallim A·ı nelerden sonra hasrete dayanamıya -
rif Orhan konuşuyor, gezdiği yerler - rak sırf Perizadı görmek için mı bu • 
den, gördüklerinden bahsediyor ve 1 raya gelmişti? Ya bu karşılaşma Perı -
onun yumuşak hakim sesine pencere- 1 zadın yuvasını sarsar, kardeşini koca .. 
lere vuran bir kaç yağmur damlasının 1 sından uzaklaştırırsa!.. Ayşe, Arif Or -
ahengi karışıyordu. Muallim geniş bır hanın kardeşinin hayatını mahl.'ede 'T 

koltuğa yaslanmıştı. Karşısında yeğc· cek kadar alçak alamıyacağını düşün .. 
ni Perizat vardı. Genç kadın yanındn rnek istiyor, fakat gene de içinde de 
ayakta duran kocasının koltuğa dayH· rin bir azap ve şüphe duyarak ürpe • 
dığı elini tutarak, kumral kaşlarını riyordu. 
hafif kaldırmış, büyük mavi gözleri Biraz sonra seslerin yavaş yava~ ke1 
gülümsiyerek Arif Orhanı dinliyor, sildiğini, genç muallimin sustuğunu 
biraz ötedeki bir koltukta da başı vak- duydu. 
tinden evvel açılmış, gözlüklü iyi yüz· Yanıbaşında bir ayak sesi his.setti. 
lü bir adam oturuyordu: Ayşenin ko- Gözlerini yavaşça kaldırdı ve birden· 
cası Ahmet Münir.. bire yüzü pembeleşti. Bu gelen Arıf 
Ayşe bu tatlı tatlı konuşan grupnn Orhandı .. Genç adam: ~Baş ağrm geç

arasında değildi. O koltuğunu epey ge· ti mı?• diye, sordu. Sonra hemen ora
riye, şöminenin yanına doğru çekmiş, dan bir koltuk çekerek yanıbaşına o • 
arkası onlara yarım dönük, ocakta tit· turdu. cPerizatla kocan tavla aynıya
reşen alevleri seyrederek düşünüyor - caklar .. Ben de biraz seninle çene ça
du. Onlara başının hafü ağrıdığım söy· larım .. • dedi. 
liyerek böyle bir köşeye çekilmi§ti. Perizat bunu duymuş, öteden güle • 
Halbuki başında ağrı yerine yalnız ga- rek bağırıyordu: cHaydi bakalım bıraz 
rip bir sersemlik vardı. Bu ak~am üze· d~ abiama anlat, zavallının zaten başı 
ri gelen Arif Orhanı birdenbire kar • agrıyor. Birebir gelir .. ~ 
şısında bulunca, senelerden sonra. oı~3 ~.Orhan ~rif ya~:şça ~yşeye doğru 
choş geldin~ derken, genç muallımtn egılerck: c Oy le mı. • dedı. 
yumuşak sesi kulaklarını dolduruyor, .. Ayşe dudaklarında garip b ir tebes~ 
bir yığın cunuttum• sandığı hatıra ka- sum . dolaşarak: cHayır.. diye, CE'\ aP. 
fasında canlanıyor, mazi sanki geri ge- verdı. Her zaman sizi dinlemesim se• 
liyordu. verim.• 

Arif Orhan onun üvey annesinin Genç adam belli etmeden Perizadl 
kardeşinin oğluydu. Üvey annesinin e· işaret edeı:ek güldü: cBeni hiç bir za • 
line pek küçük gelmiş, birkaç sene son man dinlemek istemiyen bir kişi ,·a:·sa 
ra da kardeşi Perizat doğmuştu. O za- o~ur .. • .dedi. Fakat Ayşenin yüzünü~ 
manlar kendisinden beş altı yaş büyük bırdenbıre belli olacak kadar sarard• • 
olan Arif Orhan sık sık evlerine ge · dığını görünce sustu, önüne baktı. C 
lirdi ve küçük kız kardeşi Perizatla zaman Ayşe yerinde asabiyetle doğru!· 
oynamıya, onu eğlendirmeye bayılır - du Yava§ça ona doğru eğilerek ısiı~ 
dı. Ayşe daima onlardan uzak, ~ğer gibı çıkan boğuk bir sesle: eBu sözlei 
yanlarına yaklaşırsa ebu da kim olu· ne demek, dedi. Siz yoksa burayp Pe1 
yora diye, istihfafla kendisine bakımı- rizadın kurulmuş yuvasını sarsmıva 
larından korkarak bir yabancı gibi ür- hadiseler çıkannıya mı geldiniz?» A. ! 
kck dururdu. Sonra seneler geçmişti. rif Orhan birdenbire başını ka'dır ~ 
Arif Orhan mektebini bitinniş, Avru- dı. Ayşenin pırıl pırıl gözlerini, ınwl 
paya gitmişti. Perizat, şu biraz ötede· ışığın altında büsbütün sarı görı.inen 
ki genç kumral kadın o zaman on beş, yüzünü görünce hayretle irkildi. O · 
on altı yaşlarında bahar gibi bir genç nun başını bu kadar muhteşem ve göz• 
kızdı. Ayşe yirmisine yeni girmişti. lerini bu kadar güzel, canlı hiç gör · 
Arif Orbanın giderken Perizattan ne mediğini sanıyordu. Bir şeyler söyle , .-

rnek istedi. Fa • kuvvetli bir ız -
tırapla ayrıldı • 
ğını anlıyacak 

Yarmki nusham1z:la : kat ona vakit bı· 
rakmadan genç 
kadın koltuktan kadar hisleri ol • 

gunlaşmıştı. Hal-
Abmedin kanı fırladı. Kocası -

na doğru dönüp: 
eFazia başım ag· 
rıyor, odama Ç! • 

l buki kız kardeşi 
hiç bir şeyin far
kında değildi. En 
küçük bir lees-

Yazan: F. Beremen 

süre bile uğramamıştı. Ayş_e Arif Or • 
hanın gittiği günü dün gibi hatırlıyor
du. Ne içten üzülmüştü. 

kıyorum• diye .. 
rek yürüdü, salondan çıktı. 

