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4tatürk hiikUmetimizi tebrik etti 
. ". de San ca ğın anayasası hazırlanıyor. Hükômetimizin elde 

19 
li ınuvaffakıyet. bütün yurdda derin bir sevinç uyandır~ı 

'27 tari/ıli kararname ile Sancaktan ayrılan üç nahige 
meselesi de Cenevrede tetkik edilecektir 

~ri~ en in her tarafinda K on s ey Sa n ca k 
lllirnayişler başladi . itil3fını tasvib etti 
k k 1 . Rüştü Aras, hükUmetimizin karar 

' onso oshanelerıne taarruz etmek suretini kabul edeceğini bildirdi 

en talebe zabıta tarafından dağılıldı 
talebe Suriye Başvekil ve Dahiliye N azırını 

be ıla,. ve hesap sordular. Halepte talebeler 
ıı..ı(t:.~amelerle silô.h l!!!:J!!!_f!:_ davet e!!!!!!.i. 

'Y ltıe.~ı . ~uhabirımiz • 

lllenıı~ının hallini bil· A •• k •• D " )_ •ı 
~\rınç e~n her ıara- ta tur un. ~a~V@~ e 

~ Cen Yandınnıştır. ·y.· 
fer 'I'ür~rede !kazandığı b • k ı fl . 

'iurq~~rı~~. b~; k~~~:~r~y::: . 
1 te rı te gra arı 

t b ort k" . 
~a~ l'ilt tel O§esındc hü· 
ı ... ~\rinç g.r~fları gönderil 

1) ~de IÇindedir. 
llcıa (}fllsUs7\'iııç 

ltııtl~ltı idarı . rn~ha birimiz . 
hir "Yen tel ıstıklfıle kavuş· 
h~tret gr~flar Şehrimiz 

~ttın· _Yandırmıştır. 
"- ızın elde tt. w. 

ıtı·· ~raretı e ıgı 
(b.:.~t 'betle ~ b~hsedil
~'"' Yapılm ugun Hal· 

3 tbıeü 14, bina bay· 
.. ,.,.da) 

Ankara 27 (A.A.) - Reisicumhur milli meseleler üzerinde nt kadar 
Atatürk Ba~vekilİnönüne şu telgrafl şaşmaz bir dikkatle durduğunu ve 
çekmişlerdir: onları en makul tarzlarda intaç için 
Hatayın mukadderatını tayin edPn cesaret ve feragatle hareket ve faa· 

kararın lwnseyden çıkmış olduğunu liyete geçebilecek enerji ve kabiliyet 
Hariciye Vekilimizin şimdi aldığım te bulunduğunu gösteren yeni bir 
telgrafnamesinden anladı~. Başarıl örnek olmuştur. 
mı~ olan milli davada takıp olunan ı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti • 
medeni ve insani u~u~e, arsı~lus~ı. li ı nin bu siyaset kavrayışının dünyada 
yik olduğu kıymetınm verılecegıne sulh ve huzur isteyen ve bunun icabı 
şüphe yoktur. . .. ~ ı tabiisi olan haksevediği şiar edinme 

Bu eser, Cumhurıyet hükumetinin (Devamı 2 md sayfada) 

kurumu fevkali.de 1 Hataya vapur 
e · d.. t l d Seferleri 

i~~ı~t ~ un op an ı Yapacağız 
11 dolayı Türk basınının Atatürkeminnet 11 ·d .. 

ıw. L au k ' Denizyo an ı aresi ~, ou 1_ nrna Üzere bir hey et seçildi ve 
~ararı Atatürke bilvasıla arzetti . hazırlık görüyor 

Hatayın iatikliliniıı tanınmaaı üze • 
rine lktısat V~kileti Akdeniz liman • 
larında sefer yapan aemileriınizin la • 
kenderun limanına da uğrarnalaTını ka· 
rar laştırmıttır. 

( liJr• 3 üncü sayfada) 

.,1'4 

Şimdilik gemilerimiz Hataya hafta· 
da bir ~n uğrıyaca~l,.rdır. Fiatlar ai
lebi ihtimalistanbul ile Payas arasında 
cari bilet ücretinden ibaret olacaktır. 

(Devamı 3 üncll sayfada) 

-·-· 1 --· • ·-·-· ··-· 
Üç Salı 

lstanbulu bir Salı • günü 
almıştzk, ( Lozan ) ı bir 
Salı günü imzaladık, Ha
tay davamı% da gentl bir 
Salı günü muzaffer oldu 

(Son Postanm tarihçisi JIZIJOr) 
[Yazısı ı~ Inci sayramızdlldır] 

Fransız Hariciye Nazın nutkunda Türk - Fransız 
dostluğundan hararetle bahsetti. Eden, Litvinof, 

Antonesko iki taraf murahhaslaranı tebrik ettiler 

( Saridierin Konseyde tasvip edilen raporu 

Kouey içtimaına ait bir inbba 
Paris, 27 (Radyo) - Milletler C.. anla,manın Ankara hükumeti tara • ' 

miyeti konseyi, bugün, Cenevreele aon fmdan tasdik edileceiini biklirmittir. 
toplantısını yapmıf ve,Danzig ile San- Bundan sonra söz alan Fransız harl• 
cak meseleleri hakkında husule gelen ciye nazırı Delbos, ihtillfın halli için 
anlaşmaları tasvib etmittir. . Türkiye ile Fransa dostlarının sar fet· 

Türkiye.hariciye vekili Rütlti Aras, (Devamı 11 inei sayfada) 

151 Numaralı şehit 
I Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası] 

Bir kaç güne kadar bathyacak olan 
yeni tefrikaıwz, Türk deniseilik ta· 

. rihinde batlı başma bir sayfa ifgal 
eden Ertuğrul faciasuun hikiyesidir. 
Onda roman, yani hayal kadar 46 
seııedtr ~ıdUm.iyea bir kördüğüme, 

Ertuğrul'un batışına ait hakikatlar 
da bulacaksınız. Hem hayal, hem 
hakikat, hf'm roman, hem tarih ... 
Ve bu biribirine zıt şeyleri çok cazip 
bir şekilde mezceden usta bir kale· 
min hüneri... Bekleyiniz! 

-



1 ergun 

Yazı Çok Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

Atatiirkiin Başvekile 
Tebrik telgrafları 

(Baştanafı 1 inc.i sayfada) 
yi fazilet bilen btitün dtin ·a millet· 
lerince takdırle karşılanacağına §.ÜP 

he yoktur. 
Türkiye Cumhuriyeti haklı olduğu 

na kani bulund\lğu davasını, büyük 
ve adil hakem heyeti olmasını daıma 
arzu ettiği ve bu sıfat ve salahiyeti
nin daha çok çetin mese!cler hallin· 
de en yüksek kudret ve kuvveti haiz 
olmasını temenni eylediği Cerı1iyeti 
Akvama bırakınakla insanlık namı • 
na isabetli bir harekette bulunmuş 
tur. Bu suretle medenıyet narnma da 
yüksek bir vazife ifa etm"ş olmakla 
sadece takdir ve tebrike şayandır. 

içten ve hakikaten bağlı olduğu 
dostlukları rencide etmeksiLin mil
li meselenin halJini, Cemiyeti Ak • 
vam konseyinde bir neticeye vardır· 
mak hususunda gösterdi!!i yüksek 
kiyaset', durendi~lik ve vakardan do
Jayi Türkiye Cumhuriyeti hükume
tini ben de sureti mahsusada tebrik 
ederim. 

Bu tebr.ikimi, teşekkürlerfmi de 
ilave ederek, bütün ic.ra vekilleri ve 
büyük erkanıharbiye reisi arkadaş • 
larımıza tebliğ buyurmanızı rica ede
rım. 

K. Atatürk 

lsmet lnönUnün cevabı 
Ankara, 27 (A.A.) - B~vekil 

İsmet İnönü Reisicumhur Atatürk'e 
cevaben şu telgrafı çekmişlerdir: 

Atatürk'ün yiice huzuruna, 
Yüksek iltifatınızı İcra vekilieri-

ı . '-""' o.;..Ulffi, ne ve Jıav1n ....... --~- - "" ' 
Hepimızin minnet ve şükranlarımızı 
aunarım. Hatay davasında hüku -
mc:tin takib ettiği usul ve hareket 
yüksek şefimizin ilham ve telkini e
seridir. Cemiyeti Akvamın kuvvet
lenmesine hizmet etmek bizim ka -
naat mahsulü olan alyasetimizdir. 
Bu siyaseti takdir buyurmanız mem
lek.etimizin aynı usulü takib etmesi 
için teşvik ve karar ifade eden yeni 
bir tf,Tninattır. Milli davayı takib e
derken, komtulanmızı ve eski dost
larımızı incitmekten azami derece
de sakındık. 

Yüce ŞeliD idare Ye aiyueti 
Cumhuriyet hükfuneti vazifesini 

ifa esnasında ınünakaşa halinde bu
lunduğu muhataplarına itibarla hi
tab etmİf ve elde edilen neticeyi 
hakkın ve milletler arasında serbest 
münakaşanın mes'ud eseri sayarak, 
muvaffakıyet hissini umumi ve mü~ 
tetek tutmuflur. Medeni milletler a
rasında iyi geçinmek idealinin yorul
rnaz pişvası olan Yüce Şefimizin ida
re ve siyasetile Türk milletinin me
degi alemde itibarı daima yükselece
ğine ve Türk siyasetinin beynelmilel 
alt;min en sağlam sulh temellerinden 
biri olduğu gittikce daha iyi anlaşı
lacağına itimadımız vardır. 

Derin ve engin tazimlerimizi ka • 
bul buyurunuz Büyük Atatürk. 

1. lnönü 

Hariciye Vekilinin tazim telgraf1 
İstanbul, 27 (AA) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin bugün Hatay 
hakkındaki kararı çıktıktan sonra 
Hariciye Vekili Dr. Aras tarafından 
Atatürk'e çekilen tazim telgrafı §U· 

dur: 
«Hatayın mukadderatını tayin e· 

den karar bugün konseyden çıktı. Bu 
karar, eğer başarılmış bir iş sayıla
bilirse, bu .muvaffakıyet arnili başta 
Kamalist Türkiyenin kuvvet ve kud 
reti olmak üzere her zaman en iyiyi 
ve en doğruyu gören irade ve ilham 
larıdır. Emrinizde çalışan bir nefer 
olarak vazifem başında bütün kuv • 
vet ve cesareti daima büyük şefimin 
teveccüh ve itimadından alıyorum. 

SON POSTA 

-------------------·-----------------------------r. ir ... " ırlfakc/e: Bilmeyerek yapılan hiyanetler a 

Bazıları kullandııklan her hangi 
bir madded€n bahsederken chfilis 
Avrupa malıdır» demekte hususi bir 
zevk duyarlar. Satın alacaklan ma • 
lın AvruPa malı olmasını isterler. 

(s 
Sinema yıldızlarının 
Bir seneki kazançları 

Amerikan ga
zeteleri Holivut 
yıldızlarının 1935 
senesindeki ka
zançlarını göste· 
ren listeyi ne~ret· 
mektedirler. 

Bu listelere gö
re bu sene, ( May 
\Vest) 480,833 
dolar, Marlen Dit
rih, 368,000 do
lar, Biz h Krosbi 
318,907 dolar, 
Çarli Çaplin, 260, 
000 dolar ve bir· 
birlerinden ayrıl· 
mıyan Lorel ile 
Hp•.:ı; .:rctlnız 85,~ 

.000 dolar kazan-
mışlannış. "------'--- -

• 

Soguldu§u için meşhur· 
olan kuyumcu 

On hef aün evvel Pariste yalancı 
taşlar satan bir kuyumcunun dükkanı-ı 
nı soyguncular kırmıtlar, ve yalancı 
mücevherleri ~lmı,Iar, kuyumcu bu1 

itten tabiatile fazla bir zarar gö'rme·\ 
miş fakat bu hadiseyi fevkalade is· 
tismar etmeğ• muvaffak olmuştur. 
Bale. ın ız nasıl) 

Kırılan camek!nı tamir etmemiş, 
oradaki karg.lığı düzeftmemiş. Yal• 
nız camelc.Ana bir levha koymuş: 

ccDün aece hırsızlar, buradan mil
yonlar değerince mücevherler çaldı· 
lar, Paris kuyumcularının en zengini
ni bi hakkın intihap etmİftir .» 

Halk kapının önüne bir.ikmiş, ku
yumcu mqhur olmuf, ve o hadiseden 
sonra satıtı yüzde 70 nisbetinde ~~ t· 
mı ş. 

.... -···········---··· ..... ---·······-····-· ···"·· 
der ve sonsuz tazimleriınle elleriniz 
den öperim.• 

Aras 

AtatUrkOn cevaplari 
Atatürk, bu telgrafa aşağıdaki ce

vapla mukabele uyunnuşlardır: 
cHatayın varlığı Cenevrede tas -

dik olunurken göndermiş olduğunuz 
Türk ideaı ve iradesinin, Milletler 

arasında b~ka bir ufuk açarak tecel 
li ettirdiAi. bu başarı münasebetiyle 
kıymetli çalı.şmamzın yüksek değe • 
rini bir kere daha takdir ettim. Sizi 
ve gayretli murahhas arkadaşları teb 
rik ederim.• 

K. Atatürk 

Böyle düşünenler, hem kendileri
ne, hem de yurdlarına hiyanet et • 
mekte olduklarının farkında değil • 
lerdir, bilmiyerek iki türlü hata işle
mektedirler. 

HERGUN HiR FlKRA 
Pa,aya haber verdik 

PadişalıJar, her Kadir gecesi bir 
cariye seçer, onu kendilerine odalık 
yaparlardı. Bunun için de şöyle bir 
merasim yapılırdı: Saray kadınları 
iki sıra dizilir, padişah elinde tesbih 
aralanndan geçerken hangisini be • 
ğenirse tesbihi onun önünde yere 
bırakır, o da tesbihi alıp padişalun 
ardı sıra odasına giderdi. Böyle bir 
gecede beşinci Mehmet te elinde 
tesbih iki tarafına bakına bakma 
geçerken tcsbih kazara elinden düş· 
tü. Tesbih en ihtiyar, en çirkin sa· 
ray kadınının önüne düşmüştü. 
Beşinci Mehmet birdenbire pşa· 

ladı, mii§kül bir mesele karşısında 

ı 
Acol..ı • .;. --- ...::,.,fadiVf IÖZÜ tek • 
rarladı: 

- Mahmut Şevket Paşa,.a haber 
verin, bu meseleyi halletsin! . --· Amerilıa 
Cumhurreisinin 
Garip bir cevabı 

Avrupanın iyi malı buraya gel -
mez, ihraç ettikleri eşya kötüdür, bu 
kötü eşyayı alan hem kendisi ziyan 
etmiŞ, hem de memleketinin parası
nı harice yollaDU§ demektir. 

DA) 
Dünyanın en 
Marifetli ayısı 

Londra hay • 
vanat bahçesin • 
de bulunan bu 
timal ayısı, çok 
cana yakın bir 
mahlukmuş. Tür 
tü tfirlü cambaz· 
lıklar yaparak 
teyre gelenleri 
eğlendiriyor, hoş

ca vakit geç.irti -
yormuş. O çirkin 
aeaile, şarkılar 
aöylediği gibi, re· 
sirnde de gördü • 
ğünüz şekilde ağ 
zında merdiven 
olduğu halde su

•tlıyor, auyun 

Içinde türlü türlü taklaklar atıyormuş. 
Sonra da tekrar merdivenile, karaya çı
kıyor, merdiveni yavafca yere dikiyor, 
üzerine çıkıp oturarak, ön ayağını ba
ş. . _ ~ürüyor vo halkı selamlıyor • 
muş. 

Vaşigtonda 25()()() iskalçı 
varmış 

Yaşington polisi hükumete bir muh 
tıra vererek son zamanlarda ıskatçılık 
şeklindeki dilenciliğin fevkalade arttı
ğını bildirmiştir. Bu raporda şunlar 
yazılıdır: <<Yalnız Yaşington hükume
ti hudutlam dahi$nde 25,000 ıskatçı 
vardır. Bunlar mezarlıklara hususl o
tomobillerile gidecek kadar zengindir
ler, bu tufeyli insanlar, münhasıran 
halkın merhametini ve batıl itikatlara 
olan düşkünlüğü yüzünden hayatları
nı temin ediyorlar.>> 

Hükumet otomobilfi ıskatçılarla 
.. • """ uğraşmak için ciddi tedbirler alınağa 

... .t karar vermiştir. 

428 saat konuşan adam 
Okalada bir köylü, dünyada ilk de

fa rastgelinen bir hastalığa tutulmuş
Amerika reisi cumhuru Ruzvet çok tur. Bu hastalık konuşma hastalığıdır. 

şakacıdır. Işlerinin başından aşmasına Köylü birdenbire aür'atle konuşmağa 
rağmen, fırsatını bulur bulmaz nükte başlamış, bütün ısrarlara rağmen sus· 
savurmaktan zevk alır. mamış, kendisine müsekkin ilaçlar ve-

20 ikincikanunda yapılmış olan cum rilmiş, tesiri gözükmemi~ ve nihayet 
hur reisliğine is'ad merasimine, yani adamcağız 428 saat mütemadiyen ko
kendi şenliğine mahsus bir davetiye a- nuştuktan sonra helak olup ölmüftÜr. 
lan Ruzvelt, bu davete şöyle bir cevab ;ı·tına el yazısile aşağıd-;;ki satırları çi • 
vermiştir: ziktirmiştir: 

<tCumhur reisi resmi işlerinin çoklu· «lşlerimi, randevularımı tekrar göz-
ğundan ötürü, Amerika reisi cumhu - den geçirdim, ve öyle sanıyorum k.i, 
runun is'ad merasiminde hazır bulu • davete icabet edeceğim. Maamafih asıl 
namıyacağını teessüflerile bildirir ... )) kararımı 19 ikincikanunda vereco -

Sonra, gene nekreliğini bir türlü bı- ğim» F. W. R. 
rakmıyan cumhur reisi, aynı cevabın Cevabiarın Iditeaini koyuyoruz. 

~----------------------------------

ISTER İNAN İSTER İN ANMA! 
Sivas muhabirimiz anlatb: 
cKar bütün muhiti örtünce aç kalan bir tilki Z.ara 

şehrinin kenarına kadar ilerlemekten çekinmemiştir. Fa· 
kat ortada yiyecek yoktur. Yalnız bir ahırın içinden ta
vuk sesleri gelmektedir. Tilki ahll'a kadar gitmiş, kapı· 
sını kapalı bulmuştur. İçine girmeye muvaffak olama
yınca boylu boyuna kapının önüne uzanarak, ölmüş gibi 
hareketsiz kalmıştır. 

Bir müddet sonra ahırın sahibi geldiği zaman bu til
kiyi ahırın içine atrnı§, tilki de gece bütün tavuklan ye
dikten sonra sabahleyin kapı açılınca dışarıya fırlıyarak 
kaçmıştır.» 

Sivas muhabirimiz bu hadiseyi bizzat kahramanından 
duymu.~ olmasına rağmen tilkinin meşhur kurnazlığın
da bu kadar ileri gidebileceğine biz inanmadık, ey oku
yucu sen: 

ISTER INA N lS TER IN ANMA! Bu değer biçilmez teveccüh ve iti· 
mada kendim ve heyet arkadaşlanm l 
narnma en derin minnetlerimi arze· ""'-------------------------------------------------...J 

Her zaman olat' 
._ ___ ....... 

Bana bir bavadiS 
- Oku, dediler, ııtlıil 
Okudum: Maçkadi 

ile bir köpek yan~ 
iye yetişmiş, yangın 

Tekrarladıla~: .1 
- Garip deg~l ~iil1 
- Hiç te garıp bil 
- Ya, demek ta _, 

h-""' bU.,-Evet.. oı;ı.•• 

de olan bir hadise .. 
:._Hiç işitmed~ ;_ 
- lşitmi~sinizdır 

ğilsiniz. Bakın bU ~ 
akşam benim ot~?~isefl 
daki evde oldu. 9 

kadar anlatayım: 
Sarı bir kedi bir ··~lt 

Siyah tüylü bir kO.r-

sında idi. Kedi: . sıın• 
- Miyav, ded1ı 

yim mi? 
Köpek: ~ ıe 

d d. SoY 
- Hav, e ı. sJıl 
Kedi bir parça d 

tırdı: . " 
}'ıli" 

- Miyav, miY8"~ 
muz Necla var ya· ıcu ~ 

Köpek 'biraz kUŞ 
- Hav.. 1 ~ 50ıtııı 
Sarı kedi köpege 10~ 
- Mi) av, nu~8"' 1e0J 

Hani dün gördutn· 
mış.. . . o:ıte 

Köpek dl~lcrını g a~ 
- Hav, alınıŞSıl cl" 

•'Jl .. 
Kedi köpeğin üstll d1t 
_ sıçrs 

tugun kenaı:ına ~ .11 
parmaklarını köpegı ıtd,

- Miyav miyav 
0 

rlm. Z 
- Hav hav oıma · 9_ı? 
- Miyav niye olfll 
- Hav işte oırnaZ· 
_ Miyav olacak· 
- Hav olmıyacak·~)~ 
- Miyav, miya"• 

terim isterim. o 
H hav, ha"• - av, 

maz. . ~ 
Sesler yükseldı.. .11e 

1 . al:SI 
cereleri, ses erın ııı 
du. Sesler daha faı 
mahalleli ayaklandı. 

- Mivav miY8 " • 
~ ıd"' 

Diye bir ses du'J"l 
daha: . btl 

- Hav hav \)enı 

* 
İtfaiye geldi m!: ·ı 

Hayır sizin bildigını 
si gelmedi ama biZ 
cıları toplandık: 

- Yangın var! .. e f 
Diyenierin evıe;,ı!l t>il~ 

nı güç bela söndure~ 
Böyle yangınlar 

çok evlerde oluyor· 

Dpnkü Suaııcriıl .J 
1 - Parisin Jll~tıJ 

1718 de Evreu~ kO 
dan yapılmıştır. 

te 
2 - Büyük harP 

manya donann1aı~rıuıc 
landda yapılan bUY 
mayısta blmuştur· 

e}lti 
3 - Pakoy Ş 

Tung eyaletindcdif· 
Çinliden ibarettir. 



SJf ~ÜSteşarllklar kanun projeSil Baldvin MayJsta \ Dük dö Vindsor --. Bu ... tgalliltıiii:lrist:millı:tan~ko~m~~uta- rue 
a,IOd istifa ediyor ve kardeşleri anlaşma yolunda 

/lto· ---.! Meclise veriliyor Bir kaç Nazırda Baldvinle Baldvin Dük dö Vindsorun • japon /:::a':r:a~~lim Ragıp 
~ege gö~e bir vekô.let için birden fazla siyasi birlikte istifa edecek ziyaret edilmemesini y ugoslavya ile Bulgaristan arasın 

11t.. Londra, 27 (AA) -Son zamanlar· tavsiye etmiş da bir anlaşma yapıldı. Balkan 
~ Oi.ı.u.. ıısteşar seçilebilecek da çıkan bazı şayialara rağmen muha- Londra, 27 (A.A.) -The Star ga· Birliğine dahil olan milıeller, münf~-

'etir~~ L~~~ - Siyasi lları vardır. mzakar mahfeller Baldvinin, Mayıs a· zetesi, kabinenin Dük de Kent ile Dük rit bir anlaşmadan ziyade Bulgarista-
lıi..~ ~ltında yapılan 1 Bundan başka siyasi m üsteşarlar yında :istifa etmek hususundaki kara· binedamnın ilk pUı.nına göre Dük dö nın birliğe girerek onun daimi bir aza· 
'llt ~ ~ la d d 

1 
rında musir olduğunu söylemektedir- Windsor'u ziyaret etmekten vazgeçme sı olarak çalı§masını çok arzu ederler· 

~ll'Uı liyihaaı nan proje kendilerine tevdi edilen işler en ~ a- ler. lerini tavsiye etmiş olduğunu iddia et· di Fakat Bulgaristan diğer bir yol ih-
~ ktir. Bu . halinde yı şahsen mesul olacaklar~ır. ~un.~r, Kralın tahttan feragati meselesinden mektedir. tiyar etti. Balkan Birliği azası arasın· 
~ ~ -.e~:ıı ProJeye göre vazife veya mazeret dalayısıle bır mud- beri prestiji yükselmiş olmasına rağ· Kral ailesi, son Kanunuevvel ayı ha- da ayrı gayri olmadığı için bu münfe
~ :lllt.k ~ 1 ere yardımcı det için merkezden ayrılmış olan ve • men Baldvin, sıhht vaziyeti dolayısile diseleri yüzünden kendi erkanı arasın rit anlaşma dahi, umumiyetle memnu· 

Bti}Q~e :;lcil edilecek killere vekalet etmeleri esası da kabul istifa edecektir. daki münasebatın kat'iyyen müteessir niyeti mucip bir hadise telakki edil-
. tarafı ıllet Meclisi edilmiştir. Parlamento mahfelleri Baldvinle olmamış olduğunu ve tam bir ahenk bu miştir. Ayni Bulgaristanın, şimdi, Yu· 
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•• ndan seçilecek • Siyasi müsteşariann vazifeleri, ve - birlikte birkaç nazınn da istifasına in- lunduğunu isbat etmek arzusunda bu- nanistanla anlaşmak için müzakereye 
~lt Usteşarlar d d' . k d" · tizar etmekte, fakat milli hükUmet for Iunduğundan bunun için en iyi çare girişrnek üzere bulunduğu öğreniliyor. 
~ rde i .. a ~ ının kalet işlerinde vekile yardım, en ısı- müJünün terkedileceğini zannetmemek Enzesfeld'e yapılacak bir ziyaret ola- Bundan çıkarılabilecek netice şudur: 

.;,... : e bir~ ı--.' ıorecekleri, ne mevdu işleri karara bağlamak, ve - tedirler. cagı· mu··ıaıeasında bulunmuştur. Kral B 1 · k d' · b" · . ':ı'~ ltı'" .. e.:alet iç" b. a ıc~t . . le . . k'll ı· u garıstan, en ısınce ır prensıp 
lt} tıtt~ ın ır en aıetın ış rını ve ı er narnma mec ıs- hanedanının ilk planına göre Dük dö meselesi yaptığı bazı meseleler müna-

ave~illerj ~r seçıilebileceği, te takib ve inta9 etmek olacaktır. Suriyenin Kent, Prenses Juliananın izdivacı mü- sebetile Balkan Birliğine girmekten zi-
da...,etile ~Y~t~ içtimaları- Bunlara, meb'usluk maaşma ilave- Her tarafında 1 nasebetiyle yapılacak merasimden son yade, Birliğin muhtelif azasile rnuhte-
~ lŞtirakleri esas- ten 200 lira tahsisat verilecektir. N.. ra La Haye'den Enzesfeld'e gidecek i- lif telifi beyn esasları arıyor. Dost ve 

h· d~·-· umayişler başladı di. komşu devlet, umumi anlaşma yoluna tla. olu d • ll (Baştarafı ı inci sayfada) Son dakikada Baldvin, mevzuu bahis girsin de hangi kapıdan girerse girsin. 
~~ ~ emıryo arı raklarla süslenmiştir. ' ziyaretin hususi olmasına rağmen ka- Sulh ve müsa1emet havasını bozmaya· 
"ltı ) --= İcra Vekilieri toplandı binenin bu ziyareti tasvip etm~te rak bulunacak bir tesviye çaresi elbet· 

tt e Ş • k t h h ı Ankara, 27 (A.A.) _ İcra Vekilleri olduğunu bildimıiştir. te ki memnuniyetle karşılanır. 
A ı r e m Ura a S al ı heyeti bugün Başvekiı isınet in önünün B K * 
~nk d b. I Id reisı~~i altında toplanarak muhtelif iş- asın urumu Japonyanın geçirmekte olduğu buh-

