
L . 
1 

Yazı ifleri telefonu l 20203 PAZARTESI 25 - lKINCIKANUN 1937 ldue ifleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kuruı 

avam1z müsbet yola 
Sancağa verilecek id-a-re_ş_e_k-li 

girdi 

llıuhtariyet, daha doğrusu bir 
geniş bir 

istiklaldir 

lJış Işleri Bakanı Vekilinin ''Son Posta, ya beganatı: 
. 24[Hususi Muhabirimizden]- Sancak-Şükrü Saracoğlunun bu hususta söyliyecekleri
e~afında bugün gelen maliimal üzerine nin kafi olduğunu bildirdiler. Kıymetli Vekile 

h ınet lnönüne müracaat ederek son döndüm. Şükrü Saracoğlu mütebessim,şu cevabı 
etti akkında kendilerinden bir tek kelime verdi: 
t:ı· " -24 Saatfenberi davamız müsbet bir 
reın 8aşvekil, Dış Işleri ~akanı Vekili yola girmiştir., • 

~rahhaslar1~1za yeni ~~~-~~~ 
talimat gönderildi 
. i!I~r dün, Mareşal Çakmağın 
Celle~ıle kısa bir toplantı yaptılar Cenevftde büyük bir foallyoı güoloren murahhaslar: Nurnan MenemencioCiıı. 
~ede Jıat'i neticenin elde edilmesi kUVVet/e muhtemeldir Tevfik Rüttü Aras ve Hasan Rıza 

8da Cenevrede hukuki teferruatın tesbiti ı 
2s 
--~~UsUst ·-

•letı'""lla dohu InUhabirimlz· 
haberı c:n~vreden 

()larak er butün tah:· 
f Cunıartesi gü· 

.. \le gf't> aaı bir gün 
~r· -,. \'akte d • 

b~de iki tar ogru San 
. ır anıa af murah 
ldi. Şinaya varıldı 

it ~ltara . 
..., htdi~ı· a.. ~IYasi maha· 
~\tt t:ı 'IJUY"k &da hak· u akisler 

()lan un olan fikir 'be ll()ktaı anıaşına esas-
,, bu~~~ farklar 
~ fatlt de\Pıun ıkı taraf mu 

lq ların d edecek gö-
~ ~ edi!~ b!~ hal SU· 't· egı nıerke

Olct\t 1 ()lduğ 
lll anı u gibi görme-

!St\tr ~lan Fransız 
lrltnıy ~oktalarda 

~n ~k acagı ümit e· 

.. etrafında çalışıimaktadır. Fransız 
Haricive Nazırı M. Blumla görüştü 

Cenevre, 24 Anadolu Ajansının hu· 
~usi muhabiri bildiriyor: 
, Bu sabahki Jurnal de Geneve gazete 
,si İskenderun meselesi hakkında şun· 
ları yazıyor: 

Dünkü cumartesi günkü ikonsey içti· 
ma devresinin belki de en mühim günü 
olmuştur. Müzakerelerde bir dönüm 
noktası teşkil etmiştir. Sancak mese· 

' lesi hakiki bir terakki göstermiştir. 
l'ürkler ve Fransızlar dün gece 19 da 
mütekabU aniaşma projeleri teati ey· 
l~lerdir. Iki heyeti murahhasa son· 
ra saat 21 ,30 da mezkur iki projeyi te 
lif etmek üzere Milletler Cemiyeti Ge· 
nel Sekreterliğinde bir toPlantı yap-

Jillflardır. 
lsveç Haficiy• Bakanı Sandler ve İn 

glliz Hariciye Bakanı Edenin de hazır 
bulunduju bu toplantıda esas itibarile 
bir anlqma elde edilmiştir. 

,-------------~~~~~~~------------~ 

r 

• 
Işler yolunda 
Ankarada bariz bir 
memnuniyet havası 

göze çarpmaktadır 
Daha altı ay evvel Monlrö konferanaında kendisinin beynelmilel mev-

kiinin ne kadar kuvvetli olduğunu görmek veailesini bulmut olan 

TORKIYE Bu mevkiin yükseklik derecesini bu defa da bu vetile ile 

ileme göstermit oluyor... Nihayet bütün Avrupa davamızın ehem· 

miyetini ve isteklerimizin verilmesinden hafka çare olmadıima aııla&L . 
( Ankaraya giden arkadaşımızdan telefonla) 

D ün akşam ~aat sekize doğru 

bazı radyo merkezleri fena ha 
berler neşretmişlerdi. Bu haberlere 
göre Fransanın ilk görü~ tarzında ıs· 

rarları üzerine Cenevre müzakere1c· 
rinin neticesiz kaldığına inanmak i· 

Muhittin Bqen 
(Devamı ı ı ind say'ru) ~balta ı 

l '~ l()Plann srnet İn· Eden, Tevfik Rtittil Aru •• 
-.att ._1::: tetkik M. Delboala IÖI'Üfüyoı 

DelboB Ue Vienot tarafından tevd.i 
olunan metinler Ankara hükUınetinin 
tasvibine arzedilmek üzere bir anlaş - ~;;;;:::;:::;;;::;::;;;;::;;;;:::::;=:;;;;;;:;:::;;:;:;;;;;:::;;;;;;;:;;;;;::;:;::::;::::;;~~ 

(Devamı 11 inci sayfada) ll ) (Soa Pottta ruaamıaıa bir kompoıı.yoaa) 

