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Yazı lfleri telefonu : 20203 PAZAR 24 - .bdNC.IKANUN 1937 ld.we ifleri telefonu : 20203 Fiatı S Kunıt 

_Cenevre. Hatay davasinda prensip 
barile anlaşma olduğunu haber veriyor 

... iikiimetimizin . tas~ibine t3lik olundu 
akşama doğru müzakere~rin inkıtaa uğradığı şayi oldu, 

t Yugoslav elçisinin verdiği ziyafetten sonra hava aydınlandı 
l~şm.anın ana hattı: Sa ne ağa Fransız gazetelerine göre 
ılde tam muhtariget verilecek Cenevrede konuşmalar 

llevrede dünkü konuşma ar 
C~k nıeselesi Pazartesi veya Sa ı 
g'Unü Konseyde görüşülecek 

ı Diplomatik 
Muharebe 
Devam ederken .. 

Dava mutlaka bizim 
lehimizde halledilecektir 

Sancak meıeleıi çıkalıdanberi 
bir kaç defa Ankaraya geldim. 
Her geli1imde yaptığım tema•· 
lmda ıunrı gördüm ki hükumet 
ba davayı bir Yirminci. aaır 
devleti gibi tutmuf, önüne kat

mlf, iatediği gibi ıürüp 
götürüyor. 

·~ti . (Ankaraya sureti mahsusada 
~~ kd ·~ aıırı ile 11 • • gönderdiğimiz ar a aş1m1zdan 
~ ~ arıcıye mü steşan Paristen Cenevreye hareket ADkara 23, (telefonla) 

Rl!lt!tıevreden he~crler ken s ancak meselesi etrafında bu 
tna1Uınat şe .. rımize Belgrad 23 (Radyo) - V.reme gaze· günlerde Cenevrede başla-

et~l'asındakı ~~rk ve tesinin istUıbaratına nazaran, Cenev • 
Vaıi <!ltte <>ld ~ lnuzake - rede, Sancak meselesi etrafında cere • mıt olan diplomatik mücadele bü-

Yette ~en~~unu kay· yan eden müzakelere inkıtaa uğramış· tün ~iddetile devam ediyor. Her i-
te Yok ık olmadı· tır. ki taraf da elinin altında olan bü-

biıtu~a.t .. seltiz~~ · Rumen Hariciye Nazın M. Antones· tün kuvvetleri meydana atmıştır. 
b l'ddunyaya Bel_?rad ko ile Yugoslav Başmurahhası Puriç, Son günlere kadar bu sahada 

enbire k ~aydıgı şu Rüştü Aras ve De1bos nezdinde müte- yapılmış olan şeyler, hep birer is-
'' arıştırdı : (Devamı 8 inci sayfada) tikşaf hareketinden ~baretti. Asıl 
~~h • 

1 
diplomatik muharehe ~imdi, bir iki 

~"{ ıt s kt gündenberi ba~lamış oluyor. \; er anca an Kuruluşunun daha ilk günün-
J '-ı denberi bu sahada da bir çok mey· ( ın c T •• kJ Muhittin Birgen a ur er e (Devamı 2 inci sayfada) 

'·~ Şt z .. Id --' 
~~.~~~t~ll. ı:r u :U~ ~rttırı ı -83şvekil, italyan 

0ldll "' lt ar~k tnenı polıs ve Jandarmaları Türkler • • • • 
ı ~~~~it dair liatayın Suriyeden ayrılmaz. bir seflflnf ka bu 1 8fll 
3 rıı~ fakat Propaganda yapmıya yeltendıler, ----
~ • rı ~1 J ....... ?lt nefretle karşılandılar Sefir, Şükrü Saraçoğlu 

ı İatb~'tlrq uşahid h t A b h"~-"- t ' · · · d d ·k· d f ·· ·· t•• .. ~ «sın1 .. e • ayın ra un.ume ının arazısın en ile e ı ~ e a goruş u 
~trı. il.ttt e<Jil.nıeı:nuteakıb ayrılmaz bir parça olduğuna dair pro· ?'j (H A) 0 .. .. w 

~ıı ~Ili İ)o ~111ı-nı t te olan paganda yı:ıpmağ8 başlamışlardır. Fa • A.nkara -· usu~ı. - .. un og-1 
il.t-ıı . lıs ,. § ır. Bır ta kat . t'klA11 . k k d k leden sonra İtalyan sefırı, Harıcıye Ve-

"'llı ve ja 0 ıs ı a erıne ço • ya ın a avuşa-
0 0 

" .. V 

'\ Sok 
1 
ndarma - ı:aklarına emin bulunan Türkler ya - kaleti vekılı Şuknı Saraçoglunu ma-

U arak, Ha- (De\•amı 8 inci sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 

İtalya bizi ısrara teşvik ~diy?r, Almanya da Sancağı 
kuvvetle işgal tavsıyesınde bulunuyormuş. 

* 
Paris Soir gazetesinden bir k~ ~tır: « R aportör Sandler yeni teklifle 

yaptıkça RüfilÜ Aras (Bunda yem ~~~ teY yok, Fransa yerinde sayıyor) 
diyor. Halbuki Eden Fransızlan (Sızı bu mesel~de yumu~k buluyorum.) 

sözlerini aöyledi.>> 

Paris 23 (AA.) - Anadolu ajansı- l ~"'~~"""-...,.......-"1'"!1'~~~...,~---.--.,..·~. 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Pertinaks Eko dö Pari'de Blum pro· 
1 

jesini müphem ve eksik bulduğumuzu, 
gümrük ve hariciye iş'leri müstesna 
Sancağın fi1en istiklUlinde ısrar eyle • 
diğimizi yazarak Sancağın binnazariye 
Suriyede kalmasına razı olacağımızı 
tahmin ediyor. 

Övr gazetesi İtalyı:ının Montrö mu • 
keve1esine iştirak için Türkiye i!le mü
zakerey.e başladığından, Tevfik Rüştü 
Arasın Kont Ciano ile görüşeceğinden 
bahsederek İtalyanın Sancak işinde 
bizi ısrara teşvik eylediğini, Almanya
nın Ankarada büyük bir faaliyet sar· 
!ettiğini ve hatta Sancağı kuvvetle iş· Cenevredeki Bat Murahhaaımız Tevfik 
ga[ tavsiyesinde 'bulunduğu şayialan Rüttü Aras ve mürahhulanmızdım 

(Devnnu 8 inci sayfada) Nurnan Menemencioğlu 

Tiirk işçisi hakkında mülıiın kararlar 

Sanayi müesseseleri 
arnele için kurs açacaklar 

Kursa devam her işçi için mecburi olacak, devam 
etmiyenler işlerinden çıkarılacak, kurs açmıyan 

müesseseler de kapatılacak 
Ankara 23 (Hususi) - Cumhuriyet~ mizin randımanlarını artırmak, bunla· 

devrinde kurulmakta olan büyük sa - rm kültürel ve teknik bakımından yük· 
nayi müesseselerinde çalışan i§çileri • (Dc\'amı 3 üncü sayfada) 

San'atkar Nevres dün gömüldü 

Nevreaiıı tabutu Tekirdağı motörile Kadıköyüne geçirilirken 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

' 



~ Sayfa 

Hergün ' Resimli Makale: 

Diplomatik 
Ma harebe 
Ederken .•• 

---Yazan: Muhittin Birıen-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

~an muharebesi vermit ve hepsin
Jen de muzaffer çıkmış olan Ata
rürk Türkiyesinin, bu defaki mu
narebeden de muzaffer çıkacağına 
hiç şüphe etmiyorum ve hiç kim
senin şüphe etmemesi Hizımdır. 
Vakıa bugünkü muharebede, knr
şımıza maalesef hasım olarak çık
mış bulunan Fransanın meydana 
ntabileceği kuvvetlerin bizimkin
den büyük olduğunu düşü· 
nenlerin netice hakkındaki 
bu iddiarnı biraz şüphe ile 
karşılamalan ihtimali bulunduğu
nu bilmez değilim; fakat, onlara 
\tarşı şunu haber verchilirim ki, 
Hakkı istihsal etmeye karar ver
miş bir milletin azmi Fransanın 
bütün diplomatik .kuvvetlerinin 
de üstünde duran bir kuvvettir. 
Biz şimdi bu kuvvetle dövüşüyo
ruz, mücadele muhte1if safhalar
dan geçebilir. Fakat bizim ıçın 
mağliip olmak ihtimali yoktur. 

Sancak meselesi çıkalıdanberi 

bir kaç defa Ankaraya geldim. Her 
gelişirnde yaptığım temaslarla şu
nu gördüm ki: Hükumet, bu da
vayı bir yirminci asır devleti gibi 
tutmuş davayı önüne katmış, o
nu istediği gibi sürüp götürüyor. 

Babıaliyi içinden tanımış bir a
dam için bugünkü tutumun yeni
liğini ve bu yenilikte gizlenen me
deni kuvvetin büyüklüğünü çok i

Bazı kimseler fazla maddiyet sever
dirler, yaptıkları her hareketi para ile öl 
çerler, kafaJannda ve gözlerinde dai
ma menfaat vardır. 

69 yaşındaki 
Papazın düğünü 

yi anlamamak ve bundan dolayı 
iftihar etmemek kabil değildir. Bu 
defald gelişirnde bu işin tutumu .• 
hakkında yaptığım yeni müşahe
delerden sonra tam bir kanaat ge
tirdim ki dava mutlaka bizim lehi
mizde ha1ledilecektir. Bunun için, 

Londra papazlanndan 69 luk bir 
ihtiyar, kiliseye aıtkilo devam eden 
genç ve fuh bir kız ile evlenmiştir. ilk gündenberi muhafaza ettiğim 

kalb huzurunu bu delald mü~ahe
delerim büsbütün kuvvetlendirmit 
bulunuyor. 

* 

Kız 21 yaşındcrdır. 
Bütün Londranın bahsettiği bu ha

dise şöyle cereyan etmiştir: 
Kız her sabah Jtiliaeye gelir, papa

zın karşısına oturur, dua eder ağlar, 
ibadet edermiş. 

Papaz hergün karşısında ağlayan 
bu kızın a~kının, dini olmaktan ziya
de beşeri bir sevgiden doğduğunu an
lnmış, bir pazar günü ayinden sonra 
hemen oracıkta kızla evlenmittir. 

Böyle müsabaka olur mu? 
Bir Ingiliz gazetesinde okuduğu

muziil göre Hindistanda aklın almıya
cağı bir müsabaka yapılmıştır. 

Bu müsabaka en fazla içki içmek 
müsabakasıdır: 

Müsabakaya 7!) ayyaş iştirak et

SON POSTA 

a Fazla maddi Jel sever olDlliJalllll a 

İnsan yaratılışı icabı mukabeleyi çok 
sever, dayağa dayakla, tatlılığa tatlı • 
lıkla karşılık verir. Bu, hayatm değiş
miyen bir kaidesidir. 

Fazla maddiyet sever olanlar kendi
lerine kat'§ı da aynı muamelenin yap -
ılacağını bilmeli, icabmda her hangi 
bir yardım ve merhametten ümidleri
ni kesmelidirler. 

A ASI_NDA) 
_ -• Dünyanın en 

HERGüN BIR flKRA Orijinal kıysfeti -
Ne zaman 

Bir e-ün bir tanıdığı Süleyman 
Nazif merhumu ziyarete citmiş ve 
ona )Gomşusunu anlatiWf: Kolll§U 
gürültüeti bir adaınm.q, evlerinden 
gürültü, patırdı eksik olmazın.ı~. 
Bu yüzden rahatlan kaçmış, ne 
yapacaklannı f&§ınnışlar. 

Bu hikiyenin anlatılması tam üç 
saat sünnüş, üç saat sonra sormuş: 

- Ne dersiniz, ne fena bir vazi
yette olduğumu anladınız değil mi? 

Süleyman Nazif cevab vermiş: 
- Anladım, fakat ben bundan 

daha fena vaziyeHere düşmüşüm
dür. 

-Ne zaman? 
- TanıdıJdanın, gürültücü kom-

şulannı anlatmak için tam üç saat 
kafamı şişirdikJeri zaman! l 

·--------------· ---~--...L.......- ------.ı 
Musalininin 
Oğlu evieniyor 

Resmini gördüğünüz zat muhar
rirlerimizden birinin arkadaşıdır. O
nun anlattığına nazaran gayet hoş 
nelne bir gençtir ve mükemmel fikri 
icat sahibidir. Ifte, bu delikanlı Bel
çikada bulunduğu sıralarda büyük 
bir maskeli halo tertip edilmiş. Balo
da birinciliği kazanacak kimseye 4000 
frank vereceklermif. O gelin güveğiyi 
bir arada gösteren fU elbiseyi her par· 
çasını bizzat kendisi hazırlayarak dik
miş. Ayağına 43 numara bir kadın ia
karpini bulamayınca ıamarlamıf ve 
baloda herkesin nazarı dikkatini üze.. 

M ı . . . vi M"la I rine eelbederek birinciliği kazanmıf. 
uso ınının og u, ı no u genç A . "h 

bir kız olan Olga Karloyu aevnıi~. Ha- vcı/arı ımtı an 
beşiatan harplerinde muzaffer olduk- Çekoslovakyadan ibret alan Avu&-
tan sonra evlenecek, çağa geldiğine turya ziraat nezareti de fimdi orman 
hükmetmiş, derdini eblasına anlatmış ve dağlardaki ceylAnlann nüfus tahri
o da vaziyeti babasına bildirmiş. Mu- rini yapmaktadır. Avcıların ceylanlan 
solini izdivaca razı olduğu için, nikah- vurmaları kat"iyyen menedilmiştir. 
ları yakında kıyılacakmış. Yeni evliler Bundan başka avcılara artık kolay ko
bal aylarını Holivutta geçirecekler- lay ruhsatiye de verilmiyecek, aviana

Evvelki gündenberi ajanslarda, 
radyolarda, ziyafet kolialerinde do
laşan dedikodu tarzındaki haber· 
ler ve ayni zamanda daha sağlam 
k.aynaklarc:lan gelen bütün malu
mat Fransanın çok ciddi bir diplo
matik taarruza giritmiş bulundu
ğundan ittihad etmesine rağmen 
bütün bu havadislerin toplandığı 
merkez olan hükumet mahafilin
dekı sükiin ve huzur da görülmiye 
d~ğer bir şeydir. Bu duygu ve bu 
tavır, hesabını iyi tutmuş bir dev
letin, tıpkı mücadeleye girmezden 
evvel kuvvetlerini iyi tartmış bir 
kumandan gibi, netice hakkında 
duyduğu emniyetten gelen bir 
şeydir. 

miş. Ve evvela viskiler getirilmiş. Her mı~. 
müsabık dokuz kadeh viski içmiş, vis- Hindistanda diri diri 

cak kimseler uzun imtihanlardan geçe
cek, bütün av hayvanlarını tanıdıkla
rını isbat edecekler, ve üç yüz metre
den azami üç kurfunda avı vurmak 
kudretinde olacaklardır. Eyi avcı olmı
yanlar ve avı uzaktan tanımayanlara 

ki kalkmıf yerine absent getirmişler, gömülen kad1nlar 
onu da içmişler, fakat müsabıkların Hindistanda çocuksuz kadınlar, 

ruhsatiye verilmiyecektir. 

Dünyanın en obur mahliiku 

/mda tl ••. 

A ltı §ahısmışlat .. ..ı1ıl 
harririni arat r 

zının dükkanını 
dükkana girmişler .. 
kana girer girmez 
mışlar. Ateş Puı.ı•-r

ri köftecinin çıraJı 
mİ.1· Niyazi kUI1UD~ 
hicli hürriyet gibi liJII 

Çırağının bu bil 
Feyzi de tabancas~ 
tehorlardan HüseY t 
m~. Şehidi Kerbel 
yetin yanıbaşına 

Köfteci Niyazinitı 
vüz eden altı 
isimlerini öğrendim. 

Ali 
Hüseyin 
Yakub 
Evliya 
Turan 
hndat ~ı 
Ali: Garib değil vu 

den olan Ali ge~di. bit 
zaran halim selint 

Hele Hüseyin: 
ölmüş te kimsenin .. 

Yakub: O büsbiitiitl 
imiş. Oğlu Yusufll 
man ne bağınnış, ne 
sessiz sessiz, ağlam~ 
mış ki ağlamaktan f 
olmuş. 

Evliya: \....OI:un•-""': 

miz hepimize . 
denilen insanın hıÇ. d·• 

d. ın v 
kunınazmış. Ken 15 

iyiliği yaparnıış. 

Turan: fnsantarınıtı rıtı' 
liğle ve konukomşul• 
rüst davranmalarile 

Isimlerle bugünkÜ 
rasındaki farkı bir 

istedim. ~ 
Tüylerim diken . .Judıı 

dı tarif edeyim deo--· 

Burada en çok teessüf edilen 
~y şudur: Müstemlekecilerin San
cakta ve Suriyede yapmakta ol 
dukları tahrikat.... Avrupadaki 
halk cephesi siyasetine bütün de
mokratik ideall~rile kendisini bağ
lı hisseden Türk Cumhuriyeti halk 
cephesi ideallerine hiç uymayan 
bu tahrik ve tezvir siyaseti netice
sipde Türkiye ile Fransa ar asma 
mütemadi surette ayrılık me5afesi 
bulunmasından dolayı fevkalade 
teessüf hissediyor. 

29 zu sızmışlar. Absentten sonra cin kocaları öldükleri takdirde onlarla be
içmeğe başlamışlar, cin safası hi ttiği 1 raber diri diri gömülürlermiş. Ingiliz
zaman müsabakaya ancak 17 ki~i de- ler bu korkunç adet ile epey mücade
vam ediyormuş. Sofraya votk:ı gel- le etmişlerse de muvaffak olamamış
miş. Dördüncü kadehde altı kişi daha lardır. 
<1yıklanmış. Geride kalanlar artık ken- Geçenlerde kocasından müşteki 0 • 

dilerinj bilmiyecek derecede sarhoş ol- lan bir kadın, kocası öldükten sonra 
makla beraber birinciye mevut olan ölüme rıza göstermemiş, ve Hint ce
bir araba çeşitli içkinin hırsile boyuna miyeti tarafından nefretle karşılanarak 
içiyorlarmış. Nihayet 2 tanesi bayıl- uğradığı boykotun azabına dayana
mışlar ve müteakıben de zehirlenerelc mamış ölmüştür. 