Ertesi gün akşama doğru idi. Peri • 
zat abiasının odasına koştu. Ayşe kır • 
gınlığı olduğu için daha yatakta ıdi. 
Genç kadın onun ayak ucuna oturaral\ 
bir kaç kahkaba arasında: cA .. abla, de· 
di, bu bizim yeğen ne tuhaf adam Al
lahını seversen, geleli iki gün olma -
dan kovalıyan varmış gibi bu akşam 
treni ile gidiyor, biraz evvel telefonla 
veda etti.• Ayşenin §aşırmadığına dik· 
kat etmiyerek hayretle kaşlannı kal 
dırıp devam etti: «Halbuki daha dün 
akşam bir kaç ay aramızda kalacağını 
söylüyordu .. • 

Daha bir müddet k<mu§Up Perizat 
odadan çıktığı zaman Ayşe yavaşça e 
lini yastığın altına sokarak bir rnek • 
tup çıkardı. Bu bir kaç satırlık bir 
mektuptu ve sabah Arif Orhandan gel
mişti. Genç kadın dalğın gözlerle onu 
tekrar okudu: 

Aradan bir kaç yıl geçti. Arif Or • 
han Avrupadan döndü ve artık on do
kuzunu bulan Perizatla evlenmek is .. 
tedi. Ayşe kız kardeşinin bu teklifi 
reddettiğini duyduğu zaman ne kadar 
şaşırdı. Ona kız kardeşini kandırma • 
sını, yola getirmesini söylem~lerdi. E
linden geldiği kadar bunu yapmıya 
çalıştı. Arif Orbanın bütün iyi, güzel 
taraflarından kız kar-deşine bahsetti. 
Fakat Perizat: eYaparnam abla, ona 
ancak bir ağabey gibi bakabilirim, bir 
koca diye, değil.. Hem onun öyle ga · 
rip fikirleri var ki..• demiş ve son ka
rarını söylemişti. Arif Orhanla evlen
mesi imkansızdı. Ayşe Arif Orbanın bu 
garip fikirlerini çok iyi biliyor ve tak
dir ediyordu. Genç adam evlenir ev • 
lenmez Anadoluya gitmek, orada ka • 
ranlık köşelere ilim sokarak aydınlat· 
mak, uyuşuk fikirleri hakikate çıkar - «Beni affet, dün gece her şeyi anla· 

dım. Fakat pek geç. Şimdi artık ara 
mak, uyandırmak istiyordu. Perizadın 
izdivaç talebini reddettiğini işittiği zn· nızda bulunmakla Perizadın değil, fa· 
man epey sarsılmakla beraber bu ka - kat senin hayatını mahvedeceğimı çok 
ranndan vaz geçmedi ve hemen Ana· iyi biliyorum. Çünkü beni seviyorsun 
doluya hareket etti. zavallı yavrum .. Bunu böyle bu kadar 
Ayşe sonradan Arif Orhana kendi - geç anladığım için çok bedbahtım. 

sini teklif ettiklerini, onun: cBiz Ay· Çünkü bu sevginin bana ne büyük 
şe ile birbirimizi sevmiyoruz kb diye, saadetler verebileceğini şimdi daha 
bunu reddettiğini duydu. Hiç sesini çı- iyi anlomaktayım. Suçlu benim Sa:ı • 
karmadı. Aradan bir yıı geçtL Perizat detimin nerede olduğuna dikkat et • 
sevdiği bir avukatla evlendi. Ayşe de ~e~im. Seni bcdbaht etmemek 'çin 
hayatmın muhakkak bir değişikliğe gıdıy~:um, hem de bir daha dönme -
muhtaç olduğunu düşünerek kendisi J rnek u zere. Allaha ısmarladık.» 
n~ talip .~lan Ahmet ~ün~ri ~eddetme- Ayşe ~cktubu ~kuyup bitirdıkten 
di. İ§te uç yıldanben evlıydi. Kocası (Lutfen sahıfeyi çeviriniz) 
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IKINCI KlSlM - A. R. Yazan : CelAl 
Cemi), tanımadığı isimler hakkında malumat a!arak, 

Rusyilnın iç yüzünü gösteren bu muhavereyi 
can ltulağı ile dinliyordu 

Cem il; ağır ağır başını 'kaldırırken,! 
erguvani renkli koltuğa gömülmüt o
lan Prenses Emmaya, • iskarpin1erinin 

-Evet. 
- Bilirsiniz ya .. beni, çok aev;r. 

Cüce, Tunçayın gözlerini açacak 
Nabonun bahçesinde bulama 

-Evet. 
tucunda.n, tepesinde aı:ametli bir taç - Ne var, ne yok diye sordum ... 
gibi parlıyan saçlarına kadar - göz gez· Derin derin içini çekti. <<Işler, iyi git
dirdi. Bu gürbüz ve olgun vücutlu genç miyor; » dedi. Hangi işler, Bitner, cep

Ciice ilacın çalınd:ğı yerde bir çivi bulmuştu, bu çivinin başı üç köşeli 
derhal : " llacı çalaıi Sama'dır, dedi bu çiviyi Nabo ona uğur olsun diY' 

kızın haşmeti karşısında bir an titre • bedeki vaziyet mi, dedim. Elini şiddetle Herkes, hatta Cudea bile senin kanının na hağışladımf) demek8i. Tunçay o 
tnişti. sallıyarak söze girişti: <<Hayır ı.. Ne akıtıldığını sanıyor · Celladın bahşişini günden itibaren tam manasil e Naratın 

- Ne ce va b vereyim, Emma ... Sü • ben .. ve ne de Ça;içem, cephedeki iş • kimseye sezdirmeden verdim... Oh, malı olmuştu. 
kutumun ifade ettiği mana kafi değil lerden korkmuyoruz. Oradaki işlerin artık ebediyen benimsini Ne kral, ne Şimdi Tunçayın da Narattan dilek-
miL Maamafih benim mutlaka bir şey bir gün olup normal bir şekle gireceği- mabud korkusu kaldı artık. Hiç kimse leri vardı: 
söylememi istersen, söyleyim. ni biliyoruz. Bizim asıl k.orkumuz, baş- senin kurt~!d~~~~a, . ve senin yerine. - Bundan aonra, yabancı illerden 

- Isternek değıl.. hatta, rica ede - :ka şeyden... Grandük Aleksandr ile başkasının oldugune ınanınıyacak 1 Na.- gelecek pehlivantarla dövüşmiyecek-
rim. kardeşi mütemadiyen Çarı fitliyorlar • sıl, bu fedakarlığımdan memnunsun, sin, Naraşi Haydi, bana söz ver .. 

-Amma, sözlerimle alay etmiye • mış. Kahineyi değiştirmek istiyorlar ~ değil mi? Diyerek boynuna sarılıp yalvarınağa 
~eksin. mış ... Hatta; Grandük Serj, Çara bir Tunça: he~ecan içinde Naraşı dinli- başlamıştı. 

