
a i etle i gön 
ANTAKYALlLARlN İLK TEŞEBB0SLER1 

M·· şahitler, fetkikierine hiç 
kimsenin müdahale 

e·demiyeceğini söylediler 
Suriye ve Fransız memurlarının "Alevi, diye hitap 
:!!_ik/eri kütle tamamen Türktür. Bu kütlenin eski 
Hititler oldukları anlaşılmıştır. Suriyeden geliriilen 

aşiretler/e müşiıhitler aldatılmak isteniyor 

ı Avrupa hattında faaliyet başladı 

Memleket içinde Devletin 
işietmediği bir 

tek ray bile kalmamıştır 
Dünden itibaren Avrupa hattında da Devlet trenleri 
işlemeRe başladı. Dün a~am Edirneden ilk tren J!eldi 

1r 1 
Atatürkün ·ı 

Hatay erkinliK binasına bayrak çekildiğl ab Dartyolda 
yapılan merasimden bir intıba 

B.;ayas 1 .. (li~ust muhabirimizden)- 1 Mahalli hükfunetin bütün menfi ted 
k ı t'ı ~f muşahıtlerin bugünlerde tetki· , birlerine rağmen Türkler vaziyeti ol· 
t ~n daşlayacak,lan haberi Antakya ve tluğu glbi müşahitlere anlatmakta bir 
ds en erunda büyük bir heyecan uyan ,an çekinmiyeceklerdir. 
ı;~ıştır. İstikiAline bir an evvel kavuşmak is· 

1 
urkler müşahitleri sabırsızlıkla bek teyen Sancak Türklerini, her ne baha 

em~tedirler. sına olursa olsun, haklarını müdataaya 
1 Dıger taraftan Vatanller bu son gün \aznietmişlerdir. 
~~~~r faau~etı~rini yeni~en arttı.rmış· Antakyalilarm ilk teşebbüsü 

. . · Surıyenın muhtelif yerlerınden 
getırılen Arap aşiretleri Türk köyleri· Adana, 1 (A.A.) - Milletler Ce .. 
ne ~erleştırilmektedir. Bu suretle mü· miyetinin, Antakya işlerini tesbit için 
:ah~tler üzerinde bir tesir yapılmak is· gönderdiği heyet Yeniceden geçerken 
enılmektıedir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Eyüpteki yangın 
Yangını çıkaranlar me~ kuf, ateşin genişlemesine d ük
kan· ardan birinin gizli benzin deposu olması sebebiyet 
verdi. Eyüpte itfaiye grupu bulundurulması isteniyor 

1eşekkürleri 
İstanbul, 1 (AA.) - Riyaseticum· 

hur umumi katipliğinden: Yılbaşı mü 
nasebetiyle memleketin· her yerinderı 
gelen ve vatandaşların samimitemen 
nilerini bildiren telgraflardan Ata· 
türk mütehassis olmuşlar ve teşek· İlk milli tren İstanbuldan hareket ederken Sirkeci eannda yapılan merasim 
kürle~inf . ve ye~i yıl için saa~et di· İstanbuldan kalkan ilk miill trenle ı ması demek, eski konsepsiyonun orta· 
leklennı ile~meg~ Anadolu AJansıPl 1 ,ayni saatte Edirneden hareket eden dan kalkıp yerine yenisinin kaim ol· 
memur etm~lerdir. tren dün a]qaın şehrimize gelmiştir. ;nası demektir. 
~====::::::::;;· ;t;::::;=;:::::::::.J Devlet Demiryollarının ilk treni lle Y-eni doğan konsepsiyon, Cumhuri 4 

" Harp muhtemel, 
Berlin her şeyi 
göze alm1şt1r , 

dün Edirneye Nafia Vekili Ali Çetin· yet hükUmetinin ve Tilrk milletinin 
kayanın selamını götüren Devlet De- e~nomik kalkınmasını istihdaf edca 
miryolları uınum müdürü Ali Rıza bir ve yalnız halkın menfaatini herşeyin 
muharririmize şunları söylemiştir: üstünde tutan bir m'illf ve halkçı kon• 

«- Şark Demiryollarının satın alın· sepsiyondur. (Devamı 3 ncü sayfadft) 

Bu günkü jimnastik sistemimiz faydalı mı? 

Doktorlar ne fikirde ? 
Ingiliz gazeteleri, sulhun 
anahtarı Almanyanın Mazhar Osman "Bize sp o ra yakın jimnastik lazım. Türk 

elindedir, diyorlar gencine düdükle lsveç jimnastiği yaptırmak bekledigimiz 
t.ondra, 1 - Beynelmilel vaziyeti faydayı temin etmez 1, diyor 

uzun uzadıya tetkilc eden Daily telegraf Mekteplerimizde tatbik etmekte ol· ı 
gazetesi, sulhun muhafazası anahtarı· duğumuz jimnastik sistemlerinin fay· 
nın şimdi Beriinin elinde bulunduğunu dalı olup olmadığı hakkında b8.\lladığı· 
yazarak diyor ki: m ız ankete devam ediyoruz. A~ağıda 

(Devamı 3 üncü sayfada) doktorlarımızın bu mesele hakkında 
verdikleri cevapları okuyacaksınız: 

Yugoslav- Bulgar 
paktından sonra 

Doktor Mazhar Osman diyor ki: 
- Bugün tatbik etmekte olduğu· 

muz jimnastik sistemi hakkında ne 
düşünüyorsunuz} 

- 1914 senesinden evvel nefYetti-
Vreme, Bulgarisianın ği m {Sı h hi hi tabeler) ünvanlı bir ese· 

Balkan Antantına rimde bilhassa Balkan harbinden son-
yaklaştığını yazıyor ra Türklüğün ve Türklerin yükselmesi 

.. için beş muhtelif mevzu seçmi~ ve bu 
Belgrad 1 (Hususı) -Bulgar- Yu l h kk d d" ·· d'"kl • · 

k k b k 
'k h mevzu ar a ın a uşun u erımı 

goslav dostlu pa tı, azı te nı u· l\1 1 d b' · d T" k · k k d yazmıştım. evzu ar an ırın e ur -
susun ikmalınden sonra, pe ya ın a 1 .. w 1.. I h kk d h f 

d·ı k . uge azım o an esas a ın a ı zıs-
ilan ve neşre ı ece tır. hh k "d 1 • d b' · · d ("d 

(D ıs · . f d ) sı a aı e erın en ırının e ı • 
evamı ıncı say a a .. . . 
-"'- ,_- ~= . man) olduğunu soylemıştım. 

Em tak ,====(D=c'='a=n=u=t=2=in=c=i =sa=y=fa=d=a=)=====Do=k=t=o=r=M=az=h=a=r=O=sm=an===' 

Bankasının 5000 
Lirası bulundu 

"Son Posta, da yeni bir yaz1 serisi -

ı m1zda 
ı dan 

Geçenlerde Emlak bankasında bir 
y d"kkan ar biri F . . anan ~ . .. .. : vak'a olmuş, 3 aylık avanslar tevzi e-

ecı bır yangın vılbaşı gecesini Eyup ı sınde, ahçı Abdurrahmanın dukkanm- d"l' k ed I d S t suıta " . . . ı ır en vezn ar ar an erme servez· 
. nlılara haram etmi..fir Bir muhar da Musa ve Hayrı adında ikı adam ça· d l . k d' . 5000 ı· k 

rıriın· · .. 11• • 1 · d ne ar zzetın en ısıne ıra e · 
ızın dun Eyüpsultandaki bu yan· lışmaktadır. Bu adamlar, gece erı e, • . ·-. . . . . 

gın hadisesi etrafında yaptığı tahkika· çalıştıkları dükkanda barınmaktadır • sık para verdıgını ı~dı~ etmı~. servez-
tın tafsilatını aşag· lar nedar lzzet de bu ıddıayı reddederek 

ıya yazıyoruz. · .•. .. * Yılbaşı gecesi, eğlenmekten dönen Serınede verdıgı para~ın tamam oldu-
E~upsultanda, Camiikebir mahalie· , (Devamı 15 inci sayfada) (Devamı 15 incı sayfada) 

Dalkavuk, palavracı, ukala, pısırık, yobaz, cimri, 
sinsi, mütehassıs, deli 

Yazanlar: Cevat Fehmi, l1met HulU1i, Naci Sadallah 

Yarın ~ başlıyoruz 
_____ ) 



-
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Hergün 
-~·· -

Şark Demiryolları 
Devlet eline geçerken 

--- Yazan: Muhittin Bir&eD' T ürkiyeyi Avrupaya bağlama"Kta 
\. olan Şark demiryolları da Devlet 
Demiryollan arasına kanştı ve bu 
suretle bir aralık Orientbab Geselsc , 
haft, sonra da Chemins de fer Orien • 
teaux isimlerini taşımış olan evvela 
bir lıı.ac;a, sonra da bir .i§letme §irketi 
tarih oldu. . 

* Bu demiryolu, Türkiyeyi Tanzimat 
usulünde Avnıpablaştırmak isıiyen 
Tanzimatçifarın eseridir. Bunların piri 
olan Ali Paşa, sadrazamlığı esnasında 
'İstanbulu Viyanaya bir demiryolu ile 
•Jxıi!iamak istemişti. Bu işi zamamn 
,nafia nazırına havale etti, o da bu hat-
tı inşa edecek bir şirket araımya baş • 
ladı. Evvela bir Belçika şirketi bu işi 
üzerine aldı; o zaman Avrupada ser -
rnaye bugünkü gibi bol olmadıktan 
maada, irat ka'biliyeti şüpheli olan 
böyle bir hattın inşasına gelinciye ka
dar Avrupada daha pek çok girişilecek 
k:ırh inşa teşebbüsleri bulunduğu için 
bu Belçika şirketi işin içinden çıka· 
madL O zaman ikinci bir şirket işi ü· 
zerıne aldı ve bükflmetle anlaşarak, 
beher kilometre başına 14,000 frank 
garanti şartile hattın inşasına teşeb -
büs etti. Fakat, hattın inşasına baş .. 
landıktan sonra işe Avusturya • Macar 
sermayedarları alakadar oldular ve 
imtiyaz sahibi oran şirkete kilometre 
başına 8000 frank kadar bir para ve • 
rerek demiryolunu ellerine aldılar. 
Ondan sonra d~miryolu da inşa edil -
rneğe başladı. 

Bu demiryolu münhanileri ile meş· 
hurdur. Bizim kilometre garantisi ile 
yapılan bütün hatlanmız gibi, bu hat
tı inşa eden şirket te münhani üstüne 
münhani yaparak bu hattı uzatmıştır. 
Zamanın bu gibi işlerle alay eden ru· 
hu, •bu hattın her münhanisi, hisse .. 
darlara Avrupanın güzel bir köşesin
de güzel bir villa hediye ediyor!» diye 
eğlenirdi. 

Hat, ona bir villa, ötekine bir villa 
hediye ederek uzadı gitti. İstanbuldan 
Filibeye, Sofyaya ve gene İstanbuldan 
Selaniğe, Mitroviçaya doğru inşaat 
ilerledi. 

* 

Bazı adamlar serveti ve muva!fcı· 
kıyeti talihten be.klerler. Muayyen 
bir zamanda gelip çatacağına inanır· 
lar. 

(s z 

Talih hakikaten mevcuttur. Bazan 
ve hiç beklenınediği yerde gelip ça
tar, bazan da hiç görünmez. 

AS 
:;:a:l/a!eörütmemtş ~.-H-E-RG_ü_N -BI-R -F-lK-RA-· 
Hazırlanıyor 

Kaleminden kan damlıyo 
Kendinde büyük bir istidat se -

zen ~enç §Birin şiirlerini okuyan 
Muhiddin Birgen: 

- Bu gencin, dedi, kaleminden 
kan dam1ıyor. 

Bu söz bizi şaşırttı: 
- Ne diyol'5un üstatT 

• 

- Kaleminden kan damiıyor, 
dedim, yaptığı edebiyat dnayetinin 
kanı damlıyor. 

·----------------------· Dünuan ın 
En marifetli 
Köpeği 

Breyv, resim· 
de gördüğünüz 
köpeğin itmidir .. 
lngilterede, yük· 

Talihi ayafımıza kadar getirmek 
her birimizin elindedir. Çalışıruz, öğ 
reniniz, talih mutlaka gelir, tembeJ... 
lik ederseniz talih hiç görünmez. 

NDA) 
Ingiltere Kralı 
Armasını kendi 
E/ile yaptı 

7 Ikincikatlun Holandalılann milli aek aoayeteye Yeni Ingiltere Kralı Majeste altıncı 
bayram günleri olarak. kabul edilecek· mensup bir Lor· Core, ağabeysi gibi her işini kendisi 
tir. Bunun aebebi ,udur: O gün, Ho- dun yanından as• gören bir kraldır. Usulden olduğu ü-

Sözün Kısası 

Yalnız biz mi ögrenelim? 

lamet HuiGal 

B iz gazeteciler için de bir rnek • 

tep açılacak. Biz de mektebe P 
dıp al~ylı olmaktan kurtulacağız .. 

Madem ki mektep açılacak. Maderd 
ki bu mektebe gitmiye hepimiz icbd 
edileceğiz. Biz de hep beraber giden 
ve öğreteceklerini öğreniriı. 

Buna diyeceğim yok. Fakat bu rnek•. 
tepten daha lüzumlu bir şey var. 

Gazetenin ne olduğunu öğretmek .. 
Gazetecinin gazetecilik bilgisi aı 

ını? Olabilir .. Fakat gazetecinin tema• 
sa geldiği insanların çoğunun da ga "' 
zete ve gazeteci hakkında bilgisi, ga • 
zetednin gazetecilik hakkındaki bil • 
gisinden daha çok az. 

lllalettayin bir muhabir, ht•r hangJ 
bir sua}i sormak için b ir yere müra ~ 
caat ediyor; müracaat ettiği yerde a 
yerin büyüğü vardır. A1elekser bu bü .. 
yük gazeteciyi yanına almıyor. Kapı• 
sında bir çok zaman beklettikten ~on• 
ra yanına almış olsa bile gazeteemin 
sorduğu ve sormakta haklı olduğu sua .. 
le bir cevap vermiyor; çünkü neden'lı 
Gazeteciyi bilmiyor. Ka~ısma gelen 
bu tek kişinin neyi temsil ettiğini tak.ı 
dir edemiyor. 

Bir gazete bütün bir millet demek ... 
tir. Çünkü bütün bir milletin hı c;si)'a .. 
tma tercüman olan gazetedir. Gazete
ci suali kendi hesabına sormaz. Bütün 
bir millet hesabına sorar. 

Gazeteciyi kapısında bekleten, ka ı4 

bul etmiyen büyük kişi acaba bütün 
bir milleti kapısında beklettiğini, bü .. 
tün bir millete cevap \'ermediğini bi • 
liyor mu? Her halde hayır .. Bilse böy~e 
yapamaz .. 

Biz gazeteciler mektebe gideriz. Bil• 
mediklerimiz varsa onları öğreniriz .• 
Fakat gazeteyi ve gaze\'"'ciyi bilmıyen• 
lerin de gazeteyi, gaze~E:'<'iyi öğrenme
lerini isternek hakkımız değil m i Hr? 

tsrnet Hulusi -landa veliahtı Prenses Culyana, Al- lhaaya\~annndıard. ığılobrdi~ zere, bir krallık arınası seçmesi icap et· 
. miş. bir çok ressamların özene bezene Biliyor musunuz ? man prensi ile evlenecelctir. Bundan 

Canterburg sahil• hazırladıkları arına nümunelerinden 
ötürü, o gün bütün Halanda ülkesin- l S h 1 - Aslı bir Alman olan Mısırlı pa• 
de başka bir düğün yapılması mene- erinde, tour ne hiç birini beğenmiyerek, bizzat, kendi- şa kimdir? 
dilmiştir1 Yalnız PrenseJ Cülyanın,. rinin bir ucund~ sinin çizdiği ve yukanda resmini gör- 2 - Lehistan kralları içinde en çok 
kendislle ayni senede, ayni gu··nde bulunan büyük düğünüz armayı, kTallık arması olarak kullanılan ve geçen isım hangisidir? 

bir müessesenin k b ı u•v• o b•td' . t' dogw dugw u bir köylü kız arkada~ı var· a u e ıgını ı ırmış ır. 3 - Morava nehri nerededir vç u ~ 
direktörüdür. Gao v d ' d ? " Fakat; bu hat başlarken talihsiz bas· dır. Cülyana bu kız arkadaşile çok se- I\. ari Ö viziiin men şe i ne ir zunluğu ne kadardır· 

d • ._ zete meraklısı o- ,. (Cevabları yarm) Indığı gibi bi~rken e talihs:z bitti. vişir, mektuplaşır. Ayni meıdepte o- lan lord. işinin Yılbaşının bizde de tes ıt edilen * 
İnşaatın yarı yolu henüz geçmiş ol· kumuşlardır. İsmi de Cülyana olan bu fazlalığından sa- günler arasına girmesi, her sene ha- (Dünkii suallerin cevablan) 

~~f~ ~~; 7z~m~nda Rusya ilc aramızda köylü kızı sacaya izinsiz girebilir ve bah gazetelerini vaktile okuyamaz, an- şında bir çok kimselerin birbirlerine ı _ Nu bar paşa 182 5 de İzmirde 
- ar 1 çıktı ve bu harp bizim pren• ... sı'n yanına girip çıkabilen bir in- 1 k 1 1 " 1 ' · ~\. '1\!r 

A k t' d k' OK. cak ög~le paydoslarında yemeğini yer- cıyeni yı ınızı ut u arım» cum eaını doğmuş bir Ermenidir. Bilwıara ınısı-
vrupa 1 asın a ·ı siyasi hudutları .. sandır. l~te bu köylü kızı da, prenses- h d 1 · l d I 

mız.ı kamilen değiştirdi. Y ken, onlara fÖyle bir aöz aezdirebi- avi kart ö vizitleri i<)nderme erıne ra gitmiş, Mısınn sayıh dev et a am a .. 