Ingilizierin meşhur hayvanat müte- ------

Bu siyasetin, heynelmilel dip
lomasi sahasında Fransanın oyna
dığı rollerden dolayı yapılan it
hamlara hak kazandıracağını dü
şijnenlerimiz, bundan dolayı da 
ayrıca müteessirdirler. Türkiyenin 
bu dava içinde bu kadaı: medeni 
ve bu kadar demokratik dütiın
mekte olduğuna bütün Türkiye 
heın emin olmalı hem de bundan 
dolayı iftihar etmelidirf 

.Muhittin Birgen 

hassısı John Lubhok cesametine naza
ran en fazla yemek yiyen hayvanın ö
rümcek olduğunu söylemektedir. 

ö]müşler, bakiye dokuzun !) tenesi ............................................................. . 

John Lubhok diyor ki: ((Eğer insan 
da kendi cesametine nazaran örümcek 
kadar yemek yeseydi, günde 1 :ı koyun, 
11 domuz iki sığır, ve 4500 kilo unlu 
maddeyi midesine indirmesi lazımgesızmışlar, geri kalan dört tanenin üçü ııuncu hediyesini alacağı zaman bir 

kalb sektesinden gitmiş ve nihayet so-' fe-lç hastalığına uğramıştır. lirdi. >> 

r 1 . 
lS TER İNAN İSTER It~ ANMA! 

Bir adam bir balıkçı matöründen yarım düzine torik ı 

çalmağa teşebbüs etti, tutuldu. Cürmü mcşhud mahke -

mesine getirildi, cünnü sabitti. Cezasını gördi.i. Fakat de· ı' 
laili sübutiye olarak torik balikları da mahkemeye geti -

ri;mişti, muhakcmeyi müteakıb sahibi tarafından koridor
da önüne çıkana hediye edildi. 

Bir arkadaşımızın iddiasına bakılırsa lorik balıklarının 
ciclfıili sübutiye olarak bir mahkeme huzuruna çıkarılma
sı a.dliye tarihinde ilk defa olarak vakidir. 

nı emretmiştir. 
takılan taksilerdir · 

tasile çok çalışan 
rından başka bir de 
tir. 

Bu münas~~tl~O 
vezziin katettıgı Y 
miştir ki: <<:ıs seııe 
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y ır etı Halandadan Türkiyeye hususi 
23. (A.A,) aptı, Holandalılar Türkleri selamladılar 
tictr;t a - Meınıek f · \'e 'llıai lllaŞması . e ımız- )' mumt Katibini ziyaret etmiş ve Fırka 
~in b~lllaşrnaı ıınzası ve ve Meclis binalannı gezmişlerdir. 
buı ır lioıa~r ~eferr.u· Gazeteciler de altıda sefaret bina • 

unrnası rn~ eyetı - sında tolanmışlardı. Filips şirketi 
lioland ~naseb~ • transmsiyonunun Ankarada en iyi şe· 

• adyo neş ~ an Tür- kilde alınabilmesi için sefarete hususi 
~!!na olanda drıyatı_ ya • bir makine yerleştirilmişti. Rolanda · 

hah._ ~Ve rnauo~lugun • lılarm çok neşeli ve nüktelerile meş· 
·~en cıe· arşılıklı hur oldukları malfımdur. Bu transmsi· 

Sivasta muazzam 
Bir atölge 
Yapılıyor 
Bu atölyede senede 900 

• yenı vagon yapılacak 
. Ankara 23 (Huauei) - Sivasta 
ınşa~tın~. ba~lanmıt olan demiryolları 
~amır atolyesile vai'On fabrikasının 
ınşaatı oldukça ilerlemit bulunmakta
dır. Halen bpnların demı' K t" "k . r om uı·u sı-

yon montajı yapılmaktadır. Intaat 
36,000 metre murabbaı çatı altında ol-· lioıa ger}i n t k nda rn u u • yon esnasında zevcelerinin sesini rad· 

~ı· tnU al'iları ça- d · "tm k ,_~..~ · k arnı leti yo a ışı e ıUNisesı aralarında ço 
mak üzere 122 ()()() met bb • re mura a• 

~nmıştır :amdına eğlenceli sözler teatisini intaç etmiş ve 
•ıoıa d · un an f . • n a heyet' . se arette çok samırni ve eğlencetı da • 

k~ları levceleri bı'rbu:ıı~ kikalar yaşanmıştır. Bu münasebetle 
na h' •rı-Sö·l '.taben, rad • sefarette tertib edilen koktey pa:rtide 

7. erı Ankan.J a İktısad Müsteşarı Faik Kurdoğlu ve 
heyetı bayanı, Felemenk :5efiri ve zevcesi ve 

Veru' Anadolu ku· bir çok kadınlı erkekli misafirler ha • 
en b' ).{üsteş ır yeme- zır bulunmu~ v~ radyo Türk - Bolanda 

Ulu arı Kurdoğ- marşlannı veritken her Qki memleke· 
.. s matba Uzeri asım tin refah ve taalisi 'erefine kadehler 

ne Fırka U · idare edr1miştir. 

lada 

o~ aştı 
~·.u \'e k 

1 Yeniden 2~ 
Kaza kurulacak 

ış,.... ayıp var Bu hususta alakadar vila-
"'•tsk ' 23 (.......__ ensiz ka!dı yetlere tamim yapıldı 
~~) . 

- Ohio neh · Ankara 23 (Hususi) - Müfettişi 
llorrn~1 lialen Louis r~ umumiler kongresinde mevzuu bahso-

Oh· . seviyesinden larak yeniden teşkili lüzumlu görülen 
ıo'nun . kazalar için Dahiliye Vekaleti lazım-

l~k Ve bu sev ıyesi 21 gelen tetkikatı yapmış bu hususta bir 
*ltı :U kırrn suretle 1884 kanun projesi hazırlamıoııtır. ProJ· e bu 

v evıett ıştır. v e ıtı e tah 'b günlerde Başvekalete verilecektir. Pro· 

1 
SSisipj rı at yap · jeye göre yeniden 22 kaza 52 nahiye 

o tnuşlardVadiJeri biıl -
Ve IOo 0ı~. Bu hava- teşkil olunacaktır. 

• O kişi mes· 8 kaza birinci m4fettişlik ınıntaka-
hir k sında, 4 kaza ikincide, 7 kaza ürüncü 

aç y" ., k y ' uz milyon ..., aza da beşinci müfettişlik dairesin-
a~lh..J d k tı ıı "'\la şi d d e teş il edilecektir. 
Su~ittsburg~!~ bir tuğ- Lüzum ve zaruret olan vilayetlerin 

ar iş rn ı Yeniden kaza teşkili önümüzdeki yıl programı-
. ahallesı'n· d 1 (flı. ı e na a ınmıştır. 

·A..) ~nteh- Atkansas İl Vilayetler kanununun bazı madde-
Ve \Firg~' ~issouri •

0 
: lerini değiştiren bu kanun mucibince 

,_ ınıa'd ' k 1 ,_ 1 k h ~<iQlanı a feyezan uru aca&. o an aza, na iye ve köy iş-
3 (flı..J\ arın miktarı lerinde Vekalet, kaza kurulacak yerle-

~sva.) - ha rin idari iktısadi, zirai ve içtimai du-
v~ kablar Yü~İ .. erzak ve rumlarının vilayet idare meclisleri ve 
ltııııta~Yonlar ~. tayya • vilayet idare hey'etleri tarafından ev-

alar suratıe su vela münakaşası yapılarak bir kararra 
a sevked'l . tu· ı mış- bağlanma.sı bu kaza, nahiye ve köyle-

~ ~·lın·R\'anda ri n merkeziere yakın ve kı' mevsi-
ar f,.ı~~ir. n 16 kişinin "ak minde muhaberat ve münakalatm ke-

et et~ed ·ı ~ekted ' elerin sefa _ sı miyeceği yerlerde olmasını, yeni te-
\ 1- ır h· şekküllere kanacak evlerin <3 ıtOrk · oır tifo mevcut 

( .\.flı..) Ulınaktadır. isimlerle iltibasına meydan vermiye-
suıatı- Law cek şekilde tesbiti için lazımgelen 
~ki n tazyi~~nce . • malumatın daha evvel Vekalete bil

lıştur z kişi ölrnu·~ bır dirilmesi lüzumunu va1ilere bildirmis-

f,.Qi/c ·~l.Qfz ş ve tir. . 

11 Musolini Hilleri 
~ <~Cflzladı Zigarefe gidecek 
~ ~Gd·~\ıai) _ l Roma 23 - Musolini - Göring mü • 

tro· llrluiiirı 
1
stanbul lakatı hakkında aşağıdaki resmi tebliğ 

t tdi~~ (leru e sv:çreli n~redilmiştir: 
t ~~) .ıttir, n Vfl) isrninde cDuçe, bu sabah, Kont Ciano'nun 
lt~ trıı t'tlijd .. liraya gel huzurile General Göring'i kabul etmiş 

"e trı·· llt latanb 
1 

en ı ve iki saat görüşmüşlür. Bu mülakat 
,., tr.. lleaaeae} . u da- esnasında, e\'\·elki konuşmaların esa • 
'-'i "t't\ er ı m .. ~Otf v~y f L • u- • sını teşkil ~den mevzu tekrar gözden 
"e it'ı v"a ıtıtetı ınii- geçirilniiştir.» 

t' tl .. ıta ·ı · 1tter .e h,,
1 

aı e tak. Berlln 23 (A.A.)- Salahiyettar me· 

'~'" l'tl\'aınıştır. hafil, Muso' ini'nin Almanyayı muhte· 
"e L )orıı 1 tarife . mel suretle ziyareti keyfiyelini ne te-

Qj !lt sı ma- 'd d k 'b k . t r, taraf ) ı , ne e te ·zı etme tedı r. Ayni me· 
\tJ)orı_ N fından hafil, Hillerin 1933 te İtalyaya yaptığı 

~t~t' e~let \ıa Ve- ziyaretle Görin~'in son ziyaretini iade 
old\ı~t. er iki elmek .ü~e:e Musolini'nin Almanyaya 

' t\ıl\~ . gelmesını ınanılmaz bir baher olarak 
!h.. ~l'ad: f\l'ket di- telakki etm~mektedirler. ı 
v.ıı tenıilat 1 
,~~ .. inin b • Japon kobinesi 

{' içj tarif _aşlangı- lstı• ~a e ttı• 
' "'-e~ 6Jt\ıreaı ışık ve ı~ 1 j 

ıtıe \ıştan t 
tıia~tl ... 00 Tokyo 2:1 (A.A. ) -Kabine istifa 

etmiştir. Harbiye nazırının, Oiyet mec
lisi meselesinde uyuşmak istemesi ka-

lık ~ir ~hayı itaal etmektedir. Loko
motif ~tôlyeai fimdilik aenede 100 lo-
komotıf tamir edebilecekt' V .. 

1 
• ır. agon 

ato yesıne gelince bu af'l d d 
250 1 

o ye e sene e 
:. Y.0 cu w ~e .1800 yük vagonu tamir 

gorebılecegı aıbi 900 ye . d 
yapılacaktır. 

nı vagon a 

Türk Işçisi hakkında 
Mühlm kararlar 

(~~tarafı 1 ind sayfada) 
selmelerını temin etm k b" .. k . e ve uyu sa· 
na~ .memleketi işçilerinden zeka ve 
kabılıy t 'tib · . . ~ ı arıle hiç aşağı olmıyan iş-
çıler~~~~in en kısa bir zamanda teknik 
v~ k~·ltur noksanlarını tamamlamak i -
çın ı: P.roje hazırlanmıştır. 

Bu :ht~yacı doğuran sebebierin ba -
şında ışçılerirnizin teknik tedrisat gör
meden iş h k 

1 
ayatma atılmalarını zaruri 

ı ~n a?valdir. Bu işi bir devlet mese
lesı. h~lınde ele alan hükumet memle • 
ketımı~e. bulunan büyük sanayi mü
ese~eıe:ını kendi işçilerini yetiştirmek 
vazıfesıle mükellef tutmaktadır. 
Hazırlanan l.ayiha ile bürolarda Ça -

lışa.n memurlar haric olmak üzere se
nelik hesabile vasati günde 1 00 arnele 
ve daha fazlasını çalıştıran sınai mü -
essese.lerde kurslar açılacaktır. Ayni 
sanayıe mensub olan ve yekdiğerine 

en fazla bir kilometro mesafede bulu -
nan müesseseler müşterek kurs açabi· 
leceklerdir. Bütün sene devamlı faali
yette bulunmayıp 2 aydan az çalışan 
v.e mevsime bağlı mahsul işiiyen fab
nkalar ve bunların mahsullerini amba
lajlıyan müesseseler bu kanun hükmü
ne tabi tutulmamaktadırlar. 

Kanunun şümulü sahasına giren sa· 
nayi müesseseleri bu kursları hemen 
~ç~ağa mecburdurlar. Kurslar çırak, 
ışçı ve ustalara aid olmak üzere 3 kı
sımdır. Kurs zamanı çırak1ar için iş sa· 
atinde, işçi ve ustalar için iş saati dı -
şındadır. 

Tedrisat asgari haftada 8 saat ola • 
caktır. Neticede yapılan imtihanda 
muvaffak olamıyanlar ertesi sene tek
rar kursa devama mecburdurlar. Kurs
ların bütün masrafları müesseseler ta
rafından verilecektir. 

Faaliyeti Maarif Vekaleti tarafından 
murakabe ve kontrol edilecektir. Kurs· 
lara devam mecburidir. Bilasebeb gel
miyenierin yarım yevmiyesi kesilecek
tir. Bilasebeb bir ayda 3 defa kursa 
gitmiyen işçiler işlerinden çıkarılacak-
tır. 

Bunu tatbik etmiyen müesseselerden 
birinci defa için 100 liradan 500 liraya 
kadar. ikinci defa iki misli para cezası 
alınacak. üçüncüsünde ise müessese 
kapatılacaktır. 

lzmirde bir h1rs•z yakalandi 
lzmir, 23 (Hususi) - İzmir zabı

tası Bandırmanın Aydıncık nahiyesin
de Ahmet adında zengin bir zatın bin 
lira kıymetinde mücevheratını çalan 
terzi Saim J3andırmada çaldığı mücev
heratı Jzmirde satarken yakalanmıstır. 
Yakalanan mücevherat arasında 42 di 
zi üzerine 600 liralık bir inci gerdanlık 

vardır. 

J{astamonu yolu 
Kardan kapandı 

Inebolu 23 (A.A.) -Denizde fır
tıt14 şiddetle hi.iküm sürmekte ve knr 
tipi halinde mütemadiyen yağmakta
dır. Kardan Kastamonu yolu kapan-
mış nakliyat durmuştur. -···························································· 
binenin diğer azaları arasında bir iti!af 
hasıl olmasma mani olmuŞtur. 

San'atkar Nevres 
dün gömüldü 

Gazetelerde, birçok kimselerin ce -
naze merasimlerinden bahsolunurken, 
cenazeyi takib eden bir çok meşhur ze
vatın isimleri sayılır, ve merasirnde 
bir çok ta, gay.rimeşhur kimselerin bu
lunduğu yazılır. 

Size evvela, Nevresin tabutu arka • 
sından, Cerrahpaşadan Yakacığa ka • 
dar giden meşhurların isimlerini saya
yım: 

- San'atkar Safiye, Konservatuar 
müdürü Yusuf Ziya, Münir Nureddin, 
tanburi Refik, tanburi • yeni aletile • 
cünbüşi Salahaddin, bestekar Osman 
Nihad, doktor Talha, hafız Sadeddin, 
Kemal Niyazi ve ben ... 

Eğer: 
- Başka? diye sorarı::anız, size saya

bilecek meşhur, meçhul, hiç bir isim 
bul amam. 

Bu vaziyetten de anlaşılmaktadır ki, 
bizim san'atkarlarımız, san'at bakımın
dan belki çok kusursuz insanlardır, fa· 
kat ~adirşinaslık bakımından çok ku -
surludurlar. Ve yarın, herhangi bir lA
kaydiye uğradıkları takdirde kabaha -
ti, san'at sahasındaki kabiliyetlerinin 
kıtlığında değil, kadirnaşinaslıklarında 
arasınlar. Maamafih ben dün, Nevre -
sin cenazesindeki tenhalığa memnun 
oldum. ÇünkU Nevresin olgun ruhu, 
muhakkak ki, kendisini anlıyan insan
ların asil azlığmı, kendisini anlamıyan 
kimselerin kalabalığına tercih etmiş • 

tir. 
Hem benim, Nevresin cenazesindeki 

tenhalıktan azab duymamak için bir 
tesellirn daha var: 

- Ya, diyorum, onlar da geımesey· 
diler. Ve, ya Muhiddin Üstündağın ka
dirşinaslığı olmasaydı da, Yakacığa gö· 
mülmek istiyen Nevres, beylik bir ta
butla, Topkapı mezarlığının bedava bir 
çukuruna atılsayd.ı? 

* Nevresin, önünde Belediyenin çelen· 
gi ve peşinde üç abbabile Cerrahpaşa· 
dan kaldırılan tabutu, Tekirdağ rootö
rile Kadıköyüne, oradan da Yakacığa 
götürüldü. 

Yakacıklılarm, adını bile bilmedilt -
leri bir cenazeye karşı gösterdikleri a· 
laka, Nevresi tanıyaniara ders olabile
cek kadar candandı. 

Mütemadiyen yağan kara, ve dondu· 
rucu soğuğa rağmen, içlerinden hiç bi· 
risi, Nevresi mezarına kadar teşyi et -
rnek zahmetinden kaçınmadılar. 

Mezar başında, bestekar Osman Ni
had. Nevresi §Öyle anlattı: 

c- Ben, Nevresin küçük, belki en 
kiiçük arkadaşıyım. 

Böyle mütckfımil bir insana, küçük 
ya~ta arkadaş olmak nekadar büyük 
bir mazhariyetse bu arkadaşlığın ihti -
yarlamadan tükendiğini gönnek te, o 
derece elim bir bedbahtlıktır. 

Nevres, kırk yıl üzerine iğildiği u · 
dunun göğsü kadar pürüzsüz geçen ha· 
vatile bize, san'atkar ruhu denilen 
~efhumun en bclağatıi sembolünü ya· 

ra ttı. 