21 (J\.A ara a ır an aşma yapı ı ler UZerinde görüşmelerde bulunmuş . Fevkaliide kongresi ran, henüz bir hal sureti bulmamıştır. 
~!ta .) - İst"h ve bu işlere ait kararlar vermiştir. Dün ton/andı 11 t Japon erkanı har 
lillla dolu ~baratunı-ı I en leri 42 lira kıymetinde Ergani ve~a Suriyede nümayişler r [apon buhrana biyesi ve ona bağ 

. llı Şİrketı . olları ve Sivas - Erzurum dahill istikraz tahvıl· . ~~akya, 2 7 (A.A.) - Havas Ajansı (Baştarafı 1 inci sayfada) lı bulunan ordu, 
~p ev:~11 ~eyeti U· leri ile mübadele edecektir. bıldirıyor: Suriye efkfm İskenderun müddeti dolduğu için Haysiyet Divanı kendi istediği gibi bir kabine kuru1duk 

te "Ul en ınurab hakk d 1 intihabı yapılmıştır. Haysiyet Divanı· tan so n· d ll'lasa Mümessil senetlerini 30 haziran m a ge en haberler üzerine muh nra ıyet enilen Japon Mebu-
lll"t b geı""'"i ve aşa telif kiı...ı- na·. Asım Us, Muharrem Feyzi, Bürban M ı· · · b 

'4 a ık kal .... dık.~lan an· 1937 tarihine kadar ibraz edenlere 4ô t d şe ut: tezahürata maruz kalmak san ec ısının ehemehal feshedilme-B" k h Cahit, Neş'et Halil, Refik Ahmet seçil- · · · t' 
lira kıymetinde mezkur dahili tahvil- a ır. ırço şe irierde nümayişler ya sını ıs ıyor. Halbuki Diyet meclisinin 

fai~ aksiYon 
1 
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1 

kf pılmıştır. Şam, Halep, Humus, Hama mişlerdir. d feshedilmesi, Japon siyaseti hariciyesi-
U \le İtfal ve obligas- er ven ece · ır. . 'k' ve Dirzorda çarşılar kapanmıştır. An- İdare Hey'eti azalıklarına a T~v- nin alabileceği istikamet hakkında da-
tn~inden a~ ?ugünkü İs- Hayd~rpaşa ~blıgasyonlarını da ~ ı takyada Suriyeli Araplar dükkanıarını fik Necati Kozol, Ali Ulvi, Talat, Ih· hilen bazı endişelerin uyanmasına ve· 
}ıf~in t dıye edilecek sene m.uddetle ıb .. raz ed. eniere 46 .. l~ra protesto ~'lakamında kapa+ ..... ,.,ıardır. san Arif intihap olunmuşlardır. Bun· sile vermektedir. Böyle bir hadise, ay-

" ~teclis· ıymetın e ve mumessı senet erını .J Hiç bir hadise vukuu bildirilmiyorsa an sonra - rıca Japon siyaseti hariciyesinin yalnız ill"'t ,., anzim edilen la" k. d ı ı ·>o 1 •·u~ d Matbuat Umum Mu"du··rlu" 
tasdik ıne anedil • haziran 937 tarihine kadar ibraz eden· da yarın için Halepte gayet mühiın bir ğünce Türk Basın Birliği kanun layiha- Sovyet Rusya ile değil, İngiliz siyase· 
~~ ıı:u lll."'t lere 50 lira Kıymetinde dahili tahvil - nümayiş hazırlandığı haber veri~k- sı nizamnamesi de tetkik edilmi~, bazı ti hariciyesile dahi tesadümü neticesini 
~h u~ tediye u e~kıp vadesi ler verilecektir. tedir. maddeler ilavesi teklif ve temenni o- doğurabilecektir. Çünkü son günlerde 

aı tedi"es· edılemiyen ku Tal-L _ ·ı~L L..... -=---1. lunmuştur. ksed ba k a " ıne başlanacak· Bu mübadele tamamen hamillerinin eue aı an ..,...,.ma ÇGK~uıyor a en zı yayınhlar, i li ar mev-
a""" 'h b k ı Halep 27 (A A ) B ·· H Atatürk& lazim Iriini ele almak isteyen ordu erkanı· 

.ııı' ı tiyarına ıra ı mıştır. • · · - ugun a -lrıı:l-~:nda .. bu tahvı"lle Anad.Jtu aksiyonlanndan yüzde lep".de iki büyük nümayiş yapılmış ve Hatay meselesinin büyük bir zafer- nın, İngiltereye karŞı dahi vaziyet al-
... Atll-... a.ı h b b k ı r ı Ba K f mak istediklerini bildirmektedir. Bu 

~ ıçın şu tedbiri yüz tediyeli olanlar kezalik iki sene şe ır aştan aşa apatılmıştır. Beyan- e ne ıce enmesini sın urumu ev- ah 1 t ed 
.. ı, ''lll...: na I t · d'l k ı b 1 k d kalade kongresi, derin bir tahassüsle itibarla Uzak Şarktaki va in er · 
voıi~ .. ~. "e :: :~ .. müddetle 42 lira, yüzde 60 tediyeli o- me er avzı e ! ere ta e e s en e- J d hili b h Aıo... 

11
"'Y ... ç .. n • k k · · ·ı h ha karşılamış ve bu muazzam zaferi ka- dütlü geçmesi ve apon a u ra-
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d c~ tertip A- lanlar 25 lira kıymetinde dahili tah - :~ u kurtarın~ ıç~n sı a şına davet zandıran Reisicumhur Atatürk'e Türk nının ko1ay kolay halledilememesi, bun 
tı'ıan •and ~n i i sene zar- villerle gene aynı sandık tarafından i ~e. tedir ... u eyı:nnamelerin va- 1\latbuatının, minnet, ~ükran ve dan ve buna benzer daha bin bir türlü 
~na ibraz edi- mübadele edilecektir. tanılerın teşvtk.ıyle dagıtıldığı öğrenil- tazimlerini arzetmek üzere Ku- zorluktan ileri geliyor. -Selim Ragıp 
l• ••, miştir. Halep Türk konsolosluğunun rum Reisi Hakkı Tarık Us'un ---·---···-.... - ..... - ..... _... ............. .. 
lYladrid J Manisada bir bir tecavüze uğraması ihtimaline bina· Riyasetinde bir hey'et seçilmiıı- na girmelidir. Türkiyenin temin ettiği 

t k 
Ai/e laciası en polis konsoloshaneyi muhafaza al- tir. Hey'et, dün akşam Dalınabahçe ınuvnffa.kiyet Fransa ile arasında yeni e rar Jl tına almıştır. Sarayına giderek Atatürk'e, bilvasıta bir anlaşmanın mebdei olmalıdır.)) m Ak!ı lzrriir' 27 (Hususi. muhabirimiz - Şanıda da nümayi~ler yapıldı, kongrenin şükran \"C tazimlerini arzey- Dili silah taşıyorlar 

27 
( ~lll er den) -Bu gece Manısada Şaban ağa n&zırlardan heaab soruldu lemiştir. Halep, 27 (Hususi) - Türkiye hu· 
A.J\.) B mah. allesinde tüyler ürpe~ici bir aile Şam, 27 (A.A.) - Sancak mesele- hk bu~ Ş~nu a~ıkca söyliyebiliriz, d~.tları boyunda yerleşmiş olan eski 

'b.- undan üç fa I B f trafı d Dörtyollu ve Hasanbeyli Ermenilere 
d.ı.. ""l a,ı_ ,("rank cıası o muştur. u acıa e n a sinin aldığı hal şekli hakkındaki haber. eg-er bir anlaşma h usule geldiyse bu H ı ~~~tl· ~<4Cltt1t.1 _ ocuıara ge ald -

1
.. d a ep ten kamyonlar la silah götürül-

~tı bir ~Ula göre Ma- ıgım. ma umat şu u~: . ler üzerine sukutu hayale uğrıyan bin Cemiyeti Akvam metocilarına başvur- müştür. Hududa gitmek üzere Türk ol· 
~t'h- arşı nıevcutt Manısanın Şaban aga mahallesınde kadar talebe tehditle dükkaniarı kapat- dugwumuz içindir. Delbos ile Vicnot bu ınıvan unsurlardan mürekkep bı'r alay 
~~ iki bin kişi~: mütevazı bir evde Mehmet isminde bir tıktan sonra 'imdiye kadar yüksekten anlaşmayı Suriyeiilere anlatmak ve asker tahrik edilmiştir. . 

~) _ adam karısile ~~ber yaşamaktadır. konuşan Suriye ricalinden hesap sor • onları ikna etmek vazifesini üzer - Enncnilerin tebrik tclgraflan 
~ l'itno d ~<ışist teşkilatı Mehmet akşam Jşınden çıktıktan son· mak istiyerek dairelere gitmişler ve ka- lerine almışlardır. Bu vazife onlar için Sancek davasının Türk isteklerine 

q aları·· e nıve.r . . . k d k -~l'~tı JlStl~ anın evin- ra evıne gıt.mış, yu arı .o aya çı tıgı pıda yakaladıkları başvekille dahiliye zor olmıyacaktır. . uygun bir şekilde halli münasebetile 
tllıı~itn l'lna llet' ta~afından ya zaınan karısıle yabancı bır adamı gayri nazırını muahaze etmişlerdir. Çünkü Sancak Surıye hududları i _ Ermeni vatandaşlarımız derin bir mem 

e\>tak b:sınde içinde müsaid bir vaziyette görmüştür. Bu Türk konsolosluğu çinde kalmaktadır. Ve üstelik Suriye- nuniyet ve sevinç izhar etmektedirler. 
~en' l3uıu Utıan gizli bir vaziyet karşısında aklı başından gi • Bu kalabalık konsoloshaneleri do - nin hududlarını Türkiye Fransa ile be- Ermeni Patriği Mesrob Naroyan ve 
\ı-elinin i~;n evrak ile den Mehmet eline geçirdiği bıçak.la ka- laşmış ve Türk konsolosluğuna gitmek raber zıman altına almaktadır.» ~ı:~an~.~:clist'b~~aru ~~s-Hora: 
. asında b~~ hareketi nsına hücum ederek öldürdükten son- istemişlerse de zabıta buna mümaneat Yeni bir anlaşma istiyoilar za~;· m;iunausembee tı.r;ıeızdıı: aAzantat•~gıkyer:ı 

(
A undukları k ... w Id w h .. k .• . J a.1 d' k' ş· d' k . • ıı un, ur e \e 

~k"'·<'\.) - ra, arısının aşıgı o uguna u mettıgi etmiştir. Aynı hareketler bugün dahi Petıt ~~m ıyo~ ı .:.(~ ım ı artı 1 İsmet Inönüne tebrik telgrafları çek-
~'tt hu ._Asiler Mad- şahsa kudurmuşcasına saldırmıştır. devam etmektedir. Türk konsolosluğu Fransız-Turk dostlugu fı lıyat sahası- mişlerdir. 

~~~~:~~mi~e~ir. K~h b~~~şmadan ~nm ~~k daıza~ta~rehn~nmuk~a~unm~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J~'dırlar da şiddetli bir Meh~e~ın bıçak darbelerı altında can tadır. 1. S ' ~ 3 c: ~ :3 ~ 

b · vermıştır. Fransız gazeteleri memnun ll 1 [ abahtan Sabaha 1 r-ı. '"' ( ~p,,. Katil cinayeti ifledikten sonra biz - Paris, 27 (Hususi) -Fransız gaze- .._. 
~ ll~tpa _ zat karakota giderek zabıta ya teslim oı- ı.ıeri Sancak davasının her iki taraf• da Asıl zafer 
~' ı~ cagız muştur. tatmin eder şekilde neticelenmiş olma-
h:ı"1 litr tı~ laYfada) Yapılan tetkikat neticesinde mak tu- smdan dolayı memnuniyetlerini beyan 
~ii~ ~ti ]Ila. liataya b" · · I" M · h" · d k d k bu mesele hakkınd o 'ltti \)()5 k ırıncı un anısa mu ıtın e ço iyi tanınan e ere , a uzun u -
~1 .. Utr .1380 k uru~. ikinci tüccardan Haşim zade Vehbi olduğu zun yazılar yazmaktadırlar. 
~~~tı 895 \ıkruş, üçüncü anlaşılmıştır. Petit Parisien diyor ki: ((Türk-Fran-