~sla \1- Bulgar paktı ı Tü_:~-ltaly~n 
~~ Goruşmelerı 

~"''e,;:;-~adda imzalandı Ve Almanlar 
~~~ et lt ... 
~ &iJ ,.asında bozulmaz bir dostluk ''Roma ile Ankara Akdenızi 

~. llıt ı-eceği ni bildiren mukavele bir sulh unsuru haline getir 
(lttq~ı llıaddeden ibarettir mekte menfaattardırlar, 
~ll&h) ......, V - B I' n 24 - D. N. B. Ajansı bildi· 

~esini ~goslav . Muahede bugün saat 11 de Yugosl~v . e: ~ !. .. Aras ile İtalya Hariciye 
8e~n :a ımza et- ya narnma Stoyadinoviç ve Bulgarıs-ı rıyk~~· uC~u o ara;,ında <ierpi!O: edilen 

Ulgar B d K " . f t ·~fmdan Ba anı ıan ~ 
h aş tan narnma a oseıvano aı... ı ··ı"k ttan bahseden Koerrespondans .. a"lak b ' . 1 t mu a a 

ır ımza anmış ır. (Devamı 11 ind sapada) 
(Devama t ı bad aayfada) 

Istanbul dün zorlu bir gün geçirdi 

L... 

Dtınkll tipi altmda l.taabul 80bldaruwa 



Z Sayfa 

Hergün 
Dünya salhü için 
Garp demokrasisinin 
Yeni hamleleri 
--- Yazan: Muhittin Bircen -

Geçenlerde, garbi Avrupa ve §i -
mali Amerika demokrasilerinin, 

dünya hayatını tanzim için, büyük bir 
hamle yapmakta olduklanndan balı • 
sediyorum. Sulhü muhafaza, iktısadi 
hareketi ihya, demokratik fikirlere ye
ni bir canlılık verme esas:arı üzerine 
kurulan bu hamlenin muhteıif devir -
leri muhtelü safhaları ve muhtelif sa
hal~rda her gün göze çarpan tezahür -
leri vardır. İngilteıe ile Amerikanın 
riyaset ve Fransanın iştirak ettiği bu 
hamlenin bugünlerde yeni hareketle -
rini gösteren yeni hadiseler vardır. 

* Buhranı kat'i su ette yenmiş o!an 
ingiltere ile Amerika arasında, Fran
sızların da iştirak ettıkle .. ı b'r takım 
konu~maları daha i'{'~· ·e gö•ü .. mek ve 
bu arada. mümkün< ' l:-azı mi.ısbet ne -
ticelere varmak ÜLP e, son günlerde 
ingilteı eni n ticaret nazırı Arnerikaya 
gitmıştir. Nazırın arkasından bu de
fa da Fransa Arnerikaya yeni bir sefir 
gönderiyor.Bu, Fransanın son senelerio 
de, Lcon Burjuva devrinden Blum 
devrine k,1dar bir çok defa nazır1ıkla -
rında bu 1unmuş olan bir demokratik 
iktısatçısı olan Jorj Boned'r. Fnmsanın 
iktısadi \'e mali hayatı ile çok meşgul 
olmuş ve bu sahada daima dC'mokratik 
fikirleri müdafaa etmiş olan bu zat, 
Arnerikaya alelade bir diplomat, bir 
sefir olarak gitmiyor. MiHetler arasın

İnsan medenileştikçe evvela yuva
sını, sonra mahallesini, daha sonra 
şehrini, en nihayet te bütün yurdunu 
benimser, yapar. ta •. ıir eder, günden 
güne yükselmesine çalışır. 

L ir gecet:e kıvırcık 
Olan saclar 

da mı,ıallakta duran bir takım mali ve Bir kız olsanız, uzun düz saçlarınız 
iktisadi meseleler üzerinde nihayet bir bulun~ ve bir sabah yataktan kalkıp 
kat'i t sfiye muamelesi yapılmasına 'da aynanın karşısına geçtiğiniz zaman 
şid~etle tarahftar ~u~uRnduğulndl an bal~ - saçlarınızı Arap saçı gibi kıvırcık oldu-
sedılen euro urreısı uzve t e ma ıye ~ _ . 

'k t 1 ı · · du"n •a "l - .. .. gunu gorsenız, ne yaparsınız) ve ı tısa mese eıerını ) o çusu u- .. . . 
zerinde konuşmıya gidiyor. Programın Avustral~ada ~~ hiıdıse ha.kı~ten 
içinde harp borçlan meselesinin tas·- olmuş ve Mıs Maısıe jelland ısmmde 
fiyesinden, beynelmilel para işlerinin genç bir kız bir gün sabahleyin yatak
katı bir nizarn altına alınmasından o- tan kalkınca, saçlarınan kıvırcık oldu
tarşi gayesile muhtelif milletler tara - ğunu görmüş, eski saçlannı çok sevdi
lından konulmuş olan tahdidatın kal- ği için, bir gecede tarak işlemiyecek 
dırılınasına kadar geniş bir prograrn hale gelen saçlarile çok uğraşmı' fakat 
vardır. .. . muvaffak olaıilayınca delirmiştir. 

İşte, bugunlerde bu mcm1eketlerın Doktorlar bu işin sebebini aramak-
ehemmiyetle mesgul oldukları mesc - la ld .. 1 
Jelerin başında b'unlar vardır. mBeşgu u~ler. .J. b l * oru ı e so1 rasına a 

Bu hareket, bu tzavret, bu hamle. nakleden adam 
nereye kadar gidecek? Acaba, güniin 
birinde bu memleketler birleşip: «Biz 
klering usulile, yahut takas volile mü
badele yapmıya taraftar defriliz. Kon
tenjanlardan da bıktık. Kim bizimle a
lış veriş yapmak isterse serbest döviz 
le iş görrne~i göze almıya mecburdur!:ıı 
tarzında bir kaide koymıya kadar gi -
decekler mi? Bu, ve buna benzer tarz
da bazı şeyler yapılması ihtimalleri 
çok kuvvetli olduğundan iktısadi bün
yesinde ve tP..şkilatında büyük bir de· 
ğişme hadisesini tahakkuk ettirmeğe 
ve bu yolda da yukarıdaki usullerden 
istif~deye çalı~an memleketimiz iç:n 
cidden büyük cheınıniyeti olan bu ha
reketi herkesten ziyade biz dikkatle 
takip etmı:>i'!e mecburuz. 

Garbi Virjiniyada James Gwynn 
isminde bir adam bir gün mutfağın du· 
varında bir çukur görmÜf, içine baktı
ğı zaman arıların orasını kendilerine 
yuva yaptıklarını anlamış. Hergün o-

raya gelir, ve istediği kadar bal alırmıf, 
duvar içine yuva yapan arılar günde 

:~ kiloya yakın bal yapıyorlarmış. 
James Gwynn hergün duvardan bal 

almaktan usanmış, musluklu bir las
tik boru bulmuş ve duvara raptetmi~. 

Musluklu tarafını da yemek sofrasına 
kadar uzatmı~. Şimdi musluğun ağzı-

nı açıyor ve tabağına bal boşaltıyor· , 
muş. 

Şurasını lı::at'i surette bi1meliyiz ki ................................. -............ • ·-·-
yaptıkları bütün devlet miidahaleleri
ne rafunen ikhsadi hayatta hiç olmaz· 
sa bugünün ihtiyaçlarına uygun bir Ii· 
beralizm davası güden bu memleketler 
bir şeyler hazırlıyorlar ve hazırladık· 
ları şeyleri de parça parça tatbıkat sa
hasına çıkaracaklardır. Bence, demok -
ıasi dünyanın reisieri olan memleket • 
lerin pek yakında bir takını şeyler ya
pacaklarında şüphe yoktur. Yapılacak 
şeyleri kestiremiyorum, fakat, bir ~ey
ler hazırlanmakta olduğunu elimle tu
tar gibi görüyorum. 

* 

muhtelif gidişi ya telü etmek mümkün 
olacaktır, yahut ta yeni bir harbin, her 
şeyi toptan temiz.lernesi lazım gelecek-
tir. 

Garp demokrasileri bu iki karşılıklı 
gidiş arasında bir çarpışmaya mahal 
vennemek içindir ki işte bu hamleyi 
ynpıyorlar ve bir iktısadi sulh hazır -
lamıva çalışıyorlar. Siyasi sulh bu ik· 
tısadi sulhtan doğacaktır, diyerek bü
tün gayretlerini bu tarafa çevirml§ler
dir. 

Bu vaziyet karşısında bizim 
gibi memleket1erin sürprizler karşı
sında kalmamaları için dünya hareketi
ni daha fazla takip ederek kendilerini 
her gün inkişaf eden yeni şartlara uy
durmaları lazımdır. 

Muhittin Birgen 

OST~. 

g Vatan Işlerinde elbirllğll~zım a 

İçinde oturduğwnuz ev, gezdi
ğimiz sokak, banndığırnız şehir, da
yandığırnız yurt medeniyet Aleminde 
hakkı olduğu mevkle henüz erişme
miş ise, bunun mes'uliyeti doğrudan 
doğruya bize yüklenir. 

,, ' , ' 

1 1 1· 
' 1 tl 

Mes'uliyeti calik.adarlara:. bırak • 
mak haksızlı.ktır. Belediyeyi de, hü· 
ldmıeti de, devleti de biz teşkil edi· 
yoruz. Vatan el birliği lle yükselir. 
El birliği ile kuvvet bulur. 

ARASINDA) 
~-------------------------· 

HERGUN BIR FlKRA 
Ad1 anlls1n istemit 
Adamın birini vali olarak marnur 

bir viliyete göndermişlerd.i. Vali 
vilayeti gezerken soruyordu: 

- Bu çeşmeyi kim yaptırdı? 
- Selefiniz.. 
- Bu uıektebi kim yaptırdı? .. 
- Selefiniz. 
Neyi sorsa, selefiniz diyorlardı. 
Üç rün sonra vali batka bir vila-

yete tahvili haberini aldı.. Derhal 
emir verdi: 

1 
- Viliyet koııağmın önündeki 

pzel çeşme yıkılsm! 
Emri yerine getirdiler. Fakat me 

raklınm biri sordu: 
- Çeşmeyi neye yıktudmaT 
- Elimden be eelirdi Jd, yapd • 

mış ne varsa sordum! Selefmiz yap 
tırdı, dediniz.. Ben hemen butadan 
gideceğim; birşey yaptınmam. BeD 
den sonra gelecek vali 'bu ~eyi 
kim yıktmlı, diyince: 

- Seleimiz! 
Dersiniz de, iyi kötü, ltenim de 

Boğa güreşçilerinin 
Kazançları 

Boğa güreşi lspanyada çok taam
müm etmiştir. Boğa güreşçilerinin k~ 
zançlan çok fazladır. İçlerinde milyo
ner olanlan vardır. Fakat boğa güref-' 
çileri her gürqte ölüm tehlikesine ma
ruzdurlar. Güretin sonunda iki ihtimal 
vardır: Ya para alacaktır, yahut öle
cek. 

Kadın jüriler merhametli 
olmuyorlar 

Nevyorkun tanınmıf bıkalıların-
adım anılmıs olur. 

• ~ • dan, ekspres soyguncusu, Guarina ni-
Kristal palasa hayet polisin eHne dü~mü~. ve tarihte 

Benzeyen bir Jıolltümlü ilk ?e~a ~.la~.ak kadın jürilerden b.ir 
hey etın onunde muhakemeye çekıl-

Bala kıgafeti miştir. 
Kadınların hislerine hitap ederek 

onları aldatacağını sanan haydut, u
zun ve yanık bir müdafaada bulun
muş, ara sıra hüngür hüngür ağlamış, 

Sözün __., 
Biz ve onlar 

kalfayEa:. . ·n keroi~i 
- tı sızı , . it1 
Derlerdi. Onlar ıÇ 

lemiyorlar. ~ 
Biz. yani dünun 

lar vani bugünün 
bir. ~ihetten biribi 

Bı'zi Hocanın .. · tte•· 
ter· davak cenne 
dö~erlerdi.. On.ıarı orı 
Iivor. ama gaııba 19r . •O" 
dükleri r!ibi döVU) 
li bir mektepUnin 1 
kında bir iddiada bU 
de Gazi Osman pası .. 

. eJcte~ 
tı mektephye rn. w ı ni 
dan dayağı çektig 

hakimlerin, analık, karılık hislerine ------~ 
dokunmuş, velhasıl türlü hakkabaz
lıklar yapmıt. Fakat sonunda, bu gibi 
oyunlara papuç bırakmıyan kadın jü
riler tarafından <<maznun suçludur, 
kararile» hayduda on sene ağır hapis 
cezası vermişlerdir. 

Dünyanın en küçük begtiri 
Qünyanın en küçük ve cüce bey-

. . giri Londra hayvanat bahçesinde bu-
Londranın methur bır Krıstal pa- I k d B be · b'' "'k b' r· un.ma ta ır. u ygır uyu ır nno 

lası vardı, geçenlerde büyük bir yan- köpeği ceaaınetindedir, ve daima ku-

gm bu palası kül haline getirdi. Palası c~ta büyütülmektedir. Uzuvlan bu 

sevenlerden bir tanesi kendisine pala- nisbet dahilinde küçüktür. 
sa benzeyen bir kıyafet yaptırdı ve Hayvan bütün hayvanat bahçesi
resimde görüldüğü veçhile kostürnlü nin göz bebeğidir. Oradaki mütehas-
balolara devama baslndı. sıslar bu beygirin böyle kendine mah-

Ak Y
.asak old .. sus bir cins olmayıp cüce doğduğunu 

sırmanın ugu .. 1 k d' 1 
l 

k soy erne te ır er. 
bir mem e et Agakla yazı .. ı 

--" ;:1~·e·s·,u· ·,· olıı.". IYtl~Lıı Danimarkada grip hayli almış yü- Viynnah bir muhteri pedallı bir ya- .H'J ~., 
rümüştür. Buna çare olarak Kopenhag zı makinesi keşfetmiştir. Bu makine iiftJtl 
sıhhat müdüriyeti şu kararı vermiştir: ile. dakti)o makinelerine nazaran, dört g 'h&Ye' 

<1Halk aksırmayacak !« defa daha sür'atli yazı yazmak imka~ Fransızlar, nı ff"'~ 
Şimdi yolda ve umumi yerlerde ak- nı hasıl oluyormuş. Bu makinenin ih- keşfetmeğe ırıu~a eti? 

sırandan ceza kesiyorlarmış. Aksınğı tira heratı alınır alınmaz aatışı fevka· pagandanın ku"" 11),t 
olanlar evden çıkmıyorlar, yahut ta bu Iade artmış ve muhteri kısa zamanda rendikten sonra'.0ıer ~ 
işi gizli görüyorlarmış. zengin olmuş. Niste tatbik etrtl~~rıi 

li neticeler verdı 
t bütün memlekete 

Esasen bm~ünkü hal böv1e devam c
demez. Ya bir harp, ya bir sulh la -
zımdır. Böyle her gün, ne olacağı belli 
olmıyan siyasi bir vaziyet, her gün 
harp halindeki bir iktısadi mücadele 
içinde dünya yürüyemez. Siyasi mü -
cadelenin başında bulunan Almanya- r 
da sulha taraftar olmakla beraber, va- j S T E R j N A N İ S T E R İ N A N M A ! lamışlardır. 
ziyeti icabı. bir türlü sulh yanamıyor.l • Saadet getire11• 

SuJha herkesten ziYade taraftar olan 1 1 Nı's belediyesı·'ıe Yapılan bir istatistiğe nazaran stanbul şehrinde vasıtalarında bir sene zarfında şemsiye, baston, lastik, 
galip ve müstemlekeci memleketlerde tamam 4761 tane dalgın adam vardır, çiinkü İstanbul pake~ cinsinden unutulan eşyanın sayJSJ 4761 yüzdürrnek gaYe

51
e. 

siyasi sulhun ve ancak iktısadi sulh ile h . . d f b k I d' gwazalara, caddele~. 
mümkün olabilecci!ine kanidirler. Al· te rinın tramvav tımen i er, vapur, oto üs gibi na i tane ır. e•-

manva iktısadi suFh için siyasi rnüca- j s TE R 1 NA N 1 s T E R 1 N A N M A ! ::u;:i:: ~~;;a~' 
deleve, ötekiler de siyast sulh için ik-
bsadi mücadeleye gidiyorlar. Bu iki '-------------~--------------------------------.1 mu~tur. 



1\tadrid yeniden o büs 
altında kaldı Yağmuru 

o.d: ~.Sabık Kı_r_a_l_A-l}_o_n_s_u_n-is-im_g_u~ .. nü münasebetile, 

2

1 ı görülmemiş bir şiddetle bombardıman ettiler 
~~U;c~~f~ - ~ugün sabık diriliyor: Cumhuriyet kuvvetleri, par
b~ıs1Yle Ai c0un ısım günü ol Jak ileri hareketleri esnasında, Keyp~-

1 ~tl Yetinde a rıt .şehri muhasa- int, Loma, Lelos ve Oj en yolun~ ha
Ort e boınb~dberı görülmemiş 1 kim olan Alavenderosu işgal etn:ışl~r

asırı.a atıla ırn~n edilmiştir. dir. Asiler, bu son noktaya çekı~ış
~ llıuhabirl n. b~r bomba ecne- lerdir. Asilerin tayyareleri, yenıden 

k· Yakın b· erının bulunduğu Malagayı bombardıman etmiştir. Bu 
lltı.se 'Yara;: noktada patlamış bombardıman bilhassa Terremolino~ 
atılan bo nrnanııştır. Şimdi- mahallesinde mühim hasariara sıebebı 

Ve dok Inba~ardan beş kişi Yet vermiştir. Cumhuriyetçiler, Lepe
edihn~z. kışinin de yara- raya doğru dört kilometre ilerlemişler 

saı:ttırj dir. Taarruzlarma devam etmektcdir-
bir saat .~ •45 de başla- ler. 

Sokak surınüştür. Şeh- Frnnsa ile hava seferleri 
duşerek la~a ~birçok 15,5 Valencia, 24 (A.A.) -Yakında Fran 

liaJ1t .buyuk tahribat sa ile Valencia arasında hava seferleri 
Yeıs i · d olrn çın edir. Toz- tesis edilecektir. 

'geçmekte~~ otomobiller so- Ingiliz Gönüllüler· 
o~ lleler bo ~ Bi:.'rnen bütün Londra 24-Ekseriyetle şimalden 
~ S nı rdınıandan mü 

\.. · ırtıannd b gelen yeni bir İngiliz gönüllü kafilesi 
~açanlar •.. .. a alyeler-

2 • Orulıne'ktedir. hükumet kuvvetleri yanında harbet-
1 (1\.ı\_ ıleriiyorlar m ek için İ spanyaya gitmek üzere Fal-ro . ) - ~alagadan bil- kestondan hareket etmiştir. 

arçtt, b·r mektupta, Stalin ve 
___ ._kadaşlarmm katlini istemiş 

llıa ledhişcilerin muhakemesinde bir 
fı11uıı ifşaatta bulundu Troçki 

24 eksikadan cevap veriyor 
(ı\.J\.) _--::-..... -:--.. -------

1 ı rüyer «Lvıuvazi mer ederek kundakçılı:k inkişaf etmiş ve bir 
og ll ~nesltıdı esnasında Pia- kaç ma den kuyusu herhava edi~tir. 

Endülüste 
Salamanka, 24 (A.A.)- Şimal or

duları kumandanlığının neşrettiği bir 
tebliğe göre Endülüste kaydedilmeğe 
değer bir şey yoktur. Kıtaatın ileri ha
reketi devam etmektedir. Albanc:ı'nın 
cenubunda vukubulan bir müsademe
de düşman 115 maktul vermiştir. Ec
hicha 'da da çarpışma olmuş ve düşman 
32 maktul vermiştir. 

Bombardıman 

Madrid 2(t (A.A.) - Gijon' dan 
bildirildiğine göre asilere ait Espana 
Kruvazörü sahilin bir çok noktalarını 
tesirsiz bombardıman etmiştir. 

• 

* Seville, 24 (A.A.) - Asilerin Gır
nata eyaletinde 34 kilometre ilerledik 
leri ve Kartacadan gelen bir kızıl yü
rüyüş koluna taarruz ederek yüz kişi 
öldürdü'kieri hakkındcrki haberleri sa
at 13,30 da radyo teyit etmiştir. 

• 
/talya ve 
Balkan antantı 

Japonyada 
askerler iş 

başma geçiyor 
Erhanı Harbiye tara
fından bir tebliğ 

neşredildi 
Tokyo 2·1 (A.A.) - Erkanı 

harbiye kabinenin istifası üzerine 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Milli müdafaayı sür'atle tensik 
etmek lazımdır. Siyaset adamlarile 
her türlü teşriki mesainin imkan
sız olduğunu gördüğümüzden ken
dimizi muhafazakarlıktan kurtar
maya, her türlü mutavassıt anlaş
ma şartlarını reddetmeye ve ]apon 
siyasetini kendi vasıtalarımızla ye
nileştirmeğe karar verdik. 

Yeni Kabine 
Tokyo 24 (A.A.) -Japon a

jansının bildirdiğine göre, General 
Ugaki imparator tarafından yeni 
kabineyi teşkile memur edilmiştir. 

Musolini 
1rablus Garba 
Gidiyor 
Xrablus, 24 (A.A.) -Bir Faşist top

lantısında Trablus Garp valisi Mare~al 
Balbo Trablus ile Bingazi arasında de
niz boyunca giden büyük yolun küşat 
resmini yapmak üzere Musolininin 
martta buraya geleceğini söylemiştir. 

Hitler Londraga 
Gidiyor 
Londra 24 (A.A.) - Sunday Referre 

Sayfa 3 

e ~·ekoslovakya ve 
Almanya 

e Çin havalarında japon 
taggflreleri 

Yazan: Selim Ragıp 

C ekoslovakyanın Sovyet Rusya 
tesiri altında bir devlet olduğu 

ve bütün hava istasyonlarını Sovyet 
Rusyanın emri altında bulundurduğu 
ötedenberi Almanyanın iddia ettiğı bır 

1 meseledir. Bunun sebebi ~udur ki, Al· 

1 nı.anya, Sovyet Rusyayı ve onun pişta
ı rı olarak Çekoslovakyayı dünya sulhu 

için bir tehlike olarak gösterir. Çekos· 
lovak devleti, bu itharndan kurtulmalc 
iç~n bazı devletlerle beraber Alman ~ 

1 

yaya da müracaat ederek ataşemHiter
leri vasıtasile bütün Çekoslovak hava 
meydanlarını teftiş ettirmeğe arnade 
bulunduğunu bildirmiştir. Fakat Al-
man hükfuneti, bu teklifi reddetmiş -
tir. Almanyanın iddiası şudur: __ı 

Çek hava istasyonları, Sovyet Rus -
Ya erkanıharbiye zabitleri ve mühendis 
leri ve bir kısım mütehassıs amelesinın 
yardımile ve ekseriyet itibarile yeralt· 
larında vücude getirilmiştir. 

Sathi bir teftiş bir fayda vennez. 
Çekoslovakyanın samimi olduğu an -
laşılabilmek için bu teftişterin müddet 
le kayıdlı bulundurulmaması iazım -
dır. 

Almanyanın bu teklifi Çekoslovak 
ordusunu bir nevi daima Alman mu -
rakabcsi altına koymak olacağı için. 
muvafık görülmüyor. Bu yüzden de 
Alman - Çek ihtilafı uzayıp gidiyor . 
Ve bu gidi~le bir hal şekli bulamadan 
kangren haline gelecek. 

* Gün geçmiyor ki Çin ajansı, Çin 
topraklarında izinsiz uçan askeri Ja -

Çin 
havalaranda 

Japon 
tayyereleri 

pon tayyareleri -
nin bu uçuşlarını 
Çin büklımetinin 
protesto ettiğini 

haber vennesin -
ler. Japonya, ko

hırJ..i~dov•a te Berlinde Troç- Troçki cevap veriyor 
&inde b astgelerek ondan Meksiko, 24 (A.A) - Troçki ile oğ-

~'ejinu tesı:· kundakçılık ve lu Moskovadaki yeni muhakeme dola
d Ve 1' ısı hakkında tali- yısile Sovyet divanı harbinin kendile-
a Staı· r~çkiden gelen bir rinin tevkifine karar vermiş olmasına 

ın ıle ~-
se 1 arKadaşlannın ilk davada da itharn edilmiş olduklarm 

tı.es· o q,ug~ .. 

Roma 24 (A.A.) - Burada 
mevcut olan kanaata göre İtalya
nın yeni Akdeniz siyaseti İngilte
re ile aktettiği anlaşma ile baş1a· 
mıştır. Bu anlaşmayı Türkiye ile 
barış takip etmektedir. Bunu da 
Yunanistan ile münasebatın ısla

hı ve Yugoslavya ile de tam bir 
teşriki mesai takip edecektir. 

Blum, Almanya 
ile anlaşmaktan 

bahsediyor 

1 gazetesinın Berlin muhabirinin bildir
diğine göre bu ayın otuzunda söyliye
ceği bir nutukta Hitler Kral Altıncı 
George'un taç giyme merasiminde bu
lunmak üzere Londraya gideceğini bil 
dirmesi ihtimal dahilindedir. 

ca Çinin şimalini hemen kamilen eline 
geçirdi. Kıt'avi Asyada başlamış oldu
ğu istila hareketini hergün bir paı·ça 
daha genişletmek için elinden gelen 
herşeyi yapıyor. Buna karşı koca Ce -
miyeti 4kvam aciz kaldı. Çin devleti, 
parmağını dahi kaldırınağa muvaffak 
olamadı. Bu vaziyet karşısında birkaç 
tayyarenin UÇU§U Çiniilerio istiklal 
gururlarını rencide ederse, bu guru 
run pek seriütteessür olduğuna hük · 
metmek lazım gelir. Koca bir ülkenin 
elden gidişini saburane seyredenler, i
ki sivrisineğin vızıldayışma haydi, hav
di tahammül edebilirler. Yeter ki insan 
böyle bir Eyyubi sabrın sahibi ola . 

ean 1tı.de l3erJ· unu soylemiş dan dolayı, hayret etmemişlerdir. Troç 
oıa~lrlda p· ıne yaptığı bir ki Japonya ve Almanya ile bir ittifak 

ltadeJt ~O\''a ı~ako_:r bu şehre akdini Radeke tavsiye etmiş olduğu 
Ve ~ saduf etmiş ve hakkındaki iddiayı şiddetle reddetmek Lyon, 24 - Halkçı cephesinin, Fev-

Olacaı.. arnenef'e Buh · tedı·r. rier'in tekrar mebus intihabı münasebe 
ıı; Olan b" arın 

ı933 kuruıa ı~ Troçki - Zi- Bu münasebetle yazdığı bir makale tile bir toplantıda Başbakan Blum bü 
de Jl· cagından bah- de Troçki diyor ki: yük bir nutuk söylemiştir. 

1~~akov Kafkas ve .. c:;0 vyetlerin ve Tu.na devletlerinin Blum bu nutkunda Halkçı cephesi-
. ~· iÇin Se ır ~ki hareke 1anı olan Hitler ~!e veya Sovyet hü nin şimdiye kadar temin ettiği siyasi 

~tlttı:ha:ret 1 ;;~rıakov ile gö- k_.,1eti ile Çin'.in ?u~manı ol~n ~~li- ve içtimai muvaffakıyetleri hatırlat -
SUreti k ,. · 34 de cMü- tarist Japonya ıle ıttıfak edebılecegım tıktan sonra Fransız • Alman münase-
-......____ atıyede teşekkül bir nokta tasavvur edilebilir mi?» batı meselesine doğrudan doğruya te-
. .. :------ mas edeceğini söylemiş ve demiştir ki: 
~ı.- • .... İki komşu memleketin gündelik te-( ı ad 300 bı·n k. . maslarından doğan meseleleri hallet -

k a ışı rnek ve ayni zamanda iki büyük dev-
letin umumi siyasi hayatiarına müte-

ı.:ı~)tte ______ nsı•z ve açıkta kaldı allik diğer işleri tam bir hullısu kalp· • 'Gi le ele almak için azami samimiyeti ve 
liberalliği göstermeye daima arnade ol 

Oantaz.sinde tug"' yan bir felaket şeklini aldı. duk ve olacağız. b Blum Hitlerin sulh arzusunu tebcil 
24 ınlerce ev su altında kaldı etmiş ve şunu söylemiştir: 

tı.ı· Cı\.J\.) _ Fakat kendi kendime şunu soruyo -
ha~an br f ı~ On devletin kadar sular içinde çalışmaktadır. Ben- rum: Silah yarışının devam ettiği bu
Ve ~1de 30o~0aket şeklini al zin ile dolu fıçılar patlamakta ve alev günkü Avrupa hakkında siyasi bir su 

ıs 4 4 ~- o ki · k ı d ı k ·k ttı· ~~ı ölın .. §ı mes en hemen hemen yüz metre yükselmeye reti hal bu unma an nası e onoını 
ilh Yon d ı uştür. Zarar fışkırmağa ve hemen her tarafa yayıl- anlaşmalar elde edilebilir? 
~rı a 0h1·0,0darı bulmuştur. c· d k" '3'> b Fransız - Alman meselesi, Avrupa -. "it makta jdi. ıvar a ı • - inaya ate~ 
ll h..- 'Y~trn1· a tahribat yap V 1 nın ekonomik te~riki mesaisi ve sul-

"ıts~ Ş lx_, sirayet etmiştir. e su ar üzerinde yü· • 
o at-:''!ştır. ba' bin kişinin h ün bir teşkilata bağlanması meselele 
~ı. .. ~ lah,.,.'? SJrat beş mil zen benzin fıçıları diğer binaları da rile sıkı sıkıya alakadardır. 
L ·~ ... d ··•ın n...ı·lın tehdı"t etmektedir. ·· · tl · k 
lltt a '' e ı 8 ki ~ı ektedir. Koınunıs crın aran 

t-aıi ll::ır lornetre mu- Paris, 24 (AA.) - Fransız Komü -
Çası sular altın Portekizde tedhişcilere nist kongresi mesaisini bitirmiştir. Duc 

~Yarı, . Karşı sıkı los söyledi~i kapanış nutkunda sol ce-
~-~ t ~su !\ tı'1dadır. Bu nah partilerinin ittihadı lüzumunu kay 
-~<ttı .... f h' "U7 dur. Soy Tedbirler alınıyor dederck demiştir ki: 

,.. o du·,...... c etmektedir cHalkçılar Cephesi yaşıyor ve yaşa-
'"ltı ··••ek · . Lizbon, 24 (A.A.) - Tethişçiler ta-
t ll ha ıçın emir al rafından yeni bir suikast yapılmasına yacaktır.» ______ _ 

1:' ~~~ı ~h·ere PÖre .. . mani olmak için umumi binalar polis Pariste uncuların grevi 
~b.. ·~ r. ıo vad· . rnut?.ış ve askeri müfrezeler tarafından mu- . .. _ 

ı.'ııı,~' ısınde hu - hafaza edilmektedir. Yalnız zabitlerle Parıs, 24 (A.A.). p ~u.n ~.?a~k b~ş 
""'ıııl 1 ~4 ~ memurlar Harbiye Nezareti binasına Iıvan uncular grevı . arısınt kuyu de~ 
·~h L (.4.-A.) YanRlU girebilmektedirler. Belediyenin etrafı- ğ'irmenlerine ~~ Parıls ~ın a as.ılnıbn ı 
':.IJ!t d · - F . . . w k .. ··k degır:men erıne şamı u -'"'ttit ~ l'' eyeznn· ne ikame edilen polisler bınaya gırıp ger uçu . . . "k 

· ltf,i Ilgın ~e infilak J çıkanların çantalarını muayene etmek İ lunmaktadı~: Grev yapan ışçının mı -
l'e omuzlarına ~dirler. ' dan 1400 dur. 

Fransa Ingiltereden 
50 milyon liralık 

bir ist!kraz yapıyor 
Londra, 24 (A.A.) - cEvening Stan 

dard• gazetesinin bildirdiğine göre, 
Fransız istikrazı birkaç güne kadar 
yapılacaktır. İngiliz maliyesinin kat'i 
talebi üzerine, istikrazın mikdan 50 
milyon İngiliz lirasına indirilmiştir. İs 
tikrazın faizi yüzde beştir. 

------_Selim Ragır 

Atinada Türk 
• • • 

Lapseki hükümet resım sergısı 
Konağında yangın Atina 24 (A.A. - Edebiyat sa-

An'kara, ı-ı (Telefonla) - Lapsekl lonunda dün açılan Türk resim ve e

hükumet konağının Adiiye kısmında serler sergisi gazetelerde uzun uzadı
bir yangın çıkmış ve çabuk söndürül- ya Nevzu bahsolmaktadır. Halk da hu 
müştür. Yangın çöp sepetine atılan ya- sergiye büyük bir aJaka göstermekte· 
nık bir sigaradan ileri gelmiştir. dir. 

[Sabahtan Sabaha 1 

Hükumet iyi düşündü . 
On sekiz yaşından aşağı suçlu ço-

cukların cezasını tecil ediyor. Bun
lar mahkum olmakla beraber ceza
larını ıs yaşına girdikten sonra çe -
keccklerdir. 

Bu bir zarurettir. Madem ki ço -
cuk hapishaneleri, ıslahhaneler yok· 
tur. İyi ile kötüyü henüz ayırd ede-
rneden suçlu mevkiine düşen ço · 
cukları büyük y:aşta mahl<umlar1a 
bir arada bulundurmak elbet te doğ
ru olmaz. 

Fakat bütün bu tedbir-lerin müs · 
bet bir kıymeti olmadığını da kabul 
etmek lazımdır. Henüz okuma ça -
ğındaki çocuklar arasında zabıtayı 
ve adliyeyi meşgul edenler niçin ço-

Çocuk 
ğalıyor. · 

Bundan evvelki bir yazımda işa 
ret etmiştim. Çocuğu ahlaksız eden, 
hırsız eden, katil eden, onu dünya
ya getiren ana ve babadır. 

Hatta tramvaya asılan, otomobil 
altında ezilen çocuğun mes'ulü dt' 
ana ve babadır. 

Kaldırımlarda sürünen, çamur . 
Jard1 yu\·arlanan, ağzında en galiz 
küfürlerle do:aşan çocuğun günahı 
da ananın ve babanındır. 
Çocuğu aile yuvasının üstüne tit

renc:n kıymetiisi değil de, yemesi, 
içmesi, terbiyesi, angarya haline 
gelmiş bir mahluk tclakki eden ana 
ve babalardan cemiyet narnma rica 
edelim, çocuk yapmasınlar! 

Bürhan Cahit 
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EKONOM 

Kambiyo ve 
Borsalarında Fena havalar 

yüzünden torik 
tutularnıyor 

Ba ·ı. k almak Üzere gelen 
on ıtalyan balıkçı gemisi 

limanda bekliyor 

Cenaze defni işleri 
Belediye 7 5 [ra maaş h 
imamldr, 40 lira maaşlı 

hafız1ar alacak 

Belediyenin 
beş yılda 

yaptırdığı yollar Kambiyo borsasında vaziyet durgun etmişlerdir. 
E k ) t • . geçmektedir. Bir haftadanberi başlıyan TIFriK : OuruJil f'PJ 

Belediye, ölü defnetmek işine ya- n ço yo arnırat ve ınşaah sukutlar devam etmiştir. Teşrinievvel- Bir haftalık satış 1 
kında başlayacaktır. 937 bütçesine ko- yapılan yıl 1933 dür de ödenmesi lazım gelen Anadolu gru- dır. Rusların 
nan tahsisat ile asri gasilhaneler hazır· pu tahvilatının kuponları halen bir ka- duyulmamışsa da 

Son günlerde havaların muhalefe- i anmaktadır. Bunlar üç tane olmak Ü· Bel~di.ye tar~fından 19:H sen esin- rara raptedilmediğinden satışlar dü - maktadırlar. Oğlaklar 
ti yüzünden balık tutma imkanları a- zere yaptırılmaktadır. Bir tanesi Bey- den 1 9.~h senes.ıne kadar yaptırılan şük ve iştihasız geçmiştir. Mürnesailler kara, Çerkeş ayarı ort' 
zalmıştır. Balıkçıların söylediklerine oğlunda, bir tanesi İstanbulcia ve bir ~ol. tamıratı ve ınşaatma ait bir ista- 38.90, hisse 21.50, obligasyonlar 35.40 deri ve kaba maHat 
göre civarda külliyetli miktarda torik tanesi de Kadıköyündedir. Istanbul tıstık yapılmıştır. Bu istatistiğe naza- lira üzerinden az miktarda &atılmıştır. satılmıştır. 
balığı bulunmakta, fakat gecenin mü- semtincieki gasilhane Cerrahpaşa has- ran İstanbulda 1!.>31 senesinde 2440 Ünitürk fiatları bir hafta evvel Pa- CEVIZ : p»yasB~ 
saadesizliği yüzünden denize çıkılama- lanesinde ve Beyoğlu semtincieki ga- metre murab.baı asfalt, 2902 metre riste 345 frank iken hafta nihayetinde alameti görülmekted~ 
maktadır. Buna mukabil on ltalyan ba- silhane de Beyoğlu belediye hastane- murabbaı adı parke, 1080 metre mu- 314 franga kadar düşmüştür. Şehrimiz raz da Arnerikaya ihr .. 
lıkçı gemisi limanımızda demirli bu- sindedir. Bu gasilhaneler tamamen o- rabbaı katranlı şose, 11128 metre mu- borsasında da fiatlar bir mikdar sukut atlar geçen haftadaP * 
lunmaktadır. Bunlar balıkçıların ken- tomatik tertibatı haizdirler ve bütün rabbaı adi şose, 17206 metre murab- etmiştir. Geçen hafta nihayetinde bi • dar daha fazladır. 
dilerine balık getirmelerini beklemek- aksarnı müteharrik bulunmaktadır. baı adi kaldırım; l !J32 senesinde 6905 rinci tertip Ünitürkler 22.20, ikinciler cevizler 44-45 kurllfl" 
tedirler. Ayni zamanda gasilhanelere sıcak ve ~etre murabbaı asfalt, 38336 m. m a- 20.80, üçüncüler 20.70 liradan kapan- dır. ..k.J. 

Balıkçılarımız bu sene bu işe tahsis soğuk su tertibatı da yapılmıştır. dı parke, 1460 m. m katranlı şose, mıştır. Almanyada da y1l 
etmiş oldukları gırgır denen ağlarında Belediye, cenaze işlerinde çalıştır- 4424 m. m a.d} şose, ?559 m. m adi Merkez Bankası eshamı 971 liraya vizler Locc Haınburl 
bazı tadilat yapmışlardır. Bu tadilatın mak üzere ayda 7:) lira maaşlı imam- kaldırım; 1933 senesınde 16855 met- kadar satılmaktadır. dar satılmaktadır. 
torik tutma işinde büyük faydaları do- lar ve 40 lira maaşlı hafızlar alacaktır. re murab~a_ı ~sfalt, 18()()6 m. m adi Zahire Bonaamda Almanyada Türk 
kunmakta, bu suretle bu balığın yaka- Bu suretle ölünün, bulunduğu yerden ~ ~arke, 2.{:->~/. m. m katranlı şose, Zahire Borsasında geçen hafta sa. lebler artmıştır. GeÇ~:.,. 
!anma müddeti mayıs ayına kadar uza- alınarak kabre isa! edilmesine kadar 2-!04 m. m adı şose, 10141 m. m adi tışlar bundan bir hafta evvelki sevi - Sifhamburg 80-81 li ftl 
tılmaktadır. yapılacak bütün hizmetleri görülmüş Jkaldırım; 19~4. senesinde 1_1210 met- yesini muhafaza etmiştir. Yalnız buğ- satılmıştır. Evvelisi bl 

Ecnebi balıkçlıar balıkhanede tori- olacaktır. re murabbaı adı parke, 202~ m. m kat day hafta iptidasında bir mikdar düş - lira idi. 11 

ğin çiftine 50- 60 kuruş fiat vermiş- .... V~f~t ede~in ~la~.ada:ları yalnız, ranlı !o~e, 16974. m~m!" adi şo~e, 4131 m~.şse/dA! ihracat tacirlerinin tekı-ar . AV DER~İ: ~,.ı 
lerdir. ohılerını hangı tarıfe uzerınden defnet- m.m adı kaldırım • 1 93.> senesınde 439 .mubayaata ~laması üzerine fiatlar ılk de.fa arzedılen saP _..,. __ 

Son günlerde bol miktarda çıkan tireceklerse o miktar üzerinden bede- ~etre murabbaı asfalt, 5494 m. m a- beş altı para kadar yükselmiştir. Geçen bir rağbetle 
hamsi balığı da azaimıştır. Daha ziya- lini ödeyeceklerdir. dı parke, 3805. m.m katranlı 'ose, hafta ilk defa olarak borsaya av deri- ve orta Anadolu 
de b~ me~simde turlanda bahk diye - -- 25263 m .. m idı şos~, _10106 m. m idi leri arzedilmiş ve, mevsimin ilk istih· !ara müşteri bu!arol<., 
tesmıye edılen cins balıkların tutulma- ... Topkapı sarayındaki kaldırım ınşa edılmıştır. salatı olmakla beraber iyi fiatlarla sa- rası satılmıştır. Ze~ ; 
sına dikkat edilmektedir. Kütüphaneler tılmağa başlanmıştır. Tiftik ve yapağı ce hararetle aranırııf" 

Balıkçılığın. ·~lihı etrafında hazır- Tas ,, edir H~ybelide yeni piyasası gayet sağlamlaşmıştır. nihayetinde bir~~ 
lanan kanun layıhasının işcili~e taal- nıı ıyor Bır mektep yapılacak BUGDAY : Geçen hafta Anadolu ki ve tavşan üzerıP~ iJ' 
~~~ eden ta_r~fla_rr iş d~ir~si tarafından T opkap~. ~~ra yı müz~sind~ b_ulunan Adaların içinde Heybeli ada, maa- ve limanlardan şehrin ihtiyacına kifa- muş, porsuk derilerı 
gozden geçırılmıştır. Layıha şimdi Ve- muhtelıf kutuphaneler ıkı kutuphane- rif müesseselerinin m k 'd' o· w yet edecek kadar buğday gelmişse de ranmaktadır. . 6 .. 1 
k

'll h ' d b 1 k de t I t B k" .. h 1 d er ezı ır. ıger ll 1 F . ·ftı . ı ~r ey etin e u unma tadır. 0 P anmış ır. u utup ane er en Adalarda ilk mektep ol kl b be yo arın açı masile Anadoludan külli- iatlar: Tilkı çı 
birinde 14 bin k" ·ı k 1 1 ma a era r k usur cı t ıymet i e Heybeliadada fazla olarak orta rnek- yetli mikdarda buğday vesaire gelece - çifti 14-15, por~u 

Dok ~ı·rı.etı•nı·n satın . yazıları vardır. Y' • • 'ba l T d ·ı . ın 'V H tep vardır. Diğer Adalardan orta tah- gını nazarı ıtı re a an tüccar ve de • avşan erı erın 
Alınması işi . <<Üç~ncü Ahmet kütüphanesiı ı de- sil gören çocuklar Heybeli orta rnek- ğirmenciler fazla mübayaata girişme- satılmıştır. 