Ve bu, onun en kudretli eseridir. 
İnsanlık ta Nevres ... Musikide Nev • 

res ... Nevres ... İyi, ve büyük Nevres ... 
Sana, ölümünün taptaze acısı içimiz
den gitmiyen koca Akifin sözlerile, ve 
kendi yüreğimden hitab ediyorum: 

o kadar rözya!ll dôksem ki toprata, 

[Sabahtan Sabaha 1 

• Baldvin ınevkiilli 
kuvvetlendirdi. 

• Faşizm - Bolşevizm mi, 
Bolşeviznı- Avrupa mı? 

Yazan: Selim Ragıp 
----i n~iliz Başvekili M. Ba1dvinin bu . 

gunden yaı ına mevkıini terk e. 
mesi bekleniyurdu. Bilhassa I-h 'J~ 
harbi müna::.c betıle ba.şveki.in mt ,. 
k ii, halk naza rında bir hayli sarsı:rnı~ 
tı. Onun çckı .mcs i, adeta bir gün ve
ya hafta meseles i telakki ediliyo du. 
Derken bir kanunu esasi meselesi mev· 
zuu bahsuldu; M. Baldvin kaydettiğı bü 
tün mevkii tekrar elde etmeye mu 
vaffak oldu. Çünkü İngiliz vekilıniD 
pu mcsclede ihtiyar etmiş olduğu hat· 
tı hareket, İngiliz muhafazakarlığmııı 
bütün an'anelerine uygun gelen bir 
hareket tarzı olmuştur. M. Baldvini 
tahlil edenler, onda, ayn ayrı dört 
şahsiyetin tezalıürünü görürler: 1 -
Protestan Baldvin. 2 - Burjuva Bald· 
vin. 3 - imparatorluk yurddaşı Bald· 
vin. 4 - Mütaleayı seven Baldvin. Bu 
adamın .}ahsında toplanmış olan bu 
dört vasıf, onu nadiren yanıltmıştır. 

Nitekim gerek Habes buhranından v~ 
gerek en son had ised~n çıkış şekli gös
termiştir ki klasik İngiliz tipini ifade 
eden Baldvin buhranlı zamanlarda isa 
betli karar vermesini bilen bir vatan
daştır. Ona. ömrünün ahır devrinde 
en büyük memnuniyet ve hazzı veren 
oğl;ın~? hükmü olmuştur. MalUm. 01.' 
dugu uzere M. Baldvin 70 yaşında . 
dır. ?ğlu Olivye Baldvin de İngiliz 
sosyahst par tisin in azasıdır. Bugüne 
kadar, her meselede babasi1e muaraza 
halinde bulunan oğlu, nihayet, son 
bulıranın aldığı şeki1 üzerine gidip ba· 
basının elini öpmekten nefsini mene -
dememi.ştir. Bu Baldvin için İmpara • 
torluğun menfaalini korumak ne dere· 
ce büyük bir muvaffakiyet olmuşsa 
oğlunun kendisine yaklaşmasile de, o 
derece biiyük br memnuniyet duy . 
muştur. 

* Bir kaç zamandan beri Almanya vr 
İtalyadan akseden mütalealar gösteri· 

yor ki, komüniz -
Fa,ızm - Bol- me karşı her sa • 
••vlzm ml, hada mücadele -
Bol,evlzm • ci bir müşterek 
Avrupa ~nı? oephe teşkil eyli· 

yen bu iki dev • 
let, .bu cephenin genişliğini arttırmak 
azmındedirler. Bu münascbetle vücu • 
da getirmek istedikleri cepheye de 
cBolc::e' ı -ı \ ızme karşı Avrupa cephesi» a· 
dını veıımek istemekted' 1 Al 

( 
ır er. man · 

..... :·······~Y.~.~· ... ~ .. !!!~! .. sayfada) 
Nıhayet sen de fı~kırsan! ············-·•••••••• 

Osman Nihaddan sonra, Yakacık 
mektebi başöğretmeni Ahmed Muhtar 
Nevresin ölümü karşısında duyup t~ 
manzumeleştirdiği ıstırablarını ifade • 

leştirdi. 
Ve Nevresi, yaşarken çok sevdiği o 

yerlerde bırakıp uzaklaşırken, onu, hiç 
değilse istediği yere gömebilmenin· 
hazzile avunmağa çabaladık. 

Naci Sadullah 

Bedbinlik 
Bir Fransız gazetesi harbetmek i

çin hazırlanan Avrupa devletle • 
rinin sWih altına alabilecekleri aske· 
rin hesabını yapmış. Askerlik ça • 
ğındaki nl.ifusa göre çıkardığı hesab 
müthiştir. 

yin edeceğini zannetmişlerdi. 
Hadiseler tahminleri boşa çıkar -

dı. 
Bugünün harb silahları 1914 ten 

1918 e kadar devam eden harbin 
tecrübelerine göre yepyeni sistem • 
!ere ginnişlerdir. Fakat kimse iddi-1 
a edemez ki bu yeni silahlar harbin 

1 

neticesini tacil edecektir. 

Eğer bugün siyasi safhada müna -
kaşa edilen davalar harb sahasına 
int ikal ederse Avrupada en aşağı 
yüz milyon insan seferber olacaktır. 
Cephe gerisinde müdafaa ve taar -
ruz hareketlerine yardım edecek o
]nnlar pek tabiidir ki yediden yet -
mişe kadar olan bütün bir kütledir. 

1914 te başlıyan ve birkaç haf .. a 
içinde biteceği söylendiği halde dört 
vıl süren ve scrpintileri hala devarn 
eden Büyük Harb de böyle olmuş -
tu . .!"akat o zaman en yüksek erka
nıharblcr bile mücadelenin müdde
tini tayin edememi~ler, yeni silah . 
ların harb neticesini pek çabuk ta-

. İspany~ hadisel~rinin aldığı şe • 
kıl mevzıı zannedılen mücadelenin 
bile ihtilatlar yaptığını gösterirken 
devl~tler arasında başlıyacak bir 
~a~bın pek çabuk biteceğine nasıl 
ılıtırnal verilebilir. 
. Ş~w .halde siyasi münakaşaların çe
tınlıgıne, harb hazırlıklarının deh _ 
şeti~e ?akarak ergeç kopacak kıya .! 
:netı~. ınsanlık için bir facia olaca -
~ını .s~ylemek bir kehanet o1mıyaca· 
gı gıbı. zanederim bedbinlik te sa • 
yılmaz. Dürhan c8hit 
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Mevsi in en gQzel aşk ve macera 

Pedagoji enstAt .. süJBronz paralar 
Beş Şuba_tt_a-tedr:sata Hazirandan sonra 

başlıyacak Kullanzlmzgacak 
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fa- ---

kült _sine bağlı bir pedagoji enstitüsi.i Bundan sonra kağıt paralar 
5 şubatta tedrisata başlayacaktır. da Türkiyede basılc~c k 

Enstitünün tesisinden maksa.t yük
sek öğretmen okulu talebelerine ve e· 
debiyat fakültesinin muhtelif koliarına 
devam edip de fakülteyi bitirdikten 
sonra muallim olmak isteyen talebeye 
pedagojik malumat vermektir. 

Enstitüyü idare edecek olan ecne· 
bi mütehassısı Prof. Peters A \·rupadan 
~ehrimize gelmiştir. Profesör Sadrettin 
Celal ile birlikte Enstitünün işlerile 

me~gul olmaktadır. Enstitünün diğer 
muallimleri de tayin olunmak üzere
dir. Enstitü programı edebiyat fakül· 
tesindeki derslerle çatışmıyacak şekil
de tanzim edilecektir. 

Eyüpiiiere terkos 
S uyu verilecek 

Sular idaresi şehrin mühim bir der· 
dine temas etmiştir: Terkos göliinden 
fstanbula gelen su boruları Eyüp ka
zasından geçmektedir. Böyle olduğu 
hal~e Eyüpte bir tek terkos musluğu 
yo~tur. Terkos suyu evlerde bulunma· 
dığı gibi resmi müesseselerde dahi 

N:kel 5 ve 1 O kuruşluklardan şim
diye kadar 2 milyon liralık darbedil
miştir. Şimdiye kaaar basılan gümü' 
ve nikel paraların miktarı l 4 milyon 
liralıktır. Gümüş paraların darbı ışı 

mayıs nihayetine kadar ikmal ed!lıniş 
olacaktır. 

Tedavülden kaldırılmak ta olan es
ki nikel yirmi beş kuruşluklardan H 
milyon liralık, eski bronz 1 O kuruşluk
lardan da 3 milyon liralık mal sandık· 
ları ve bankalar tarafından topla.ttırı
larak darphaneye sevkedilmiştir. Eski 
25 ve 10 kuruşluklar 1 haziran !Xii
den itibaren tedavülden kaldırılacak-
tır. 

Hazirana kadar da nikel paraların 
darbı haylica ilerlemiş olacaktır. Hazi· 
randan itibaren de Cumhuriyetten ev
vel darbedilmiş nikel kuruş, 20 ve 1 O 
paralıklar ile - halihazırda tedavülde 
pek az bulunan - 5 paralıklarm kal
dırılmasına başlanacaktır. 9:~~ hazira
nında eski yazı ile darbedilmiş hiç bir 
para tedavülde bulundurulmıyacaktır. 

yoktur. Bu mesele bilhassa Eyüp rnek- Getirtilecek Taydüs makinesi için 
teplerinde müşkülat doğurmaktadır. Almanya, Amerika ve lngilterede bazı 
Talebeye sıhht su içirmek için bir çok firmalarla Maliye Vekaleti temasiara 
külfetlere katlanılmaktadır. başlamıştır. Makine hazirana kndar 

Su derdi bilhassa denizden hayli memlekete celbedilmiş olacaktır. 
yüksek olan Nişancı ve Rami cıemtle-
• d d h b.. ··k b. h · t 1 Makinenin Ingiltereden getiri!Pce· 

rın e a a uyu ır e emmıye a • , 

kt d ği tekarrür ederse 120 bin liray .ı mal ma a ır. 1 • 
Sular idaresi Edirnekapı haricinere olacaktır. Amerikadan getirtilirsc bıraz 

bulunan depoya giden ana borulardan daha pahalı, Almanyadan getirtıldiği 
Eyüp kazasının su ihtiyacını temin et- takdirde daha ucuza mal olacaktı:. 
rnek için tetkikata başlamıştır. Y.akın- Makinenin eelbini müteakıp derhal 
da Eyübün bu mühinı derdi hallolun- kağıt paraların tab'edilmesi için faaJi. 
muş bulunacaktır. yete geçilecektir. 

Kfığıt paraLır harice tab' ettirildiği 
takdirde yalnız tab" masrafı olarak 
~>00 • GOO bin lira verilecektir. Halbu-

Kara kış bastırdı 
Bugün de hava karlı ve 

fırtınah olacak 

Yurdumuzun, bilhassa şimal ve şark 
diretlerinde olduğu gıb1 İstanbulda da 
şıddctli soğuklar başlamıştır. Evvelki 
gece fırtına ile başlıyan kar, dün de de· 
vam etmiştir. Hararet derecesi sıfırın 
altmda iki dereceye düşmüştür. / 

Bugün de hava karlıdır 
Rasad merkezlerinin tesbit ettiğine ı 

göre bugiin de yurdumuzda hava ka -
palıdır. Kar ve fırtına devam edecek· 
tir. Rüzgarlar şimali şarkiden esecek
tir. 

•• 

Emsalsiz Fransızca sözlO filmi görmek ve 

gidecektir. Baş rollerdA 

s o R 
gidiniz ve en bOyOk filmlerin 

YICTOR FRA NCEN • MAR C E LLE 
ve JEAN PlERHE AU.'dONT'un barikulAde 

DBNiZLBB PB 
Karadenizde şid«ktli fırtına l (La Porte du Lttrge) 

Kış ve fırtına bilhassa Karadenizde ••heaerlnl candan el1c•tlefl...., 
çok şiddetlidir. Korkunc bir tipi hü - ~=~~~~~~~B~u~gü~n:::::s:a!at~t~l~d~e:::!t!en~z~i~li\~t~lı::!ıı~la~tlll:;e 
küm sürmektedir. Rüzgarın sürati sa· ::::/ 
atte 40 . 50 kilomctroya çıkmıştır. Fır- Sfinge yolunda 
tına ve tipi yüzünden bazı kazalann 

vuku bulduğu sanılmaktadır. Bir otomobil 
Şiddetli tipi yüzünden limanımızdan 

Karadenize gidecek vapurlar Boğazdan Kazası 
çıkamadıklan gibi, Karadenizden gel· 
mesi bekle~n vapurlar da gelerne -
m işlerdir. 

Vatan Yapuru, İstanbula gelirken 
yolda fırtınaya tutulmuş, büyük müş -
külatla Sinob Jimanına iltica etmiştir. 
Anafarta vapuru da Amasra !imanına 
sığınmıştır. Dğer vapurlar da bulun -
dukları limanlarda kalmışlardır. 

Odun, körnUr yükseldi 

Fırsat kollayan odun ve kömürcü • 
ler de fiatları birdenbire yükscltmi!2 • 
lerdir. Bilhassa perakende olarak odu· 
nun kilom 5, kömürün 7 kuruşa ka -
dar çıkarılmıştır. Halbuki. İstanbulda 
ihtiyacı karşılıyacak miktarda stok o· 
dun ve kömür vardır. 

Belediye, tcdbir ahyor 

Dün sabah saat 9 da Kasımpaşada 
oturan 22 yaşındaki foför Eminin ida
resindeki 2481 numaralı otomobil ls
tinye yokuşunda feci bir kaza netice·, 
sinde devrilerek parçalanmış, içinde 1 
bulunan 6 yolcudan befi muhtelif yer· 
lerinden ağır surette yaralanmışlardır. 

Her gün muntazaman Kasımpaşa· 
dan aldığı bu altı müşteriyi dün de o
tomobiline bindiren foför Emin tam 
İstinye yokuşunda Emirgana sapan 
yolun virajına gelmiş ve tam köşeyi 
dönerken yolun buzlu olmasından do
layı direksiyonu idare edememif, oto· 
mobil hendeğe yuvarlanmış ve tama
mile parçalanmıştır. 

Yolculardan Dok fabrikası amele-
sinc1

.., n Ahmet başından, Cemal aya· 

,-.Mü 
Dün 

Kışın devamı iht;maline karşı Be · 
Jediye, lazım gelen tedbirleri almağa 
karar vermıştir. Bu tedbirler iki cep· 
helidir. Biri: Gerek mahrukat ve ge -
rek havavici zaruri) e fiatlarında Ya -
pılacak ihtikara karşıdır. İkincisi de: 
Civar yollarm kapanması ihtimaline 
karşıdır. İcab eder~e Belediye. sene • 
Jcrce evvel Almanyadan getirtmiş ol· 
duğu kar makinesini de kullanacak -

ğından. İsmet alnından, Enver yüzün· c: 4 nciJ 
den, diğer Enver ayağından ağır su- KAY F 
re tt e yaralanmışlardır. nıuııı. .. • 

Şoföre bir şey olmamıştır. 
Yaralılar Beyoğlu Zükur hastane

sine nakledilmişlerdir. Şoför nezaret 
altına alınmıştır. Tahkikat devam et

Muhtaç mütekaitler ve asker 
dulları 

Umum Mütekaidini A'lkeriye cemi • 
yeti Umumi Katıbliğındcn: Muhtac 
ihtiyar miitekaıdlerıe asker dullarına: 

ki bütün bu işleri gören 
makinesi azami 130 bin 
leketimize mal olacaktır. 

bir Taydüs tır. 
Silh,-ide yollar kapanıyor liraya ınem-

mektedir. 

Basın Kurumu 
Kongresi Çarşambaya 

1 - Kışlık palto, 
2- Erzak, 
3- Kömür. 

Tevziatı yapılacaktır. Muhtnc olan -
ların yedierindeki cemiyetin hüviyet 
vesikasile tekaild cüzdanlarile 2 7 ka . 
nunusani 937 salı gününe kadar her -
gün sabahtan öğleye kadar Şeh7..ade • 
başı Veznecilerde cemiyet merkezine 
müracaa tleri. 

Makinenin eelbinden sonra banka 
çekleri. senetler, damga ve posta pul
ları burada tab'olunncaktır. Vekfılet 2 
aya kadar Londraya 
gönderecektir. 

iki mÜtehctSSIS 

Roma KonoıoloslaA'u Lftlr\•edildi 

Roma büyük elçlll~ konsolosluk ı;ubesl 

1 ~v(!dllmlş ve işleri Mllano konsolo ! ıli-una 

ele\ rolunmuştur. 
Orta l\lektepl~rde Tetk

1
kat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••• 

Şehrımlıde bulunan Manrif V('k:\letl Müs- sımpaşa, Bak1rkoy ve Suleymaniyede ycıu a-
çılan orta mekteplerı gez.mislcrdlr. 

Kızılay Nahiye Kongresi Bir Yank eel Malıkitın Oldu 

Emınönü - Bebek tramvnyındn Kemal ls-
Kızılay Cemiyeti Kumkapı nahlye ~ubc9 mlnde bir komlsyoncunun ceblnden lçlı.dc 

937 kongrcsinl 28 ı 937 tarihine ıa.t'*an 11 lira bulunan para cuzdanını yeııkeseclltk 
perşembe gunıi saat 20 de Kumk pı Cunıhu-ı uret le çalan sabıkalılardan Abmedin cur-
riyet Halk Partisi Nahiyc bma ında J .. paca- h d hk d ıl ı 

mu mcş u ma ·emesın e y.:ıp an mu ı:ı· 
ğını blld.rlr. 

ı·eme•;l netleesinde fill sabit görulmuş ve 

Silivri 23 (Huc:usn - Kış çok şid· 
detli bastırdı. Mittemadiyen kar ya -
ğıyor. Bazı yollar kapanmıştır. Kesif 
tipi yüzünden köy'f'r arasında müna • 
kalat kısmen dunnuc;tur. 

İstanbul Basın Kurumundan: 
istanbul Basın Kurumu Umuml hey'etl, 

Basın Birll~ teşklU ve haysiyet dlvanı seçi
mi işleri hakkında tarar vermek \'icre 

Yunanİstann da kar yağıyor 231111937 cumartesi günü fevkall\de olarak 

Atina 23 (Hususi) - Üç gündcnbe· toplanmışsn da ekseriyet. olmadığından mü
ri düzelmekte olan hava dün gece tek· zakerede bulunulmnmış ve kongre 2711/1937 

rar bozularak Yunanİstanın her tara · çarşamba günü saat 14 de bırnkılmışt.ır. Bu 
fına kar yağınağa başlamıştır. toplantıda mevcutla 1ktlfa edllec~lnden sa-

Et fiatiart ylikseldi 
Son hafta içinde et fiatlarında tc· 

reffü vardır. Geçen ay perakende ola· 
rak Karaman :m. dnğlıç :ı2 - 3;), kı
l vırcık 45 _ 50 kuruşa satılırken bugiin 
Karaman 40 - 45, dağlıç 4.") - 60, kıvır· 
cık 70 kuruşa kadar fırlamıştır. Sığır, 
dana fiatları da kilo başına 5 - J O k u· 

yın üyelerin herhalde gelmeleri rica olunur. 