L ' lırt•ş olarak stz dostluğu, bu imtihandan mm·affa-
l ~t'· h ~ ıı .. ı tarife h Sa b ık Kayser kb•etle çıktı, şimdi er sahada iki dev-
~~~~~~~ enüz tesbit Jet arasında müsmir faaliyetler için ge-

ttin hq rİ Denizyol _ 79 Yaşına girdi niş ufuklar açılmıştır.)) 
ha~_"~ hek•

1
arna tarihini Doorn, 27 (A.A.) - Sabık Kaiser'in Populaire gazetesi ne diyor 

~~i"6 • e~ektedir. 78 inci senei devriyesi sükunetle tesit Populaire diyor ki: <<Fransız-Türk 
"'~U ıvSt fak· edilmiştir. Sabık imparator geçenler· anlaşmasından dolayı sevinebiliriz, e-

ı, n da'" ırlere de bir.rnhat~ızlık geçirmiş ?ldu~ndan ğer bu anlaşma müsbet bir şekilde ne· 
11:\ı~A..J\.) oıttı mer?sıme kımse davet edılm~mış v: ticelenmemiş olsaydı, faşist devletler, 
·~ L ~~ ........ t.-- şenlık yapılmamıştır. Maamafıh, Kaı- 1 .... , .. d ki Frans· ' · d t 

~"h: lar "'~Şın ş"dd t• . . . . B .. be 1 1 . guru.tu e ece er, ıının oır os 
--,ı a(ılld ı e ı ser ıyıleşını ştır. u munase t e es nı h k b •w. • •• ı· k' 1 lUt ~~~ .. and ~oksulla . t b' dk t b .k 1 g 1 da a ·ny ettıgmı soy ıyece ·ıer ve su· ı """ ...... , _ ımpara ora ırç e rı ·name er e -ı .. . . Ak . . 

agıtılmış- mış ve bilhassa Almanyadan çiçekler hun Cemıyetı vam yolıle temın e-
gönCerilmiştir. _1 dilemiyeceğini tekrar edeceklerdi. Ar ·1 

Büyük Millet Meclisinin açıldığı bakla kuvveti ayarlamakta hayret 
gün radyolarının başında onun se· verici bir kudrete ma1ik olan eli ve 
sine bağlanıp kalanlar, Antakya ve gözü lazımdı. 
Lkenderunun mukadderatı üzerine Antakya ve İskenderun ~stiklaline 
koyduğu hükmü duyduk!arı zaman (avuşmuştur. 
inanmışlardı ki bu hüküm mutlak- • Tiirk politikası bir zafer daha ka
tır. Ve onun kesafetleri delip derin znnmıştır. 
ligi sezen gözleri bu neticeyi aylar- Fakat biz bu zaferi dün değil da
ca evvel görmüş ve kararını ver- ha üç ay evvel onun Sancak d~vası 
miştir. üzerine hükmünü koyduğu gün ka· 

Gerçi makus talihleri değiştirmek zanmıştık. 
kudretini göstermiş L:r varlık için A O~ un için Atatürk nesli, hayal ve 
mevzii hadiselerin müntehasını keı;ı· vahı~clere itibar etmiyen, fakat 
fC't~k güç bL şey de~ :!dir. ....nkat «re>nlıte:l) lere varmak için de müsbet 
üzerinde bin bir siyas~t hünervcri· yollardan gitmeyi öğrenen bir nesi\ 
nin rol aldığı beynelm!lel sulh ve olmuştur. 

lıarp dosyası içindon Sancak danı- Onun ve Türkün en büyük zaferi 
c;ını çekip alarak istedi 1: şek"1d~ h ük asıl budur. 
mUnü verdirrnek için ancak onun Dürhan Cahit 



' Sayfa SON POST~ 

r __ . ~Ş_BB __ ia ___ B_A_B~B_R_L_I_R_t __ 
Fatihteki Eroin Fabr 

Bu gizli imalathanenin 4 ay danberi işletildiJi 
Bursadan gelen altı kişi tarafından ku 

Balkan posta kongresi başla d1 
Bizim .murahhaslara göre bu kongrede 
görüşü/enler halkı alakadar etmezmiş 

Kongreden oır intıba 

Balkan posta ve telgraf kongresi dün mağa karar vermi,tir. Bir kaç gün de
~ehrimizde toplanmı,tır. Murahhaslara vam edecek toplantılarda bu hususlar 
toplantı yeri olarak Ticaret Odası kon• görü,ülecektir. Şimdi beynelmilel ni • 
ferans salonu tahsis edilmiş, kongre re- zamname üzerinde meşgul olmaktayız. 
isliğine Posta ve T elgraf müfettişlerin· Bu nizamnamede müşterek noktaları 
den Necati seçilmiştir. Kongreye işti· tesbit edeceğiz. Kongre neticesinde ha
rak eden Türk heyetinden Bay Emin, zırlanacak raporu beynelmilel kongie· 
•kongre hakkında şunları söylemiştir: ye arzedeceğiz. Görüştüklerimiz halkı 
; <<- BeyneimiJel posta ve telgraf alakadar eden şeyler değildir. Onun i· 
kongresi 1938 senesi içinde Kahirede çin aöyliyeceklerim bundan ibarettir.)) 
·toplanacaktır. Balkan devletleri bu Kongre birkaç iÜn aonra bitecek ve mu 
kOJl.irede müşterek bir tekiifte bulun- rabhaslar memleketlerine dönecektir. 

Yeni 1smarlayacağım•z yolcu 
gemileri 

İkisi Akay için, ikisi İzmir körfezi 
için, üçü de Denizyolları Idaresi için 
Almanyaya ismarlanacak olan vapur
lar hakkındaki müzakereler bugün De.
n,izyolları Idaresinde başlıyacaktır. 

Denizyolları umum müdürlüiü Ve
kaletten bu husus etrafında Alman 
mümessilleri ile temas müsaadesini al
mıştır. Almanlar lktısat Vekaletine bu 
hususta geniş bir inşaat raporu ver • 
mişlerdir. Burada yapılacak müzakere-

Klevlant pamuklari satışa 
çıkariliyor 

Adanada Klevlant cinsinden bir pa· 
muk üzerinde uzun müddettenberi tet· 

kiltat yapılmakta idi. Bu tetkikat iyi 
netice vermiş olduğundan bu cins pa -
muklar şubatta Adana borsasına çıka· 
rılacaktrr .Keyfiyet ora Ticaret Oda
sından buraya" bildirilmit ve borsa ha· 
herdar edilmiştir. 

lerden alınacak neticeden sonra gemi
lerin inşaatına başlana.caktrr. 

KDçDk Haberler 

Karakol da 
öldüren 

karısını 
adam 

Dün mahkemede suçunu 
itiraf etti 

Suçlu Mehmet Hüsnü imam nika -
hile altı sene beraber yaşadığı Hamide 
isminde bir kadını bir kaç ay evvel Tah 
takale karakolunda sırtından bıçakla 
vurmak •uretile öldürmüştü. Dün ağır 
ceza mahkemesinde bu cinayetin mu
hakemesine başlanılmıftır. 

Maznun· isticvabında Hamidenin ff
fetsizliği yüzünden kendisinden ayrıl
dığını ve T ahtakalede bir gün kendisi
ne tesadüf ettiğini, Hamidenin kendi -
sinden ürkerek derhal polise müracaat 
etti~ini, o aırada yanlarından geçen po
lis Osmanın kendilerini Tah takale ka· 
rakoluna götürdüğünü ve yolda kadı· 
nın ken~isine hakaret ettiğini, buna 
asabileşerek Hamideyi karakol merdi
veninde bıçakla vurduğunu söylemiş • 
tir. 

Şihid olarak dinleneo 65 yafında 
imam Mustafa maınunu ve ölen Ha • 
mideyi tanımadığını söylemiştir. Bu ~ 
nun üzerine hakim: 

- Sen bunların niltAhını kıymışsın. 
demiş, Mustafa inkar etmiştir. 

Hakim mazn una: 
- Nikahta şahidier de olur .• aöyle 

de çağıralım, demiş maznun Hüsnü: 
- Biz yandık, bu zavallı adam da 

yanmaaın, demiştir. 

Muhakeme diğer fihidlerin ihzarları 
için başka güne bırakılmıştır. 

Dünkü nüshamızda Fatihte bir eroin 
fabrikası meydana çı.karıld.ığını yaz· 
mıştık. Bu fabrika Fatihte Okumuş so· 
kağında 1 O numaralı şoför Rızanın e· 
vinde kurulmuştur. 

Bu evde Emine, Nadide, Ayşe, Saha
hat adlı dört kadınla Yusuf, Ahmet is
minde iki erkek oturmaktadır. 

Yusufla Abmedin bazı şüpheli hare
ketleri zabıtanın nazarı dikkatini eel· 
betmiştir. Bir gün bu evden çıkan bir 
adamın üzeri aranmış ve morfin bu
lunmuştur. Bunun üzerine zabıtanın 
şüpheleri büsbütün artmış, ve evvelki 

Vapur ücretlerinde 
tenzilat 

Bu iş ancak 6 ay sonra 
mevzuubahs olacak 

B ki, i IJ i i ~kay, Şirketi Hayriye ve Haliç iş-
e lJf y n letmelerinin altı aylık tarife komisyo-

Yapanların nu beş şubatta toplanacak tır. T op!an-
Muhakemesi tıda tarife tasdik edilecek, başkaca de-

Bektaşi ayini yapmaktan suçlu Ni • ğişiklik ~~pı!mıya~aktır. .. . 
had ve Mustafa Türabi'nin ve aynı da· Her uç ~dar~~~n va~~r .u~retlerın· 
vada yalan fihidlik etmekten maznun de yap~ak ıstedıgı ten~ıl~t .. ışı bu~dan 
Muhsinin duruşmalarına dün devam sonrakı toplantılarda iOruşulecektır. 
olunmuştur. Haliç vapurlarında tenzilat ancak 

Geçen celsede müdeiumumi maz • idarenin belediyeye olan borcu ta -
nunların tecziyesini istemişti. Dünkü m~men ödend~~ten sonr~, Akay içi~ 
duruşmada maznunların avukatı Şefik y~pılac~k. te~zılat d~ .yenı yapıla~ak ı: 
müdafaasını yapmış ve. demiştir ki: kı ~mının ınşası bıtınce ve ŞITketı 

HalkeTi konferansları 
Eminönü llalkevinden: Bu yıı Için düzen

ledlllmlz seri konferansıarın üçtıncüsti 28/ 

1/ 937 pertembe günü aaat (17.30> da Eviml

sin Catalollundald merkez aalonunda Bay 
Murat Sertotıu taratmdan (Dünktl ve bu -
&ünkü İran) mevzuu üzerine verilecektir. 

- Teşkilatı esasiye kanununun 75. Hayriye vapurlarındaki ten~ilat t~ al· 
SolfeJ dersleri inci maddesi herkesin kanaatinde aer· tı ay sonra mevzuu bahsedılecektır. 

ŞiJ!i Halkerinden: SolteJ derslerine tubatın 

Davetiye yottur. Herkes geleb111r. 
Takas komisyonu ba1aruıa basar laakkl 

.erDeeek 

İstanbul, İzmir, Mersin ve Karadeniz snhll 
'llAyetlerlnde teşkll edilen takas komisyon-

birincı pazartest gtintl saat on yedlde bl.f!a- best olması ~sasını kabul etmiştir. Bu 
nacalr:tır, Isteklllerin acele mtıracaatıeri. bakımdan bizim buraya sevkedilmemi-

W atq lursızı yakalandı ze sebeb olan 1677 numaralı tekke ve 

Belediye malı bina ve 
Arsalar Satıl mıgaca.b 

Yusuf ve Hüseyin lsmlnde 1k1 tl§l Tarab - zaviyelerin seddine dair kanun, teşki • Şehrin müstakbel planı henüz ta -
ya-Büyilkdere yolu Qzertndelr:l ataçlan ge - latı eaasiye kanununa mugayirdir. Hal- mamen taayyün etmediği cihetle bele
celerı gizllce kesmete başlaDU§lardır. Bu 1k1 buki hiç bir kanun teşkilatı esasiyeye diyeye aid emlakin, gerek bina şeklin
arkadat dtln gece ctırmü me§hud hallnde ya- mugayir bir hükmü ihtiva edemez. Eh- de olsun ve gerekse arsa halinde bu • 
kalanm~lar ve mahkemeye verllmlşlerdlr. livukuf raporu eğlence yapılan odanın lunsun satış muamelelerinin yapılma • 

Rasreleııbı ünJnrsiteye ıtrmesl ya.salı: b. b k . h · kl. d k ·ı · · .ı~ 
1 

d ır e taşı sema anesı ,e ın e ol • maaına arar verı mıştır. 
un versitede fakültelerln koridor ve ers - . . . ,. 

-. •• .,, seıtdıuni 

$ehir Tı"glfrosll 

maehğını tesbit etmektedır. Yapılan egv. Bu kararın ıttıhazından halen bele-larmdaki A.zalara verilmekte olan huzur hak- hanelerine yabancıların girmemesilçin tedblr 
•-ır lence bir bektaı.i ayini değildir. Bekta- diyeve aid bir mal olup da satıldığı ve kı parası ııeçen sene kesllmlştl. Yapılan mü- almışlardır. Fakültelerln idare ...... lerı fa - T .. 

racaatlar tızerıne huzur bakla paraamın ve _ külte dahllinde rastgeldikleri talebeden hll- şi ayİninde içki içilmez, ney ve çalgı planın şekli kat'isine göre bilahara da 

rilmesi tarar albna alınm~tır. 
Sirortalar Için ıetklkat 

Şehriınlzde bulunan İktısat VetAletı teftlf 
heyeti reisi Hüsnü Yaman sigorta lflerlne ald 
bazı hususları tetklk etmektedir. Hükümet; 
hayat, harlk ve ~er bütün sigorta l~lE:rlnl 

esaslı surette tetklk ettlrmektedlr. Bu tet
.klhat yeni hazırlanmakta olan sıgortalar 

kanununun esasını te~ldl edecektir. 
Ticaret Odasında turizm ıe.kilitı 

Memleket dışında oldu~ gibi memleket 
Içinde de turizm tetkUAtı kurmak isteyen İs
tanbul Ticaret Odası bu hususta villyetlcrln 
mütalealannı sormuştur. Vilayetlerden gele
cek cevabıara göre çalışmalara devam edi
lecektir. 

San'atlar Mektebi renişletillyor 

İstanbul San'atlar Okulunun tevsll için o 
elvardakl bazı binalar lstlmlAk edilmiştir 

Mektebln gen~letllmesi için Nafla Müdürlü
tünce Icab eden ke4!! yapılacaktır. Bu lştn 

önümüzdeki ders senesine kadar lionaline ça. 
lışılacaktır. 

Sanayi Biriili konpoesJ 
Cumartesi günü toplanacak Sanayi BirUlU 

lıeyetı umumiyesinde okunmak üzere idare 
tıeyetl tarafından bir rapor hazırlanmıştır. 

Aynı zamanda muamele vergisi hakkında ya
pılan tetklkatın neticesi de o güne kadar tes
bit edilerek lzaya izah edilecektir. 

İdare heyeti bugün blr toplantı yaparak iç
Uma meselelerini gö~ecektlr. 

vtyet varakası soracaklar, hüvtyettnı veya fa- bulundurulmaz. istimlaki mucib bir vaziyelin hadis ola-
külte dahilinde meşru bir~~ oldu~nu i:>bat Yapılan sAde bir eğlencedir, bir lyin bileceği mülahazası sebeb olmuştur. -·' ~ 
edemlyenler hakkında derhal kanuni mua - değildir. Buna binaen, şimdiye kadar na· Yazan : yu~8 
mele yapılacaktır. Demiştir. sıl şehrin bazı mıntakalarında inşaata Besteliyen: ~UJP": 

' .. - ... _ ~u hakem e heyetinde te beddül ol - müsaade edilmiyorsa, bu memnuiye - NV.ı\ 

Dış borsalarda 
Mahsullerimizin 
Fiatları 

Bor .. 

Berlin 

Ham bu rı 

Martil ya 

Hamburr 

Marailya 

Hamburır 

Londra 

Hamburv 

.. 

.. 
Martil ya 

Londra 

Hambnrır 

Londra 

Haaıburv 

" 

27- 1 • 937 
Mıktar Fiat Para 

Yumurta Taneai lO Fenik 

Şii Yulaf Yüz kilo 116 

Zeytinyatı 

Zeytinyatı 

, 1gs 

, 114 
Fre 

R,M. 
Bakla 

Kütyeml 

.. 
Kabuklu 
fındık 

Kal:ubııı 
fındık 

Ceviz 
Badem 

Üzüm 

Incir 

Palamut 

., Fre 
Bin kilo 1~ T. L. 

26 ırı Şii 
yüz kilo 38 T. L. 

.. 78 .. 
" 17 .. 
, .. 
" Frc 

50 kilo !H·SS Şii 
SCO g ram 

Yür. kilo 19·20,50 T. L. 
SO kilo 21-55 Şii 

Yüz kilotu 12-13 T. L. 

70-76 , 

Pangıtlb TA 
duğundan evrakın tetkiki ve kararın tin aatışa da leşmiline karar verilmiş • f 
tefhiıni için muhakeme başka iline br- tir. Keyfiyet, alakadarıarına bildiril • Halk Opera 1 

rakılmıştır. miştir. Bu akşam saat 21 dB 
. ·- ·~ zozo o ......... .. 

Basm kurumunun almanağı 
Her yıl gibi bu sene de Basın Kunı· 

mu tarafından tertip edilen 1937 yılı· 
na ait almanak tabı ve neşredilmiştir. 
Basm Kurumunun Beyoğlundaki mer
kezlnden tedarik edilebiUr. 

Bu akşam 

Imkhalin filmi; ... 

100 

FERAH ışurakue 
a Şubat Çarşamba HALIME 

M 0 N 1 R N U RET T 1 N Büyük şark 
K O N 8 E R 1 o pereti a perde 60• 

Istanbul halkının arzusile · Fiatlar ,_ 
Bir defaya mahsus Pek r•k111 

Fransızca sözlü ·ııııeı4! 
20 milyona mal olmuş ve 7 aydanberi Londra ve Parıste ems~:~lsiz bir muvaffakiyelle gösterı 

ıomancı WELLs·ın bOyOk eseri ve filimlerin şaheseri.... lstikbnlde muharebe ... Yerden göge.·· 
Dünyası.... Kadını.... Erkegi.. .. 

lıiveten: FOX Jumal son dünya haberleri . 
Harnit : GRACE MOORE'in ŞAHANE MELODl filmi henüz gelmemesi hasebilet 

gele,cek haftaya tehir edilmqtir. 
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HABERLERI 
e Ovacık arasında 1 

i Şose yaptırılıyor 

Çanakkaledeki 

lKış ve kar tipisi her yerde korkunç 
ve zararlı bir şekil aldı 

llşası • .--...;;.---==------
suyu .. ıçı~ SOO bin lira tahsisat konuldu. 

Uzerınde iki de köprü yapılacak ---. __ 

,. ......_ tlli I llozatın görünüşü 
~~ llıutasar~ıfl evvel ku- yerlerde hiç olmazsa on kadar mekt~p 

"i\ınçeliı ık ~larak yapılmasına tiddetle ihtiyaç vardır. 
·A.On be~ ~~ ba~~ı bir Kazanın arazisi ziraate elverişli değil· 

~~ llıotka s·ın nufusu 
1 
dir. Halk zahire ihtiyacının yarısından 

ı d·· . ın B 1 k Ort na hi •. a ı u- fazlasını ci var kazalardan temin et • 

kaza 
Tahkikat batan motör 
kaptanının hatalı oldu
ğun u meydana çıkardı 

Çanakkale boğazında İngiliz bandı· 
ralı bir gemi ile Ticareti bahrt motö • 
rünün çarpışmasından ve 6 kişinin bo· 
ğulması ile neticelenen kaza hakkında 
Çanakkale liman reisliğinin yapmış ol· 
duğu tahkikat raporu deniz ticaret 
müdürlüğüne gelmiştir. 

Bu rapora göre kazaya sebebiyet ve· 
ren Ticareti bahri motörünün kapta • 
nıdır. Her ikisi beraber seyrederler • 
ken motör vapurun önünden geçmek 
üzere dümen kırmıştır. Bu sırada va · 
pur, çarpmış olduğundan devriimiş · 
tir. Kaza esnasında motörün içinde 
istiabından fazla yük olduğu ve usul • 
süz olarak ayrıca da yolcu bulundu • 
rulduğu tesbit edilmiştir. 

Çarşamba hUkQmet konağanda 
yan gm 

Samsun (Hususi) - Çarşamba 
hükumet konağında kurum tutuşması 
yüs.itnden bir yangın çıkmış, fakat te· 
vessüüne meydan verilmeden derhal 
söndürülmüştür. 

vk~i:Yeti d:ı:sı ~ardır. mektedir. Bu muhitte çok genİf meşe 
aıanın . Yısıle ya- ormanları vardır. Burada orman teşki
ancak~a:ı .Y~lun· latı kurulur ve fenni bir şekilde işleti

On Ka~an Stiyışın te- lirse demir yollarında kullanılan tra • 
Son Yataklı b;n s~hhi va- verslerden külli mikdarda çıkarmak SögUtte köpek mücadelesi 
açJI'tt~llıaniard r dıspanser imkanı vardır. Memlekete büyük fay· Söğüt (Hususi) - Civar köylerde 

Ya ıt. su Yol~ ~ozatta dalar temin edeceği şüphesiz olan bu aç kalarak kasahaya hücum eden kö-
arı:ııltrııştır. ~rı ıslah e- !ş üzerinde kararlar alınması beklen • pekler insanlara saldırmaya başlamış· 
asında arn totka ve mektedir. Hozattan geçmek üzere E· lardır. lsırılan insanlar kuduz hastane

:~tetiJe Şos e eı mükel- lazizden, Ovacığa kadar olan 105 kilo· sine sevkedilmekte, köpekler de her· 
ektrik te ~ Yapılmak- metrelik yol şose olarak yapılacaktır. gün zehirle ve silahla öldürülmekte· 
Yapılac s~satı beledi- Bu iş için 500 bin lira tahsisat konu! • dirler. 
Yak1nd a .:ltı bin ]i. muştur. Güzergaha tesadüf eden Me-

bina a ı ınal edi!- rat nehri ile Süngeç çayı üzerindeki Afyon lisesi talebesinin 
tılıjtn.aı da bu köprüler de beton olarak yapılacak • yard1mlar1 

bli lf.Ic.asab Yıl esaslı su- tır. Tunçeli kanunu neşrinden sonra Afyon {Hususi) - Afyon lisesi 
dott ~~U l'aı>ıl aya Atatürk'. gizli nüfuslardan kaydolanların sayısı talebeleri Adana felaketzedeleri ıçın 
ltı~t~ ııı. liradı~ıştır. Beledi- beş bin kadardır. Kazanın asayişi de 47 lira 21 kuruş teberru ederek Kızıl-
~;~~eıındeki he Mıntaka i • çok düzelmiştir. aya vermişlerdir. 
b~~.nı~~ ŞsınıHı~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lıtlllek P Yoktur. Dört • 
4 

•ur t'l e ı e Vasat 

.. . Ti.ırklerin mılli davası olan Ha· 
tay da\•asmda .. 

... Nihayet hak yerini buldu . 

Silivride bir korucu dondu, iki yolcu kafilesinden 
ümit yok, kurtlar ağıllara hücum ediyorlar, Mar

dinde de kurt sürüleri dolaşıyor 

Silivriden karlı bir manzara 
Silivri {Hususi)- Ayın yirmi iki-ıduğu ve bunlardan ümit kesildiği söy· 

sindenberi tipi halinde kar yağmakta· lenmektedir. Köylüler mezruatın don· 
dır . .Her taraf donmuştur. Tipi sokak· masından korkmaktadırlar. Kurtlar o 
larda gidip gelrneğe bile mani olmak- vaya inmiştir. Ağıllara hücum etmek· 
tadır. Istanbul - Silivri otobüsleri beş tedirler. Bütün yollar kapanmıştır. Si· 
gündenberi işleyememektedir. livriyc dört gündenberi gazete gelme· 

Silivri postası Çatalcadan getirilir· mektedir: 
ken yolda kalmıştır. Köylerle irtibat Mardın civarında kurt sürüleri 

dol~ıyormut 
kesilmiştir. Vazife ile Avren köyüne 
gitmekte olan Kadıköy korucusu yol· 

da bir kuyuya düşmüş, çıkamamış, 

ölmüştür. İki yotcu kafilesinin kaybol· ......................................................... ...-
Karamanda da buğday fiatlari 

yükseliy _ r 
Karaman (Hususi) - Ka.:amanda 

son bir hafta içinde buğday fiatları 
yükselrneğe yüz tutmuştur. Alakadar· 
lar bu yükselişin sebebini şöyle i · 
zah etmektedirler: 

Mevrudat çok olmakla beraber dış 
talebierin fazla oluşu buğday fiatla -
rının yükselmesinde amil olmaktadır. 
Tüccar da elinde bulunan malını pi • 
yasaya arzetmekten ziyade fazla mal 
almak yolunu tercih etmektedir. 

Karaman fırmlarmda hamur 
makineleri 

Hasan Bey - Evet, bereket müs· 
temlekeciler yaplıklan hatayı çabuk 
anladılar. 

Mardin {Hususi) - Tipi halinde 
yağan kar devam etmektedir. Çöl de· 
nilen yerde de kesif bir kar tabakası 
vardır ve şimdiye kadar Çölde kar ta
bakası hasıl olduğu görülmemiştir. 

Kar yollarda pek kesif olduğu için 
civar kasabalarla münakalat mi.işkü
latla yapılabilmektedir. Şehir civarın
da c;ç kurt süriileri dolaştığı söylen
mektedir. Soğuktan şehrin bir çok 
dükkaniarı kapanmıştır. Belediye kar
dan kapanan sokak ve caddeleri açtır
makla meşguldiir. 
Samsun - Sivas hattı işlerneğe haşlada 

Samsun (Hususi) - 15 günden
beri kar yüzünden kapanmış olan 
Samsun - Sivas şimendifer yolu açıl
mış, şimendifer servısı başlamıştır. 
Çamlıbelde yarmalar arasında biriken 
karlar hat amelesi tarafından daimi su· 
retle temizlenmekte ve seyrüseferin 
teminine çalışılmaktadır. 
Malatya ve Petürke yollan kapandı 

Kahta (Hususi) - Kış bütün şid· 
detile hiiküm sürmektedir. Her tarafa 
kar 'yağmıştır. Dağlık mıntakalarda 
karın irtifaı 3 metreyi bulmustur. O
vada karın yüksekliği ::lO sa~ timdir. 
Malatya ve Petürke yolları kapanmı~· 
tır. 

Kasahada şiddetli bir grip hüı<Üm 
sürmektedir. Hastası olmıyan cv yok 
gibidir. Hükumet doktoru hastahğın 
önüni.i almak için icap eden tedbirleri 
almıştır. Bu meyanda toplantılar me• 
nedilmiş, kahveler on beş gün müd· 
detle kapatılmıştır. 

Hani €Vvc1ki akşam kaçıp sokak 
sokak dolaşan ·urt yok mu'? Onu 
gördüm; kcndisile kurtça bir kaç lif 
ettim: 

Ben- Niye kaçtın? 
Kurt - Kuzu aradım. 
Ben - Yalrın söylüyorsun, sen so· 

kak sokak dolaşmışsın .. 
Kurt - Ben sokak sokak dolaş • 

tığımı inkar etmiyorum ki, yalan 
söylüyorsun diyorsun .. 

z- Ben - Madem ki kuzu ai·ıyor· 
dun, sokak sokak dolaşmana ne ha· 
eel vardı.. Caddelcrdeki kasaplan 
görmedin mi? Buz gibi kuzular yü· 
zi.ılmüş duruyor; bir tanesini alır 

gii?·elcc karnını doyururdun .. 
Kurt, kuyruğunu kıstı, kulakları• 

nı dikti, gözleTile gözlerime baktı. 

Bır insan gibi kahkahayla güldü: 

ı 
-Ben siz değilim. dedi, kasaptald 

oğlakı kuzu niyetine yiyemem! .. 
İMSET 



8 Sayfa 1011 I!OSTA 

Deniz ve denizcilik: 

Bir denizaltı gemisi düşmana 
nasıl saldırır ? 

Kediniz var m1, bu 
derdiniz var de 

[ Kedi meraklıları ile 
Yazan: 

Düşmana atılan 
ve her deniıaltı 

bir torpido ıs,ooo 
gemisinde bunlardan 

lira kıymetindedir 
1 O tane bulunur 

-2-
Yazan 1 A. Cem•lettln Rer•çollu 

Geçen müsababernde seninle birlikte 
son sistem bir denizaltı gemisin' şöy
le kısa bir nazar atmış ve süvarinin: 

- Dikkat!.. Dalacağız! .. 

Denizin sathına Çlkar çıkmaz gemi 
ba§ kıç vunnıya, yalpa yapmıya baş· 
la dı. 

Biraz sonra kapaklar açılmış ve top· 
Kumandası üzerıne birkaç saniye 

zarfında suyun altına inivermiştik de
ğil mi sevgili okuyucu? .. 

Bu müsababernde seninle dermzaltı 
gemisindeki müşahede ve tetkikleri • 
mize devam edelim: 

• çu efradı top başında mevkilerini al • 
mıştır. Tıpkı sahra toplarındaki numa
ra efradı gibi telaşsız, beyecansız iş -
lerini görüyorlar "e bir makine ıttıradı 

Denizaltı gemisi bir kere denizin 
satbından kaybolup suyun altına in • 
dikten sonra süvari rnotörlere verile • 
cek sür'ati tayin eder ve geminin ne 
kadar derinliklerde seyredeceğini bil • 
dirir. 

Zaten söylemişti ya ... 
- 12 metre ... 
Şimdi denizin yüzünden tamam 12 · 

metre aşağıda rahat rahat seyrediyo • 
ruz. Ne yalpa var, ne sallantı ... 

Sanki dümdüz, cam salıhlı bir şose
de yere sürü.ıımeden uçan bir oto için· 
deyiz.. Sonra elektrik matörleri edi • 
zet. matörlerinden daha sessiz olduk • 
lanndan makine gürültüsünün rahat
sızlığı da yok. 

Şayet o kadar tehlike ile çevrilmiş 
olduğumuzu bilmemiş olsak, 

- Ne kadar rahatız, ne kadar asu • 
deyiz ... bile diyeceğiz. 
Diyec.eğız amma, başımızın üstü~de 

( 12) metrelik bir su tabakası oldugu
nu ve küçük bir arızanın bizi bu çelik 
tabut içinde canlı canlı, bu korkunç 
derinliklere gömebileceğini düşününce 
hıraz keyfimiz kacıvor. Yü1ün sapsalı 
oldu azi?. okuyucum ... 

Denizalb gemisinin içinde 
gözetHyecek dürbününden ayınnıyor 
ve denizin yüzünü tar.assut ediyor. 

Ve bizler tıpkı göz nurundan mah • 
rum körler gibi, hiç bir şey görmeden 
belki de bir tehlikeye yaklaşıyoruz; 
belki de bir saniye sonra beynimizde 
pailıyan bir deniz bombası bizi hur • 
dahaş edecek Bereket versin harp za· 
manında değiliz ve sulhta, son sistem 
bir denizaltı gemisi ile sulann altında 
şöyle bir tecrübe gezintisi yapıyoruz. 

Benimkide mi sarardı? .. Olura ... Ben 
denız yazıcısıyım, kırk yıllık tahtel -
bahirci değilim ve bu seyahatte senin 
kadar heyecan duymam çok tabii bir 
şey ... 

Birdenbire kumandan priskoptan 
gözlerini ayınyar ve §U k"Umandayı ve· 
riyor: 

Sarnıçların suyunu basınız!.. 
Tulumbalann kuvvetli nefeslerini 

işitiyoruz ve baH\stlarda suyun yerini 
hava işgal ediyor ve denizaltı gemimiz 
beyaz köpükler Içinde suyun yüzüne 
fırlıyor. 

Top başına!.. 
Süvari gözlerini priskopun dı~arıyı 

-CÖNÜL iS LERi. 
Masalı andıran 
Bir aşk macerası 
H. A. H. imzasile bir mektup al • 

dım, ince, fakat gayet işlek bir yazı 
ile, şu «eseri cedıb denilen büyük 
kıt'adaki kağıtlardan tamam altı 
yaprağını dolduran bir aşk macera
sı .. 

Okuyucum benden tavsiye veya 
nasihat istemiyor, maksadı kcnd~ ta 
birile, sadece dert yanmaktan !11aret. 
Bununla beraber, şayet cfarı• mu· 
hal• kendisi için iyi bir hattı hare -
ket bulursam onu da memnuniyetıc 
dinliyecektir. 

Mektubunu üşenmeksizin, sonuna 
kadar okudum. Bir l;;aç salırl,ı hüHi· 
sa edebilirim. Diyor ki: 

- cÇocukken annemi, b:ıbamı 
kaybettim, lisedeyken ninemi ae 
kaybetmek feli.ketine uğradım, kım
sesiz kaldım, aç kaldım, harnallık e· 
decektim. Bir gün köprüdc bekler -
ken vapur geldi, koştum. Elıme b~r 
bavul tutturdular. Beyazıda götür
düm. Yük cüssemin fevkindcydi. 
Tam evin önüne gelince düştüm, ha· 
yıldım. Kendime geldiğim zaman hir 
sedirde) atıyordum. Karşımda da es· 
ki mekep hacarn vardı. Derdimi ona 
anlattım. Be-ni evine aldı, mektebc 
yerleştirdi. 3 ile sekiz arasında ça · 
hşarak hayatımı kazanmakhğım için 
bir de iş buldu, liseyi bitirdim, iini· 
versite) e devama başladım. Bu &ı· 

rada bir kızla tanışmıştım. sevi~i · 
yorduk. Bir gün bu kızın, müessese · 
sinde çalısmakta olduğum miJnme· 
rin kııı o'durunu öğrendim. Avrıı · 
mayı dü~ünmiye başladım. De ken 

bir gün hacarn geldi, dedi ki, be'l'm 
bir oğlum var. bir aile dostumun kı
zile evlenecekti. Fakat tahkık ettım, 
o kız birisini seviyormuş, o da !)en · 
mişsin, gel bu kızdan vaz geç! 

Hacarn benim hayatımı kuran a · 
damdı. Sözünü dinledim. Bir gün bir 
mec.iste sevdiğim kıza kendisini 
sevmediğimi söyledim. Kızdı, bana 
.cserseri• dedi. Haklkaten de şimdi 
serseri oldum. 

* Bu okuyucuma her şeyden evvel 
bu mektubunun bana yabancı gel · 
medığini söylemek isterim. Bu rnek· 
tubu, yahut çok benzerini. mektup, 
hikaye veya roman halinde ben bir 
yerde okudum. Ne vakit. ne müna· 
sebetlc bir türlü hatırlıyamıyoı um. 

Bunu kaydettikten sonra. bu aşk 
macerasını bir hayal addPttiRiıni 

söylersem, diğer okuyucuiarımııı 
hayret etmiyeceklerini sanırını. 
Maamafih ister hakikat, ister hay~l 
olsun, böyle bir muadele knr~ısında 
kalınabilir. Okuyucumun suali va · 
rittir: Böyle bir vaziyette ne yapı · 
labilir? Hoca ile son müka'cme) e 
varıncıya kadar yapılacak bir ~"'y 

yoktur, bugün, meselenin aldığı. son 
şekilden sonra da yapıJacak bir şey 
olmadığı muhakkaktır. Fakat gencın 
verdiği karar üzerinde diişiimr.ek 
miimkündür. Ve sanırım. bu gPncin 
ihtiyar ettiği hattı hareketi tutacak 
mi vonda bir ki~i bile bulunmaz. Fa
kat bu mUtalenm kararm mutlaka 
yan ıı:ı olduğu şeklinde de tdsit edil
memelidir. Şova!ier ruhu 20 inci a-

1 
sırda da bulunur. 

TEYZ!: 

ile vazifelerini yapıyorlar. 
Mermiler elden ele geçerek, geminin 

cephaneliğinden top başına kadar .ııe-
liyor. ~ 

- Doldur! Kaç gün var ki gözleri dünyayi gör· 
- Hazır.. miiyor. Erkeğinde de, dişisinde de ar· 
- Ateş!.. tıR ev hark yemek içmek dinlen • 
tık mermi gök gürwltüsünü a?dırır me, u~ ku dUşüneesi 'kalma~ış; odu -

bir sesle namludan fırlıyor. Üz~rınden \ar senin, bu dam benim, şu tahtaper
zırıl zırıl sular a~an. ( ~ ,5) ~an tırnetre-ı de senin, bu ağaç benim, ha bre koşma, 
lik topumuz vazılesını mukemınelen habre tırmanma, habre altalta, üstüste 
yapıyor. yuvarlanma ve habre ineeli kalınh bir 

- ~teş! .. sürü haykırmal Hem öYle haykırma ki 
Üstuste d~rt be~ humbar~ atı?.'oruz. yetmiş iki damardan kopup geneyet • 