ı nılen dıger kütüphanede 4000 kadar b dikl · d h f · 'd 1 d f' I ----
stinye Dok şirketinde teknik ha- kıymetli eser vardır. te ine gelirler. erın en a ta ıptı a arın a ıat ar 

kımdan tetkikat yapan lktısat Vekale- Bundan başka Deniz Harp lisesi de bir mikdar düşmüştü. İhracat tacirleri 
Muhtelif hey'etler bu kitapları tas- Heybeliadaya ayrı b'ır kıymet vermek- ise evvelce mübayaa ettikleri zahirele-

ti baş müşaviri Fo nderporten bu h u- fi b I I d T yeye aş arnıli ar ır. asnif esnasın- tedir. Egy er, Heybelı'de Maar'ıf Veka"'le- rin sevkile meşgul olduklarından mÜ· Alegra iki aylık 
susta bir rapor hazırlıyarak Vektılete d b' k k ı· 1 göndermiştir. a ır ço ıymet ı eser er zühur et- ti bir de lise kuracak olsa, Adalarda bayaada bulunmamışlardır. Haftanın düşürerek 

ı mektedir. Bu meyanda ipek üzerine ya oturanların miktarının artması da te- son günü ihracatcıların tekrar müba- hastanesine . 
stinye Dok s,irketi, yakında bite- I ki h · I -pı mış es arı ta ar, nefis minyatür- min edilmiş olacaktır. yaaya başlaması üzerine fiatlar bir mik keyfiyeti ~üphelı .• 

cek olan mukavelesini tazelemiyece- I "h k d' T p ı ı V k 
er zu ur etme te ır. Vilayet Hu"u"·ı ldare"'ını'n 937 mal"'ı dar yükselerek hafta iptidasındaki va- tanın muayenesi ıçı 

ğini i eri sürerek ktısat e aletine baş " " " vurmuş, Vekalet de havuzları satın al- 40 bin etab/i yılı bütçesine Heybeliadada yeni bir ziyetini bulmuştur. dar edilmiştir. mayı kararlaştırmıştır. V: ilk mektep yapılm8sı için tahsisat kon- Hafta sonunda ekstra polatlılar 7.30, -·-'' ., .... 
Henüz fiat üzerinde iki taraf ara- esihası yakılacak ması kararlaştırılmıştır. beş altı çavdarlılar 6.38, yirmi çav .. il 

sı~d~ hiç bir müzakere cereyan etme- Mülga muhtelit mübadele komisyo- Yeni mektep binası tarnarnil darblar 6.25 paradan satılmıştır. tdfl1 
mıştır. nunca etabli oldukları tesbit ve elleri- dern bir tarzda inşa edilecektir. e mo- Çavdar piyasasında biraz gevşeklik 

Henu"z 1 k ne vesika verilerek mu"badeleden ı',tı's- vardır. 5.35 paradan alıcı çıkmakta • 
ma zeme ıyınetleri takdir "' l' · "1 · · · d" edilmiş olmadığı için iki tarafın mu- na edilen Rumları~ bu vesikaları nü- ıman IŞÇI ert IÇin ISpanser dır. 

~~hhas.ları müzakerelere başlamış de- lu s i da re ler in ce alınmış ve kendilerine Limanlarımızın müstakbel projesi- . dARPAl : Halıda i~.n~e ar~~ m1üva • 
gıllerdır. Şirketin murahhasları İktısat nüfus kağıtları verilmiştir. ni Y~lpan mühendisler yarın Ingiltere- rı alı :.a m·~~a ; .. ıa~.a; .. yuB~e ~c~ği 
Yekaletinin tayin edeceği günde Pa- Hükumetce Etabii vesikalarının ya- den stanbula geleceklerdir. Ayni gün yer e .. ır mı ar uşmuş ur. ır a ta 
risten gelerek Ankarada yapılacak gö- kılarak imhasına karar verilmiştir. Sa- Liman dairesinde bir toplantı yapıla- evvelısı beş buçuk kuruşa kadar satı
rüşmelerde bulunacaklardır. yısı kırk bine yakın olan bu vesikaların rak projenin tatbikatı etrafında görü- lan arpalar kır~ para noksanına satıl • 

lstinye Dok şirketinin havuzlarını yakılması için üç kişilik bir komisyon şülecektir. ~~ştır. ~a fıatlarının sukutu son 
satmak içia İktısat Vekaletinden mu- teşkil edilecektir. Liman Umum Müdürlüğüne Ha- guıı.lerde Jhracatın azalmasına ham 
ayyen bir para istediği ve bu paranın liçte verilen arsa üzerindeki inı:taata !olunmaktadır. 
Vekalet tarafından fazla görüldüğü Şirketi Hayriyeni'l yaptirdiği başlanmıştır. Bu arsada evvela ill~ilere Y~AGI : Piyasa bir aydanberi g~-
haberi asılsızdır. vapur mahsus bir dispanser yapılacaktır. Ay- yet s~g a~ ge~mekte ve her hafta ~akrı-

Fond P .. V k~, . . . nca gene işçı'lere ait büyük bir ev ya- ben uç dort bın balye kadar yapagı sa-
er orten ın e iuete gönder- Ş k t H t f d f - I 

d
. ır e ı ayrıye ara ın an stan- 1 k b .. d . ·ı . tı maktadır. Fiatiara gelince elli ku-
ıği rapor tetkik halindedir. Raporun b··'! S d .. • pı aca , unun ıçın e ışçı erın yıkana-k'k' d ~ a arıyer arasın a sur at postası o- b'l . . . h b 1 k ruştan satılan Anadolu cinsi yapağılar 

tet ı m en sonra Yekaletin vereceği larak işletilrnek üzere Haliçte ki tez-
1
. 1f me·~ı' ıçlın .a1~am I u unakcta ' muhte- sdn hafta içinde (>0-70 kuru ı: arası te 

direktif dahilinde ]üzum görüldüg~ ü "' h l k I . . ı ato ye er ı ave o unaca ır. T • 

k Id 
ga ta yapı ma ta o an gemının tekne mevvüç etmektedir. 

~ i e müzakerelere geçilecektir. k 'k I d'l · · T ı$ffiı ı ma e ı mıştır. eknenin ~a.ç- Göçmenlerin gumrük resminden Geçen hafta Ruslar 3000, Almanlar 

bllft8UI BtlfdiiiUi 

$ehir 1Yyatrosll 

ları takılmış bulunmaktadır. Gemının f t t l k ll 600 kalye kadar yapağı almışlardır. 
aksarnı ayrı ayrı yapılmakta ve pey- mua U U &Ca ma art Ceyhan, Aydınlı gibi dağlıç cinsler Yazan . 
derpey tekneye ilave olu kt d Memleketimize gelecek göç 65 ""O k Al 1 . Besteleyen · 

nan kazalardaki dispanserlerin ve aıh- . . . nma a ır. .. .. .. .. .. .. men- • - 1 uruştan, man arın tercıhan -·· · · · · u•-· 8 

Fakirierin tedavisi 
Belediye hudutları dahilinde bulu-

hi muavenet merkezlerinin faaliyetle- c,~, ıkı ay sonra kızaktan indirile- lerden buyuk_ ve kuç~k bu~un san'at aldıkları Erzurum ve havalisi kızıl renk Kadıköy Sorcyya~ 
ri e . I t'l kt' B'lh f • . h · ' cekn.ir. erbabının getıreceklerı kendı san'atla- li yapağılar da 62-()3 kuru!lltan satıl • Halk Oper&ll 

g nış e ı ece ır. ı assa akır cıı- lk' b' . h · 'd T 

k ı b k ı kı k 1 1 
, ı ay sonra ırınci geminin kızak- rına ma sus masnuat ve ıptı ai mad- mıştır 21 df 

a ya nız a ı ma a a ınmıy.ıcaıc, . d' .1 .1 'k' . d 1 . . . d · Bu akşam saat 
ayn. d . d' Id y d d h tan ın ırı mesı e ı ın cı geminin inşa- e erın altı bın !ıraya ka ar olan mik- Yıkanmış güz yünü satışları da e ZOZO •'•• 

f lı zaı:nkatn da ş.11~1 1 0 uglun an a a 
1 
sına geçilecektir. tarının gümrük resimleri ile bir defaya hemmiyet kesbetmiı:tir Sonbahar m 1. · ti~al!"ıe

8 

az a mı ar a ı aç yaptın ması da te- , B . . d 1.. . h .. . b" .. . T • a - ış raKı min d'I ktı' 1 u gemının e panları ıkmal edil- ma sus olmak uzere saır utun teklıf larından 700 balye kadar 89 kuru!lltan B ll ÇI ... 
e ı ece r. . . lk ' . . . d . l d f Id w • T eyo u Ç 

Büt" "lh k d d h'l J-ı y mıştır. ıncı gemının e birincinin ve resım er en mua o ugu vılayete Fransızlar tarafından satın alınmıştır S lı k, "za}ttl 
un mu a at a a ı 0 ougu b . I k . b'ld' .1 . . 1 · a a ~arnı .1:' 

halde geçen sene zarfında fakir halkın 'ı enz:rı. o ar~ ınşası muka.rrerdir. ,ı=ır;ı~m~ı~şt~ır~.~~----=----~A~lm~a~n=l=a=r=d=a=b=i=r=m=ik:d:a:r:y:ü:n::m:iı~·b:a:y:a;a.::::=~H~A:!L~I~M~E::~ 
yaptırılan reçeteleri tutarı 15.000 lira- d" S~r atlerı saatte .14 m~lden aşağı , '-
ya baligy olmuşt B b d uşmıye•:ek bu yenı gemıler şirketin 

ur. u sene u yar ı- .. • ,. ·ı · 1 v 

mın daha fazl .. . b' h ] en sur atıı gemı en o acagından sefer-
a musmır ır a e getı- 1 k l .1 B y . . . l 

rilmesi temin olunacaktır. ere çı ar~ nıasl e ogazıçı ıle stanbul 
arasındakı mesafe kısaltılmış olacak-
tır. Çocuk oyun yerleri açılacak 

Maarif Müdürü Tevfik Kut'un te- de kamp adedi çoğaltılacaktır.' ' ,_..,_ 
şebbüsü ile, geçen yaz ilk defa Kızıl- !l:i7 yılı bütçesine konacak tahsisa
toprakta talebe kampı açılmıştı. Bu tın bir kısmı geçen sene açılan çocuk 
kamplardan talebenin çok istjfade et- bahçelerine sarfedilecek, çocuk oyun 
tiği görüldüğünden bu yaz mevsimin- yerleri tesis olunacaktır. 

Yarın akşam Şehzadebaşı T U B A N Tiyatrosunda 

N AŞ iD GECESi 
Şehir tiyatrosu san'atkarlarından 

V ASFİ RİZA, HAZIM bir sahnede 
Kemani SADi, MAHMURE SENSES KONSERi 

Üç büyük komedi bir gecede 
El llanlar1n1 mutlaka okuyunuz. Tel. 22127 



SON POSTA 

HABERLERI 

.. . H \'aiarın hHdenbire karladığını 
görünce. 

Kömür fiyatını derhal yüksclt
mi.~İer, belediye de bunlarla mücade
leye karar vermiş 

Sayfa S 

-· ••: .. ;ıt müstakbel Lisesi 

Bitliste yakında büyük 
bir Li~e açılacak 

Umumi harpten evvel MuaUim Mektebi olarak yapıla n 
bina Liseye tahsis ediliyor. Bitlis halkı memleket 

ve civarı için bir hastahane istiyorlar 

Hasan Bey - Bu her sene böyle
dir azizim. ller taraf ne kadar bem
beyaz o'sa bu _gibilerin yüzlerinin 
karaları kalır. 

taTıkiarın tedavisi için Diyarıbekire gi
debilenler, kışın çok müşkül vaziyette 
kalınaktadırlar. Bu yüzden talihine ter
kedilen hastalar pek çoktur. 

Bitliste bir memleket hastanesi ya· 
pıldığı takdirde bundan Van, Erciş. 
Ahlat, Reşadiye de istifade etmiş ola
caktır. 

Kış ne kadar şiddetli olursa olsun, 
hastaların m'otörle Tatvan'a nakli ko
laylaşacak, dört saatlik bir mesafe 0 • 

Jan Tatvan - Bitlis yolu da kolaylıkla 
katedilmiş olacaktır. Burası, Bitlis 
Muş ve Siirde yakındır. ' 

Doğu illerimizin en kıymetli mınta· 
kas• olan Bitlis ve civarı için bu hasto.. 
nenin lüzumu aşikardır. 

lznıirde Kızılay 
Balosu haztrlıhları 

İzmir, (Hususi) - lzmirde Kızılay 
balosu hazırlıklarına başlanmıştır. Yıl· 
lık Kızılay balosu şubatın on üçünd• 
hükumet salonlarında verilecektir. Ba· 
lonun mükemmel olması için 15 ki
şilik bir balo tertip hey'eti seçilerek 
faaliyete geçilmiştir Balo tertip hey'etı 
şerefine cemiyet tarafından dün Eg' 
palasta bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Kar yağdı, kara kar yağdı ve niha• 
yet aşağı yukarı bir adamın bir çey· 
re k boyun u geçti. 
Şimdi kara kar yağarken ben de 

düı::ünüyorum: 
- Bu şehre yağan karlar pudra ol· 

'saydı, şehl'in kadınlarına bir sene ka
fi gelir miydi? 

Gene düşünüyorum: 
- Pamuk olsaydı, ve bütün bu kar· 

ların pamuğ~yle rahat bir şilte yapsa· 
lardı. Bu şilteye de bir borçluyu yn.· 
tırsalardı, acaba rahat bir uyku uyu
ması na s ip olur muydu? 

Ve gene gene düşünüyorum: 
-Un olsaydı, ve bu unla ekmek ya 

pılsaydı .. Ekmeğin kilosu beş kuruşa 
iner miydi? • 

Ve gene gene gene düşünüyerum: 

\ 

- Yağan kar olmasaydı da, Dürril 
giiher olsaydı, bağıma bir katresi dü 
şer miydi? 

İMSET 
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A ş ·k 1 n 1 i s b a t e tm e k i st e y e n 
bir m-ürettip kurşun yuttu 

Avusturyali genç mürettip sevgilisine: "Seni sevdiğimi isbat 
edeceğim, herkesin yapamıyacagr bir marifeti y~pacagtm, 

dedi. Ktzm ismini kurşun harflerle tertıp 

1 ettikten sonra yuttu ve öldü .. 
Budapeştede çıkan Budapesti Hirlop 

gazetesi yazıyor: 
Aşkın ne demek olduğunu eminim 

ki karılerimiz doğru dürüst bilemezler, 
aşk enfes bir şeydir, şahsa, mizaca göre 
değişir, herkesin aşk hakkında ba§ka 
başka düşünce ve kanaatleri vardır. 
Aşkın ne olduğunu doğru dürüst ta

rif etmekten aciz bulunurken, size bir 
de muhtelif meslekteki insanların na
sıl Aşık olduklarını sorarsam, hiç cc -
vap veremezsiniz. Biraz aşağıda bir mü
rettibin aşkını anlatacağım, o zaman bu 
işin tariften ziyade tasvir ile daha iyi 
anlatıla bileceğini göreceksiniz .. 

* Macaristan ile Avusturya hududu 
üzerinde ve şimdi Avusturya hakimt
yeti altında olan Cisenstadt kasabasın· 
da bir mürettip varmış, Eisenstadt'da 
tek bir matbaa olduğundan baskıya ait 
bütün işleri o tek matbaa yaptığı için 
mürettibin işi iyi imiş ve mürettip Ge
org da bu yüzden para kazanıyormuş. 
Bir gün her gencin karşısına çıktığı gi
bi onun da karşısına, şuh bir genç kız 
çıkmış, bu kız oraya yeni tayin edilen 
ahzesker §Ubesi reisinin kızı im~. 

Geuç mlirettibin hemfireaile 
alm~ bir resmi 

- Söylediğim yüzüiii bana ala
cak mısm, alııuyacaı. DUSIJI? 

- Bu bir ültimatom mu? 
- Hayır PD"Ianta! 

lllirAfat atmıJ&D 
Imtihan olmuşlardı. Imtihan sonun

da iyi derece ke.zananlara mük5fat ola

rak kitaplar verdiler .. ya~lı bir adam 

mükafat almıyan çocuğa !ordu: 

- Mükafat almadığın için senin ca 
nın sıkılmadı mı) 

' 1ive sıkılsın, benim babam ki 
tapçı bizde çok kitap var. 

Margerit gayet iyi ata binermiş, ata 
iyi bindiği kadar iyi de dansedenniş, 
tahsilini, Viyanacia yaptığı için, adabı 
muaşerete fevkaliıde vükufu varmış, 

ve üstelik flort etmenin çeşitlerini de 
bilirmiş. 

- Ne garip şey, diyip yazıyı siliyor- ' 
lar. * Tavsiye 

Nıtsıl fanışıyorlar? 
Margerit Eisenstad'da geldikten son

ra bir müddet uslu oturuyor, sonra canı 
sıkılıyor, bir macera aramak sevdası -
na düşüyor, her ne kadar o muhitte 
kend!sine Hiyik bir delikanlı bulamıyOl'
sa da, gönlünü eğlendireceği birisini 
bulabileceğini tahmin ediyor. Ve yazın 
bir bağ bozumu zamanı bütün aileler 
kırlara döküldükleri zaman Georg He 
tanışıyor. 

Georg akşamı zor ediyor, sevgilisile 
beraber ellerini birbirlerinin bellerine - Bu mevsimde bir seyahat yap • 
dolayar~ dağ yollarından, fıstıklık - mak istiyorum; hangi memleketi tavsi
lara gidiyorlar Georg, biriktirdiği pa - ye edersiniz? 
rasile Margerite hediyeler alıyor, kal· 
binin, bütün safiyelile ilanı aşk ediyor, 
sevgilisini, her toy aşık gibi: 

- Bülbüle, kuşa, güvercine, kumru
ya benzetiyor. 

Arkadaşları onun bu gayri tabii hal
lerinin farkına varıyorlar. 

- Georg diyorlar, sen alelade bir mü 

- Memleket tavsiye edemem ama, 

hattı üstüvayi tavsiye edebilirim. 

* 
.C edikoda 

Altıacı kattaki 
- Şivesi bir Amerikalı fivesini andırı 

yordu .. sen Arnerikaya da gitmedin na· 
aıl oluyor da böyle konuşuyorsun} 

Ded~er, cevab verdi: 

- Arnerikaya iİtmedim af!la bir a

partımanın altıncı katında oturuyo • 

rum. 

* 
Dalgıallk 

Dalgın, bir ayağı yaya kaldırımında, 

bir ayağı caddede yürüyordu.. gören 

söyledi: 

- Deminelenberi bir a.yağınız yaya 

kaldınmında bir ayağımz yolda yürü • 

yorsunuz. 

- İyi aöylediniz. Ben de acaba aya· 

ğıma ne oldu da topallıyorum diye me

rak etm.İft.İın. 

- Benim derdime ancak siz bir 
çare bulacaksınız .. 

- Aifedersiniz fakat ben opera· 
för değilim ki bir aıneliyatla bm • 
nwıuzu küçültebi!eyim. .. ....... ----........................... ·-··-·~--

mi 
"? mı. 

ni yapıyordu. 
- ModeUerirrı 

birini güzel bu 
-Benden 

lerdi } bit 
- Bir arD1ud, 

arabasıl 

Köpek alacaktı· 
ra istedi. 

-Bir küçük 
arı tl 

nir mi) Barı Y 
-İmkanı yok 

böleraem ölür. 

Bu Georg'un ilk macerası olduğu i · 
çin, delikanlı, boynuna dolanan çıplak 
kollara, rüzgarın yüzüne savurduğu 
siyah saçlara, yumusak ruhnevaz, can
yakı~ ı suallere ve nihayet, iki tutuşan 
kırmızı dudağın: 

rcttipsin, o .senden daha tahsilli, daha - Geçen kı11 sizinle Nis'de gö - tu-ccarın karısı hiç memnun görünmiyor. görgülü bir kız, seninle kabil değil ev- rüşmüştük zannediyorum. 

- Dişleri güzel fakat kendisi buna 

lenmez, boşuboşuna ümitlere kapılma. -Nasıl memnun görünsün ~r ge- _Ben hiç N'ıs'e gitmedim. car ikaz etti: 
Bu sözler Georg'un kızgın kalbinde ce yatarken çıkanp auya koymak son- _ İyi tahmin etmişim; ben de - Ağlama 

kızgın bir demirin üzerine damhyan , ra sabahları yeniden takması lazım. Jriç gitme-dim de.. renler jflas 

- Georg'um ...... Seni çok seviyorum 
demesine kendisini kaptırıyor; ve ha· 
ya] alemine dahyor. 

soğuk su tesirini yaptı. Derhal Marge· 1 
• -=--.....;===...::;~:;.:,:;,:~:.:..,~~---==---_,--=-==..,...,... 

rite koştu: Soraa 
- Sen benimle eğleniyormu~sun! İspirtizme -::apıyorlardı. Kadın ölen 

dedi. Aramızda mevki farkı varmış, kocasının çağınlmasını söyledi. Çağır-Artık Grorg bulutların arasında du
laşıyor, dizdiği yazıJann arasmda hiç 
münasebeti olmadan Margerit isimleri 
;ıkıyor, ve müsahhihler. 

sen benimle hiç bir suretle evlenemez- dılar. 
mişsin? 

Bu söze kız kahkahalarla güldü: - Geldi. 
(Devamı 9 uncu sayfada) Dediler: bdm: 

CÖNÜLiSLER' 
. ,, 

1 
1 

- Sorun, dedi, ölmeden üç gün ev

vel aylık almıfh paraları nereye koy -

du?. 

* 
O,ıe Illi -

"Eı·lenecek olan 
Genç kız m1dır, 
'Yoksa komşuları mı?, 

Üzerinde cPangaltı• postanesinin 
damgasını ta~ıyan bir mektub &l -
dım, fakat bu mektubu yazan gene 
kız, isminin altına •Paşabahçe• 
kaydını koymuş. Müsteara be.nziyen 
bir de imza atmı~. 

Söyledi~ne gelince, diyor ki: 
eBundan üç sene evvel b.mirde 

bir genele tanıştım. bu gene bir 
müddet sonra İstanbula gitti, gider
ken.. mektublaşrnak arzusile bana 
adresini verdi. Fakat ben yazma · 
dım. Bir kaç ay sonra kendim de İs
tanbula geldim. Bir iki sene hiç kar
şılaşmadık. Fakat bir iki ay evvel 
bir tesadüf bizi birleştiriverdi. Gene 
adam gene İzmirde olduğu gibi ko
nuşmamızı istiyordu, reddetmedim. 
Çok nazik davranıyordu. Ben de 
gittikçe ona daha ziyade ısındığımı 
hissediyordum. Her neyse geçenler
de bu gene taşrava gitti. Şimdi mun
tazaman mektub yolluyor, ve her 
me1ltubunda bana karşı biraz daha 
bağlılık gösteriyor. 

Kendim i ·i bir ailenin Jnzıyım. 
Bir ev kadınının bilmesi lazım ge • 

..len herşeyi bilirim. Yalnız annem 
babam yok. Tanıdıklarıma ge:ince, 
onlar bu gencin mesleğini biraz kü
çük ve bana gayrilayık buluyorlar. 
Halbuki ben onunla mes'ud olaca -
ğımı sanıyorum. Mü~kül vaziyctte
yim. Siz ne dersıniz?• 

* Bu gene okuyucum mademki sev-
mekteclir, mukabe:e de gormck te -
dir, meı;elenin gönül bokımından 
münakaşa edilecek kısmı yok de • 
mektir. Fakat yasamak için sevmek 
ve scvi.şmek kafi d<!ğildir, evi idame 
etmek varlıkla kabildir. Bu gencin 
kazancı nedir, istikbali ne o abilir, 
tetkik etmek lazım. Fazla yiikseı1e 
bakmayını%. Kanaatin rnutedil ota -
nında fazilet vardır. Eğer sıkıntıya 
düşmeden geç:nebileceğinize hiik · 
mediyorsanız te.eddüd etm"\"İniz. 

Tanıdıklarınızm mütalE'2'~rına ge
lince: Bunlarla münasebE't iniz ne de· 
rcc~dedir bilmiyorum. Bazan anne
nin babanın yerine kaim olab 'lecel{ 
ihtiyar aile dostlan vardır. :Rtı!lla -
rm sövledikleri mütalea f'dilı-ne•'dir. 
fakat bazan da sövle oo,l.., taıııdık· 
lar vardır ki tavsivelerinin üzeriride 
faz!a durulamaz. Nihayet evlenecek 
olan onlar değillerdir. 

'l'EYZE 

Bir meraklı tren kondüktörüne sor· 
du: 

- Yolcu az olursa da bu kadar çok 
vagon takılır mı? 

- iki tane çeyrek mi yuUun? - Hayır, o zaman vagonları azaltı· 
- Tadma baktrın baba, hani sen rız. 

annf'lnc (Ok para yiyorsun dedin - Ya hiç yolcu çıkmazsa, lokomotif 
di ya! 

-= .o===-: ...... •=='~ 

Umlmam 
- Bay Necati, 

tı"z insanlan ne ça -
buk unutuyorsu -
nuz, beni tanımadı
nız mı} 

- Insanları ça -
buk unutmam ama 
ben Bay Necati de
ğilim. 

Nast~ oh:r 
- Her ~ey baha• 

1 ıı masrafımı:ı.ı y an 
y;mya indirmek 
mec bu ri ye tin dc
yiz.. 

- Nasıl olur. Bir 
çift iskarpin yerine 
bir tek isiCarpin mi 
alacağım} 1 

yalnız başına gider öyle mi? 
==~==~==~~ -===--~~=====----

- Senin ~ da tıpkı şapkan gibi. 
-O ne demek? 
- Bir haftada modasa aeçiyor. 
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1 Büyük Deniz l!//(/1/,'~ 
~ Maceralara ~.,...,_: 

4 - Bir deniz kurdunun fedakirlığı 
Hava sert'ti. Norveç kumpanyasının J 

Venus vapuru, Bergen'den kalkmış, -~----.----~--.,...,...-......... ---------~---r-
Newcastle'e doğru yol almış, mutat 
seferini yapıyordu. Venus şimal fırtına 
larının eski bir aşinasiydi. 

540! tonluk küçük bir gemi olması 
na ragmen, Londraya gezıneğe gelen 
Hanedan ailesini taşımak gibi bir maz 
bariyete nail olan nazlı Venus dağ gibi 
gükreyen dalgalan seke seke' ilediyor 
du. ' 

Birden bulut kümelerinin arasından 
bir ışık parladı, söndü, yandı, söndü 
ya~dı. S. O. S. işareti veriliyordu. 