B .. le beraber ayni günde sevgilisite ~vle- 1 sebep oldu. Bu eebeple bir ecnebi __,_ n sırasına gN">miştir. 1899 da ölmü~ • unun uzerine bu hattın bünyesi de ir. •- -., 1 

değişrnek lazım geldi ve dE'ğişti. Esa • necektir. Bu suretle iki Cülyanalar, Breyv, öğleye doğru, efendisinin zetesinden kart dö vizitin menfei hak- tür. 
sen hattın inşasını üzerine almış olan yalnız biri prenses. öbürü köylü, aynı yanından kaybolur, nehri yüzerek go. kında fU maltimatı naklediyoruz : 2 - Korfu adası İyonyen adaların .. 
sermayedariann da kuvvetleri da ral • günde gönül tahtına oturacaklardır. çer, direktörün gazetecisinden, gaze- Kart dö vizit 2000 senelik bir icat· dandır. 1230.00 nüfusu vardır, şarab ve 
mış olduğundan hatta Fransız serma .. Bu çifte düğünler için Holanda fev- tesini alır, ve tekrar nehri yüzerek, tır. Fransada 14 üncü Lüi zamanında meyva yetişır. 
yesi de karıştı ve yavaş yavaş iş Fran· kalade hazırlanmaktadır. Resimde gö- k 11 1 b 1 B · · 3- Luton şehri İngilterededir. Bed-

- müesseseye gelir, ve tam müdür ye- u anı mağa a, anmı~tı. u üzerıne ford dükaliği dahilindedir. 
sız sennayesine intikal etti. Hattın :n - rülen değirmen, 7 kanunusani için ka- w v d t w d isim yazılan ve bulunınıyan .cıahsın e- ····-·······················"··· .. ····················-• mege oturacagı sıra a, gaze e agzın a T 

şası daha bitmeden evvel p:nçalanması 1 natlarını süslemiştir. Holandanın bü- olduğu halde yemek salonunun kapı- vinin anahtar deliğine sokulan alelade Bir muziplik 
d~\'~ gelmişti ve biz Balkanlardan çe· tün değirmenleri, fenerlerle sü!ılene- bir kağıt parçası idi. On beşinci Lüi F 

1 
h k d' 

kılıdikçe de bu hattın gerek kendisi, ge· cektir. sında görünür.. • ~ . . ransız arın meş ur ome ı mu .. 
k . ı tım •• d w. ~ b ı d N h 1. ll da a k zamanında kagıtlara ısımler matbu o- L o o Lah' .. h k d' L b' .. re ış e ecısı egışmege aş a ı. i a ···-··········· .. - .............. -·····-········.. Japonya ı ar yrı ır a k 

1 
~o 

1 
d narrırı ış ı er es sever ı... a Iy 

yet Balkan muharebesinden sonra bi· üzerinde yalpa yapan vagonlar, sür'at· lara .Y
1 
azı. dı. 17a yılında arma ar a davetiileri güldürrnek için kendisinin 

zim elimi?..de kalan kısmı büsbütün sizlik, daima eksik olmıyan taahhür • mensup imişler tabedı mege ba~landı. Ve bu suretle ~ Id w . f l b. t"' 
1
.. 't 

ddt ]. J 1 1 Al k d" · . k ll 1.. b .. _ çagrı ıgı zıya et ere ır ur u gı .. küçülmüş olan hattın işletmesi de şim· ler ve ilh .. hattın ma zararına ge ın Geçenlerde apon ar a manların art o vızıt u anma usu u utun k . d' 
d 1 d k f zl g .. e • kl b d" ld me ıstemez ı. di elimize geçmiş bulunuvor. Hattın ce, o a son sene er e ÇO a a oz bir anlaşma yaptı arını ütün gazete unyaya yayı ı. 

8
. lb d d .. b' 

" :ı... ak ı ü pah ı 1 ~ 'd' p ır yı a\'ın a, sonra an gorme ır ınşasına razım oıan sermaye bir isti~ _ 1uatm ta o an tar e a ı ıgı ı ı. a- ıer yazmı•lardı. ı' aponyada bulunan E -t k l ı· ·t'' t 
n h T n saa am ap l mı te aile kendisini yılbaşını kendi evlerinde raz şeklinde ve tertip tertip ortaya çı· halılık bu şekilde oldukça bu attın bir Alman bu dostluk münasebetile bir 6 

kanlmış bulunduğu için hattın ken . hizmet ettiği saha dahilindeki halk !k· eaer yazarak japonların da tıpkı Al .. Japonyada yapılan aıhhi bir iatati&- geçirmek üzere daedvet ~t~le~. Labiş ev· 
d isi devletin malı idi. Ancak, ış' letmıe {ısadiyatımn ink~afına imkan olamaz- b k la , tigv e nazaran dünyada kalbi en sag~lam veLi gitmek istem i. a ar ısrar et· 

manlar gi i ayni ır a mensup o Ul{· fak v 
işi bir Fransız şirketinin elinde bulu _ dı. d olan milletin japon milleti oldnö·n an- tiler ki nihayet muva at etmege 

* 
larını ve japonların a ari olduklarını ~- f k 1 d o o b' 

nuyordu, biz de şimdi, gerek bu işlet· ı'sbat etmegye kalkmıştır. lacnlmı•br. mecbur oldu •. a a.t on ara a ıyı ır 
Bu-tu"n bu sebeplerden dolayı de .. ,. ' d k d me imtiyazıru ve gerek hat üzerinde -·- ·-·- · ·--.. ------ Japonyada kalb haatalıg~ına ugvra- ers verme ıste ı. · 1 d ı t 1 · g ~ re-k-hattı ve 'gerek malzemesi- ıslah e· bulunan bütün müteharrik ve gayri mıryo unun ev e e ıne eçmesınaen yanlar ancak lOO,OOO de yedi nisbe- Vakt.i merhu~dan .. ~~r saat. s~nra 

müteharrik rnateryelleri, yirmi sene dolayı en geni} şekilde memnun olma· dilip hat bir şeye benzedikten maada O 1 1 d te ıcabet ettı butun . mısafırler 
- d 1 kt Al ç tı'nde imiı:ı. ndan •onra ngiltere CH" i- a.ve • viıd ·ı lt il Tü' k ı· lıyız: Bir taraftan garp ile Türki.ve a - tarifeler e ucuz ıyaca ır. i etin T e-

1 
Lah • be'-l' 

1 e ı e, a ı mı yon r ırası mu- yormuş, orada da l ()(),()()() de sekız' 
1
., sofrada otu.rmu. ş ar i~ .i K: ıyor ar ... 

kabilinde satın atmış bulunuyoruz. rasındaki münakale münasebetleri ar· Kayaya bu yılbaşı hediyesinden dola· d E h bes uhıı ş * tık ecnebi bir köprü üzerinden geçmi· yı derinden teşekkürler ederiz. mi~ halyada nisbet 13,5 kadar çıkıyor- ı. v aa 1 1• m rrıre serzenı 
B d · yecek ve sonra da demiryolunun ge - 1\fuhittin Birgen mu•. yaptı: 

u emıryoıu son zamanlarda ga • T - Üstadım dedi, gözlerimiz yollar• 
yet berbat bir halde işliyordu. Altm1ş ;:::~:==:::=:==:=:::::~============~================== seneden fazla bir zamandanberi şark r 1 da ka1dı, neredeydiniz) ... 

ile garp arasındaki münakale müna • j S T E R İ N A N İ S T E R İ N A N M A ! Labiş hiç istifini bozmadı: 
sebetlerinin belkemiği vazifesini gör· - Bir saattir kapının önünde içeri 
rnüş olan hattın berbat bir haldeki ~ş- Dün akşam İstanbulun oldukça tanınmış simalarının ı varsa hepsine de istisnasız surette birer de!a uğradım, gireyim mi, girmeyeyim mi diye ı... 
letmesi Türkiyenin çok aleyhinde idi. bir çoğunun toplandığı bir mahfelde yılbaşı gecesini lÇ'- her birinden bir köşeye çekilerek gözlerimle birisini a· reddüt edip duruyordum dedi. Kapının 
Bir kere manen büyük fenalığı var· lerinden en eğlenC€li ve en akıllıca geçircnin kim ol - rıyonnu.şum gibi beşer dakika durdum, sonra hiç bir önünde uğursuz bir Çinli dilenci ile 
dı: Türkiyeyi harice bağlıyan bu hat duğu noktası üzerinde konuşuluyordu. Bir tanesi: şey yey!p içmeden çıkıp diğerine gittim. Bu suretle gi· 
U"zerı'nde Yn<aoslavya ve Bulgarı'starıı B ' d' 'dd' · d 1 Şö' 1 I d' 1 17 5 k luk t ü ı· ·ı İ t b ı karşılaştım. Onu hangi kapının önün" -b - en. ıye ı ıa ettı, sor u ar. y e an attı: ıp ge me , uruş ramvay ere ı ı e s an u un 
g~erek İstanbula gelen yabancılar bl· Be ~ 1 d k d 1.. b ..l- • b" ~ ~ 1 1 · · t' k tm' ld de görsem, muhakkak davetlilerden -:ı - y<ıJi! u .semtin e ne a ar lb!Ulnta, ar, wtnsıng utun eg ence erıne ış ıra e ış o um. 
zim hududu geçince fena bir hattın J f 1 S T E R İ N A N A f biri öldü... _. 
bütün çirkinliklerini görürlerdi: Sağ _ S TE R NA N M Bu sözü duyan bütün misafir le~ 
lam bir temel üzerinde oturmıyan hat yarım saat içinde kaçıp aümi,lerdi. :. 



.. 

2 Ikincikinun 

Avrupahattında 
Faaliyet başladı 

h ı B ı 
(Baştarah 1 inci sayfada) 

arp m t 
• Çıkan 1936 yılı memleketin siyasal, 

u eme , er ın ~~~~~v:.=~~:::~~~~~d:':: '' 
herşeyi. go·· almıştır'' ~az~a~~ri~~r!~~:· ~i:ı~: ha~~;~~ z e birleşmiş ve Burdura varmıştır. 

Filyos hattı, Filyostan Çatalağzma, 

İ 
·ı ilk kömür ocağına gitmiştir. Malatya -

n_gı iz gaz. eteleri, sulh un anahtarı Almanyantn elindedir, Sivas hattı iki yandan Hekimhanına ve 

d 
Çetinkayaya ulaşmıştır. 

ıyorlar. lzvestiya da, Almanyanın ı· d f ı·yetini En nihayet yurdumuzun bağrında spanya a aa ı eski kapitülasyonların son bir lekesi 

tt 
"' d •• h t • gibi kalmış bulw.ıan Şark Demiryolları 

• 
ar lf3C3glD an ŞUp e e m1y0r da Devlet Demiryolları Avrupa hattı 

(Baş taraf 1 · • 1 • mekanizmasına mal edilmiştir. 
Al 1 ıncı sayfada) spanya askeri harekatına iştirak Alınanyanin Cevahi manya. umum.. · · k k . Artık memleket içinde devletin işlet 

ınüşkül olduğunu b\ v~~yetı~· ço ketme ısteyen vatandaşların m
1
emle- Londra ı - News Chronicle gaze- mediği bir tek ray bile kalmamıştır. 

ten b k d ı me ı ır. ıyase- etten çıkmasının Fransız ve ngiliz tesi Von Neurath'ın Francois Poucet- Uzunköprüde bayram 
lcadaru h a ar kuvvetli ve iktısaden bu hükumetleri tarafından yasak edilme- ye şunları aöylemiş olduğunu istihba Uzunköprü, 1 (Hususi muhabirimiz-

oşnutsuz bulun k d" t · I · · b h d · · ne i · d . ur en or se- sı rnese esını mevzuu a se en ızvestı- ratına atfen yazmaktadır: den- Telefonla) -Şark Demiryolla-
çın e tam bır ikt d.. . 'kl .. l k . d' . vuşm k . . ısa ı ıstı a e a- ya gazatesı ıyor kı: Almanya, diğer devletlerle aynı nnın devlet eline geçişinden sonra ılk 

bir tea k .dı çın ~lışırken ve dahili hiç General F ranko, Madrid kapıların- veçhile hareket ettikleri ve İspanyada milli trenin buraya geli~ i şehrimizde 
n ı e musaade etm b' h" d b · ~ d d b' ba d dı d ·ı b'l' ı· kurnet t f d . eyen ır u- a, ezımete ugra ı ve or usu eridi. bulunan kuvvetlerini geri aldıklar} ve ır yram uyan ır enı e ı ır. s -

insan arla ı)n adn ıdare olunurken bir Şimdi Franko, Faşizmden nefret eden Madrid hükumeti lehinde gazetelere tasyona muhteşem bir tak yapılmı~tı. 
nası o ur a Avr · ah ı· · ·ı· ı ı Hemen bütün şehir halkı da bu takı za altında bul d w • ~~anın emnıyet a ıyı sı a tma çağırmaktan kork- vesair vasıtalarla yapmakta oldukları 

Ha unh ugu hıssını besleyebilir~ maktadır. Askeri harekatın ikinci mer- propagandalara nihayet vermeleri şar- ferin iki yanına birilanişti. Sabahleyin 
rp mu temeld' Be ı· 1 ı Edirneden kalkan ilk tren Atatürkün, 

"'a ı'şler'ınd h 1.r ve.. r ın span· halesi Almanya ve talya tarafından tile lspanyaya gönüllü göndermek ha-tT e er İsmet İnönünün, Ali Çetinkayanın bay 
Maamafih b şeyı goze almıştır. yapılan askeri müdahaleler şeklinde te- reketini durduracaktır. raklarımızla çerçeveli resimleri il& süs 

sa rı tahnmm''l .. e.k k ed' lhtiltıfı mahd b' u gosterer celli etme t ır. Morning Post gazetesi Almanyanın lü oldugu· halde bu takı zaferin altm-

F ut ır halde b k k 1 ·ı· F · I h · · 1 · ransa ve In ilter . . . ır~ ma ngı ız ve ransız sıyasa ma afılı, spanyadakı taaavvurlarından vazgeç- da durdu. Trende, İstanbuldan gelecek 
~affakıyet ol:cakt~ ıçın azım bır mu- Hitleri bir feclakarlıkta bulunmak lü- mesi için bir takım tavİzat istiyeceğini diğer ilk treni Edirne narnma sel8.ınla-

Times ga t . d. • . zumu hakkında ikna edebileceklerini yazıyor. mak üzere gelen bir heyet te vardı. 
ze esı e şımdı son .. .. . . k d' 1 H lb L· H' I ı . Ba H . Almanya lt ] d I ~ sozun ümıt etme te ır er. a u~ı ıt er s- Berlin ı (A.A.) _ Dnb. ajansının Tren belediye namına yan unye 

ve a ya a o dugunu .. d 
1 

"d ._ ı h k · . . il d' t b:.ı.· Sait tara.Wndan seUimlan 
lüyor ve diyor ki. H soy- pan ya a o an mu ana e are etını şıd- bir tebliğine göre, Bilbaodaki Marksist e ış a wı . . .. .. 
gibi Almanyad d. ber ~rahfta olduğu detlendirmek niyetindodir. Hitlerci makamat Alman Polas vapurunun bir dılar ... Bu a:a~ ~~fia direkd~orBu Cemal 

a a ugun erkes bili .. . I 1 t b '.. . çok şumullu bır soylev ver ı. unu mu 
Yor ki, Ispanyadaki ecnebi müdahal - ~uşa:Vı~ er, spany~ın a. ıı z~ngın- kısım eşyasını ve vapurda bulun~ın bir allim İhsanın bir söylevi takip ettL Hal 
llini~ d.u~durulması Avrupa sulhun: lıklerı~ı ~eşh~r «dort s~nelık planları- İspanyol yolcuyu geri vermediklerin- kın sevinci ve heyecanı son dereceyi 
ternın ıçın 

1 1 1 
. na» şımd.ıden. ıclhal etmış b.u.lunnıak.ta- den Alman hükumeti mukabelei. bil • bulmuştu. Kaza kaymakamı da çok can 

L. e zem o an ~ey erın geniıı d 1 H 1 b d ı pır tarzda müzakeresine 
1 

T ır ar. ıt erın avını ugun en e ıne mis,il tedbirleri almaya mecbur kalmış lı diğer bir söylev verdL 
Jzv ti N Di y~ a_Çacak# geçmiş saydığı muhakkaktır. Bu iti- ve Alman deniz kuvvetleri lspanyol Tren alkUjlar arasında istasyondan 

Moskova e; (~ ~ yor • • bar la Ispanyadaki kanlı h~rbin sona sulannda marksist Ispanya hükumetine hareket etti. 
J>ildiriyor: · .) - Tas aJansı ermesi için müdahaleye nıhayet ver- ait bir vapuru muvakkaten tevkif et- Yunan toprakalrmda tezahürat 

meye bakalım razı olacak mıdır) miştir. Tren Pityonda Yunan toprağından 
~çerken dost ve komşu milletin köy-

ancag" a Arap aşiretleri Rusyada 38 ~~~~.f;;,::~~~~!~~::!r:~:~o~::~': 

d 
Alman 

seri olarak göğüslerine kımuzı beyaz •• • ı kordela takmışlardı. Yaşa seslerile al-

gO D er 1 Y Or ar Hapse atıldı kışlıyorıa~~eye muvasaıat 
'ı"' . (Da§ tarafı 1 inci sayfada) bul etmelerinden dolayı teşekkürlerini Berlin 1 (A.A.) -Alman istihba- Edirne, 1 (Hususi) - Şark Deınir-
ç~.. e:s~a~;l~~an~d~n gelıni§ olan bir sunarak ayrılırken, heyet Antakyahla- rat bürosu Moskovadan iatihbar edi- yolları hattının satın alınması münase 
lardır B ıs syonda toplanmış- ra: yor: bctile dün sabah İstanbuldan hareket 

. · urada bulunan bı'r Hatay he· Heyetin beyanatı d t d ' kş 
Y

et t k Al f M M . e en ren ün a am saat 8 de buraya 
ı et ik heyetı'l.o .. .. k . t d' Tü' k man spor pro esörü . eıer, • H t "" goruşme ıs e ı. c r iyede seyahatimiz sırasında hiç d k L vasıl oldu ve tren büyük bir merasim 

eye ' derhal Antakyalıları trenin ye bir tarafta hiç bir suretle bizi ineitecek ün a şam eningrad'da tevkif edil- le karşılandı. 