Hasan Paşa sebili 
Tamir edileceh 

Veznecilerde Fen Fakültesinin bu
lunduğu Zeynep hanım konağının kar
şısında bulunan ve büyük mimari kıy
meti olan Hasan paşa sebili son gün
lerde harap bir hale gelmiştir. 

Müzeler Idaresi bu binanın keşifle-
ruş artmıştır. 0 f·ı · 

rini yaptırarak 200 lira sar ı e tamıri· 
Alakadarlar, kış dolayısite hayvan 

ni kararlaştırmıştır. 
sevkiyatının da azaldığını fiatların bu - • • · · · · · • · ·- ·-·--· · • --
sebeple fırladığını söylemektedirler. Paz ırt si Kadıköy 

Tütün Sntışlıırı 

Marmar l rnınt.aknsı tutünler in b , en c. 
ki llk satışı yapılmıştır. Bor ad,1 altı blıı ki

lo kadar tu t .ın muhte1lf f:ırm:ı.J ... ra fl Jını -
tır. 

snreyyada Ahmet 3,5 ay hapse mahkum olmuştur. ı Bir ayda ne kadar et ye~ik 

• · · · · · · · · · ~ . . . . . ..• ~ ..... - Geçen ay ınezbahada kesılen hay- Ha: k O pereti 
• vanların cinsi ve sayısı şunldrdır: ZOZ~ Dat~aa'an 

Karndenb: mıntnknsında rekoltenln "<'"•l
ması yüzunden tutun fiatları yuk elı k·e · 
dir. Yalnız Bafra tutunlerı bu ınıntak daki 
dl~er tüt.unlerden daha ucuza s:ıtılınaktadır 

Dl~cr ınıntakndaki tütunlcr gibi Mılrr..r.

rn mıntaknsmdaki t.ıitünlere de fazla 
vardır. 

Portaknll:ırımız Rafbette 

Bu sene portakal mahsulu geçen seneye 
nlsbctlc çok Iyidir. Piyasada en çok ra •b!.'t 

gorcn D-.ırtyol portaknllnrıdır. İnce knbukıu . 
2 Alnnyn portakalları da tutulmaktadır. 
7 

TA Vi 
2 aıci KANUN 

24 
Res ,r seneo 

1~ .. 7 1 

PAZAR 

Arııhr se ıo 
1Jv..ı -htı ıın 
7t; 

---~ 

--------------------
Zilkade ll ~~ı ,,lA ~~. 

o:; ll 12 21 
19 5 :-16 -...:-----.------
~ IKI' :ı Akşıım Ytıt-:;ı 

7 ll 9 45 1..! l !Sf) 

Bu yıl portakal ihracatı geçen yıllc.rdnn 

fazladır. Mev•lmln bldayetındenberi 112 bin 
çift sandık pı rtakal Ihraç olunmuştur. İhra
catın mühlnı bir kısmı Almany~ya yapıl

maktadır 

·ıl). ~. IJ. '· 1). '· u. 

l ıı 26 t4 59 17 19 lS ..ın 

')8 8,.0 K • r..> ('S ı d - 1 ıştıraKıle -• ,( •t araman, u, h t ag ıç, 
- ll') k k 1 O'J7 k · 1 -87 k Beyoftlu ÇlçeOI 
.l, - ıvırcı , • ; eçı: _,.ı u- operet :ı ı>erde 
zu, 1,492 öküz, 1 !),) ine k, 2.>0 mand.:ı, Sulı uk.,aını Azaktı 
2:32 dana, :i.J l malrık, 14 boğa. HALiri.E o!unur. 

ve güzel hislilerin al'<ışladığı müstesnn film 

A 13ETHO\ FN'in g NCU $ 
Berlin 

ölmez f seri . . tU 
OpE:'r~tsll 1'1 230 kışılık flllrmo n'{ orl,estrııs le bu kudnr hOytlk bır mnzık Ye haS 

1 Fransızca • W'LLI BIR<:El • LlL DAGOVER - MARIA V. 
lJIIveteıı : B ı~r d ii ıyıı havad.s.eri - hugnrı ı ı de tenzıh\Uı ıııntlıı" 

• MAHGARlT A » nın 
l'Jnııt uıı az yılflızı 

H 
GRACE 

tekrar g0rl1rıeccklır. 

• 



SOH ı-osTA 

·ı • 
HABERLERI 

PAZAR OLA HASAN BEY 
• • DIYORKt" 

Gaziant e bin 
ithalat ve 

bir yıllık 
ihracatı 

Antebin ihracah ithalahndan 1,632,000 lira fazla,itha
latınJla en çoğu dok~ma sanayiinde kullanılan ipliktir 

Hasan Bey -t Franaa aibi adam 
desene ... ' 

Kapı bahsı 
Allah bir kapıyı kaparsa öbür ka· 

pıyı açar derler, amına bazan bir 
kapıyı kapayıp ötekini de açmadığı 
vakidir. 

İşte o zaman insanın yüzüne bü -
tün kapılarla beraber rızkının da 
kapısı kapanır. Artık işi yoksa kapı 
kapı dolaşıp kendini bir yere kapı · 
lıyacak eski bir kapı yoldaş arayıp 
dursun! 

* A<jk dilencisi ekseriyetle kapıdan 
girer, bacadan çıkar. iş dılenc.si ise 
tamamile aksıne bacadan girer, ka· 
pıdan atılır .. açık göze taş duvar ka· 
pı olur, açık göz olmıyana da her 
kapı bir duvardır. 

ı 
Herkes söz söylerneğe başladığı 

zaman bir kapı yapar. Ben de tersi
ne bitirirken bir kapı yapıp imzam 
la kapıyorum. 

. Dls&T 



6 Sayfa 

( HATIRALAR 

E~ki edebiyat gecele-~i 
Yakubun evinde unutu/mıyacak bir gece - lhsan Raif 
Hanzmzn edebiyat salonunda neler olurdu?- Üstüste 
iiç makale din/eyince bayılan edip - Ha/it Ziya ve 

Abdullah Cevdetin tertip ettikleri toplantılar 
- 3- (.) 

SON POSTA 

Büyük Deniz Jll!lfM~ 
,r Maceralari 
3 - Kızıl denizde yanan g 

Mesajeri Maritim kumpanyasmın, J 
Georges Philippar vapuru, Hind Ok -
yanusunun, ağır, tembel sularmda be-. ' 
yaz rengıne akseden elektrik ziyalari-
le ışıl ışıl parıldıyarak, ihtişamla iler
liyordu. 

Marsilyadan, Uzakşarka yaptığı ilk 
ekızlık» seferinden, yurduna dönmekte 
idi. 
. Georges Philippar bütün yolcuların 
.hoşuna gidecek bir tarzda yapılmıştı. 
,Tıpkı, bir milyonerin Altdenizin sakin 
sularında uçan, muazzam bi:» gemi ce· 
sametinde vücude getirilmiş bir motö· 
rünü andınyordu. 
. Malzemesi en lüks malzemeden se • hill çilmişti. Bütün tahta kısımlannda en d d . .. ~rı• p P par yanarken 

Paha'lı cinsinden Şella.. bo • ·ı ~ ur urank, kendı suratıle vUkua ıe ·ı,mak imkanı ___ •• .._ 
n yası e, .r.ıan- lecek ruzg·· h be t f . d sız cilAsı kullanılmıştı. 5-42 ka dem u • •d. d ı r ara etmek ıcab e • ,şey, gemiden e 

Abdullah. Cevdet Balhl Ziya Utaklıiü Celll Sahir zunluğunda, 68 kadem genişliğinde i· • ık: ~ . .. ,canlan kend.isiıı' 
. Yakup bizi Mk samimi karşıladı ve Yak Kad . lU b' h di. Üst güvertesi, geminin su tabaka - u··ezerpe ., .. ~ik, .saat u~te tekrar almak lunan yolculatl 

r- up n, e e ır ayır işareti -t bırde bett ı1m .boş beşten sonra edebi ziyafet başladı. yaparak: Sindan yukarıda bulunan kısmı kadar ka ' no en ayr lf• tL 
O okuyor, biz vecd içinde dinliyorduk. -Yok canım! dedi. ,genişti- 11,600 beygir kuvvetinde olan ru ':"::da-·uyuy~rdu. ~dı, doğ • Perdeler, D;ıha ılk sayfalardan ala" k .. , mız uv"'n .. F k h · · h ,makineleri, matörleri gece ve gu"ndüz · p kop_rusune segırttL Oradan yağlıboya .. -:uu~~·. 

.. n a at epımız, mu ayyel c! eğil, ha • ı yangının çıktıgın t hm. tt' •. mış ve gittikçe çog~a:n)"'g~a bac, __ lam· ıctı. kik" b hiç durmamacasına ona ı 7 mil sürat . . . . ı a ın e .. ıgı yere ,ki tl'lsımlanınıJ 
• u • -ı ı bir ruh ıztıra ının karşısında imi· koştu Lakın ıcab ed ı t ı 

Bir Bektaşi tekkesinin bütün csrarı, şi7 ,.,ibi bir lahza ürperdik. temin edebiliyordu. Hacmi istiabisi de d . k ' • . . en ma uma ı a • ,riyorlardı. 
renk renk, parça parça, gözlerimizin ö· l, geceyi hiç unutamaır. 2 ı bin tondu. ıı_ıa an! oştugu ıçın yanlış tarafa tev- ,çabuk, o kadat 

-nünde canlanıyordu. Hele tekkedeki Bizim o akşam dinlediğimiz Nur * cıh ettı. ani oluyordu Jd, 
iyin gecesini do~duran mürit1erın ıip- Baba, eZeyb e kadar yazılmıştı. Ya· Gemide bir bayram havası vardı. Çanlar ç 1 d* G P tün kamara 

ı · Y ı ı n t ı a ıyor u.. eorges bilip • bir t-kı'lAtın 
erı, mum ~ıkları altında ne§e ve zevk- kup romanı ne zaman tamamlad\ bı'le. o cu ar a a va an arına kavuşacak • d h -ır ı d Ç

. d par a er zaman çan çalınırdı.. Kim '7 an kalmıyordUa 
ten balmumu gibi eriyen canlı portre· m em, yalnız bütün cihan har bı' mu·· d • ar ı. ın en, sıcaktan kavru1an Hi n - d d' k' b 1 çı. ı k 

• d' · 'd ··zı · k er ı ı, u ça ınan çanlar, büyük bir Yangın zUini 
~r a;şısmda ha~an!ığımız son ~a? • '<ietince müsveddeler romancının yazı- ıçını en, go erı ör eden Kolombo • tehlikenin işaretçisidirler?.. rı' kasa odasına 

d ın~.' arrnı~ı. Ne usluptu o, ne suruk· hanesinde kapalı kaldı ve ancak mü • dan dönen bu yolcular, kendi hemcins· D .. .:.ı,~ ı l-1 l . ında v .. dl d" guvertesinden başlıyan yangın, lirası kıymeti~noe-. 
eyıcı, ne ış. rA. ı ve renkli üsHiptu! Ya- tareken in Hk yılında Akşam'da tefrı·.. erı aras e, oz yur arına on . bo 1 i1" •- K d tt ...ıı. ek~· ı-akt d • b' . ya arı ve cı aları akurane silip süpü . rım· iş, ku"}N> 

ır. up. a .. ? ı rc .. A b_ir sesle okuyarak, kaya başlandı. Türk edebiyatı büyük, .m ı.c oı .. w. an ogan ır sevmc için· .. d A t h :ı- -~Ir 
k tl 

d "dil N....:e}' ı· k hk h 1 ruyor u. r an işti asile bu sefer Tek bir kert:"-
genış agı ar ~zenne yazılı romanın orijinal bir eser kazanmıştı. · e 1 e~. ~ ı neşe 1 

,. ~ a a ar a - Hattıüstüva hararetile kurumuş tahta~ .• ..,ıuo-
sayfalarını asabı panna'klarile birer bi- * tıyor, eglenıyorlardı . L8kın menfilerin lara saldırdı. 
rer çevirirken dışarıda hızlanan yağ • .. .. . . w ~u cavdetıı _ş~nlik1eri, yeni bir geminin y h 
mur camlan dövüyordu. Bu anda ben _ Duşuncelerım _gene genye dogru gl· ,ılk seyahatının heyecanı arasında, a - angına şa id olan, tehlikeyi gören, 
onun yüzünü profilden seçiyorum ,ve dıyor. Zaruıed;rım 191 3-14 arasında... d eta hummalı, isterik gizli bir üzüntü anlıy an ka plan, kumandayı abnak için Iimhanın ka~dan vuran ışığında bir Şahabed&ı: Suleyman,_ çok hisli ve a· hissi dolaşıyor, hava da kendini sez - kaptan köprüsiine döndü. !evleri görmilf tarafı gö11!"lenen bu yüz, bana san'a- nstokrat bır kadın şaırle, lı.san Raif diriyordu. Vapurun canavar düdüğü, çan ses • . cKayser J{!nd• 
tin dile gelen ve esraı1ı alemin' hika • Hanımla evlenmişti. Samimi dostlarını Bu ikiimin icabındandır. Çünkü o, l~rini bastırarak ötüyor, ötüyordu. Tel· ,Otranto sağa 
yelerini anlaian en güzel, en mucizeli sık sık Osn:ıanbe.y'de Raif Paşa apar • bağucu gecelerde, bir türlü tükenip sız karnarasında da, telsiz memuru mu· yerine yol 
bir maskesi gibi görünüyordu. Bir a- ~ımanındakı yenı saadet yuvasına ça • bibnek bibniyen bunaltıcı gündüzler- kadder S. 

0
· S. işaretini çekiyordu. ,yüklü olduj!ıl ralık Nur Babanın Ley13 abiayı elin- gırıyordu. Haf!"da üç dört. gece. ben de, aleliide bir arkada§lık en ihtiraslı İmdad Işaretinin son noktasile, hattını teş alabilen gaıoı 

den tutarak, sarh<ış ve sendeliyen 
1 

• d~ Hak'lu Talısın, yahut S~lahaddın E· aşkı doğurur, ve birçok senelerin vü • vururken, kızıl bir alev dalgası etrafı· 'rek tehlike 
dınılarla iiyin odasından debiize doğ- nısle beraber o~ya gı~erdım. Ba~n da ,cude getirdij!i, perçiniediği aile yu\'ası nı sanyordu. :ıeba yakla§lı· 
ru götilTdüğü parçayı okuyordu. Ro • Yahya Kemal bize ıltıhak ederdı. Ru- bir saat Içinde yıkılır gider. Yangının parlamasile radyo da işle- Georgell un·nıi'J:"~ 
mandaki Macid bunu, yorgun başını Şen Eşref, Fazıl Ahmet te bu edebi sa· * mez olmuııtu. ~a~iı:t felaket bu kadarla .daha şafak 
cama dayayıp Boğazın karşı sahildeki !ona devam edenler arasında idiler. Gemide bir dedikodu abnııı yuru • kalsaydı, gene ıyıdı. mit ve ooat taJII 
ışrklarına baktığı bir anda hayal me • İhsan Haruro bizi, olgun gözlüğünün müştü. Güya, Georgeo Phlippar, meç- -~çüncü bir ;yangın da kap~ k~ • tılmış 
ya! görmüştü. Çünkü beyni uğuşmuş şahaneliği \ı;inde büsbütün kıyınet alan bul eller tarafından yakılan Paul Le- rusunde baş gosterdl. Y~n~ ııondur • 1932 yılmtJl lılf 
gözleri sislenmişti. İşte bu satırları 0~ çok ta1lı bır tebessüm ve nezaketle .cat'ın yerine geçmişti. Hatta, hatta ~e eczala~ın .. d~po edıldıği sarnıçın Kocalar, 
kurken Yakubun gözlerinden bir Iki ka;ş>lı~.ordu. Piyanoda pek güzel çal - Georges PhiliJll>llr, daha havuzda Iken ·ı:;,varında donluncü bir yangın lwjla • bindinnlşler glbL 
damla yaş yuvarlandı. dıgı Güllüzar J>e§revini zevkle dinler, bile, mel'un bir suikasde uğraınlf, at~ · . . . . . yor, yer olursl İçimizden biri: hanımın çok lirlt bir teessürle yazıl • §e veri~ti. tsyandan, meş'um ağızlı .. Gemınm bırbırınden oldukça uzak .olmazsa ._ ........ -·< 

- Yakup, dedi, bu Macid sen misin mış en ~eni şiirlerini daima ince bir ne- anarşistlerin bu Fransız ticareti bah • dort- tarafı_nda zuh~r eden yangın, , Yolcular1Jl 
yoksa?.. zaketle ikram ettiği likörler i gibi yu • ,ri yesinin gurur, iftihar vesilesi olan ,ko~kunc bır çatırdı ıle dumanlı alev " lardan biri 

(") B • d~ Fwn içerdik. Sonra Şahabed • gemiyi, Süvey~~ kanalında lıedıava et· lennl semaya d~ğı-u _ lıelezonlandıra aldı. Hizın~' uddd eneUu JUI dftDkO dın Su!eymanın Lalou'dan tereüme et· ,ınek tehdidinde bulunduklarından bah- belezoıılandıra yükseltıyordu. ,dınlar, frak1ı, sayımız 
8 

ır. (Devamı tt inci sayfada) sedilmişti. Ve daha tim<Utlen de bir el Yangının nasıl ve neden dlduğunu bir sandala .......... ..-
büyüklüğünde bile olmıyan bir dümen )ıiç kimse bilmiyordu. Kimsenin de dü· l§ıldıyan ve 

~ CÖNÜL iSLERI 
"Filan yer 
Pek tehlikeli 
Olabilir kızını, 
Bir genç kız soruyor, aklı 

hep: 
fikri 

• 
- Acaba 'birleşebi\ecek miyiz? 

sualinde. 
Sevdiği genç yirmi iki yaşında • 

dır. Aşk karşılıklıdır1 arasıra hirle -
şip geziyorlar, kendi tabirile esine • 
maya filan:t gidiyorlar, ne yapabil~ 
ceklerini düşünüyorlar. Vaziyetin 
güç noktası bu işe ailelerinin muva -
fakati olmamasındadır.» 