Işareti veren 1909 tonluk Norveçli 
Trym yük gemisiydi. Middlesborough
ya çelik fınnlarına veteslim edilecek 
olan tonlarca demir cevheri ile yüklüy
dü. 

Fırtına, gemiyi bir ceviz kabuğuna 
çevirmişti. İtiyor, kakıyor, o yana bu 
vana sallıyor, büyük ve !korkunç bir 
a.aıga zavallı Trym'ln teknesine tasla
dığı gibi Trym'i havaya kaldırıyor ve 
akabinde ba~ka bir dalganın kucağına 
atıyordu. 

Bu hal, saatlerce devam etti. Akur 
ve müthiş dalgalar arasında bocalaya 

~llın bocalaya saatlerce yoluna devam eden 
~ır1 geminin ağır yükü Allahtan ki ustalık· 

, h Yırtıklıöı z·· 1 · · ·· ı · ı k k k la ı·stı·f d.l · b 1 d .. aô atta şıll ki t:ı • up- erını soy esın er, onturat yapma o- e ı mış u unuyor u. Lakin bir 
a trnü,, ne ııd ığı orta- lay. Beyefendi, yarım maaş avans ve - y~nş yatı gibi dalgalarla yarışan Trym 
l'&~ ·· 0 um der · k b... 1 bırden yana me~letmegv e başladı. Der-

USt\ine ısı rece , ta ıı yo parası onlara aid. :ı ~~··u atışında 01 k 
1 

ken bir kar fırtınası koptu. Tipi şiddet 
~tu eri . n, - ur ızım o ur, sen emret. Şim-
kadanıh sobanın di bir nokta daha kaldı, sıra kızlarını lendikçe, şiddetlendL r e h ı·ı Dümenci, bütün gayretile çalışıyor, 

r a ı e nereden bulayı m? gözleri tipili havayı delrneğe uğraşarak 
~ Madamcı.. . - Kızları sen düşünme, onlar ha- Trym'in başını rüzgara doğru çeviri -

Y 1\.ır~hirlid~ım, dı- zır, Necl~ ile Ayteni götüreceğim. Sen yor, ve dalgaların geminin üzerinden 
'Ben· "arrnıf. C ır .. Ora- asıl komısyon meselesini konuş. mümkün mertebe az aşınalarına sava-

bir \ı~ aıt_aaje etti ~ın oya Madam birdenbire nazikleşti: şıyordu. Adeta bir deniz kahramanı gi-
~~ bır tamb · ~-n de - Aman ayağını öpeyim, mahcub bi, baştan başa sinir kesilmiş varlığiyle 

deaıra şa;ı{' ır de etme, aramızda teklif mi var, elbet u- dümeni, idare ediyordu. · 

0~ Yarım aaa ıcısı kız.. yuşuruz. Beyefendi:nizin ne doğru ne Norveçli gemicUerin bir sözü vardır: 
'tv,·l.ıl'accığım. t, haydi insan adam olduğu yüzünden belli: Karadenizde bir şeytan vardır .. derler. 

l tı"t N ı l İşte o gece de, şeytan melanet tacını 
'"}' il·· en aöi~ . e ma o duğu yüzünden belli bey-

ai ... ı iÖlüm rı ışıldadı. le, ne idüğü belirsiz bayan kalktılar. giymiş, hiyanet asasını kullanıyordu. ~e be • emret .. 
1
.. B . k I w onlardan biri, dümeni koparınca, Trym 

n. Ke . • a a- enım canım sı 1 maga başlamıştı. tabii unsurlann merhametine kaldı. 
~GttG lllanı Artak Madam biraz ıda benimle meşgul olmak İşte bunun üzerine, Venusun gördü-
&a.~ Calata k h lazım geldiğini galiba kestirdi. Karşıma ğü ve anladığı imdat işaretini çekti. 
i~_. atı }'olc a velerine oturdu: Ve Venus, rotasını değiştirerek Nor 

""1 mu> Ö b 1 · · lll'li ca - mer ey daha ge medı, dıye veç istikametinde yol almaya başladı. 
)'\it ~~Yı titr n. sağlığı, ke- başladı, neredeyse gelir, sıkılmayın, Otuz senelik deniz kurdu, kaptan 

e~ı l'alttu:ttı rni, ağla _ kendi eviniz gibi oturun. Dreyn, kazazede gemiden 7 saat uzack-
l.ı.,;ı,. O:Ya kulağıoa- Biraz düşündü. Sonra birdenbire: ta olduğunu hesapla biliyordu. Onun 

t ~lid· -Nasıl oldu da hatırlıyamadım, de- !{~n~~e~~~e~e~~~ein:r~~~:i!~,g~:~~ 
~t • ı teabihini çe- di, ah sabahleyin biraz evvel gelseydi- ne dairesine ctam yol• emrini verdi. 
la( e ~la ... B niz. B~ ~zmet~i v~rdı k~ tam size la- Ve beş saat kırk beş dakrkada, kendi
~ ~rıtaca~na da öylesi yık. Nazık, terbıyelı, sessız sedasız, yü- :;inden imdat isteyen Trym'in yanına 
~ . oldu. Baş ha zü gözü, düzgün. Ah... ,vardı. 

etırrı h Boğosa döndü: * 
b-u · Yas Bey · - Bogv os şu bizim !arı kız b 1 Stop etmiş ve çaresiz kalrnıc:: bulu -'l.ı\ta IŞe y k • SIZ • ı U ge• ~ llırrı h 0 sa ben mi' tir. nan Trymde büyük bir faaliyet vardı. 

l ' an· · · r b 1 ' 1 ışımizi gö- Sarı kız bir saat evvel gördüğüm h iZ- ;Bütün !ayfa tu! um a ara yapışmışlar· 
oflı metci kız olacaktı. Hani şu çalıştığı e· dı. Ve kolları ağrıyıncaya, uyuşuncaya 

<ı e enrn· . · h .. ..k be . ve sanki omuz başlarından kopuvor ~ 
11\l ... 1~ ıştı, mada • vın anımına surtu , yıne dangalak J .. ~~ d k ınuş gibi tulumba çektiler. Denize dök 

ıtıll l 
1
_ iyen ülhani. ~ıt tükleri kilolarca suyun yerine toplar-

Y?~du .ve tabiatile de denize sandal in·J t~ebbüsünden vazgeçmek mecburiye
dınlmıyordu. .tmdeyiz. Bazı sandallarımız, dalgalar-
Aldığı meylin dik oluşundan, Trym~ dan parçalandı. Meyilden dolayı diğer 

den de sandal indirmezıin imkanı ola- sandalları lııdirmemize imkan yok ... » 
.mıyordu. Venüsun kayıklarını da göz . Haberi alan Venüsün ana tulumba~ 
göre göre tehlikeye atmak manasız~ .sı işlerneğe başladı. Ve denizin sathına, 
dı. İki gemi karşı karşıya yer a~- sudan daha hafif, lakin kafi derecede 
}ardı. Trym daha hala yüzüyordu. Yü- ~ğır ve kesü, belki de dalgaları yumu
künü de kurtarmanın, denize dökme- §atacak bir yağ tabakası yayıdı. 
nin imkanı yoktu. Zira epeyce suya bat . Saat ll ,35 de Trym gene: 
mış bulunduğundan ambar ~.a~akları Vaziy:t ~it:ikçe vahimleşiyor. Ve 
açılamazdı. Yalnız gemide cbutun tay nus yag dokuyor ... diye haber verdi 
falar tulumbalara ... » emri mihaniki bir 19 tayfa daha hala tulumba çekmektf' 
tarzda tatbik olunuyordu. Tulumba çe idiler. 
:ken he~ t~~anın varlığında !o.r~luk, Kah .. ıapa lapa, kah savrularak yağan 
mecalsızlik ıle cdayanma• gıbı ikı kuv karın ustüne bir de sis çöktü. Gemi kı· 
vet çarpışıyordu. Tulumbalar ~ıc~a- sa fasılalada canavar düdüğü çalıyor
ya, gıcırdaya, hışlaya hış~a~a, ışlıyor~ du. Gemilerin arasındaki irtibat kay -
donm~ koll~r, kalkıyor, mıyo~; gemı boldu. Ustire, Venus ve Tryındeki rad 
de mutemadıyen su kusarak yukseli - yo memurları, boş yere dört kulak ke
yor, alçalıyor; o yana bu yana yalpa~ ::;ildi, parmaklarile önlerindeki manivE. 
lıyordu. layı çılgınca işlettiler. Trymin telsizci 

Ta?'falar saatlerce tulumba çektiler. si o kadar mecalsizdi ki sarih işaret vt: 
Venusun yolcuları yemeğe inmeği bile ,remedi. 
reddettiler. . Trymin kaptanı güverteye indi. Ge-* ;ne de sandal indiremiyecekti. Yalnız 

Gün bitti, ve yeni bir cdehşeb i söy- .tulumbalar işliyor, ve ancak bu saye
liyen ıssız bir gece başladı. Savrulan de, gemi yüzmekte devam ediyordu. 
karların yalancı ışığı ile aydınlanan ka Saat 12,30 da hava açıldı ve parazit 
ranlığın basmasile, gemiler biribirleri- lerden kurtuldu. Telsiz de işlerneğe baş 
ni görernerneğe başladı. ladı. Bu sırada Venuse kayalık Setlan 

Saat t l,25 te Venus şu işareti verdi: da doğru sürüklenen Rus gemisi Ilmen 
etki tahlisiye sandalı indiriyorlar, tay den bir s. 0. s. geldi. Kaptan Dreyer, 

falar çılgınca çalışıyor. Vaziyet çok en Se. zarın meşhur Vici, Vidi, Veni (gel· 
dişelidir ... İ ndirilen tahlisiye sandal - dım ·· d .. • gor um ve yendim) ibaresini ha -
ları. iple güverteye merbut oldukları tırlatan bir ibare ile: cTrymin tayfala 
halde geminin yanına doğru çekilrneğe r~nı k~rtardıktan sonra imdadınıza ye 
baslandı.» tışecegım, diye bir telsiz çekti. 

Saat, 11,26 de Trym şöyle bir haber Ve hava aydmlanıncaya kad d 
yolladı: ~öprüsünde bekledi. ar a 

cVenüse kendi vasıtamızla ulaşmak (Devamı 12 ind sayfada) 

tie mayın, yani Şirret kız boylu boyunca gözümün ca su girdi. 
~~-~~ 

11
... önüne gelince artık dayanamadım. . Her iiti gemi de da}ıa yolda konu· 

llJt.~l\tı~ar .~•> Cüzel -Rica ederim rahatsız olmayın ma- ,şuyorlardı: 
ı.~ı .. i1,1!ıdı_Yor, şim- dam, diye atıldım, hele Ömer selsin de Trym. yaYlll yava1 batıyoruz, diye 

Bu mezarlık derdi 
Halledilmelidir 

toprak yığınları, taş parçaları, fun· 
dalıklada dolu .. Mezarcı bizden ka
pak açmak için üç lira istedi. Bu fa
hiş ücret yetmiyormuş gibi dört me~ 
zarcı daha peyda oldu ve avuç aç -
tılar. Onları da mecburen memnun 
ettik. Bundan sonra müthiş bir di -
lenci sürüsünün hücumuna uğra -
dım. Nasıl kurtulduğuınu da ben bi· 
lirim. Belediye mezarlıklar müdür
lüğü tahsisatsızlıktan mezarlıklara 
duvar yaptıramıyor diyelim. Mezar
lık kapılarına gömme fiatlarını havi 
bir liste de mi astıramıyor?» 

b 

t..ı bır ihtiyar kolay. ~aret çekiyor, civarımızda bize yardım 
\1

1
1 l"lern k d d. ld h ı Ö edecek gemi var mı! .. diye soruyor. 

..... 
1
..__ ~ıı. rtı} ernancı _am, ıye atı ım, e e mer bey gel- d .. ~~ Venus te, yeise uşmeyiniz. Biraz 

h~~~ ı: sm de kolay. .sonra oradayız .. diye cevap veriyordu. 
<li. V . -Ah, o çapkındır, ne çapkın, dedi. Ve 0 gece Veniıs saat iki buçukta ka-

o\:. ~l'eti .... Kapı çalınıyor, Boğoa açtı. Bu .efer za yerine geldi. Trymin yerini bulama 
lı, ~ı, •Iıı. 011ı'enince içeriye ufak tefek, mölon ıapkalı, şem- dL Yol gösterin diye lşare!ledi. Yağan 

\J,ı ı., Ş. •1 ""' siyeli bir adam girdi. Küçük matruf .karlar arasın~· arayıcı fışekleri hışıl 
~ ~~ )> '•~ iaı a, Yanına yüzü çizgi çizgi ama saçları boyalı. dayarak ortalıgt aydı~a~ı .. 
~bu. ~l'lıtıd,. er. Onsuz M d b .. t .. ~..ı k Lakin, ne yazık kı, gıtgıde ümitsiz-

l , l .. ta b a am u muş erıyı aaeta ete liyor · d .mk .. "\f fnaJ m ur aök w w · leşen Tryıne yar ıın ı anı kalmamış 
~tıd,~l'ldır ı. B~irn V - - ~yagın~z~ soguk su mu, sıcak su tı. Ve böyle bir havada denize sandal 
b_ tabiı· · liel k ar- mu? Sız de bızı hatırlar mısını7 a. Hü- . d·rmek bir cinayetten başka birc;:ey ~1\ ır~ e em . . be . w. N ın ı , '$ ~af~.~~ ... anı seyın ycıgım) erelerdesiniz) Ma • değildL Denizin }toynuna, bile bile kur 

1~ ~te arrıorı ke dam nasıl~ 0 ban yollamak w~em~k~i. ~nizciler, can 
~) · lia ~· Yart rnanda, - Madam iyi. Madam iyi ama ben kumarbazı degıl, hakımıdırler .. Ve de-

<~ııli t~~rı tdı ko ~n~ takım fenayı m. nize sandal in dirilmedi. 
lb~~· , .. ahveJ . ogos bu _ Hayrola gene ne oldu) Norveç garbinde bulunan Utsire is-

~~:"qa~lit ~ti edırler. To- - Ne oldusu var mı yahu, sen de tasyonu ne irtibat temin edilmiş. ve 
1• ~ ol~ .. t. yardıma koşan gemi ile, mahkum Try-

a..ı_ "l beni düşünmezsen gayri kim düşünür. ~~-"4lfrıL' ten de d min yerleri Stovangerin garbinde 50 
~ ~~ )~la e\"ve}" ~r O hi~metci diye gönderdiğin baş belası mil ötesinde olduğu bildirilmişti. 

~. ··~t~~ ~ Anad ~ s ız neydi öyle? Gece sona erdi. Şafak söktü. Ama me 
~' 'naltrıın ° ~~a - Hanımı gördüm, her halinden şihai şepten birşeyler doğmadı. .. Deniz 

'•ller nık.a- memnunum, dedi! daha hala kudurukluğunu muhafaza e· 
• teldıf- (Devamı 12 iDcl sayfada) diyor, köpürüyor, köpürüyor, köpürü-

İstanbul, içi ve dışı en çok me • 
zarlık dolu şehirlerin ba§ında gelir . 
Bütün bu mezarlar bakımsız, harap 
bir haldedir. Bazıları toprakla örtül
müş, üstünü otlar bürümüş ve ko • 
yunlara otlak olmuştur. Bazıları da 
mezarlıktan gayri bir yangın yerine 
dönmüştür. 

ı 
Okuyucularımızdan Bay Muhsin 

de bu halden müşteki: 
- Mezarlıklarıımza hiç bakılmı • 

yor. Yarım 8sır evvel toprağa bırak-
tığımız ölülerimizin bugün yerle -
rini bulabilmek için mutlaka maden 
mühendisi olmamız lazım geliyo!". 

Geçenlerde bir dosturnun oğlunım 
cenazesini kaldırmak vazifesini üze
rime aldım. Eyüpte cami içind ce
nazeyi koyacak ancak iki üç taştan 
ibaret bir tümsek vardı. Evkaf maa
lesef buraya bir musalla ta!lı yaptır-
ma m ış. 

Eyüp mezariıkiarına girdiğimiz 
zaman ölülerimize ne kadar hürmet 
gösterdiğimizi de anlamış oldum! 
Mezarlık baştan başa hendekler, 

* Y et'inde bulunınıyan nöbetçi 
doktoru 

Bir okuyucumuz, bir ölüm müna
scbetile defin ruhsatiyesi a1mak is
te~iş. Gece yarısı doktoru aramış, 
galıba doktor bir hasta ba~ında ol • 
~uş, b~lunamamış, ertesi gün de ay
nı vazıyct tekerrür etmi§, ve defin 

ruhsatiyesinin bir başka daireden 
alın.ı:;ıa.sına lüzum hasıl olmuş. 

Hadı~.enin geçtiği yerin adını yaz
mıya luzum görmUyoruz, okuyucu
muz vak'ayı alakadar makama an -
la tm alıdır 
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1 SINEMA HABERlERi-l 
Sinenzanın "Çar, ı .. ve 
York Dükü ile Madam 
Simpsonun /ilnıleri 

Amerikada filmleıi sansür eden heye 
tin başında Vill Hays namında bir a
dam bulunmaktadır. Bu ~ l arnın film 
kumpanyalan ve sinemalar üzerindeki 
nüfuzu o derece büyüktur ki, kendisi
ne eski Rus hfmednnının kurduğu is • 
,tibaada izafeten •Çar• lakabı verilmiş· 
. tir. Şimdi Amerikada Vill llaysden 
bahsetmek için •Sınema Çarııo yahut 
cÇarıt demek kafi ge~mektedir. 

Eski İngiltere Kralı Sekizinci Ed · 
vardın :Mm. Simpson ile olan aşk rna

.cerası film kumpanyalarını harekete 
,geçirmişti. Holivutun hatırı s~yıhr dört 
.stüdyosu hemen senar) oları hazırlamış 
,lar ve filmleri çev·rmek için hazırlık· 
)ar görrneğe başlamışlardı. Hazırlıklm 
,o derecede ileri stiriihnüştü ki Sekizin 
,ci Edvardı filmierin birinde meşhur 
san'atkar F, ederik Marş temsil edecek 
ti. Madam Simpson için de yeni yıldız 
,lardan Olivia dö Haviland dtişünülmiiş 
tü. 

İNSAF KALMA 

Kapıdan alınan 
ispanak hikiy 

Dün, kapıdan ikı kilo ispanak aldım . 
Foks'un yeni ve güzel yıldızı : Lonja Henie 

. Bu hazırlıkları ha ber alan cÇar:& Se 
,kizinci Edvarda ait hiç bir film çevri· 
lemiyeceğini stüdyolara hemen bildir
. miştir. cÇar» ın emirlerinin kat'i ma· 
)ıiyette olduğunu bilen stüdyolar bo -
yun eğmişlerdir. 

Herif bunları teraziye, kantara bile 
vurmıya lüzum görmeden bana uzat • 

n_;:a:na stüdyolannın baş belaları Bir sinamacın m meslek aşkt tı:- Al ha yı:, fazla fazla ı Iki kilo is-

nereye kadar var tr?.. panak dört, beş demet gelir ama, ben 
Hoi.vutta stüdyolara cbaş belaları• 

adı \erilen birtakım adamlar musaHat 
o!ıouş.ardır. Stüdyolar bunlardan çok 
yılmak tadırlar. Bu cbaş beHilarııt ne· 
~· i leri şahısiarına münhasır adamlar • 
dır denilebilir. Bunlar cinayet işleme~ 
ler, tehlikeli adamlar da değildirler. 
•Baş belaıo larının diğer ismi cstüdyo 
haydutları» dır. Çok kurnaz adamlar 
olan bu cbaş beHi» larının yaptıkları 

cidden aniatmağa değer ... Ve zevkle o· 
kunacak kadar meraklıdır: 

Bundan bir müddet evvel Holivutun 
büyük stüdyolarından biri Fransa ih· 
tilaline dair bir film hazırlamakta idi. 
Film mühendisleri stüdyonun civarm· 
daki büyük meydana ihtilalcileri tem· 
sil edecek olan 3200 adamı toplamış
lardı. Bu 3200 figüran yalnız iki gün 
için angaje edilmişti... Film in bu sah
nelerinin de bu müddet zarfında çev
rilmesi !icap ediyordu. Figüranların her 
birine günde 1 O dolar verilecekti... İki 
gün için 20 dolar ... 

Sahne vazıı büyük bir faaliyetle ça· 
lı~akta idi. Sebebi basit idi... Filınin 
yalnız bu sahnesi kumpanyaya 64,000 
dolara mal oluyordu ... İstitraden şunu 
söyliyelİ!ITl ki bu 64,000 dolarlık film 
kısmının iraesi iki dakikalık bir müd
dete vabestedir! ... İlk günü herşey yo
lunda gider ... İkinci gün tam işe başla 
nacağı sırada dekorların en pahalı ve 
yapılması güç olan kulis kısmı birden 
bire yıkılır ... 

Stüdyonun mimarları saçlarını yol • 
mağa başlarlar ... Çünkü kulisin tekrar 
yapılması 24 saatlik bir müddete müte· 
vakkıftır .. . 

Fakat ... bu sayede figüranlar bir Ü· 
çüncü gün için iş bulmuşlardı. .. Kum
panyaya bu kaza ... 32,000 dolara mal 
oldu .. . Bu kazayı yapan cbaş bela» la
rın eseri idi... Maksat kendilerine ve 
arkadaşlarına iş tedarik i idi... 

İkinci vak'a: Gene büyük bir film 
kumpanyası açık havada bir sahne çe 
virtmekte idi. .. Derin bir sükut elde e· 
dilmesi matlup idi... Film çevrilmeğe 
başlandı ... Beş, on, yirmi dakika geç· 
mişti.. . Birden bire ufukta bir tayyare 
gözü'ktü. Motörünü tamam rejim ile 
işleten tayyareci saatlerce stüdyonun 
ü zerinde uçar ... Stüdyo müdürü, mü • 
hendisler, operatörler, hiddetlerinden 
ne yapacaklarını bilmezler ... Film ya 
rıda kalır ... Ertesi gün işe yeniden baş 
1anır ve figüranlar yeniden angaje e
di!irler ... Sonradan iş anlaşılır ... Me -
ğer cbaş belaları• tayyareciyi bu işi 
görmek için 200 dolara angaje etmiş
ler ... 

Bir !Hm kumpanyası da bir kov· 

boy sahnesi çevirtmektedir. Tam 120 Bir Amerikalı film operatörü pek az kantan kahveele unutmuşum; al sana 
figüran atlarla yarışlar, hücumlar, ta· bir müddet evvel Nevyork ceza mahke altı demet, benden cabaı Haydi güle 
kipler yapacaklar... Film çevrilmeğe .mesi tarafından ağır bir para cezasına güle pişir, afiyetle ye l 
ve kovboy da harekete başlarlar ... A· .mahkfun edilmiştir. Cidden dikkate de Bu-az sonra bizim aahçıbaşı - yani 
radan bir iki dakika geçer ... Süvariler .ğer olan vak'ayı anlatalım: Amerikan bayan - bir elinde bıçak, bir elinde ko
den 65 i düşerler ve yaralanırlar ... Bu .filosu Kara i b adası civarında büyük ca bir demet yeşillik, hiddetle mutfak
yaralılar hemen hastahanelere nakle· .manevralarda bulunuyormuş. Bu ma· tan odaya daldı: 
dilirler ... Ve haft.alarca tedavi görür· nevranın programında eski bir geminin - Ayol, bu ne biçim ispanak böy. 
ler ve iyi günler geçirirler ..• Bundan İndianopolis zırhlısı tarafından batırıla le~ 

cağı kararlaştırılmış. Bunu haber alan ı . 
maada her biri güzel birer tazıninat a- ,A "k . kt 1.1 ope ato··rıe - Nesı var, hayat mı, sararmıs mı, 

merı an sınema a ua ı e r · 
lır ... Öyle y<i... İfayi vazüe halinde ya· ,rinden Vilyam V ard kimseye haber çamurlu mu?.. . . 