- Hayır. Etmem. mektub yazmış .. eğex on beş gün zar ~ y~r.du ... C:ozl.~rı ~çıktı .. fakat, bakar kör Nara.ş sevıilisini kırmamak i~in. o 
-O halde söyleyim .•. Emmal .. Bu fında, Duma meclisinin karşısında gıbı, hala ~ormıyordu.. gün: 

gece sen.. o kadar şahane bir haşmet m es· ul bir kabine bulunmazsa, hep i • - Benı .. candan sevdiğine bugün i~ - Peki.. isteğin bundan ibaretse, 
gösteriyorsun ki.. karşında şaşırma • miz derin bir uçuruma yuvarlanıyoruz; nandım, Nara.ş.l Bütün servetini cepa- merak etme.. aöz veriyorum. Ben de 
ınak, sendelemernek mümkün değil. diye tehdide ~lamış ... Anlamıyoruz, d~ verexek fakı! düşeceğini düşünme • zaten artık dövüşecek halde değilim. 

- Belki biraz mü balağa olabilir. kabİneye ve dolayıaile hanımıma yapı· dın 1 Bu fe~akarlığını ölünceye kadar Diye cevab verdi. 
fakat, bu sözlerin hoşuma gitmedi de- lan bu hücumlar niçin?.. Ah, çok ya. unutmıyacagıml Bundan sonra ne pa- Tunçay bu auretle hem ikinci defa 
ğü... Beni böyle görüşün, aakın üç zık .. hanımımı, daha hala anlıyamaclı- ra, ne kuvvet beni senden ayıramazi celladın elinden kurtulmuş, hem de 
günlük tahassürün neticesi olmaaın?. lar. Onu, bir Alman tarafdan .. kim bi- Naraş bu hareketile mabudlara karşı Naraş gibi meşhur bir kahramanın eşi 

Ccmil, cevab vermedi ... Prens Yu- lir belki de bir Alman casusu sanıyor- geldiğini, onları aldattığını biliyordu. olmuştu. 
ısupof, kapıyı kapadıktan sonra yanla- lar. Fakat emin olmalılardır }ci a1danı- - Ben nasıl olsa, suçları çok bir a· • • • 
r:ına gelmiş: yorlar.. Çarlık tacına göz dikenierin damım. Ulu Tanrı beni affetse bile Sihirli göz ilACini kim çalmış? 

- Arblt bizi hiç kimse rahataız et- propagandalarma kanıyorlar. Fakat (Enhil) in gazabinden kurtulacağıını . A • 

meden, serbestce konuşabiliriz. Çariçem, onların karşısında yalçın bir ~mmuyo~um. Fak~~· ben o'na karşı da .. Bı~ sabah .Naraş evmde otururken, 
Demişti.·. Ve sonra. o da Emmanın kaya gibi duracak. Icab ederse onların ısyan et bm .. sevgılimin kanını onun ıki cu ce ge1dı. 

•ol tarafındaki ilcanapeye yerleşmişti. hepsi ile pençe pençeye gele~ek hem uğrunda akıtmadım. Varsın bana ne Bunlardan birisi (Ming-Çon) un ka,. 

Herkesin çehresi, ciddileşmi,ti. Her· Çan, hem hükumeti bütün entrikalar _ ceza verirse versin. rıl'', öteki de sihirli göz ilacını getir • 
kes susmuş, birbirinin yüzüne göz gez- dan koruyacak.>> diye cevab verdi. Diyordu. rnek üzere (Suz) a giden cüce idi. 
dir11Uşti. On, on beş saniye süren·bu Poroçkeviç fena halde sinirlendi: Naraş kalın pazuları, iri vücudu ve Naraş cü~leri görünce sevindi: 
tsükuttan sonra, Crandük Dimitrinin -Vay .. demek ki başı sıkışırsa, mü kuvvetli yumruklarile kendinde kasır- ·- Maya! Bu sabah gü~eş doğma ~ 
~ai işitilmişti: cadeleye cür'et edecek, haaa... galar, fırtınalarla da boğuşmak kud ~ dan uyanmıştım. Senden bır haber ala-

- Evvela, Em ma söylesin. Çünkü, - Durun uz azizim, daha bi tm edi... retini gören bir kahramandı. Surnerde cağımı. u~~yord~m ı. . . 
onun gösterdiği arzu üzerine içtima et- Ben bu havadisi alır almaz derhal sa- onu yenen, sırtını yere getiren bir ferd Dedı .. cuceler ıçerıye gırdıler. 
tik. raya gittim. Kızılhaç narnma yeni açı· yoktu. Ondan yalnız Sumerliler değil, T unçay bir sediri n kenarında oturu· 

Emma, vaziyetini değiştirmeden ve lacak imalathanelerin idare heyeti hak- Akad ve EHim pehlivanları bile yıl • yordu. 
hiç bir mukaddemey~ lüzum görme _ kında maluma.t aLmak bahaneaile doğ- mışlardı. Cücele:in geldiğini duyunca heye-
den söze girişmişti. ruca Aniaya müracaat ettim. Onu ki- Bir gün, kral Cudeanın tahtı reva- canla yennden kalktı. 

minle başbaşa bulsam begwenı' s' · '.,. nını kaldıran dört zenci esir henüz sa- - Bugün dünyayı görebilecek mi-
- Evetl.. Bu içtimru, ben istedim. r ınızr .. - Kimin le~.. · rayın bahçesinden çıkmamıştı. Gudea yim, Maya? 

J3unun da iki sebebini, kısaca izah ede- 1 - Matrona ile. kapıda bekliyordu. Naraş Sumer hü • htiyar cüce kederliydi: 
yim ... Birinci sebeb .. dün, halk efkan k" d s· · · d' k b' h b · 
umumiyesini idareye memur ajanları • Oradakilerin çehrelerinde bir hayret um arını bekletınemek için, tahtı re- - ızı sevın ırece ır a er getı· 
mızdan Popofla temasa geldim. Po ~ dalgalandı. Crandük Dimitri, Prens vanı bir hamlede yerden kaldırarak remediğime acınıyorum, dedi, (Suz) 
pofun verdiği malumat, şudur .•• Carb Yusupof Poroçkeviçin sözleri birbiri- başının üstünde götürrneğe ~lamıştı. a gönderdiğim Çu-Çen bu gece eli boş 

h · d k ne karıştı: ' Tahtı revanın içinde Cudea ile oğlu olarak döndü. 
cep esın e i son mağlubiyet üzerine, _ YaaaL oturuyordu. Naraş birdenbire hiddetlendi~ 
arnele ve asker efkarı umumiyesinde 1 1 
h k k 