* 22 yaşında bir genç erkek tahsi • 
lini ağlebi ihtimal bitirmemiştir, İl 
hayatına atılmamıştır, para kazan • 
maktan olmasa bile bir evi beğendi· 
recek derecede kazanmaktan pek u· 
zaktır. Ailenın muv&.fakat etmeme • 
sini tabii görürüm. 

Fakat şu esinemalara filan:t git • 
meyi, hele şu filan tabirini pek tch· 
likeli gördüğümü de söylemek iste· 
rim. 

• • • 
Başka bir genç kız, Bayan eBır • 

ben:t de sevdiği genç erkeğin aley • 
hinde dedikodular yapılmasından şi· 
kayetçi: 

c- Acaba çaresi nedir?:t 
Diyor. Yoktur, cevabını verece · 

ğim. Kul'ağınızı tıkıyabiHrseniz işit· 
mezsiniz. Fakat bazı dedikodular 
vardır ki içlerinde bir hakikat his • 
sesini saklarlar. Yapılan ded!kodu -
nun mahiyetini bilmek lazım. 

* Bayan Melek, bir müddettenberi 
bir genç ~rkekle konuşmakta ve o· 
nu sevmektedir. Fakat karşısındaki. 
bu aşka mukabele edecek mi? Onu 
bilmiyor. Çünkü genç ~rkek hisleri· 
ni iyice saklamaktadır. Bununla be· 
raber Bayan Melek genç erkeğin 
son günlerde kendisine karşı bir la· 
kaydi gösterıniye başladığını sez -
miş, meraktadır: 

- Ne olacak? diyor. 
Bunu keşfetmek için remi~cibaşı 

t>lmıya lüzum yok: Üzerine düşer · 
sen genç erkek senden kaçar, sen 
çekingen davranırsan o arkandan 
gelir. Neticede evlenirsiniz demiye· 
ceğim. Gençlerin aşk oyunları yap
maları başka, biraz yorulduktan son
ra yuva kurmaları da başka şeydir. 

TEYZE 

halkası, küçük bir yangın başlangıcı, ~necek vakti yoktu. Alevler, Hattıüs· nin bütün _,.dAJJIII·-:· 

bir saattenberidir, ka11ı koyulmaksı • ,tuva yıldızlarını karartarak havaya u· ,olan sivri 
,zm baş gösteımiş bulunuyordu. .zanıyord\Li testere dişli * Hattıüstüvanın gümüııt, eflttunum • balıklan bir 

Yukarıda; barda cazbandın oynak .su re~i taşıyan deniz.de, şimdi kıp- yüzüyorlardı. 
,nağmeleri titrerken yolculardan biri, )nzıl, bazan sarımtırak gölgeler cehen· . Bir kaç yolcUt 
yatmak üzere karnarasma inerken sı • nemf rakısiarını oynuyorlardı. ban giderek, 
,caktan esnedi, içini çekti. Kızıldenize, Emirler verildi: S"andallar hazırlan· lıklarını n'Wtltlfl~~ 
Adene yaklaşıyorlardı. Orası kimbiliı: sın ... 
belki daha sıca'ktı. Yollarının üzerinde Lakin, ne yazık ki, her seferinde ol· 
feneri insanı çıldırtan bir yeknesaklık- duğu gibi layıkile sandal inc:lirme ve 
la bir pariayıp bir sönen Gardafui bo • yahud teşkilatı ekzersisleri hiç yapıl • 
,ğazını geçiyorlardı. ml§ değı1di. 
. Tiençinde bir mühendisin kansı o . Anide bastırılan bir panik emmaresi 
Jan bu yolcu katnarasma girdi. Birden görüldü. Gec~lik elbisesi tutuşan bir 
elektrikler sönüverdi. Karnarotu Ça - )tadın, ateşler içinde kavrulan bir dav· 
,ğırmak için, el yardamile zilik yerini lumbazdan kendisini denize attı ve hı· 
buldu. elleri tele dokUnunca, bunların ,şıldıyarak dibe gitti. 
bu sıcak havada, mutaddan daha fazla Bilaistisna bütün yolcular, kadın v~ 
sıcak olduğunu hissetti. ya erkek olup olmadıklarına bakılmak· 

Duvardan duman fışkırıyordu. Ka • .sızın kayıklara bindirildL Küpeşteden 
maranın havası, birdenbire artan bir aşırrlarak denize indirilen sandallar 
hararetle dayanı!Jmaz bir hal aldı. Ha- ,geminin biraz ötesinde mayna edildi. 
vaya, kekremsi bir yanık kolrusu Ya • D güvertesiDin arka tarafında ka· 
yıldı. pısı kızıl kor katlmiş olan bir odada 

Muhtelif güverteleri koşarak geçen -40 yolcu ileriiyen yangın yüzünden 
yolcu madam, kaptan köprüsünde nö· 1t1ahpus ka1m~1ardı. 
bette bulunan kapta~ Paoliyi b~ldu ve Geminin burnunu rüzgara doğru ve
ona, hızlı fransızcasıle olan bıtenleri ,ren kaptan Paoli elinden gelen bütün 
anlattı. Bir küçük zabit, vak.ayı kap • geyreti göstermesine rağmen, adeta u· 
tan Vige haber vermek üzere fırladı. facık bir kıvılcımla büyük bir yangın 
Paoli makine dairesine emirler yolla • olmak istidadını gösteren, ve muhtelif 
dı, makineleri durdurdu. Allah muha- kollardan yükselen ateş sütunlanna 
faza etsin, .. eğe_.r gem~ ateş almış idiyse, karşı birşey yapamıyordu. Esasen yan· 
bumunu ruzgara dogru kırarak, bu su· gına karşı koyabilecek vakit te yoktu. 
retle alevleri mümkün mertebe azalt • Yangın söndürme eczalarından değil 
mak, ayni zamanda gemiyi büsbütün ,istifade etmek, yanlarına bile yaklaş · 
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'" .. * • ı.;:::-,. f:tııralauriyet'nin birici!l doatuydu.. Bütün Avrupa 
~ 1711 TU,.Jıiye ona yardım etti. Fakat bu N'!polyon 

Bugünkü futbol J 

maçları 
Atletlerimizi yetiştirecek iyi bir 

antrenör henüz gelmedi! 
~ tle Ingiltereye hücum bahaneaile ha:zırladıgı. or~u 
~ ~ Mıaıra .aldırmaaına mani olmadı .• Bır 1Uf• 

Beşıktaş Hilô.lle, Fen er 
Anadolu ile G. Saray ls
tanbulsporla, Süleymaniye l 

.------------tc • * 
Antrenör olmak için yabıız f&JIIpiyon olmak kifi 3eioclr. Öyle olaayclt, 

' aile bir doatun evine baakın verilmeıı tarıhte 
Pe ender görülen hareketlerden biridir. 

::.:..::.;=.:......:.~-----~ 

Yazen : Tur•n C•n 
Beykozla karşı/aşıyorlar 

dünya kurulah beri ~iııe u rastgelinen metbur Anb ( Oweııa) müzik 
bollerde soytanlık edecejiııe Amerilwı milli takımmı :retittirmek için ... -ı·. edilirdi. Lik .ınaçlarına bugün devam edile - --

cektir. ) Yazan 1 Mazhar Naz1m Reemor 

Beşiktaş - Hilal Bizde en ziyade 
İstanbul lik şampiyonasının geri ka- gadre uğramış spor 

Inn oyunlarından olan bu müsabaka şubelerinden biri de 
da'ha ziyade Beşiktaş klübünün lehi - atletizmdir. Uzak a
ne biteceği tahmin edilebilir. sırlardanberi birçok 

Geçen sene bu iki takımın maçı çok milletierin ve has · 
heyecanlı ve o nisbette çok hararetli saten Yunanlılarm 
bir şekilde cereyan etmişti. beden hareketleri • 

Süleymaniye - Beykoz nin mihverini tefkil 
. Her yaptıkları maçta ümidin fevkin- eden atletizm bize 
de heyecanlar doğuran ve likte her çok geç geldi ve her 
zaman en çetin bir maç yapan bu iki nedense tutunama • 

dı. Her nedense aı • takımın oyunu üzerinde durmak lA -
zımdır. yorum fakat biraJ 

Alacakları neticeye göre likteki yer- araştıracak oluruk 
lerini tayin edecek bn iki takımın oyu- bunun esbabını aez
nu haftanın güzel oyunlarından biri o- memek kabU olmaz. 
lacaktır. Dokunmak istedi• 

A d 1 ğim mevzudan u • 
Fenerbahçe - na o u zakıaşmuı olmamak 

, İstanbul lik şampiyonasının en ba • için bu sebelileri aa· 
~ ~ 4 .şında giden Fenerbahçe için bu müsa- yıp dökecek, tqrih 
~~ tlraftan gördüğü dusu önce İngiltereye gidecekmiş ~bi baka herhangi bir şekilde pürüzlü bir edecek değilim. Bun tl tima trelllrtl L • ( 
.-~kçe 8erU l'abnen ilerli • ,bir rota tuttuktan sonra Maltaya ug - vaziyette neticelenemez. ları hepimiz az, çok Soa • e 

811 
1DZ aağda ) bir 

.:._'"1illlır hn., _ _:~ bir yay gi- radıktan sonra Mısıra doğru yo11andı. Yüzde yüz şampiyonluğun bütün pu- biliriz. mtıaabaka emailDda 
ecieıı ~z karşısmda- Devletler arasındaki haklar ve verilen vanlarını kazanmış olan Fenerbahçe Fakat bütün bu aleyhteki c:ereyan- rikan milli takımını yetiştirmek için 
beııt <>[d VU~la yere se- :;ıilzlere uyulmamış, ilanı harbedilme • ,için bu müsabaka idrnan kabilinden lara rağmen bütün asaleti, vekannı angaje edilirdi. Bu da gösteriyor ki bir 

~ de\'letYOrdu. . mişti: Napolyon Banapart Mısıra çık - ,bir oyun sayılabilir. muhafaza eden atletizm, az, fakat iyi antrenörde a.rayacağımız meziyetler 
~~~liltıer de '~e mılletinin mış, Js~end:riy~yi eı: ~eçi.~di~ten son- Galatasaray • Istanbulspor olmağa uğraşan bir zümre toplanuya yalnız bedeni kabiliyetin temin ettiği 
~ Ptansa pek Yamandı. ra Kahıre uzerıne yurumlliitu. . muvaffak oldu. Şu son on bet sene zar- muvaffakiyeHer olmamalıdır. 

gond Ya gemi ve mal . Geri kalan bu müsabaka haftanın en fında bu §Ubenin üzerinde az çok çalı· Bir,antrenör, sporla alAkadar teknik 
don:~lerin malları da Ehramların karşısında yapılan bır ,güzel oyunu olacaktır. . şılmağa başlandı. bilgilerine eklemesi laziın gelen bir çok 

Öylllrıalan tarafından harbde Napolyo~ zafer ~~zandı. Na - Lik maçlarının başında haylı bo~uk 92-4 • 928 olimpiyatlarına iljtirakimiz bilgilere daha sahip olmalıdır ki eline 
ir· le ki Fransa kor - poiyon Mısıra guya 1ngılızlere karşı bir şekilde oyunlara devam eden Is - bu bir zümrenin mevcut olduğuna ve aldığı sporculara en faydalı bir şekilde 
ılnde adeta can çekı' _ düşmanlığından. dolay_ı . ve Hi.nd.ista.n •anbulspor bugu" n iyı· bir vaziyete gel- .. · lab'l · F.' ı · d h - ~ büktımetin bu zümreyi tanımak ve muessır o ı s.ıı. .ızyo OJİ en, ru i-

açlık başlamıştı. ~lunu ele geçırmek ıçın. geıı:ıışb. Bır miştir. . . takdir etme'le istediğine bir dell1 teşkil yattan anlamıyan, spor terbiyeciliği ile 
~leti· \Je sıkıntılı zaman- duşmanı vurmak bahanesıle bır dostun Üç haftadır muntazam bır §ekılde etti. Buna rağmen teknik bilgilermi- alakası olmıyan bir antrenör bence çok 

· evine baskın verilmesi tarihte pek en- lı'k maçı yapmamıı;: olan takımların bu- t b' bs' tt' F'" k" ıın., -s zin 'kıtlığı neticeleri kısırla§tırmakta na amam ır şa ıye ır. ~un u şura-
~....,.. ~lerimi tutma- der görülen hareketlerden biridir. günkü vaziyetleri hakkında uzunboylu en birinci Amil oldu. Bu noksanı gider- sını unutmamalıdır ki bütün bu say • 
.... ~ 21Pte+- 1r • .ç·k· .. " t w • k" oktur · t' t d tl t(_ "'&aee;e kımsenin Napolyon Mısırda yerleşmek için ,.ı ır yuru mege ım an Y · miye çalışmadık değil.. antrenörler ge- dıklarınun ferdiyete ıs ına e en a e· 

ıai..~Ya . heMieyi göze almıştı. İlk iş olarak hal - Iddiala bir boks maÇI tirttik. Fakat ne yazık ki bu adamları tizmle sıkı fıkı alakadardır. 
,.~ g0··ı~re Yolluyordu. ka bir beyanname çıkardı. Her millete hiç bir zaman istenilen bir şekilde se - Şimdiye kadar göregeldiğimiz an • 

... u-.. k Galatasaray klübü boks şubesi ta • öt f b ı h ' b" · ft,_ ·u.ıe üzer T" k k d' 1 ketlerinde (hürriyet a ,.,.medik.. edenberi buımızda bu i•- trenörterde maalese un arın ıç ırı-IIIM~cen g . e ur en ı mem e ' .. rafından tertib edilen iddialı boks ma- y- -. '.ll 4.-:~liyo~ilere büyük ko- dalet, uhuvvet) vermek davasile or - . d ldunl den anlar görünen insanlar bulundu. sine rastgelemedik ve gelemediğimiz 
lfansız ·~u. Birçok Türk taya çıkan Fransız ihtilalcileri şimdi çı bu akşam eski atletler en Ha a Buna rağmen gelen antrenörler, ya için değil midir ki aldığımız neticeler 
'~)>, t ... linıanlarma zahire müthiş birer emperyalist, birer despot Kemali arasında yapılacaktır. çivilisini çoktan duvara asmq eski bir bizi memnun etmekten çok uzak kaldı. 
)~~ıYordu. oluvermiı:lerdi. İhti!alle beraber her üç haftadanberi ciddi bir şekilde id· atlet, ya atletizmi kitap üstünde takip Şimdi Mehmet Ali gibi bizden olan• 

ı... ..., ""1.... ~ - man y~pan boksörlerin bu maçında b · h t t du"ped" la b t ""hai''~ Yani ı 798 nevi dinleri de inkar ede·~·bu milletin .,. h k f ş etmiş ir msan ve ya u a uz r aş a olmak üzere Luizi canspara• 
ltaPol bö,ı. devam etti. Generali Mısır~a. neşrettı~ı be~anna - Küçük Kemal ring a emi, Eşre e • şarlatanın biri olmuştur. Ve tabifdir ki ne müdafaa eden arkadaşlara sormak 
--.., ... Y._Otı, Bc>napart İtal- meye: c'Bismillahırrahmanırrahım, 1~ ~ fik ve Şakir yan hakemlikleri yapa • netice ancak tahte~ıfırdan sıfıra yük· isterdim: 

"- ~ ord tayin edil· ilahe illahlah ..... » diye başlıyordu. Son- caMkl~dıbrak. lara akşam altıda başlana- selrnek gibi - eğer demek caiz ise -te - Antrenör (Luiz) bu şartları haiz mi· 
~'lu.+..~ büYÜk zaferler ra da §U satırlar vardı: · usa a _ rakki eseri göstermiştir. dir. Ve bizim takım g~bi çok kuvvetli 

' ~·IU}a ile lh .. t t caktır. Bana bile çok sempatik görünen bir antrenöre ihtiyaç gösteren bir takı-
~ su yap - cHürriyet ve musava emelleri üze- --·-·---····· ... -··-········---- (Luiz)in de bunlardan ayn gayrısı yok mı yetiştirrneğe kifi midir? 
~ bin - rine kurulmuş olan Fransa cumhuri - Bugünden sonra Mısırd~! yüksek me - tur... Bazı kimselerin kendisini, etek- Çok mühim bir noktaya temas eden 

ini elindnedenberi şarld yeti tar~f~dan .başkumandan:. ~ransa murluklarla rütbelere yukselmek hu • nik bilginin insan suretinde tecellisi• bu suale·verilecek cevabı anlamağı ne 
~de tahu!ıutan Vene - askerlerının b~yı! ~on~part; butun ~ı- susunda bütün halk müsavi olacaktır. diye tarif etmelerine rağmen aldığımız kadar isterdim. Fakat bu cevabın eş 
S· da ~ ediliyordu. sır ahalisine bıldırır kı, pek çok vakıt- Akıllılar ve alimler sizi idare edecek, neticelerden öyle anlıyorum bu antre- dost hatırı için değil spor için verilme
~deki_ » ız donanma- lerdenberi Mısırda saltanat süren, böylelikle halkın hali daha güzel ve i- nör bizi tatmin etmekten çok uzak kal- sini dilerim. 
~, ll p t &rda körfezi Fransa milletine ve tüccarlarma ha - yi .olacaktır.» tır MaZhar Nazım Resmor 

ldı .. .~ 0:tant .. o, Parga, karet ve zulmeden beylerin ceza gün - Napolyon Banapart halkı okşamış, ~ · t .... ) d 
~ ... ~d k k' b Biede (atietizm an renoru eyince Futbol a...,ı.... Ptet--.. . ort Vene • leri gelmiştir. Yazı ı unca vakitler- Tu"rk devleti aleyhine kışkutmıştı. Hat- 1 · t S 

~ ... _ .... ırın "'lllŞtı F G hatınmıza hemen at etızmin §U veya ur n u Va 1 ı. ı._ e .. itlt . · . akat bu • denberi Abaza ve ürcistan illerinden t -'·endı'sinin camiye gittiği görülmek- " t . b" . . ., ~rı ış b t t f b a ~ bu şubesinde temayuz e mış ve ırıncı-
ı. Ul ı.._ 1 ı rniyordu. getirilen Kölemen ay ası, ütün dün- le beraber generallerinden birisi de b' . 1. 
Q\l '!._ vaş ıy0 likler kazanmuı ır msan ge ır. 

111_ ~sa"-ı rmuş. Çün- yada misli bulunınıyan güzel Mısırı fe- mu"slum" an olarak (Abdullah) adını al- Kurban Bayramında 
~ı va ar Luı'zı' seçmek lig~ iınize en büyük am il ' 8l'ın1 k ı \'e civar - sada vermişlerdir. Herşeye kadir olan 
ar-ıatda ı~hnt?1iA hududları Rabbülalemin hazretlerinin iradeleri mı~· kadarla kalmamı~. kuvvetli bir de bu olmuştu. (Ne diyorsun yahu?... Galatasaray, Beşiktaş, 

1'\.._ ı al d ı · · b t ı · .. .. .. d Yaman adam vesselam!.. filanı bile F G.. l '-lr vniara esk· uyan ır- onların devleterının a ırı masını em- ordu ile Suriye üzerıne yurumuşse e 
1500 

metrede geçmiş) demekliğimiz ener ve uneş ara a-
ı \'unan ı ~~nan reylemiştir. ~~ ~.ısırhlar, benim bu - Aka kalesi önünde Cezzar Ahmed Pata d ki 

\h. de,..ıetını ha- ra:-" sizin dınınızı ortadan kaldırmak kumandasındaki küçök bir Türk ordu- belki o adamın iyi bir (dömifon) ko~u- rın a çarpışaca ar 
·"!Qrı\Q! için geldiğimi söylerler. Bu apaçık ya- nun merdce karşı koyması üzerine cusu olduğuna deUılet 'edebilir. Fakat Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, 
ı. landır. Sakın kabul etmeyiniz. Bu ifti- ~~yatında ilk defa mağlfıbiyet acısım hiç ~ir zan_ıan mükemmel bir ant~enör Güneş klüpleri tarafından kurulmuş o-
Q\ıl k'l · r oldugunu üade etmez. O Iradar ıfade , 1 b' .. b k 1 k ı'te · K dcJL·1 .,..,., racılara deyiniz ki benim bu tarafa ge- tatmıı:, Mısıra çe ı m~ ır. . . .. r . . an ecne ı musa a a ar om sı ur-
-'- 1\ 'U k "t ı N ı F ı etmez kı bır zamanlar dunvanın en ıyı J .. kı·· ·"\Sırtard r hiiktime • lişim ancak sizin hakkınızı zalim1erden İngiliz Arnira ı e son, ransız arın k 

1 
(L ) d: k lif ch 1 han bayramında bu dort up arasında 

I)IQ r~di ~tıberi dostluk alıvermek içindir. Kölemenoğulla rm - Abukir limanındaki ~ona nmalarını ya- •d?~~cusu 0 an h aumeg t ıs .. a
1 

.. lee ~a~ ı bir turnuva tertip etmeğe karar ver-
\ıh~". r .... nneden. beri dost dan zı'yade büyük Tanrıya ibadet ey - kınca giriştiği işin bır çıkmazda kaldı- ı en sonra emen an renor u - . t' 

•cı. sa h F k t layabilirdi. Ve gene dünya kurulalı beri mış ır.' .. .. 
b~ bir 'h lç bir se - lerim ve Peygamberi olan Hazreti Mu- ğını anlamış, ransaya açm~ ı. eşine az rastgelinen me~hur arap ((?, -ı lkı gun .. devam. e~ece~ bu musa ha· 

"' ırs~~ y 
1 

la ra lüzum hammede ve Kur' anıkerime hürmet Ayni adam ne garibdir ~i 1 80~ te im- vens) beygirlerle yarışacağına, mu - kalarda klupler bırbırlerı le karşılaşa-
)~dliıt ol apabwilir miy- ederim. Gene onlara deyiniz ki, Alla • paratar olduğu zaman Turklerın dost- zikhollerde soytanlık edeceğine Ame- , caklardır. 