1 

•• •• 

ralandılar ... Tedavi ücretlerini ve taz· vermeden gizlice hatırılacak olan ge- - Keşke o yle olsa ı dı. Gormuyor 
minatları veren sigorta kumpanyası i- .mi ye çıkar ve endahtın filmini alma- musun, bu ispanak değil, ha ldıran otu ı 
miş... ğa koyu! ur. Birkaç sakvodan sonra İn- Bir de elim e alıp baktım ki, o, ger • 

dianapolis topçu zabiti dürbünü ile en çekten bir yabani ot demeti değil mi Kazanın sebebi neden sonra aniaşı -
lır ... Bu neticeyi elde etmek için figü- dahtın sıhhatini tetkik ederken gemi- imiş ı Heriflerin : 

de bir adamın koşmakta olduğunu gö· Iki dakika sonra, ahçıbası - ahçıbaşı _ Dinim , 
ranlardan birkaçı atların gözlerine kır· .rür. Hemen bir san dal. indirilir. San .. da1 da kı· m.,. derseniz: Yabanc.ı deg"' ı· ı, bı· • "bi 
mızı biber tozu atarlar ... Atlar gemi d b t k r ten sağıldığı gı 

"k h gemiye vanrken gemı e a ma uze- zim bayan canım gene bir elinde bı-azıya alırlar ve panı usule gelir... Diye ben 
re imiş. ~ d . • . çak, öteki elinde bir demetle içeriye · Id kl ı Bir vak.'a daha: Çok meşhur sinema Başından ve ayagın an cıddı bır su . d" mış o u ar 

yıldızlarından biri büyük b ir film çe· ,rette yaralanmış olan Vilyam Vardı gır ı: . lıyordum: B un 
virmeıktedir. Bu film için birçok fi~- güç hal ile kurtarırlar. - Al bır. daha ı .. . . . yarı yarıya su 
ranlar angaJ·e edilmiştir Film ~ılır- 0 ı·· .. ı·ım makine . k Baktım kı o da oy le ıdı, o da baldı- di 

. r- · - pera orun ı sı arnerası be . b" b · d . . . · 
ke yıldız dehşetli mide sancısına tu· ·ı b " lik t k t.arılır. rana nzıyen ır ya anı ot emetı ıdı. B kk Id n 

n ı e ır e ur B . d" b" d h T d a a a 
tulur ve kıvranmağa b~~ar ... Film du , Viiyarnın mükemmel bir surette e~ şım ı I ır. yan. a~~ e~ıbı~ ar ı rnek narh _, ...... ~ .. 
rur ... Doktorlar celbedılır ... _Muayene .bombardımanın filmini çekmiş oldug~u sıra agzıma ge em ve. rıştırıyor, ır yan-. d 

- d d f k k b k d 1 para ır ve 1 • üstüne muayene... San'atkarın hafif pnlaşılır. . an . a mut a ta ı ~ş. a em et e rı fırın ın damgası goı-
surette zehirlendiği anlaşılır... Ama . Ne rk hakimleri operatörün fev _ ıncelıyordum. Ne dersınız, onlar da fırından dokuz . 
film ü.ç hafta gecikir .. . Bu arada da fi· }talad'?:esaretini takdir eylemekle be yarı yarıya bu otlarla karışık çıkmasın nan ekmek ile b\1 
güranlar gül gibi geçin ir ler· ·· ,raber kanunsuz hareket ey1ediğinden mı~ rasında bir hayli 

O. Tufrul dolayı onu tecziyeye 'karar verirler. Vakıa ispanak bu, kemali yedi bu • tıpkı francala, 

Pariste komedilerde ve bilhassa opcret lerde muvaffakıyet kazanmı~ olan 
Loute Lmard 

Çuk, iki kilosu on beş... Fakat siz es • le~e 
tıkız ve biraz 0 

naftaki hilekarlığın, sahtekarlığın de-
de yiyebilene 

recesini artık bununlaölçünde ona gö- ker 
Bakkaldan şe re, çarşıdan, pazardan, kapıdan emni- ) 

rin ;;;.dı (kesrne yetle bir şey alın ve madrabaz herifin il 
Yarı yarıya kı ı, dediği gibi : 5onr' 

- Güle güle pişirin, afiyetle ziftle- nadlı tozdur. 
nin ı tozlu şekerin 

Sonra bu otların zehirli olmak ihti- dibi çirişle tuttı.ırı.l Jef 
b ... ... d clıı 

ı d b. . l · ki k tır ve u K&gı ma i de var ı: ıçım erı, ren eri pe 
B snafın öyle zararsız otlara da b~nzemiyordu. azı e kl~f· 

İnsan ,acele ile, Jo.;: bir yerde bunları lık la r, bu aşağılı ı~ 
"' 1 ··k ııflle farketmeden ispanaklar la birlikte doğ sayma k a tu e .. ·ıdııtl 

rayıp tencereye de atabilirdi. la rı yazacak deg ~~~rı 
Düzenbaz herifin b ize sokuşturmuş köş dinlemiş old ı.J 

olduğu bu, iki bütiin demetle asıl iEp - bu davul çalı ·~:: 
k ı· d" buÇ .. nakların arasına sıkışt ırmış olduğu par-I em ıı Ye ı ·ne 

k · k czcıletı ça parça otlar tam bir iit> vard ı. De - ıspana r jçifl 
rnek ki yedi buçuk kuruş havadan pa . sıkıldı da onun ~ 
ra alacağım diye müşterilerini hay -
vandan d3 aşağı t~tuyordu. Çünkü bal
dırana benziyen bu otu ne koyun, ne 
inek, ne at, ne de eşek, ne de bir hay
van yerdi. 

Bu biiiirrr ı 
Gelelim bir başkasına: 
Geçen yaz, bir akşam Istanbul Ba

lıkpazarından iki demet tereotu almış, 

O ldu olacak. ~ 
.. . . d '"erıı ıŞ mur ı -rın en J •• 

b rı · da anlatayım 8 d' 
Geçen sonbahar 

lir sandığım b·r ,r 
çuval kömiir ısrtl 

b lı o 
- H ele !':8 •r ıJ 

(D~vanıJ 



Sinen~a artistieri 
Gözler:.,e nasıl 

l Bakarla.·? 

Belleri ince bayanlar bu geni~liği 
arttırabilirler. Da~a §ık olur. .. 

Patron: Dört parçadır. Kumaşın us· 
tüne resimde gördüğünüz şekilde ko-
yunuz. İşaretleylp kesiniz. !lkin ke • 
nar ve tepenin pikürlerini yapınız. Son~ 
ra tepeyi düz banda dikiniz. Kalo· 
tun derinliği prova edip kenarla 
birleştiriniz. cBaş girimi - antre• ye 
başın ölçüsüne göre grogren geçiri • 
niz. En sonra kordelasını dikiniz. 

Ayni renkte taftadan patronda gör· 
düğünüz §ekilde eşarpla şapkanın 

parçasında çanta da yapabilirsiniz 
Bunları da pikürle süslersiniz. Pek 
şık olur. 

Şapkanızı 
Kendiniz 
Yapabilirsiniz 

\ 

Bu bahis okuyucularımı pek alaka· 
dar edecektir. Çünkü kuvvetili pro • 
jektörler altında bir çok saatler geçi -
ren artistierin gözleri herkesten fazla 
yorulur. Buna rağmen onlar kadar göz· 
lerinin güzelliğini muhafaza edebilen 
kimse yoktur. Bu harikuladelik acaba 
nasıl oluyor? 

Göz güzelliğinin; birinci düşmanı 
yorgunluktur. Ve içimizde az çok bu 
düşmanın pençesine tutulmıyan yok 
gibidir. Eğer artistierin kuvvetli zi · 
yaların verdiği yorgunluğa karşı göz· 
lerini dinlendirme ve koruma usulle -
ri basit ve kolay birer çare ise bundan 
her bayan istifade edemez mi? 

Bu çareler pek basit ve pratiktir, o· 
kuyucularım işte onun için bugün size 
•bunları birer birer yazmayı faydalı 
buluyorum. 

Mesela: cJoan B1ondeb in gözleri 
eskiden bu katlar güzel değildi. Mü • 
temadi bir bakım onların güzelliğini 

meydana çıkardı ve yorgunluk .. den~~ 
düşmanı yendi. Bu artistin goz~erını 
korumak için baş vurduğu muhtelıf ça· 
relerden bir çoğu her bayanın elinde -
dir. (Joan B.) sabahleyin uyandığı za· 
man gözlerini kat'iyyen oğuşturmaz. 
Bu pek çok insanlarda bulunan kötü 
bir itiyattır. Göz kapaklarını fena hal· 
de bozar. Joan gözlerinin karanlıktan 

ışığa birdenbire geçme~esi~e d~ çok 
dikkat eder. Sabahlan gozlerıni agır a· 
ğır ve ışığa alıştırarak açar. Yataktan 
kalkınca ilk işi asitborikli su ile gözle
rine ılık bir banyo yapmak olur. Ba · 
zan asitborik yerine kaynamış suya 
pek pek az tuz koyar. Bu banyoyu ak· 
~am'ları da tekrarlar. cBonni Bem• de 
~özlerini dinlendirrnek için göz jim · 
nastiği yapar. Bu, pek basittir. Bir gö
zünü havaya, yaniara ve mümkün ol· 
duğu kadar aşağıya çevirir. Öbür gö
zünü bir elile iyice kapar. Ve bu hare
ketleri yirmi defa tekrarlar. 

Mary Astor da .. gözlerinin .iyi uyku
da dinlendiğini soylemektedır. Bunun 
için uykusundan bir dakika bile ka · 
çırmaz. Uykusuz kaldığı her hangi bir 
geceyi ertesi gece fazla uyumakla te • 

lafi eder. 

Ufak tefek bayanlara bu tarz elbise ler gider. 
Soldan sağa: Spor ve sabah kıyafeti. Ev kıyafe~i. 

sonra için. Balolar için. 

Sokak elbisesi. Öğleaen 

Sayfa 5 

Köylüyü topraklandırma 
kanununun son şekli 

Kanun lfıgilıası Başvekiılete bildirildi. Toprak verilen/el 
üç sene bilfiil ziraat yapmaz/arsa topraklarz geri alınacak 

Ankara, 24 (Husust) - Evvelce Par 
.. Grupu tarafından hazırlanarak bir 
müddet •vvel Sılılıiye Vekaletinde hu
,susi bir komisyon tarafından tetkik e· 
dilerek 'bazı tadiller yapıldıktan sonra 
Başvekalete bildirilen Toprak kanunu· 
nun aldığı son şekil şudur: 

Tür1tiye hudutları dahilinde hakiki 
ve hük:ınt §ahıslara aidiyeti muteber 

,tapu kayıt ve senetleri ile tevsik edil· 
J)Uyen topraklar devlete aittir. Kasaba 
ve köylerin küçük arsa ihtiyaçları için 
velce tahsis edilmiş olan toprakların vi 
lAyet veya kaza idare heyetlerince ih
tiyaçtan fazla olduğu tesbit edilen kı· 
sımları devlete intikal edecektir. 

Tapu kayıt ve senetleri olmadan top 
raklar üstünde mülkiyet iddia edenler 
,iki sene içinde bu haklarını isbat et
mek mecburiyetindedriler. 

,yesi hiç bir suretle sahibi tarafından zi 
raat yapılınıyan topraklar . 
Kısmen ziraat yapılmakta olan top 

raklardan ı 000 dekar 200 dekar. 
1000 • 5 000 e kadar topraklardan zi· 

raat yapılanın bir mislinden fazlası . 

ı O binden yukarı olanlarm ziraat ya 
pılan mikdarının yüzde ellisi istimlak 
bedelleri yüzde dört faizli 2 5 senede 
müsavi taksitlerle ödenmek üzere tah·' 
vil verilmek suretile ödenecektir. Bu 
tahviller büklımete aıt arttırma ve in· 
dirmelerde teminat o:arak kabul o!u -
nacaktır. 

Devlete ait toprak1ar meccan"n !still' 
lak edilen topraklar da borçlanma su 
retile verilecektir. 

A~hı11ı isbat etmek 
Isiiyen bir müretfip 

Vasisi veya kayumu olmıyan mec-
nun ve mahcuzlar içiıı bu müddet ta- Kurşun yuffll 
yinden sonra başlayacaktı: .. Hükü~~t ( Baştarafı 6 ıncı sayfada) 
.iki sene içinde bu işleri bılırrnek ı.?ın sevdiğimi kaç kere tekrar etmeliyim. 
)azımgelen teşkilatı yapaca~t~r. Hu . ·ı * 
ku~met ıu··zum go··ru··rse bu ıkı senelık I\ .. .b. .. .. ·· . iargerit genç murettı ın yuzune gu· 
~üddeti uzatabiirnek hakkınak~a~~ Jüyor, onu seviyor gibi davranıyor, di· 
tır. Tapuda mukayyet olmama ğer taraftan da kendi arkadaşlarına: 
;aber başka türlü tasarruf vesikası~a - Ne masıim çocuk, bana öyle ina 
istinat etmiyen topraklar hükumetın nıyor ki diyordu. 
malıdır. Bu toprakların on sene mu.n· Bir gün Margeritle Georg'un aralaif 
lazaman vergisini vermiş olanlara ıs· açılıyor, Margerit sevgilisile eğlenme~ 
kiını adi dahilindeki mikdar meccan~~ sevdasına düşüyor. Sık sık tutturduğu 
temlik olunur. Artan mikdar verdıgı gibi bu sefer de: 

verginin 8 misli üzerinde, ken.~isin.e -Beni sevmiyorsun diyor. 
borçlanma suretile verilir. Mubadıl Georg artık bin dereden su getirerelt 
Rumlarla firari ve mütegayyip şahıs · aşkını ispata kalkıyor, onu gördüğü za 
lara ait iken devlete intikal eden top· man kalbinin titrediğini ne söyliye • 
·rak, kendilerine tahsis edilmeden işgal ceğini şaşırdığını anlatıyor. Fakat bit 
etmiş olanlardan geri alınır. Eğer şa· türlü sevgilisini ikna edemiyor. Marge
hıslar bu kanun göre devletçe toprak- rit ısrar ediyor. 
landırılacak kimselerden ise bulunduk· - Hayır Georg ...... Beni ikna ed e · 
ları yerlerde toprak veya münasip gö· miyorsun sen beni sevmiyorsun 
rülecek mahallerde topraklandırılır. O dakika, Georg'un gözleri parlıyor. 
Sıtma mücadelesi kanunu mucibince Aklına müthiş bir fikir geliyor, Marge

kurutulan bataklıklar, kurutınaya işti· rıte: 
rak eden topraksız halka iskan haddi _ Seni sevdiğimi, ispat edeceğim, 
dahilinde verilir. Fazla kalan yerlere herkesin yapamıyacağı bir marifet ya· 
devletçe nakil ve iskan edilecek mu- pacağım diyor. 
hacirlerle topraksız halka verilir. Ve sevgilisinin biraz kendisini. ~ek • 

Kurutulmak üzere Vekaletten mü- ıemesini rica ederek fırlayıp gıdıyor. 
saadesi alınmış hatakhklar da bu ka- Yarım saat sonra sevinç içinde geliyor, 
nunun neşri tarihinden itibaren 3 se- elinde bir şeyler tutuyor. 
ne içinde tamamen ve fenni usullerle - İspat edeceğim, seni sevdiğimi is· 
}rurutularak kendilerine verilir. pat edeceğim diye mırıldanıyor. Sonra 

Maişetlerini temin için muhtaç olv - ağzını açıyor, elinde tuttuğu kurşun 
duklan toprağa malik olmıyan aşagı- harflardan müteşekkil cMargerib ke~ 
daki kimselere iskanı Adi haddi :içinde limesini yutuveriyor. Ve boğazını yır -
ziraate yarar toprak verilir: tarak geçen kurşunlar midesine otur • 

Yerli köylü aileler, muhtelif tarih · duktan sonra, 
)erde Türkiyeye gelerek iskan edildik - İnandın mı sevgilim ...... diyor. 
leri halde toprağa bağlanmıyan ve Margerit delikanlının yaptığı işe kah 
yerli bükm~üne gir.en ~uhacirler ile kahayı basıyor. 
serbest iskfın suretıle koylerde yerle- Ve: 
·şen veya bilfiil ziraatle uğ;raşacağını _ Senin gibi budala ile ben hayatı-
taahhüt eden muhacirlere, hükümetin mı artık hiç birleştircmem diyor .. 
gösterdiği yerlere iski'ın edilen veya e- Georg bir taraftan yuttuğu kurşu • 
dilecek olan aşiretler, göçebeler, iskm nun, diğer taraftan kızı elden kaçır~a
kanunu ve muaddeli kanunlar hükümle nın derdine yanıyor. Ve ağlıyarak evıne 
rine göre gelmiş ve gelecek olan mu- dönüyor. 

hacir ve mültecilere, şehir ve kasaba Ertesi günü birdenbire hastalanıyor, 
halkından olup, bilfiil maişetlerini çift ku~un midesini deliyor. Georg aşkının 
çilikle temin edenlere, başka maişet va kendisine yaptırdığı fedakarlık yüzün· 
sıtası olmıyan ve çiftçilik yapacağını den ölüp gidiyor. Cenazesi otomobile 
taahhüt edenlere, toprak kayması, konurken, Margerit arkadaşlarına: 
seylap gibi afetler sebebile topraksız .:.._ Bunun bu kadar budala oldu~unu 
kalanlara veya toprakları verimsiz o - bilseydim, kendisile hiç meşgu: olmaz, 
ıanl~ra kendilerinin ziraate yarar ve budalaca ölmesine meydan vermezdıın, 
sıhhi şartalrı haiz toprakları olmadığın diyor. 
dan dolayı senelerden beri kiracılık ve 
yarımcılık ve ortakçılık suretile baş · 
kalarına an topraklarda ziraat yapan· 
lar, çalıştıkları arazide iskanı adi haddi 
dahilinde topraklandırılır ve bu toprak 
lar büktırnetçe istimlak edilerek borç· 
lanma suretile verilir. 

Bu kanuna göre verilecek topraklar 
i 2 5 ı O numaralı isk an kanununun ı O • 
2ı • 26 • 27 inci maddelerinde yazılı 
devlete ait topraklardır. Verilecek top 
rak, iskan kanununun 1 7 inci madae · 
:;indeki toprak tevzi cetveline göre ve· 
rilir. 

Toprak verilenler üç sene bilfiil zi
;raat yapınaziarsa toprakları istirdat o· 
lun ur. 

istimlik edilecek topraklar 

En az beş seneden beri heyeti umumi 

Bir btllÜCÜ kadın 
Yahalandı 
Beyoğlunda, Bostanbaşında oturan 

Ahmet ile karısı Eminenin ayni C'Vde 
oturan Ayşenin büyücülük yaptığm· 
dan şik:ıyet etmeleri üzerine kadn" ya
kalanarak hakkında tahkikata b3 b.n-
mıştır. 

Karaya otur c: nb:r v~ l L.r kurt~rıld1 
Bir hafta evvel Ça,1akkalede Kil"t

bahir civnrında Harmankaya mevki
inde karaya oturan İtalyan bandıralı 
Bcppe vapuru Türk gemi kurtarma 
şirketinin Alemdar ve Saros vapurla
rının muavenetile kurtarılmıştır. 



Haftanın gegiine spor lıareketi 

Kros kantri müsabakalan kar tipisine 
rağmen muvaffakıyetle başanidı 

Tekirdağh Hüseyin : " Din& 
zaman, nerede isterse güre 

hazırım ! , diyor 
Karşılaşmanın yapılması için hiç bir 
mışbr. Iki pehlivan da güreşmeğe 
ikisi de lstanbuldadırlar. Yalnız onlan 

Koşmıga başlıyan atletler zaman zaman kar tabakaları 
'Ve tipi arasında kayboldu/ar. 3000 ve 5000 metreyi 

Halkevi takımı kazandı 
işine tavassut edecek bir organizatÖI 

B,undan bir kaç gün evvel latanbula 
gelen Dinarlı Mehmet pehlivanın, ken 
disio.e burada bulunmadığı sırada mey
dan okuyan T ekirdağlı Hüseyin peh
livana verdiği cevapları yazmıttık. Te
kirdağlı Hüseyin pehlivanı da araya
cağımiZJ, ve Dinarlı Mehmedin söz
lerine vereceği kartılıklan bildireceği
roizi vaadetmiştik. Dün bir arkadaşı
mız. T ekirdağlı Hüseyin pehlivanı, 
Sirkecidek.i otelinde bulabildi. T ekiı
dağlı Hüseyin pehlivan, gazetecilere 

Istanbul Kros şampiyonasının en 
zor müsabakasını dün Veli efendi ko
şu yerinde seyrettik ... 

Kar fırtınası altında yapılan bu mü
sabaka uzun senelerdenberi şahit ol
madığımız bir zevk ve mükemmeli
yetle yapıldı. 

Atietik sporlann· en çetin şekli olan 
Kros Kantri dünkü ~klile bizde tim
diye kadar ender tesadüf edilen bir 
sp o hareketi olarak. kaydedilecektir. 

ar tipisi altında Sirkeciden Bakır· 
köye kadar otobüs yolculuğu yapan 
atletler, kuvvetli bir kar tipisi içinde 
adeta boğulurcasına yanş yapmak au· 
retile yeni bir rekor yapmış oldular. 

2 lOO metrelik ucu buca ğı belli ol
m!yan bir pist üzerinde zaman zaman 
gözden kaybolan atletleri bazan bir 
müddet takip edemedik. 

Iki üç klübün genç atletlerini bir a
raya toplamış olan bu müsabakada ta
biatla mücadele ede ede kofB-n atletle
ri burada bir li.anı fÜkranla yadetmek 

Atletler 
Galatasaray takımı: 
Galip 5 
Nurettin 6 
Selim 7 

18 puvanla ikinci. 

Halkevi takımı ı • 

katıularken 
Halkevi takımaı 

lbralüDB 1 
Artin 2 
Carbia 3 

. ' 

hayli kızgınmıt: 
- Ben, diyormuş, in18111a değil, 

azgın boğa ile güra,meye bile razıyım. 
Fakat gazeteciler le konuşurken ödüm 
patlıyor. Geçenlerde, sizin gazete ile 
başka bir gazete dil kavgasına tutuştu. 
Mesele gene Dinarlı ile benim itimdi . 
Öbür gazete, sıkıtınca, haklı çıkmak i
çin benim kalemimden mektup bile 
uydurdu. Araya karışıp da: 

- Yalan, ben böyle bir mektup yaz. 

puvanla birinci madım f desen, kabak gene aenin ha- yok. <(Hazırım h> 
şına patlayacak. Bir yolunu bulup evvela gözlerime 

lazımdır. · · Ziya ' 

Nuri 
Mehmet 
Nedim 

6 
4 
5 
6 

gene seni yalancı çıkaracaklar: Böyle Fakat biraz 
yapmaaan da., benim gibi hiç ağzını aç şqmadım. Çünkü 
mua.n, gene kötü. O zaman da, öteki hazır olduğunu ilk~ Böyle bir havada en tabit bir tekil

de doğru dürüst üç bet adiUl atmalt 
imkanı yokken bu dümdijz yerde her 
taraftan ayrı ayrı esen kuvvetli bir 
tüzgfua, bir adım Üeriaini göstermiye
celc kadar şiddetle devam eden kar ti
pisine rağmen çırçıplak denecek bir 
:kılıkta bef bin metrelik mesafeyi ka
tetmeğe uğraşan atletlerimiz memle
kette ilk olarak çetin ve mütkül bir 
aporu tatbik etmek ustalığına röater· 
mi~ oldular. 

Bir iki istisnaaile bu hareketlere 
seyirci kalan klüplerimiz böyle bir mü
•abakayı hatırlarıodan bile geçirmiyor· 
lardı . 

Galatasaraya, Beyoğlu Halkevine, 
C alata Gençlerbirliğine burada teşek
kür ederken en güç bir müsabakanın 
hakemliğini yapmak için Veli efendi· 
ye kadar gelmekle fedakarlık etmiş o
lan yüzbaşı Hüsamettin ve Nuri, Ga
latasaray lclübü atletizm kaptanı Cez· 
mi, M. Nuri Vural"a, Muhsin ve Ceh
tiye alenen tqekkür etmek en büyük 
vazifelerimizden biridir. 

Vatikat 7 
AJ&eddin 15 

~6 
5000 m~ 

puv"&ıTa nçüncü takımı ikinci. 

15 puvanla Halkevi gazetenin dilinden kurtulamıyaca.k- Şimdi de, etkili 
aın. Gidip: «Haydi, ıneY~ 

Şimdi gene ayni vaziyetteyim. Si- kalım h> deyin. Eğer bi' __ n•m .... 

zinle konuşsam bir türlü, konutmaaarn aoldan geri etınezte• Ömer Sesim 

D 
•• D .., } k k} •• b •• d •• bir türlü. Çünkü Iakırdı aöylesem, de- k ürün. 
UD agcıı U UD e munakaşalt di~odular .. yeniden a~ı~ ~rüy~e~. Maamafih, böyle tt' 

bı•r 1 Jd illırdı aoylemesem sızı gucendırmıf le, ve artık aöyle~ ~ 
top anh yapı ı olacağım. de, gene teluar edi>'~ 

Bu konuşmasından belli ki, Tekir- _ Ben meyclaııdl7": ... 

Dlbıkn toplaııhda bulunanlar 

dağlı Hüseyin, yalnız pehlivanlıkta de- nerede nasıl ~ter,e. 
ğil, diplomatlıkta da flUDpiyon olma- yım ( ' 
ya .layık. 