~e~\: sa~onunda büyük bir nez&lk~tle ka bir tezahürat görmedik. Bilakis her yer miştir. Gerek kendisi ve gerek Noelden Ayni mes'ut hadisenin bir tezahürü 

u ettıler. de sempati ile karşılandık. Bu müra • evvel karısile birlikte tevkif edilmiş olmak üzere ayni saatte Edirneden ha 
t Antakyalılar heyete Antakyada ce - caat ve l·onuşına da bu nevidendir.• de bulunan Alman mühendis Letzger, zırlanan hususi bir tren de sabah saat 
.:yan eden mezalim ve haksızlıklardan mişlerdir. Moskovaya nakledilmişlerdir. 8 de İstanbula hareket etmiştir. Bu 
ve reva .... k tl gorulen gayri kanuni hare · Müşahit h~t bugünkü Toros eks • Alman, istihbarat bürosu, bütün trenin hareketi esnasında istasyonda 
v: ~rden bahsederek bu işin derinden presile Adanadan Halebe geçmiştir. Rusyada mahpus bulunan Almanların Devlet Demiryollan başmüfettişlik mü 
hey~~~ede~ ineeye tetkik edilmesini Yüzlerce Antakyalı Türk kendilerini miktarının 38 e baliğ bulunmakta ol- şaviri Sabri ile vali Osman, memleke 
M ll ın vıcdaniarından beklediklerıni, istikbal ve teşyi etmiştir. Müşahitler duğunu, bunlardan 15 inin Leningrad- tin ileri gelenleri ve binlerce halk hazır 
., ı etler Cemiyetinin yu·· ksek otorıte · be bul t ve sempat· . . ekspresm Ş on dakikalık tevakkufun da bulunduğunu tasrih etmektedir. unmuş ur. 

f 
ısının mutlak surette muha· d · t'f d d Trenın· hareket' d kik 1 d .. aza d'l an ıs J a e e erek gara inmişler ve is ı a a arın a mu -

~ı. e ı erek Antakyadaki Türklerin t 0 da g ek S b k K J hendis Kemal ve İhsan taraflarından 
~:.~:ıenun· asy n ezer Adana manzaraları • 3 J f 3 3 
çünkü ıyet ve dikkatle dinlenmesini nı gösteren kart postallardan almıslar söylenen nutuklarda büklımetin şimen 

orada bulunan müstemleke me k t • b J k d'f · :rnurJ ve a ~rın .seyyarına damgalatmışlar - 1•0 erce me t p ı er sıyasetinden şükranla bahsedU -

le 
arının birçok tazyik ve tertipler· dır Muc::ahıtl ·k U miştir. mu hh · ..: ere ı i zat daha refakat et 

t' . ra aslarla temasa gelmeleri ih· mektedir. Bunlar müşahitlerin sekre • go•• nderı•tdı• 
ımalı olduğunu söylediler. terleridir. 

Bitaraflarm cevabi --------'--- Viyana, 1 (A.A.)- Altes Dük Of 
M Go .. belsı·n nutku Windsor·a dünyanin ıher tarafından 

rln 
u.:ahhnslar cevaben Antakyalıla • 
g
o t d gelen binlerce mektup hakkında Roy-

. s er ikieri bu. nazikane taleple -rın tamam " Yenı· .. k ~ ter ajansının muhabirine aşağıdaki be-
b.ıta f en gözönünde tutulduğunu, seneye yu sege ra an t tk yanat yapılmıştır: 
t . c e ikierine hiç bir kuvve- b k k · ı· ın tnüdah 

1 
a ara gıre ım , «Dük, hakkındaki bu nazik düşün-

Muzaffer 

Çorludan gçerken 
Çorlu, 1 (Hususi) - İstanbuldan E

d'rn~ye giden ve Edirneden İstanbula 
hareket eden trenler buradan geçerken 
ko~ordu komutanı Korgeneral Salih 
ve maiyeti tarafından selamlarunışt:r. 

[Sabahtan Sabaha 1 
""''rk .. . a esi imkanı olmadığını, her ..ı. u u dınl k -- eelerden dolayı pek mütehassistir. Bun-
laya"ak ~e. .. için her fırsatı hazır- Berlin 1 (H .. ) p d 1 ... ları b t b h .. ususı - ropagan a lara şahsen ayrı ayrı cevap verrnek im-
oi:rn 

1 
' u un unlardan müsterj G b 1 

e Tallıın ve salkım 
hikayesi 

• Orta Avrupada 
olup bitenler 

1
• spanyada cereyan eden görülme 

miş haile karşısında binlerce in· 
san gözyaşı döküyor. Diğer taraftnn 
ayni insanlar, bu kan ve ateş kayna· 
ğının daha beter bir cehennem haline 
gelmesi için ellerinden gelen her şeyi 
yapıyorlar. Amerikanın İspanya hü· 
kfunetine dört yüz küsur tayyare mo· 
törü, birçok tayyare göndermeye kal
kışması bu cümledendir. Filhakika bu 
tayyarelen gönderen bizzat Aınerıka 
büklımetinin kendisi değildir. Bir bu· 
susi şirkettir. Fakat Amerika hüh'Üme· 
tinin müsaadesi olmadan göndermesi
ne de imkan yoktur. Amerikada mer'1 
yeni kanunlara göre, Amerika hükume 
ti resmi, hususi Amerikan müessesele· 
ri harp halinde bulunan memleketlere 
silfı.h ve cephane gönderemezler. Fakat 
dahillerinde kardeş kavgası cereyan 
eden memleketler, bu kanuniann hü· 
kümleri haricindedir. Maamafih Ame
rikadan İspanyaya, böyle yüzlerce tay• 
yare sevkedileceği baberi şayi olur ol• 
maz, bütün dünyada büyük bir tees
sür ve hayret uyarunıştır. Bu hayret 
ve teessürün farkına varan Amerikan 
ayanı, derhal işe müdahale etmiş ve 
dahili harp cereyan eden memleketleri 
de, yukarıda bahsini yaptığım kanu• 
nun hükümleri içine almıştır. B1~vesi~ 
le demek istediğim şudur ki siyasette 
telkin ba§ka oluyor, olgun bir hale ge· 
len salkım karşısında insaniann hal 
ve vaziyeti gene bambaşka bir hal 
gösteriyor. ' 

* Son zamanda Orta Avrupada hasıl 
olan yeni bir vaziyet, Romanyada esas· 
r;;::- llı bazı endişelere 1...::.=-Avrupa sebep oluyor. Bu 

vaziyet1 Almanya 
tarafından Macar müddeiyatına karşı 
gösterilen müsamahakfır çehredir. Ma• 
him olduğu üzere Macaristan toprak· 
lan, büyük harp neticesinde, ziyadesi· 
le kırpılınıştır. Macarlar, güzel bir 
mukavva tertibatı ile memleketlerinin 
parçalara ayrılmUj renkli bir haritası• 
nı yaptınnuı ve bunu kart postallara 
bastınnışlardır. Ufak bir parmak tazyi 
kı ile bu parçalar birbirinden aynlmak 
ta ve Macaristanın parçalanış şekli, bü· 
tün vuzuhu ile kart üzerinde görün· 
mektedir. Kenarda ise: Hayır, hay!r, 
asla! cümlesi yazılıdır. Macarlar bu• 
nunla demek istiyorlar ki : cHayır, biz, 
bu parçalanışa ilelebet asla taham• 
müi edemeyiz.• Dava buradan çıkıyor 
Macar arazisinin kısmı azamını Roman 
yalılar illıak etmiş oldukları için, Ma
carlann bu müddeiyatlanmn ilk he .. 
defi de, lbittabi Romanya olmuş olu· 
yor. Evet! Yukarıda da kaydettiğim gi• 
bi son zamanda gerek Almanların Ma· 
cariarın isteklerine mümaşatkfır gö· 
rünmelcri, sonra, Macar hükumet na· 
ibi Horlinin Yugoslavyaya avianmak 
üzere gideceğinin şayi olması, Roman· 
yalıların bu endişelerine hak verdiri 
yor. Garpte, İspanyanın içine düşlüğu 

(Devamı 12 inci sayfada) 

!]_üzel fikir, fena iş 
a arını söylediler. n~zırı 0 e s, yılbaşı münasebetile kfınını bulamamaktan müteessif "olan 

Aleviler saf Türktur d~n akşam radyoda bir nutuk söyle- dük kendisine yazmak nezaketini sös-
rnış ve demiştir ki: tereniere 'karşı t~ekkürlerini bildir -

da~~e Antakyalılar heyetten bir rica - Çıkan sene bizi dertlerimizden mekte ve kendileri için mesut bir yıl 
hav 1' ~ bulundular. Bu da Antakya ve ve endişelerimizden tamamen kurtar- temenni ~mıektedir.» 

1 
a ısınde Suriye ve Fransız memur· mıyor. Fakat ihtilalin ilk mahsullerini 

ı:s::~n Alevi diye hitap edip Türk kit alınağa başlamış bulunuyoruz. Türkiye - Yunanistan 
lerın tn ayrı tutmak istedikleri Türk- ~lmanya sulh istiyor, fakat silahı- Atina 1 (Hususi) - Türkiye elçi-
Ttırk amamen Tı.irk olduklarını ve bu lı mılletler tarafından çevrilmiş olan si Ruşen Eşref dün Hariciye müsteşn
hatta rın c kı Hıtitler olduklannı ve müdafaasız bir milletin mütemadiyen rı Mavrudis'i ziyaret ederek iki clevle-
v mezar ta ları telkık edilince Ale h hlik b I n n 

1 
arp te esine maruz u unduğunu ti alakadar eden muhtelif meseleler et-

ları ... ı . af Türk kitleleri oldu't · d 'd k d •• 
0 

, 
1 

. a 1 ra e iyor. rafındauzun bir konuşmada bulunmuş 
k t 

1 
t:rın:, Arapların bu Tı.irk y . b 1 d . . e ı n hıç b' . enı sene aş angıcın a vazıfelerı- tur. 

r1 ınd n aJm "ıpr zdaı:nan Ahrkap ctamtnt~ka miz tam bir sarahatle tebellür etmekte- y Ib ki erını s " aıma a ·are e ı- ı aşı nutu arı 
la b ' 0~ z manda mahsüs maksatlar dir: Alman devletinin kuvvetlendiril- Paris 1 (Hususi) -Yılbaşı müna

sehetile İngiliz Kralı Altıncı jorj, Fran
sız Başvekili Blum, Hitler, Romanya 

mak u /ı tl lerı Türklerden ayırmnk mesi, dört senelik planın ilk safhası
kalkt klılE> Arap camiasından saymaya nın başarılması. 

V arını söylediler. Yeni seneye saadetle ve yükseğe ba-

tine c a~hni Antakyalılar tetkik heye· karak girelim ve milletimiz, ve serbest 
:rntiraC: t atı rı sırasında yaptıklan bu bir Alman devleti için mücadele etmek 
ı· d a ın asla bir tczahürat mahıye h d k '" J_ ·d· · ın e görüim . . ususun a at ı ~ararımızı 1 ame etti-

ernesını ve nezaketle ka- T.Jim,)' 

Kralı Karol, Yunan Başvekili Metakı
sas milletlerine hitap ederek yeni sene
yi kutlulamışlar ve temennilerde bu
lunmuşlardır/ 

Gazetelerin memleket haberleri 
veren sayfalarından bazan öy

le vak'alar öğreniriz ki bunlar gü· 
nün meselesi halinde mütalea edile
cek kadar mühim oldukları halde bir 
zabıta haberi kadar üzerinde durma
dan geçeriz. 

Dün cSon Posta• nın memleket 
haberleri sütununda bir Merzifon 
mektubu okudum. Merzifonda odun 
ve kömür buhranı varmış ve halk 
bağlarmdaki ·yemiş ağaçlarını kesıp 
ısınınağa mecbur oluyormuş. Bu iki 
ııatırlık vak'anın arkasında iki bü
yük kanun meselesi vardır. 

1 - Hükumet ormanları baltalan 
tnaktan kurtarma.k, kömür sarfiyah
nı nrttırmak için tedbir almıştır. 
Esasmda çok yerinde olan bu tedbi· 

rin tamamiyle tabbik edilemedıği 
için bütün Anndolu kasabalarında 

bu kış şiddetli bir odun ve kömür 
buhranı baş göstermiştir. 

2 - Hı.ikfunet memlekette bağ, 
bahçe hayatını uyandınnak içın her 
yerde fidanlıklar tesıs etmiş ve hal· 
ka parasız fidan ve çubuk dağıtma· 
ğa başlamıştır. 

Esasında çok yerinde olan bu ha· 
reket, odun ve kömür ih ıyacını ,. k· 
tinde karşılamamak yu un< n kıy
metini kaybetmıştir. Bunun n tıc si 
şu oluyor ki i vi nıv tl cr ıyi d~ un· . ' 
celer zamanında ve yer nde ol dık 
ça fayda verine zarar veı yor -ve iş· 
te böv!c halk yakucak odun \ " kö· 
mür bulamayınca ba ~ ındakı, h <' 

sındeki meyva ağaç·. ı h r 
Bu ı lıun Cahil 
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r __ ~Ş_BB __ iB ___ R~_A_B __ I_B_L_I_R_i __ 
Nurosmaniye camiinin avlusunda 

bir ceset bulundu 
Bu cesedin yüzünün derisi yüzülmüş, kulakları ~e 
ellerinin parmakları kesilmiş, gözleri oyulmuş, 

boğazına doğru da derin bir yara a,çılmıştır 

Ceset ve bulunduğu yer 

Dün Nurosmaniye camiinin mer- muştur. Cesedi aeyretmiye gelenler a· 
mer avlusunda kulakları ve parmakları rasından bir adam maktulün kundu • 

Yeni gümrük 
dairesi 

Gümrük işleri bugÜnden··· 
itibaren Galata ya intikal etti 

Gümrük idaresinin tekmil daireleri 
Çinili Rıhtım hanında toplanmıştır. 
Gümrükler bugünden itibaren tek bir 
gümrük müdürünün idaresi altında ça 
lışmıya başlamıştır. Tevhit edilen iki 
gümrük müdürlüğüne Memduh tayin 
edilımiştir. Gümrük ilşle~le yakından 
alakadar bulunan Liman Umum Mü -
dürlüğü Muamelat bürosu da Merkez 
Rıhtım hanına nakledilmiş olduğun -
dan o da bugünden itibaren yeni dai
resinde faaliyete geçmiş bulunmakta
dır. 

Yolcu salonlarının gümrük idaresin 
den Liman Umum Müdürlüğüne dev
ri muamelesine de bugünden itibarc;n 
başlanmıştır. ------ -
Yeni yılın 
İlk suçluları 
Ve ilk mahkumları 

kesilmiş yüzünün derisi aoyulmu~ bir racı olduğunu söylemiş, bunun üzeri· Yeni yıl girdikten sonra şehrimiz
ceset bulunmuştur. Cesedi cami avlu- ne Alemdar merkezinet götürülerek de üç tane meşhud cürüm vak'ası ol
~unda top oynayan çocuklar tesadü • ifadesi alınmış, malumatından istifade muştur. Yeni yılın ilk suçlusu Karlost 
fen görmüşler ve polise haber vermiş· edilmek isteni1miştir. oğlu Nazardır. Bu adam yılbaşını kut
lerdir. Cinayetin bir iki gün evvel işlendiği lulamak için fazla rakı içmiş, nara at-

Vak'a mahalline giden polisler cese tahmin edilme.kt~dir. Çünkü cesedde mış ve cam kırmıştır. Suçu sabit gö
din y-anında bir bıçak, ve yüz para ka.- derin yaralar olduğu halde etrafında rüldüğünden 7 gün hapse mahkum e

dar da ufak para bulmuşlardır. Cese - hiç kan lekesi görülmemiştir. Son dilmiştir. 
din gözleri oyulmuş başının sol tara - günlerde yağan yağmurların tesirile Yeni senenin ikinci suçlusu Mu-
fından boğazına doğru derin bir yara k l k l . . k k b Id w zaffer isminde bir şofördür. Zabıta}'li 

ı Elb. . .. . d 1 an e e erının a ıp ay o ugu zan- ehd' l 
8ÇI mıştır. ısesı uzerın e yapı an d'] k d. c· . b k d hakaretten ve. t ıtten maznun o a-

k 1.. f . . Ak ne ı me te ır. ınayetın aş a yer e k d'l . b . 2S arnmada ma tu un zmıtın çames-
1 

. l . . 
1
. rak mahkemeye sev e ı mış ır ay 

. h ll . d 3?2 11 .. ı · · yapı ıp cesedın oraya atı ması ıhtıma ı .. h 70 1. çıt ma a esın e oturan • - teve ut u d d .. .. ..
1 

ek . C d. d gun apse ve ıra para cezasına 
M h d wl R ld w .. e uşunu m tedır. ese ın sırtın a hk"' d .l . . e me og u agıp o ugunu goste- ma um e ı mıştır. 

ren bazı kağıtlar çıkmıştır. Bu cinaye- baeı bereler vardır. Polis ve adiiye ha• Üçüncüsü de Albert isminde bir a-
tin kimin tarafından ve ne için yapıl- dise etrafında ehemmiyetli tahkikat damdır. Sarhoş olarak sokakta bulun
dığı henüz tesbit edilememiştir. Ya - yapmaktadırlar. Cesed Morga kaldırıl- muş ve sarhoşluğu geçmediği için du
nında bulunan bozuk paraya nazaran mıştır. Bugün morgun vereceği rapo- ruşması yapılamamıştır. 

ilk Türk sinema 

Ikincikinun 2 

lsARAY 
. ., 

Sinemasinda 
Sinemanın en neşeli ve en parlak artisti 

EDDiE CANTOR 
En güzel ve en son temsili olan ve fantezinin, kadınların lüks 

ve güzelliği ile mücadeleyi tasvir eden 

GANGSTERLER ARASINDA 
1ilıninde, seyircileri kahkahala ra bog-makda ve takdir alkışiarını topla

maktadır. İlAveten: FOX JURNAL, bOtOn son dOnya lıavadisleri 

Bugün S Ü M E R sinemasında 
F R A N Z 1 S K A G A A L'in 

BANS JABAY n SZOKE SZAKAL 
ile beraber bu sene çevirdiği Y E G A N E 
ALTIN KELEBEK 

( .f<'raulein Lilli ) 
filmini görnnuz. Nis ve Monte Karlo'nun lUks muhitlerinde coreyan 
etmekte olan bu filmde FRANZISKA GAAL ilk defa zengin ve göz 
kamaştıncı tuvnletler giymektedır. llnveten : FOX JURNAL ve CANLI 

REŞl.MLER. Yann saat 11 de matine, dnhuliye 35 kuruş. :=========·=======: 
Bugün i P E K Sinemasında 

Sevimli ve nazik yıldız 

1 D N E y 'in SILVIA S 
GENE RA YMOND ile beraber çevirdiği 

GÖNÜL YARASI 
Fransızca sözlU Orijinal ve hisst filmini görUnUz. 