~~~:til. frıadıgına kim- hın önünde herkes müsavidir. İnsan - ı ğunu aramış, hatta bu dostluğu ko - ~~.;;_ __ ...;. _ _.. ..... -=-=-·--"""""'--====-=--===-....,_=-====-=-=~"""'=-=o:. 
tı_ı.._ <la'- 1 b' b' · d "k k k luavlıkla kazanabilmişti. B. I 1 · t 'klAI ·ıAn · b d b · b ~ 1\a l'nı lan ır ırın en yu se yapan anca a- ettikleri zaman, u gar ar ıs ı a ı a nı eş asır an erı ir türlü anlamıyor 
1~ ~ Ror:Ordu. İ'itan - kıl, mm ve fazilettir. Böyle olduğu hal- WÇünkü Türk milletinin Fransız mil- edince, İtalyanlar Trablusgarbe hücum amma, fakat artık biz onları hiç şi.i p • 

'4lt~ h 'rııtıda b'~~?eral ~a- de Kölemen tayfasının ne sermayeleri Jet ine karşı olan dostluğu pek canda~- edince de yardım etmediler. B-lkan hesiz pek iyi anlaınış bulunuyoruz. 
'~~rlıl'o uvuk bir do- vardır ki onları d; ı:.e rıerinden yüksek dı. Onların yaptıklarından dolayı kın Harbinde ise Türkiyeyi büsbütün pay- Turan Can 

~Ir ~uş. Bu do - tutalım ve herşeyin en güzelini onlara tutmuyordu. bu dostluk laşmak istiyorlardı. Nihayet Büyük 
UZerine hare- ,,erelim? Nerede bereketli toprak var- Ne yazık ki Fransızlar Harbin sonunda hiçbir hakları yokken 

hl's!crimizin kıymetini hiç bir zaman 
sn onların ellerindedir. En güzel at1ar · . d'l . (Franşe Despere) adındaki dördüncü 

kı 1 d Ef1er takdır etme ı er. ve yüksek kono ar on arın ır. .., . . b' baskınla elimizden al - beşinci sınıf bir generalle, cihangirleri 
Mıı::ır onla: ın c;:f•1iklcri ise bunu Allah Cezayın ır andıran bir alayla İstanbulu işgal etti-
ne zaman Ye- ncr"de yazmıştıro•. şöste_r-ı' dıı_;. ti eti ilan ettiğimiz sırada A - ler. 
sinler! LB.kin Cenabı Rabbulal~m.m teş":ı?ıar Bosna ve Herseği ilhak Fransa bizim dostluğumuzun değeri-
kullarına kar~ı merhametli ve idıldir. vus ury 

lice kaymakam'1ğ1 
Lice (Husu!'i) - Cizre kaymaka

mı Fikret Oyman kazömız kaym.;:ıkam· 
lığına tayin edilerek buraya gelmiş ve 
yeni vazifesine batlamıştır. 



• 
8 Sayh. SO N ıPOSTit: 

Fr 
c 

sız gazetelerine göre1 Baş~~~ı!ı, ltatgan 
Sefirım Ilabul -elli 

k (Baştara!ı 1 inci sayfada) ev e uşma r kammda ~yaret ederek bir müddet 
.. .. görüşmüştür. Ö_ğlec:len sonra Vekillcr 

(Ba~~rafı l inci sayfada) Butun g~tele~ araSinda ls~enae- Hey.eti içtimarndan evvel halyan ee-
döndu~nü yazıyor ve cmesele gittik- run meselesme daır yapılan muzake- firi Başvekalet binasında Başvekil In
çe karı m ·~tadır» dıvor. relerden bahsederken yukarıya dercet- önü tarafından da kabul edilmi tir. 

Övr ~ ine gö;\! icabmda Roma- tiğimiz cümlesile :nikbin davranan yal- Sefı"r geç vakit Anadolu klu""bu""neşge-
nın hak ml:ğinı kabul edeoekımşiz. ler 

T n ve Fi~aro galetclerinin Roma rıı.Z Popu gazetesi vardır. lerek Şükrü Saraçoğlu ile jkinci defa 
mul'ı b r i s j a-i ıru.hafı e atfen şu .. Diğer ta~aft~n _ Petit ~arisien, şu görüşmüştür. Bu ziyaretiere burada 
m 1m •ı \ermektcdir: mutaıeaları ılerı surmektedır: büyük bir eht-mmıyet atfedilmektedir. 

cTur "ye re İtalva arasındaki mü - '((Almanya ve ttalyanın Toürkiyeyi 
n bat v n. b.r s fiıaya ~k\e be- itilafgirizlik hususunda teşvik etmele
r b Ara - Ciano mu · ~tı henüz ~ra- ri ne kendisine karşı dostluklarını gös
kit"izdir.» J terrnek içindir, ne de Türklerin güzel 

Parıs 23 (A.A.) -Bu unkü matbu- gözlerine iıŞ'lk olduklanndan dolayı
at, bir a-lım ~eri atmad--n Sancagın is- dır. Bu iki devletin mak.sadı arazi ta
tik'ali tezinde ı5-rar etmekte olduğumu- marniyetine kimsenin tecavüz edeme
zu kaydettikten sonra İngiliz - Fransız mesi nazariyesini Türklere jhlal ettir-
görüş, mutabakat ve te·anüdünü sak -
lamamaktadır. · rnek, manda sistemlerini ve akalliyet 

Ere Nouvelle, l'Homme Libre, Excel- kaidelerini altüst ettimıektir~» 
sior gazetelerinin müta!ealan şu su - Ami du Peuple gazetesi, Türkiye-
retle bulasa olunabilir: nin Fransadan gayrimemnun ve Ingil-

cFransız teklifleri Ankarada iyi kaı-- tereden sukutu l\ayale uğramış olma
şıla.nmadı. Prestiş ve umumi politika sı neticesi olarak Musolini tarafından 
mülahazaları meselesinin Fransız - Su yapılan müsait teklifleri kabtil etme
riye ihtilafile manda dairesinde halli- sinden korkmaktadır. «Bugün ltalya, 
ni imkansız surette kanştırıyor. Gent- Montr.ö mukavelenamesine iltihak edi
lemE-n Agreement~ı ·Akdeniz paktile yar. Türkiye fiilen Habeşistan .impara
tamamlıyarak İtalyan hedeflerinden torluğunu tasdik ediyor:. Iki devlet a
endişeleri izale etmek, uyuşmağı !ko • 
lnylaştırır.» rasında kurulan bu anlaşma daha ziya-

Humanite gazetesi diyor ki: de teves!Ü edemez mi~» 
a:Sancağın mevcud statüsü tehlike - Excelsior gazetesi, 1skenderunda 

siz feda edılemez. K.a~ılıklı yardım bir Fransız- Türk k.ondominyo:nu te
paktı, ve 'karlı ticaret muahcdesile sui- sisine mü~edair o1an l'iirk teklifinin 
tefehhümler dağıtılabilir.• Gerniyeti Akvarn1n 'hoşuna gitm~diği-

Petit Parisien gazetesi de şu müta~e- ni kaydettikten sonra diyor ki: 
a'larda bulunmaktadır: <<1talyanın bu gıbi emsal teş'kTI e-

c!\landacı İn,qiltcre, si teminin sar - .1 k h" ..ıı"seler vukuu d t 
lm 

.. . . oece aıı na ne e-rece a-
sı ... ını ve Turk talebten genış b1r Id w k 1 ı kl ı·,_ ·ı· 
surette tatm·n dil k t"l b k - raftar o ugu o ay ı a anlaşı cW: ır. 

e me sure 1 e aş a ç· k b "b" h'"d" 1 Al 1 !arına da yol açılmasını istemezdi. ün ü u gı ı a ıse er m.ın.ann 
Fransız ve İn'!lliz zihnivetleri bu hu _ merkezi Avrupada ve halyanların tıi
susta kuvvetle bi!b"rine dayanıyor. En mali Afrjkadalci :gayelerine tarnemile 
büyuk kozumuz In[filtC'r('nin müzahe - mutahıktır.» 
rctıdir. Doktcr Aras, knt'i talimata bağ- Echo de Paris gazetesinde Perti -
lı olmnkla beraber, Türklerin inkıtaı na~. lskenderunda manda isisterninin 
istemedikleri de rnuhakkaktır.» · ·devam edeceği fıkrasını muhtevi olan 

Popu air paz t .i, ,ö "i lt>rin bozuk- biT Fransız teklifini tablil ederken di-
ça oldu unu ve fakat um d ·z i~ e d"i - k" 
şülıncdı ni ve F.-denle olan f kir mu . J yar ı: • 
tabakat•r. ı büyiik ehcmmiyet vermek <<Bu tt'kl·Fe bakarak M. ~lum un fs-
lazım geldi~ini kavdetmektedir. kenderun hakkında da Surıyede oldu-

Ami dcı Pcuple, ayni fikirdedir. ğu gibi atjyenjstiklale gitmek üzere 
Paris Soir diyor ki: romrakkat bir mandaıusulü ileri sürdü-
cM. Sandler, ne vakit doktor Aınsı -ğü zannedilmemelidir. Bu teklif, .şu de-

görerek kendisine yeni bir metin ver- rnektir ki, Jskenderundn Cemiyeti Ak
rnek istese, ebunda yeni bir şey yok, vam tarafından tayin ediimiş ve mese
Frnnsa hep olduğu yerde sayıyor» ce· la Danrig.de olduğu gıbi mahalli muh
vabını alıvor. Halbuki M. Eden, dün tariyeti temin vazifesite taviif edilmiş 
gece 1Fdranbsı_z murahhasıkna «Sizi bu bir Fransız karnİserinin bulunması de-
mese e e ıraz yumuşa buluyorum:. '··· 
d ..ıı. •• h . k" Id me.ır·ur.l) 

en.Pn şup esız ı a anmamıştır.» 

Paris 23 (A.A.) - Havas ajansı 
bildirivar: 

<< Yokında h ir itilafa vanlacağını 
tahmin etmeye hiç bir mani yoktur.n 

Faşizm- Bolşevizm mi, Bolşe
vizrn- Avrupa m1 ? 

(Baştarafı 3 üncü snyfada) 
ya ile İtalyanın .iddıalanna göre bu -

Biigiih de niz 
maceraları 

(Baştarnfı 6 ıncı snyf11,ıin) 
Çan sesini duyan kumandan başını 

arkaya çevirdi. Ve yukanda kaptan 
köprüsünde iki kadın snoetinin delicc
sine çırpındıklarını gördü. Seğirterek 
onları kurtardı. 

* Yolculara hiç bir tazminat :verilme-
di. İşin tuhafı, yangın bulma aletini 
keşfeden bir Fransız olduğu halde, bir 
Fransız gemisine böy1e bir alet ko -
nulmamı.ştı. Tayfa ve yolculardan 767 
kişi ku,rtanldı. 49 zavallı ölmüştü. A· 
janslar günlerce, Georges Philippar ka
zazedelerinden, uzak sahillerde bulu -
nan zavallılardan, sandaUardan bah -
settiler. 

Kendi haline terkedilmiş olan 
Georges Phi1ippar, yana yana, alev -
:lerini oynıyan sula-rda akislendire, a -
kislendire, pazarertesi, salı, 'Çarşarn -
ba ve perşembe günleri serseriyane do
laştı. Cuma saba'hı, Londra gemi kur
tarma şirketinin Preserver vapuru, o· 
nu Perimde yakaladı. Preserverin kap
tanı gemiye çıktı. O gü1.el, nazlı 

Gcorges Philippardan, sefil, biçare ve 
kavruk bir iskeletten başka birşey 
kalmamıştı. 

* Üç saat daha dolasan Georp,es Philip-
par, karnından alevler kustu. Sonra 
yana yattı. Ağrr, ağır suya yaslandı ve 
zevk, eğlence için yapılmış olmasına 

rağmen, en feci şekilde kendisini ebe
di mezanna teslim etti. Asırlarca de -
vam edegelen su ve ateş mücadeJesi 
yeni bir kurban daha kazanmıştı. 

İ. H. -.. ·····-··············----················· ............. ..... günkü statlı"Ko'yu tehdid etmek nok -
tasından bolşevizm ile faşizmi terazi
nin aynı kefesine 'koymak kadar gü -
lünç ve mantiksız bir şey 'Olamaz. Çün 
kü faşizm, .kendine benzer rejim 
ihdas ettirmek maksadilc diğer mem -
1eket1erin iç işlerine bumunu sokan 
bir mefiıum de-ğildir. Halbuki 'komü -
nizm, her surı>t1e başkalarının ha.rimi· 
ne girmek istP.yen bjr mevzudur. Bi
naenaleyh karşılaşması lazım gelen 
ideolojiler, fa~izm - komünizm değil, 
Avrupa - Bol:jevizın olmak .gerektir. 

Dava, şimclı, bir de bu şekine dün
yanın gözü önüne yayılmış olu -
ycrr. - Selim Ragıp 

"S ' mn Edebi Tefrikasa: 30 ve hiç bir zaman onunla anlaşamıya • 
cağız .. 