Atik davranan muharririmiz, der- T ekirdağlının 
hal auali yapı,tırmış: şılmaktadır ki, bu 

- Şu Dinarlı işini kökünden bitir- ması için, iki 
rneğe niyetin yok mu} kalmamıştır. Ikisi ele 

Tekirdağlı Hüseyin, bu suale, hiç dırlar. Ve lstanbU~ 
düşünmeden şu cevapları vermiştir: Onları güreştirıne i~ 

- Dinarlı işini değil, Dinarlının i- cek bir organizatör 
şini bitirmeğe ötedenberi niyetliyim. bu artık cıvımaya 
Hatta niyetim değil ahdim var. Fakat lar bilfül aona ~ 
müqareğin meydana çıktığı var mı? Biz, bu işe bir ~ j)i 
Evvelki gün: delalet etmesini, 1~e Jl 

- Ben hazırım 1 demiş. Guya bana sındaki müsabakanaD• 
da haber göndermiş. Benim bana gön- ti kat'iyede mailılP 
derildiği aöylenen haberden haberim pılmasını temenııi 

Müsabakaların teknik neticeleri: 

3000 metre 

Halkevi takımı 
Soplaı 1 

Aylardanberi büyük bir ihtilif i· mi katipliğe Nejad, muhasipliğe Av
çinde bulunan Dağcılık klübü dün ni, iJalılclara da Kenan, llhami, Mem

. T altsimdeki merkezinde rürültülü bir duhi, Hikmet, Ali aeçilmişlerdir. 

İtalyanlar Yunanlılardan 
büyük bir vapur aldılar 
Atina, 24 (Hususi) - Milli Yunan 

seyrüsefer kumpanyasının Viron adın· 
daki Transatıantik vapuru İtalyanlar 

.. 
Hakkı 2 
lzak J 3 

6 
Puvanla birinci • derece 10.38.4 

toplantı yapmıttır. Dünkü toplantıda Dağcılık klübü-
T oplantıda klübün idare tekli üze- n ün Türk Spor ta,kilatına bağlanma

rinde uzun münakafA}ar olmuş, yeni aa ve ayni ta,killt esasları dahilinde ça-
idare heyeti eeçimi yapılmıştir. lıştırılması kararlaştırılmıştır. 

Idare heyeti reisliğine Halis, umu· Galatasaray _ Barkohbal 

Basketbol maç• 
Galatasaray baeketbol şubesi tara

fından hazırlanan Galatasaray • Bar
kohba maça dün çok güzel bir 
oyunla yapılmış, neticede Galatasaray 
int, Borkohba 39 aaya yapmak sureti· 
le maç Borkohba'nın galibiyetile ne
ticelenmiştir. 

Iddiall bir boks maç• 

tarafından satın alınmıştır. 

Döviz müvazenesi 
Ankara, 24 (Telefonla) - Döviz 

müvazenesini korumak için, devlet da· 
irelerince, döviz cetvellerinde karşılığı 
bulunınıyan ve çok lüzumlu olmadan 
serbest döviz terliyesini icap ettirecek 
mübayaatta bulunulmaması Başveka · 
!etten diğer vekaletlere bildirilmiştir. 

Ankara tayyare meydanı 
Ankara, 24 (Telefonla) - Devlet 

hava yolları ıdaresince Ankara tayya· 
re meydanına civar arazinin istimlaki 
muamelesi ikmal edilmiştir. 

Galatasaray klübü salonunda dün Hapishanede açbk grevi 
akşam iddialı bir boks maçı yapılmış- Varsova 24 (A.A.) - Randon 
tır. İki eski atlet olan Halidun ilc hapisha~esindeki mahpuslar, kendile
Kemali arasında yapılan bu maç beş rine paket ve kitap verilmesinin me-

nu~LIYB iştirak . edeıuerin arkadan aluıan reııimifti l 
rav~nt olara~ de~am etmiş. sayı he- ni üzerine açlık grevine başlamışlar- --iiiiııliıiiiiıii-~~ 
aabıle Kemalı galıp gelmiştir. dır. 
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h~n Istanbul zorlu Kırtasiyecilikle j J ) d 
ır kış g·inü geçirdi mücadele başladi ş er yo un a 

I11Jililkdde şiddetli fırtınalar Jıüküm sürüyor Dahiliye Vekaletinde işler cap :C!::af~ı! !:'~:!;~~:,~inan· ik~';;!:::~~~;' ~;.!';'~':::~7ıer~: 
1 ere (j •• d d ç 24 madık. Çünkü o saatte daha Cenev~ teşekkür ederız. 
Jll"flll nun e On an ıliZia vapur saatte mutlaka intaç rede iki tarafın da dostlarile birlikte Müstemlekecilcr bizi mücadeleye 

a,,IJ dinmesini beklemektedir edilecek bir ziyafet sofrası etrafında toplamh p ve ınüşkülata evkederek beynelmi· 
bu işlerin tatlı ve dostane bir tarzda lel bir imtihana attılar. Onlara bu 

Ankara, 24 (Hususi) - Dahiliye Ve 
kaleti muamelatının daha seri tedviri 
için VekaJette kırtasiye işlerinin 24 
saatte mutlaka intacı kararla.ştırıl.m.ış· 
tır. Verilen kararlara göre: 

.. ' - Muameletın geri kalmasından 
buro şefleri mes'ul tutulacaktır. Şef -
ler her gün memur masalannda tetki# 
kat yapacaklar, vaktinde muamelesi 
y~pılmamış işlere tesadüf edildiği tak 
dırde kanuni takibat yapılmak üzere 
ait olduğu şube müdürlerine hernan 
haber vereceklerdir. 

2 - Şube müdürleri de haftada iki 
defa bürola~ kontrol edeceklerdir. 

hunku eı";_ • f . 
""~~ biM- lpıde İstanbul sokaklannın hall 

·~n b" 

3 - Umum müdürlerin de her hafta 
şubelerin~e. tetkikat yaparak çalışma 
vaiiyetlermı vekalet makamına arzede 
ceklerdir. 

arttırın ıre bastıran kar, 1 
Ya. ış, ve bütün gün 

kar tip:ış:ır. Gündüz d~ 
~rlukıa /uzünden karada 

liclen \la apılJnış, Adalar • 

~~abi:~ıfr ınüşkülatla 
ltı-Q, d ış erdir. Bu ara· 

.\Jtay Ur.rnak mec'buriye 
vaPUrlan da görül-

~bıiçi 
~PUt}a Seferlerinde de 
.. r seterlerini müş· 
~ilnden ·. Yolları kap-

ağır oı:hır içinde oto--
\7e UŞ, §ehir dışına 

otobüs çıkabilmiş· 

~~~ ayrılın .. ~rini _ası icap eden 
OtlUncıe ~hır etnıişlerdir. 

tipi v ndan fazla gemi 
irle e fırtınanın dinme 

de ı-r. Karadenizde bu 
lll.. ımanlara iltica et-

~~~lhakatt 
.:'ltlış, tnuh tzı telefon di· 

1ipj "t :ıo~ }at dunnuş . 
Be g~ga Tağmen so-

cıı,_ • kal Yob glunda 'İstiklal 
~ • a alık ı . ~"l.si de 0 muştur. 

Pazan evlerinde 
til,~~ 
\>arında raya oturdu 
va... .t\rnerik .. urunu an bandıra-

Re~~t~uğu nh!~tına ve tipi· 
~· nQı m er ahnmı§tır. 
Yltlt~ti uaveneti . nden Al ne Gemı 

emdar vapu~ 

Kardan istifaete eden sporcular 
bütün şiddetiyle devam ediyor. Odun, 
kömür fiyatların haddinden fazla fırla 
mıştır. Civar köylerdekann yüksekliği 
:iki metr.eyi bulmuştur. 

Muğlada 

Muğla 24 (A.A.) -Şiddetli so
ğuklar tekrar başlamı~tır. Fırtına de· 
vam ediyor. Derece sıfırdan afağıdır. 

Murahhaslarımıza 
Yeni talimat 
Gönderildi 

(Baştarafı 1 md sayfada)' 

4 -::- V ekilete gelen ~k en geç yir 
mi d_ort saat içinde intaç edilecektir. 
Mühiın işler de telgrafla neticelen

dirilecektir. 

Cenevre de 
Görüşmeler 

(Bqtarafı ı inci uyfada) 
Illa çerçevesi yapacak surette tevhit o
lunmuşlardır. 

Anlaşmanın esasları 

Cenevre, 24 (A.A.) - İyi ınallımat 
alan mahafilde zannedildiğine göre İs· 
kenderun hakkında Türk ve Fransız 
heyetleri arasında elde edilen anlaşma 
şu esaslan ihtiva etmektedir: 

1 - Sancak Milletler Cemiyetinin 
garantisi altmda olarak dahili işlerini 
tam bir istiklid ile idare etmek hakkı· 
na malik olacaktır. Fakat siyaseten Su 
riye devletinin kadrosuna dahil bulu
nacaktır. 

· 2 - Sancağın kendi parlamentosu 
\'e büktimeti olacaktır. Sancak kendi 
'teşkilatı esasiye kanunlarını bizzat ken 
disi tanzim elmek hakkını haizdir. 

3 - Sancak askerlikten tecrit olu· 
nacak ve halkı askerlik hizmetine tabi 
tutulınıyacaktır. 

4 - Türkiye ile Fransa Sancağı her 
türlü tecavüze karşı müştereken gar:m 
ti etmektedirler. 

edilen esaslar etrafında heyeti murah (Son Posta: Ajanam tebliğ ettiği bo 
hasamızdan gelen malumatı gözden ge esaslan dünkil ntishamızda bildir-
çirmiştir. tn.iştik.) 

t "u""kl:e takriben do""rt Büyük Erkanı Harbiye Reisi Mar~ Fransıs muraJıhaaları M. Blum ile 
~ " u y, ıörüttüler lhı~ ·elki g ı_:armen Silva şal Çakmağın da bulunduğu bu toplan-

)~da lt~e lgn€ada ile Kı- ı tı bir saat sürmüştü~. 'fuplantıdan son Cenevre, 24 (A.A.) -Fransa harici 
R~i ~n taıı~?~a düşmüştür. ra Ba~bakan ve vekiller Anadolu klü~ ye bakanı ve müsteşarı Delbos ile Vi

rıl!l Yanı ısıye gemileri ka büne gitmişlerdir. enot Başbakan muma mülB.ki olmak 
(lf rıa Sokuıamamak· l Zannolunduğuna göre Vekiller He ~ tizere Lyona gitmişlerdir. Akşam tek-

UsUsi) _ 1 yetinin bugünkü toplantısında bazı nok rar Cenevreye döne<:ek1erdir. 
Yanıatı d Çerdim köyün ta1arın ta\·zihi ve anlaşmanın umumi Türk ve Fransız heyetleri eksperleri 

Satnın ka .. bulunan t 2 ha tla rı üzer inde heyeti murahhasamıza elde edilen anlaşmanın metnini tanzim 
}'ag~a a . uzere Nevşe· icap eden son direktifler verilmiştir. ile meşgul olmaktadırlar. Çünkü hani 

"' n tıp· ı· icap eden fer'i daha birçok mühim nok 
t .. ~:Şırrnışı l ı karın te- İht ilafın halli yolunda bugün Ce - talar vardır. 

0tU.nden ar~ır. Bu esna nevrede geçecek görüşmelerde kat'i F..bperlerin Toplantm 

~ "~ Unları 8~. ıle gelmekte neticenin elde edileceği kuvvetle ümit 2 .. (AA ) 
d 

h... gorer ,_ N 1 Cenevre ~ · · - Türk ve 
eitt a ~~~Ştir. 'h el\ evşe· olunmaktadır. Adil 