Karşımızdakı hedef şayet bır duşman · iki darnardan süzüle süzüle ~lip · · ı 1 d · d' mış ticaret gemısı o muş o say ı, şım ıye e davanan ve adeta oradaki süpa· 
k d · d'b' · b 1 genz ~ 

kadar ço tan enızın ı mı oy amış pm deliği dar geldiği için oradan zorl~ 
olurdu. . • . . . dışarıya fırlıyan iıd~ maalgunnelı 

Yeni bır kliı.kson ışaretı, yenıden ka· acı acı bir haykınnal 
portalann ka~anmasına sebep oluyor. Ne yapsınlar çapkmlar, ne yapsın • 
Sarnıçlar yenıden boşaltılıyor ve de • 1 hnspalar boru mu bu? Mübarekler, 

· · 1 b' d b' ar ' ' nizaltı gemımız. nnsı ır .. en m~ suyu~ u da ri dünyadaki vazifelerinin en ö-
üzerine çıkmış ıse: gene .o~le bı.rden~~- ~emlisini yapıyor; yani döl yetiştiri -
re denizin mavı derınhklerıne go-

1 
d"l' 

yorar, o. 
mülüyor. . .. .. . Bakıyorum, zavallılann hiç birinde, 

Kumandan gene prıskop~n onund~k• artık bakılacak ne surat kalmış, ne vü
mevkiini almıştır. ~e denız~ltı .:~em~ : cut. ne kılık kıyafet! 
sinin su üzerindekı madem gozle~ını Erkeği de, dişisi de, yaşlısı da, gen
kemafissabık ufku tarıyor, on dakıka . de samuru da tekiri de, sincabı da, 

l'k t t cı . ' geçmeden çe ı._ .canavfa1rımkız, d~p a e - pamuğu da, gümüşü de, sannanı da 
şile ~ahrip et~ıgı hede e en ı arasın· hep birbirine dönmüş! . 
da bır kaç mıl a~ş~ır. .. .. Zavallıların bu önentli, bu hayırlı ış· 

Sonra tekrar denızın yuzune. ç!kıy<>" ten en ucuz kurtulanı, en az üç dört 
ruz. Haydi aziz ok~y~cu! Gemının .. za- yerinden yaralı! 
bitan ve efradile bırlıkte kaptan koş - Be . tekir ki tam bir kaplan so 

11 d. r nım 
künde birer sigara te en ıre ıı:ı. . undan tam bir kaplan desenli, henüz 

Çünkü bir hayli korktuk, bır h~ylı Kç yaşı~da, çok kuvvetli, çok yaman, 
ter:edik ve biraz .nefe:>_ alrna.yı, .. ~~ı~ · ~ok atılgan ve tuttuğunu herı:en ~op~-
lerın taze havasıle cıgerlerımızı şışır· . b' toramandır· o bıle Rımdı 

•. '? ran eşsız ır , ... • 
ıneyi hak ettik degıl mı. sol omuzundan, sırtından, art baca • 

T~rpito hü~u~u:. . . ğından olmak üzere üç yerinden ol 
Duşman naklıyesını _temsıl eden sa· dukça derin yaralar a1mıştır. 

bıh hedefe topla yaptı"ı~ı.z .ateş ... mu - Evvelki geeeki katlı, fırtınalı havada 
hayyel bir denizaltı p,emısının rnuret • b' d' lensı'n buz kesilen ilikleri .. h. d. 1 d h ır az ın , 
tebatı için günluk n ıse er en e em· biraz ısınsın diye kendisini içeriye ka • 
miyetsiz bir iştir. .. .. patmıştım; fakat külhani, gece yarısı 

Ası. mesele ve guçluk torpido hü- mutfağın düz bacasını tı~a~arak gene 
cumundadır.· . . . kendisini kann, boranın ıçme atma • 

Denizaltı gemılerının asıl torpido ? 
d k. d r m ış mı. hücumları karşıs~n .a ı ev cüsse ı Bereket ki bizim altı aylık, küçük 

hattı harp gemil~rı tıtr~rler. . . . (sarı kız) evde ... Eğer o da .o~masa fa· 
Binaenaleyh bır denızaltı gemısının 1 tavan arasında cırıde baş • 

h 'k . 'd re er gene asıl silahı, yapılışının ı metı torpı o 
1 1 

d 
1 

k .. d ar ar ı. 
kovanlarmda temer uz e er. B · küçük sarı kız, kaç gün var ki 

h .. ed •. . enım , 
Bir tayyare bize ucum eceg:mız ,d bı' rnahpus hayatı geçiriyar ve . . . k" . 1 e\ e r 

düşmanın harp gemısının mev ımı te· bu ha ·at, mevsmi tamamile geçinci -
sizle bildiriyor. . . . ye kaJar da sürecektir. Kendisine ka -

Gemimiz şimdi sısten ~stıfade ederek 1 da çocukluğurıa fillan bakınayıp 
düşmana mümkün oldu.gu kadar fazla ~::rı~aki bu curcunaya çoktan katı • 
sokuluyoruz ve birdenbıre dalıyoruz. kt Fakat ben bırakmıyorum: k' d" şaca ı. , 

Hepimiz biliyoruz ı uşmana . ne _Kız diyorum, otur, oturduğun yer-
kadar fazla yaklaşırsak endahtta ısa - de! Sen daha ananın memesinden ayrı -
bet ihtimali o kada~ fa~l~la~ı~. lalı dört buçuk ay oldu. Eğer sen de 

Deni?.altı gemimız sur atını yavaşla- . d' dışandaki bu gürültülü, patırtı
' hay t b" b" şım ı tı~ror. ya,·aşlatıyor ,.e nı e us u· lı curcunaya katılacak olursan sonra 

tün du:-uyor. . halin nice olur? Bekle biraz, sabırlı ol, 
Kumandan gözü ~rıskopta: ~ıpkı ~ · Hkbaharda sizinkilerin bir de (kabak 

vını rözliyen usta bır avcı gıb~, takrı • panavırı) vardır; sen dep zamana ka • 
ben bir mil ötede yatan he?efı. kollu • dar daha büyür, daha gelişir, anne ol· 
yor. Sert bir kumanda, hafıf bır sade- mıya daha hak kazanırsm; ben .. de seni 
me... 0 zaman sizinkilerin bu kırk gun, kırk 

Ve torpido sessiz sadasız hedefe doğ- gecelik düğünlerine salıveririm! 
ru koşuyor... Ne d~rsiniz.. benim çok azıh, çok ya-* man ve tuttuğunu hemen koparan 
Düşmana salıverdiğimiz torpido mi- kaplan oğlu kaplan tekir, evdeki kü -

nimini bir denizaltı gemisinden başka çük sarı kıza başını bile çevirip bak -
bir şey deöildir ve tazyik edilmi~ hava mıyor. 
ile işiiyen bir ma-kinesi vardır. Bu ma- Tekir, 0 kadar zeki bir hayvan ki kü· 
kine (300) den (400) beygir kuvvetin· cük sarı kızın evdeki mevkiini, ken · 
dt-dir ve iki pervanevi döndürür. disinin buırünlerde ne için dışanya sa-

c6» metre uzunlu(funda olan torpi - hverilrnediğini ve boyca posça ken -
do otomatik bir surette ve kendi rnaki- 'Ciisinden nek farkı ka'lmadığı halde 
ne kuvvetile hedefe doğru ilerler. \'a~ça hala çocukluğunu anlıyor ve o

Sevvar torpido atılmadan evvel he - nun için berikine hiç yüz vermiyor, hat 
defin 'bulunduğu mesafeye göre §yar ta bazan ikisi birlikte yemeklerini ye-

(Dt:vam• 12 ind sayfada) dikten sonra gene ikisi birlikte dışarıya 

ve: 
-Haydi 

Der gibi 



. 
Fenni bahisler: 

ı ~amdan kumaş yapiiiyordu, şimdi de 
beton ve tuQia imal ediliyor ... 

Bunun üzerine İngilizler paçaları sı 
vadılar. Gemi gemi üzerine in~a etti· 
ler. Viihelm de buna karşılık verdi. 

Viihelm 191 1 de, daha hal~ İngilte 
reye üstün çıkamadığını anladı. Muaz 
zam harp gemileri yaptırmakta devam 
etti. Bir yandan da: 

eBu hareketim, İngilizleri korkuta· 
rak akıllarını başlarına getirecek..» di· 
yordu. 

Lakin hadisat aksini isbat etti. 

* 
Vilhel.m'in bir huyu da, herkesi şa· 

şırtacalk ııeyler yapmaktı. Daima günün 
adamı olmak ihtiyacında idi. 

Mesela bir tarihte Kudüse gitti. Al 
tm işlemeli, kakmalı elbiseler giydi, ni 
şanlar k~andı. Hıristiyanla Hıristiyan, 
Müslüınanla Müslüman, Yahudi ile Ya 
hud.i oldu. 

Bazan Ortaçağ bir Alman imparato 
ru kılığına girer, öyle dolaşır, sırtına 

zırhlar geçirir, başına da, üstünde be 
yaz bir kartal bulunan bir tolga giyer 
dL 

Avrupa ağzı açık, bunları seyredi · 
yordu. Bir imparatorluğun başında ol
mak itibarile Vılhelm gayet tehlikeli, 
korkunç bir şahsiyet olarak meydana 
çıkıyordu. 

Bir yerde ayağa kalkıp ta, konuşma 
ya başladı mı, gayet hassas, nezih bir 
kadın olan kansı, heyecanından bem 
beyaz kesilirdL 
Vilhelın çok küstahtı. Nutukları, hat 

ta telgraflan baştan başa bir melodram 
dı. Annesi bile onun için «ağzına bir ki 
1it vunnayı ne kadar isterdim. derdi. 

İngilizler 1891 de, Transvali istila et 
meğe kalkıştıkları zaman, gUya İngil-

VıiiıelmiD IOD resmi terenin dostu, mütte!iki olan Kayzer, 
cBoer» Cumhurreisine şu tcbrik telgra 

yacağını biliyorlardı. Viihelmin o tu · fını çekerek dünyayı elektrik çarpmış 
haf hislerinin çarpıştığı, merkezleştiği gibi hayrete düşürdü: 
yer İngiltere idi. İroparator, bütün sal «Müttefik kuvvetiere dayanmaksı -
tanat müddetince İngiliz asilzadeleri • zın, sırf halkınızın yardımiy1e, müsel· 
nin elbiselerine. bahriyesine, an'anele lfıh kuvvetlerile sulhü ihlal ederek ül· 
rine meftun kalmış bir adamdır. kenizi istila eden İngilizleri püskürttü 

Viihelm ingiltereye ayak basarak ğünüzden dolayı sizi tebrik ederim.» 
bu cicili bicili elbiseleri kendi elbise- Bu haber Ingiltereye aksedince, Al-
sile kıyas edip, adeta giyinmesini hilmi f" · çlarını yoldu Bütün u··ı . ld w • man se ın sa · -
yen zevk_siz bır a~a.m 0 ugu kanaatı- kede asabi et başgösterdi. Ingiliz tüc-

* ~ * --------. 
Avrupada öyle camlar yapılıyormuş ki içerden 

dışansını görmek mümkün olduğu halde, 
dışardan içerisi görünmüyormuş 

Cam, infaatta gittikce daha ınühim mevki almaktadır. Resimde duvarları 
tekmil camdan yapılmıt bir oteli n sigara salonunu görüyorsunuz 

Camdan bir rob! .. Bunu bir kaç sene 
evvel söylemiş olsay~ muhakkak 
«deli saçması» derlerdi.. Halbuki bu • 
gün bu bir hakikati ifade etmektedir ... 

Hali hazırda Almanyada ve Ameri· 
kada bulunan büyük fabrikalar vasi 
mikyasta «camdan mensucat» imal ey· 
lemeğe başlamışlardır... Avusturyada 
dahi böyle bir fabrika açılmıştır. Fa · 
kat bu Avusturya fabrikası sırf mo • 
bilyelik mensucat yapmaktadır. 

Camdan yapı1mış olan kuma~lar bil
diğimiz a1elade kumaşlard'an farksız · 
dır. Bununla beraber tamamilc, yani 
yüzde yüz camdan yapılmı~tır. 

Camdan mensucatın işlenmiş olduğu 
iplikler bir insan saçından yirmi defa 
daha incedir! ... 

Camdan mensucatın irnali yepyeni 
usullere tabi bulunmaktadır. Bu men· 
sucatın imalinde kullanılacak renkli 
camlar gayet güzel re.nkler ve zengi:ı 
motifler meydana getirmektedir. 

Bu kuma~lar tabiatile şeffaftır ... A· 
Ieliıde kumaşlar gibi kesilınekte, dikil
mektc, yıkanmakta ve ütülenmektedir .. 
Bu kumaşların istimalinde hiç bir teh
like ve mahzur yoklur ... 

Bundan maada; camdan yapılan 
ipekli mensucatm bir çok faydaları 
vardır. Kat'iyyen solmaz; güvelerin 
tahribatma uğramaz... Ve çok ucuza 
malolur. 

Yeni kurulan bu endüstri için la -
zım olan iptidat madde de çok ucuza 
malolmaktadır ... Bu iptidai maddenin 
yüzde doksan beşini cam kırıkları te.ı
kil eyiemektedir .. 
Düşünün üz bir kere ... Eritilmiş bir 

kilo camdan yirmi metre murabbaı 
ipek1i mensucat yapılmaktadır. Bu 
mensucatın imalinde hesaba katılan · 
iptidai madde değildir ... Yalnız imal' 
masrafıdır .. . 

Camdan temin edilen yeni bir isti· 
mal tarzı daha vardır ... Bu da son de· 
rece mühim ve son derece şayanı dik· 
kattir ... 

Çimentodan yapılan betonarrne gibi, 
camdan da beton yapılınağa başlan -
mıştır! .. Yapılan tetkiklere göre cam·. 
dan yapılan betonlar çimentodan ya -
pılan betonarnıeden çok daha sağlam 
imiş! Pek yakın bir atide cam beton · 
dan viisi mikyasta istüade temin edile
cekmiş. 

Camdan üçüncü bir şekilde daha is · 
tifade edilmektedir: «Camdan tuğla 
imal edilmektedir. Cam tuğlalarından 
seda ve havanın geçmemesi için imal · 
leri sırasında içindeki hava da pompa 
edilmektedir .. 

Almanyada bir fabrika az miktarda 
yapmağa ba§ladığı cam tu~alarının 
içine fosforlu maddeler de katmakta· 
dır!.. Bu suretle bu tuğlalar ayni za · 
manda ışık neşretmektedirler... B un· 
lar bahçe duvarları için kullanılacak • 
tır. 

Camın yalnız betonarıneye rekabet 
eylediği sanılmasm!.. Dahası var çün· 
kü! Cam çeliğe karşı bile rekabete gi • 
rişmiştir. Çekoslovakyada şiındide.o 
camdan cband• lar yapılmaktadır ... 
Bu cam bandlarm çelik bandlardan 
fazla elfıstik~yetleri varmış ... Camdakı 

(Devanu 12 inci sayfada) 

ne vardıgı andan ıtıbaren, çılgınca se- Y k.da 1 ·ı · 
ven aşığın nefret etmesi gibi İngiltere carı, Alman mesle ş arı e ış yapma-' 

den nefret etti. Bu ülkeye kin besledi. dı. 
Ne olmuştu? .. Daha çocukken ingil 

tereye birçok kereler gitmiş ve büyük İşte Kayzer'in diplomasi yolu ve 
annesi Kraliçe Viktoryanı_n b~yük do· zihniyeti bu idi. Böyle idi. 
nanması, aklını almıştı. Şımdı de ken- Memlekette nefrettiği bir heyanna-
clisi hem büyük annesini, hem de am· me ile de: 
cası Edvardı hayretten hayrete dü.şü· «Bizler, birbirimizi tamamlarız. Be-
recek birşey yapmaya, bir cbahriye» . 
teşkilatı kurmaya karar verdL Öyle ya nimle ordu, yekdiğerimız için ya:-atıl~ 
çok sevdiği, perestiş eylediği liıkin o mışız ... >) diyerek bütün milletleri Al
nisbette de kin besl~iği, nefret duy· manya aleyhine tahrik etti, ve bir 
duğu İngilterenin muazzam bir filosu Fransız - İngiliz ittifakının vücud bul
vardı. Almanyaıun ise tek bir gemisi masına sebeb oldu. 
bile yoktu. Bu, kuvvetsiziikten başka Viihelm'in nazıriarı bile kendisini 
neyi ifade edebilirdi?.. sevmiyor, onun küstah, farfara, ~ama· 

Onun bpkı onlar gibi gemileri olma tacı olduğunu söylüyorlardı. Alman ef
lı ve kendisini cihana bileği bükülmez karı umumiyesi de onu layıkile tanı -
kolay kolay yutulamaz bir lokma oldu mış, t<Tanrı her şeyi bilir, lakin Kayzer 
ğunu göstenneliydi... daha iyi bilir,, diyecek kadar istihzayı 

Ve Alman filosunun tak\·iyesi, sırf ileriye vardırıyor1ardı. Zira., Kayze~ 
bir adamı tatmin için, işte o yıllarda 1 T da bahsederk.en ((benim eskı 

anrı n 
bu şekilde başladı. müttefikim )ıderdi. 

1904 haziranınd: Vilhelm, amcası , (Devamı 13 üncü sayfada) 

Okuyucularımızın 
Sorgu/arına 
Cevaplarımız 

Ankarada Sadeddine: 
- Gözünüz aydın. Çocuğunuza ~u 

isimleri güzel bulduk: 
Çiçek, Gül, Aysel, Günay, Sutcn 

Günsel, Beyaz. Günten. 

* Nizipte F. Sönmeze: 
- Hadisenin yalnız size ait olan 

tarafını bir mektupla Ziraat Ban -
kası umum müdürlüP'üne bildirme -
nizi tavsiye ederiz. 

* 
Şuayip Ut.kuna: 
- Şiiriniz güzeldir. Ancak şiir 

neşretmediğimiz için edebi mecmua
lardan birine göndermenizi tavsiye 
ederiz. 

* Kuruçeşmede okuyucularımızdan 

- Mcvzuu bahsettiğiniz mesetede 
bir muafiyet yoktur. Vergiyi bu çe
şitlerde vermek mecburiyetindedir. 

* Kayserili Asım Balabana: 
- Fikirleriniz güzeldir. Ancak bu 

mcsele kat'i şekilde mevzuu bahse -
dilmediği için ciddiyetle karşılan -
mağa değmez. 

* 
Ankarada Değinnencilik Ltd. Ş. 

nde M. Tevfiğe: 
- Mektubunuz vazih değildir, bir 

şey anhyamadık. Daha açık ve kısa 
olarak yazınanızı rica ederiz. 

* Bay (C. Şime.:.en) e: 
- Şiiriniz gerçekten güzeldir. Fa· 

kat elimize gelinciye kadar hem za· 
manı geçti, hem de bizim Şiir der -
eelrnek müladımız değil. Mazur gö· 
rün üz. 



2039 yılına kadar herkes 
delirecek; dünya bir 

timarbaneye dönecekmiş 
·------------------· ~ ·------------------Dünyada delilik sür'atle artıgormuş, Fransız dok- • 
forları akıl hastalıklarile de verem ve /rengi ile 

Asrl hayatı ihdas eden in~n bey~i 1 f~:men hemen her çatının altında ~öyle - iE;~~==~~~'!fll--~-~ 
asrl hayata mukavemet edebılecek mı? sozlere tesadüf edeb .. rsiniz... cHarbi 

Ben diyorum ki: umumiden döndükten sonra bir daha 
Büyük tehlike harp değildir, İspan - kendine gelemedi, böyle herkesten te· 

yol sergüzeşti de değildir. Bü· vahhuş ederek yaşıyor. Bütün ibti • 
yük tehlike insanın beyninde - mam'arımız boşa çıktı!» 
dir. İnsan beyni eğer dikkat e· Bir başkası: 

mücadele edildigi gibi uğraşılmasını istiyorlar 

d!.lmezse mahvalmak ü.zeredir. Gazete «Kocam 40 gündür fabrikadan çık . 
sutunlarını okuyunuz. I~te zabıta ha • madı, grev yüzünden uyumamışlar da. 
herlerinden ~çilmiş bir kaç vak'a: Şimdi, gereleri bir türlü uyuyamıvor. 

cl...yon şehrınde ça.ışan duvar ame · Beni gördilğü zaman: 
lesi Gabriel Valet poli e müracaat e -ı _ Bu faşist kadını başımdan ı 
derek karısını ö,dii du~ünü söyledi, beni öldürecek diye haykırıp dur a ın, 
öldürmemişt:, cinnet nöbetine tutul · D h b k 1 d M uyor.:ıı 

t kı d 
- a a aş ·a arı a var. esela es· 

mus u, sayı ıyor u.... k'd · d. ··b ı·· • ı en ıcat e ıp mu a aga yapanlarm * sayısı öyle fazla değilken, son za -
Mi.itekait zabitlerden altmış yaşında manlarda mübalağacıhk ve mes'ut ha

Georges Ouvrard, hayaletlerin, perile- yaller beslemek te yeni bir nevi delilik 
rin hücumuna maruz kaldığını zanne - meyanına girmiştir. Bütün dünyayı 
diyor. Ve 27 temmuz 1936 da hayalet tek bir devlet altında toplamak istiyen 
sandığı komşularından bir tanesini Öl - idealistler, buhranı izale ederek mil . 
dürüyor, ve ikisini yaralıyor. Doktor yonlar kazanınağa kalkan yalancılar, 
Genil Perı"in, Georgesin fazla müte · piyano ile dünyadan hırsızlığını kal· 
hen•iç tabiatlı olduğunu söylüyor. dırmak istiyen mürebbiler, türedi de-

Foks' un en güzel yıldızı Ariine Judce ban yoda! 

Pola Negri Holivuttan şiki 
• o * ne eskiden barut kokusu neıjir bilin • 

mezken şimdi barut kokusuna taham
mül edemiyıen sinir1iler. çıktı, yolda 
kaldırırnın kenanndan gidenler, elek· 
trik direklerine muhakkak ellerini sü· 

Daha müthiş bir vak'a: 
Avron sokağında eski ve işsiz bir şo· 

!ür oturuyor. Bu adam parasızlığın ve 
işsizliğin tesirile sağa sola mektuplar 
yazıyor, maliyeye vergi kaçakçılıkları, 
emniyeti umumiyeye, gizli cemiyet ve 
teşki altar ihbar ediyor. ve kafasında 
bes!ediği vehimlerini herkes bildiği 

için kimse de onun ku uruna bakını -
yor, halkın arasında sc- bestçe dolaşı -
yordu. Bir gün. kendi~inı gizli bir ce -
miyet öldürtecek zehabına kapılarak -bi 
çare ve günahsız bir insonı bıçakladı. 

renler, çoğaldı. 

Sevimli yıldız " San' at karlara yalnız Avr 
muamelesi edilir. Holivutta paradan 

şeye kıgmet ,,p..,.:lmez , diyor 

* 

Emrazı akliye hastanesi müdücü 
sözlerine şu yolda devam etti: 

«Holivut demek, 
sinema konservesi 
demektir ... >> 

- Zararsız delileri tirnarhaneye at -
mağı kanun menediyor, eğer her has -
tayı tedavi altına almış olsaydık, bu- Bunu söyliyen 
gün ya:nız Fransada beş altı milyon in- meşhur sinemC\ yıl
sanı müşahede altına almamız ]azım dızı Pola Negri'dir. 
gcliı ni. Harp. buhran. gürültü, radyo, Bu meşhur yıl • 
şeh:rlerin hareketi, fabrıkaların faali- dız sinemacılık hak· 
yeti, itimatsızlık, açlık, insandaki zih- kında yazmış oldu -

Seine belediye reisi gazetecilere ~u ni müvazeneyı· altu··st edı'yor. w h' b' - gu mü ım ır ma • 
beyanatta bulundu: İşsiz sürünen adam huyunu, hüvi - kalede Holivut'tan 

- cHudutlarımız dahilindeki timar· yetini deği~liriyor, melek gibi bir in - şöyle bahsetmekte • 
hanelerde hasta miktarı artmaktadır. sanken içmeğe, karısını dövmeğe, ku- dir: 
Bu mıktar her sene mütezayit bir nis- mar oynamağa başlıyor. 
bet dahilinde yükselmektedir. Geçen uHolivut bir çok· 

d ı . d Müdür sözterine şöyle devam etti: larının tahayyu··ı ey· 
kanunusanide 18 bin tane e ıyi te :ı
vi ederken altı ay sonra bu rakam - Deliliklerde tıpkı veremle, züh • ledikleri cennet de 
19, SOO e çıktı ve delilerin binde nis - revi hastalıklarla yaptığımız gibi mü- ğildir. Burasını cen• 
beti de elli sene zarfında binde 28 den cadele etmeliyiz. Delilik veremden be- net sananlar dekor • 
binde 3S e yükseldi.» ter bir afettir. Delilerin ömürleri uzun I 

Asabiye mütehassısları kıyameti ko· olur. Tesirleri içtimai hayatın her saf-
arın ihtişamına ka• 

hasında gözükür. Cinavetlere, tevel • pılanlar, vaziyeti 
parıyorlar ve büyük bir tehlikenin be· J b I lüdata, ırka tesirleri vardır. i miyenlerdir. 
şeriyeti tehdit etmekte olduğunu söy
lüyorlar. Paris timarhanesinin meşhur Beyin! .. Bugünkü hayat şartları için- Holivut ; ha ya • 
sertabibi Rogues de Fursac Sıhhive Ba- de sıkıntı ile çalışmaktadır. Delirlllt • tın, servetin, ~erefin 
kanlığına verdiği raporda şu yoİda ta· rnek istiyorsak, evvela beynimizi, di - çok kolay kazanıl • 
zalliim ediyor. c26 yataklık reviriere mağımızı çevretiyen muhit bozukluk- dığı; her döneme • 
40 ar hasta yatırıyoruz. Koğuşlar tıK- larını ıslah etmek mecburiyetindeyiz, cinde saadetin giz· 
lım tıklım dolu ... • diğer bütün hastalıkların menşeleri li bulunduğu efsa • 

* 
uzvi olduğu halde, uzvi deliliğin men- nevi bir yer değil • 
şei 'ctimaidir. Bu itibarla onunla mü - d' 

Bana bu sözleri sövliyen adam, göz- d ı k d h ·· ullu''d" ır. J ca e e ço a a zor ve şum ur. Bence, Holivut, rolaNegri Mazurka filminde 
lerini gözlerime dikiyor, ben tecrübeli bir ilim adamile konuşuyorum. Bana Delili~i aıa 'tma k için evveHi ~~mar-~ dünyanın en miistekreh ~ ,uidir 1... yük bir endüstri şehridir. Burada film· 
meslekteki 30 yıl1ık tecrübe~erinden hanelerı ıslah etmek, onları yuksek Sodom ve Gomora, Holivuta nis - ler imal edilmektedir. Tıpkı konserve 
aldığı neticeleri anlatıyor: d~\·arlı. korktınc şekillerden çıka:arak, beten bir şey değil idiler .. Holivut bü - fabrikalarının konserveler imal eyle • 

kımseyı korkutmı)'acak hale getırmek t .............................................................. d'kl · ·b· 
. cBüyük bir faciaya doğru gidiyoruz. 1 d d A ·ı d ~ --- ~ ı erı gı ı ... 
ı d 

·ı hl. h' b lazı~dır. ..ıOn. ~~ a ~e n'tı a aları.n- Küçük s·rnema Haherler·l Film mı' istiyorsunuz? ... Her çeşı't· 
nsan em en ma uk ıç ir ziruhun da zıyaret ettıgım tımarhanelerde sı -

malik olmadı;:,ı bir şeye sahi.otir. Zeki- ı d ı ·· d.. V ten bulabilirsiniz ... Herkes istediği fe· 
. nema ar, oyun o a arı gor um. e o - B · K lofun yeni fl ·ı 

dir, zekiısı vardır. Ve bu zekası sa ve · rada delilerin daha u;lu olduklarını o rı s ar 1 mı kilde film bulur muhakkak ... Konserve 
ai nde dünyada yeni yeni keşif ve .i h - miişahede ettim. De!ivi daha do~ma - Korkulu, heyecanlı filmler çevirmek alır gibi! .. · 
tiralar yapmıştır. Sirndi zekasının d?"1 evvel tedavive baslamak lazımdır. le iştihar etmiş olan Boris Karlot baş- Gündüz ve gecenin her saatinde 
mahsulleri onu bo~vor. insan hayatın y · · • .. ,. k ı ıt ı k · ·· r·1 ler çev· ~ k anı ırsı, tenasuil ontro a ına a -ı a tertıp uzere ı m .. ı.rmege arar -···---·······--·····················-··--
karışıklığı içinde sendeliyor. m"k. yarınki be~eriyet için muhakkak ve miştir. Bu tertip u zere ılk çevirecek Sinema yıl d ızla rı 

Bugün ortaya atılan ve üz:!rinde du- e··~em<iir. olduğu filmin ismi: (Siyahlı dul ka- Nelere inanırlar ? 
rulması lazım gelen mesc'e şudur. tn- Unutmamak lazımdır ki diinya yü _ dın) dır. 
sanın dimağı t'arattığı alemin hışmına ziinde her canlı şey terrddi etmekte· Bu filmde BorL<; Karlot bir dok tor 
tığruyor. dir. rolünü yapacaktır. Bu doktor bir has-
- Şimdi herkes merak ediyor, kendi tahğın mikrobunu ararken sözde ima-
yarattığı muhitin tehlikelerine maruz BE leriye tahsilAti nı göze gösterıniyecek bir ilaç keşfet-
olan dimağ, ihtiyarhğı mağ!up edebi - miştir. 
lecek O •• lüme çare bulacak mı' Belediye varidatının, tahakkukata , ' • · * Gene Fransa da c Via Buenos Ay· 

nazaran tahsilatın az olmasından do -* res• adında bir aşk ve macera filmi çev 
layı, layıkile alınamadığı ve bu husus rilecektir .. 

Akıl hastalıkları mütehassısı dok -
tor Harding şu acı hakikati haykırmak
tadır. 

-Eğer delilikler böyle artıp durursa 
2039 yılında aklı başında tek bir insan 
kalmıyacaktır. 

için tahsil şubelerinin sıkı bir surette 
kontrol olunması kararlal?tırılmı~tır. * Klerk Gebl pek yakında cİdiot's 
Belediye hesap işleri müdürlüğünün delighb adında bir film çevirecek • 
emrile İstanbul yakasındaki bütün he· tir. 
lerliye tahsil memurluklarının mua · * Lily Damita cAşk ve saadet. adın 
melatı mürakipler tarafından kontrol d b. f 'l · kt· 

Sinema yıldızlarının içinde batıl iti· 
katiara inananların sayısı bir hayli 
yüksektir ... 

Bunlardan ·birkaçını zikredeceğiz: 
Janet Gaynor: . Kat'iyyen merdh·en 

altından geçmez. 
Katrio Hep'Jurn: Sokakta bir kam· 

bura rastgeldiği vakit mutlaka gizlice 
kamburu okşar. 

Loretta Yung: Kara bir kedi görünce 
behemahal onu kucağına alıp sever. 

dir. 

Medeniyet insanları çileden çıkar • 
mıştır, delilikierin şekli de değişmiştii. 

. . . a ır ı m çevırece ır. 
edılmış ve her ~ubenın tahakkukuna 
nazaran tahsil dereceleri tesbit olun ·ı * Bir Viyana sti.idyosu (Viyana val
muştur. Bu dereceler hesap işleri mü - si) adında büyük bir müzikli film çe-

Joan Gra\'ford: Yatağının ayak ucun 
da yedi delikli bir at nalı asıhdır. Askı 
bağı mutlaka sarı renkte saten olmalı
dır! İııin garibi şudur ki: Bu yıldız bir 
seyahate çıktığı vakit bu at nalını be~ 
raberinde taşır ve gittiği yerde yatağın 
ayak ucuna asar! .. 

* Meşhur . 11~ ,.eı 

Eskiden bütün deliler rnütecaviz in· 
aanlarken, şimdi, korkak olmuşlardır. dürlüğüne tetkk olur·naktadır. virecektir. 

ziat cl'Amour 
. ı-tif· film çe";ırccc~ 



• • 

A diiye koridorlarında hir giin 

Avukat ve hakim 
olmıyan adiiye kurdu 

/utbolü nıçın kuvvetlidir? 

Böyle spor yapanlar 

Herkesin hayretten açılan gözleri önünde " Elbet heı 
şeyi bilirim ya ... dedi. Bir buçuk senedir işsizim. Sen 

bana yazın Gülhane parkını sor, kışın adliyeyi " 

Adiiye koridorlanndan bir görünü' 
-Haydi gel Ağır cezaya gidelim. imiş. O eldeki çanta ağzına beraber ev· 
- Ağır cezada bugün ehenuniyetli rak doludur. Bir kere tıraşa tutuldun 

dava yok ki... Karı koca mahkemesi mu üç ay kurtulamazsın. Aman geli-
daha iyi. . yor. Savuşalım. 

' 
~t halkı stadyoma Güreşçileri miz 

Peşteye davet 
edildiler 

Üç arkadaş önümden yürüyorla~. Bı· Hızla yürüdüler, başka bir korido· 
rinci kat merdivenleri bitirince lacıvert ra saptılar. 

* 
0Ykot mu yaptı? 

kuvvetı· -----~~ 
\'e lllil(" .. ' rakibi Altınorduyu 2- 1 mağlup etti 

t n26 (li l kurneve bir hatve daha yaklaştı 
lt 'ltsust tnuh ı aıa_d nlar bü . abiriıniz • 
ıtıı.~ lllın trlb" Yiik maçlarda 
, -~ huıu Urılerinde yer 
S:Yirci b llınaıken, şimdi 

d, fedeUlınak imkanı kal-
~o... bir hrasyı ~nun yardı • 

-~ı.ı ,. a e ifr ~ 
det, .ı-ıstıerı tanı ag edilmiş, 
~di. rtıaçiarı atnlanmış; fa· 

Sltrı aey seyreden kal· 
ile &aı~denıer kırk elli 

se'IM...... tlerden ibaret 
"&.l\;i Ol 

tcnebid arak yalnız 
en başka kimse 

\>~ lUt 
o· rtıevsirn. . 
-<~n Al ının •n bü .. k 

b tın~d yu 
.. aşlıYor u - Göztepe 

~Eı t_ <>ttUr·· . liakem s l" "CCd U:for a.~ya 
a.r tuhat ' 0Yllncular sa-
arı kt 

h.. ı. ltsu Yok oyuncularda 
~<;ı.Q.ı •• 

J 

Egıülde gap ılacakolan 
Turan müsabakalarına 
Finlandiyalzlar, Estonyalılar 
ve Macarlar iştirak ediyorlflr 

Üç seneden beri Finlandiya, Eston
,ya ve Macaristan arasında yapılmakta 
olan Turan maçıarına iştirakimiz için 
Finlandiya federasyonu birçok teşvik
lerde bulunmuş, ırkan karışık Tu· 
ranllların bile iştirak ettikleri bu mü· 
sa:bıikalara öz Turanh ların seyirci kal
masını biraz da garip bulduklarını söy 
lemişlerdi. 

Beriinde bu mesele hakkında alaka· 
dar federasyonlarla temas edilmişti. 
Bunların hepsi de Türklerin bu maç· 
lara iştirak etmesini büyük bir alaka 
ile istemişlerdi. 

Geçen sene Olimpiyat dalayısile Tu· 
ran maçları yapılmamıştı . 

19 3 7 Turan ma çlarına Türklerin de 
girmesini temin için kat'i şeraitin tes· 
biti hususunda bazı esaslar kararlaştı· 
rılmak üzere yapılacak konuşmalar bu 

Altınordunun meşhur sağiçi Sait .sene Pariste toplanacak olan beynelmi-
w • • • ,lel güreş ikengresinin içtimaına talik 

ı. Ila~· Altın 
'i}f>r.. an Ot du lll .. d f' ... qt!tl.. ~ u a eta 

'&i i~'ı' cuıar var Bu 
ger Altayı da maglup ederse !zmir d' l 'şt· B cı'het Türk spo k . b 'l k . e ı mı ı . u r urumu 
şampıyonu ola ı ece tır. umumi merkezine bildirmiştir. Muvafa 

ll •ne·· · 
l!id.ı ilhassa oıtepeliler faik 

11en G"' 'llUtı. .llefis b" oztepe orta 
'tış ır oy 

Soğuk.. ~.n çıkarı-
toğu~ullun . Gaztepenin 

Ca~.. ID-ın d gıbi gele-n b' , "-'l> a ~ . ır 
,,.<i~ ,ı._. e ilk. .~ll'ile yakalı-

Avusturya - Fransa 
Milli maçı 