Saatlerce uyuyamadı ve trenceresi -
nin tü) perdelerinde şafağın ilk ölgün 
par~ları oynaşmyıa başlayınca başını 

V 
• p Id Ce•AJ hitah bir halde yastıklara bıraktı. Ka-

azan. er o ıta f d k ak k d"" ·· 1 asın a amı anşı uşuncc erle u-
Sana çektirdiklerimi hana ö ·tzü söylerse ona ikinci bir b branın yudu. Karışık rüyalar gördü. Bazan 

detmek hnkkındır. Gözlerin ne ka- gelmesin den, büsbütün fennlaşmasın-Il-üçük Ayşe ccAnam, anam'ı diye1 üze
dar harikulade bilsen 1. Bana nef- dan koı<ktu. Onun bakışlarında hala rine lcoştu. Fakat küçük paTmaklan ile 
retle bakıyorsun, şüphe ile ha • «git, git .. » demek isteyen o mana var- genç kodının gözlerini oymak istiyor
kıyorsun fakat ne kadar gizlemek is- dı. Elini sür'atle dudaklarından çek - du. Sonra geniş, ağaçsız, çıplak bir yol
tesen muhakkak ki bazan da sevgi ile 1 mişti. Sırrı Nihad yavaşca: da Selim Na.dden kaçmak için uzun u
bakıyorsun. Her şeye rağmen beni - Biliyorum, dedi. Daha yaran r;ok zun 'koştu. Hep ,genç aCiamın nefesini 
kalbinden atamadın çocuğum •. o ka - derin, hana duyduğun kırgınlık öyle ensesinde hissederek kalbi korkusun • 
dar iyisin ki .. seni hayatıma karıştır· bir günde bitecek kadar köksüz değil. dan deli deli çarpıyordu. Sonra Ferjde
makla bir zamanlar en kötü bir hare- Fakat hekliyeceğim. Zaman geçşin. O yi gördü. Müthiş bir karanlıkta yalnız 
keti yaptığımı, bütün hayatıma mnl zaman seninle da ha uzun konuşaca:ğ ız. onun billurdan san bir toparlak gibi 
olacak uir fedakarJık yaptığı~ı sa .:ı Sana ~öv1emck. istediğim öyle uzun yanan ~la gözlerini görüyordu. Bu gö:r; 
nıyordum. Aldandım .. fakat oyle gu- şeylerım var kı.. ler garip bir şekilde açılıyor: ((Hayı r, 
zel bir a1danış oldu ki bu 1. Ş:mdi ben i Ağır ağır karyolanın yanından çe - hayır o seni sevmedi, o seni eevmi ~ 
eski Sırrı Nihad değilım Seza .. yeni- kildi, odadan çıktı. Seza hula yata\ta yar .. n diye, pırıl pırıl müstehzi bir ışık
den y . mıya başlıyorum ve sen be- doğrulduğu gibi idi. Onun arkasından la yanıyordu ve bu hayallerin "içine sık 
ni o güzel parmaklaTınla püny ı ya, bakıyor, düşünürordu: Bütün bunla - sık Sırrı Nihadın derin bakşılı, durgu n 
güzel, çok güzel bir dünyaya ç k rı- ra inanması mı ,lazımdı? Feride ile yüzü karışıyor, hep bu aynı kelimeleri 
yorsun. Aşı edilerek kurumaktan kur~ konuştuklarını hatırladı. Evet, bu a - söylüyordu: «Seni sevjyorum, seni se
tulc> hir ağ1ç gibiyim şimdi ben Se - dnm yalan söylüyor, :kendinde küçük viyorum .. » sonra Seza yüzünü i:yi se
za. Bu t ze e ıyı bana veren senin iyi, kıza kana hafif bir şüphe sezer sezmez .çemediği yabancı bir kadın görüyo.rdu. 
güze} k 'bi.ndir çocuğum .. ve...... l böyle tatiılaşıveriyordu . HUzun uzun Sırrı Nihad sık sık bu kadına da döne -

Bırde~~.re durdu. Genç 'kadın -~a. -jkonw:;~cağı~ı> demişti. Fakat. Seza o- Tek.ıaynı sözleri tekrar ediyordu ~ «Seni 
takta do 7 u larak, devam etmemesı ıçın nun gozlerınden an lamıştı kı , ne o1 ur- sevıyorum .. seni seviyorum .. » Genç 
e!ile onun ağzını ~apamıştı~ Bu eli tit- sa olsun bu adam asıl istediklerini ona kadın böylece kabustan kabusa dü~e -
rıyen r"'r~akları ıle tu tup <;;udak larına anlamuyacaktır .Kendi kendine: rek, bunalarak uyuyordu. 
götürdü. Optü. Ve ((Seni seviyorum.» - Belki benimle uzun uzun konu- * 
diye, fC7ÜnÜ bitiremedi. Genç kadın şacak, d edi. Fakat hiç bir zaman aaıl Bir hafta aonra idi. 

·;züne öyle gar ib bakıyordu ki bu IÖ- anlamak istediklerimi söylemiyecektir ! {A;i'bm VIII') 

Cenevrede kon 
(Baş tar.afı 1 inci -sayfada) 1 nuşmaları lıakklıJIII!r.l 

addid ieşebbüsler yaparak ger.ginliği\ tir: 
.iza!le etmeğe çalışmışlardır. Cenevre 23 

Xürk murahhas heyeti bugün An -~muhabiri bild 
karadan yeni talimat almıştır. Tahmin fransız ve 
eelilcliğine göre, bu talimattan sonra 1 nıldığına göre 
'I'iirk heyeti hattı hnreketıni değiştir-e- M"ll tl': .. , .... tuM 

el~:- ı~ er c -.u.ı.. 
R'ekzib mevcuttan az 

Bu haberi alınca derhal harekete ge- vermeye ~azır 
çc .. ek Ankara muhabimize ve hükümet mandanın idame• 
merkezirnize sureti mahsusada r,önder- Eden, San~ 
di ~imiz arkadaşım1z Mubıddin Birgene şimdiye Jc.adar bit 
vazıyeti bildirdrk. lunmuştur. Türk 

Arkadaşlarırnız salfıhiyettar mem - meselede tavassut 
ba:ara başvurdular ve bize bu haberin 
ns ı olmadığım bı1dırdi1er. 

Dii{er taraftan şay1anrn membaı o -
lan Vreme gazetesine de telefon ede -

rica etmişlerdir. 
Cenevre 23 

sı bildiriyor: 
M. Eden ~e rek ne diyeceğini sorduk. 

Bize şu cevab verildi: J sabah Fransa ve 
İlk ümidler arasında yapılaR 

Be1grad 23 (Telefonla) - Cenevre da İskenderun 
deki Yugoslav heyetinin reisi ve Yu - mandalar 
goslnvyarun Paris elçisi Puriç, bugün çaresi bulunmak 
Cenevrede bir ziyafet vermiştir. dıMlar atılmıştır· 

Bu ziyafette Türltiye Hariciye V,e - Anadolu aj_. 
kili Rüştll Aras, Nurnan Mcnemenci- yukandaki Ha ... 
oğlu ve d"ğer Türk murahhaslarile, ra- 1 .. rt.. S di R H . . N ma umatı .alınaı .... r-.; po or an er, umen arıcıye azın C 'J3 
Antonesko, :Fransız Hariciye NaZll'l . ~e:'T~ :-· . 
Delbos, Müstcşar Viyeno ve Çekoslo - habırı bıldınyor · 
vnkya mura:hhası bazır bu1unmuş1ar- :müzalcerelere be 
dır. miştir. F.ransız 

Ziyafet esnasında bilhassa Sancak leden sonra toBb 
meselesi görüşülmü.s, Türkiye He Fran
sa arasında bir anlaşma zemini hazır -
la nmıştır. 
Fransız Hariciye Nazın Delbos, zi -

yafetten c:;onra Paris - Soir gazetesi mu
habirine kısaca şu beyanatta bulun -
muştur: 

c- Sancak ihtilfıfının halli için mü
said bir hava husule gelmiştir. Ümid -
var olduburnu söy1iyebilirim.» .z 

Ziyafetten çıkan Rüştü Arasın çeh -
Tesinde de memnuniyet -eseri görün -
müştür. 

iık haberler tceyyüd ediyor 
Artık nabetler birbiri ardısıra sö • 

kün ctmeğe başlamıştı. Nitekrrn biraz 
sonra da İngiliz ajansı olan Royterin 
haber1erini neşreden Londra radyosu 
şu malumatı verCU: 

Londra 23 (Hususi) - Cenevreden 
bildirildiğine göre, Türk ve Fransız 
heyetleri bugün Sancak "IDese1esi etra
fında görüşmeler ve tekliflerini kar -
şıla.ştınnışlardrr. Bu görüşmelerde !İn
giliz Hariciye Nazırı Eden :ve raportör 
Sandler de hazır bulunmuşlardır. 

Siyasi mehafilde hakim olan kanaate 
,göre, Sancak ihtilaiının halli mümkün 
olacaktır. İki !heyet arasında yapılan 
~wnu.şmalar müspet netice vermiş ve 
bir "anlaşma zemini hazırlla~tır. 

Türk ve Fransız beyelleri gece, mü
zakerelere devarn edeceklerdir. 

Anlosma 
Artik geceyi ve müzakerelerin sonu

nu beklemekten başka çare y:.oktu. 
Sabaha k~ı İngBiz ajansı şun1an 

bildirdi: 
Londra 24 (Radyo- Sabaha kar~)

Rüştü Arasın rivaseti altında bu1unan 
Türk heyetile Fransız Haneiye Nazırı 
Delbos, Müsteşar Viycno ve raportör 
Sandler dün gece, Cenevrede, tekrar 
top1anmıs ve. Sancak meselesi etrafın
da muvakkat bir prensip anlaşmasına 
varmışlardır. 

Muvakkat an1aşmanm baŞlıca esas -
ları şun1ardu: 

1 - Sancak, Suriye devlet .çerçev.esi 
dahilinde tam muhtar.iyeti haiz bir i -
dare -olacaktır. 

2 - Bu muhtariyet Sancağın dahili 
işlerine ve idaresine şamil oltıcak, ha
rici ..temaslar Suriye devleti vasıtasile 
yapılacaktır. 

3 - Fransa, Suriye iıle akdettiği son 
mukaveleyi yukarıda zikredilen şekil
de (adil edecektir. 

4 - Suriye, Milletler Cemiyetine a
za o1acaktır. 

Millet1er Cemiyeti tarafından tayin 
edilen bir komiserin muhtar Sancağın 
ve Suriyenin irtibatını temin etmesi 
de muhtemeldir. 

Bu prensip anlaşması Türk hükume
tinin tasvibine arzedilecektir. 

Sancak meselesinin pazartesi veya 
salı günü Konscyde görüşülmesi çok 
mUhtemeldir. • 

Vaziyet şimdilik bundan ibarettir. 
Kaydi ihtiyatla verdiğimiz bu haber
lerin hükumetimiz tarafından teyidini 
bekliyelim. 

Anadolu ajansmm verdiği haberler 
nün 1dulaoıu lljansı :da 'Oe!ıevre k•· 

G R 

GR 
Bel, sınır, 

hararetle 

GR1P1N, 
Ja"brıik asının 
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(Arkası var) 

* Yukarı - Volta'dan kaçırılıp getiril
miş o iki ahu gerçekten güzel hayvan
lardı: Masallardaki sultan hanımları 
hatırlatan bir baş sallayı~ları, kıvrak 
bir yürüyiişleri, uçar gibi bir atlayışları 
,·ardı ki Berchamp'ı adeta sarhoş edi -
yordu. Onların ht>r tavrında. her hare
ketınde o kadar kibarlık. ac-alet vardı 
ki insan bunıarın canlı olduğuna ina· 
namaz. bir re~im seyrediyoruro zanne
derdi. Sıxtf' Berchamp, çöllerin bu es
rarengiz kızlarını seyrettikçe, o zamana 
kadar hiç tatmadığı bir heyecan duyar, 
gözlerinin önünde hayal alemleri can
lanırdı. Gerçe bu hayvanlar Afrika 

Sayfa S 

* Ertesi gece P'erre Litcau birdcnbir~ 
m·andı: dısarıda müthiş bir gürültü' 
oİmu~tu. Hf'men yatağından fırladı 
elektrik fenerıni aldı, bahçeye çıkıp 
öteyi beri~·i araştırdı. Fakat gürültü 
kesilmişti. Zaten Pierre Liteau onun 
ne taraftan geldıqini de iyice farkecle~ 
memişti. Bir ŞC'V göremeyince tekrar 
odasına dönüp yattı. 

Ertesi sabah bahceye çıkınca ışı an
ladı: İki ahu dövüsöp bi,..birini parça -
lamıştı; ş:mdi cansız ceset eri kanlar 
içinde vere sf'rilmişti. Ne kadar ihti -
yatsızlık etmiş olduğunu nihayet an • 
lıvan Sixte Berihamp, bir çocuk gibi 
ağlıyordu. 

r lY 
Şehrimizde mali bir müessese için tercüme ve yazı işlerinde kulla

nılmak üzere bir Türk memura ihtiyaç vardır. Şerait tunlardır: 

Askerliğini bilirmiş olacak ve 27 yaşını geçmiş olmıyacak, Lise ve 

ya yükı;ek ticaret mddebi mezunu olacak veya buna muadil tahsili bu

lunduğunu imtihanla isbat eclecek, Almanca ve Türkçeye her iki lisanda 
mütekabilen tercüme yapabilecek c!erecede valn f olacaktır. 

Bu evsafı haiz bulunanlardan Fransızcayı da bilenler tercih olunur. 

Yukanda yazılı şartlan haiz bulunmıyanların müracaat etmemesi ve mü

racaatların Istanbul posta kutusu 1 7G (B. Ş.) rumuzuna tahriren ya-
pılması ve bir fotoğraf raptedihnesi. 
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IKINCI KlSlM - A. R. 
Rasputin öldü diye Çe ri çe yemekten içmekten kesilmiş, 

yasa gömülerek simsiyah matem elbiseleri giymişti 
- Haaa .. o halde; İmparator Vii ~ 1 Nazıflı (Protopopof) saraya gelmiş .. 

helm, mağlubiyeti kabul ederek bütün acele, Çariçeyi görmek istemişti. Ve .. 
Alman ordusunun silahlarının teslime Çariçenin huzuruna girer girmez; ta· 
fıazır olduğunu bildirmiş olacal:. mamile Rasputin'in jestlerini taldid e-

- Hayır sevgilim, hayır .. bunlar • derek: 
dan çok mühim .. çok, hem de pek çok - Madam 1.. Cenabıhak tarafından, 
mühim. zati başmetinize mühim bir meııelenin 

- Bu gece, dişim ağrıdı. Uyuya • tebliğine memur edildim ... Bu gece; 
madam. Fena halde uyku serııemiyim. ben ve (Şehid Peygamber) .. her iki -
Beni üzme sevgilim. Şu, çok mühim miz, Cenabıhakkın huzurunda birleş
havadiııi aöyleyiver. tik. Cenabıhak, irade etti. Şehid Pey· 

- Ah .. bir türlü dilim varmıyor. ganıber'in ruhu, benim ruhuma gir -
Nasıl söyliyeyi.m bilmem ki ... Maale ·jdi ... Gerek Cenabıhak ve gerek Şehid 
aef, Mukaddes Pederi kaybettik. Bil· Peygamber, hiç bir zaman sizi terk et
aen Cemil, o kadar müteessirim ki... miyeceklerdir. Beıtim vuıtamla. her 
- - Yaaaa? .. Vah, vah .. eminol ki türlü dua ve niyaziarınaza vakıf ola -

aevgilim; teesaürüne ben de samimi - ca klar, ve sizi himaye edeceklerdir ... 
ye tl e iştirak etmek isterim. Zavallı a· Aldığım emir üzerine; sizi, Cenabıhak 
dam .. muhakkak, fazla içkinin tesirile ve Şehid Peygamber namına takdis e
aektei kalbden vefat etmiştir. diyorum. Ve bugünden itibaren, Şehid 
-Hayır .. hayır .. hayır ... Alçaklar .. Peygamberin ruhani ve manevi siya -

caniler .. onu bir pusuya düşürmüşler. setinin başına geçiyorum. 
Rovelver kurşunile telef etmişler. Demişti. 

-Ne cür'etL Bu sözler, ne kadar mecnunane olur-
- Ne cür'et .. ve ne felaket... Bu sa olsun; öyle bir zamanda ve öyle bir 

felaket haberini alır almaz, durama • şekilde söylenmişti ki; ( Çariçe}; der
dım. Biraz teselli bulmak için, koşup hal bu deli Dahiliye Nazırının önünde 
sana gelmiye mecbur kaldım. diz çökmüş. ~ derin bir tevekkül ve iti-

- O kadar iyi ettin ki, sevgilim... kad ile haç çıkararak: 
Bugün akşama kadar, müteveffa Raıı- -Size .. iman ediyorum. 
put in'in ruhunu şad ederiz. Diye cevab vermişti. 

Ve .. etmişlerdi... Eski Romalılar 
gibi, uzanarak bol bol (Mader Şarabı) 
lçmişlerdi. Çünkü, müteveffa Raspu -
tin, bu şarabı pek çok severdi. 

* 

Çok gariptir ki, bu gülünç sahne ; 
birdenbire Çariçenin kalbine büyük 
bir teselli vermişti. Tıpkı, Şehid Pey
gamberin hayatındaki dua ve efsunlar 
gibi, o anda kendisinde bir hafiflik 

Başta, (Çariçe) olduğu halde, bütün 
l.\i~setmişti . . . Eğer şu anda Çariçenin 

Rasputin'e tapanlar, derin bir hüzün 
yerinde bir başkası olsaydı, hiç şüphe· 

ve keder içindelerdi. (Şehid Peygam· 
L _ ) siz ki, bu adamı tepeden tırnağa ka -
ocr için yasiara girerek, simsiyah ma-

. . . . . dar süzer: 
tem elbıselerı gıymışlerdı. . . 

1 
• 

Ça · k · k k .1 - Azızım ... S ız, ya çıldırmışsınız .. 
rıçe, yeme ten ıçme ten esı ~ h d d k"" · · hk " k 

· · fb d od d k" b"" ""k b veya u a, mev ıınızı ta ım etme · 
mıştı . a et asın a ı uyu a a • . . b"" 1 ·· ı·· b" ·ı k . . .. .. . .. ıc;;m oy e gu unç-- ır vasıta ı a urnaz· 
noz salıbın onunde dız çokerek, saat • 1 k t k · t" F k t be · 

ı e me ıs ıyorsunuz. a a , n sı-

lerce zamanını: · k d b d ı d - ·ı· zın a ar u a a egı ım. 

- Ey mesih!.. O mübarek adamı e-
limizden aldın. Bizi, mahzun ve mü -
kedder bıraktın. Hiç şüphesiz ki, bu -
na tahammül edeceğiz . . . Fakat, ya ev
ladnn .. sevgili (Aleksi) m ne olacak~ .. 
Şimdi ona, kim şifa sunacak?.. Ya -
rab!.. Ye ni bir muci7e ihsan et. Evla
dıma, yeni bir halaskar gönder. Çarlı
ğm taç ve tahtını boş bırakma. 

Diye, yalvarmalcia geçirmekte idi. 
Cenabıhak, Çariçenin duasını kabul 

etmi~t i . . . Aradan bir kaç gün geçer 
geçmez : bir sabah erkenden Dahiliye - · .. .. -·· -·. - .... 

---------------------------.., 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarindan 

Nevrasteni 

Pazar 

(*) 

Der; bu küstah ve mütecasir dahili
ye n azırını kapı dışarı ederdi. Fakat 
Çariçe, böyle şeyleri aklından bile ge· 
çirmediği gibi, bu yeni (mükaddes a
dam) a da mutlak bir şekilde itaat et
mişti. Onunla; tam bir saat, dua oda
sında başbaşa kaldıktan sonra; yor -
gun ve bitab bir halde, yatak odasına 
çekilmişti. 