lk 1.11r b .ounu ?4 (LI Fransız murahhaalanmn ekaperleri 1~ 
~~~~ aıt 1 u ü n. üzerine t Ankara, - ı- ususi muhabirimiz· o;ı~- ~ ı ç gen k d b kenderun Sancağı mukavelesinin te~ 

\.. - ıocq ~- O kad cı urtar- den) -Cenevre en ugün buraya ge-b '\Qtta 0\Ciyı.._ ar k•• r · •• ferrüatını tan7Jın etmek üzere rapor· 
~ı. t~~ uoinıak .. oy u ka· len malumata gore konsey raportörü· 
~:a~:a geldik~ze_re_ b~ lu- n ün huzurileTürkiye-Fransa murahhas tör Sandlerin riyaaeti altında topla n-
~~ arı... erını gor • l k ,_ _ _l_ ki mı,lardır. ..,_ "ifltrnaıa arı gece geç va te ıuı.oar yaptı arı bir k l"k 

'-- """11ra ij r yapa- l d b. . ·ıA f .. . d Sancak as er ı ten tecrid olundcak-
~taL Ç kiııiyı· b 

1 
top antı a ır ıtı a esası uzerın c an· M 

"ey - "1 u muş 1 tır. lakenderuna bir illetler Cemiyeti 
güçlükle Nevşe· laşmışlardır. Bu itilafa göre skenderun l 

A k C 
· · Ak .. komiaeri tayin o unacaktır. Bir fran-

ve nta ·yaya emıyetı varnın mu- • k · 
rakabesi altında vasi bir muhtariyet ı:ıız ~ _Tü~k askerı om~syo~~ San~ağın 
verilmektedir. emnıyetıne nezaret e ece tır. Sanc.a· 

gv ın muhtariyeti hemen hemen tam bir 
Bu işe ait teferrüat Clerhal tesbit e istiklal derecesinde olacaktır. Suriye 

dilecektir. h · hükumeti yalnı~ arici siyaset me8e1e-
Cencvrede Eksperler toplanarak te 1 h 1 lerinde bazı sa a iyet eri haiz olı:ıcak-

{errüatı konuşmaktadırlar. 

Hataylilarm sevinci tır. Hukuki teferrüat 

Dün Hatayın gerek coğrafya. ge· Cenevre :l4 (A.A.) -D. N. B. 
rek tarih ve gerek içtimaiyat ve mi to· bild iriyor~ Türk ve Fransa mümes· 
loji b&kımından Türk olduğuna d •ir silleri lsveç hariciye bakanı ve konsey 
Ahmet Faik ta rafından Eminönü Hal· ıeportörü Sandler de hazır olduğu hal
kevinde bir konferans verilai. de uzun bir müzakerede bulunmuşlar-

Salon Hataylılarla dolu idi. H Rti· dır. 
bin çok derin tetkiklere ve ilmi esasla·l lskenderun meselesinde esas itibari-
ra istinat eden konferansı alaka ile le bir anlaşmaya varılmı,tır. 
dinlendi. Hataylılar dünkü toplantıd~ lakenderun Sancağına Milletler Ce-

miyetinin nezareti altında idari bir 
Hukuki te~ 

hemen tesbit olunacaktır. 

bir ~ere daha konuşulması kararlaştı menfi gayretlerinden dolayı mütc • 
rılmış bulunuyordu. şekkiriz. M. Biumun müdahalesi ve 

Evvelk i akşam sabaha doğru ve bu onun temsil ettiği yeni siyaset te Tür 
sabah daha düzgün haberler gelme • k iyenin haklarını teslim h ususunda 
ğe başladı. Ve bu haberler de son gün F ransaya bu işte başka bir ist!kamet 
lerde burada mevcut olan iyilik g&- almak imkanlarını verdi M. Bluma 
rüşlerini teyit edecek mahiyette idi. da bu müsbet müdahalesi itibarilc te 
Nihayet gece yarısından sonra kuv- şekkür ederiz. 
vetli dostluklann müdahalesinin de Daha altı ay evvel Montrö konfe-
yardı.miyle Fransanın son mukave· ransanda kendisinin beynelmilel mcv 
met1erinin kırılmış olduğunu göste· kiinin ne kadar kuvvetli olduğunu 
ren daha vazılı haberler gelrneğe baş gfimıck vcsilcsini bulmuş olan TÜR• 
]amıştır. KİYE hu mevkiin yükseklik deree6-
Şu dakikada resmi olarak henüz sini bu defa da bu vesile ilc aleme 

hiç bir tanftan tebliğ neşredihnem.iş göstermiş oluyor. 
tir. Bununla benher artık işlerin yo Eğer müstemlekeci Fransa bu ka· 
)una girmiş bulunduğnna ve bir iki dar ço'k mukavemet etmemiş ve ma· 
gün içinde herşeyin halledilmiş bu- kul Fransanın müdabalesi bu muka 
Junuağına inanmak limngeliyor. vemeti yenmek için bu kadar müş· 

Bu hususta her taraftan alacağınız külata uğramamış ve nihayet araya 
habe.rlerle anlayacaksınız ki San~ğa dostlarımızın da karışmalan lazım 
verilecek idare !ekli genil! bir muhta gclmerniş olsaydı, biz elde edilen ne 
riyet, daha doğrusU bir istikliildir. ticenin büyüklüğünü ne görmek vE 

Bugün kısa bir Vekiller ne de göstermek vesilesini bulamaz 
dık. 

içiimaında burada da mü- İtte l:efekkürlerimizin sebepleri 
zakereler ve Cenevre ile bunlardır. Atatürkün yüksek idaresi 

k etrafında toplanan Türk hükümeti· 
muhavereler devam etme - ne kartı borçlu olduğumuz t~eiC-
/e beraber meselenin hal kürleri de unutmaya.lım. Ba,ta 

Y
olunda gürüdü~tünü ve Cumhur Reisimiz olduğu halde dev., 

o let adamlanmız bu ~i o kadar gü-
hükumelimizce matlup o- zel tuttular ve Türkiyenin davuın· 
lan netice/erin istihsal edi/- da muvaffak olmadan yerine otur· 
miş oldu ~tunu gösteren ba- mamak azmini 0 kadar güzel tem· 

o sil ve Lilhasaa ifade ettiler ki niba· 
riz bir memnuniget havası yet bütün Avrupa davamızm ehem-

kolaglıkla göze çarpmak- miyetini ve isteklerimizin verilme
tadır sinden a..ka çare olmadığını anla· 

dı. 
Resmi mahafilde teferrüata dair Meselenin teferrüatına dair olan 

gelecek malumata intizaren kolay an şu günlerde alacağımız kat'i haber· 
laşılır bir ihtiyatkarlık gösterilmesi· ler gösterecektir ki biz bu davada 
ne rağmen biz gazeteciler artık bu baştanberi her ne istedikse almış bu· 
~ tarihe geçen bir diplomasi me- lunuyoruz. Hülasa her ne taraftan 
selesi göziyle bakabiliriz. baksak memnun olmamız Iazımdır, 

Dün de yazdığım gibi Cenevrede Kardqlerimizin istikballerini em-
mücadele ~in obnut, bwıunla bera- niyet altma aldık. Türkiye diplO-
ber TürkiyeniD dostlan Fnnsayı aff . et 1---dı u·· matik bir muz eny ~ • u 
Türk görüşüne gelmek için bütün kUmetimiz mühim bir davanın par· 
gayretlerini sarfetmişlerdir. Bu ba· 
kımdan Türkiyenin elde ettiil netice lak bir müdafaamıı yapb. Milletler 
sade Sanesk meselesiain bbce mat • Cemiyeti de bir davayı bak ve ada-
lup bir şekilde hallinden ibaret d~ Jet dahilinde halletmek vesile1ini 
ğil, belki de memleketin diplomasi buldu. 
sahasmda kazandığı yeni bir muzaf· 1 Nihayet bütün bunlardan baska bir 
feriyet suretinde telakki edilmek i - kere de şunun için memnunu~: İlk 
cap eder. Türkiyenin harici siyaseti, gündenberi netice hakkında gös;-
Türkiyenin Avrupadaki mevkii yeni terdiğiın huzur ve emniyette hak 
bir tecrü~ ve imtihandan geçmiş ve kazandım. 
bu imtihan Türkiye hesabına - büyük Y AŞASIN TÜRKLÜK .. 
bir muvaffakıyet olmuş demektir. Muhittin (...:rgen ---------.-·---------
Yugoslav- Bulgar 
Palltı dün Belgradda 
Imzalandı 

(8aJ tarafı l ind sayfada) 
1mzayı müteakıp Köse İvanof, i'ki 

Slav milletinin yeni tarihinde yeni bir 
tarihi gün olan bu muahedenin akdin· 
den dolayı memnuniyetini beyan etmiş 

tir. 
Belgrat, 24 (A.A.) - imzalanan Yu 

goslav • Bulgar dostluk mukavelesi iki 
maddeden ibarettir. 

Birinci madde Yugoslavya ve Bulgar 
Krallan arasmda samimi ve boı:ulrnaz 
tam ,bir dostluk hüküm süreceğini mü 
beyy indir. İkinci madde de bu muahe
denin tasdik tarih inden itibaren meri· 
yete gireceği hakkındadır. 

Atina, 24 (A.A.) - Gazeteler Bul· 
gar · Yugoslavya dostluk muahedcsi
nin im1.a ı etrafında tafsilat vermektc 
ve Balkan paktının tamamile baki kal 
dığım ve 'ka.acağını ehemmiyetle kay 
dctmekted der. 

Katemerini diyor ki: 
Bulgar . Yugoslav anlac:ması sulh 

davası için bir muvaffakıycttir. 
imzadan sonra 

Belgrat, 24 r A.A. ) - Bulgar Ba~ve

k ;h Köso wmor, Bulf'ar · Yugo"lav mu 
nh('dcsinin imza•:ıno:m son· rı n 'I ip 
P rens Pol tarafından kabul edilmiştir. 

Türk - /talyan 
Görüşmeleri 
Ve Almanlar 

{ Baştarafı 1 inci savfada) 

Politik ~öyle yazıyor: 

Akdeniz havasının endişe unsurları· 
nı kaldırmak maksadiyle yapılacak o· 
lan konuşma m üsbet bir neticeye var· 
ması umumiyetle iyi \'e memnuniyetle 
karşılanaca ktır. Akdenizde kollektif sis 
tem ahengi temin ve Akdeniz devlet· 
leri arasında itimadı arttıracak yerde 
aksi bir tesir yapmakta idi. 

Bir takım te~ekküllcr vücut bulmak 
ta ve bu teşekküller haricinde kalan 
devletleri de memnuniyet.sizliğe sev • 
ketmekte idi. Alakadar taraflar arasın 
da yapı lacak görüşmeler her h angi b ir 
suıeti halle viisıl olmak için en iyi ça· 
redir. Buna hiç bir şüphe yoktur. Hal· 
buki ba~kalannın faal müdahalesi umu 
miyctle ihtilfıtlar tevlit etmekte ve an 
}aşmayı geciktirmektedir. 

Roma ilc Ankara Akdenizi bir sulh 
unsuru haline getirmekte ve ik i mem 
lckctin r<'fahına engel olabilecek her 
şeyi l'ertaraf cylemekte menfaattardır 
lar. Akdcnizle ancak ticareti ve seyrü· 
sc-fain i bakımından alakadar bulunan 
J\1mnny:ı bu konuşmalaraı muvaffakı· 
yet temennisinde bulunuyor. 



t2 Sayfa 

Sanyer ve Büyüktierede. muhtelif 
evleri soyan hırsız mahkemede 

Kel Enıter hakimin önünde bütün suçlarını 
soğuk hanlılıhla birer birer anlattı 

Sarıyer ve Büyükclerede muhtelif ı ran Bürhanettin isminde biri Üskü • 
evlere girerek hırsızlık yaptıktan son· dar Asliye ceza mahkemesi tarafından 
ra yakalanan kel Enverin duruşmasına 3 ay hapse, 1 lira ağır para cezasına 
ikincı ceza mahkemesinde başlanmış • mahkum edilmiştir. 
tır. 

Em·ere isnat edilen suç şudur: 
Büyiikderede Saffcte ait yalıdan 

~ıymcti beşyüz liraya varan muhtelif 
cins eşya çalınmıştır. Tahkikata el ko· 
yan polisin bütün aramalarına rağmen 
hırsızlar ele geçmemiştir. Bu hadise • 
den birkaç ay sonra Büyükclerede iki 
~v daha soyulmuş ve bu yüzden halk 
telasa düşmüştür. Gene bir gece bu ev
teri~ civarında tertibat alan polis kor 
donuna rağmen Enver bir yalı daha 
ı:oymuş, herkesi hayrette bırakmıştır. 
Nıhavet Enver sıkı bir takibat netice· 
sind~ iş üzerinde yakalanmış ve Adli· 
yeye verilmiştir. 

Hakimin: 
- «Anlat bakalım, bunları nasıl 

yaptın?» 
Suali üzerine Enver, olan biteni bü· 

Torik h1rs1z• 
Balıkhane önündeki motörlerden 12 

tane torik çalan Muharrem 35 gün 
hapse mahkilın olmuştur. 

Kurşun h1rs1z1 mahkOm oldu 
Davutpaşa medresesinden kurşun ça 

Jan Abdülkadir 4 üncü ceza mahk~me 
$inde 2 ay 1 O gün hapse mahkiim ol· 
muştur. 

---· ·-----·------
Doktor 

lbrahim Zatl Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotı 
caddesinde 21 nurnarada hergUn 
ö~leden sonra hastalarını kabul 

eder. 

---------------------------
yük bir soğukkanlılıkla anlatmıştır. ..--------------~ 

Enver faili meçhul kalan Madam El· 
masvan meselesinden dolayı da uzun 
müddet zan altında bulundurulmuş sa 
bıkalılardandır. Duruşma iddia maka· 
mının mütaleasını söylemek üzere baş 
ka cüne bırakılmıştır. 

Son Posta 
Yevmt. Siyasi, Havadl.s ve Halk ıazetesl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
ISTANBUL 

Mahkemede sarasi tutan bir suçlu Gazetemizde çıkan yazı ve 

SON POSTA 

Biiyük deniz 
muharebeleri 

(Baştarafı 7 inci saylada) 
Ça~amba gününün erken vakitleri· 

ne kadar, Trymden hiç bir haber gel • 
medi. Akur bir dalga telsiz karnarasma 
hücum ve telsiz makinesini istila et • 
miş ve faaliyetini durdurmuştu. 

Kaptan Dreyerin denize indirdiği ka 
yık anide, kapaklandı ve parça parça 
oldu. 
Çarşamba sabahı, saat daha yediye 

gelmeden, gemiyi rüv.gar istikametine 
çeviren Dreyer, nihayet bu denize bir 
tahlisiye sandalı indirebildi. Beş tayfa 
küreklere asılmış, Tryme doğru açılır 
ken, orada da tayfa arkadaşları durma 
macasına tulumba basıyorlardı. 

Yana yatmış tekneden sıçrayan beş 
kişi, talibin yardımiyle ceviz kabuğu 
gibi oynayan tahlisiye sandalına düştü 
ler. Bu arada, sandalı, Trymin bordası 
na yanaştıran tayfaların da ustalığını, 
denizciliğini unutmıyalım. 

Bu oyun tekrar edilemezdi. Çabala
ya çabalaya Venüse dönen sandal, kur 
tarabildiği beş ccanı• güvertesine çı • 
kardı. Ukin bu a:kur, köpüren deniz· 
de, bile bile 01üme atılarak yeni bir tec 
rübeye girişrnek herhalde akıl karı de· 
ğildi. 

Bunun üzerine Kaptan Dreyer baş· 
ka bir tedbir düşündü. Ve raketlerle 
iki gemi arasında bir ip hattı çekti. Böy 
lelikle Trymin geri kalan tayfasını kur 
tardı. 

İpe asılı olan tayfalar birer birer ve 
yavaş yavaş Venüse doğru gelirken, 
kalkıp inen gemilerle yükselen iple 
kah havaya doğru kalkıyor, kah buz 
gibi suyu içine bata hata canlannı kur 
tardılar. 

Son tayfa da saat 10,30 da gemiye 
alınınca, Kaptan Dreyer buzlu ve ka· 
ra sulara gömülen Tryme son bir kere 
daha baktı. Çarkçısına şu emri verdi: 

Son sür'atle Newcastle'e hareket ... 
İ. H. Üçüncü Sulh Ceza mahkemesinde resimlerin bütün hakları 

hırsızlıktan suçlu olarak duruşması ya "'lahfuz ve gazetemize aittir. d k · • · 
1 pılan Neriman, mahkeme huzurunda - Zongul a ta resim sergiSI 
'sar'ası tutarak bayılmış, tabibi adli En ABONE FIATLARI Zonguldak (Hususi) - Zongul-
ver Karan tarafından muayene edildik · • I!!T'-=~~~~~~-t dak Halkevinin birinci büyük resim 
,ten sonra hastalığının cezai mes'uliye· 1 6 3 1 sergisi törenle aç..ıldı. Sergide 
te tc!':iri olup olmıyacağmı tesbit için Sene Ay Ay Ay 
müşahede altına alınmak üzere Neri· Kr. Kr. Kr. Kr. müstakil ressamlar ve heykeltraşlar 
man Tıbbı Adiiye sevkolunmuştur. TtlRKİYE -1400- _7_50_ -400-150 birliği san' atkarlarile diğer ressam!arı· 

-:YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 mı.Eın yüz yedi parça resmi vardır. 
Ç CUk Çiğneyen arabaCf ECNEBİ 2700 1004 soo 300 SetS"i muhitte büyük alaka uyandu-

Galatada Naci isminde bir çocuğu mıştır. 
çiğneyip yaralayan arahacı Yakup ü - Abone bedeli peşindir. Adres 

Bir hizmetç1 idarehan---
neler gördüm 

c.Baştarafı 7 inci sayfada) J - Hay hay 
-Sana ben kaç kere töyledim. Bu hay. . di 

meselede bizim hanımı dinlemiyecek- Hüseyin bey bel11 ci 
sın. çıktı. O çıkınca hiznıel 

Etrafına bakındı. Gözgöze geldik. nin sahibi arkasından: . 
Beni zararsız bir adam aaymı' olacak - Seni köftehor ,ePit 
ki gülerek devam etti: di, Eleni güzel kızdı. 

- Eve alınacak kadın hizmetcilere kere yandı. Şimdi . 
evin erkeği karışma lı. Değil mi evlad) m ın iÖZÜ kesmed i nı~ 

Ben, çaresiz cevab verdim: mıyorum. Ama ne )' ~ 
- Haklısınız! hanımefendi de ida~e; 
- Elbette haklıyım. Yorgun argın gönüllü kadındır. fyıl. 

eve dönüyorsunuz, kapıyı gudubedin bizim buradaki işirrıilo 
biri açıyor. Ilk ağızda keyfiniz bile olsa vermek. Bu yaştan ~ 
geçti gitti demektir. Ah Eleni ah, o- dıra boğup ocak yık 
nun kibisini nerede bulayım. * 

Madam söze karıştı: Nihayet can ci ğer 
- Evet Hüseyin beyim 1 Eleni ıyı geldi. Alacağım 

idi. Evlenip gitmeseydi bu derde düş • damla uzun boylu 
mezdiniz. nüz bana münasib bir 

- Eleni iyidi de söz mü allasen? olmadığında karar 
Ondanberi sekiz, on hizmetci değiştir- Sokakta Ömer: tfi'IJ 
dik, bir münasibini bulamadım. Son - Nasıl, dedi, rrıe 
gönderdiğin kakavanı da dün akşam Ben gayri ihtiyart: 
defledim. Bu sefer rica ederim, bizim - Mevzu var rnı b 
hanımm sözüne bakma, hizmeteiyi ben şim, mademki 
seçeceğim. Sen benim tabiatımı bilir • diye bir vakıa mevcud• 
sin bir uygununu bulursan yazıhaneye da olacak. Ama faci-. 
telefon ediver. 

/nsa/ kalmadı 
(Battarafı 8 inci sayfada) 

mür gelsin de, sana kendi elceğizimle 

beş çuval ayırayım 1 

Djye beni günlerce savsakladıktan 

sonra nihayet kapıya koca bir kömür 

arabası dayamış ve halis Ormanlı me

şesi diye yarı yarıya toz ve marsık olan 

gayet pespaye cinsinden bir araba lon

goz kömürünü bize dayıyarak hem be

ni, hem de komşum olan iki fakir dul 

kadıncağızı çayır çayır yakmıştı. 

Esnafın bir kısmında insaf denilen 

şeyin zerresi kalmamıştır. 

- Öyle ise, müşteriler bir şey alır • 
larken gözlerini dört açsınlar; 

Diyeceksiniz. Zavallı müşteri gö • 

zünü dört değil, sekiz de açsa onlar ge· 

ne yutturmanın kolayını buluyorlar. 

Yeni maarif 
Ankara, 24 (Hu•u.t) 

maarif müdürü Rifat 
müdürlüğüne, Trabıoıık~ 
rü Sait Nazif lznıir er 
sızca muallimliğine, 

müdürü Cemal Siva• 
ğüne, Bitlis maarif 

Samsun maarif --~"" 
hir lisesi tarih - coğrr' 11 

Harndi Kars maarif t 

d 'f ··d·· u" )ur,.S e maan mu ur _, --~A-
'f "d" l"w '"ne '{oıt.arı mu ur ugu • 

düri,i Ziya Çankırı ort• 
ı · .. ine coğrafya muallinı ıg 

lerdir. 

Kitap komisyonunlll 
A k '> f (Hu•u•t) n ara, .. -t: 

çüncü cezada s ay hapis, ı o o lira taz· cteğ~ti~e~ 25 kuruştur. KUçUk zab1ta vak' alari 
minata mahkum olmuştur. l L • il H 'd' 'k· w H" · B Ge en evraR gerı ver mez. Y eldeiirmeninde Hasanın kahve- ey gı ı ı tısap agası useyın ey, 
. Tahsildar1 döven bir kabadayı Ilanlardan mea'uliyet alınmaz. sinde oturan Niyazinin üzerinden ara- nerdesin~ Vallahi ben bir belediye me· 

tep ve liselerin tabiire• 
· · "fredat ve rıyazıye mu 

, Belcdıye tahsildan Mustafayı vazi· k 1 10 k ma neticesinde bir miktar esrar çıkmış muru olsa idim, ~imdi bana ispanak ye-
fe başında döven ve tahkir eden Ham it, Cevap için me tup ara· uruşluk Id w d k 

1 
be 

Pul ilavesi lazımdır. o ugun an ya a anmı~tır. rine, üç demete yakın ve Iki de ze • 
ü sküdar asliye ceza mahkemesi tara- * s 1 wl H 

30 e imiyede Mehmet og u Üse- hı'rlı' otları sokucıturan o herife onları fından bir ay hapse, lira para ceza- Posta kutusu: 741 İstanbul · · · · d k · d k' T 

hk A d Im yını ıçır i ten sonra üzerın e ı para· 
1 

. . d" . .. . d b' sına ma um e i iştir. Telgraf: Son Posta I I L"k 1 k İb h' öy ~ce çıy çıy ye ırır ;uzerıne e ır 
arı a an u ser e ocası ra ım ya- . . . . 

Sokak fenerlerinin dUşmam Telefon: 20203 kalanarak adliyeye teslim edilmişler- kova su açırırdım ı 
, Sokak fenerlerinden birkaçını kı • . !..,..;,~---------------'dir. Osman Cemal Kaygılı 

yapmak ve bu 
sip mektep kitapları . 
ayın on beşinde lzrrıır, 
kara muallimlerinden 

raporu Bakanlığa 

"Son f osta,, nın Edebi Tefrikasl: 31 Feridenin kocasını görünce birdenbire elierin çektiği ince iplerle bailı imiş zun şezlonga uzand•· 
sustu. O zaman Feride onun kulağına gibi bir anda raylardan aüzülüp gi • altında kavuşturarak 
eğilerek yavaşca fısıldadı: dinceye kadar Seza yerinden ayrılma • de duran resimli 

--Gördün mü, demek benim dedik- dı . şeye işaret etti: dt 
lerim doğru. Bir aralık doktordaki es- Bindiği otomobil onu evinin kapı • - Haydi Ayşe, ,en 
rara beni bile inandırdın. Fakat şimdi sında bıraktığı zaman pek yorgun du. resimlerine bak.. ~ 

Yazan: gene eski kanaatime dönüyorum. De- Içinde her zamankinden beter bir ga- Kız ellerini ark~•!" 
1 

Haydarpaşa garında idiler. F eride ·ı ği m. Hiç merak etme; onunla istediğin rnek hep senin evhamın.. riplik d uyuyordu. Kapıyı açan Emine· büyük bir adam gıbı 
Jıin kocasının işi tahminden evvel bit- gibi konuşacağım. · Şefik bey yaklaşmış, ıülerek genç 

1 

nin arkasından kucağına bir top gibi yordu. Dudaklarını 
tiği için, lstanbulda 15 günü bile dol • Seza dudaklarını ısırarak kaşlarını kadınlarahitab ediyordu: atılan Ayşenin boynuna sardığı kolları - Sen niye ...... u ......... 

duramamışlar, lzmitte de bekliyen iş- çatmıştı~ - Konu~manıza ınani oluyorum onu biraz kendine getirdi. Içi ferahlar de almıyacağım, .eııı 
ler olduğundan karı koca acele dönü • -Fakat söyliyeceklerim bunlar de- ama tren kalkacak. Acele etmemiz la- gibi oldu. Küçük kızla beraber elele o- yorum .. 
yorlardı. ğil ki F eride .. dalla çok mühim. Tren zım. dasına çıktılar. Küçüğü karşısına ot urt- Seza gülümsenıifti: 

Trenin kalkmasına beş, altı dakika şimdi kalkacağı için hemen anlatmalı- Sonra Sezanın uzattığı elini sıkarak: tuktan sonra ağır ağır elbisesini değiş- - Sıkılmaz mıttllı 
vardı. Kompartımanların önünde biri k- yı m. Ben ne yaptım biliyor musun) - İnşallah lzmitte gene birleşece • tirmeye başladı. Giydiği elbisenin ya· Ayşe hırçın hırçın 
miş grupların birinde F eriden in h eye • - Ne yaptın, Seza) .. ğiz dedi, F eride oraya gelmek için bir kasını iliklerken düşünüyordu: Bu bir - Sen her zarrıall 
candan pembeleşmiş yüzü görünüyor- -Biraz fena bulacaksın ama .. dok- niyetiniz olduğunu söyledi. Pederiniz kaç gün içinde Ferideye ne kadar alış- sıkılır mısın) 
du. Yanında Seza vardı. Dudaklarında tor apartımanda hastalarını kabul ettiği ne kadar sevinecekse bizim de sevin • mıştı .. onunla bir kaç saat içinde ko • Seza doğrularak on• 
her zamanki kırık tebessüm le ağır ağır l bir sırada hastaneye gittim. Tabii beni ci miz ondan a~ağı kalmıyacaktır. nuştuğu şeyler, ağır bir yük boşalt ır tı: .. ırı' 
arkadaşı ile konuşuyordu. Bir aralık hiç görmedikleri için tanımazlar. Kapı- Kampana vurmuştu. Aşağıda duran gibi içini açması, derdlf'rini anlatması - Oyle ise yanı 
Feridenin kocası kucağına küçük Gü • cıdan küçük bir tahkikat yaptım. Cu - yolcular telayla vagonlara atladılar. az teselli miydi? Şimdi gene bunları Ayşe, dedi. 
leni alarak biraz ötede duran kalabalı • ya hastanede tanıdığım bir kadın ölmüş Şefik bey de Güler# göğsüne basıp mektuplarla uzun uzun yazması lazım Ayşe bir sıçrayışta 
ğın arasında kaybolu verdi. Seza ile Fe- de onun çocuğunu almıya gel m işi m gi- <1Haydi F er ide)) diye vagona girdi. Fe- gelecekti. İçin i çekti ve işini bitirdiği oturmuştu. Fakat ... , 

k"şesı•· ride yalnız kaldılar. Seza acele bir ha- bi hareket ettim. Çocuğu evlad edin- ride kollarıQda sıktıijı sevgili arkada - için Ayşeye baktı. K ız oturduğu kol- tı ve odanın bir 0 d rı 
reketle hemen F eride~in kolundan tu- rnek istiyordum. Kapıcının eline biraz şını gözleri ısianarak öpüyor, he ye - tukta hiç kımıldamamıştı: «Haydi aşa· lerini oradan ayırnıa ş 
tarak onu biraz daha kenara çekti. Sesi da para sıkıştırınca bülbül kesildi. Ev- canlı bir sesle: ğı in elim Ayşe .. )) deyince sevinçle göz- dan dı~ le 
heyecanla titriyordu: vela üstüme başıma hnyretle baktı. -Sakın kendini üzme Seza, her şey leri parlıyarak hemen yere zıpladı. Be- - Bubamla d~··by~; 

- Sana bir şey söyliyeceğim F eri - Sonra: «Ü kadın nasıl sizin ahbabınız düzelir inşallah diye, kulağına fısıldı- raber aşağı indiler. Arada sırada 0 

de.. olur küçük hanım, dedi. O köyden ye- yordu. Seza bahçeye çıkmadı. Daha öğle şiverir, hemen soorSJ 
F eride ,onun kolunda duran .elini a· ni gelmişti. H Ve anlatınca anladım ki Tren keskin homurtularla tiz düdü- güneşi ağaçları yaldızlıyordu. Sapsarı fer de Sezanın .. bir 

vuçlarına almış okşuyordu: doktor hakikaten yalan söylemem:ş. gunu öttürüp hareket edince sa- yapraklar, sessiz sedasız, fakat mor çir- tığını görünce boyle 'h 
- Rütün sözlerin aklımda y .-. .. ruru- Röyle bir kadın varmış ve hastanede hanlıkta duran genç kadın küçük men kin bir renkle uzanan deniz artık ho - sandı ve hemen tashı 

ğum. Babana söyl:yeceklerimi biliyo - çok iyi bakıldığı halde ölmüş. Ayşe de dilini salhyarak bağırdı : şuna gitmiyordu, fakat hala Şişliye ta- - Babamla da 
rum . Seni çok iyi bulduğumu anlet<!ca- onun kızı imiş .. aldığım izahat işte - Mektuplarını esirgeme Seza, be- şınmak için bir karar verememişti. Sa- duk.. cJıı: 
ğım. 1ektubunu verip yakında lzmite bu.. ni habersiz buakma sakın.. lonun bahçeye açılan kapısını açıp, kö- Seza merakla sor 
gelmek niyetinde olduğunu söyliyece- Kucağında Gülenle yanlarına gelen . Ve tren uzak ufuklara görünmiyen şede yeşil palmiyelerin arasındaki u -
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* Ertesi sabah ortu kilise kapısında 
üstü başı yırtılmış her tarafından 
kanlar akıyor bir halde buldular. 



14 Sayfa SON POSTA 

'' Son Posta ,, mn tefrikası : 100 

iKINCI KlSlM A. R. 
Çar Başvekile: "Ne yapayım ki karımın her sözünü, 
bü} ük bir hcıkikat olarak kabu!e mecburum., diyordu Uran ağlar gibi: - Bir ölüm ın 
Artık Dahiliye Nezaretinin işleri yü-Jh~metmeib ... Dahiliye Nazır~~' su- sı•zı• o••ıdu••rmek ı•stı•yormuş.' dı•ye 