-Başbaşa, öyle mi~ şte Surneriilerde ilk defa, kuvvetli -Ben sana bir avuç atın vermiş • 
Ü lımete arşı ~iddetli bir infial hu - · h Y d k "' N d li ı 1 

- Tuhaf şey. ınsanlara tapmak i tiyacı bu hadise ~ tim. etme i mi yo sa .. r e en e 
su e ge miş. Her yerde, kasden cephe- d h b ld' · 
Y 

k h Cemi!, birdenbire uyanan bu hay- e_n sonra doğmuştu:. alk arasında oş ge ınız? . .. 
e as er ve cep ane gönderilmediğin- N- (K M-b d ) M d k 

d ı retin sebebini merak ederek Emmaya araşa: uv.vet a u u diye ta • aya yanın a ı cuc.ey. e: 
en; nazır arın malumatı dahilinde ya- ı "k A 1 d·' ki l ı sormıya mecbur kaldı: pan arın sayısı gittı ce çoğalıyordu. - n at gör u erını .. 

pı an suiistimallerden bahsediliyormuş. 
Bilhassa Çarın, Çariçeyi yerine ve kil - Ania kim?.. Naraş harbde cesur bir kahraman ol- Diye lllırıldandı. Cüce Suz sarayının 
bırakarak umumi karatgahta boşu bo- - Çariçenin Dam Dönörü .• Mah ~ duğ~ kadar, şehirde de kuvvetli bir bahçesine nasıl girdiğini uzun uzadıya 

remi esran .. ve, Rasputin'in de en aa- pehlıvandı. anlattıktan sonra·. 
şuna oturup durmasına hiç bir mana B k d' · ı .

1 
. H dık perestiRkan ir çok gençleri en ısı e güreşe teş- B' k 1 k 'h' 1. verı emıyormuş. erkes birbirinin ku- T • 'k •w. I h' . - ır n şam su ar ararınca, sı ır ı 

ı v Ç . 
1 

_ Ya, Matrona). vı ettıgı halde onuna ıç kımse gö •. 1.. .. ..1.. Id w w b l 
agına: « arıçe i e nazırlar, memleketi . d ı acın gomu u o ugu çam agacını u -

Al M d R 
. rcşmıyor u. . • k k d b 

manlara satıyorlar. Alman boyun • - atrona a, asputınin kızı. .. .. 1.. d k dum, dedı, fakat o a şama a ar aif-
duruğu altına girmernek için, bir şey Yusupof, sabırsıziandı: T un.çay. 0 . gu~ 0 

um .. en urtuluşu- çede ne kad~r çam ağacı varsa, hepsi-
ua k ]"' d ' f Id _Devam -t, Emma. na sevınmıştı. Naraş mabedde olup bi- . d' l .. k t .r pma azım.>> ıye ısı ıyonnuş... '"' . . . nın ıp erım azını ş ım. 
Fakat henüz hiç kimse, ne yapacağını - Onları başbaşa görünce, arada tenlerı ~nla~ır~~~· ~~n~y ıkı kere Na- - Ben sana bahçenin ortasındaki 
bilmiyormuş ... muş .. muş .. muf... bir şeyler döndüğünü anladım ... Der- raşın dızl7r~n~ ~pmuştu. Surnerde bir büyük çam ağacının dibini kazınapı 

Prens Y f Em hal 
'k' · · d "h' adamın dızını opmek: (H_ay._atımı_sa·ıso"ylemı'ştı'm .. neden bu"tu"n çarnların 

usupo manın aözünü ı ısını e ma ırane bir ~ekilde is-
kesti: ticvaba başladım.. ve ağızlarından şu d ibi ni kazınağa lüzum gördün~ 

-Volkan, kaymyor. mal~matı. aldım... Bu son günlerde, Nöbelcl - Kral Nabo sarayın bahçesindeki 
Poroçkev.iç, bir sigara yakarken Ha- Çarıçeye ımzasız bazı tehdid mektup. Eczaneler tarhları değiştirmiş. Bahçenin ortasını 

me, fakat ilaç 
nanınız, Naraşt dedi. 

T un çay çok me yusttı 
-Onu kim 
Diye söyleniyordU· 

süzerek, koynundan 
çivi çıkardı: 

- Kazdığım çu 
buldum, Nara.ş 1 Bu 
düşürmüş olsa gerek· 

Naraş çiviyi eline 
kik etmeğe başladı. 

T un çay telaş la söze 
- Bu çivinin başı 

size ilacı kimin ça 
rimi 

Naraş çiviye dikkatlı 
-Evet .. üç köşeli 
T un çay başını 
- Ilaç çanağını 
Naraş hiddetini 
- Sama mı~ 
-Evet. Çünkü bd 

Nabo vermişti. Bu bit 
dir. Kral, Sama'yı çok 

Naraş gözlerini açtı: --·uıı 
- Sama da seni 

llacı çalarken, telaşla 
çiviyi düşürmüş. 

Ve birden 
kırdı: 

-Vay alçak vayl 
ken .bu işi becermeYi 

Cüceler gittikten 
gilisinin yanına oturdtl• 

- Sama ile Suz 
konuşur muydu n} 

- Ben mi~ Ket 
benim yüzümü 
erkeğe göstermemişti. 
en kıskanç bir ad 

-Doğru 

Samaya karşı içinde 
le yok demek .. ~ 

-Hayır. 

Bir Do ................... ~ 
Günlük 
Notlartndafl 

Baş ağrıları 

Ve etti : 1 I · B 1 k bulmak çok mü<:ıküldü. Bunun için bü-
arı ge mı ş.·· un ar ço acı ithanıları Bu gece nöbetci olan eczaneler 'unlar - Y k Ynlnız son haftalaf 