~~~ "'lllc· &'Qlun ·· "~rı eü ı golu d u çıkardı. Geçen pazar günü Parisin meshur 
~i~ ~el onı e Çıkaran Göz stadlarından biri olan Park dö Pren.sel'-

tı:rıı.. •• O • Uyor · ~ ~ ~Uncuı · .Altınordu- de havanın fevkalade yağmurlu ve fe-
tıa.l'l'ıak a arda seyircisiz na olmasına rağmen Avusturya - f' ran-

ı~\>t l'zusu uyanmı- sa maçını seyretmek için !lO bin kişi 
~ ~{! ı 1\>l!t tehı· top anmıştır. 
~~> t laıt1~ '~eyi kavrı . Fransa son zamanlarda iyi n el iceler 

"ı~() .,, Cı d d ) an r. J\' t en tehlikeli aldığı için Avusturyalıların karşısında 
ı._ hıord 1 w h b" .. <\.Clpt ..,

1 
u u meşhur n.e. yapacagı em.e~ utun spor ınaha-

'!tilld ~ topu k di fıhnde merak edılıyordu. çta F ran-
Ve" llıy0 el"jYor. Bir e~ l sıziarın kuvvetli müdafaalarına rağ -
r t ~ <\ıı7...?oztepe~ kra 1~ men Avusturyalılar bir gol farkile ne-

:ı~. . .t\ıı. ...ı.urd alesı . . 1 hi . . ~ "<~b "-h• Ulular ' lk tıceyı e erıne çevırmege muvaffak 
ll' "~Yok. ı go-bq ~Ila~ • teşvik olmuşlardır. 
tıııt e ses . yok.. --- --

hıt ~ Cıt, ı~. S!~liği var. Tekirdağmda spor 
·( t "e ItQe .. 

htı . Si rtı'' olen spor 
r'-lt~de~lı .. lıa~ İdarecilerin 

l~ıı- !"ere hakYı futbol a -
~ de SJ)o Verrnek ma· 

t lı .. ll r he 

Tekirdağ (Hususi) - Burada spor 
faaliyeti günden güne artmaktadır. Yıl
maz spor klübü zengin programlı bir 
rnusameıte hazırlamaktadır. Tekirdağ 

spor kfübünde iyi bir canlılık göster -

kat cevabı alındığı takdirde Peştede ya 
pılacak bu müsabakalara iştirak için 
hazırlık yapılacaktır. 

Bu müsbakalar Eylul sonlarına doğ· 
ru tertip edilecektir. 

Lik İngilterede 
maçları 

Hamton - Arsenal 
o 3 

Lik maçlarının yirmi altıncı hafta
sında yapılan bu maçta 40,000 seyirci 
bulunmuştur. 

İlk de\'rc sıfır sıfıra bitmiştir. 
İkinci devrede Arsenal kuvvetli hü 

eurolar yaparak Bastin, Drak, ve Bov
den tarafından birer gol yaparak oyu
nu 3 - O kazanmıştır. 

Arsenal bu galibiyetten sonra Karl
ton Atıetik takımile beraber otuz dört 
puvanla en başta gelmektedir. 

Brentfor - Sanderiand 
3 3 

i(ı a, . t'Qen ha v~sini yıl -
'tacı iideta dıseler öl -

~~ \()tl};ı sı:>ora b 

Likte en başta bulunan bu takımla· 
rnek için yeni idare heyeti intihap et· o rın maçmda 30,0 O seyirci bulunmuş, 

~t~'etı· Uğr oykot 
~~~.ı. ı ra_t.·b· arnıyor. 

"<ltı ~'<ı ın· 
.ı ~ 1 . gq}jll ı 2-1 mağ· 
rı~a lı b• Çıkıyor ş· 

ij . "rtıe . . ım-
l'tııtı~l'i Ye ıştirak et -

artmıştır. E-

miş ve başkanlığa bando öğretmeni iki takım çok sıkı bir oyun oynamışlar
Ali Gür,ü ikinci başkanhğa 1. Hakkı dır. 
Derini, genel sekreterliğe M. C. Do- İlk devrede Sanderiand 3-2 mağlfıp 
ğudanı, ve diğer idari vazifelere Yu - olarak oyunu bitirmi~, ikinci devrede 
nus Çeliksöz, Şükrü Atlatmaz. Feyzi 1 bir gol yapmak suretile mlişkül bir va 
lşboşaran ve .Mehmedi seçmişlerdir. 1 ziyetten kurtulmuştur. 

pardesülü işaret etti: 
- İşte cürmü meşhut davalarını bu 

rada görüyorlar. 
İkinci katta icra dairelerini, ticaret 

Bir kalariferin yanında üç avukat 
katibi duruyor. Kısa boylu tıknazcası: 

mahkemelerini, icra merci hakimliğini 
tarif etti. Son katta sola saptılar. 

Adliye binasını ceketinin oebi kada~ 
iyi bilen adam arkadaşlarına her yerı 
bir, bir gösteriyor: 

- Burası müstantiklik. Şurası ceza 
mahkemeleri kalemleri, işte sulh mah
kemesi. İşte Ağır ceza! Kapılar kapalı. 
Muhakkak gizli mahkeme vardır. Ya 
komünistlik, yahut izalei bikir. Haydi 
yürüyün karı koca davasına. 
Mübaşi·r sesleniyor. 
Davacı yerine son derece boyalı, son 

derece şık bir bayan geçti. Dava edilen 
adam zayıf, ufak tefek, kılığı kıyafeti 
eski ce. 

Hakim soruyor: 
- Bayan ne istiyorsun? 
-Boşanmak! 
Zayıf adam oturduğu yerden kımıl· 

danacak oldu. Kadın anlattı: Evine gel 
miyar. para getirmiyor, sefalet içinde 
süründürüyormuş. Beraber geçinmele 
rine imkan yokmuş. Hem arada ruh im 
tizaçsızlığı da mevcutmuş. 

Söz sırası kocada: 
-Ben karımdan memnunum, diyor, 

ne kazanıyorsam ona yediriyoruın. Şir 
ketten aldığım para topu topu -43 lira . 
-4 3 lirasmı da kendi eline veriyorum. 
Cigara içiyordum terkettim. Arada bir 
içki kullanırdım bıraktım. Şu üstünde 
gördüğünüz bütün elbiseleri ben yap· 
tırdım. Anasının evinden geldiği za -
man sırtında bir yırtık entari vardı. 

_ İyi ama, bak ruh imtizaç.!ızlığı da 
varmış arada .. Karın boşanmak istiyor. 

_ Hayır hakim beyefendi. Ben dün
yada boşamam. Neden boşayacakını -
şım, yedi senelik karımı. itaat ilamı is 
tiyorum. Siz ona bakrnayın, komşuları 
mızın Iafına uyarak yaptı bu i4i. 

Celse talik edildi. On beş gün sonra 
iki taraf şahit getirecek. 
Mübaşir başka isimleri haykınyor. 
Üç kafadar dışarı çıktılar. Ben de 

takip ettim. 
Lacivert pardesülü adamın bilmedi 

ği, tanımadığı yok. 
- Şu şişman avukat, dehşetli ceza 

avukatıdır. İpten adam alır alimallah! 
-Şu gözlüklü zat baş katiptir. Dava 

nız olursa istidayı buna havale ettire
ceksiniz! 

- Kaloriferin yanında duran siyah 
paltolu adamı gördünüz mü? Suiisti -
malden mi, ihtilastan mı işte öyle bir 
şeyden epeyce yattı. Şimdi galiba ke· 
faletle bırakmışlar. 

- Azizim Basın Kurumu balosuna 
bir bilet ısrnarladım. Eğer b izim oğ

lan bu sene de beni atlatırsa valiahi 
elimden kurtulamaz. divor. 
Karşısıı\dakilerin o tarakta bezl{>ri 

yok. Lfıfı çevir iyorlar. Biri: 
- Cumartesi akşamı yaşadık, dedi, 

bir m üvekkil b ir dava kazanmıştı. Aldı 
bizi Belvüye götürdü. On ikiye kadar 
çek tik kafayı. 

Üçüncüsü tam cevap verecekt i. Mü 
başirin gür sesi bir avukat ismi söyle· 
yince fırladı. Apar tapar mahkemeye 
girdi. Öte taraf, avukatile beraber yeri 
ne geçmiş. 

Delikanlının koşmakta hakkı var, bir 
az gecikse gıyap kararını yedikleri gün 

Hakime soluk soluğa: 
- Gelecek efendim, şimdi nerdeyse 

gelecek! dedi. 
Hasım avukatı: 
- Bekleyemem Bay Reis, üç yerde 

üç mahkemem daha var. 
Avukat katibi Adeta yalvarıyor: 
- Zaten buradalar efendim, b irinci 

cezada celsedeler. Çıkar çıkmaz gele -
cek. 

Hakim düşündü, sonra karşısındaki 
avukata: 

- Biraz bekliyelim, dedi. 
Avukat boynunu büktü. Tekrar ar· 

kalığında cavukatlara mahsustur» ya· 
zılı aıraya oturdu. 

* Üç delikaniıyı tekrar buldum. Bir 
pencerenin içine oturmuşlar. Ayakları 
nı sallıyarak cigara içiyorlar. Sağda o
turan sarı.şın genç ortada harıl harıl i
zahat veren lacivert perdesülüye sor• 

du: 
-Yahu sen buranın girdisini çıktıs! 

nı nasıl öğrendin böyle? 
- Bilmiyecek ne var. Bir buçuk se

nedir boştayım. Bana yazın Gülhane 
parkını sor, kışın Adliyeyi. 

Allah eksikliğini göstermesin, koca 
karı yemeği hazırlıyor. Cigara parasını 
da uyduruyoruz. Yaz gelince yaylaya 
çıkar gibi Gülhane parkına taşımyo

rum. Boğaza karşı gölgeye uzamyorum 
Artık bekçilerle de ahbap olduk. Keka. 

Kış bastırınca kışlağa dönüyoruz. Ha 
zır kolorifer yanıyor. Bin türlü hikaye 
dinieye dinieye keyfime bakıyorum. 
Dava meselelerinde öyle usta oldum ki 
şimdi mahkemeye bir işim düşse ali· 
mallah değme avukatı cebimden çıka· 
rırım. 

Bu anda: 
- Vay canına bu ihtiyar kadın da 

işini yoluna koyamamış. Zaten yola gi4 

rer bir iş değil, harbi umum'iden evvel 
Malatyalı bir akrabası varmış. İstan
bulcia yerleşmiş. Sonra ölmüş mü, ka
yıp mı .olmuş. İşte onun apartımanları 
nı da\'8 ediyor. Geçmiş gün unuttum. 
Galiba ölen adam bunun teyze oğlu 

- Gürrrr! diye bir gürültü koptu. 
Hızla döndüm. Meğer Ağır cezadaki 
gizli celse bitmiş. Kapıda bekliyen me· 
raklılar h;eri doldular . 

Ben de girdim. 
Bir katil davası muhakeme edili 

yor. 
(Devamı 12 inci sayfada) 



PiRLODENT 

lslanbul 4 üncü İcra Memurh ğundan: 
:Emlak ıve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci 

den·ce ve madl olup tamamına ye. inli ehfivukuf marife -
til e i 2395 - on ·ki bin üç yüz doksan be:t lira kıymet takelir 
edilmiş olan Kı1ıç A~i paşa mahallesinde ~lük iskelesi Kara Mus
tafa pa~ sokağın~a 2'291'22911 numaralı depo ve dükkiurn tamamı: 229 
nuıraralı: Çöplük iskeleı;i sokağında i Ö{lede 26 mükeı'rer üzerinde mebni 
bir katlı kiırgir bir dülı:kan olup köşe'1en kep~i ce.mlı laı.pısrn.ian içeri 
eirilic -zemini çini d"" temeli :ve bir cephesi Kristal ce.mlı ve i.5tor kepenkl\ ·;er 
tar&f1 .camsa ve istor kepenkt ii&tü demir ~lli voltıoladur. Ayni senet ile 
tasarruf olunan ittisalincleki 229/1 numaralı -depoya galvan!z açiı ve 
de "ı-ıli ve çift sürmeli kapı ile ve ayrıca bir camekin kapı ile gir;lir zemini 
9men o .döv-~1 rgen~ bir e.rdiyenin arka köşesinde Iıir abdesthane ve yı
kal'l"a mahe !ini muhtevidir. Ve geni!l ahtap bir merdiven ile üst kabı çı
icı1I!' ktadrr. Ost kalm dö,emesi demir potrel üstüne te,kil e::lilmitı .ahsap 
dö~eme olup tavanı ah,ap ve Moralya. kiremid.i ile memu ve penccrderi 
demi~idir. Bir kapı ile 229 numaralı diildrimn üstündeki tarapaye. çıkıl-

maktadır. l{ıbu depo 143 metre .nua·abm.ı ıahllsmda otup dü\kinla beraber 
1 69 etre m.un.bbm~r. 4 numaralı depo 168 metre tmn"e.bbal -sabr. üze
ri rı·· ·r. Ta:m:amı açık arttumaya konmu• olup ilan tarihinden itib:ırcn 
1artnamesi herkes taranndan cörüfebilecek ve 513/37 tarihine rastlıyan 
cur:ıa günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma surelite sa-
tı1eca'ktır. Satış Emlak ve Eytam Banb5UUD 844 No.lı kanunu hükümleri
ne tabi oldu& undan mez'kur kanıanun 15 .inci macidesiDe tevfakan ikinci 

bir arttırma yapılmaksızın gayrimenbıt, yub.nda yudı «iinde en faı:la 
.artt!l'o~~.mıı i.tzeriııde bırakılacaktır. Arttumaya iftirik için muha.mmen lay
metin yüzde yedi huç.uiu nisbetinde "Pey •kçesi Teya milli bir bankanm 
telt'inat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergiterile çöp ve fe
ner resimleri ve delialiye ve vakıf icarea.i salıf bedelinden ödenir. 20 sene
llik evkaf taviz heddi mütteriy.e aittir. Satıt bedeli peıin ödenmek lazımdır. 
1cra ve ifla-s kellUDURUft 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacak
hlarla dii« ala:kadarlann ~ yrimenkul üzerindeki baklarını ve husu~le fa
iz '"f'.e maS«"eflaniRl dair olaa idciial.nnı evrala müabitelenle birlikte 20 gün 

İ,Çinde dairemize bildirmeleri lizımd... Abi halde haldan tapu sicillerile 
sabit olmadıkça n.bf be&limn payl....,....,...n hviç blıriar. Alikada:rla
rın it bu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ~e daha fazla ma-

1'-mat alma'k isteyenlerin 3111924 dosya No. sile dairemize müracaatları 
~lumu • .20 aenel.ik \aviz bedeli IOÜ!teriye aittir. 448 

-
Bugünkü Program 

28 İkincikanun 1931 

İSTANBUL 

Ötle n~atı: 
12.30: PlWa Türk musildsl. 12.50: Hava

dis. 13.05 Muhtelif plflk neşriyatı. 

Akliam a~iyatı: 

18:30: Pllkla dn.ns mus1kls1. 19:30: Konfe
rans: Tayyare CemlyeU nanuna Rasim 'l'at. 

20: Rıfat ve arkadaşlan taratından rürlt 
mus11ds1 ve halk şarkıları. 20.30: Safiye ve 

arkadaşlan tarafından Türk mu.slklsl ve halk 
şarlolan. 21: Bay Ömer Rıza tarafm
dan Arabca bnvadis. 21.15: Orkestra. 2210: 

Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PlO.kla solo
ıar. opera ve operet parçalan. 

BERLiN 
18: Muhtelif müzik havaıarı. 19: Operet 

piWan. 19,15: Vlyolon havalan 21: DanE 

programL 22: Dans havalan. 23: Münihten 

nakil. 
BUDEŞ 

ıa: Dans musltlsl. 10,15: Senfont tonser. 

21; senfont ıtonserln devamı. 22.15: Orkes

tra. 
BUDAPEŞTE 

21,20: Konser orkestrası. 22,45: Çtgan or
kestrasL 23: Çigan orkestrası. 

VİYANA 
19,25: Muhtelif havalar. 10: Şeksplıin 

3 üncü Rlşard dramı. 22,20: VIyana muslklst. 
23: Muhtelif hıı.valar. 

VARŞOVA 

19: Bethoven'den parçalar. 19,30: Dans 

musiklsi. 20: Dans muslklsl. 21: Konser. 
22,05: Or.kestra. 22,S5: ~ pllıkları. 

Yarınki Prorram 

%9 - ikincikanun - 831 
ISTANBUL 

ö~ıe n~rlyatı: 

12 30: Plfi.kla Türk nıustkls1. 12.50 Hava
dls. 13.05: Muhtellf plO.lt neşriyatı. 

Akşam ueşriyntı: 

18.30: PlAJda dans muslklsl. 19,30: S:>or 

müsahabelerı· Eşref Şclik. 20: Vedlıı. Rıza ve • ıarkndaşları tarafından Türk nıuslklst ve 

ihalk ş:ı.rkıları. 20.30: Cemal KO.mıı ve arka

l c'a ları tarafuıdan halk şarkıları ve Tı.i.rk 
muslklsl saat dyarı. 21: Bay ömer Rı2'.a ta-

ı 
ra .ndan Arapça havachs. 21,15: Orke .. tra. 
22..10: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: Pl<\k
ııı ııolol:ı.r. opera ve operct parçaları. . . . 

İstanbul Gelir ve Para 

a RvA ] 
27- ı - 193 7 

~~~-=~ =~~~~=-= 

Türk Devlet Borçlan 
!Jr~ IAra 

~ 7,5T B. ı n.6~ 'ez, a Hwne:n 45,u 

% 7..5T.B Il213J Dalilli lstıkrti!ı'>.JJ 
~ 7.5'r.B m oo,o) 
----------

Devlet Dt>ıniryollan Bor~ları 
IJra lJra 

!:rganı S7.50 lj Anaciolu Ivcii35 7; 

Sivas Erzurum 9~,25 Anndolu )rf 3'i.3J 

Sosycteler Eshamı 
Lira 

ls. B. Mtl sı.oo ~ tsı. Tramvay 
• • Hl. ıo,oa Bomontl 
• • Name 'l , J Terkos 

Merkez B. D. ~7.50 A. Çimento 

~ ... 
ı... J 

1.). 70 

İster Un 

ır. Franıı 

ÇEKLER 
ltr1. 

617,00 1 Dolar 
l7 ,042S L1ret 

--~ 

... 1'. ... içi 1\ 

o .. , 42 

15,0932 

-------------------------------------NAKIT 
J[q. kı,. 

20 ır. Frarcı 28.-ı 

J y · N ,, hambul .&sl(Je Maakemesi &irlnci l'fc:ıreı 
' en:l eşrıyat - Dairesinden: 

Pratik Doktor'un 12 lııclay.ısı., Bil · y _ J Nrklye iş Bankast istanbul fubesiain Oa· 

117,00 ~ ı lllark 
ı Dolar 1:6,00 20 Drahm1 :a. Jo) 

1 lsterlln 620.0J 20 Leva ~3.1.l() 

2tl Llret 1:!5, JJ 20 Le.J 
r•mı .. ~ 

4u'nun3 üncü sa,Yısı, yeni çıkınata bll.lla- atada Omer Abit haıuoda aıt katta _beş «ıu-
yan Orman ve Av 'll'l.ecmuasınıB 1 tnct nyı- marada Ziya ve Xostantln Haçopolo şirketi 

sı, İzmirde çıkan Kiiııiir mecmuasının 59 un- .aleylıille a('t4ı alacak daırası aeticesinde · 

.,a :sayu.ı intişaT etmiştir. 21f1~3i rtariiUDde kalılli t.e.ıyb eltnak ii~-

Elizlz Jla1k Tiİrkiilerl - El§.ziz lialkerl Tr saılır ..._. CQ'ahi Jliibnıii U~ M U/936 

Güzet San'atlar komltesl taraTmdan halt <O- tarihli ve 198 adetli ilamda o~utv ,·eri 

yunlan ve tüı'küler1n1n en güzenerl se~e- ~i 'Oltmyan Z"ıya ve Kostantin Baı;oJMio 

1'ek 'DO'talan lle i71rllkte bir !ttta:p balinde çı- şirketine tebUt olonamadığından işbu ilinıı 
D.rılınılbr. 

teblil ve l1im aleyhine kanuni yollara mii
Hicran Sabahı- Zekerlyya Gökayta~n §l-

racaat etmek için kemliledne lıir ay mchil 
Irierini ihtiva eden blr kltaptır. 

verilallıi§ •blat• lımcuk 11!111 mallkemeJ.eri ka-
Çağır - Ankarada ~ı'kan bu fikir, sıı.n•at 

'" edebiyat mecmuasının 46 ıncı sayısı ınu- auaanuD lU - ıa - ı" ücii mMNelerı mu-
tar etınl§tlr. ciltiMe fin Ol~ ar. {H6!3) ...... .--................................... -............. . 