rümiyordu... Çünkü Dahiliye Nazırı, retı mahsusada (Stokholm) a gonder -
vaktinin uzun zamanlarını sarayda ge- diği adamlar vasıtasile, Almanlarla 

çiriyor .. hususi ibadet odasında : Ça - münferid bir sulh akdine tetebbüs etti- _ Şu ayağırndaki zincirleri çıkart - ve anlayışlı mıdır? laklarım hiç bir f 1 

riçeye (Rasputin ibadeti) yaptırmak .. ği, tamamile tahakkuk eylemittir ... sanız, daha serbest çalışacağım, mel- Diye sordu. - Ne var .. ııe 
ve (Çaroviç Aleksi) ye şifa duaları o- Bundan haberdar olan Ingiliz ve Fran- la! Ne olur .. beni bu dertten kurtara - Sama önüne bakarak cevab verdi: kalım.. 'bi }ıir 
kumakla iştigal ediyordu. sız sefirleri bana kartı çok acı bir li · maz mısınız? - Ben bugün karşınızda bir Sumer Uran ağlar gı ... 

Fnkat, bu yeni peygJmber, Rasputin san istimal etmitler •• «Meınlekette bir Sama düşündü. Fakat, müsbet ce • zatibi olarak bulunuyorum. Suz'da doğ önünde diz çöktll· 
.kadar dayanıklı bir kal b ve vücuda ihtilal patlıyacakbr. Biz, bu ihtilali vab veremedi: dum .. fakat, Sumer topraklarında öle- - Bir ölülll 
malik olmadığı için, saraydan daima memnuniyt;tle bekliyoruz. Çünkü, li - _ Ocağın töresini bozamam. Senin ceğim. rnek istiyormuş, cl 
yorgun ve bitab olarak dönüyor .. ne- beral bir hükumetin, muzafferiyeti da- hacağındaki zincirleri çıkarırsam, öte- - Suz'da (Nabo) ya tapıyordun? kunç haberi dufU~ 
zarct dairesine geld'1i zaman, derhal ha muvaffakıyetle temin edeceğine ka- kiler de aynı imtiyazı istiyecekler. Bu, - Surnerde de Gudeaya tapıyo - rulmuş gibi sar•• 
istirahat odasına çekiliyor .. ve koltuk- naat besliyoruz.n demitlerdir. Zati benim elimde değil. Başka bir isteğİn rum.. - Dur ba~sl~· 
larının altında dosyalarla bekleşen dai- Hafmetinize, bu acı hakikatleri, bütün varsa, söyle .. ekmeği n az geliyorsa, art- - Ya güneş .. ? etme 1 Kim m ıŞ iı' 
re amirlerinin hiç birini kabul edemi - çıplaklıklarile arzediyorum.] tırayım? -O da Ulu Tanrımdır.. - Bilseydirıı. ~ 
yordu. Demişti. _Hayır .. hayır .. çok ekmek yedik- - Demek ki sen memleketin gibi, pa.cağımı ben bıl 

Iş başında bulunurken de, Dahiliye Başvekilin bu uzun mektubuna, Çar ce, çalışamıyorum. Midem boşken da- inanışlarını da değiştirdin, öyle mi? -Adını biJiYol 
Nazırma bazan - ya Cenabıhak .. ve ya- Ni ko la, şu kısa cevabı göndermişti: ha fazla ve yorulmadan çalışabiliye - - Şüphesiz .. ve yeni değil. 
hud, Şehid Peygamber tarafından - [Mektubunuzu çok derin bir tees • rum. Oh .. işte geniş bir nefes aldım Tankut, Sarnarlan bu cevabı alınca 
(vahiy) na:(l oluyordu ... O zaman, sürle okudum ... Fakat, ne yapayım ki; şimdi. Içtiğim bir tas su, bana bir ek - - Tanrıdan korkmuş olacak ki - fazla 
Dahiliye Nazın derhal elinden kalemi karımın her sözünü, büyük bir haki • rnekten daha iyi geldi... içim serinledi.. ileri gitmedi.. Samayı kırmaktan çe -
bırakıyor .. konuşuyorsa, susuyor .. göz- kat olarak kabule mecburum.] damariarım yatıştı. Arabaların sayısını kindi. 
lerini bir köşeye dikiyor, kayıptan ge- Başvekil, bu cevab karşısında, fena azaltmak için, keşke güneş doğmadan -Temiz yürekli asiani Seni ocak
len sesleri, titreye titreye dinliyor .. ba- halde sendelemişti. Mecnun Dahiliye işe başlayıp, güneş batıncaya kadar larda öldürmek bana yaraşmaz ama .. 
zan korka korka, ve bazan <la büyük bir Nazırı ile mücadeleye girişmenin imka- çalışsaydım .. onu, bugün değilse, üç ne yapayım ki, Gudeanın buyruğunu 
meserret ve memnuniyetle cevablar ve- nı olmadığını hissetmişti. Akilane bir yıl sonra elbette bir daha göreceğim. çiğniyemem. Bir müddet orada kala • 
riyor .. ve sonra: hareketle derhal istifasını vermi~ çe - Alacağı olsun kaltağm... caksın 1 

- Çabuk .. şoförüme malumat ve - kilmişti. Kendi kendine söylenerek kuyuya - Ben yerimden ve işimden şika -
rin .. saraya gideceğim. * indi. yetci değilim . 

Diyor .. ve otomobilini çılgın bir sür'- Birbirine sanhnıt olan • • • -Haydi git .. vazifene bak. Ve tek-

ade koşturarak saraya gidiyor: üç tahsiyet "Esir ve mahkOmlara hürriyet rar edeyim ki, esir ve mahkumları te-
- Haşmetmeab !.. Şimdi, bana ye- ÇAR - ÇARIÇE - RASPUTİN 'l Ç pene çıkaracak kadar şımartma 1 Benim 

ni bir vahiy nazil oldu. Kapının zili çalındı. Cemi!, koridora verı mez. ünkü ... ' bu işlerdeki tecrübem senden çoktur .. 
Diye söze başlıyara k; Cenabıhaktan doğru kulak kabarttı. T elaşlı bir ayak - Ocaktaki işciler, sen geldin geleli acırım sana, Sama ı Kuzulaşan insan • 

ve yahud Şehid Peygamberden aldığı sesi, yaklaştı. Oda kapısı birdenbire a- fazla iş çıkarıyorlar, Sarnal Şimdiye lar, bir gün vahşi sırtlanlar ve yaban 
emirleri, Çariçeye tebliğ ediyordu,. • çıldı. Prens Emma, selam vermeyi bile kadar Sirtella anbarlarında bu derece domuzları gibi kudurup üzerine atılır-

Ezeldenberi mistik bir ruha malik o- unutacak kadar bir heyecan ile: bakır ve demir madeni yığılmamıştı. sa, sakın şaşma 1 Ve sözlerimi hatırla 1 
lan Çariçe; bütün bu oyunlara devam -Dostum!.. Havadis ... Başvekale- Bunun sebebi ne olsa gerek .. ? Adam öldüren mutlaka ölmeli .. hatta 
etmekte, ruhen derin bir zevk ve lez- ti, Prens Caliçin der'uhde etti. -Sabahları güneşten iki saat sonra işkence çekerek ölmeli ki, bir başkası 
zet buluyordu .. . Fakat Başvekil, artık Diye bağırdı. işe başiatı yorum. Akşamları da güneş aynı cürmü işlernekten çekinsin. 
bu rnaskarahklara tahammül edemi - Cemi!, Prenses Emınanın kürkünü batınadan bir saat önce paydos yapı-
yor; bu mecnunane hareketlerin önü- almak içirt yerinden kalktı. yorlar. Ekmekleri düzeldi.. hastalara 
ne geçmek istiyordu. - Prens Caliçin mi?.. E, bu adam Asular bakıyor .. dinlenmeğe vakit bul-

Ancak ~u var ki; Çariçe, Başvekili n vaziyeti idare edebilecek mi~.. duklan için, az zamanda daha çok iş 

• • • 
''Bir ölüm mahkOmu seni 
öldürmek istiyor, mellA!, 

•ikayetlerine zerre kadar ehemmiyet Diye mırıldandı. çıkarıyorlar. 
T Uran çok telaşlıydı .• vermiyordu. Dahiliye Nazırı ise, gün Prenses Emma, kürkünü Cemile ver - O halde sen ocaklardaki esiriere 

Akşam güneşi Sirtella dağının arka-geçtikce kendi peygamberliğine daha dikten sonra, kısa kenarlı astragan kal- ve ölüm mahkumlarına hürriyet veri-
sında batarken, Sama, ocaklar mahalfazla inanıyor .. Başvekilin her türlü ih- pağını da çıkararak masanın üstüne yorsun demek .. ? 
lesindeki evine henüz gelmişti. tarlannı, küstahca tehdidlerle karşılı - fırlattı. T elaşlı bir sesle söylemiye baş- Sama birdenbire şaşaladı: 

Sama, uşağının heyecan ve telaş 
yordu. ladı: - Maden ocaklarında çalışan in 

- içinde titrediğini gördü: 
- Prens Caliçi n, deg~ il.. Allah, gök- sanlar bazan zindanlarda yaşamagw a bi- U * - Hasta mısın, ran? Bu maskaralık, yirmi gün kadar de- ten in se; kabine riyasetine geçse; si- le razı oluyorlar. Bu kadar ağır şartlar 

· b b -Hayır, mellaı Keşki hasta olsay-vam etmışti ... Başvekil, vaziyeti kur- zin peygam eri sağına, izim peygam- içinde çalışan işeilere verilen hürriyet, 
tarmak için son çare olmak üzere beri de soluna oturtarak işe girişse .. ar- ancak onların dinlenmelerini temin e- dım .. yere düşüp geberseydim de, ku-

(Çar )a uzun bir mektup göndermişti. tık hadisatı durdurmak mümkün ola - debilen bir kısa zaman boşluğundan 
Ve bu mektubta, artık saklanmasına maz. başka bir şey değildir. Eğer onlara bu 
imkan olmıyan bu mecnunane hare • - Yaa.. demek vaziyet o kadar kadarcık olsun yorgunluğunu dinlen -
ketlerden bahsettikten sonra şikayetle- mühim. dirrnek fırsatını vermeseydim, Sirtel -
rine c:u cümlelerle nihayet vermişti: - Mühim demek de söz müL Ar- ladakimaden anbarları eskisi gibi bom-

[Bunlarclan daha rnühim bir ~ese- tık, gizli volkanın homurtusu, açıktan. boş kalırdı. 
• leyi arzetmeye mecbur oluyorum; açığa işitilmeye başladı. K k b k 1 d d S 

&ugünkü Program 
25 İkincikanun 1937 

!!:i TANBUL N 'b'? - eş e oş a say ı a, ama, o-rr----------------.1 - M~. gı ı d .. · h lk be rada ki mahkumları şımartmasaydın ı 
~ - utema ıyen a a yanname- .. . 

Bir Doktoru n ler dağıtılıyor. Esir ve malıkurnlara khu1rrıyet verile -

ötıe neşrlyatı: 

S. · t f d ~ mez. Çünkü, başlarını a dırmağa muk-Günlu-·k Pazartesi - ızın grup ara ın an mı .. . 'lk .. b Id Akşam neşriyatı: 
S. · "-~_! :LaJ d '4 ted:ir oldukları giın, ı once izi ö ü-

N tl - ızın, wzıım x ma ı aZl.aım. 18,3~ PlA.kla dans muslklsl. 19,30: Çocuk-

12.30: Plakla Türk muslk1s1. 12.50 Hava
dls. 13.05: Muhtelif pUlk neırtyatL 

ı o arindan (*) her taraftan heyecan fışkırıyor. rürler. . lara masal: L Galip . 20: Rıfat ve arkad~ -

Erkeklerde, tenasül 
Kudretirıdeki zaaf 
Eğer eskiden bir belso!;ukluğu neticesi 
husyelerde iltlhab geçirmemiş ise ve do
ğuştan husyelerde veya tenasül uzuvla
rında bir eksiklik ve gayri tabiilik yoksa 
tamamen nsabi mahiyette tclfı.kk1 edilir. 

mç endişe etmemelldlr. Kısmen bazı ll!iç

lar, kısmen de ruhi telkinler ile mutlaka 
iyi olur. Her şeyden evvel ademi iletidar 
mevcud olanlar kendilerinde ademi lktl
oar mevcud değilmiş glbl .hareket etme
Udirler. Zaten hakikat de budur. Bir ne-

- Ala... - Sizi, belki.. fakat, beni öldüre - ları tarafından Türk mus1kls1 ve halk şar
Prenses Emma, derin derin ıçını ceklerini ummuyorum. Hepsi mem - kılan. 20,30: Safiye ve arkad~ları tarafın -

çekti. Adeta, müteessif bir tavırla de- nuQ .. hepsinin nasırlaşan yüzleri gü - dan Türk muslldsl ve halk şarkı-
vnm etti: lüyor .. hepsinde yaşamak arzusu u • lan, saat lyarlan. 21: Bay Ömer 

-Ala, değil.. çok fena dostum. yandı. Bu bahtsız mahluklar, benim Rıza tarafından Arapça havac:Ua. 21,15: 

N. · '\ b - .. ler'ın'ı su"rmed Şehir tiyatrosu dram kısmı tarafından bir - ıçın r.. astıgım yere yuz en geç-
H. bekl _ _~.... · h d . I H lb k' · 1 h temsil. 22,10: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: - ıç emooıgimız a isaUan mıyor ar a u ı sız on arın ru unu 

k k B · ll · · "ld.. Plakla sololar, opera ve o pe ret parçalarL 
or uyoruz. u gidişle, dizginleri eli- söndürmüş .. erne erını o urmüş .. ve y a r 

1 
n lı: 

1 
P r 

0 
c r a m 

mizden kaçıracağız zannederim. gözlerini karartmıştın ız ı Bu adamlar da Z6 İkincikin un 1937 

- Biraz daha izahat verir misin, şimdi şehirde işlerile güçlerile uğraşan ISTANBur. 
Em ma?.. yerliler gibi memlekete faydalı olmağa ötıe nefri,a&a: 

- İzahat mı?.. Ne ben .. ve ne de ar- basladılar. Bunları islah etmek, kazan- 12.30: PIA.kla Türk muslklsL 12.50: Hava
kadaşlar ... Hiç birimiz, esaslı bir şey m~k yolu dururken, neden dipsiz bir dis. 13.05 Muhtelif plAk ne§t'lyatı. 

v1 korku, tereddüt Ye heyecnn derhal sa- bilmiyoruz ki... uçuruma atıp mahvetmeli? Neden bun Akşam neşriyatı: 
hlblnl bu üzücü vaz1yete sokar. Bu düşün
celeri zlhlnden tardetmelldlr. Spor, bl-

- Beyannamelerde ne yazılı?.. lardan istifade etmek fırsatını kaçırma- 18,30: Pllikla dans musllds1. 19.30: Konfe-
-O kadar muhtelif şeyler ki ... Bun lı~ Gudea bana: (Yurduma ve yurt _ rans: Eminönü Halkevi neşriyat kolu namı-

raz zevk ve neş'e vertel vasıtalar, kendl lardan biri, halkı hükumet aleyhine ta larıma faydalı olmağa çalış 1) diye na Bay Nusret Safa. 20: Vedla Rıza ve arka-
k dl l t ıki A-"b ~ ..... ki e ku a ı E ş . l be . b .. daşlan tarafından Türk muslkisl ve halk en n e n, ,.., .. ı ,4

.., n v v Y tahrik ediyor. gw er böyle olursa, bir a- emrettı ça ışıyorum ve nı u yuz-

k
.d. . d ~. :·. .l şarkıları. 20,30: Cemal KA.ml1 ve arkadaşları şehvanlyeyi takviye edici bazı ilaçlar bu narşin in zuhu etmesi muhtemel. .. Çü n den ta ır e ecegınızı um u yorum tarafından Türk muslkisl ve halk •arkıları. 

müz'iç halin gldcrllmcsl Için kfı.fldir. k h d k y 

ü, ükumet sukut ederee, vaziyete Tankut'un maiyetin e o güne a • saat lyafı. 21: bay ömer Rıza taratından a-
<•> Bu notlan kesip s:ıJdayınız. yabut hakim olacak. kuvvet. henüz mevcud dar bu derece zeki ve çalışkan, bu ka- rapça havadis. 21,15: Şehir tiyatrosu operet 
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-Üç mahktı 

b't 
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tın bunu onlar 

iş değil. 
Ve gülerek 

\'adı: ~ 
-Haydi seıı 

yap, bakalım 1 

kolay kolay l k 
onlara bir fen~ 

- Insanı .. de 
iyilik yaptığı ıçıll ~ 
m ella I Siz onları ,., .. 

- Haydi canı 
gibi mi düşün . 

. ııı 
cak çocuklar ıÇ .. 
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lar ipliklerın.ı 
sanlardır. 

-2 ci KAnun 
12 

ı 
bir albüme yapıstırıp kolieksiyon 1'&Pıruz.l değil. dar sevimli ve anlayışlı bir zabit bu - kısmı tarafından bir temsil. 22,10: Ajans ve 
Sıkıntı zamanınızcia bu notlar bir doldor - Fena. lunmamıştı. borsa haberleri. 22,30: PlWa. aololar. Opera ı 
gihl lmaadınıza yetı~bWr. (Arba var) - Suzlulann hepsi senin gibi zeki ve operet par,aıan. 

-.::.--~ 



Geçen haftaki 1 

, :ceınizde kazananlar 
..... .!!.Oilta şehir şimendifer hastanesi Çankırı m.a· 

ı ~IF Jeıa 
724 

kasçı oğlu Mustafa, Ankara Cebeci Il-
., ı... tekin mekte'bi 2 nci sınıf 95 Şahika 

''~lbol to Güril:ey, t inci mektep 3/A dan ı o Ha-
-~ PU san Fehmi Tuncer, Çapa Selçuk kız 

leoiJ::- ıtteltiebi JIA san'at mektebi 369 Nezahat Özdağ. 

~~ 
ı~da~te~i 2den 462İs 

~.de St!ın~ konağı kar-
Ilı ırıc~en S" ' Fatih orta 

.\li, ~an, Vefa er-
~ Ga)'taniıd~Y Moda Cad. 
~ri ın ıs, Beyoğlu 

.Yoğıu ı ~.te~i Ma -
l<.utah ıncı mektep 
. Ya lisesi 2/B 

"' tı~~l 
ltltara G Ctiddesi 3 7 d 
~ azıant e N. 
rı ~ E!ti kol ep caddesi 31 
1{~ b~kanıl)rı.u Satın al -

(\l'i !ises· 3nbaşı Vasıf 
i 4 Yeşilk .. ı ~ A dan 192 

~11cü rneı ilk ınektep 
1hadeth ep 38 Reha ane ' Senpu~ sokak 60 da 

" -Ş~r· ı .. .-ıteşo~l ı 1\JZ ınek • 
'l' gu. 

orta~ 
ı: etbev·oku: 69 Hü .. .. 
~~ • ı l\.upı· sn u Oz -
~ta llıektep 5ıce No. 76 da 

tıbuı er'ke A ?an 48 Sa
-44 ·• k lısesi 985 

U ncü 
btş Jllektep ı 1 A 
t ~A.c 
Caret ı· l.JNu 

t ı~si ı ı6 
stikıaı 6 Nureddin 

2 Attna C caddE?si Suri
llci sınıf an, Kndıköy 

'Ba~ Orta lllek~2 ı Sevim 
,~_ ı, A.nk ep ı /C den 

KİT AP 
Diyarıbekil' Pirinççi sokak 15 de 

Seyfeddin Özer, Lüleburgaz T. C. D. 
D. Y. Avrua hattı 2 nci şube muhasibi 
Cemal oğlu Nuri, Elaziz altıncı rnek -
tep 3/4 den 72 K. Kent, Beyoğlu lt4 

üncü mektep 31 A dan 5 3 Emin Kara -
taş, Gazi Bulayır 56 Mahmut Nabi kı
zı Jale, Ankara İsmetpaşa ilk mektebi 
1 2 5 Gülseren, Sivas orta mektep 1 /B 
den 251 Necdet Dumanh, Kandilli kız 
lisesi 3 den 403 Mualla, Foça nüfus 
memuru Galip kızı Jale, Manisa Ne· 
catibey ilk rnek te bi 4/ A dan Hasibe 
Tüze. 

KART 
İzmir Karşıyaka Zafer sokak 59 da 

T. Özsurak, İzmir Halil Rifat paşa cad· 
desi 138-ı de Nermin Uz, Polatlı Za
hire yarımcısı Ali oğlu İbrahim, An· 
kara Samanpazarı Şentürk kıraatha -
nesinde Ali, Denizli Sarayköy beledi
ye ebesi kızı Nihal, Kayseri muhtelit 
lise T/C den 1142 Cabir Güner, Bey • 
ler~yi Çamlıca cad. 58 de Sadiye, Ur
fa Nafia müdürü Ağabey oğlu Cemil, 
Urfa Vatan ilk mektebi 5 den ıo9 Mus-
tafa, İstanbul erkek lisesi 3/A dan 
1392 Şinasi, Vezneciler Bozdoğan ke -
meri Kirazlımesçit 1 7 de Nuriye, Sul· 
tanahme.t Nalbant sokak ı de Güngör, 
49 uncu rnektep 65 Neclfı Tüke!, İs -
tanbul erkek lisesi 828 Y. K. Kapselli, 
Beyoğlu Muscvi lisesi 384 Jak Pepo, 
Beyoğlu ı ı inci rnektep ı OS Mehmet 
Demir, Ankara Bozkurt mahallesi Arık 

~ '11!rı ll ara Dev . . ' l"tıa.h 4 Ali :n rım ılk sokak SO de MuaUa Yurd, Kadıköy 

POSTA 

allesi Adaıtza, Anka • Y~ldeğir:meni Düz sokak 71 de Güher, Gebze tera Memurlutund&n:-

btş tr epe sokak Rıze irihisarlar müdürü Seyit Tarhan Gebze İnblsarlar tcJareslne Gebse sulh ha-

lt Orta ltçı\sı kızıNeJXire, Fatih orta mektep 11 Adan 
a:-ı ~1 rnekt 1 Hasan Ozgenç, İstanbul erkek lisesi kuk mabkemeslnba W6/930 tarih n Z4 nu-

so~ ~hrnutpaş:p y ~ 1. C 1248 Ferruh Ünsalan, Seferibisar ze- Dıarah UimDe 331 Ura 30 kur114 borçlu olup 

1 ttıudau·· ı S de z k~ıldı - ki Dündar okulu 20 Nurhan Aymen lkametılhı m~hal kalan İzmir AkbJsarmda 
ç tl". e ıye s· ' f'Vık Ugij ik'ın . k • • ı- Pertevniyal lisesi lt/ C den 12 7 Serınet Ba1J"am damadı All yanında Dramalı Bayram 

h Ye· cı om· ' anı ~eni Yılmaz K ı - Çankırı orta mektep 3 di:!n 131 Hamit, All bakkındaki lera emrinin de ilineo yapıl-
1\darıa tında te-·' S o~- Bursa Tarım okulu 1 den 377 R. Ka - masına karar ftl"ilmq oldulundan borçlu-
).ı a k ..... ı ey1t lthtar C:dastro fen • nat, Balıkesir Ağırceza azasından Sır- nun borcunu tarlh1 Ilindan itibaren ze pn 

~1\)t og)u 'Kadri Ü:e _ rı kızı Uıtife, Ankara Ulus ilk ınektebi urtında ödemesi " bu müddet sarfmda ö-
1\ ÇA."N S / C den 440 Sıtkı, Ankara Kırgız ma- demeditl, tetkik mercllnden nya temyh ~e-
~~ orta 'rı\SJ hallesi Görenek sokak Kamile Ateş, yahut ladel mahkeme yolile aıt oldotu ınab-

& ~~Si 3;1llektebi Satia Ayvalık orta mektep 3 den ı ı 3 Has- kemeden leranın rerl bırakılmasma dair bir 
lı~ıye an~A dan 69 Fet: bi Oskay, Ankara Ulucanlar caddesi <-ı ı-.ırt karar ıetlrmedikçe cebri lcra yapılacatı ve 

inci ınıanı s d 12S de Akile Eriş, Balıkesir Mithatpaşa 
lllektep 3/ A d e mektebi 3 den 335 Sadeddin, Ankara yine bu müddet l~de mal beyanında bu -

0rta an .. Ö ıı. d ba isl ta lk ll\ektep 
60 

ı Oksüzce çcşmesi zengöz sokak 4 de lunmadı.ı takdir e P e ıy olunaea-

~~t )(: Kemal Yazar, Ankara İstiklfıl mekte- tı n bakikate muhalif beyanda bulunursa 

~~tp 247 N ı\~El\t bi 3 den 65 Cahide, Kütahya lisesi 4 ı 6 bapisle eezatandırılaeatı Dinen teblit ve ih-

~ ı 3 ıs 1'aerınıan, İstan- Kamran Sungan, Giresun Osmaniye tar olunur. 

111 
~ağ:ıa~aş ı.ı::: Gürkan, mahallesi Kaf§ı sokak 3 Adnan, Kon- .------------
~ıdı~0~1ı.ı N khoca cad. ya tüccardan Sandıkçı Mehmet kızı 

~~alt\Öıdoğ~ruo~aniye Se.r:met, Konya San'at rnektebi ı den 
tltt \'~..,.? de 'T'' "Nışantaşı 8 ı M. Kemal Akka, Adapazan orta 

a ~~{'"'l.l.bJt A. ,mektep 350 N. Şimşek, Bostancı Yeni-
ey, 976 V köy ı49 Güler Necip, İzmit Ulugazi ilk l edat, Eski- • mektep S tB de Kemal. 

-... tb-k H 

•·til Cl dar b. 1 Qu)U ~. ın erce kişiyi zengin etmiştir. 
~ ikra . ••de 11 1 Şubat 1 1937 d edir. 

• ıs.Ooo ınıya: 50.000 liradır ... 
1 t ao ı 12.co 1{ 1( ·0oo) 

1
. a, 10.00:l Liralı!< ikramiyelerle (10.00:1 

~ ,.., ıralık iki adet mükafat vardır. 
~ ~: 
~ htrk 

ttıı~ butea 7 1 Şubat 1 937 günü akşamına kadar 
,, bijllla!_ıdır. ij et uzerindeki hakkı sakit olur ... 

a\ta 1( 
~ S urumu 
~ ~ atınalma Kom:syonundan: 
~~o biletleri · · 140 b' .. k lO b' F 1 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlin 

T ürlıiyedelıi ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * H.r tirli 6aniıa iti * -
SaD Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, H . 
ISTANBUL 

İlan fiatları 
_ Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir ( santim) 
sayılır. 

l _ Sahüesine göre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

Sa.tllfe 1 - 400 kııru, 

• ı- %50 • 
• 3- 2M • 
• t-IM • 

oı~er ytrler : " • 
Son ı;alıfe : - ::o • 

3 
_ Bir santimde vasati (8) k ell-"' ... ~lo~ ıçın ın tur çe ın ransızca e ve 

.. ~i lıri~ duvar afis.i bast•rılacaktır. Açık eksiitme ile 25 
~~nü · ı ıne \ardır. Pi, &aat 15 te münakasası yapılacaktır. İstekli o - ı lt _ İnce ve kalın yazılar tulal:..ık· 
~o Direktörlüğü muhuebeiinde aörebilir- ları yere göre ' 

M338N 

ı 

i 
lı 

M cl · 1 k otularda k .şe 

ALGO p A N 
Gripe, nezleye, soğuk alğınlığına, baş ve dış agulanna t r-salsiz 
bir ilaçdır. Tesiratı hariciyeden bozulmıyan A L G O p A N 

her ezcande 1 - 6- 1.! taoelik ambalajda bulunur. 
lsmlne ve sakalll markasına lOtfon vo daima dlkket. 



SON PO:;TA 

CILDINIZI 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir krenıin ona 
lüzumu olan gıdayı vereca
g-ini zannediyorsnmz bu tec· 
rübe s.z ı pek pahalıya mal 
olabilecef{ini derhutır edi· 
niz. Hıçbir kram size Krem 
Pertav kadıır sadık kalamaz. 

Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşü mu I bir şöhrete sahiptir. Şerbet gibi 
tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde salatalarda, ma
yonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kwn, taş, böbrek, mesane 
tdrar yolu billiassa safra, sarılık ve karacığer hastalıklarında zaafı umu -
mide bol bol Hasan Zeytinyağı içiniz. 

KA YIB : Kullanmakta oldutum tasdlkl1 

mühürümü kaybettim, yenisini yaptıraca -
lımdan esklsin\n hükmü yoktur. 

Geyve Fındıklı'dan V ey_ el otıu Ali 
..,._, ....... ,. . ...._.......__.....__, .. ' -· ... ' ' ... . 
Son Po•l• Matbaa•• 

Neşriyat MüdürQ :Selım Rugıp EMEÇ 
Şişesi 50, büyük 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125, 7. 1/2 litrelik te . 

neke 600 kuruştur. 1 l { A. Ekrem UŞAKLIGIL 
SAH PLER a S. Rııgıp EMEÇ 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

n . . 

Hadyolanna ıtimad etmeli 
Çünkü: 
AGA BALTIC fsveç mamulatı bir radyodur ve 

muhakkaktır ki Lc;veç daima birinci 
nevi mal imal ve istihsal eder. 

A G A BAl Tl C Tam ayar olup 16 il! 2000 metre kısa 
o tta, uzun dalgalarla çalışır 

AGA BALTIC 
AGA BAL TIC 
AGA BAl TIC 

Çok zengin bir kadranlarla mücebhez 
olup aı zu edilen bütün istasyonlar kemali 
ze\ k e dinlenir. 

( Ortoskop.) denilen nevicat bir iğneye 
maliktir. Bu sayede istasyonlar parazitsiı 
ve sükut içinde bulunur. 

Çok sağlam ve gayet zarif şekilli olup 
her kullananı hayret içinde bırakmı$ 
eşsiz bir radyodur. 

neyo~lu f.stiklA! Cıtddesi 314 ŞAHK PAZARI , liaı.ui dU Lövan) 
Oalat •, Bankalar cadJesinde RADYOFON MACiAZASI 

Sat•t yerleri : 
Pendik : Ele'<trik ma~nzası, ŞEVKET KA:\IBER 
Bursa: Nureddin Neşet, Uzunçarşı No. 128 
İzmir: A. FELD~tANN Peştermılcılar Çukur han 
ıonr,ultak : Mobilya Evi ALl RlZA 
.-e İstanbul, Sultanhamam Harndibey geçidi 54 

LB 
BIÇAKLARI 

Milyonlarca Türkün kullandığı yegAne ö.z Türk 
isimli ve öz Türk sahipU 

tıraş bıçaklandır. 

SAHIBI: 
FEB.Mt H. ARDALI ve MEHMET SALIH or. tl 
İstanbul Marpuççu. r Telefon : 228t1 

Soğuk algınlığı; nezle, 

kırıklık, grip, b"ş, diş ve 

sinir ağrıları, romatizma 

sancıları için rakipsiz deva, 
GRIPIN'dir ! 

Bu karışık havalarda ul 
GR 1 P ı N ı eksik etmegill 

icabında günde 3 kaşe al 

AZ EYV 
İNKIBAZI, HAZIMstzı:.ıuı; lfllll' 

veY~ 
giderir. Hiç bir zararlı ve nıü~~. 
şeker hastalığı olanlar bile alabi.li11• 

SAKLARI ALIŞTIRMAZ. tçiJnle5~ 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir m 

tamaz. MAZON isim HOROZ 

1937 
Beynelmilel Kömür 

(Kömür yakan vasait ve teshill 
ve tesisati beynelmilel se 

26 Mart p 26 Nisan 
Sergiye iştiralı 

ziyaret edecehler8 

kolaylıklar gösle 

Teminatlı 

ARL 
Saatlerini her yerde 

ÖKSÜRENLE 
K 
f KSÜROK ŞU RUBU 
Göğüs nezlelerile had ve müzmin 

kasabat iltihablarında, zatürree, 
zatülcenb ve boğmaca öksürükle
rinde çok faydalı bir ilaçtır. Gö
ğüsleri zayıf olanlara ayrıca tav
siye olunur. Bir çok profesörlerin 
takdirine mazhar oJmuştur. Kanzuk 
Öksürük şurubu maruf eczane
lerde bulunur. 

Umumi deposu : 
İNGILİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

As 
Sizi •oOu~ afg•nh§•ndan, nezleden, 
ve d a lartnd:ın koruyacak en lti 

lsrnine dikkat huyurulması 