- Prenses Emınanın aldığı ma!u- ihtiva etmekte imiş ... Çariçe evvela, dır: tün çarnların dıibini azınağa mecbur nsd' 
m t k d 

w B' h f - J b d h')' ı oldum. Dedigw i niz büyük çamı da bul- griplerln neticesi y .. 
a , ço ogru... ır a t<Klan eri a ı ı ye n~zırı~ı saraya getirterek 1 İstanbul dhetindekfler: şiddetli baş ağrıları 

memleketin havası, tamamile değiş : mektub sahıplerı hakkında tahkikat ve Aksarayda : (Snrım). A1cmdarda : (All 'dum .. fakat çarnın dibindeki ilaç çe- rın sebebi (slnyozıt> 
miştir ... Lutfen devam eder misini~. tfikibat icra ettirmek istemiş .. fakat, Rıza>. Bakırköyünde : <HlHU>. Beyazıd- nağını çalmışlar. daki kcm!ğln boşıuıtuıııı 
Prenses Emma. mektub zarflannın posta damgaları ü- da: <Cemm. Emlnönünde: (Mehmet Ka- - Nerden aniadın çalındığını .. 1 ml~inln boşlu~unun 

d 
~ zım). Fenerde : <VıtalJ>. Karagünıru-kte.· ll"' w n y rı' b ş duruyo e 

-Halk arasındaki vaziyet, böyle ... zerin e (Ayan Diresi Merkezi) yazı _ - aç çanagını e 
0 

r· Bir grlp neticesi v 
ı (M. Fuad). Küçükpazarda : <Yorgn. Sa- d T w lt I ·ı k 1 t • nd•., 

Gelelim, sizi içtimaa davetİn ikinci se- arını görünce bundan ·vazgeçmiş. Fa~ u. opragın a ı e ı e azı mış ı .. sı- nezle neticesi buru .a 
k b matyada : <Teofilos). Şehremininde : hirli çanak çalındıktan sonra gene el rafık ifrazat göründ0'"' 

bebine ... Bu s ... L"h, (Bitncr) e rastgel- ·at:. u. mekt~blardan çok derin bir te- (Niizım). Şehzadebaşında : (Üniversite). k şiddetli oldui'!u znınal' 
dim. e ss ur hıssetmış. Fena halde sinirlenmiıa. Be;rotlu cihetindekiler: 1 ile örtülmüş ve çukur büyü bir itina 

., f o_ . . . ,.. ile kapatılmıştı. şünmek lfııımdır. İlk 
Crandük Dimitri sordu: lu u se er, t'\42sputını getırt~i~ .. Yapıl.a- Oalatada ~ (Hldnyet). Hasköyde : (NI- i:ınüne gcçllebllen bU 
-Hangi Bitner?. cak muamele hakkında fikır ıstemış. sım Aseo). Kasımpaşada : <Müeyyed). Naraş cücen)n sözlerine tam mana. mellyatı icab ettırece~' 

V }'ah d Merkez nahlycde : (Galatasaray, Oarİh). sile inanmış değildi.. odanın içinde 
..,_;;;; e ı tın adısı. (Arkası var) yumruklarını sıkarak bagw ırıyordu: yet kcsbeder. 

Şişli~ : (Maçka). Taksimde : (Kemal Baş ağrılannı bir 
sonra tekrar yastığın altına koymadı. fından yıllarca sonr:a bile olsa, anla . Rebul, Kurtuıu1>. - Verdiğim altınlar boşa mı gitti, mevzu b::ı.hseı1ec('lflz. 
Kalbinin üsti.ıne götürdü ve orada o • şılmanın, bu anlaşma birle§me1cıint> Üaitüdar - Kadaköy n Adalardaldler: Maya~ Bu ufacık işi de beceremedi • 1---------

nu avuçlarile sıkarak gözlerini kapa- yaramadığı halde bu kadar büyük biı Bilyükadada: (Şinasi). HeybeUde: <Ta- niz .. ! 
dı. Dudaklarında ıztıraptan mı, se • saadet olabileceğini hiç zannetmem~ !laf). KadıköJ eü1 bkele caddalnde : Suz'dan gelen cüce elini koynuna 
vincten mi belli olmıyan garip bir te- ti ve ona duyduğu gizli aşkın derin .. (Botratl> KadiköJ Yeldetıimenlııde <Öç- götürdü: 
bessum vardı ve sevdi"" adam tara • ugını· · · timdi .ı-ı..- hrf --'·vn...ı- llr>. öltldar ~ : (Ah!!MıiJ!-). .. u.oa ya -.uu, .... VY. ~ ~· -Kral Nabo'nun earayına airdiii-

11 
______ __.-; 
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Program 
13 iklnclUnun 1937 

i STANBUL 
nqrtyaı.ı.: 

' PlAtıa Türk · 
13.05: Pl~kla h mus1k1sl. 12.50 dlıva-
Pllk anı müzik. 13 25: Muh -

ne;rıyatı. 

n~yatı : 

Son o st 
İstanbul Gelir ve Para 

o sı 
12 -1 .. 1937 

Türk Devlet Borçlan 
Lira Ura 

" 'l~ T . B . I 22,85 ' ,;, 6 HaziDe B. OO,tJ? 
-,. '1;6 T . B U 21,425 DahUl 1st1tr&ı 95,00 

lo '1.5 T. B. m 21,525 

Pllkıa, dans 
Suat D ınustktsı. 19.30: Konfe- Devlet Dt>miryollan Borçlan 

ervı.ş tarafından. 20: Nezihe ve ı Lira Lira 

n . 20~~:an Türk mus1kls1 ve halk ı ! rgan1 S1.50 ı Anadolu ıven36. 9J 
Or k tr· k mustld heyeti. 21: Saat SJvaa EmırUm 95 ,0 ı j Anndolu M 4tl,2J 
· a. 22: AJans v borsa h a berle-
. Pl~ltla sololar. So yetelcr Eshamı 

. İsp Bl'KREŞ Lira Lira 1 

~rkt~nyoı muslklsl 19 20: Şarkılar. ts. B. Mü. sı.oo tat. 'TramTIJ 2ı, ,J 
ar. 20 {5· 8 1 

• HA 10,00 Bomontl 9,SIJ 
any · · n on orkestrası. 21. • · a, Ftan a R Name lO,OJ Terto., 14, , 

• omnnyn haberleri. • • 
Çi liUilAPF. n: Mer kez B. D. 95,00 A. Çimento 13.50 

&.ın orke tr - - --
22 35· C nsı. 18 30: Saksfon hava- ~ ÇEKI .. F..R 

az hnvnla 23ıo rı. 23: Fransa ve İtalya Krş. 
Çlg n ork tra ı. 

1 

lsterUn t2l,:l0 Dolar 

L. T . L. Için 
o, . .,ss 

15 ,03 

NAKI'r 

B PRAG "' .,_ 1 16 93 Llret 
rno'c.1an n kU C! , &.ans 

222o· 
0 

k 20: rıalar. 2030. - ---- 1 
. r eatra 23: Haberler. .... x .... 