Bergama Asklepiyon - Bereama Maze nın 85 inci sayısı tanınmış lruzalnrın ,şllrleü. 
Müdürü omıan B:urattekln \aı"abndaıı yazı- hlkô,yelerl ve makaleleri ile çıkmıştır. 
Jan ve çok güzel reslmlerle süslenen bu eser Lozan - Dr. Münlp Hay.rl Ürgüblu tura-
kltap .b.albıde çtknup. tından yazılan bu eser Ankura Hnlkeı•l UCfl"l-

Varlik - Bu edebiyat ve flkir mecmuası- \atının 1'1 lnci kitabı olarak basılmı.ştır. l 

14,.-.1 

Borsa Dışmda 
LlL LK. 

~red1 :l"onslye ~ MübadU Bon. UO,JJ 
188l ~neat oo.oo oayrl • • o,oJJ 
1903 • lOJ.W Altın 1038 

1911 , 97•~ Mecldiye OJJ 

.-..-..--.. .. __ _ 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tiirkiyedelıi pıbehri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1.....= Her turlü banlea ifi * 

TORK GiBi KUV\1 
sözü boş değildir. 

ÇAPAMARKA Müs ,..-
bu sözü teyid eden yurd toprakla 

biricik imal kaynağ· dır. 

_______ , __________________ --.. ____________________ _ 

Emlak ve Eytam 

SATILIK 
ESAS 
No. sı 

518 

MEVKÜ VE NEV'İ ~ 
Boğariçinde Rumelihisaıı mahallesinde PaştP•k~ 
soknğında 1 No. h 2294 metre murabbaı ars-
(Eski Mediha Sultan Sarayı bitişiğinded~r.) '-

661 f;eşiktaşda Abbasağa mahallesinde eski ~ 
4 

.f 
paşa De esi Yeni Bostan sokağında esks 3S~ 
mü k en er 6, 8, 8 mükerrer yeni 7 3/3 No. h 
metre murabbaı a sa. ~ 

TefsJatı yukarı ·a yeı;ılı arsalar peşin para ile satti 
erttınnağa konulmuştur. ihale 5 Şubat 1937 taribiPe 
günü saat 10 da yapılacakbr. 

l•te lderin şubemiı;e gelmeleri. (445) 

KIRALIK 
ESAS 
No. sı 

c. :L2 

MEVKÜ VE NEV'İ ~ 
Erenköyünde Sahrayıceditde Kayışdağı cad 
sinde 11111 No. iu köşk. 

TafsiHitı yukarıda yazılı köşk, bir veya üç sene. 
ma'k üzere açık arttırınağa konulmuştur. İstekıilerııı,_,. 
2 Şubat 1937 Salı günü saat m da Şubemi:r:e gel~ 

1stanbul Belediyesi 

Beber metre murabbaıua 2 lira kıymet biçilen f•tiJa 
lskenderpata mahallesinin T ellil odalan sokağında ..wt 
metre~5 santim yüzlü 91 metre 34 santim lll..,.,..~ .. 
üzere açık arttırmaya konulumu' ise de belü i~ 
bulunmadığından paZ81'lığa çevrümiştir. Şartnaın~ lı 
lüğünde görülebilir. İsteldiler 13 lira 70 kurupuk il,; 
veya mektubile beraber 3 12/937 ÇarJamba 'poll 
Encümende bulunmalıdırlar (B.) (491) 

* * ~ 
Senelik muhammen kirası 72 lira olan Balatt' f' 

ballesinde Köroğlu sokağında 2 No. lu ev 937 •;, 
seneleri Mayıs aoııuna kadar Iriraya verilmek~ 
gün\lnde isteklisi bulunmadığından pazaritğa çe . 

5 
~ 

Levatım Mödiirlüğünde görülebilir. Istekli olatıtar 'J1 
ilk hminat makbuz veya mektnbile beraber 3fll ~,, 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdular. ( 
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Sancak itilafını 



12 Sayfa 

Tarihten sayfalar: 

ÜÇ SAL I 
fs~allbulu bir Salı günü almıştık, (Lozan) ı bir Salı 

günü imzaladık, Hatay davamız da gene 
bir Salı günü muzaffer oldu 

: 4S ı yılmda genç Türk devleti A-ı karısını öldüren kurşunları bu barut 
nad ' u ve Balkan yanmadalarına yer- fıçısını ateşledi. Büyük harp patladı ve 
leşmış ve gerek şarkta, gerek garpte en Avrupa hudutlarını da aşarak bir dün
bü:y uk hak ve kuvvet sembolü olarak ya har bi oldu. 
yük:selmişti. Fakat bu iki yarımadanın Sık sık birer parçası koparılarak has
orta:-.ında Türkıyeyi ikiye ayıran Bo - ta adamı artık büsbütün yok etmek is
ğazda bir şehir vardı ki bir türlü ele teyenler vard.L 

•geçm ) ordu. Fakat harpte onu paylaşma~ isteyen 
Bu şehir Bizanstı. lerle çarpışan (hasta adam) hıç umul-
E~siz güzelliği, zenginliği, aşılmaz madık bir canlılık gösterdi. Birkaç cep 

ku e \'e duvarlarile o zamana kadar baş hedeki birçok zaferlerine bir de Çanak 
kalarmın yaptıkları bütün hücumları ka~e zaferini ilave etti. w 

kava,·a çarpan kıristal gibi parçalamış Iki asırdan beri adım adun bogazla· 
tı. • ra sarkan ve onları ele geçirmek iste· 

Fdkat Türk milleti onu herhalde ele yen Çarlık, Boğazların kapalı kalması 
geç rMeğe karar vermişti. Bu uğurda yüzünden yıkıldı ve Türkiye en b~yük 
bir m"sli daha görülmiyen büyük top ve fımansız düşmanını yere sermış ol-
lar döktürdü. du. Dünya harbinden sonra verilen söz 
Bızanslılar: lere rağmen ona yapılan hakaretlere 
- Gemiler karada yururse, Türk· yiğitçe karşılık verdi. Atatürkün eşsiz 

ler de İstanbula girerler! ve büyük dehası sayesinde İstiklAl har 
Diyorlardı. Bunun mümkün olmıya binden zaferle çıktı. w • 

cağını sanıyorlardı. Düşmanın üç yılda aldıgı yerlerı yal 
Fakat Türkün dehası, koca bir do- nız üç haftada geri almıJt!k. . 

ııanmayı Beşiktaştan Kasımpaşa dere Dünya harbinden ma~~ up çı~an . mıl 
sine, oradan da Halice indirdi. İlk defa letler arasında yalnız Türk mılletı A
olarak topların her atılışından sonra tatürkün şahsınd~ ;e?ell~r eden yük.· 
yağlanması usulünü keşfetti. Kale du· sek kudretle maglu?,ıyetı zafere ~e;,ır 
varlarına ve kalelere hücuın için yapı miş bulunuyordu. Dunyanın en buyuk 
tran mancınıklar k-ulelerin altına doğ devletler şerefli Türk bayrağını selam 
ru açılan lağımİarla harp ve medeni- uyarak İsta~buldan çekildi~~r. 
yet sahasında iler1eyişler yaptı. Türkiye bır defa daha dunyanın en 

B:zans sehat ediyordu. büyük devletlerile ayni seviyede ol~ -
Fakat Türk ordusu da bir adım geri rak masa başına oturdu. Vatanın bır· 

Iem vordu. liğini, Türkün istiklal ve şerefini temin 
H ücumlar biribirini takip ediyor, eden parlak bir muahede imzaladı. 

haftn!ar ve aylar geçiyor, fakat Türk Bu büyük ve eşsiz zaferi de bir (salı 
orduc;unda hiç bir yılgınlık olmuyordu. günü), 1923 yılı temmuzunun yirmi 
Buna mukabil Bizans gittikçe sarsılı • dördünde kazandık. 
yordu. Vatan tehlikede iken onlar Or * 
todoksluk ve katoliklik davası ardında 
biribirlerine diş biliyorlardı. 

N h::ı.y('t bir sabah Türk akmcılan 
surlaı dun aştılar. Şehre girdiler. Son 
Bizans imparator u kendi askerlerinin 
ara~ında sokak harbi yapıyordu. Bu 
harp esnasında öldürüldü. Kıyafetini 
değişti rdiği için onu ancak çizmeleri· 
nin ü~tündeki yıldız şeklinde olan altın 
pulla ·dan tanıdılar. 
Dünyanın göz bebeği ve asırlardan 

beri bütün hükümdarlarla milletierin 
göz koyduğu İstanbul en sonra asıl ye 

en .<h·ik olan sahibine kavuşmuştu. 
Bu zaferi bir (salı günü) J 453 yılı 

mayısının yirmi dokuzunda kazanmış· 
tı1~. 

* 1914 de A \·rupa bir barut fıçısı gibiy 
di. Sırplı Prencip'in Bosnasarayda A
vusturya veliahdi Arşidük Ferdinantla 

· 'Düşman Anadolunun göbeğine yürü 
müştü. Ana vatan her taraftan düşman 
akınları altında bulunuyordu. Fakat 
Atatürkün kumandası altındaki g_enç 
Türkiye bu hücumların hepsini karşı
lıyordu. Bu aralık Antakya, İskende -
run ve Kilikyayı Fransızlar işgal et
mişlerdi. Türk kuvvetleri onları önce 
Kilikyadan çıkardı. Antepte Türk kah 
ramanlık ve büyüklüğünün tarihe bir 
çok parlak sayfalar ilave ettiği görül
dü. Yokluk ve silahsızlık içindeki Türk 
çocuklan, burada dünyanın en kuv -
vetli devletinin en kuvvetli ve son sis· 
tem silahlarla mücehhez ordularını ye 
niyorlardı. O kadar ki Fransızlar dün 
ya harbinde Alman istiHisını durdu
ran meşhur ve kahraman Fransız ka
lesine nisbetle ·Antebe cTürk Verdunu~ 
adını verdiler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi de o· 

Y azan: Perld e CelAl 

SON POS.TA 

1 Deniz ve denizcilik 
1 (Baştarafı 6 ıncı sayfada) 
ı edilmiş olduğundan hedefin bordası -
na çarpar çarpmaz, ihtiva ettiği (300) 
kilo cmelinib infila.k eder. Ve bu in -
filak neticesinde düşman gemisinin 
bordası yırtılır, parçalanır. 

Vasat hacimde bir denizaltı gemisin
de ( 1 O) tane torpido vardır ve beher 
torpidonun ( 15,000) liraya malolduğu 
düşünülecek olursa bu tahrip makine
lerinin milletiere ne kadar pahalıya 
malolduklan anlaşılır. 

Ancak ( 1 5,000) liralık bir torpido ile 
milyonlarca lira kıymetinde olan bir 
düşman gemisini batırmak mümkün • 
dür ve bu bakımdan denizaltı gemileri
ne ve onların başlıca silahları olan tor
pidolara sarfedilen büyük paraların 
çok yerinde bir masraf olduğunu ka -
bul etmek icap eder. 

Gelecek müsahabemde, hep birlikte, 
bir denizaltı gemisinin bir gece hücu -
munu adım adım takip edeceğiz ve de
nizler altında gizlenip vakti gelince 
düşmana saldıran bu küçük, fakat kor
kunç deniz canavannın ne kadar ya -
man bir silah olduğunu daha iyi anla
mış olacağız. 

A. Cemalettin Saracoğlu ..................... -................................. -
nun (Gazi Antep) diye anılmasına ka
rar verdi. 
Fransızlar Ankarada bir muahede 

imzalamaya mecbur oldular. Sıkışık 
bir halde olan Türkiye şimdilik İsken 
derun ve Antakyayı Fransaya emanet 
etmeğe ve ilerde ayrıca görüşüp anlaş 
mağa razı oldu. 

Tarihin en eski devirlerinden beri 
öz Türk olan bu ülke ana vatana kavu 
şacağı mes'ut günü bekliyordu. Bu da 
şüphesiz pek yakındı. Fakat Fransa 
geçen Eylfılde Suriye ile bir muahede 
yaptı ve üç sene sonra meriyete gire -
cek olan bu muahedede Türk İskende 
run ve Antakyayı da Suriye idaresine 
bıraktı. Fransa bize verdiği sözü unut· 
muş tu. 

- Türk bir elden bir ele devredilen 
bir köle değildir. 

Dedtk. 
Sonra Fransaya hitap ettik 
-Verdiğiniz sözü tutunuz! 
(Hasta adam) a dudak bükmekten 

kal~n bir itiyat önce onların içindeki 
müstemlekecilerin yan çizmelerine se 
bep oldu. Fakat büyük (Atatürk) ün 
dediği gibi bu dava Türk milletini (ge 
ce gündüz) meşgul ediyordu. Bütün 
Türk milleti hakkını almak için onu ye 
niden hayata getirmiş olan Atatürkün 
bir tek işaretini bekliyordu. 
Davamızın ne kadar haklı olduğunu 

bütün dünya kabul etti. 
Vaktiyle en haklı zamanlarında bi· 

le Türkiyenin aleyhine olan dünya şim 
di tamamiyle onun lehinde idi. 

Fransa bu vaziyet karşısında hakkı 
teslim etmeğe mecbur oldu. 

Genç ve her zamandan daha kuwet 

Adiiye koridorlarında 
Bir günn 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
Kalabalığın ekSerisi belli ki mahke· 

meyi kış mevsiminin Gülhane parkı sa 
yanlar. 

Arka sırada oturan kılıksız bir ihti
yar uyukluyor. 

Yağlı saçları ensesine kadar uzanuş 
bir delikanlı sıranın öbür ucunda o
turarak bir genç kıza bakarak sık sık 
saçlarını sıvazlıyor. 

Bir saatten beri arkalanndan ayrıl
madığım üç delikanlıdan lacivert per 
desülü elini gene ağzına kapayarak ya
vaş sesle izahat veriyor. Kimbilir bel
ki- şu anda beşinci veya altıncı eelse
sini dinlediğimiz katil davasını ta ba· 
şından itibaren anlatmaktadır. 

K. T. 

Fenni bahisler 
(Baştarafı 7 inci sayfada} 

elastikiyet çelikteki elasti.kiyetten ye
di misli fazla imiş ... 

Bir kaç ay evvel Amerikada Nevyork 
şehrinde açılan sergide camın yeni bir 
istimal tarzı herkesin nazan dikkatini 
celbeylemiştir. Bu yalnız bir taraftan 
şeffaf olan camdır... Meselfı içeriden 
dışarıya doğru bakıldığı zaman alelade 
camdan bakar gibi dlFlnda her şey 
görüıl:mektedir ... Fakat dışandan içe
risi hiç görülmemektedir ... 

Bu camlar daha şimdiden vasi mik
yasta istimal sahası bulmuştur. 
Yakında camın yeni yeni istimal 

tarzları ve çeşitli 'istimal tarzıarına te
sadüf edileceği tahmin edilmektedir. 

O. T. 

13 yaşında çocuğun cinayeti 
Kasımpaşada Kızılay odalarında o • 

turan Haticenin 13 yaşındaki oğlu Ali 
ile 11 yaşındaki oğlu Halil birbirlerine 
oynarlarken aralarında kavga. çtkmış, 
Ali ekmek bıçağı ile Halili arkasından 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı çocuk 
Etfal hastanesine kaldırılmıfhr. 

li olan Türkiye Cumhuriyeti hiç bir si· 
lah şakırtısı olmaksızın bir Türk ülke 
sini kurtardı. 

Bu büyük ve eşsiz zaferi de bir (salı 
günü), 1937 yılı İkincikAnunun yirmi 
altıncı salı günü kaza~ bulunuyo -
ruz. 

Üç büyük zafer ve üç sa1ı. .. 

* O halde artık hiç kimse reddedemez 
ki salı günü uğursuz değil, diğer gün
ler gibi o da uğurlu ve güzeldir. Yeter 
ki tutulan işi de Türk gibi dürüst, Türk 
gibi enerjik ve TüPk gibi yerden göğe 
kadar haklı ve kuvvetli olsun ... 

Turan Can 

B elediyenili 
işleri bu gıf 
Neticelendıt 

Belediyece, 937 
timlak tahsisatı il~ taÇ 
lanılmış ve halen ln 
lunan işler 
meyanda şehrin 
açılacak çocuk 
sebze hali yerinin, ·ıarY' 
nıtı sahasının, ~ah. 1~ kısım arazinin ıstırn 
intaç olunacaktır. 

Bunlardan maada! 
cut tarihi ve ıniı11al"1 

hani de belediye uretile 
lak veya pazar lık 5 }lS.ııP(t 
Bu kabil binai~rın dileC~ 
belediyece tesbıt e dB 
den hususlar hakkıtlsıflP 
d .. ı··w·· .. 1\l··ıaıea ur ugunun n 
lunacaktır. ___.::c 

b ev 
B elediyele(181~,~ 
Neler yap ~ta~~ 
Dahiliye Vekale~ı de!O 

ye hudutları dahil~ıs.rt 
diyelerin sahip old iŞler!tl~ 
ha, elektrik, sıhhat ··cSS& 
bütün tesisat v~ ~u J3U 
lunması istenmışt~~sıetç' 
dilecek maıtıına t . .ıstatiSt~ 
tasnif olunarak bır cB bıld 
zim edilecektir. Ayrı }lBrı ·u ve ve tesisatın dahı .. ere 
larını gösterrnek uz tle 
alınacak ve bu sur~ li tıi! 
lecek istatistik resıfll 
pılacaktır. b ıedi).e 

Ayni zamanda 1~0ıtıs.rı 
meoburiyetinde . 0 inde 
programları nctı~~erine 
lundukları imar ış ·•ete vekili 
serler de ayrıca yıllılt 
tir. Bununla da ~e~iyeıerı 
rın tatbikinde be ;fak old 
ceye kadar muva 
edilecektir. ~ 

ıııdt 
KadıkÖY ııatke'V 

· deıı: 
Kadıköy Halke-vın de 

t 21 Cuma akşamı san 
Dr. Necmettin Rlfnt dll tıll' 

)!1 
droglarla zchlrlenrne 

rilecektir. ıtoıı#' 
Konferanstan sonra 

Ur. ~ 
teSIS' 

Elektrik şirketiniP ı 
tetıd1ı11 uıJll 

.. ırıcet 
istanbul elektrik '1' ıdıtıı' ,1 

llyetl etrafındakl ıet ııtd''D 

tedlr. Bu tetıc,:~:tı~d~:elt~ 
mlyece~l tahm~-· ~l 

k Yol~ Ela.ziz - Ovacı 
Elaziz (Hususi )~ııt 

cık arasındaki yolun ı.hidt J.i 
··teaı • ~,ır 

tırılmış ve bir ro~tıat' 
pılmıştır. Yolun ktıf· 
edilmesine çalışılaca 

nuşmuşlardı. F eride garip bir fikre sap- nerse sahiden unutup mea'ut olabilir bir tavırla: c. ... ~~ 
lanmış, daima tekrar ediyordu: ((Ah mi? -Bu çok fena tJV 

keşke Selim Naci ile evleneydin .. H ve Yavaşça başını kaldırdı. Sırrı Ni- değilsin fakat bu sorı 
sonra emin bir surette başını eallaya- hatla göz göze geldiler. Bakıştılar. Se~ dun, sarardın .. 
rak ilave etmişti: <c Hem seni öyl'! se- za birdenbire başını çevirdi. Ondan Genç kadın cevaP 
viyor ki zavallı !..>ı Fakat o da Selimi ayrılmak .. bunun imkansız olduğunu nı koltuğun arkns~ferifl i 
seviyor mu? Bunu hiç düşünmemişti hissediyordu. Ah bu adam için yüre~ ları seyrediyordu. 

- Sen babanla kalırsın Ayşe.. ı veremiyor ve bunaldıkça doktora kı- b~le. Zaten niçin düşünecekti. F eride- ğinde yanan öyle bir şey vardı ki 1. koltuğun kenarın~ 0~1cla· Çocuk dudaklarını bükmüştü: zıyordu. Çatalına takılan et parçasını ı nın de dediği gibi bütün duyduğu kin- Hem sonra babası hayatta iken böyle kalkıp elektriği son rııı'' dt 
. - Sensiz nasıl yaparız, babamla' b~r türlü ağzına götüre_ı~emişti ... Dü~ü- lere kırgınlığa rağmen gene Sırrı Ni- bir işe girişıneye nasıl cesaret edebilir- rasındaki ampul kartı h8)ııt 

bız.. nüyor, daktorun evvelısı gece uzerınc hada gizli bağlarla bağlı olduğunu his- di. Bu zavallı ihtiyar adamı büsbütün çük küçük parçalar ··tciilcl".ı. 
- Gene döner im, Ayşe. eğilip yumuşak, tatlı bir sesle söyledi- setmiyar muydu? Fakat F er ide bir a- yıkmak dem ekti. Sonra herkes koca- süzülüp yüzlerine do 411ğıııv 
Ayşe içini çekerek çatalını eline al - ği güzel şeyleri onun nerede ise ((seni ralık ne olmıyacak çılgınca bir şev söy- sının arkadaşına göz dikmiş diyecek- dm gör:leri onun ~."/~~tl 

mıştı. Sırrı Ni had hiddetini yenmiş gi- seviyorum ıı demesinden adeta korktu- lemişti: ((Biliyorum Sırrı Ni had ı sev i- ti .. kimseler asıl hadiseyi bilmiyecek, gun görünen yü zun .. 
bi idi. Yüzü gülüyordu. Küçüğe dö • ğunu hatırlıyordu. Peki amma evvelce yorsun. Fakat artık hayal yetişir, biraz her kafadan bir söz çıkacaktı ve bunlar Bu solgun ince yüıU 
~erek: , kendisinden nefret eden bu adnm de- 1 hakikate dön .. Mademki o seni sevmi- babasının kulağına gidince .. hem bun- lak siyah saçlar ne l rıııd' 

-Merak etme Ayşe, dedi. Annen ğil miydi? Kendisine ilk zamanlar gös-/yor, yahut ta seviyor amma pek garip lar ne saçma, olmıyacak şeylerdi. En doğru uzanan ka~ tıbO 
giderse bizim de ayaklarım ız yok değil terdiği huşunet ne idi? Bir ara h k de- bir aşk bu! c<Bunu müstehzi bir tebcs- büyük sebep Sırrı Nihaddan ayrılma- fakat kıvrak, hoş bır 
ya .. peşine ekleniriz. ğişmiş, onunla alakadar olmaya başla- süml~ söylemişti)> Hislerine hakim o- nın güçlüğü değil mi? Yüzünde hiç bir h~e 

Bunu 5ezanın yüzüne bakmadan mıştı. Sonra gene birdenbire garip bir larak onunla arandaki bağı kopar, Se- Birdenbire silkinerek do~ruldu. Küçük ışıklar pe~ 
söylemişti. Genç kadın hayret le göz- telaşa düşerek adeta kendini unut- li m Naci ile birleş. Göreceksin ki yakın Doktor hayret le bakıyordu: tadan bölen keskın 
lerini onun yüzüne kaldırdı. Bu ne a- muştu ve şimdi artık büsbütün açık vakitte o sana her şeyi unutturaceık- - Bu ne dalgınlık Sezal Ikidir tek- oynaşıyor. ·ııi 
cayip adamdı! Ve ne kadar değişmiş- bir alaka ile Sezaya yalvaracak kadar tır.)) rar ediyorum duymı1yorsun. Hiç bir Birdenbire göz]er~·ıt: 
tİ! Ah şimdi şu sözlerini, geçen hafta garip, ondan hiç beklenilmiyen tavır- Seza Selim Nacinin aydınlık esmer şey yemedin, ne vakittir başın önüne yırdı. Kocasile göz S~dıl 1 e 
üzerine eğilerek söylediği şeyleri Feri- lar alıyordu. Hep bunlar bir düzen yüzünü görür gibi oluyordu. O bayıl- sarkmış elinde çatal öyle duruyorsun. bu bakışları garip bU # 
de olsaydı da işitseydi. Acaba gene: miydi acaba? Sonra küçük kızı getirir- ma va k' asından sonra hiç gelmemişti. Ayşe yemeğini bitirdi de sana: ((Ge- ki uzun sükutu bozıtl 
((S.Jna iki yüzlülük yapı yon) diyebi- ken anasından babasından bahsetme- Neden acaba? cen hayırlı olsun» diyor onu da işit- du: 0rt~ 
lecek miydi? Hem artık ne menfaati m esini niçin öyle sıkı sıkı tenbi het- Siza hiç bilemiyor ~algın ... Bu se- med in! _ Selim Naci hiç bl't,1 
vardı? Eğer mesele küçük kızı eve ka- mişti. Ah bu adamın yüreğini, ne dü- fer de daktorun geçen akşamki sözle- Genç kadın yanına sokulan Ayşe- . .. .. sttJltlı 
bui ettirınekse işte o mesele de hallol- şündüğünü anlamak kabil olsa .. fakat ri beyninde kıvranıyor: ((Yeniden ha- nin başına hafif bir puse kondurdu. sız goruy~r m~udııgııı• 
muştu. Bütün bunlardan sonra artık iki Seza ne olursa olsun inanmıyorau. yata doğuyorum, beni sen kurtatdınn Ve küçük kız Eminenin eline sarılmış Sırrı N~.had urdD eC~ 
yüzlülüğe ne lüzum vardı? Niçin «ba- Hep yalan, yalandı. Feridenin de- demişti. Bu ne demek~ Nasıl bir şey~ eve girerken tabağını iterek ayağa - Bugun vap G ıeoı 
bama gideceğim.ıt dediği zaman kız- diği gibi bu iki yüzlülükten başka bir den kurtarınıştı onu? Bu sözlere inan- kalktı: sıhhatini sordu. e tıııtst 
mış. <"lnra ondan umulmıyan bir cesa- şey değildi. Ferideyi hatırlayınca gay- malı mıydı? Yoksa Feride mi hnklı? - fştiham yok yiyemiyeceğim.. diledi. O da biraz rıı 
ret lt' beraber geleceğini söyle?'işti. ..ı ri ~htiyari Selim ~aci~i düşündii. Ona Bu adam kendine bir ~yu n mu. oyn~- . Doktor da kalkmıştı. ~ene es~i .~er le: fazla solgundu. 

Seza bütün bunlara tam bır mana daır sonradan Ferıde ıle ne kadar ko- yor. Ondan ayrılıp Selım Nacıye do· rıne oturdular. Sırrı Nıha.d duşuncelı 



SON 1.> 

·r 1 --., 

Yazan: İsmet Httlfısi 

Ayni büroda çalışırlardı. Hepsi' de' günah değıl mi? 

Ya G··Yazan: 

h okalp 
Ziya er Ç 

"m Ciokalpte 
. E.,vela 

Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

kendi fikirleri etrafında 
ü it topla ı ştı 

genç .. Hepsi de şakacı idiler. Daha sa· Arkadaşları birbirlerine bakıyor, 
bahtı .. Bir masanın başında toplanmış· Sühaya farkettinneden gülümsi.ij or • 
lar bir şey konuşuyorlardı. Konuştuk· lardı. Siiha, esasen açıkça gülseler bi· 
ları her halde işe dair değildi. Çünkü le farkına varucak bir vaziyette değil· 
her söylenen söz onları uzun uzun di. O telefonda konuşmasına devam e· 
güldürüyordu; bir ara kapı açıldı, bir diyordu: 

e genç daha içeri girdi: - Peki öyleyse, yarın ayni saatte. 

ayni zamanda ;ki insanın bir arada yaşadığını her zaman 
mistik, idealist bir heyecan ile, sonra da objektif ilim 

ııı ~~~ biraı usullerile çalışmak isteyen bir hüviyet 

- O. nerede k aldın? 
- Hiç mühim bir 'ş yaptım. 