Ilaveten: PARAMOUNT JURNAL ve MiCKEY MAVS 

Pek yakında 

MBLBK ve SAKARYA 
sinemalan birden: Emsalsiz ve muhteşem bir film göstereceklerdir. 

ve dOnyanın bOtOn gUzellı~; Aşk ... ve 
WILLIAM PQWELL Lnks ... filmi olup kıtdıo mezhebi u~runa 

kurban olmuş bir hayatı tasvir eden 

ZiEGFELD YILDIZLAR KRALI 
.,. şaheseri 

Ş 1 K Sineması 
Senenin en btlyUk muvaffakiyeti 

MAZURKA 

YILDIZ Sinemasında 
FREDERIC MAHCH 

Fransızca sözlO 

ÖLÜM PERisi kumar oynarlarken çıkan bir kavga ne run polis tahkikatına yardım edeceği 
ticesinde öldürüldüğü kanaati hasıl ol- umulmaktadır: 

Yıldızının ziyafeti Baş rolde: POLA NEGRl Filminde takdir alkışlannı 
Ot b•) k J G J •th }At •• • Cidden görOlecek bir film toplamaktadır. OIDO ı aza an ene ı a a reJimı Ilk Türk sinema yıldızı Bayan Zeh- Bu Iki gUzel filmi tenziUith flratlarla gGrecekainlz. 

ra Ahmedin lstanbula geldiğini, ve 1 
Iki çocuk çiğnendi, iki 
otomobil ağaca çarptı 

Eski kontenjan hisseleri 
ipta] edildi ~ 

Şık sinemada dOhuliye 20 Kr. Yıldız sinemasında d1lhuliye 30 K. 
kı~etli~n'~k~rmızB~u&fiy&~---•••••••••••••••••••••••••' 
ye misafir olduğunu yazmıştık. Avru- ... 
pa da, san' at kar bir ra.kkase olarak da 

Dün Balatta Azar caddesinden ge • Yeni genel ithalat rejiminin tatbi • geniş bir şöhret kazanmış bulunan 
çen Şoför Fethinin idaresindeki 2654 katına dünden itibaren geçilmiştir. Zehra Ahmet, evvelki akşam, Tak
numaralı otomobil 12 yaşında Despi- Dün her yer tatil olduğu için yeni te - simdeki Belvü gazinosunda, matbuat 

Uyuşturucu. Maddeler 
lnhisarından: naya çarparale yaralanmış, çocuk Balat jimin fiili tatbikatı ancak bugün baş • erkanına bir ziyafet vermiştir. 

Musevi hastanesine kaldırılmıştır. lıyacaktır. Matbuat mensupları, bu vesile ile, * Halıcıoğlunda oturan 9 yaşında Yeni rejimde memlekete girecek şöhretini duydukları san'atkarı sahne-
Rüstem Harbiye çeşmesi önünden ge- eşya muayyen ithal formüllerine tabi de görmek, alkışlamak fmıalını da ka

1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup Idaremiz aatıtlarına it
tirik ettirilmek üzere depolanmıza tev~ olunan afyonların sahiplerine 
1935 - 1936 aeneai aatıtlanmız üzerinden tediyeai lizımgelen yüzde otuz
laruı tevzii mukanerdir. çerken şoför Bekirin idaresindeki oto· tutulmaktadır. Kararnamede A,Cl, V, zanmışlardır. 

mobil çarparak ağır surette yaralamış, M listelerine göre herhangi .bir .mem - Bayan Zelıranın fevkalade dansla
çocuk Etfal hastanesine kaldırılmıştır. leketten gelen eşya muhtelıf lıstelerle rı, geniş ve pek yerinde bir hayranlık-* ] 820 1 f' H . i memlek~timize girebilecek tir. la seyredilmiştir, 

numata ı ~o or ayrın n Yeni rejimin tatbikatı etrafındaki Ayni ~amanda kıymetli aan'atkar 

Istanbuldan gayri nuntablarda bulunan afyon sahiplerinin ellerindeld 
morfin makbuz numaraları Ue açık adreslerini bildirir birer mektupla lda-
remize müracaatlan ilin olunur. <c3873» 

idaresindeki otomobil Büyükdereden k 1 d d' 1 - ------------~-------
gümrük idaresinin yaptığı her türlü ha .. Safiyenin okuduğu şar ı arı a ın e- Kadıköy SOreyyada -...-..-..,-:,"T."r:~ Şehir Tiyatrosu 

gelirken Maslakta telgraf direklerine zırlık tamamlanmıştır. yen davetliler, çok neş'eli ve zengin ııı.nıouı8tırdıijtıi Tepebaşı 
çarparak hasara uğra.mıştır. Halk Opareti ~thil'Tiua'trosu dram kısmında 

Geçen ayın son günü saat birde eski bir gece geçirmişlerdir. ., , 2-1-937 * 1535 numaralı hususi otomobil k.ontenjan hisseleri de iptal edilmiş ................. M ...... E ...... V ..... L•••••o• .. ••D••................. Pazartesi akşamı akşam saat 20.30 da 
Büyükdereden geçerken Maslakta a - tır. Z 08~~21 

de S 0 R T 0 K 
iaçlara çarparak sağ tarafı parçalanmış Merhum General Şükrü Naili Gök- DALMAS'ın 
makinesine bir şey olmadığından, oto- Belediye binaları nasıl berk'in ruhuna ittihaf edilmek üzere iştirakile Fransız tiyatro.::ıu 

O peret kı" ı ında 
gündoz saat 14 de 

çocuk tiyatrosu 
mobil yoluna devam etmiştir. Sigorta edilecek? yarınki Pazar günü öğle namazından p i p i Ç A 

sonra Beyazıt camii şerifinde mevludu 
nebevi okutturulacağından arzu bu • 
yuran zevatın gelmelerini dileriz. 

lstanbullular bir ayda 
Ne kadar balık 
Yediler? 
Geçen T eşrinisani ayı içinde Istan

bul balıkhanesinde 27 kap kabuklu de 

niz hayvanı, 2260 adet istakoz, 233 
bin 44 çift palamut ve torik,344,335 
kilo diğer nevi balıklar &atılmıştır. 

Yalnız belediye hudutları içinde 
118,2fJ3 çift palamut ve torik, 91,089 
diğer nevi balık istihlak edilmiştir. 

12,124 çift palamut ve torik ile 
10,4:-30 kilo diğer •nevi balık Türkiye 
vilayetlerine sevkedilmiştir. Harice de 
15,746 çift palamut ve torik, 42.114 
kilo diğer nevilerden balık ihraç edil • 
miştiı 

Belediyeler emlakinin sigorta mu~ 
melatı her belediye tarafından ve mün 
feriden yapılmıyacaktır. Bütün Tür .. 
kiye dahilindeki belediyelere ait em • 
lak belediyeler bankası eliyle sigorta Yeni 

Ailesi 

ötretmenlere Yardam Cemiyetl 
Kongresi 

Bugün saat 14 de üniversite konferans 
salonunda İstanbul m öRretmen ve işyarla
rmdan ölenlerin allelerine yardım cemlyetl-

ettirilecektir. Belediyeler bankası üç nın senelik kongresi yapılacaktır. 
sene muteber olmak üzere Anadolu Si- Çıtır - Ankarada çıkan bu fikir ve san'at ----·--·· . - ·- - . ·--

Neşriyat 

mecmuasının 45 inci sayısı çıkmıştır. rafından idare edilen bu haftalık gazetenin 

FA TMACIK 
·akşam saat 20,80 da 

L ll Y L A ve M E C N U N 

Cildiye ve znlıreviye nıotahassısı 

Dr. ÇIPRUT 
Beyotlu, Rua aefarethancai eıraJında Poııta 
10katı Meymenet apartımanı. Telefon: 43353 gorta Şirketile hir tali acentalık muka- Yeni Adam _ Terblyecl İsmaU Hakkı ta • 155 ncı sayısı çıktı. 

velesi akdetmiştir. Bu mukaveleye gö- ~;;:~~~~~~~~~~=::oa::~~:==:ı::=~=:=::===:o::::ı.======~~=====~======== 
re, her belediye, sigorta ettireceği hi- S A K A R V A (Eski Elhamra) Sinemasında 
naları belediyeler bankasına bildi re • ~Bütün Istanbul halkını ko§turan, dans kral ve kraliçesi 
cek, poliçeler gene banka vasıtasiyle F R A l D E A S T A 1 R E ve G i N G E R R O G E R S 'in 
tanzim kılınacak ve sigorta bede11eri 

En bu··yu··k muvaffakıyetlerini teşkil eden de doğrudan doğruya sigorta şirketine 

gönderilmeyip belediyeler bankasına F .
1 
Lo yu TA K .1 p E D E L •1 ödenecektir. Belediyeler bankası, bu 

sigorta bedellerinin tutarı üzerinden 
acentalık halr ~ı olfl".ak üzere prim ala
caktır. 

(Follow the fleet) şaheserini gidip görünüz. Yılbaşı hediyelerinin keşidesi 6 Kanunusani Çarşama 
akşamı yapılacaktır. 

• 
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MEMLEKET HA ERLEIJ 

Sivas - Malatya 
demiryolları 

ve Erzurum 
• 
ınşaatı 

Malatya hattı bu sene, 
senesinde işlemiye 

Erzurum hattı da 
başlamış bulunacak 

939 

Ha~ Bey- H . . 
zım ·· , . crıfı gou:en azı· 

' cur etme §aşarsın .. 

ferşiyatı yapılırken 
mizyon liradır ki kilometre vasati 
masrafı 65 bin lira tutmaktadır. Bu 
hat 937 yılında bitmi§ olacaktır. Yedi 
kısma ayrılan Malatya • Sivas hattın
da dört kısmın inşaatı bitmiş ve tren 
Hekimhan kazasma gelmiştir. Beşinci 
kısım yakında bitecek, müteakihen poz 
Hasançelebi: nahiyesine kadar devam 
edecektir. İltisak hattında altı ve ye -
dinci kısımlar gece mesaisile ve tes -
viyei türabiyede makine kullanmak 
suretile yapılmaktadır. Bu iki kısmın 
çalıştığı mıntaka yüksek rakımlı ve 
kışı da şiddetlidir. Sivas - Erzurum 
hattı geçtiği mmtakaların şiddetli so -
ğuk iklimi ve pek ehemmiyetli Anza -
lar itiıbarile tetkika değer hususıyet -
leri ihtiva etmektedir. 933 yılında ya
pılmasına başlanılan bu hattın uzun -
luğu 553 kilometredir. Bütün rnalze -
mesile beraber ancak 24 milyon liraya 
yapılabilecektir. Kilometre masrafı 

76 bin lirayı bulmaktadır. Divrik, Ke
mah, Erzincan gibi kasabalardan ge • 
çecek olan bu hat programa göre 939 
yılmda Erzuruma kavuşacaktır. 

Karamanda 
şiddetli kış 

Dağda bir adamı kurtlar 
parçaladı 

Karaman (Husust) - 27 kanunu • 
evveldenberi tye/Jmakta bul'unan kar 
dindi. Karın irtifaı şehirde 75 santim 
civarda ise 125 santimdir. Koyunlar 
iki gündenberi ağıUardan çıkmamak -
tadır. Hayvan sahipleri hayvanlarına 
yem tedarik etmek için çalışmakta • 

1 dırlar 
cArmutlar arasu geçidinin kapan • 

mış olması yüzünden Hacıbaba dağı 
arkasındaki köy yollan tamamen ka -
panrnış ve şehre gelip gitme gü~leş • 
miştir. 
Dondurmacılar kar kuyularını dol .. 

durmak istemişlerse de kar kuyuları -
nın mezariıkiara yakın olması yüzün
den belediye bu kuyulara kar doldu • 
rulmasını menetmiştir. 

Tren kardan hareket edemedi 
Karaman (Hususi) - Karaman, 

Haydarpa~, Adana, Elaziz ve Diya -
rı:bekir postasını yapan katar kar ti • 
pisi yüzünden üç saat taahhürle is • 
tasyona gelmiş, ve burada 16 saat kal
dıktan sonra kalkabilrniştir. Kar de • 
vam etmektedir. 

Adı İdris olan biri de dağda tutul • 
duğu tipiden kurtulamıyarak kurtla -
rm hücumuna uğramış ve kurtlar ta • 
rafından parçaJ:anrnıştır. 

Biga Orta okul müdürü 
Biga (Hususi) - Orta okul direk· 

törü Faik Berker, İzmir Karşıyaka 
orta okuluna tahvil ettirilmiştir. -

Edirne Aktam k•z ••n'atler mektebi 

... Haline bakmadan kızımı is~i

yor, üsLelik cmevkıim kuvvetlidir» 
diyor 1 

-Bir memuriyet sahibi mi ki mev 
kii kuvvetli olsun Hasan Bey! 

Sayfa. 5 

• 
lpsala yakında su 

sıkıntısından kurtuluyor 
Tren hattına uzak oluşu istihsal bakımındar 

ehemmiyeti pek fazla olan bu kasabanın 
inki§afına engel oluyor 

İps alA 

İpsala (Hususi) - Trakyanın mü -ı bendi gelmektedir. Bu bend 60 metre 
him kasabaları~dan biridir. Fakat tren uzunluğunda ve 5 metr~ yüksekliğın
hattına ve sahıle uzak oluşu bu kasa- de muazzam bir kaleyı andırmaktadır. 
banm inkişafma engel olmaktadır. İp- Bu bendin suyu da çok güzeldir. Fakat 
sala coğrafi mevkii itibarile çok güzel ne yazık ki bu su ancak iki sebze balı
bir yerdir. Geniş ovası çok münbit ol- çesini sulamakta, halk başka türlü is
duğu için zirai sahada hayli önem ka- tifa.de edememektedir. Eskiden bu su 
zanmış bulunmaktadır. Kış Edirneye kasahaya akarken 8 çeşmeye su verir, 
nisbetlle daha hafif geçmektedir. Yağ- kasabanın su ihtiyacını karşılardı. Fa
mur mevsimlerinde Meriç ve Ergene kat şimdi yolları bozulmuştur, akma· 
nehirleri taştığı zaman ovayı su kap - maktadır. İpsara su bakunından bah -
lamaktad!r. Bu sular yaz mevsimine tiyardır. Ka~nba civarında Kuloğlu, 
kadar çekilmediği takdirde halk zarar Bayram'bey, :•epesidelik suları, kasaba 
görmekte, ekin işleri geri kalmakta - içinde de Kadı suyu vardır. Tepeside • 
dır. İpsalanın suları çok güzeldi, sıtma lik suyu yazın güneşin en kızgın za • 
yoktur. Diğer hastalıklara da pek sık manlarında bile insanın parmağmı 
tesadüf edilmemektedir. Şehirde yeni dondurarak kadar soğuktur. 
yapıl~cak tesisat ~~ büyük .k~saba. - Kadı suyunun yolları ıslah edilmış, 
nın bır .kat. daha ~zelleşmesını tem:~ yeni beton depolar yaptınlarak kasa . 
edecektır. I~ala M~mar Sınanın ~e.lı ha içindeki su fazlalaştırılmıştır. Pek 
başlı eserlerıne sahıp olmakla mufte- yakında İpsala su sıkıntısından kur -
hirdir. Bunların başında Kemersuyu tulmuş olaocaktır. ~ .. ______________ _ 
Antepte büyük bir Adanalı bir 
Kaçakçı kafilesi ] Felaketzedenin 
Yakalandı ~ kk.. .. 
Gaziantep (Hususi) - Güceği kö- eşe uru 

yünden Durmuş Ali, Çirkin Mehmed, Adana Seylapzedelerinin maruz 
Bozu, kardeşi Hacı ve iki lbüstanlı - kaldığı acı faciaları düşünerek yar· 
nın idare ettiği kaçclccı kafilesi küçük dırnda bulunan şefkatli Ulu Önderi

miz Gazi Atatürke ··e kıymetli şefieri
mize ve bu hususta maddi yardımlar

da bulunanlarla kalben teessürlerimi-

Arapdar köyünde yakalanınıştır. Ka
çakcılardan 85 bin küsür defter sigara 
kağıdile 492 puşo elde edilmiştir. Bun 
ların cezası yüz bin lira kadar tutmak-
tadır. ze iştirak eden ulu rnilletimize tüken· 

Kaça k cı lardan 
de yakalanmıştır. 

diger firar edenler mez saygılarımı sunarım. 

------
Manisada bir katil yakaiand1 

Manisa (Hususi) - Niğde vila
yetinin Bur kazasında bir tarla müna 
zaası yüzünden birini öldüren, sonra 
~çan ve gıyaben görülen mahkeme
si sonunda on sene hapse mahkum e
dilen Salih burada ele geçmiştir. 

Katil buradan mevcuden Bura gön 
derilmiştir. Bu işte muvaffakıyeti gö 
rülen emniyet müdürü T aceddin vi -
layetce takdirname ile taltif edilmiştir. 

Hasan Bey - Hayır, dilendiği ye
re polis, belediye memuru uğramı
yormuş .• 

Adana Seylipzedelerinden qi 
ile dört yavrusu yok olan bele
diye zabıta memuru Mahmut 

Batur. 

' Hadiseler ~ 
Karşısand~ 

O ... rısı dostlar başına 
Yanakları pembedir.. Saçları sarı 

ve kıvırcıktır. Dudaklarıncia nar çi· 
çeğinin kırmızılığı vardır ve daima 
güler .. 
Yanaklarının pembeliği sun'idir a

ma, bir yıl solmıyacaktır. Dudağlnda 
boya vardır ama bir yıl tazelenmiye
cektir. Ve saçlarının kıvırcıkları hiç 
bozulmıyacnktır. Benimle beraber ya 
şadığı bir sene içinde bir tek rop, bir 
tek manto parası istemiyecekti.r. 

Asıl mühirni bir kere Lile surat as· 
mıyacak ve bir kere bile kavga etmi· 
yecektir. 