20 F. Frangı 112.00 t ı ...... 28. 1 

ı Dolnr · 1 6. 'ı0 20 Drahrnl ~2 J 

ı İsterlin b22.0 ı \ 20 Leva 13. J) 

20 Llret ı:t5.VJ l ı 20 ı.ey 14 •• ı 

Borsa Dışında 
L. K . LK. 

0 \ iVANA 1 
· Avu t 

Olfenb:ı ~rya mustkal. 21 50: Uermo.n'- i 
c 'dan, muhtelıf parçalar. \ 

16.30. \ ' AllŞOV A 
Orkestra 17 

19 20· K · ·15= Ş:ı.rkılar, vtyolon 
1 

'&l) 20 Pl~k op~mhaı;•ıı cüzel (m us1ldli 1 
21 30· 1{ neşrlyat.ı. 21: Choptn resı-l 

· uartct 22 • 
ııs l>ltıkları. . . Dans muslklsl. 23: 1 Kredi Fonsiye 1 MUbadU Bon. uJ,JJ 

ı· ' r ı n k 1 1 188t. senesı 00,00 oayrl » • u,o 'J 

14 i p r o ~ r a Dl nu,O 103,00 Altın 1043 

iSTANUUI • Ulll • 9J ,OJ Mecldlye O · J 

ntşri.> atı : • ' -

klncikanuıf 1937 ~ 1 ı.,.,., • 

30: Plflk] 
1305: Pl~~ Turk muslkll. 1250: ııava- ,.. Dr. IHSAN SAMI ~~ 
Plaıt ııcşrı~ı~anr müzik. 13.25: Muh -~ ~ Gonokok Aşısı li 

.30· n~riyatı : Belaotuklu~ ve ibtiliitl ıı. rına ka11:ıı pek tb· 
· Ouneş klub l aırli ve taxcı n1ıdır. Divıı.oyolu S taoma • 
Sayın"• Ünden naklen konferans: l o:::.. mut tur~ai No. 113 ı 

• , Cevat Ab · - P' rtınen k has tarafından <spor 
ellmcıerlnln Türkçe oldu!;u , 

Şu~e~~~ : Konferans: Türkkuşu İs- ı BANKA KOMERÇiYALA 
~ay ~urt t aşkanı Emekli T ayyarecllcr- 1 'TALYANA 
•rı taratın:ra.rından . 20: Rlfat ve arkn- 1 
lları. 20 30· nn Türk mmılldsl ve h alk ı Sermayesi Ltret 700,000,000 
an Tur~ · Safiye ve arkadaşlan tarn- ihtiyat akçesl Llreı 145,769,054,50 

\ Ayarı vcnıu lltlst ve halk ş:ırkılan. 21: Merkezi İdare : MİLANO 

22.30~rke tra. 22: Ajans ve borsa i İtalyanın ba.şlıca şehirlerinde 
Pllkla sololar. ŞUBELERi 

ı 

İngııtere. İsviçre, Avusturya, Maca
ristan. Yugoslııvya. Romanya, Bul
garlstnn, Mısır, Amerlkıı Cemahlri 
Müttehldcsl, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Mjantln. Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyadn 

A fUynsyonla r 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata voyvodn caddesi Karaköy 

pnlas <Tele!. 44841 / 2/ 3/ 4/5) 
sehlr dahilindeki aeenteler : .. 

:lstanbulda : A.t!Uemclyan hamnda 
Telef. 22900 /3/ 11/ 12115 BeyoC -
ıunda: isttklfıl caddesi Telef. '10411 

İZI\'IİRDE ŞUBE 

soa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2'>. 

ISTANBUL 

j 

l>rcsdu GRIENT BANK 
· cr Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

r·· h 
ı _1!!!nı~'!!!!~ı~!ir sü.ı 

tunun ıkı satın bır ( santim) 
sayılır. ur iyedeki {U beleri: 

Galata _ ı 
Dq>o<;u· 1 stanbul - İzmir 
* H · s~: ~tün Gümrüğü 

er turlu banka iti * 
2 _ Sahüesine göre b ir santim mm 

fiatı şunlardır: 1
; 

sabite : 1 - 400 kur~ l ı 

,. : z - 25 • 
• : 3-20 • l ı 

UMBARA 

CILDINIZI 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhımgi bir kremin ona 
lnwmu olan gıdayı vereeô
~ıni zımnediyorsıınız bu tec
rnbe s.z, pek pahnlıya mal 
olHbılere:lıni d( rh:ıtır edi
niz. Hıçbır krt•rn s ze Krem 
Pertev kıtdHr s.ıdık kalnımıı. 

-

TARLADIR 

r_ lnhisarlar u. 
8000 Metre Band Saksunya 

500LOOO Adet Mantar 

Müdürlüğünden : -saat 14 "Örneği vardır., 
saat 15 

1 

1 - Yukarıda cina ve miktan yazılı iki kalem malzeme tartna-neleri 
mucibince pazariılda satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15/1/937 tarihine rastlıyan cuma gunu hizalarında 
gösterilen aaatlerde Kabata,ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım 
Komiayonunda yap:lacaktır. 

3 - Istekiiierin f&J'lnamelerini almak üzere her gün, pazarhk için de 
tayin edilen gün ve saatlerde o/o 7,5-rüvenme paralarile birlikte adı ge-
çen komisyona gelmeleri ıc3620~ 

* " 
1 - ldaremizin Uzunköprü Yaprak tütün deposuncia ;Şartnaı· c:.ı mu· 

ci bin ce yaptıulacağı 621 t. lira 21 kuruş keşif bedelli stı .. arnı cı, 
aeyyar döşeme ve reuhafaza duvarlarının inşaatı açık eksıltmeye 

konulmuştur. 
2 - El<siltme 26/11937 tarihine rasthyan Saıı günü saat 15 de Ka

bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

)'apılacak tır. 
3 Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruştur. 
4 Ihale evrakı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve mfi

bayaat Şubesinden ve Uzunköprü Miidürlüğünden alınabilir. 
5 \steklilerin ihaleden en az iki giin evvel Mimar, Mühe':ldis ve 

ynhul bir Mimar veya Mühendisle Noterlikçe u,usaddak ortak
lık ves_ikası ve resn:ıi dairelerde yapmış olduklan işlere aid ve• 
aikalarla birlikte Inhisarlar İnşaat Şubesine müracaat td erelc 
alar.akları ehliyet vesikası: kanunen kendilerinden aramlan ve
saik ile yuka .. ıda yazılı vesikalar ve % 7,5 güveome parala• 
rile birlik<.' e adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olu ur. (26) 

* * 1 - Cibali Tütün Fabrikası için tip ve cb'adı tartnamesine bağh listede 
yazılı 2000 lira muhammen bedelli 22 kalem mobilya pazarlıkla yanhr•la-

• : ' - ı 
o~er yerler : - • 

Gt ,. 
ı ..,. _______ , 

cnktır. 
II - Pazarlık 25/1/937 tarihine rastlay an Pazartesi günü saat 16 Ja Ka

balatda levazım ve mübayaat tubesindeki Alım Komisyonunda yup lacak-son !tl.hife : - 30 • -
3 _ Bir santirnde vasati (6) keli· 

me vardır. 