- Geç, sen ne mühim ış yapabilir • 
sin? 

-Ne mühim iş mi? Mühim, hem çok 
mühim, evvela söyleyın bakayım, Sü
ha geldi mi? 

- Gelmedi. 
~ıır ve galib ı 1 .. .. 1 .. b llıt"'· 'Yet irıı- ı· a, on se-ı e ortu muş, ya ancı şeylerin altında 

k;: ·•ııek ıtı ab ı Id - .. ··ı·· k 1 '-·~! et de~·ı o ugu sı· gomu u a mıştır; ounların hepsini 
~ llıııhiti ~ fakat, lstan- satmak, Ti.irke Ti.irk ruhunun yirminci - AHi, şimdi size anlatayım. Bir 

01 
• B~inı i~ r~h ve zihni _ asırJa muhtaç olduğu şeyleri; mües- yandan pardesösünü çıkarıyor, bir yan-

ı... illıa'- .. Çın ırt1' • 1 · k 1 d d )atıyordu· """'tıi " Uıere :r rnaı ve si- sese erı verme azımdır. an a an · 
. ~~titnıi Yalnız <<Me ru- - Hani bizde eskiden bir daktilo 
lçtirtı,.• ş olan siya •. ş k 4 - Osmanlı imparatorluğu hala vardı. Hani şu sarışın güzel kız .. Gü -

-.ı ak'd sı ın ı- d' • .. ] Id ı e ve .
11
• ını muessese er üzerine kurulu duran zin. Bu sabah ona rastge im. Tram -

il.tıc:at rnı ı duy- b' I T k A t k h' b' d rıı·· • tohu h . ır sa tanattır. anzimat bunu değiş- vayda beraberdi . r ı ıç ır yer e 
. ha~~heltı fik~ l alınde tirmemiş, bu saltanat içinde dini m ahi- çalışmıyonnuş. Zengin bir amcası var-
if., ta b ır er ta- ti h · · . 1 1 mı<:. ölmüş, mirası buna kalmış .. Mü · 
~e Unları ... h ye aız yenı yenı sa tanat ar yapmış- "t 

edebilınekt vazı tır; bunları yıkıp dünyevi bir devlet k~llef bir apartımanda oturuyormuş. 
111 en de k ak b d Telcfonlu, filan bir apartıman. 

" L ıvıe~rut' urm ve u evlet camiası içinde ıçı~ "aıtırı 1Yete te- A • b' Telefonu olduğunu söyleyince he · 
İtıkişaf tarihte kısa bir vru~ı dır devletin te~kilat organla- men aklıma bir oyun geldi. Bizim Sü . 

olrıı L etmiş ... rm ı vucu a getirmek icap eder: Din hay la alay etmek, Süha Gü zin çıktık· 
llıtkteb· ac: iiıere r:- ,Ye~ane ile devlet ayrılmalıdır. . bi: ı Vardı. «!:.<1. ebıyatı tan sonra gelmişti.. Kendisini tanımaz: 

iJ· eQ b Edeb 5 O 1 1 k Güzine Sühavı onunla her vakit şa· ~. 1'.. e i, h ıyatı Ce- - sman ı ı bir milliyet değil· · • 
ht llr'-· em d b' d' B' ·ıı· kalaştığımızı anlattım. Sühayı telefon· 

- Teşekkür ederim. 
Telefonu kapadı, yerine oturdu: 
-Ne haber Süha? 
- Hiç hususi bir şey .. 
O akşam Güzinden Güzinin söyle • 

diklerini öğrenmişlcrdi. Ertesi sabah .. 
birbirlerile konuşanlar laf arasında 
Güzinin söylediklerini tekrar ediyor • 
lardı. Süha şaşkın şaşkın bakıyordu: 

- Acaba nereden duymuş olabilir • 
lerdi. O telefonda konuşurken yanında 
kimsecikler yoktu. Olsa bile telefonu 
kulağının dış tarafından uzaktan din • 
liyebilmek için ne derecede kuvvetli 
bir kulağa sahip olmak liızımdı. 

Saat üç oldu. Telefon gene çaldı .. Sü• 
ha te1efona koştu: 

- Bonjur. 

-Hay hay .. 

- Nasıl isterseniz öyle .. 

- Memnunum .. 
- Hay hay, yarın .. Hay hay. "•ut .. ll.l~erı 1• e ır fikri ır. ır mı ıyet asrı olan yirmine-i ~ u rı o t d la aramasını, telefonda kendisine ilanı 

Re • StUııde arihlerde u- asır a, tanzimatın yapmak istediği gibi ---------------
}a~ılf Perı,..rıt• i~rba doğru a· Ziya Gökalp g.ayri~ .m üm. k ün bir Osmanlılık milli ye- aşk etmesini söy· 

Telefon ka • 
pandı. Güzinden 
gene bir şey!er 

öğrendiler, gene 
tekrarladılar. Fa· 
kat Süha hiç o .. 
ralı olmadı. Ve 
artık ertesi, daha 
ertesi, daha erte• 

'q •·t -...; ....... b dı'y 1 
• m k d b ec d - ı ledirn. Mükem . Yarın kı' nushamiZ J 1 .· '<lıtlidci "'• u hareket- e uır ecmua çı ar ı ve u m • tı egı • yırminci asırda bir Türk milli-

d • Yar muada hem ameli, hem de nazari bir t' .. mel bir şey de · 
Le llliit ~Yaratıcı o- T l k h ~e ı vucuda getirmek iktiza eder. Bu, ğil mi? Sonra 

fııtı lnatekertcalnıe ve siste - ürkcü ü areketi uyandırdı. Sonra ımparatorluk içinde hakim milliyet o- Güzin ne konuş . 
tu. b'ır ı o.rnaktan z'ıy""- bunun yanına ir de <<Halk» ve <<Halka lacaktır. ... tuklarını bize an· 

ı<J· Yerııle Doğru)) sözleriıli katta. Sonraları bu 
1;.. ı. l.J 1 • ~rne ve de- 6 T . latacak.. Biz de 

J.~Pler; ~l(ı ıadenin ro _ sözlerine daha başka bir şey karıştırdı: - anzımat bir politikacılar, Sühayla mü . 
t.._~t b 'lllYata Cemiyet, lç6maiyat. .. Selanikten kal- bürokratlar hareketidir; milli Türk ."'~ ' \l ti ı_ Yayılrnıya 1 d L t' b' b k l kemmel alay e . 

L ~ .. Qlı't olap ıtendı'sı'nı' daha kıp stanbula geldikten ve burada yer- ev e ı ır Üro rat ar harekt:ti de - • .? q deceğiz .. Nasıl mühim degil mı. 

SERGÜZEŞT 
Çeviren: Şerif Hulıi.si 

si gün telefon çalınmadı. 

* 
--------------------------' 

eıı... r~1- • leştı'kt s z· c··k ı t f ğil, bir halk hareketi olmalıdır. 
b~~ tarııj <aJt göstermişti. en onra ıya o a p, e ra ma - Fevkalade. 
lltij lllatta gitt.ikce mikdan artan bir takım mü - 7 - Erkek ile kadının cemiyet i- - Hem dikkat edin, bugün tam üç· Bu vak'a olmuş, aylar geçmi~, unu• 
hall'ı~Jt~lidci r:h~r~~ - ridler toplamıya ve kendisi de bunların çindeki mevkileri arasında hak farkı te telefon edecek, yarın, öbür gün fi · tutmuştu. Bir gün .Süha arkadaş1arını 

ttı Üıerinde 'el~~ arasında milli bir dergah postuna otur- bulunmamak lazımdır. lan hep hep ayni saatte, sonra biz ken· düğününe çağırdı. Düğün İstanbulun 
, muş bir mürşid gibi, mevki aldı. O za- l disinden öğreniriz. Bir gün sonra Sü· en kibar diye tanınmış otellerinin bi •• 

a.._ fıııct bu .. 'dd 1 d şte, Ziya G<fkalp, etrafuna top • haya kızın söylediklerinin hepsini te· rinde yapılıyordu . 
. :·1 Do. •• • l'tıe"d 9artlar içinde man geçmışın şı et i ve erin bir ten- l d ı b ~ı..:'tlrtttıe:_.an.a Yeni olarak kidine başladı. a ığı genç er arasında u fikirleri yay- ker teker tekrarlarız. Tabii şaşıracak. Düğüne giden arkadaşları, gelin! 

'~t aıı .. ,ı~tı M En şiddetli hücum ettiği şey, tanzi _ maya başlamıştı. Onlara yeni yeni şey- - Oyun olduğunu anlar. gördükleri zaman şaşa kaldılar. Bu gü· 
:ttiei haİind e~d~ek0et, mat ve tanzimatcılık oldu. Bununla bü- ler öğretiyor, zihinlerine yeni fikir sa- - Anlar amma, anlayıncıya kadar zel bir kızdı, Güzindi. 

. . eve .. L e ı ı. e- h ] d . kl da bir kaç gün geçer. Biz de eğlenm~ Süha arkada~larına güldü: 
1Çıııd ••ter ve b tün bir Avrupalılaşma hareketinin ru _ a arın a Jimnasti er yaptırıyor, içle-.ı ltıuhaf e olduğu k gdar lı1aş- hunu, mecrasını, hedefini değiştirrneğe rinden istidatlı gördüklerini 'uraya bu- oluruz. - Şaka yapıyordunuz, dedi, güzel 

~ ih ~· a ar tan * bir alay mevzuu bulmuştunuz. Sizin a~ 
til~n arlar · 

1
.. - doğru gidiyordu. O zaman, birer birer, raya ve bilhassa Darülfünuna soku- Saat üçe gelmi§ti. Telefon çaldı. Te-a .. ı. . <Qo ~ ' ıs arncılar b layınız yarıda ka1dı, amma benim saa· 

"<lllıf 0~ ~rd1• Medrese ir takım fikirleri yıktı ve yerine yeni- yor, yetişmelerine yardım ediyordu. lefonu açtı. detim tamamlandı. 
A..'i ınsan} lerini koydu. Dediği şeyler şunlardı: Hergün merkezi um um iye gidip gel- - Süha seni telefona çağırıyorlar. * 

ial· ruPahıa ar arasın z· G"'k 1 . f'k. 1 . d'k d b' d"f d Telefonu açan Sühaya telefonu ver-ı. anıeıı"'t Ştna taraf _ 1ya O a pm 1 Ir eri ı ce, ara a ır ona tesa u e erdim. İki nd defa telefon ettigv i zaman Gü-·~ ı. "' k dikten sonra arkadaşlarına manalı ma· 
dttıteti, ,

11
: 1 ~Yordu. Bu 1 - Tanzimat, bir Osmanlı hare- ~ir koltuğa gömülmüş, boynunu nalı baktı. zin, Sühayi merak etmL~. telefonda o· 

" "tind.. tfık bir siya- ketidir. Halbuki Türkiyenin bir Türk bir tarafa dogr-u eg-miş, gözleri dalgın na randevü vermişti. Bunu da eski ar-
l· "Po•t .. '" de·· h - Telefondaki o! kadaşlarından saklamıştı. Su'' ha ı' le Gu··-
"ll ı. • Urıi,._. •arn edip areketine ihtiyacı vardır. ve tüya içinde, daima düşünürdü. Ken- Demek istiyordu. Süha pembeleştiı 

"'"'ru -•lu, Cahı'd b ') T b' A ... d k k 1 k zin buluşmuşlar, birbirlerini beğen • 

1 
J)a~la ey - - anzimat, ır vrupaı taklit isine üçü bir sua aorma suretile morardı, kızardı. mişlerdi. Stiha beğenilmiyecek (Jenç 

~ka~ hijaftt ':.~Ve Türk hareketidir; halbuki Türkiyenin Avru- onu harekete getirecek olursanız, der- - Tanıyamadım. değildi. Gü4in ise onu görüp te be~en• 
~~ıı. , . .' ıene \lessesesi _ palılığı temsile ihtiyacı vardır. Şekli hal caniann ve söylerneğe baş1ardı. _ ......... ! memiş erkek dünyada yoktu. Anqaş· 

I.Jette ~~~rılarırı~:unla bera _ taklit yerine bir ruhi temsil inkılabı Sorduğunuz şeyin evvela tarihinden _ Ha, meçhul, demek meçhul bir mışlar ve ev'lenmiye karar vermişler .. 

·~~\ı~.ı~·l'tıc1 ola Yazı yazıp yapmak icap eder. bahseder, sonra eski Türk an 'anelerin- bayan! Peki amma ben meçhulat için· di. 
Lı lu ı_ n Baban z" :-l - Türk ruhu, şuradan buradan de onun izlerini arar, nihayet Avrupa de yüzernem ya! . Bu kararla beraber Sühaya yapılan 
'larbt tl(ij .... "d a-b' ~rı ·••u afaaya alınan türlü türlü içtimai müesseseler· medeniyetinde bugün ona tekabül e- _ .. ... ....... sakanın da öci.inü almayı kararlaştır ~ 

hlltb ır flliid~VVelki aiyasi - • · · · · ·- ·~ · · ···- -·- · · · · · ·- den müesseselere bakar, bunlarla Ro- Tabii boğuluveririm. Hem bana ~ayi unutmamışlardı. 
ds~~~~~~~rne~ MAJiK SiNEMA~ FilM mam~~e~~i a~~~~imünMe-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~i. dıa. ıııyasi .. k.. betleri tahlil eder ve nihayet modern Bu·· yu·· k harbe sebep olan adam 

ltı ~ ~ttı su un Türk Anonim Şirketinden: 
~e. fik· andan 't'b Türk veya Türkiye için bu meselenin 

), ırler d 1 ı a- Şirketimizin hissedarlar umumi heyeti 18 1 d') 1 (.lif~ • Urulrnıya ne suretle müta ~a e ı mesi azımgel- (Baştarafı 7 inci sayfada) Berlin kumandanı da şöyle bir tel 
çekti: ~ lq Gök 1 tiubat 193i tarihine ra tlıyan .Perşembe gü- dig· i ı:ıoktasında karar vererek sizi mü-

h.. ~] a p ııü ~aat 16 d:ı Taltsiınde vaki Idare ,\lerke _ 
~ .it kemmel surettf! tenvir ederdi. 

1914 de, bütün gayreti ile çalışan, 
çırpınan. yırtınan Kayzer harbi durdu
ramadı. Bunu da taç ve tahtından kork
tuğu için yapıyordu. 

cıBütün alaylar dağıldı ... » 
~t ~ ~ııu b ~rtı u zinde idiyen toplanacak tır. F.n az yirmi Jıis-
t <lij tt~k~lttı\l tt u} ftt ihat 1 se ye malik olan ,.c asalete n \·eya vekaitteıı 

~ ~ 11~i b:ltu, Yoksa 
0 

;:e i«tidik etmek isteyen hi sedarıarın toplan • 
ıu ıtetld' . du, Du'· .. u r.1adnn evvelki 10 gun zarfında 10 dan 12 ye 
'\lerı 'lin· ~ nun b' bir ~ ı Ziya C.. 1 - ltadar h:Sse senetlerini Banka KomerçiyaJe 

ı:-- ~el ~t, Se}fl . okalp italyana'nııı istanbul. Galata ve Beyotlu şu-
't! ""' l'tııA nıkte bir ~ -.ıu Tı orıd lıelerine tevdl ederek mukabilinde dülıniiye 
~L 1 't,lt:ıil't an sonra 
~.'~ltı f \lr~lü .. !,er}e~ip kul _ varakalarını almaları lazımdır. Aşatutaki 
~.~ 0~ıtı·· !Ju Ve .. Ruznamede ya,.ılı bilanço ve kiru zarat he· 

b
'. ett .. f lllJ~tl . tur kce-.·i 
11. " ı" e 1f,..ı J sabite murakıplar raporu Şirketin Merkezi 
tı.ı~t ·•a bir ı_ "Qe eden 

~ ~ ıtaç idaresinde ~alifüzzlkir saatlerde his~edarlar 

erıç 1<. ~enç a- tarafından tetkik edilebilir. 

~ ~· 
a ernlen, 

Ruznamci müzakcrat: 
q'~' Q0ı.~1e 1Urk"e _ 
b .. '"' ı._ ~ Pt :ı; 1 - İdare Heyeti ve l\turakıp raporları -
·"'~'~ " ~dal' an önce 

(\, t hk cco nın kıraati, 

t·· '-öllıit -h ve • ınan -
tliıı~d~ • ~lt tl n~lk defa 2 - 936 sene i bilimço ile kiıru zarar be-
hit dqıq 1tı~t~ ız, Ta _ sabının tasdiki, 

dlı ... ll os . ( " U c.ll'ad lllan • 3 --: Idare aza ının ibrası, 
l,~~ ~ ... ,~) hıar~ ayrılıp 4 - idare azasile l\lurakıplarm 936 ~eııc
~ ~~~·~l'~ dtlf ık, Bu - sine aid hakkı huzur ve ücretlerinin 

tesbiti, ~'~tt d ~l'~tıs: hareket, 
~lllti~ l!ti) Pletc g" 

"'~~ . ' dah ore 
tfades· a ziyade 5 - l\lurakıp intihabı, 

ltıden iba- 6 - l\lüddetleri bitarn bulan idare azala-
rının yerine yenllerinin intihabı. 

Ziya Gôkalpin hüviyeti 
Ziya Gökalp, normal bir adam de _ K~zer daha harb başlamadan mağ -

ğildi. Ben onda ayni zamanda iki insa- lub olduğunu anlamış, tıpkı delinmiş 
nın bir arada ya~adığını her zaman gö- bir balona benziyordu ve bir deli gibi, 
rürdüm: Mistik, idealist bir heyecan birbirini tutmaz çılgın planlar kurdu. 
ile kendisini hülyasının dalgaları için- O, kendisin~ başkumandan yapmışt~. 
de bırakan adamla objektif ilim usul- Ve günde bır buçuk saatten fazla harı
lerine hayran olup kafasını yalnız bu ta üzerinde çalışmazdı. Erkanıharbiye· 
usullerle işletrneğe meraklı olan bir in- sinden yalnız iyi ve muvaffakiyet ha-

Bu iki muhtelif varlık onda mu"- herlerini kabul ederdi. Kat'i bir karar 
san... 1 k d 
temadiyen mücadele halindedir. Mese- veremezdi .. Son.~nd~ iş ~r o a ar sar· 

* 
Sonunu biliyoruz. Holanda hudu • 

duna savrulan Kayzer, ömründe bir 
kerecik, bir dakika bile olsun bekletil• 
rneğe alışmamış olan Kayzer Vilhelmı; 
kraliçe Yilhelmina ile nazırları, hak " 
kında bir karar verinceye kadar hu " 
dudda tam 6 saat bekledi ve nihayei 
Doorn'a gitmesine izin çıktı. 

Rumen vapurunun vaziyeti 
tehlikeli 

ı " u bu hareketi bütün kuvveti! pa sardı kı, muşavırlerı, çıkar yolun, 
a, on n e . h 1 - .. .. d Ç k k . d k 

ileri sürmeğe çalıştığı sıralarda karşısı- ancak kendisinın a~ta ı_gı yuzu~ en u ur aya cıvarın a araya oturan 
. h b' idaresindek' f 1 kl başkumandanlık vazıfesınden çekıle - Rumen bandıralı Karmen Silva vapu • 

na geçıp ar ın ı ena ı a- Id - .. 1 ol' 

d
"k ·z 

0 
b 1 d' l ceğini işaa etmekte o ugunu soy e - runun vaziyeti yapılan keşiften sonra 

rı sayıp o senı . , un arı ın er, 
dinler, sonra da birer mantık ameliye- ler. . . tehlikeli görülmektedir. Vapurun sağ 
si ile doğru olarak tasvir ederdi. Fa- Ve o d~. ~em~unı~etle kabul e~tı. tarafı tamamen parçalanmıştır. Kur • 

k b
. , ndan da kendisi bir şeye hü- Harb butun şıddetıle devam edıyor- tanlması ümidi azdır. Fakat gemi kur• 

at, ır } a ki ·ı . k ·.ı· . . .. • k 
t k )•ıkmak istedi mi 0 za- du .. be enı en netıce enoısını gos - tarma şır eti geminin tahlisi için çalı • 

cum e me , ' . . • b' 1 · .. · b'l müsbet bir ilim savfası terdı. Hındenburg dan ır te grat gel - şacaktır. Havaların müsaadesi beklen-
man şıırı ı e J 

haline getirir, tam manasile objektif di: mektedir. 

ı d 
l(S;!dık bir ordu kalmamıştır. Haş ·ı Çeşme önünde oturan Exmoor va-

ve reaıist o ur u. 
(Arkası var) metmeab ne emir buyuruyorlar ... )) purunun kurtarılmasına başlanmıştır. 



14 Sayfa SON POST~ 

'' Son Posta ,, mn tefrikast : 1 03 

Molbtm Cemıl'ln AlubetJ 

IKINCI KlSlM - A. R. 

Çııiçe içine karıştığı yeni Rus hayatını bir türlü 
hazmedememişti. Petersburgun yüksek tabakasına 

mensup insanlar onu, fazla basit bulmuşlardı 

Şu halde, bu kadın baş- sebep de, gerek kendisinin ve gerek 

Rakkase her yıl doğum 
Tankutun evinde kutlulat 

tan başa Rusyayı kana boğmak isti - babasının kalbierinde mevcut olan giz
yor ... Ruslar, Allaha çok şükür etsin- li bir nefrettir. 
ler ki; bu kadın, Rusyanın hakiki hü- -Kime karşı? .. sızıncaya kadar şarap 
lkümdarı olmamış... Eğer olsaydı; e- - Alman tahakkümüne karşı. 
mini m ki, yüz elli milyon Rus.un ka - - Aman azizi m, nasıl olur~ .. Ha-
fa sını, bir kılıçta kesrnek isterdi ... Ne ni bu kadın için Alman casusu, diyor-
dersin, bu filuime? ... du!'} uz. 

Sama kendi kendine: 
- Bu kadın iyi ki genç değilmiş •. 
Diye mırıldanırken. Tankut yan 

gözle bu asil ruhlu zabiti süzmek fır • 
Emma, elindeki notları bir tarafa at- - E .. Biraz evvel dedik ya.. işin satını kaçırmıyordu. 

mış .. uzun bir sigara yakmıştı ... Si • doğ!-usunu söyliyeceğiz ... Yapılan pro- Sirtellanın bu derdli ve ak saçlı rak
garanın dumanlarını savururken, ha- pagandalardan sarfınazar edilirse, ha- kasesi bir müddet döndükten ve bir 
tını koltuğun arkasına dayarnıştı: kikat ~udur: Bu kadının babası, Al- hayli kıvrılıp büküklükten sonra tür • 

man ya Imparatorluğunu teşkil eden k üye başlamıştı ... 
- Senin bu mütaleana karşı .. hem 

varlık arasında, üçüncü derecede, kü- Kesik kesik söylüyordu .. fakat, sesi 
:vet, hem hayır; derim. J h · d' B ll '- ı· di çücük bir hükümdar idi. mparator i- çok azın ı. e iydi k1 ço& iç ıy .. 

- NÇ~~ink:... b b k d k d kinci Viihelm bu hükümdara hiç bir e- derd1iydi .. bütün söyledikleri, içten ge-
- un u.. en u a ını ya ın an k"kl · b' b 'f d · d' 

ta O d b · 'b' t hemmiyet vermez· hatta istihkar et- len o en m ış ır ızhra ın ı a esıy ı. 
nırım. nu, sen e enım gı ı anı- ' ' Ö .. 1 .. · 

d be · 'b' b' h" rnekten bile çekinmezdi Onun için ge- zge soy erken gozlerı kapalıydı. sal)... o zaman sen e nı m gı ı ır u- · Bi k w l w 

küm verirsin. rek bu küçük hükümdarda, ve gerek «- z, uraklıgın ve yoksu lugun 
- Şu halde., senden bir ~ey rica e- Çariçede, Imparatorluk kuvvetinin ta- ço~ukları.yız .. atalarımız buralarda yer-

d · E "\ h kk" .. k h 1 k li bi leşırken ıçecek au aramışlar .. ve kuru-

Bütün faziletler ve hot geçen daki-
kalar unutuluyor. 

Unutulmıyan bir teY var: 
Fenabk. 
Fakat ben, feaalık yapmamak için, 

unutulmağa razıyım. 
Gelecek nesiller beni tel'in edecek-

}erine, adimı anmasalar daha bi olmaz 
mı? 

Haytl, prap içelim, meUi! 
Unutulmak zamanı aıelmiftir. 
Unutulmak istemiyealer, feaalık 

yapmayı dütünenlerdir. 
Haydi, f&I'&P içelim •• 
Kendimizdaı geçelim. 
Mademki unutulacaiız.. ~ Öllce 

keıd luınclmizi unutalım!» 
• •• eyım, mmar.. a umune arşı, ay ıca uvvet r d d- ,_1 d I'- d l .. 

S .. 1 f t t 'di yan u cu. arını u &a ın arın goz yaş-- oy e. ne re mevcu ı . l 1 
S '\ larile ısiatmış ar. Şarap bulmuşken i · htiyar rakkase tekrar ~rap taşına 

- onrar.. , d b - Lutfen şu kadını bana iyice b~r 
tarif etsene ... 

- Haaa .. bak; bu çok enteresan
tlır ... Otur şuraya, karfıma da; beni 
~kkatle dinle. 

Ayakta duran Cemil, koltuğunu bi
raz daha ileri çekmiş.. en rahat vazi
yette yerleştikten sonra: 

- İşte; bu küçük hükiimcların kı
zı da, her türlü gösterişten uzak olarak 

mütevazı bir hayat içinde yetişmişti... 
Diğer Avrupa prensesleri gibi, pek 

çok gezmemişti. Kalabalığa girmemiş
ti. Sarayların debdebeli içtima ve me-

çin, mes u yolcular 1 Bu yolun ucu sarıldı.. fakat, ilk önce yaptığı gi i 
günün biTinde gene kuraklığa daya - hepsini bir yudumda içemedi.. şarahın 
nırsa, o vakit, kuruyan dudaklarınızı yarısı midesine, yarısı yere döküldü. 
ısiatacak bir damla göz y~ı da bula • Ve faraptası elinden düştü .• 
mıyacaksınızl Çünkü, dul kadınlar, Kırıldı. • 
göz yaşlarını öksüz ve yoksul çocuk - Öz ge gözlerini çarak yere baktı: 
lara sunacaklar. Şarap bulmuşken için, - hte, hayat, yere düşüp parçala -
mes'ud yolculari>> nan bir ~rap ka.dehinden daha değer• 

Sama derin bir rüyaya dalmış gİ • sizdir, mellal O naııl yere düşünce 

tu. 
S"'ma gibi .. 

k.. " be ir su up 
ıd•· sız yaşayaına . fl 

verimsiz, ateşsiı 
kek değildi. iJıCI' 

Onun ~Ib dı' 
gi vardı.. bır ~ 

Bu kadına 
'ul Hangi ıne• j(e 

Çünkü. SaıO~ 
cek olan kadın. ~ 
yanın en bahtlı 
olacaktı. 