Bir yıl sonra o gitmiyecek ama ben 
onu artık yola vuracağım. O gider1 
k en: 

- Niye beni kovuyorsun? 
Bile demiyecektir. 
Böyle kadın, dostlar başına değil 

mi? 
-Evet.. 
Ne yapayım talih benimmşi bana 

düştü. Onu, parasını vererek aldığun 
bir takvimin arkasına yapıştırınışlar· 
dı. 

-... 
Baylar 

T eksayt vet T eksayt Ekstra aizli\~ 
tehtikeC'!M koruyor. 1• 3. 6 ve 12 1 

ambalajlarda ecıanelerde bu\unur. 



me toplar 
Aş le mektupları, alacak mektubu, tehdit mekt'.lbu, 

dedikodu mektupları • • 
şaırın 

• • • 
şıır ı .. kadın 

---.. .. • ·~-~~!V' 

CONULISLER 
Okuyucutarımın 

Miişküllerine 
Cevaplarını 
Topkapıda (lztırap) im7.ası1e 

mektup yazan kız okuyucuma: 
Eğer söylediğin gibi bu genci ha· 

kikaten seviyorsan, onun Heride ek
mek parasına muhtaç bir serseri ol
masını istemiyorsan kendisini mek
tep kitapları ile başbaşa bırakmalı • 
sm. Lisenin onuncu sınıfında bulu-
nan bir çocuğa bır gönül yarası a -
~ılamnk, düpedüz bir cinayettir, an
ladın mı klZım? 

* Ortaköyde &y (Melek) e: 

Mesele basit: Bu vaziyet devam 
edecek olursa her ikiniz de fena bir 
yola adım atmış olursunuz. 

* ---
Ankarada Bayan (İffet) e: 
İ nsan doğuşundan ha sis veya do

ğlısundan cömerttir. Sonradan de -
ğişenlerin bulunduğunu söylerler. 
Çok nadir olacak ki ben hayatımda 
bir nümunesine tesadüf ettiğimi ha
tırhımıyorum. 

Rivayet mühim olabilir. Fakat 
merak etmiye lüzum yok. iddianın 
do/!ru olup olmadığını anlamak güç 
decildir. Her halde nişanlanmadan 
e\'ve1 adamın vaziyetini bbP' dahn 
teıkik ediniz. TEYZ.& · 

• -1 l._ A_n_ta_y_a_v_e_ls ___ J 
o 

skenderun bir asır 
evvel Türkler 

tarafından kurulmuştur 
Antakya eski bir Türk şehridir. Fransız 
işgal/ndenberi şehir gerilemiş vaziyettedir. 

Bir çok yerli aan'atlar sönmüştür. 
- 2- ı·ı 
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2 Ikincikinun 
&>< 
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Odacı deyip te 
geçrneyıniz.. Oda -
crdan odacıya fark 
vardır.. Bu benim 
bahsettiğim odae& 
odacıların en mü • 
hiın<iır. 

Müdiri umumt • 
nin odacısı müti:ri 
umumi muavini 
derecesinde pek deo 
ğilse de müdiri u • 
muıni muavininden 
sonra gelen şahsi _ 
yetUr. 

Müdiri umund 
muavini, müdiri u· 
muminin oc:iasma 
kapıyı vurur da öy· 
le girer. 
Şube şefleri ka • 

pıyı vururken yü • 
reklerinin de çarp • 
tıkhınru hisseder -

s 

-Nerede~? 
~e soruıunca, dairenin adını söy-

trlmlz olur. Hem.. 
-Hem ne? 
- Bu işte eh be-

Ilim de §Öyle bir 
taydam dokunmuş
tur. 
• - Sahi mi söylü· 
yorsun? 

- Yalan söyler 
miyim? Bana sor • 
du. 

-Kim sordu? 
-Kim soracak, 

müdiri umumi! 
. - Sana nu sor -
du? 

- Ney~ yani, ba 
na sor:maz mt? Val
iahi billahi hani §U 

ekmek çarpsın ! .. 
Sen ne zannediyor· 
sun?. Bana emin ol
masa yanmda tutar 

Geçen yaZlDll%· yazan: da City'nin imza· 

da Avrupanın ı h B [ ı sına arzedilmek -
kültürdeki ve si- B ur an e , ne te. her istikraz, 
lih ve politikada- O . en başta, Citynın 
ki h1Jkimiyetinden bahsetmiŞtik. Bu-~ tasdikına arzolunmaktadır. 
gün cilim ve te1mib teki hakimiyelin Ve bu esnada, bütün mmetter !çin 
den ne a'Ihadığımw söyliyeceğiz: bir rol taksimi vardır. İngiltere, bütiln 

Makine devri baŞiaymcaya kadar ıl- karlan kendine doğru kanalize ede. ek 
min istibsal tekniğine tatbikı, az çok sermaye :imal edecek ve seımay ih raç 
yapılmış olsa bile, umumi ve bir sis edecektir. Diğer Avrupa memleketleri 
tem halinde değildir. Asıl buhann keş Avrupalı hareketin dışında kalan, ya 
finden sonradır ki. insanlık, empi.rik hut bırakılan m~tlerden ham 
bilgiden tamamile aynlarak müsbet i- madde i.thal edere mamul madde ıh
limlerl bir yandan daha ileri götürme raç edeceklerdir. Avrupalı hareketin 
ğe bir yandan da madde ve eşya Me- dışında kalan geri me:mleketlere ge -
mine tatbhl:t etmeğe başl'amıştır. Bu lince. ~unlara. daima daha ucuza çalı
tarihten itibaren, her ilim şubesinin şıp daıma hayat standardlarından fe • 
tek başına ve hiç bir metafizik mihve- da.'k8rlıkta bu)Urwnak pahasına, endüs 
re bağlı dtalmak lüzumunu hisset· tr.ici memleketlere ham madde ve gı
mekısizin a1abildiğine inkişafını ve da maddeleri göndermek rolü verilmiş 
tiıtlü i}itisaslaşma kademeleri yarattı- tir. 
ralk hem nazariye, hem tatbikat bakıı- Cihan harbi patla:k verdiği gün, va-
mındanı mucizeler yamthğıru görüritz. ziyet bu idi. Fakat cihan harbi patlak 
Bir buçUk asırlık bir zaman içinde Av verinceye kadar, sömürgeterin pay
rupa ilmi ile Avrupa endüstrisi nefes laşılmaSJ hareketi nihayetlenmiş ve 
alınamacasına fütuhatını kaydederek bu hususta bazı geci'kmiş Avrupa mil· 
bir taraftan küreıniı. bakitındaki bıl letleri paystı. btrakrl.mış; Avrupa dı • 
gisini tamamlar ve bir taraftan da kü· şında kalan memleketler Avrupa haki 
remizin her no~asmı muhabere. mu- Iniyetinin sahası içine alınmış; ve bir 
vasala alışveriş ve bunlann hepsinin yandan Avrupalı memleket!! er bir i · 
bir mtihassalası olmak üzere politika lim - kültür, ilim - teknik ve nüfus • 
bakımından biribirine bağlar. servet kesafetinin memeti olurken bir 

Basit demirci ocağı çelik endüstrisi- yandan A vrupab hareketinin dışında 
ler. Hele memurlar .. Onlar için büsbü· 
tün fena.. Müdiri umuminin odasına 

ömürlerinde giremedikleri gibi kapı -
sının önünden geçerken bile selatı se· 
ilim getirirler .. Fakat odacı serbesttir. 
İstediği zaman müdiri umuminin ka • · 
pısını kapıyı vurmadan açar ve içeri 
girer. Müdiri uınwninin odasından çı -
kınca da etrafına göz gezdirir .. 

ler: 
-Orada ne iş görüyorsunuz?. 

mı! Yani ben bir 
• , --1lesem. Dakikasmda yerine ge • 
tiıir. Hani geçenefe Nihat Bey yok 
rnu, muhasE!>edeki. canım.. Ona zam 
yapaeaktı. Lif aramızda amma.. Ben 
şöyle bir yüzümü buruşturdum. 

ne doğru iı&işaf edeıhn kedi der.si b~rakılan .~emteketre:rde _ilmin. kült~ 
Il kehlibann acayip bir hususiyeti sa run, teknıgm. ve servetm vakuum u 

- Beni görüyor musunuz. Ben ki • 
m im? 

Diye bir hall vardır. 

* Melıneketten geldiği günü hatırlı • 
yorum amma o hatırlamaz yahnt ta 
hatı:lam~ istemez .. Üstüb;şı eski idi. 
Ve urkektı. Adı rneydancı idi. (Me')• • 
daneıyı anlatmak mecburiyeti hasıl 
cıldu. Meydancı meydan alıp satan ma
nasına değildir. Dairelerde odacılar 
~dalan süpürür ve temizlerler, mey · 
d.ancı da odalann ~ını) sonra bir de
rece terfi etti, kalem odasının odar.ı~ 
sı oldu. Biraz dnha terfi edince mü • 
eliri wnumi odacısı mertchesini aldı. 

Melnıeketten geldiği günü hatırla -
mamakta haklı değil mi?. 

* ~ı Ahmettir. Fakat ona odacı ar -
a.şlan Bay Ahmet derler. Hatta 

1llemuriann kısmı azaını da odacı ar ' 
~~ları tarzmda Bay Ahmet diye ça· 
ı.:ı ırır ar .. Çünkü müdiri umuminin o -
uacısıdır. 

Memur koı-kar, şef korkar.. Olur 
r~,. müdiri umuminin odasına sık sık 
~np .çıkıyordur. Bir aralık bir şey de
fiverırse .. Amma müdiri umwni bir o· 
~cınm sözünü sem'i itibara alır ını?. 

Deyince de, hiç tereddüt etmeden: 

- Memurum! 
Cevabını bastınr ve ilave eder: 
- Müdiri umuminin husus1 meınu • 

ruyum_ 
Bunu söyler amma; itiyadm tesirini 

kaybetmemiştir. .. 
Vapurda gayri ihtiyarl Iuks ~ama. -

ranm çarpuk koltuğunu duzeltır. 
Tramvayda pencereyi oobinden çıkar · 
dığı mendille bir temiz siler. Ve bilet 
almak üzere kondükf.öre bir lira ve -
rirken lirayı ayağa kalkıp imzaya ka
ğıt verir tarzında uzatır. 

* Bazan dairede bir memurun yanına 
sokulduğu olur: 

- Bu akşam sendeyim. 
-Ne haber? 
- Sendeyim, dedim anlarsm ya! !yi 

bir yere içmiye gidelim. Akşama be • 
raher çıkanz. 

Memur düşünür: 
-Acaba? 
Bu acabada şu vardır. Bir şey mi bi· 

liyor? Terfi mi ediyorum.. Yoksa fe -
na bir yere nakil mi ediliyorum. 

Her halde odacıyla birlikte gitmek 
fena olmıyacak. Parası yoktur. Arka • 
daşJ.arma baş vurur. Güçbela dört yer
den borç aldığı dört pap€:li yan yana 
getirebilir. Odacı ile birlikte çıkarlar .. 
()dacı gene alelüsuı sivil kostümünü 
giymiş. Boyunbağını talrnu.ş ve bo -
yunbağm üstüne de bir iğne ilave ct • 
meyi unutmamıştır. 

Memur lif arasında sıkıştınr: 

-Ne ot 
Dedi. Anlattım. fenalık etmek ıçın 

değil ha. Doğruyu söyledim. Sanki 
bilmiyor muywn? Hani o daktil'o var 
ya.. Sarışın... Bütün işi ona mektup 
yazmak. Zamını yapmaktan vaz geçti. 
Amma sakm kimseye bir şey söyliye -
yim deme .. U! aramızda. 
Şu senin zamcia da gene .. 
-İyi olur. 
Dedim. Hiç düşünmedi, ldiğıdı im • 

zaladı ... Eh tebrik ederim. 

* Müdiri umumi ile başlanan eSen 
kimsin» yazı serisi müdiri umuınln!n 
odacısile bitı:niş oluyor. 

Bay odacı sona kaldığın için üzül~ -
yim deme, ben senin kim olduğunu, 

ne mühirn bir mevki işgal ettiğini bi -
liriın. Hatta şimdi istesen beni de mü· 
diri umtıınhıe tavsiye eder. Ve bana 
iyi bir memuriyet verdirirsin.. Amma 
teşekkür ederim. Şimelilik vaziyetım 

iyi, fenala.ştığı zaman müracaat ede • 
rim olmaz mı! 

Şimdilik Allaha ısmarladık. 

Isınet Bulusi --· .. ·-----......................... .... 

--- ·--
·ıruvakar man to 

; A yı şk}ara boğar, (bala) hitsrl oLmuşt\H'. • 
nı ~~: etirvı:~alarda haber ve sesi 191.4 e. kadarki tarih • devrelerinde 
çar. ~ ıdmsenm beklemediği bir hiç bır dm ve hiç bir fatih bütün dün
:;;: p ç · 'in tenceresi Çin'i topa yayı fethede~iği halde, 1914 başlan 
tuta: ~ kazanı ol'ur. g_ıcmd.~, k~pit~limı ~ onun. biT poli· 

B-tü bu ü<ldet zar{md~ Avrupa tik mueyyıdesınden başka bırşey olmı 
~n olan m~etler, kendi sko- Y~ emperyalizm, küremizi baştan a· 
listi:zmlerinin lk.aransfıklarmda, başinn şagı fetihetmiş bıilunuyordu. 

00 
ge'I.ecek olan fel..a'keti-n yolunu bek· F~at. ~wupanın bu ha'kimiyeU ve 

lerll:er. A vnıpanm hMtim ilmi ile ha - b~ .~ . ~ıyet tamaml nın ca ya kadar 
kim tekniği, kendillerine geri ve uyku- butun ıııı:n ~e teknik sahalariDda kay
da ıni11et1erin gövdelerini istismar et- diolunan ink~.şafla~:. y~ı~ıı:ın .ba~an -
ti.rece'k olan hariDmlfıde cihazı ayni za gıc~~a da .. s?.yledıg~ız gıbı hıç bır ~e 
manda olara!k yarabrla.r. Bu cihaz. Li· tafıtik goruşe bağlı olmaksızın hasıl 
bera· ekooomi ilmi ve Liberal ticaret olmuştu. Yani bu büyıük tarihi hadise 
'stemidı • • nin felsefi ve ahl8ki temeli yot'iu Var 

sı ır. b·ı d-fi ~-A kil k 
1
• ld' kc sa ı e tesa u ı ve eı<O.lek"'ti'k idi. Mesel~. 

vrupa, .. ıcı_ a.nca azımge. ı ~e bütün bu inkişaf 1!" çok geri millet!e-
ku!lanarak, ötesını banka çeklen, hıs- ri büsbüt.ün geriye v k"w- 1 I ı·-_.....,, · li "- k · e uuur se a e ı 
se seıJ1;;we.rı, po çe.~r ve onçımento- nın· en korkunç san..-ı tm kl 
ı ile h lled K di ek 

.. lm il ul$S arına a a a 
ar a er. en onomı ı ı e kalmamış bizzat Avrupada d . 

k d . · t usuı- .. tt'kt a genış ın 
en ı ticare unu err;,poze e 1 :n san yığmlarmı gayri memnun bırak-

sonra, artık mensup oldtı_?u ırk ve m!l- mıştır. Öy'le ki cmed.eniyet yapıyor.ız• 
let ne olursa olsun, her tüccar, onun ha h t ed · t geün'yoruz» gı'bi "d 
k' · t• · . . . kled b' ya u cm enıye ı 
~ıye mındirmeşuıyetini na en ır dialar daha ilk gününden sırrtmoğa 

«ı.ııuceyre• • ba d 
Ve kalp, Umdrarun City'si olmak . şla~ı~_.ve bu me§bur Avrupa .me e 

=...ti~ ~ • -vdesind Id _ myet.çrlıgme karşı Avrupanm :çınde 
ır- -.1"'"'• ~ ınsan go e o u rh.c-ı nd b. k :.ı~ ı· ak ğu grôi, Jki kan dev·eranı teessüs eder. ~ ~ .... a ırta ım ~ıuuel ı re ·syon 

Kü
,..•tr d City ile endüstri ha ların dogmasına mlmı olamamıştır. Bu 
'$..... evera~ re- - b'-' A \.~: · t• • k 

ketine katılabikniş olan diğer Avrupa gun :bl er,. . vru~~ DitAlmıye ının ~ 
emleiketreri asmdadır. Büyük de- ~l gun.tennı degıl. bu reaksyonların 

m . A ar ~ellerinden gıbtikçe daha şiddetli hareketller gös • 

hveraıiın nı:b. ~~ A 1 hareketi· termeleri dolayısile başlayan bir zeva1 
e a b ınsı ııe vrupa ı dewesini ya 

nin dışında lGılan yahut bırakılan geri şıyoruz. Burhan Belge 
ıneım!Ieketler arasındadır. Fakat bu bü 
yük ~veranm da en son kontrol mer 
kezi City•dir. Çünkü her po1içe, sonun 

( *) Üçüncü yazı geçen Salı günfl 
çıkmıştır. 

ıye almasın.. Alır ya.. Odacısı mah ~ 
renıi esran sayılır. 

* M"di · tl u n umunu"nin odacısı kalem o ,. 

- Senin dilinin altında bir şeyler 
var! 

~ına girdiği zaman memurlar topar· 
ka ırlar. Gazc~ okuyan gazetesini 
d~l.ar. Esniyen deftere bakar, yanın • 
da ıyle konuşan birdenbire susar.. o
i cı bu '\aziyetten memnundur. Ka -
;~ Ş~e metelik vermiyenlerin ken-

en urknıelerine sevinir .. 
u/iasılsın bakalım Bay Necati.. 

ad u bati bir. tarzda hatırını sorduğu 
aın sıraya geçmiş bir memurdur kı· 

zarır.. ' 

na -ı Seh'n bir odacısın, bana bu tarzda 
sı ıtap ea..L.u· sin' n· QU ır . 
~: so:m_ak ister amma. soramaz.. 