.,. _ ince ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 1, -wz .. 

B Açık Arttırma Ilanı. 
ı.ı.,~ıeddiye Sulcir İdaresi~ den : 

1 ._ ·ı ~ epolarında m t 20 OOO adet bot çımento çuva ı açık arttır-
ı e &at l k evcu , 
1 ı ca br, 

ıırı ,-; ~s~ddiler bu it için tanzim edilen tartnameyi parasız olarak Levn
vısınden alabil' 1 2 _ A ır er. 

II'Ae ·k rttırma 25 İk' 'k" 937 "'nü saat 15 de Taksirnde Idare 
~ ı ez binaaınd 1 ıncı anun gu 
"/ a Yapı acaktır. ((19~l• 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Acenteler: ı Karaköy Köprübatı 
Tel. 423S2 - Sirkeci Mühürdarzade 

Haa TeL 22740 ·--· ---·· Mersin Perşembe 
posta se 

Yalnız bu haftaya mahaus olmak 
üzere SADlKZADE vapuru 
14/1/37 pertembe günü Merain 
postasına saat 16,30 da kalkacak 
ve lzmire cumartesi sabahı vara-
caldır. (189) 1 

tır. 

III - Şartnameler paraıız olarak her gün sözü geçen tubeden alınabilir. 
IV - lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 ı.ıüvcn • 

me paralarile birlikte adı geçen Komiayona gelmeleri olan olunur. <cl19n 

.. .. 
1 - Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda 540.60 metre mik'abı çam 

tahtası ve 433.98 metre mik'abı kazık ve gergilik çam dilmesi pazarlıkla 

aatın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 27/1/937 tarihine rasthyan çar:ramba günü saat 15 de 

Kabalatla Levazım ve mübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktir. 
3 - Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen ~ubeden at·n<>bilir. 
4 - Istekiiierin pazarlık için t l! ·in edilen gÜn ve saatte o/0 7,5 •iiv "'n· 

me paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (cl92n 

• 



tli Sayfa 

Tilrkiyenin en hUcra kO· 
şelerine kadar dal budak 
snlnn: İyi ve ucuzlu~ile şöh· 

ret hulan H A L K traş 
Bıçağı: Yurdumuzda bıçal; 
satış rekorunu kırmıştır. Her 
yerde 10 tanesi 15 kuruştur. 

HALK 
TRAŞ 

Sabun u 
Piyasada mevcut 
eııbunlann fevkin· 

iıJ!Ml~~ de olmakla he· 
raber tcnq).:di 
kutu11u her yer
de tanesi ~O lcu

...,.li81iiB~ ruştur. 

HALK 
SA KAL 
Fırçalarını 

Halk bıçatıaı ve 
Halk aabununu 
lrullıınanlara tav· 
liye cderix. Hem 
iyi, sa}lam, hem 
de ucuzdur. Ta· 
neai 25 kuruştur, 

Trat kremi 

H 
A 
L 
KI 

VE 

1raş bıçaklarını kullanıyor 

----------------------
Öz Türk çocuklarının öz 
Türk isimli ve sahipli 

traş levazımatı 

INADOLU VE TRAKYADAKi 
Oz Tir k Ace ntalarımızıa Isimleri 

ANKAHA : Mahmut Nedim Kll(tıtçı Yeni hal 
ADA~A : Ömer Sıtkı Arıcı o~lu Hırdavatçı 
ANTALYA : Huydar RUştO Erojtlu » 
A YV AlJK : Sait Modıı Pıızarı :rı 
AMASYA : Nuri Bilge ve ojtullan ~ 
AYDI~ : Ömer ve Kllzım Aydınel • 
ADAPAZAR: Os ınan Nuri • 
.\KHISAR : Tl\tOncü Hilmi :rı 
ART1V1N : Ahmet Nevzat Dilaver. Z. • 
ALPUI.LU : Şeker Fubrikası Kantini 
BANDIRMA: Ahmet Bahaeddin Bereket BakkaHyesi 

kardeşler 

BALIKESİR : İbrahim Çavuşo~lu 
BlGA : Zeynel Z. Mustafa ve kardeşleri 
BABAESKİ : Rtısim Ahmet ve H. Abıııet 
BOZÖYOK : Mehmet Ali ve lzzet Kanaat bakkaHyesi 
ÇEKESKÖY : Eıtinli Mustafa ve şeriki Mehmet bakkal 
ÇATALCA : Mahmut Celal Kırtusiyecl 
ÇORLU : Abdullah ve Ekrem 
DENIZLt : A. Baki Ya~cı ve Salih Balcı 
DlYARlBEKİR: MevlOt Evirgen Kırtasiyeci 
EDIRNE · Hasan Tahsin Yılmaz Bakkaliyes. 
EDREMIT : Freli Mehmet ve Veli 
ESK1$EHIR : Abdnlaziz Bora kardeşleri 
HA YREllOLU : ı.vıaniraturacı Httsan 

SON POSTA 

0.08 inceliğınde yeni BOZ
K URT traş b1çag1 
bir harikadır ve tam temi· 
natlıdır. H~r yerde tanesi 5, 

10 tanesi 40 kuruştur. 

BOZKURT 
TRAŞ 

Sabununun 
forıı~iilü huaual 
n: iıtehaoııı ta ra· 
fından yapılıııı~· 

tır. Cildiniti )"!• 
ırıuşalc tutar ve 
çok kopürür. He,. 
yerde tenekeli 
kutusu 25 lcuruJ· 
tür. 

BOZKURT 

1 

SAKAL 
F1rças1m 

BOZKURT tra, 
1ııbununa bir defa 
1ümıekle fevkali· 
de k.ôpüriir ve yü· 

tünüıü ineitme
den çok ralıat 

traş oluriUDUJ:. 
Taneli 4S ku· 
r~r. 