Samanın 

kadar, hattA 0~dJII 

- Büyük bir dikkatle, seni dinliyo

turn: Emma. 

rasİmine iştirak etmemişti. Onun için, 
koskoca bir prenses olduğu halde, ley

li bir mektep talebesinden farklı değil
di. 

biydi. Dedelerinden dinlediği «büyük arçalandıyaa, bizim ömrümüz de böy- . 
11 

f1 
göçı> ve «kuraklıkı> hikayelerini hatır- le bir anda sönüp gidecek. Biz de yere Sümere geldıkte . . 

Demişti. 

Emma, sigarasından del'in derin j. 
ii nefes çektikten sonra söze gırişmiır 

-Tuhaf şey. 
lamıştı. lçini çekerek. u yandı: düşer aüşmez mahvolacağız.. toprak la başbaşa 

- Çok güzel, çok doğTu söyledin, olacağız .. unutulacağız. inaan olmuf .. , 

tl ı 
- Gel zaman, git zaman .. talih, o

nun mukadderatını Rus Çarlığına iş
tirak ettirmişti. Ve nihayet, Çariçelik 

Özgel dedi. Gel, sana kendi 'arabımı Özge gözlerini ka.pamıştı. la idrak ~~~eg~ .... 
sunayım .. l Yavaşca bir kenara çöktü. O, butun dı-

- Azizim 1.. Ruhiyat ilmin e, ne de
rece& vukufun olduğunu bilmiyorum. 
Eğer bu ilim le az çok bir alakan varsa; 
!;ariçe, senin için çok mükemmel bir 
mevzu olabilir ... Öyle hatırlıyorum ki, 
sana bir defa daha söylemiştim; bu ka

Ö~ge hülyalı gözlerini Samaya çe • Ve sustu. olmağa çalışır • ' 
virdi: O, artık sızmıştı. kesten farklı bir tacını giy~şti ... Fakat, içine karıştığı 

yeni hayatı bir türlü hazmedemem!şti. - Bu gece herkesin talihi kendi ta· Özge uzun yıllardanberi hep böyle bir' 
Se k d. T k ' · d k t Uran birdeli 

Çünkü, Petresburg'un yüksek tabaka
sına mensup 'insanları, onun basit ve 

sına konmuştur, yiğitim 1 n en ı doğum gecesini an ut un evın e u • 
şarabını iç .. ben de elimdeki tası boşa!- lu lar ve bir köşede sızıp kalırdı. di: . fetJ' 
tayım.. Samanın ruhu da kafası kadalj uyuş- - Size bır ~ 

~ının damarlarında müsavi miktarda sıkılgan tavırlarını, bir türlü hof göre-
IAlman ve İngiliz kanı vardır. Babası,! merrıişlerdi. Ve bunun netir.esi olarak 

;(Hey, Darmştad) prensidir. Yani, Al- da, Çarlık asılzadeleri ile Çariçenin a
man .. anası da, meşhur Ingiliz kraliçe- rasına bir bürudet girmişti. 

M ella r Fakat. " Ve içti. muştu. · 
-Eğer yeryüzünde üzüm olmasay- Tankut, Samaya döndü: haber biziın jçıll 

ıai Viktoryanın kızıdır. Yani, bu da İn- - Haaa .. demek ki, Gran Dükle-
giliz... rin Çariçeyi çekememezliklerİ buradan 

-Ay, Çariçe, Kraliçe Viktoryanın başlıyor. 
lorunudur, öyle mi?... - Acele etme ... Daha ortada, çeke-

• memezlik yok. Sadece bürudet var ... 
Çekememezlik, sonradan başlıyor. 

- Yaaa ... Sebep} .. 

dı, insan eksik olarak doğardı. Şarap, - Ne dersin sen Özgenin söylediği yok ki · 
· 1 1 h d' b k Sama başılll ınsa oğ unu tamam ıyor.. ay ı oş tür üye.. • 
vakit geçirmiyelim .. ve kendimizden - Beni çok düşündürdü. Şimdilik Uran çok 
geçeceğimizi düşünerek korkmıya • hiç bir şey diyemem. 
lım. Bunu düşünsek de neye yarar~ Tankut güldü: 
T alih, ağır ve ezici adımlarla sırtımız- - Şimdi bir şey diyemezsen, yann 
dan yürüyüp geçecek .. nasıl olsa, he- hiç bir şey söyliyemezsin 1 Çünkü bü • 
pirniz toprağa düşeceğiz. tün bu sözlerin ancak bir gecelik değeri 

Saına 0 güne kadar kadınlarda de • vardır. Yarın bunlardan hiç birini hatır

-Hem de, en sevgili torunlarından 
biri... Onun için, Çariçe tam rnanasile 
İngiliz mürebbiyeler elinde yetişmiş
tir. Ve .. doğrusunu söyliyeyim; bir Al
mandan ziyade, bir lngilizdir ... Buna 

ğil, en bilgin erkeklerde hile bu kadar lamıyacaksın 1 
- Sebep, şu ... Çariçe, muhitindeki derin düşünen, bu kadar güzel söyll • - Evet. Mademki her şey unutul • diyoruz artık· 

bu soğukluğu hisseder etmez, derhal yen bir kimseye rastlamamıştı. Bu ne mağa mahkum.. belki de hatıriaya • n uz r _Jıli' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••........ kendisini taparlamalt mecburiyelini his tatlı konuşan bir kadındı! Sözlerinin mam.. Sama ~ 

1 setti. Ve bunda da. cidden muvaffaki- ruha öyle tatlı, sıcak bir akışı vardı ki.. _ Özge yanılıyor, Sarnal O hayat- kalktı: ..Jt 
Bir Doktorun yet göstermişti. Az zaman zarfında, Özge tatlı tatlı konuştuktan sonra, ta çok kimselerden fenalık gördüğü _ Ne diyDPl 
Günlük Perşembe hakiki bir İmparatoriçe oluvermişti ... yeni bir türküye başladı: ~ için, yalnız fenalığın unutulmıyacağı- gidiyor ınuY~ t. 

Notlarindan Alis, yani Çariçe .. güzeldi. Müessirdi. «En kuvvetli sevgiler unutuluyor.. nı sanıyor. Halbuki fenalık da her şey e~ • 
(*) 1 u1 - Evet.. , 

--::--~----....;,--~ Asıl karakterini bulur bulmaz, kendi- En derin ıztınb ar unut uyor.. gibi unutulmağa mahkumdur. Eğer s· · l}r • 
A • • d •• P ----1 H lıkl t 1 . k d · 1 d .. d" gelmiş. ızı - -·~ RJln O uatrin sine şahane bir hal gelmişti. Yakar ve aıta ar unu u uyor. ben şimdiye a ar ınsan ar an gor u- Sama 0111~ 
( Kalb tıkanıklığı) azarnet kesbetmişti. Fakat tavırların- Ölüm acılan unutuluyorlm. .. ğüm fenalıkları unutmamış olsay - dire uzandı: oı.:f 

da, göze batacak en kürük sahtelik Bütün iyilikler unutu aga mah • dım,...s.imdi bana fenalık yapan adam • __ Kabı'l cles .. • Bu sıralarda orta ynşLa denllecek de- Y ~ 
recede olanlarda bu hastalıktan ölüm görmek mümkün değildi ... Çünkü ze- kUm.. ların hiç birisi~in yaşamaması gerekti. da i_lten GucJe-
vak'nlan tesbit edllmcktedir. kası, kendisine böyle bir karakter ve- - Bunların hepsı hayattadır. Ve ben on· 

(Anjln dö Puatrin) kalbi besllyen bir recek kadar keskindi. Kendi mevkii-l 7tı..T.Mb l l ların bir çoğunu affetmifimdir. Bence maJ. 
şfryanın tıkanmasından ileri gelir. Ve nin ne olduğunu anlar anlamaz, bunu .H/U e C unutulmıyan bir şey var, Sama: Aşk. -----.::. 
ekserlya umumi damar katılı~ ve tansı
yon yüksekll~l ile çok alakadardır. 

Göğüste kalb nahiyeslnde aRır ve 

herkese de anlatmak. istemiş; ve bun- Eczaneler Sama hafif bir göğüs geçirdi .. 
da da muvaffak olarak karşısmdaki- Bu ~ece nöbetcl olan eczanelu •unlar- Başını sallıyarak Tankut'un yüzüne ·------:. 
leri n başlarını birer birer eğecek kadar dır: bakı;.ı.: 

hastaya ölümü derhal hatırlatacak şld- k d .. t · .: H ttA · d t 1 ih tl d kiler- D w ·u ret gos ermış~... a a, ış o ere· stanbu c e n e · - ogru .. 
deUI blr a~ı lle başlar. Hastanın rengi ceye gelmişti ki; İmparator bir kapı- Aksarayda: <Şeref>, Küçükpazarda: - Hem de ~ok doğru. Eğer bunun 
sapsarı olur. Soğuk terler her tarafın;. h tl Be azıtta ( 

dan girerken, ekseriya Gran Dükler, <Necati A me • Y : AsadorJ, aksini söyliyen varsa.. eğer candan 
lstlla eder, nabız bozulur. Yetişlln·ezse I d l Emlnönünde: (Hüseyin Hüsnü), Alem-
bir kn" dakika i"lnde feci AklbeU lntaç vaziyet erini eğiştirmeğe üzum gör- sevmicı de, sevgilisini unuttuğunu söy-,. .. 1 darda: (All Rıza), Şehremlnlnde: <Na- T 
eder. Maamııfih bütun anjln do- puatrın- medikieri halde; mparatoriçeyi görür lem1~se .. bu, yalandır. Kendini aldat -zun), Karagümrükte: (Kemal), Samat- T 

lerin krizleri boyle de~lldlr. Daha hafif görmez, bir topçu çavuşu gibi dimdik yada: (Teotııosı, Şehzadebaşmda: (Ünl- mak için söylemiştir. Aşk unutulmaz, 
olur. Yol yürürken, yoku.ş çıkarken gelır 1 durmak lüzumunu hissetmişlcrdi ... Bu versite eczanesl), Eyüpte: <Arll), Fener- Sarnal Ben çocukluğumda sevdiğim 
ve ancak lstırahaUe durur, Tasall u bu şira kadın bunları nasıl yapıyordu~ .. Sert- de: (Vltalil. Fırat dillierietini bile unutmuyorum. 
In, şeker hasınıısı bazan eski bir trcngt, lik ve huşunetle miL Asla... Bilakis Beyo!lu cihetindekller: Belki sen de fimdi Elam kızlarını ha-
çok sigara ve nlkol kullanmak anjln dö Çariçe; o şahane ve haşmetli vakarına Beyoğlunda: (Kanzuk) ve (İsmet}, tırlamışsındırl 1 

1-p_u_a~tr~in~i::-n-sa~yı~lı-se=-b-ep-:-l-cr_ın~d~e-n_d_ır_. ---1 rağmen, çok tavazu gösteriyordu. O Taksimde: <Nlzamettlnl, Kurtulu.şta: • * • -7-~--. 
<"> Bu noUarı kr ip saklayını:z, yahut sadece, artık muhitini nasıl idare et- (Necdet)' Beşlktaşta: <Nall Hallt). 

bir albüme yapıştırıp kollek!dyon yapın17.. rnek lazımgeldiğini biliyor, ve ona gö- Üsküclar, Kadıköy, Botaziçl ve Adala.r: 
Sıkıntı zamanınızıla bu notlar bir doktor re hareket ediyordu... Üsküdarda: (İttlhad), Adalarda: (Ta· 
rl"t Imdadınıza yetl~bRir. 

(Arkuı var) JULI), Sanyerde: (Asa!). 

Yeni bir haber: Gudea, 
Sama'y• çagrıyor ... 

Sama, ihtiyar rakkaseyi dinlediği 



Sayfa ıs 
~============================~~~=-~--~---~~~~================~ 

SON POST~ 

Müdürlüğünden: 1 
S tldi liıtede ölçü ve mikdarı yazılı u240n kilo iyi cins 

IIIIJs:n ~~~acaktır. 
" -._ tarihınc rastlıyan Çartamba günü aaat 14 de Ka

Yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla • 

;:.:::0~ her gün aözü geçen Şubeden alınabilir. 
.. 1~ IÇin tayin edilen gün ve saatte o/o 7 ,S pvenme 

koıniayona gelmeleri ilin olunur. «390» 

~ ** 
~~.,.~ ~· çıktıkça verilmek pr.l:rle 1500 adet boq 

"'- tanhınc rastlıyan Salı günü saat ı O da pazarlık· 
'~ hıalları görmek üzere her gün Cibali F abrikamıza 
~~ gün ve saatte o/o 7,5 güveome paralariyle 

Illi leva.zını ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğünde-
raeaatları. cc519n 

~ ** lhucib' 
~~ ınce 1000 litre küulü mutlak pazariılda aat ın 

~ 191Jltg37 . L.:,.le ~b. tarıhine rutlıyan Cuma günü saat ıs de Ka-
~~ler Yaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
: ~ ~atasıı olarak hergün sözü geçen tubeden almabllir. 

.. ~ a.l &tlık i,.ı'n t . dil .. Of 7 s .. e ""'~l t T ayın e en gun ve saatte 70 , guvenm 
tçen koınisyona gelmeleri ilan olunur. ((527» 

l'tıı-

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Yılbaşı piyangosunda kazanamıyanlaral 

fJermayesı Llret 700,000,000 
1htıyat akçesl Llret 1U,769,05t,ao 

Merkezi İdare: :ı.rlı.ANO 
İtalyanın batlıea tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İnitltere, Lıvıçr .. Avusturya, lılae&• 
ristan, Yuaoaıavn. Romall1' Bul· 
&aristan, Mısır, Amerika cemahlrt 
Müttehldesl, Brezllya, ljill, unııuay, 

Arjantın, Peru, &kvatör 'M 

Kolum.blJada 
AfilJaQ'Onlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZI 
Galata Voyvoda caddesi KaraköJ 

Palaa (Telef. MMl /2/3/4/5) 
&ehir dabillndekl acıenteıa ı 

İstanbulda : Alliemelyan hanında 
Telef. 22900 11!1ıtı2/15 Beyot -
hmda: İatlklll caddea Telet. ü048 

İZMiRDE ŞUBE 

Fatih icrasından: 

Bir deyinden dolayı mahcuı ve paraya 
çevrUmesine karar Ter1len ı ceviz karyola, 
ı konsol, ı konsol aynuı, ı elbise dolabl, 7 
tahta sandalye, ı ıru .ooası, 9 parça kana
pe takımı, ı orta maaa.sı, 3/2/37 ça11amba 
günü saat 10 da Saraçhane bqında hamam 
karşısında alent mUzayede lle satııacaJından 
tallp olanlarm mahalll mezkfu'da memuru- • 
na müracaatları Uan olunur. 

, Doktor 

müjde. 

-Hl~-siz 
HE~ BiZ 

1 1 

SEVINECEGIZ 

, 1 ~ 1 

CEKILIŞ TARIHI 

tQ il• ~ bınlerce kişiyi zengin etmiştir. 
ikr . • de 11/ Şubat /1937 dedlr. 

'1· lbrahlm Zatl Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 nurnarada hergUn 
O~leden sonra hastalarını kabul 

' .. eder ..... 

'J~BAT flJ 

ıs. arruye: 50.000 00o liradır ... 
te ' 12.00o 
~ 20.00o) li • 10.000 Uralık ikramiyelerle (10.000 
«\ J{ '/'. ralık iki adet müklfat vardır. 
~ h • 

. ttkes 71 
_ı-. eı. lıiiJ bulunınal Subat /937 günü aktamına kadar 

Sonra b'l ıdır. 
ı et u · zenndeki hakkı sakit olur ... 

"~"~paya talebe 
~onderiliyor 
"·l etkı· k A E ..... uı k ve rama nstıtusu 
aı~: törlüğünden : 
l' alta .. 1 • 

" alipJe . gun en uzablmı,br 4'' tın .dikkat nazarianna 
~)\ ft3Q~Iai ve. c( lO>) jeol~g y~irmek ~ ~ 
-a.~ I:L ebe \alıaıJe iÖttdeıileceldır. J.trliLıria vaiJ• 
_ ~ -.ztındır . 

...... ~~ek bbili,eıte w ........ -
~ol~ yapılacaktır.)) 
•ıa ~ ~ Franaızca, Almanca, İngilizc• dilleriQdea biri

'te.ı -..~ 
' ---~-~e2 ~ ~ ~ ~ S den yukarı olmamak. . 
~~ ıaa, · .. ipn mifaabaka imtiham 26 fUhat ~937 ve 
~~ ııı·· Ilinlerinde Ankarada M. T. A. EoatitüaGnde 
~~~ ~ka imtihanJannda kazanout olmakla beraber 
~ ~ ~ ettikleri derece itibarile Maden mübeDCiialiği 
~ ~~- ''10)) arasında bulunmak prttır. 
~ ~ için imtihan: Hesap, heodete, cebir, mibanilc, 

"'~ • 1~ diJlerden birinden. 
l ltiııı ~: Ri yaziye ccheodeae, cebir)) hayvaııat, ne-
~ '" ~e Yukarıda yazılı dillerden birinden yapıla-

~~ olonıar, ileride tahsil müddetleri lmdu .....,. 
IL_. '~ bu hususta m~ellefiyetlerini tevs~ ~ek 
~ ~ ........... ve lıwıun içm de muteber kefil loole-

~ : Son lllüracaat 20 Şubat 937 Cumartesi öğleye 
~ _ S kadar, 
~ L~~ llluayene26 Şubat 937 Cuma 
~ : ~an 27 Şubat 937 Cumartesi 

011 llliiracaat 27 Şubat g37 Cumartesi 6ileye 

'-.. S kadar 
~ t..... l.nılı~ llluayene 1 Mart 937 Puarteai. 

'~~-:ı . 2 Mart 937 Salı 

!ılı\_~ <Gı.ı..un;, lıiillliihol ............. melctep ...... 
~ ~~li birer suretlerini 4 kıt'a fotoaraf Ye efi. 
~ ... erine kadar Ankarada M. T. A. Enatitüaü 
~.~ ~l'ltıeleri ve ublıi muayeneleri için de tayin e-

' e\'Vel Bay Huan apartımanındaki Eoatitü 
olınıUr. u89>) ((3ı8n 

Beşiktaş icra d.alresinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hac· 

ze alınıp paraya çevrilmesine ka 
rar verilen 60 lira muham • 
men kıymetli bir adet (Harison) 
markalı çorap makinesinin telliliye ve 
ihale, pul resimleri müşterisine ait ol· 
m8k üzere Cibalide Küçükmustafapa • 
§8 caddesinde 88 No. h dükkfm ö· 
nünde satUaea~dan 29/1/937 tari • 
bine tesadüf eden cuma günü 10 dan 
12 ye kadar mahallinde hazır buluna • 
cak memuruna müracaatlan Uan o • 

lun ur. 

Sabf y;ri Piyango bayilerife Yeni Postahane kartısında Erzurum Ha 
nmdaki Cemiyetin Ilan ltleri Bürosu dur. ul 07n -

Akay Işletmesi Müdürlüğünden : 
Haliçte Unkapanı köprüsü yanmda demirli ve ldaremizin mali bulunaa 

Haydarpaf& vapuru ·~ arttırma ile salılığa çıkarılmıthr. 
Arttırma S/Şubat/937 Cuma günü Akay tefler encümeninde saat lS de 

baflıyarak 16 da ihalesi yapılacağından talipterin ••rtnameyi görmek üze. 

re ifletme ,efliğine ve o/o 7,S eüvenme ve arttırma paralarile o eün encö 
mene eelmeleri. cc460)) 

• 

OksUrenlere: liATBAN &AKKI I KBBII 



SON POSTA 

Zafı umumi, kansızlık ve kem ·k hastalıklarına şifa 
tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve 
ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler . 

Nezle, grlp, 

Harareti sür'atle düşürür, 
6şütmeden ileri gelen ra
hatsızlıJdan önler, mideyi 
bozmaz , kalbi yormaz , 

böbreklere zahmet 
vermez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal ağ
nlarını durdurmakta kat't 

tesiri haizdir. 
Icabında günde 3 Kato alınabilir. 

Gripini Tercih Ediniz 

Türk Hava Kurum·u Aydın .Şube~inden: 
Kurban bayrammda Aydın ve mülhab.bndaıı toplanacak deri ve bar

saklar 25/1/937 tarihinden itibaren yinni gün müddetle açık aıttırmaya 
konmutlur. 

15/2/937 pazartesi günü saat on sekizde kat'i ihalesi yapılacaktır. Is
tekiiierin Türk Hava Kurumu Aydın Şubeaile Istanbul Şubesine müracaat
lan. <e457n 

Tarat baçaklerı 
SERT SAKALLARI 

YUMUŞATlR 
ve cildi pamu'k gibi yapar. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

Zonguldakta: Havzai F ah mi ye 
Müdürlüğünden: 

Kozlu mevkiinde mevcut iki kömür tahmil oluğuna iki doluya ve 
geriye iki boş arabayı aynı zamanda sevketmek ve icabında 20 dolu 
arabayı birden tahrik etmek üzere nihayetsiz halat sisteminde i~liye· 
cek bir mihaniki sevk ve manevra tesisab vücude getirilecektir. İhalesi 
açık eksiitme ile yapılacak olan bu tesisata ait bütün mihaniki aksam, 
malzeme ve montaj müteahhide ve buna müteallik inşaat, hafriyat 
vesair müteferrik ameliyat dairemize ait bulunacaktır. 

ihale olunacak olan tesisat kısmı için tahmin olunan keşif bedeli 
gümrük resmi Havza Müdüriyeline ait olmak üzere 4865 lira olup 
bunların milfredatı ve umumi planı ile şartname Havzai Fahmiye Mü
dürlüğünde ve İstanbulda İstanbul Mıntakası Maden lrtibat Memur
luğunda görülebileceği ve bunların üç lira mukabilinde alınabileceği 
gibi vaziyet mahallen tetkik edilmek üzere daha ziyade tafsilAt ve 

· izahat da alınabilir. 
Talip olanlann, bu tesisatı vüc'ude getirebilecek kabiliyet ve ih

tisasda bulunduğunu gösterir vesikalan haiz bulunması veya Fen Ku
rulumuzca bu kanaatİn tahassül etmesi §artile bu tesisat hakkında 
J<endilerince tanzim edilen kat'i planlan, işletme izahnamesi ve ma
kine, mnlzeme müfredatını gösterir cedvelle birlikte Zonguldakta 
Havza i F ahmiye Müdüriyelinde teşekkül· edecek komisyona miiracaatla 
3/2/937 tarihinde saat 15 de yapılacak olan ihaleye keşif bedelinin 
~o 7,5 teminat nkçesi veya Banka mektubu veya Ergani, Sivas, Er-
zurum tahvillerile bir li i-. te iştirak etmeleri. "401, 

• 
BIR AY E. VVEL 

BENi 

.. /(!JR!JAG.4 
DERiLi 
KAlliN DiYE. 
ÇAGIRIYORL ARDı 

'Imdi Ise, 
cildim t•r•n• hayret bir 
derecede •ç•k ve tazedlr. 

Çirkin bir tene malik olan biıilerce 

kadınlar; bu yenı Te basit tedblr saye
sinde on be~ gün sartında açık, taze ve 

yumuşak bir clld ııahibl olma~a muvaf
fak olmuşlardır. CUd mütehaSSlsları, se
nelerdenberi, clldi tastlye etmek ve yu
muşatmak için en tabU tedbir olarak su
reti hususiyede istihzar edllmlf taze kre
ma ve musa!!a zeytinyagı ta.vsiye et • 
mektedlrler. Bu unsurlar, bugün (ya~sız) 
beyaz rengindeld Tokalen kreınlnln ter
kibinde mevcuttur. Bu krem mesamata 
nüfuz ederek • sabunun temlzllyemed1~ 
bütün gayri sat maddelerı erltır, siyah 

benler zaU olur. Beyaz rengindeki Toka
lon kremlnin, mesamelerl kapatan, clldl 
gençleştirerek beyaz ,yumuşak ve nerınln 
kılan mukavvi ve besleyici unsurlan da 
vardır. 

•TIFOBILd 
Dr. lh•an Sami 

'I'ifo ve paratito hastalıklarına tu
tulmamak için a~zdan alınan tito 1 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr • .,1 

aa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2>. 

İSTANBUL 

han fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santizn) 
sayılır. 

z - Sahifesine göre bir santım ilin 
fiatı şunlardır: 

Sahlfe 

• 
• 
• 

: 1 - '00 kurUJ 
1-250,. 

1- 200 • 

• - 101 ,. 

Dl~er yerler : 6i • 

- 31 • Son sabite : 

l - Bir santirnde vasatı (8) keli
me vardır. 

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

• er ın 
saldıran 

abıhayatı ve 
mikrobların 

R 
A 
D 
V 
o 
L 
• 
1 

N 
Binlerce ağızda ebedi bir ilkbahar 
Dişierinizi günde iki defa onunla 

ve bu neticeden emin 

Daima 

Askerlik 
Bugun her mmet siH\hlanıyor, her devlet h~rb"yt 

idrnan harekctlerıııin, spor oyunlannın gıtyesı 1 
kuvvetli olmaktır. . tdlf· 

Bugnn askerJik bilgisi, bilgilerin en ehemmiyetliS 
Veysel ünnvar turarından yuzılıp Hilmı Kıtaphııı_ı.e ..• s.>irı 

11
.,.. .. 

mın (Askerlik Bılgisı) en yeni esas,lara gOre 
sılınıştır. -•k 

Bu kitubı kız ve erkek bUtUn geı1cler, btıtnn bııA 
çok temiz basılmıştır. Içine 60 resim ve krold kon r 
için (50) kuruştur. Çok alanlar n . yrıca tenzıliH yapılı · 
caddesindı:, Hılıni Kittıphanesı . 

Türk Mimarl8 
TUrklerio en bUyük ve rnuhte..,em smı·at ese• 

marlık hakKında gösterdikleri harıkalnrdır. Bu 
de getiren Mimar Sinan, mhner Davut, mimar Kasırtı 
Ostadlnrııı tercnmei hallerile eserleri hakkında .H 
rına göre toplanmış gayet mühim tarihf ı~ı . 
eserdir. l\fuhurriri ınnverrih Bay Ahmet HefıkUr. 
tabevid1r. Fiatı 50 ku r. 

~OMATiZMA PiMANOL 
ile derhal geçer. Ütütmek
ten, bel, diz ve arkaya 
riren ağrılan hemen keser 