Ça u nıudıri umuminin odacısıdır. 
lllaçar eülüiJlSet"• 

- Teşekkü . Dakt· r ederim, siz nasılsınız? 
tiloyu ıl.?nun yanından geçerken dak
tilo ŞoyJ.e baştan aşağı süzer .. Dak· 
!lı toparlanır, mütebessim bir hal a· 
r:M~acının ba~mı aşağı yukan 
koyınuşıumuın~~ yarı bakışı yerine 

_ ur. Duşunür: 
Acaba nıu~d. . .. . h 

mı gidi • ın umumınm oşuna 
bcnd krurn... Acaba odacısına da 

Pa en ~tti mi? 
ftiym ıa.r g~.leri izinlidir. Üniformasım 
aw.ftınez.d • Mutenekkiren sokağa çıkar, 
, .. "'? a fötr şa ı._ rkas da "d' . 
umurnı . . prua, a ın mu ırı 
d nın bır yıl evvelki paltosu var-
ır. 

Kendisine 

Odacı mağrur bir eda ile memurun 
yüzüne bakar: 

- Eh biz her şeyi duyan:z:. 
- O malfun amma bu duyduğua ne-

dir bakalım?. 
- Söyliyeceğim biraz sabret.. 
Hani müdirin odası kapısında bne 

bu kadar beklenilir. 
Nihayet bir birabaneye· girer, kar -

şılıklı masaya otururlar. Rakılar gelir, 
mezeler dizilir .. 

-Buyur ... 
-Sen buyur. 
-Canım sen memursun.. 
-Amma sen .. 
- Öyle amma gene ne olsa aclınız 

memur. 
İlk kadehler içilir .. 
-Hani şu söyliyeceğin~ 
- Şimdi söyliyebilirim.. Bqkası ol· 

saydı söylemezdim ya. Memur olmuş
lar da sanki bir şey .. Ben onların birini 
beş paraya almanı. Hem müdiri umu -
mi de bilmiyor değil ha.. Adamını iyi 
bilir. Şu kadar senedir hlzmetindeyim .• 

Memur IMı keser: 
- Yahu şu benim ... 
- Söyliyeyim ha .. Bu ay maa§ına 

on lira zam var. 
- Sahi mi söylyorsun? 
- Tafuii sahi .. Bak şunu da unutma. 

Biz odacıyız amma çok şeylerden ha • 

Truvakar bir manto modeli .. Bet in
cedir. Kollar bufan. Ve kol kapak'ı.arı 
vardır. Yaka kabarıktır. Genç kadın ve 
genç kızlara çok. iyi gider • 

BegşeJılr 
Temiz suga 
KavUI}tu 
Beyşehir okuyucuianmızdan bl • 

rind.en bir teşeırta-1r mektubu aldık. 
amyucumuz bütün kasaba halkı 

namma belediye ye ve C. H. P. ne 
~erini sayaıhıı diyor ki: 

- Beyşehir yıiardanberi su sı • 
kmtısı çekiyordu. Fakat değerli 
kaymakamımız Adnan kısa bir za · 
manda, bütün mesaisini bu sıkıntı
yı gidermeğe vererek çalıştı, niha • 
yet şehre 3,5 kilometre mesai ed e 
bulunan Çemçem suyunu getinne· 
ğe ve alatınağa muvaffak o!du. Hal
bu'ki daha evvel hatk yalnız göl su· 
yunu içerdi. Bu yüzden de hastahk 

bir hayli tahribat yapıyordu. Şimdi 
bu taze ve yeni su ile şehir halkı 
birderibire sıbhatlan<:k 

Kıymetıli kaymakammuz Beyşe -
hire gete:cek. yı1 elektrik &etirmek 

tasavvuruDdadır. Bu elektrik tl 
şehre 3 kilometre mesafede bulu • 
nan Alşar değirmeninin suyundan 
temin edilmiş olacaktır. Bu sureti• 
Beyşehir kısa bir zamanda elıektri • 
ğe de kavuşmU§ olacaktır.• 

* BailuLqı, Keclaköy yolundaki 
henpzlan 

Kad&öy iskelesi yük memuru 
Cevat Güren yazıyor: 

c- Her sabah saat beş buçukta 
işime giderim. Bittabi sokaklar ka • 
ranlık.. Benim gibi bir çok kimse -
ler de ayni şekilde işine gitrneğe 
mecbur.. Halbuki Bağlarbaşınd:uı 
Kadıkö~ kadar olan bütün yollar· 
da burunan havagazları yan.nuyor. 
Bastığımız yeri göııemiyuruz. Blr 
çok yerlere başvurduğumuz halde 
bir türTü havaga:zilarının be§ buçuk· 
tan oonra gün aydınlanana kadar 
yanın:ısuu temin edemedik. Bu hu • 
susta alfiıkadal"lann yemden 
di!kkatini cel.bederiz.» 

nazan 



8 Sayfa 

1 ' .rd Krum, Jskambll tA~ıtıanna mettundu. Onlarla her türltı oyunu ya
• paı·, hokkabazlı~ını söstertrdl. Bu yüzden 1ş1nde mahlr her adam g1b1 mü

kemmel geçlnlr, sosyeteıerde aranırdı. Güzel bir apartımanı vardı. Emniyet ettl~l 
kimseleri buraya davet ederek, aesslzce oyun partıleri tertip ederdi. Bu akşam da 
töyle kolaylıkla birkaç lira kazanmak nlyetınde ldl. Odaya bir göz attı. Her 1e1 
yerll yerinde ldl. Hizmetçi tendlslnln çiçekten bo§landıfmı blldlll lçln vazoyu 
pembe gül ve papatyalarla doldurmU§tu. 

4 _ Son gelen, Dahlllye NezareU meMurlanndan Robert P~ tton'du. Küçük bir 
kaza neucesı seclttll1nl özür c11le1erek blldlrdl. Çal]fırken ellnl kesmiJ, 

doktor çalırarak tedavi ettlrmıt, aarı1ırm)ftı. o da bir kadeh lçU n masaya ot~~ 
du. Oyun& ba§ladılal'. 

7 Misafirler ıtttller. Rlp.rd Krum yeni blr bardak vlskl içmek üzere, koıtu
• tuna yerle§lrken: d>Ort b8.fl mamur blr seans oldu bu-• diye mırıldandı. 

Mlsatirler, nakit para lle o:rnamıtlardı: Krum bu mJsaf1rlerle blr daha k.aılılaJ• 
mayacatına tmlndl. Onun lçln hile yapmlf olmuı kendlalne endişe Termlyordu. 

- Bu dünya büyük, dedl. Her liln Ttnl b1r1a1 cıtıyor. Benlmle OJllayar,-k aptal 

Jft' .... ' 

9 • Komlserln izahatma &öre bJ
rtncl resim, Rifard Krum'un 10- İkinci resim, Krum'un bıçak· 

Iandı~ nldt oturdu~ koltu-

SON POSTh 

"Son Posta, nın resimli 
zabıta hikayeleri 

Katil kumar oyn1yan 
üç kişiden hangisi? 

2 Krum'un intizarı çok tÜr• 
• medi. İlk misafir çıka gel-

di. Bu mühendis Hill'di. Çalıştığı 

uzak ülkeden mezuniyetle vata• . 

nına gelmişti. Eh bir eğlence ge· 
1 
cesinde pekala birkaç yüz lira haı 
cayabilirdi. 

5 ET aahibl Rlşard Krum, her 

• zaman kullandı~ tabiye lle, 

oyunun ilk aaaUndt kaybetti. Llklıı 

aaat on buçuta do~. malOm yollarla 

killl1yetl1 mlltdarda kazanmaya baoıa ... 

dı. Mlsatirler, bu cece pek p.ns.sıs Kib~ 
cörilnmekte idiler. Yavq yavq, o Ilk 

zamantı ne§elerlnl kaybetme~e bqla
mışlardı. Gece yarısına dolru, oyuna 

blru fasıla verlldl. Blrer tadeb 'f1sk1 

daha lçllecektl. 

3- bıncı gelen, Londranın en bil 

Jilk çlçekçl ma~nzasınm vez-

nedan Bmlt oldu. Rlp.rd Krum cldden 

ell açık b1r ev sahlbl ldl. Vlskl bardak-

lannı hiç ıakınmac1ıuı birlblr1 ardt sı-
ra dolduruyordu. Mlsa.firler, kAtı dere-

cede lçtııer, keyltlendller, artık oyuna 

hamdılar. 

6 Riprd Krum'un misafir
• leTi onun yaptığı taknlara 

artık ilk saatlerde olduğu gibi gü-

lemiyorlardı. Üçü de haddinden 

fazla kaybetmişti. Krum arkadat 

lanndan birinden bir kalem ala • 

.Tak kazaneını cemetti. Binlerce li
ra tutuyordu. Misafirlere döne • 

rek: « İnşallah gelecek sefere da
ha f8I1slı olursunuz.» 'dedi. 

8 Erte&l c11ntl ölleden aonra, cinayet ın.uası kom1serler1nden blrl polis mUtettıuı· 
- nın evine ıtttı. Polls komtserı zetı ve mtıpbede kabll!yetl :tunetll bir zabıta 

memuru ldl. Yalnız ilmantıla dayanınca mtlfettl§ln klbma nramazdı. 
:Uü!ettlf bir kaza neticw dÜfmtlo, ve d1.zln1JaralaDllf oldutundan, ayatını uza

tarak oturuyordtL 
Komlser miitett!fe n.k'&Jl anlattı: 

~rdın Jalnız cündilzl,u1 çaiıoan h1zm etçt.sı efendlslnl o aabah 6ltı olarak bulmUI 
tu. Salonda, hançerlenmiJ bir halde yerde yatıyordu. Öldürllleli de ancak birkaç aaat 
olmu~tu. Vak'aya takaddüm eden gece, fiç kl.şille kumar oynamlf ve epeyce kazan
m.ıştı. Komlser bazı ldınselerl 5oreuya çekm.t.ş, bir teY çıkaramatnl§, cinayetin ıtlendl-
11 yerde araştırmalar :rapmış, hlo bir parmak lzlne rasf.ielmemlf, reslmler çekmlı, 
kroldler çlzinlJtl. 

Komlser bunlan aöyledlkten sonra vesı kalan mütettıp uzattı. 

• • 

• 
lskenderunu 
Türkler 
Kurmuşlur 

( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 
sında Asi ırmağı dar ve derin bir vadi 
içinde kıvrımlar yaparak Akdenize d3 
külür. Sahildeki delta tedrici suretti 
büyümektedir. Antakya ~ehri sahil' 
den 25 kilometre içerde, Asi ırmdgınıl 
38 metre genişlik pcyda ettiği bir nok' 
tadadır. Antakyanın şarkında vadi ~4J 
mık ovasına doğru açılır ve genışleı: 
Vadi zemini mümbit ve sulaktlr. 

Eski bir şehir: 
Antakya çok eski bir şehirdir. Bit 

;zamanlar ön Asyanın birinci derec~df 
büyük bir merkezi olmuştu. Sonralaıt 
şehir eski mevkiini kaybettiği g~bl ~ 
hemmiyetli bir güzergah olmaktan dJ 
sıldı. Evvelce Antakyanın gördüğii i$' 
leri şimdi Berut ve İskenderun gör • 
,mektedir. Bugün Antakya suyu vs hJ 
,vası güzel bir meyva ve çiçek ~ehridır• 
,Her taraf eski ihtişam devirlerinin ha' 
tıralarını taşıyan kıymetli abidelerli 
,doludur. 
. Bugünkü Antakya Asi ırmağının, ki 
,narındaki düzlüklerden başlıyarak }!a' 
hip Nec<:ar tepelerine doğru yükseiıt• 
,Ekseri Anadolu şehirleri gibi sırtıni 
bir dağa yaslamıştır; önünde Şar5• 
doğru genişleyen bahçelerle dolu ye~a 
bir ova uzanır. Yenişehir ovaya doğrtlı 
ırınağın iki tarafına yayılmaktadır. ,. 

Eski Antakya: 
Bugünkü şehirden on misli gen ış O' 

lan eski Antakya Asi ırmağının cenu• 
bundaki tepelere kurulmuştu. Artı~ 
tarihe karışmış olan eski binalar ve e
~rler zamanla harap olup gitnıişt!t· 
Meşhur surun bakiyeleri elan durmak· 
tadır. Habip Neccar tepesindeki hisat 
ve saray da harap bir haldedir. Sırt • 
lardaki eski su yolları o zamanki tesi• 
satın azametini bize gösterir. 

Bir Türk şehri: 
, Asi ırmağının iki tarafında uzanaJJ 
,yeni Antakya 40,000 nüfuslu bir Tür~ 

. ,şehridir. Bütün servetini tabiatten, et• 
,rafmdaki bahçelerden temin eder. Vak 
,tiyle pek ileri giden ve buralara ka• 
zanç getiren kozacılık, zeytinc11ik ve 
.sabunculuk bugün pek zavallı bir va• 
,ziyettedir. Fransız işgaline kadar son 
,bir asır zarfında Antakya seri bir inld" 
şaf göstermişti. 1880 de şehrin nüiusı.l 
17,500 idi. 1890 da 25,000 ni, 1900 de 
28,000 ni bulmuştu. Cihan harbi arife 
sinde de 40,000 ne yaklaşmış bulunu• 
yordu. 

1 

Şehir işgal altında gerilemiştir. 

Fakat Fransız işgalinden beri şehit 
gerilemiş vaziyettedir. Birçok yerli san 
atler, bu meyanda dokumacılık sönınüŞ 
tür. Şehir pazar yeri olmaktan çıkmış• 
tır. Evvelce sancak merkezi iken bu• 
gün kaza merkezi olmuştur. 

Antakya ziraat mahsulleri bakum.n• 
dan da Anadolu şehirlerini hatırlatır. 

Elma, erik, şeftali, kayısının en güzel 
nevilerini yetiştirir. Aynı zamanda por 
takal, limon ve mandalina da eksik de· 
ğilclir. Irmak üzerindeki dolaplarln su~ 
!anan bahçeler ve bostanlarda büyük e
mekler sarfiyle mütenevvi sebzeler ye 
tiştirilir. Halk tabiatin zenginliğinden 
pek iptidai şekilde ,stifade eder. Tek~ 
nik vasıtalardan devlet kudretinin ya.· 
rabcı yardımından mahrumdur. 

Antakya havasının güzelliği, civarda 
ki sayfiye yerlerinin şirinliği ve birçok 
tari:hl eserleri ve hatıraları ihtiva etme 
si dolayısiyle her taraftan ziyaretçi çe· 
lter. İskenderun, Lazikiye ve Halep hal 

f kının bir kısmı yazı buralarda geçirir· 
Yaz kış dünyanın her tarafından sey• 
yahlar gelir, Mesire yerlerinden Defne 
eskidenberi meşhurdur. 

oldukten sonraki vazlyetlnl gösteriyor

du. Maktul sa~ elinde blr gül tutuyor-

tu gösteriyordu. MaktulUn vurulduk
tan sonra, odada sUrliklendlti apaçık 
görülüyordu. Ya katil kendlslnl sü
rllklemi~. ya bizzat kendlsl sürüklen-

11 Oçüneü ruim, elnayet-
• te. kuUanılan, f&rip bir 

llr.ti, bir tornayidayı göaterl· 
yo~u. Yaranın i•tilca.neti de, 
darbenin Krum otururken ar 

12 • Koıniter .özüne cıe
vamla: 

- Ba ruim de, oyun man• 
•ının bir lcııımını gölteriyor, 

. Encamus ·bahçeleri Türk devrinde 
şöhret alını§ sayfiye yerleridir. Şehre 9 
kilometrelik asfalt bir şose ile bağlı o~ 
,lan eski Defne ile Harbiye yeşillikler i• 
çinde akar sular ve şellalelerle dolu bir 
,Yerdir. Burası koyu gölgeli yüksek a~ 
ğaçlarla daima bahar içinde bir çiçek 
yurdudur. Zaten bütün Antakya dağla 
,rı, yayiaları güzel kokulu rengarenk çi 
çekleriyle tanınmıştır. Şeftali ve porta 

13 • ~ij~n:w:~: b'!:İu~: kal bahçeleri de buraya ayrı bir husu· 

du. mzmetçl, Ihtiyar, sa~r. ve me1..ar 

knçkını gibi zayıf bir adamdı. Bir a

dam öldürecek, bıçaklayacak gibi g6-

runmüyordu. 

zatt qyayı goateriyordu. Bun· siyet verir. 
.-

mişU. Muhakkak olan birşey oturduğu 
koltuktan çiçek dolu vazonun bulun
du~u yere kadar geldiği ldl. 

kadan ve havadan aynieta du· 
ran bir adam tarafından indi· 
rildifrini iabat ediyordu, . . .. 

dedi. Katil buraya, bir yola 
balcan büyük pencereden gir • 
mı~ir. Bununla beraber, ayak 
izlerincı de rutlaı:rıadılı:. 

lann aruında, hizmetçinin 

daima ırördüA-üoü IÖyiediA-i, 

brr para çantali da vardı. 

K oı:rıisc:r bütün bunlıın göııtcrdilcun ve mütaleaııını yürüttülcten ııonra, • peki 'imdi ııe yapa• ı ı:rıalctulün evindeki miııafirlerln ııe gibi 1an'at ye me•leldere menınıp olduldarıııı bana .öyler ml1in? 
lım~ •• • diye ııordu. Müfetti~ ııotuk lcanJılılda eevap nrdi : •hiç dunna, derhal k.atüi yakalal• Komiter anlattı. Ve polil müfetti~i katili t&yiıı etti. Onu aiz de bulabildinil mi~. Bulamadınız• 

- Ha'l'li ka•ili ? • 15 • • f b- '-
-Bence katil ma.IG n! .• daha dotruıru ıaalll111 detll, oııu ııaaıl bulabilecetiııi biliyorum.Seıı o ııe~ • ınc:ı uy aya ••nnız. 