Dahiliye Nazırı Protopopof, bu ilk 
oyunu muvaffakiyelle oynıyarak za -
fer kazandıktan sonra; asıl mahareti
ni göstermiş .. Çariçenin kendisine o -
lan iman .ı,re itikadını büsbütün sağ -
lamlaştırmak için, derhal vilayetler -

1 deki adamlarına ve hususi aja~ları -

ı na emir vermiş .. Çariçeye, _h~dsız he -
sabsız mektuplar göndertmıştı. 

Geniş Çarlık ülkesinin bin bir köşe
sinden gelen bu mektupların meali de, 
şu ndan ibaretti: 

[Hatmetmeib !.. 

Şehid Peygamberi rüyamızda gör • 
dük. Kendisi; (Dahiliye Nazın Pro -
topopof) un ruhuna ıirdiiini.. ve onu 
Çarlığın beka ve selimdini teriline 
vekil ettiğini aöyledi. Çarlığın üinid 
ve istikbali olan ( Çaroviç Aleksi) o -
nun duası bereketile Y8f•yac:ak •• (Mu
kaddes Çarlık), her türlü felaketten 
mesun kalacak ... 

Size takdim edilen bu 

Yazan : Celal 

Sama maden ocaklarında çalış 
başladıktan sonra istihsal ar 

esirlerin yüzleri güldü. 
Maden ocaklarında çalışan muztarih - Hava~ızlıktan tıkanıyordum, 

işciler nihayet araya araya güneşe ka- mellal (1) Canımın bojaz.una geldi
vuşmuşlardı .. ve uzun yıllardanberi ız- ğini duydum .. yüreğim çarpıyor. Mü
tırabı yenrneğe çalıttıkları için şimdi saade ediniz de şuracıkta biraz dinle -
- mahkumiyetlerini bir an için unu ta· neyim! 
ı ak - kendilerini hayata karşı muzaffer Sama işeiye bir tas au verdi: 
sayıyorlardı. Bunun için hepsinin yüzü -Otur burada. Hava al biraz .. tim-
gülüyordu. di iyile,irain t 1 

Ve bu yüzden, yıllardanberi kam • JfCi bir tas auyu son ciandasına ka • 
çısı altında inledikleri Tankut'a karşı dar bir nefeste içti .. sözleri açıldı. 
her işeinin ruhunda bir isyan duygusu -Çok susamıtım. Beabelü bu fena,. 
belirmişti. İşciler artık Tankut'un yü· lık susuzluktan gelmit. lçime bir fe -
zünü görmek istemiyordu. rahlık çöktü. 

Gariptir ki, işeilerdeki bu duygu • - N erel isi n sen? 
nun doğuşunda Sama'nın hiç bir tesiri - Nipur'luyum .. 
olmamıştı. Sa ma hiç bir işeiye : - Sacağında ince bfr zincir var .. 

-Sen Tankut'u aevme .. ona isyan suçun ne? 
et.. o, fena bir adamdır. İşci içini çekerek cevab verdi: 

Dememişti. Sama, zaten Tankuttan - Ellj arabamaden lafımaia mah-
bahs bile etmezdi. Bir gün Sama ba- kum um ... Suçum bir aenç kızı yolun
kır madeni çıkaran işeilerio çalıştığı dan sapılmaktır ama .. uıl suçlu ben 
kuyunun ağzında duruyordu. lşciler ~ değilim. 
den bir kaçı k uyun un ağzına hava al- - Ya kim .. ? 
mağa çıkmışlardı. Bu işciler arasında - Odur. Kendisi .. 
ölüme mahkum bir suçlu, Samayı gö- - Yolunu keııtiğin kız mı ) 
rünce durdu .. ve alnından akan kirli -Evet. Fakat, ben auçauzum, mel· 
terini elile silerek gülümsedi: la! Ben kimsenin yolunu keamedim 

-Seni bu kadar yakından görme • ömrümde. O, her sabah benim yolu -
miştim, koca aslan 1 Seni hangi ana mu beklerdi .. beni çok severdi. 
loğurdu? Sen saray meydanlarında 
Küheylanların üzerinde perende ata • 
rak seğirtecek bir yiğite benziyorsun t 
Gudea, senin gibi bir aslanı, bu cehen· 
nemin içine nasıl attı) 

(1) Profesör (E. Herzfeld) in Sirtel· 
la harabelerinde bulduju ldtabelerde 
bu kelimeye sık sık rastlandığma ba • 
kılırsa: (Efendim .. yiğitim,. ustam.. aa· 
lanım .. ) ınanasında kullanıldıiı anla • 
şılınaktadır. 

-Ya sen .. ? 

aldatma ve avutına 
Sen yalan söylüyor•uıı 
li yen odur... Ne 
yorsun burada? 

- lk i yıldır.. . 
- Kaç araba rrıadeP 

kadar? }d1V 
- Yirmi arabayı b~ 
- O halde üç yıl 

demek? '-
- Eh .. üç yıl için~ 

den çıkarabilirserrı. c 
lacağım. ~ 

Genç mahkum. 
yaklarına kapanarak 

Ölüm mahkumunun bu sözü, yıldı
rım çarpmış gibi, Samanın beynini bir 
anda altüst etmişti.. bereket ver~in 
kendisini çabuk topladı .. kaşlarını ça
tarak c eva b verdi: 

- Ben buraya kendi isteğirole gel
dim. Gudeanın emrile burada çalışa • 
cagım. 

Şiddetli Soğuklarm 

- Desene sen de, burada bulundu
ğun müddetce, bizimle beraber güneş 
görmemeğe .. dünya görmemeğe .. mes·- 1 

ud insanlardan uzak yaşamağa mah ~ 
kumsuni 

Sama Sumerli bir zabit olsaydı, bel
ki o dakikada içinde bir isyan arzusu 
duyacaktı. Fakat, kendisinin de Suz'lu 
bir esir olduğunu düşünerek kendini 
tuttu .. mahkuma cevab vermeden vü
rüdü .. başka bir kuyunun başına ~it
ti. 

Bu kuyunun başında da iri boylu 
fakat zayıf yapılı bir gençle karşılaş ~ 
tı. 

Ocak işeisi göğsünü güneşe vermiş, 
hızlı hızlı soluyordu. 

Sa ma işeinin-ranına sokuldu: 
- Neden çıktın kuyudan .• ? 

Nöbetcl 
E ... czaneler 
Bu cece nobetci olan en;aneler ~unlar -

dır: 

İ!ltanbıal c ibelindekiler: 
Aksarayda : <Şeref>. Alemdarda : fEsadı . 

Bakırköyünde : <İatepanı . Beyazıdda : 
<Asador VakramL Eminonunde : <Beşir 

Kemal, Cevad>. Fenerde : tHiısameddln). 

Karagümrükte : (Kemall . Kbçükpazar

da : <Necati>. Samatyada : ( Erofilos ı. 

Şehremininde : (A. Hamdll . Şehzadeba

şında : (Hamdl ı . 

Reyollu cihetindekUer: 
Galatada : (Sporidisl. Haskoyde : (Ba r

but) . Kasımpaşada : (V ası rı . Merkez nn

hlyede : (Kanzuk, Güneşi . ŞlşlldE' 

!Hnlkl. Taksirnde : <Taksim, İtlmadı . 

Üsküdar - Kadlköy Ye Adalardakller: 
Buyükadada: (Şinasi). Heybcllde : l'la

naşL Kadıköy Sötütıüçe.ş.ııcde : (Hulusı 

Osmanı . Kadıköy Munkklthanede : (Sa

adetı. Üsküdar Çartıboyunda : (İttlhatl . 

Dağuracağı tehlikelere karşı 
En iyi Koruma Çaresi 

ÇAPAMARKA 
Bu nc;fla g1dan1n 15 gramlik 

Her yerde 5 kuruştur· 

Akay letmesi MüdürlüğÜ . 
Haliçte Unkapanı köprüsü yanmda demirli ve ldare.-i,ilf 

Haydarpllf& vapuru açık arttırma ile aablığa çakanlllllftıt• 
Arttırma 5/Şubat/937 Cuma ııünü Akay tefler 

batlıyarak 16 da ibaleti yapdacağmdan talipterin --.tfnaı.--

re itletme tefliğine ve % 7,5 ıüvenme ve arttii'IIIA 
mene gelmeleri. 6t460» 



. --~ tlıuıı laylada) 
~t'k kılıfıkı ~ makaleleri· 

ka\'rı ıgı içindeki ii-
Yatak d' 1 har On • me-

bır d etnağas un Siyah Süs 
k:a~ını daı~~? aŞkından 
ki lldısirıd oyıe gec~lcr· 

Yakııı d~~ dinlemiştik. 
o erenlthnse tlarından baş-
hıan... Yoktu Ç" k .. 
~t -.... ıı,, ne . un u 

olurını de tek sa tın 
lle oı .. UŞtu. ~asıl k" 

)o~ '11Uiun ı o 
ur. Şah u bile bu • 
ltait a:.ıbeddin Süley • 

--~ da öldi.ilcr. 
~rı k" linden s~r-

Ha.ılırı 

l
S() Cinai 
tl() l.J._J;' Bir metresinin tutan 

'-'\b& • '\' tr)i k~ o) halısı 650 kurut 
ı.~· oko ~\1) "tirı liit ll 220 )) 

' ~ ll'ıtıtt\lr. ~u olan yukarda cinsleri yazılı malzeme açık 
~~·h ıc_l\ - rlnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

' lll~::~ Yllzıh vesika ve 40 lira 87 kurutluk ilk temi-
~..ı _ h\ll\ln 1 e heraber 25/1/937 pazartesi aünü saat 14 de 
~.ı~ 

11 
lll-tıdırlar. (B.) ( 81 ) 

~Oaıir,ao * * 
)~ '"" tthki kuru, olan Kadıköy ile Haydarpaf& arasındaki 
~~~ta 'ltıUill·~tı açık eksiilmeye konulmuttur. Ketif evrakı 
'~~ ~t 8~~~liiğünde görülebilir. Istekliler 2490 N.lı ka -

l/937 ıra 12 kurutluk ilk teminat makbuz veya mek
Ptı.rtesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu-

~ (8.) (94) 

~)~u * * ~6 ~a ait resmi mühür ıaıp olmuttur. Yenisi 
0 adıiı ilin olunur. (8.) ( 453) 

SON 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Aceateler:: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42352 - Sirkec:i Mühürdarzade 

Hao Tel. 22740 '--·· lmroz Postasi 
24 ikincikinun 937 tarihin

den itibaren lmroz postaJanna 
başlanacaktır. btanbuldan PA
ZAR günleri saat 9 da kalka
cak olan bu postalar aynı gün 
akşanıı TEKiRDAGINA vara· 
ak ve Te kirdağından sonra 
~ELlBOLU, LAPSEKJ ve ÇA
NAKKALEYE uğrayarak IM
ROZA kadar gidecek ve İm
rozdan dönüşte yine aöynı iske
Ieiere ve aynca ŞARK YE uğ
rayarak Salı günü sabahı Te
kirda ğın• varıp kalkacak Te 
ayni gün alqamı latanbula dö-

"404 necektir. " 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün .gün arasız açıktır 

----- --· 

ı [ lnhisarlar u. Müdürlüğünden · -
10000 Kilo kalın vakum yağı (Otomobil) 

5000 >1 n >ı >> ( Dizel için) 
>> Makine n 5000 )) 

1. _ Yukanda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme tartnamesi muci-

bince pazarhkla satın alınacaktır. 
ll._ Pazarlık 5/11/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kaba

tatcia )evazım ·v; mübayaat tubesindeki Alım komisyonunda yapılanl:tır. 
lll. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden al mıbi 

lir. 
IV. - Istektilerin pazarlık için ta.yin edilen güri ve saatte % 7,5 r-üvcn· 

me paralarile birlikte adı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. ( 454) 

* * 
1 - Şartnamesine ekli listede ölçü ve mikdarı yazılı u240JI kilo i· i cins 

su alır çelik pazarhkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 3/ll/937 tarihine rasthyan Çar,amha günü saat 14 de Ka

batatta Levazım ve Mübay~at Şubesindeki Alım Komisyonunda yr.p·la • 
caktır. 

3 -- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden al•- ',ilir. 
4 - İateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 gi: ":'lme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilim olunur. u390)) 
-------- --

Ziraat V e kiletin c_ en ; 
Sivil ve askeri sanat mekteplerinin makine ve de ır ircilik l ı 'm

larından mtzun veyabut ta çifaiklerde ve ziraat müessesf l!.' ıı de 
baktör ve :ıiraat makinelerini kdlanmaya hakkıyle cğıenni~ olup 
ta yeni açılacak ziraat işlerinde i~tihdam olunmıya talip bulur c> lar
dan sanat mektebi mezunlannın şahadetname auretlerini, diğ , leri· 
nin ehliyet vesikalarını ve her iki kısım talibin de şimdiye l·adar 
bulundukları işlerden almı~ oldukları hüsnü hizmet vesikalan il .:- üçer 
kıt'a fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekiletimize 
göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilin olunur. 

"32, "157, 

Lira K. 
161 60 

932 55 

2Q2 10 

3060 

202 92 

333 89 

Beyoğlu ValufLır \la ı ı ı~ ı J 
Satılı k mahlüller 

Lira K. 
13 Beyoğlunda Şeyhülharem Hüseyin ağa Sultan çeşmesi 

70 

16 

sokağında eski 7 No:lu 139 metre murabbaı arsanın 

tamamı 

Kuımp.,..da haca Ferhat mahallesinde 508 metre 37 
santimden ibaret hacı Ferhat camii ve metrutahaneai ve 

tqlan. 
FmcbJdıda hacı ReceP, mahallesinde Yağhane sokağında 
6 No:lu 91 metre 90 santimden ibaret ananın tamamı. 

O 30 Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde Irmak ır.oka ... 
ğmda eski 9 yeni 27 No:lu 43/5 metreden ibaret aru-

16 

nın tamamı. 

Beyoğlu Şeyhülharem mahallesinde Macar caddesind • 
91 No:lu 121 metre 28 santim ananın tamamı. 
Beyoilu Feriköyünde Ayazma caddesinde 38/6 No:lu 
340 metreden ibaret ananm tamamı. 

Yukarda yazılı maliann mülkiyetleri ııetin para ile ve on bq cün müd -
detle açık arttırmaya çıkanlmıtlır. Ibilesi 3/Şubat/937 Ç&ll&mba aünü saat 

011 
~e komisyonda yapılacaktır. lateklilerin yüzde yedi buçuk pey para

larile Beyoğul Vakıflar Direktörlüğü ın&blWit kalemine gelmeleri <<223» 

f Oksürenlere : KATRAN &AKKI IKBBM 
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SON POSTA 

1;, G I!TiAI!:N~~ENi 

[ 
AAIWOSUDUR 

BIR RADYO ALMADAN EWE"
BILMELISINIZ KI, 

R. C. A. 35 senelik bir teçrübenlti mahl 
sulüdür. • 

R. C . A. Insan dlmaOo gibi ltiiyen - ve net• 
r.lyalon kudretıni k o nt ro 1 eden 
elekirik bir dlmaQa maliktlr. 

R. C. A. Istasyonların yerini tayin edef\ 
elektrik bir g6zle ttler. 

Jt. C. A. non bütün lambalan çelildendır .. 

Jt C. A. den OSTON RADYO MEVCUT 
DEG.ILDIR, Ç O N K 1 R. C A. 
DONYANlN- BOY OK RADYO 
fESKILATINA SAHIPTIR. 

va SU 
ifTANBU L• AN KAiıA • i ZMiR 

R.C.A. 5 T ·<4 5 lemb:i. 
• v•e$1ye So!ı; 160 Ura 

• • T. 
Kanzuk Saç 
JUVANTiN 

Kumral ve si 1ah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanınakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve .. 
ren tanınmış yegane 
s ıhhi saç boy .:ılarıdır. 

iNGiliZ KANZUK · 
ECZANESi 

BEYOGLU- İST AN BUL -
Pille ri, 

Fenerleri 
ve bilhassa 

OAiMON 
Ampullarıada 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

Heı· yerde Dalmon markusını ısrarla isteyiniz. 
Umumi depolar: "Tüiit8'k8.1e 51 No. lu Poker blÇltKlan deposudur. 

' lw.•lrde 1 HUsnn Öz Ödemişli. Suluhan civan No. 28/~ 4111-~ 

Dr. lhsan Sami ' 
ÖKS ÖK Ş U U 

Öksnrnk ve nefes darlı~ı, bo~ınaca 
ve ktzamık oksnrnkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. • 

--------------
Son Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL -

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santirn) 
sayılır. 

2 - Sahilesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

: ı - COO kuru., ı 
: ı- %50 • 

:3-200 • 

Sahlte 

c- 100 • 

Di~er yerler : 60 » 

Son sahlfe : - 30 • 

3 - Bir santirnde vasati ( 8) keli
me vardır. 

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

1 Son Posta Matbaas• 

ı 
Ncşriyat MüdUrU : Selim Ra:{Ifl EMEÇ 

1 
( .\.Ekrem U~AKLIGIL 

SAH1P L.ER : lS. H:ıgıp E:\lEÇ 

1,.1 ca 

Köylü, Şehirli, 

herkes 

PO t< 
Siz de 
markasını 

Dev.et Demiryollari ve limanları işletme Umuın 
it Beşinci işletme mıntakasında Fevzipaşa- Diyarabe~, 

kilometre 293- ~94 " Fırat- Bekir Hüseyin , arasın p 
kırdırılmak suretile " 10,000 m.3 , on bin metre ını((ıltd"• 
ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltmeye konuJınllŞ 
bedeli "10900, on bin dokuz yüz liradır. 

Eks.ltme 26/l/937 Salı günü saat 13 de MalatY
11

1 
dahilindeki Beşinci İşletme Komisyonunda yapıiacaktl • 

İstelditerin 2490 No. lu arttırma ve eksiitme ve 1 

fikan ve şartnarnede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle. 
makbuzlnrile t slim şekline göre fiyat teklifini haVI 
yazılmak suretile eksiltme sa:ıtinden bir saat evvel ır:~ 
Malatyada 5. nci İşletme Komisyon Reisliğine verJlll! 
bulunmaları ve teklif sahiplerinin de eksiitme günU 
bulu'lmaları ve ayrıca izahat almak ısteyenler de 
Müc'ürlilğüne müracaat~ edebilirler. tP' 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel şaı t~B 
yonunda ve Mala1 yada İşletme kaleminl' e, Ankara : 
ve Haydarpaşada Yol Başmüfettişliğinde parasız olara 