B 
o 
z 
K 
u 
R 
T Traş kremi 

KEŞAN : 1smail Işık Hırdı1Vatçı SAMSUN : Fehıni Bilge ve Şaban Varol Hırdavntçı 
SARAYKÖY : Tahir Kenan Aksel KIHKLARELt : tsrnail Şllkrü Bakkal 

GÖYl\rQK : H. 1smui1 Nökcro~lu Bakkal SÖKE : Mithat Topçu ojtlu Bakkal 

LÜLEBURGAZ lbiş ve ŞnrekAsı şirket ma~azası TEKlRDAÖI : Isınail Hakhı ve Sabri Yalçın BakkaHyesi 

lZMlR : D.ıvut ve Nazmi kardeşler TIRE : Mehmet Salih Şen Yılmaz Bakkatiyesi 
1ZM1T : Yakup Yusur Bakkaliye Şirketi TOKAT : İbrahim Melek o~lu 
J(ONY A : Fadıl Atay Sileli Hırdnvatçı ÖDEM1Ş : Eşmen ottullan Hnsıın ve kardeşleri 
KAYSERt : Nuh ve arkadııdaşlan Halk Paznn MARDIN : Abdalbasit Yardımcıo~lu 

MALKARA : Bakkal Nasuhl UZUNKÖPRÜ : Basan Sezik BaKkal 
~mNEMEN : Mehmet ve Ilalll Ucuzluk Bakkaliyest 
NAZİLLİ : Süleyman ŞUkrU Tnnçer Çiftlikli 

V AN : LOtfi İlyas C. Mektepliler Pazarı 
ZONGULDAK: Mustafa Zeki Mekteplller Pazarı 

SA YlN YURDDŞ: Markalarımızdan bir şiklyetiniz olursa kasabanızdaki Acentalarınnza 
veyahut doğrudan mektupla bize müracaat ediniz. Mektubunuzu açık ve bir kuruşluk pulla 
gönderiniz. Beğenilmiye:n her bir bıçağır:ıız için yerine bıçak verilir ve gönderilir. Bilhassa 

Yeni B O z K U B T bıçatını taeribe ediniz. 

Sahipleri: Fehmi Hüseyin Ardalı ve Mehmet Salih şirketi. 
Marpuççu1ar 1 S T A N B U L. T. 22811 

INKtBAZ 
ve ondan moteve.Jid baş a~rılarını de
reder. ~IlDE ve barsaklım kolaylıkla 
boşalhr. Son derece teksir .edılmiş bir 
tuz olup MÜ M ASİL MÜZT AhZARLAR· 
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
L \ y, ve DAHA KA'l' 'l tesır eder ye-
mek lerden sonra alınırsa HAZI:MSlZ
LlGl, MlDE EKŞ1L1K ve YANMA -
LARINI giderir. MlDE \'E UARSAK
LAHl AI..lŞl IH~1AZ. 

Aıtızdaki kokuyu ve ttttsızlı~ dere
der. MAZON isim ve liOHOS marka· 
sı ıııı d ık k nt. 

1\0çOk şişesi çıkmıJır, faknt lıOyOk 

H EYV A TUZU şişesi ekonomiktir. 

~~ -~------------a.----

~-------~--~.m--·-------------~, Istanbul Beyoğlu ve Yeniköy Daireleri 

TÜRK ANON~M GAZ 
'5~RKETtNDi;N : 

Şirket kendi mak3.ızu olmaksızın memur ve i•. ç.lere hiçbir suretle 
piU'a vermemelerini sayın müşterilerden diler 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1886 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Gal-ata) 

Türkiyedeki 1ubeleri: 
1 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mer~in. 
Adana bürosu 
Yunaniıtandaki 1ubeleri 

Selanik, Atina, Pıre. 

• Her nevi )anka nıuamefatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

Yalnız 1 tek lira 

Masrafla 100 kilometroya 3500 kilo 
yOk taşıyan nıazoUu 

&ENZ-MERCEDES 
Kamyonlarını 

- -

Çifte ispirallı O s r 

ampullerinin gazlı 

kullananfar 0fo20 Tl. 

daha fazla aydınlık 
ederler. Dekalunzenli 

anzpıtllarini alu·kerı 

de vca ile gösteri lerı 

tenzinatzna dik/rat 

ıllutfağınzz için 125 

.~ li bir ampul~ ihtiyaÇ 

aınpulleri uc~ız aydınlık tenıin 

Madeni kutularda kaşe 

ALGOPA 

L 

Gripe, nezleye, soğuk alğınlığına, baş ve diş ağrılarııı' t 
bir ilaçdır. Tesiralı haneiyeden bozulmıyan A L G O 

her ezcande 1 - 6 - 12 taDelik ambalajda bulunut .. ·,..JCfr1 

lamine ve sakalh mark•••na IOHen ve daima d 

Teminatlı 

ARLO 
Saatlerini her yerde arayımz. 

Avrupa ya talebe 
, gönderiliyor 

Maden T etki k ve Arama E 
Genel Direktör lüğünden: 

1 -- Maden mühendiai yeliftirmek üzere müsabaka ile A , 
lebe tahsil e gönderilecektir. lateklilerin ata i ı daki tartlan ~ 
zımdır. 

A-- Türk olmak. 
B - Maden ocaklarında çalı.-bilecek kabiliyelle ve sıhhati 

<cSıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.>> 
C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce 

okuyup yazabilmek. 
D- Ya,ı 18 den ataiı 25 den yukarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 

nun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında 
makla beraber gönderilecek talebelerin ibraz ettikleri derece 
arasında bulunmak tarttır. 

3 - Imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 
karıda yaz~lı dillerden birinden yapılacaktır. . 

4 - Tahsite gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerı 
ri hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetierini 
üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber 
ceklerdir. 

5 - Isteyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal 
tep şehadetnamesini veya bunlann tasdildi birer suretlerini 4 
ve dilekçelerini 2111 /937 pertembe günü ak~mına kadar 
A. En.itüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 22/ l 
günü aıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere, öğleden evvel sa~ 
partımanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. ıc2 

sA K A·av·A 'E' cz·A N gs 
1937 Senesi blvlyet varallalan gri nütedlr. 

görmeden araba almayınız. Taksim 1 
Bahçesi kiU'şısı No. 25 İRtantıul. 
Telgraf adresi: Diıel ·Istanbul, Tel: 

40835: Adresinıu yazuıtz kalalog ~--• 
&öndere.tim. _. 1 

ltina, snr'at, fiyatlarda itulul, her ~twc açı tı~ 
Ulu•, K &&IUb sinema•• •~raa~a•d• Tel. 2 0 t 