Tabiatİn güzelliği içinde: 
Şehirden Harbiye mevkiine giden 

,YOl birkaç kilometre sonra ikiye ayrııa~ 
rak biri Encamusa gider. Burada hafif 
·.meyilli sırtlar üzerinde zeytin, porta• 
kal ve daha birçok meyva ağaçları sı• 

( Devamı 15 inci aayfada ) 



SON POSTK 
e 2 Ikincikinun 

HAFTA IN FiLMLERİ 
" M ele k , sineması "Türk, sineması : ------------------
Aşkın uyanışı Coşkunlar barı 

Oynayanlar: Şarl Buaye Klodet Oynayan: Hanri Gara 
Kol'ber. ' ' 

1\levzuu: Jane doktorluk tahsil edi
yordu N' ı .. .: ışan ısının harp meydanında 
ölumu onun limitlerini kırmıştı. Jane 
artık aşk ·ı ı~ı-b. . 1 e a üJ\adar olmuyordu ve 
ır tımarhanede çalışıyordu. Ayni yer-

de doktor Aleks isimli b' . k d 
da vardı. ır ış ar a aşı 

Aleks baş d kto . id' J o r olmak hevesınde 
d ı. ane doktor ile ailece gör-üşüyor-

u. Doktorun karısı Salli Janı kıska· 
nıyordu. Tesadüf Fransız doktoru Sar-
lı hastan b • nında : aşdoktoru yaptı. Şarlın ya 
Alek guzeı hemşiresi K.ler vardı. 
,.

1 
5. doktor Şarl ile zıt gitmek :çin 

n er ıle g" .. J oruşmesini sıklaştırıyordu. 

an doktor Şarlı sevmiyordu. Çünkü 
kendisin· has ı tahaneele ufak bir vazife 
!,: ~a~ ın etmek istiyordu. Fakat bir ge
b" .~n doktor Şarlın hasta bir A-rabı 

11~Y~~ .~ir merhametle tedavi eylediği· 
aeJoru~ce hissiyatını değiştirdi ve 

Şinege başladılar. 

, 1\fevzuu: Röne bir Ajansta orta hal· 
li bir memurdur. İvon nerr~nda güzel 
bir kız ile sevişmektedir. Kızın babası 
onun Röne gibi bir adi memur ile ev
.ıenmesini istemiyor. Röne işi seziyor 
ye buna mfıni olmak için çareler düııü
püyor. Güzel bir kız olan Nem~lle bir 
kumpas kuruyor. Maksadı ikinci mü
,dür olmak ve Röneyi alabilmektir. Fa
kat Nenet, sevgilisi Rönenin babası Lö 
bandiyenin metresidir. işler bu yüzden 
sarpa sarıyor. Fakat bir hayli tuhaf 
vak'alardan sonra Röne ile İvon niha· 
yet biribirierine kavuşuyorlar. ' . "'\ Haftanm sınema programlan 
Türk Coşkunlar Ban 
Saray : Gangsterler arasında 
Melek : Aşkın Uyanışı 

İpek : Gönül Yarası 
SUmer : Altın Kelebek 
Sakarya : Filoyu Takip Edelim 

"S ümer, sine ması: 

Altın kelebek 
Oynayanlar: Fransizka Gaaı, Hans 

J aray, Szöke Szakall. 

Mevzuu: Viyanada genç ve güzel bir 

kızcağız iş aramaktadır. Müracaatları 

hep boş çıkmaktadır. Bir kuyumcu ma 
ğazasına dahi müracaat ediyor, fakat 
tam o sırada mağaza sahibi baş tezgah 
tar Leidl'e işlerin azlığı dolayısile ma· 
aşını azalttığını bildirmektedir. 

Lili düşünürken mağazaya bir müş

teri geliyor. Kızcağız müşteriye rnağa· 
zadan güzel bir mücevher satmağa rnu 

vaf.fak oluyor ve patronun nazarı dik· 

katini celbediyor. 

Lili mağazaya alınıyor. Kendisine 

bir hayli mücevherat teslim ediliyor 
ve bunları satmak için (Monte Karlo) 
ya g<inderiliyor .. Kızın güzelliği, açık 
gözlüğü onun muvaffakıyetini temin 
ediyor. Nihayet aŞka kapılıyor ... 

Sayfa 9 
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Solda: Şarı Buaye ile Klodet IColbe r uAtkın Uyanıtın filminde. Sağdal 
«Coıkanlar Barm filminde Hanri Gara. Altta: uGangaterler tJTaıında>t 

filmini ,.viren Ed di Kantor 

"Ipek, sineması: "Saray, sineması: 

Gönül yarası 
Oynayan: Silvia Sidney. 
Mevzuu: Sinirli, alıngan bir genç o· 

Gangsterler 
arasında 

lan Karter zengin bir ailenin çocuğu- , Oynayan: Eddi K.antor. 
dur. Tembeldir, fakat temiz bir kalbi . Ed' .. 1 b' k 7. olan 
vardır. Fakir ve güzel bir kızı seviyor • Mevzuu. 

1 
ı, gKuze b' ık: barıe.dc ~an 

. . . . ,Coys'a tutu uyor. ız ır a <s 
ve onunla evlenmek ıstıyor. Aılesı bu- t" d"' Ed' n.,ı, g· r tutuyor. Onlar 

,.. . lmak . ı· d lik 1 oz ur. ı ~ını ız ı 
na ınanı o. . ıs ıyor v~ e an ı~!D la bir haydut çet€si arasında. birçok 
kız kardeşı Dıanayı Marı adında o.an maceralar geçiyor. Delikanlı nih "et 
bu kızcağızın evine gönderiyor. Mari çete efradını yakalattırıyor ve e\ .eni· 
yeisinden ölüyor. Delikanlı ailesinin 

yorlar. 
bu işini haber alınca bir daha onları 
görmemek üzere memleketi terk~diyor Jirofle Jirofla 
Meksikaya gidiyor. Orada Pete adında , 
bir Hintli reisi ile tanışıyor. Bir müna· . En güzel operetlerden biri olan (Ji· 
kaşa sırasında Hintli Karteri yaralıyor. ,rofle Jirofla) filme alınacaktır. Bal 
Tonita adlı bir HintJı:i kız onu tedavi ro11eri (Hanri Gara) (Danyel Daryö), 
ediyor ve iki genç sevişerek evleniyor- (Röne Sen Sir) taraflarından yapıla· 
lar. cakıtır. 

Soldairi reaim: uGönül Yaraam filminde Silvia Sicln~y. Ata.iıdaki r•· 
aim: Fran.U.ka Gaal ccAI tın Kelebek)) filminde 



• 

JJIONOLOG: 

KENARLI ŞAPKA 
1 
sıyrılırdım amma, hadi ne ise büyük • 
lük gene bende kalsın da anlatayun ... 

Mucit demek icat eden demektir. 
Yani olmıyan bir şeyi yapan adama 
mucit derler.. Adı neydi; bakayım ... 
Hatıriatıverin §UilU bana ... 

E.e.e.e.dison... Haı hani gramofonu 
icat eden adam. Ben de gramofon mu 
icat ettim zannettiniz.. Yok canım 
gramofDn bir kere icat edilmiş. Ben 
daha baŞkasını icat ettim. Son sistem 
bir şapka .. 

Ben mucidim, mucidim diyorum Durun, dinleyin beni, anlatayım: 
amma mucit niye derler, siz bi!iyor Bu yılbaşmda annem bana hir bere 
musunuz? İçinizde bilenler de var, bil- aldı. Lacivert bir bere .. Hani ben de 
miyenler de demek. Bilenler hilmi - sanki hereye bayılırmıtıın gibi.. Hal -
yeniere öğretsin deyip i§in içinden buki ben annemden ppka istemiştım. 

Resimli hikaye: 

BALON PATLAYlNCA 

- İyi bir alay. - Balonu şuraya bağladım. 

- Biraz geri basayım. - Eyvah lastik patladı. 

- Tuhaf ~ey lastik paUamam~. - Vay şeytan çocuklar vay! 

Yeni bilmecemiz YON KAZAK 
VERiYORUZ 

Reshlll1e bu adam nrdı. Aclamm giyecell acaba bwılardaa lwıgisidlr. 
başı açık. yanında hata ıtJUecek bir Resmi. k~ ve hangisi oldutwı~ ip
çok şey var. Şapkalann envaı, ldlllh- ~ edıp _b~. ~nde~.~ ~llen • 

1 
b 

1 
lerden bır 'kişıye guzel bır yun ka-

lar, şun ar, un ar... zak, diğer yüz kişiye de ayrı ayn gü· 
qimdi çocuklar bu adamın ba~ına ze) hediyeler ver«:eğiz. 

Bashayağı şapka, yani siz baylarm a•Y· 
dikleri gibi .. Kenarlı .. 

Böyle şapka niye mi J.stemlftim? 
N ezaketimden, kibarlığımdan.. 

Niye yüzüme baktınız. Tabii ya .. İn· 
san kenarlı şapka giydiği zaman na -
zik, kibar olur .. 
Şöyle sokakta yürürken bqmtzdan 

bir tanıdık geliyor değil mL. Başınız • 

japonyada bir 
mektep 

da bere, y~~t k.asket varsa, . yahut ta İfte ÇOCUklar t>ir mektep ve mek -ı yor. 
bunların hiç biri yoksa kat'iyyen ki· tepte okuyanlar. Bu mektep uzak bir Kıyafetlertu dikkat ettiDiz mi? 
harca dav:anama:s~~.... .. ülkede Japonyada. Japon çocukları Onlar böyle glyinirler .• Fakat ar , 

. Fakat bır de duşunun şoyle kenarlı şimdi gayet iyi çalışmakta ve çok şey- tık giyimleri de yavaş yavq de • 
bır şapkanız var, şapkanızı k~ar:n - ler öğrenmektedirler. Resmin birinde ğişmiye baflamıştır. Onlar da az 
d~~ "tutu~ çık~rıyorsunuz ... Yanı sel~. bir Japon kızı tahtaya yazı yazıyor. zaman sonra bizim ıibi liyine • 
Butun kibarlıgmız bu selamla bellı o- ÖtekiDde de vazüemi, beD yaptım, di- cekle.rdir. 
lur.. t::rwı iiO'PtU ....... • • ... .......,............., 

İşte ben kenarlı §apkayı })&yle ki .. 
harca selarn vermek lmkinını elde et
mek için istiyordum. 

Neyse, annem bana bere almıştı. 
Düşündüm.. Düşündüm .. Ne kadar dü
şündüm, tahmin edebilir misiniz? Tas· 
tamam üç gün üç gece ve üç gün üç 
gece de icat edeceğim şeyi icat etmiş, 
mucit olmuştum. Mucit olmuştum. 

İcat ettiğim şey ortada değildi. Bir ke-
11! kafamda bulduktan sonı:a ötesi ko· 
laydı. Annemin aldığı bereyi buldum. 
Kenarını açtım. Bir mukavva parçası 
aldım, tostoparlak kestim. Sonra or • 
tasını kafama geçecek bir şekilde del· 
dim. Bereyi giydim. Onu da üzerine 
geçirdi.m. Eh, kenarlı şapkayı elde et • 
miştiın. Hem de kendi icadım bir ke· 
narlı şapkaydı bu .. 

Koyunun resmini alan maymun 

Bu halde sokağa çıktım. Bir tanıdığa 
rastlasam da selamlasam diye can a -
tıyo •:lum. Derken bir de ne göreyim, 
babamın arkadaşlarından biri karşı • 
dan bana doğru gelmiyor mu? 

Fırsat bu fırsattı, J.Obarca elimi şap· Maymunlar çok mukallit hayvan • deta bir lotolrafçı gibi fotoğr~ 
kanun kenanna götürdüm, çıkardım. !ardır, ne görürlerse onu yaparlar. Bu çeker... Bakın bir koyunun ~ 
Çıkardım amma .. İş tuhaf ordu. Bere resimde &ördüğünüz maymun Loıı· mini çekerken ne kadar ustae& harekeı 
başımda kalmıştı. Ve benim ilAve et - dra hayvanat bahçesindedir. A • ediyor. 
tiğim kısım bir sirnit gibi elimde idi. -=--==;_~~-~~--==----=------------
Amma gene müteessir olmadım. Her 
şey ilk icadında biraz fena olabilir, ya· 
va.ş yavaş tekfunül eder, öyle değil mi? 
Benim şapka da başundan bir tuhaf 
çıkmışW amma, bu kusuru giderilmez 
şey değildi. 

Her ne ise ben mucldim o kadar. 

Geçen bilmecemizde lıazaııanlsr 
Geçen bilmecemizde kazananiann isimlerini yazı rok· 

luğundan bugün gazeteye koyamadık. Pazartesi gününü 
bekleyiniz. Bütün kazananların isimlerini o gün gazete
de bulacaksınız. 

- Çamtıu-lar da bi • 
riktL 

- ÇamaŞU'Cl da amma 
uzakta. 

- Madem ki sah;bl 
yok benim oldu demek -
ttt.f . 

• • 

- Öf sanki içinde in • 
11811 var gibi ağır. .- - -

-Biraz dinleneytm. - TeteJddlr ederim, 
hem beni, hem de çama • 

fl~=& bu;:r: --~~ . 
1 : 
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' r a, o a da Krallık 

t s amıya kalkarsak ..• , 

Ankarada spor faaliyeti 
Bu hafta Gençler Birliği 
Çankaya ile karşılaşıyor S.ıbık Kralın bususi bahçesine giren manikürcü kadın 

af Ila~ ınca EC.vard, Madam Simpsona dönerek: 
" Al ci ırma, demiş, elbet çıkacak bir yer bulur " Maç takımiann Likteki mevkilerini tayin etmek bakımın-

- 8 - dan ehemmiyetlidir. Takımiann şekli tespit edildi 
Kendisine bır şey söyledikleri za -

man o salon<ia bir yu kan bir aşağı gi· Ankara,: -' 1 (Bu-
derek söz~eri dinler, ağzında eski bir cu.st) - Ankarada 
l k_oçya şarkısı, ya asrl bir tangonun son haftalar z:ar • 
n .. rmelen vardır fında, spor seven • . ' Az uyuduğu halde yorgunluk i.;arı ler oldukça dolu 
J'ostermez. Rengi bir sabah gezintisin· çor günlen geçiri-
d n avdet etmiş gibi solgundur. yorla.rdı, alika ila 
~ok çalışmasını ve çok seyahat elme takip edilen ve 13 

s nı sever. Fakat onun en zayıf taraf., baftadan beri de • 
çabucak üşüyerek ne~ olmasıdır. vam eden yarış ve 

Çok sevdiği §CY : Tayyare ıs1mı encümeninin 
_ Edvard tahta çıktıktan sonra bütün tertip ettiği at ya· 

eglencelerinden feragat etmek mecbu· rışian sana eımit 
rıyet.ı~dc kalmıştı. İlk iş olarak, çok bulunuyor, bu sene 
sevdıgı avı terketti. Ailesi ve hükümet burada en fazla ae-
hu s~ru bir hükümdar için fazla teh- yi:rci eelbeden hig 
likeh bulmuşlardı Şimdi artık dünyada _ JÜphe yok ki at ya• 
en çok sevdiği şeye, tayyareye de ka· .. rışlan olmuştur. A' ,.ı d Simpsonun IOD resimlerinden 
vuşmuşt~r. Bund~.n sonra en ufak b;r lu a am biri yarışlan biter bit .. 
bahane ıle onu goklerde göreceksiniz, . if d 1 . d -. mez kar ya~ 
hem yalnız bir yolcu olarak deg· il bir düğünü çehresınd~ a Ve ~~~ .. egışd· sporcu ve seyircl-

ı ' ·· · · ·· d- Aynı şey a~ ıçın e .Pl ot olarak tayyarelerde semalan fet tıgını gor um. . . . leri, Ankaranın 13 
h etme. e kalk var itti. Şimdiye kadar bırbırıne bu de- haftadan 'L-ri meı-

g acaktır. 1 biro' inin ruhunu bu de- ~ 
.. .Golf mcrakı rece merb~t,ed bi!:.,., iki mevcudiyeti kezi sikletini teşkil 

Kral muUıış bir goli meraklısıdn·. rece temsıl e u•U>J. • eden ipodromun, ta 
O b' ad h' ·· emiştım. yunun ustası olmaktan ziyade aşı- ır ar a ıç gorm . mamiyle aksi tara· 

İngiltere Lik 
maçları 

nihayete eriyor! 

Arsenal birinci planda 

Ingilierede son bir hafta 
zarfında yapılan maç la; la . 
bir milyon kişiden fazla 

seyirci bulundu 

lneiltere lik maçlarının birinci devL 
resinin son maçları bir hafta sonra ni
hayetlenmiş olacaktır. 

Haftanın en mühim maçları birin· 
ci devredeki vaziyeti tesbit edeceği i
çin büyük bir kalabalık önünde yapı].o. 
mıftır. 

Arsenal 
1 

E verton 
1 

lngilteıe lik maçlarının en zorlu ~ 
yunlarından biri olan bu maçta 55000 
seyirci hazır bulunmuştur. 

lık devre bir bire bitmİf, ikinci dev
rede iki takımın bütün gayreti vaziye
ti değiştirmemiştir. 

Arsenal bu beraberlikten sonra dört 
takımla beraber ayni puvana sahip o· 
lan ve lik te en başta· olan takımlar araj 
ama girmiştir. ' kıdır. Doğrusunu itiraf etmek laztmge eKaibimin dehlizlenn~ dol~ • nna attı, Çankaya 

lırse, fena oynar Tenı·s ve balıK~'\lık yacağım, fakat şunu da soylemek ıs ~ ve Elınadag- sırtla 
k. ··· :r ' t · k' b ' h-k·· dann omuzlarına -va ıt geçirmek ıçin tercih ettiği eğıen- enm ı, ır u um • . rına gönderdi. şim- Aston V illa Swans ca 

celerdir. çöken yük ağır, çok agırdır, bu şer.aıt kti artık sporcu ve 
Kış sporlarını çok sever, b ilhassa Ma ~~il.ind: 0 yükü kaldırmak benım seyirciler ipodromu 4 O 

dam Vallis ile kayak sporu yapınağa ıçın ımkansızdır.~ . · unuttular, kayaklar Ikinci lik takımları arasındaki bu 
doyamaz. Samimiyetin açık birer ifadesı olan omuzda, dag· sırtla~ Bu hafta kaJ'fllapcak Geçler Birliği ve 

B ba b ·· ı-ı h~l~ k 1 • mda çınlıyor müsabaka da büyük kalabalık top1a· 
a sının çok se\ diği kotra yarujl:ı- u cum~ er a a . u a~ı · rına gidiyorlar. Çankaya takımlan .. 

rından hiç hoşlanmaz b d dola· Kederlerı dagıtan Onun için yapılan lik maçlan pek ,besiz oluşudur. Yoksa yerinde müdaha yan oyunlardan bırı olmuştur. 
da ve un an Ed d ked ı · · d gı· tan onun · 55000 d J b yı onun AIYl€rikaya 'd k b el var ın ererını a • ~ az seyirci celbediyor. Bu pazar Anka- leılerile vazüesini yapmaktadır. Diğ~r seyirci önün e yapı an u 

milel deniz yarışlannd gıh ere ~iu:a yüzünde tebessümler belirten yegan.e ranın en mühim maçı Çankaya ve Genç haf Ahmet te bu vaziyettedir. Muh::ı- maç ta ilk devre sıfır sıfıra bitmiş, i .. 
cağı hakkı.-ndaM.l dedik ad 1azır d k' insan Vallistir. Bu neden mi ileri gelı- lerbirligı·· arasında yapılacak, acahn ma cım· hattına ıuolince: Selim, Selahattin, kinci devrede ise büyük bir kuvvetle 

. o u ara a :ını di ks' . , B b sa ~ b-
senın inandığı yoktur. yor yece m~.. ~un ceva ını.. - çın ehemmiyeti spor sevenleri tutmut Rasim, Niyaz~ İhsan teklinde çıkacağı yüklenen Aston Villa rakibine dört 

En çok sevdiği spor d d · t'k rabaten vennege ınıkan yoktur. Çun - pldukları dağ istJkametinden avaya, aöylenen bu hat fırsattan istifade et- gol atarak maçı kazanmıştır. 
B. · · b 2 ' ır emış 1 •• k~ Ed ard Vallise aş" ıktır ve Vallis te ınsı u mevz.ua temas etti mi 0 mu u v . ' st~da indir~ilecek mi? Bunu pazar gü meısini bilen atak oyunculardan müte Bu hafta lngilterede yapılan ma"-
hayyel bir tüfe·i n· . . Edvardı sevmektedır. anlayacagız. '·'--'ldir Ç k ta,_ r ~ lır, bir gözünü gbo ışan Ya~yet~e a- Vallis Edvardı, Vallis olduğu için nu · ~eıu..l . · an aya 1\.ımına ge ınce: lar Noel ve seneba~ı yortula.rı dolayı· 

, ynunu sag taraıa ya . d Yapılacak maç çok ehemmiyetlidir. Söylendiğine gi)re; bu maça fazla ehem ·ı k k Iabalık olmuttur. 
tıraraktan kırpar bahtıyar e er. Bunun için takımlann son vaziyetleri· miyet veren bu takım mevcut oyuncu sı e ~0• . a. . 

Bana: · İkisini birbirine bağlıyan başka bir B l kte yapılan muhtelıf maç.-ni, hangi tarafın galip gelebileceğini sı ların bazılarının yerlerini değiştirecek ı~ıncı ı . . . l'k ., .. - (lnO .. 
_ Beni 

1
. . rabıta daha vardır. Onlar bimirlerlni ed . ı d 391 ~) kıncı ı te V"t > u u• 

demiş•~. ge m de, avlamrken gör~in sevdikleri kadar, ayni zaman da bir _ rasile izah eyım: ve §imdiye kadar çıkmadığı bir kadro ar a • ' 
1 

... • ' : ' ı.ı Bugün; enerjik Çankaya, olduk~a ile çıkacaktır. Şimdiye kadar bunu yap çüncü likte ise 2h9,000 seyırcı bulun• 
Vind or Dük·· • birlerienin de anksdaşlandırlar. İkisi 

lamr. Bour u bahçıvanlıktan da ııoş de ayni şeylerden zevk alırlar, bilhas· teknik Gençlerbirliğini bir puvan arka marnalarına sebep, bazı oyuncuların muştur. 
ver, hokka goyne şarabını da çok sr - &a bir arada bulunma-ktan, bir arada da takip ediyor. Bir an Gençlerin bu müddetlerini bitirmediklerl için oyna-
çabuk}u·u ~zl~ da ~evk ahr ve ~ gezip eğlenmekten hoşlanırlar, biTbir _ hafta yenileceklerini kabul edelim. O yamamalarıdır. Kaleyi her zaman oldu Halkevinin futbol turnuvası 
\.._ +-· g ışlerını haylı zaman tecru ıer·ıe ütihar ederler. zaman Çankaya rakibini bir puvan geç ğu gibi Vensan dolduracaktır. Bek hat Eınlnönü Balke'rinden: 
~ e .. uıış fakat b' tü-r.. ı·· ı..- • 

1 ft t G · ll Fu tten kurul aktı F t tır. 0
.. .? •• ır u ucce.rememış Vallis kraldan bahsederken·. miş olacak diğer tara an Gençlerle ay ı azı e a ac r. ua kı .. s:, . uşund k ' . d ~ li 1 3/1/93'7 pazar giinil Bozkurt ve Ba r .... y 

K~-.:ı·d uren itaplan tercih eder. - O imparatorlugu- her vatanda'- ni puvana malik bulunan Ankaragücü- bu hattın eski ve eger oyuncu arın- l bft-cuı en baŞka b"'t~ b 
1 

• '" dand G . . . hattı 0 uncu sahalannda yapılaeak olan evtm ze .... 
ver k' . u un ayvan a~ı se - tan daha iyi bilir, daha iyi tanır, diye nün, Harbiyeli oyuncularla takviyeli ır. a~ ıse muavın . y .. · spor klüplerinin futbol maçıanna alt PI'OI· 

Ol 
' e.s .1 ant.ıka, tabakalarl-a alakadar -g·u-nürdü. ve tvık kuvvetli Muhafızlarla bir maç- sudur. Ukın bu genç temız ve guzel d• ... a .. ft ,..,. pl ur. lkı N><:tt • d h ~ o 1r- ram ~ .... ya çıkanlJDlftır. AAAAJ>dar .. u e-
Kendisi~i .. 1

1
nsad" nenlanrd oşıanır.k d' Ben o sırada bir iki gün evvel gör- ları vardır. Netice aleyhlerine olursa oyunu ile bek hattında da muvaffak re tebllt olunur. 

sini dü .. _ gu ur e en, ve en ı düğüm meşhur bir dansözden bahset - en başta Çankaya, ondan sonra ~nç- ol?cağma ~phe y~kt~. Mua_vin ha~!1 Procram: 
İht~ı;;ıurenlerden. - .... tim. Fevkalade güzel dansettiğini söy- ler ve Ankaragücü ve üçüncü olarak Nıhat, Kimil, A. Hılmıden muteşekkh· . 

ler se an hoş1a~maz, agır yem~ ..... - ledim, kral güldü: ta Muhafızgücü gelecektir. Eğer vazi- ,dir. Bozkurt saha.slncıa. 
hi~ ta=üi:renn operalarına .se - Vallis görüyor musun, dedi, 5eni yet bu şekli alırsa ikincilik için Genç- Hilmi eski haflardandır, son zaman- Saha tomlseri: Avnl 

Iki ·· zl.. . emez. tanımıyorlar. }erle, Ankaragücünün karşılaşması i - larda sol açık mevkiinde görülmekte· 
Bir~. u ıns:ınlardan nefret eder. Sonra bana döndü: cap edecektir. İşte bu hafta yapılacak dir. Böyle m.ühim bir maçta eski yeri· 

rasın:n VaHıs ile Vagnerin bir ope - Siz benim dostum Vallisin dans· Çankaya ve Gençlerbirliği maçı yuka- ni alması çok doğrudur. Nihat atılgan 
J'atih - Yıldız 

Alemdar - HalıCC>tlu 
Bozkurt - Y~ldlrek 

de dinl 
bul~uyormuş. İkinci perde - edişini görme1isı'nız· dedı·. d b' · · k b 1 tt'·· · t· .. ı.. b' d T :.·ı.· 1 em - , rı a ır an ıçın a u e ıgımız ne ıce- enerJfA ır oyuncu ur . .LUAın so vura 

te:rnsm V~~ .tahammül edem:nıiş, ve Kral onunla müştereken yaptığı her yi verirse, mevsim başından beri de- ,maması gayretini yan yarıya düşür - Bakırköy sahasında: 
' aHısın ısrarlarına ragmen va · b ht' d 0 · rı d t 

Saat 
11.15 

13.15 

1U5 

ta tom 
A 

rıda bırakarak • işte a ıyar ır. nunla danselmeyı, \'am edegelen lik sırası bozulacak ve mektedir. Takımın oldukça zayıf tara- Saha koml.Se : cev e 
Ben b çıkmış... onunla gezmeyi ve onunla konuşma~·ı ne' ice altüst olacaktır. İşte bu '7aziye- lı santrhaftır. Ufak yapılı olan Kamil, Bakırköy - Llınga 12 B 

Kral ola~a~ır~~rla Seki7~ci E~":a~d·, sever. Ona daima: 'tin doğması muhtemel oTduğu içindir böyle bir maçta canını dişine takarsa K. Pazar - Şlmendlfer 13.15 A 

olarak ele ldegıl, yalnız .bır fa.nı ınsan - Dostum drye hitap eder. ki bu haftaki ~nçlerbirliği - Çankaya belki muvaffak olur. For hattına ge- Bakırköy - Llıngıı. ıus A 
virl . a ım ve tetkik eltım. Tas· Ba k I V ıı· d 1 . L k h m . tl"d· ---··-············ ................. ·-······-· .. -erıınde y lm d • d' Ş a arının a ıs erne erıne •u • maçı ÇO e e mıye ı ır. lince·, bu hattın en iyi oyuncusu Borı-
ru anı a ıgımı zanne ıyo - . ... . E 1 b h'n m. zar ve nazıkane ıbtarda bulunur. sa- * cuk Ömerdir. Her zaman sol iç oyna· kizin içinde ça ım yapan u oyuncu ıy 

Hiç """'- V ır d Ed d d r· balTkt olmazsa bu maç için bunu yapm..ısa da 
ne SO 

.ŞUpııe edilmesin ... Binlerce se- sen a ıs e v~r a . a.u ı .ı e.n G 1 b. 1 .•. k 1 .. Rah' b .. ,Yan bu oyuncunun bu maçta sağ açık . nra h 1 azla V 11 k d s d enç er ır ıgı a ecısı ım ugun . .. . c:üt atsa çok daha iyi olur. Sol .çte Jb· 
yaşadığımız günlerin tan1uni o~ anm r, a ıs en ısıne ır ı- h b 1 ktadı B" 1 h k oynatılacagı soylenıyor. Bunun ne de- ~ 

Yaıaeak olanlar Vallis ile sekiz.inci Ed- ye hitap eder, fakat bu Sir kelimesini 1edastatı.~ un:;a ktr. k~nabenaçeynk 3- ;rece doğru olduğunu mantık değıl, o- ;rahım oynayacaktır. Kıvrak ve temiz 
vardın a k k d 'f ,_ d k .. l . e u~an uraca ır ı u a aya- .. . . . .. . oyuna malik İbrahim hiç şüphe vok ki 
• ş ını da tarihte rnanıf olan di· o a ar zarı o a::a ar yumuşa soy er lıların en büyük avantaJ·:wındır. Tak.ı- Y .. un gosterecektır. Sag ı.ç . mevku. ıçın .J ger rnace 1 k 

1 
Sa Ö muvaffak olacaktır. Takımların vazi " 

dır ra ann araSlna katacaklar - lci e imenin ifade ettiği mana orta- mm bek hattını Asım! Kadri doldu- uç oyuncu mevcuttur, bırı rı m~r, 
Va!!ı· . ' dan ailiniverir. 'racaktır. Kadriyi biz es:iden hep Gala· diğeri Nevzat, ~~ü~.':.~~ü .~e her zaman yellerini de gördükten sonra şu takım 

de Antıs n ve kral Edv::ırdın isimleri Fort Belvedere'de .iken fU fıkrayı tasarayın muavin hattında görürdük. bek hattında gorougumuz Hayrullah- galip ge'ecektir diye fala bakareasma 
uvan ı·ı Kl D t t s 0·· · k" · • k H laf söylemek hiç te dog·ru deg-ildir·, çün U e Be . . e eopatranın, an e anlattılar: Bek oynadığı J)e'k nadırdi. Burada mu- ır. arı merın es. ı yerı sag açı . ay 
atrtee'ın R L- · ı J ı· tt 'ı'n b da • I" h k' · bek N d • · kü takımlar arasında bir müsa\·at var• Vapoı • ' mn.:;v ı e u ıe e ' Bir gün V allis için Londradan ir avin hattın yaptıgı birkaç nıuvae- ru ·ıa ın es ı yerı , evza ın C!ii<l • • • .•• 

d-. Yon ıle Jozef nin isimleri arasın- .k.. .. k d Ib d'l · K d fakıyetsiz maçtan sonra yerı·nı· deg·ı·ş· yeri sağ iç olduğu düşünülürse hiç dü 1 dır ve ışın en dogrusu maçı, c;ınırıne 
" sayılncakt ma.nı urcu a ın ce e ı mış. a ın . .. .. . 
1 tikba de ır... .. . • . saraya gelmiş, fakat yolları şaşırmış, ,tirdi. Şimdi bu hatta daha muvaffak ol aunulmeden sağ iç mevkiine Nevzat hakim olan 18 çizgisi icındc bt eye silt 

kunacak hrı . buy~k .bır al~a ıle o • ve Kralın hususi bahçesine çıkmı~. Bir p1aktadı~. ~a gelince, güzel çıkış- konmalıdır .• B~ o~u~.c~.nun antrene- atan ve biraz da şansı olan takı:n k:t• 
bir PÖ 

1 
dıselen hız bugun dalgın _ ~ . b' h ,lan, kesışlerı yerinde müdahalelerile .mansız. oldugu ılerı surulerek oynat l- zanacaklır. d nilebilir. Yalnız bu ma· 

de Y" ~ _te kık ediyoruz. !nsan için · de ne gorsu~, Kralın ~lınde ır ha çe .takımın en iyi oyuncuları sırasındadır. ,masından her ne kadar çekiniliyor:- ::ı çı idare edecek hak min de çok dık• 
. ıgı hakikatıerin kıymetini bil- makası, ayagında fanıle pantalon ya- ,Gençlerin muavin hattı da iyi bir man ,da bir haftada iki defa ek:iersiz ) ap- katli hareket etmesi ve maçı ) •,mdan 

rru~r. hani otları ayıldıyor. Gölgede bir is • ,zara göstermektedir. Buranın en iyi o- madı diye formunda değildir. HL:k ~m takip etmesi lfızım ve §art o. rl ı unu· 
d k.ızınci Edvard Val ise bakıyor _ k~mlede de Vatlis oturmu~, muhab ~ ,yuncusu şüphe yok ki santrhaf Hasan· vermek pek yersiz olur. Bu kada!' sene tulmama' ıd••·. Heı· ikı tarafa da ~üzel 
;{~% bebeklp .. :.n·n rf•lrii~fıni; h;s • b•tl~ s~vgHisjni s~yrediyor. Manikür • .dır. Takımın en hassas yerini bu genç lik eski ve tecrübc.ı bir oyuncu her ve J, a. J~ ç U.> un O) 11 mulnrm· , 5iyP. 
Yord~ .. S:k~.z.i:cı f">·~v?rd. V allisi dın- cü kadın tabii taşırmış. Afallamı,. ,kusursuz dol?~rmakt~dır. Çok ge~.ç halde. oyn~tı!ma!ıdır. Santrfor he ı· z.a- , ed .. . m. · 

' yuz.unun çu.gılcrini... ~özül • fArkası var J yan :haf KŞının yegane kusuru ıecru- .mankı b'"' bı F eıhı oyna)4t.cakur. On se- Selim •,. •un 



C" .. ı: 

bu gü ıkü jimnastik sistemimiz faydalı mı? 

Do_{torlar ne fikirde? 
(Baştarafı ı inci sayfada) 

Ben halkımızın idmana fazla muh
taç olduğu kanaatindeyim. 

Bi;.de şehir halkı, hemen hemen hiç 
idrnan bilmez. Bütçesi pek dar olan 
hemşerilerimiz bile vesaiti nakliyeye 
mühim paralar verirler. Şişliden Pan
galtıya, Galatasaraydan Tünele yahut 
Köprüden Babıuliye otomobil veya 
tramvayla geliriz. Bunun sebebi za
man kazanmak, hasta olmaktan ziya
de fena bir itiyeddır. ldmansızlığımız 
o kadar barizdir ki her hareketimizde 
meydana çıkar. Yürüyüşümüz bile a
ğır ve terbiye görmemiş bir lıaldedir. 

Çocuğumuzun omuzları çıkık, !ırtı 

kamburdur. Yürürken sağa sola çarpa
rız, hnlbuki cümlei asabiyenin kuvve
tini muhafaza için idmana ve spora 
çok ihtiyaç vardır. Bugün idrnan her 
memleketin gençlik terbiyesinde bü
yük bir mevkı tutuyor. Her hükumet 
buna çok ehemmiyet veriyor. 

Biz ise çocuklarımızı ne yürümeğe, 
ne sıcağa, ne soğuğa, ne koşmağa hatta 
ne de duş yapmağa alıştırırız. 

şişmanlık, karaciğer, kum, şeker ni k
ri s gibi bir çok illetlere karşı kendimi· 
:ai adeta sigortalanmış sayabiliriz. 

Fakat id m anı ne sade İsveç jimnaa
tiğinin mekteplerimizde tatbik edildi
ği gibi elbise ile ve gayet yeknasak ve 
yorucu olmıyan hareketlerle yapma
lı, ne de Alman jimnastiğinin akroba· 
tik numaralarından ibaret saymalıdır. 

Jimnastik son tadilatla aşağı yuka
rı vücudun her tarafını besleyen bir 
spor haline gelmiştir. 

Bu usulün bir iyiliği varsa ev için
de dahi yapılabilmesidir. Şehir sokak
larımız, hatta sayfiyelerimiz maalesef 
hafif sporlara müsait bulunmamakta· 
dır. Mesela, çayırlarda dolaşmak, pati
naj yapmak, koşular tertip etmek, bil
hassa bısikletle gezmek, ata binrnek 
gibi idrnanların hiç birisine müsait bu
lunmamaktadır. 

Sade şehir içinde değil, şehir hari
cinde bile otobüs, otomobil, tramvay 
korkusile çocuklarımızı sokağa serbest 
çıkaramıyoruz. Hele en iyi idrnanlar
dan biri olan bısikletten bizim çocuk
larımız hiç istifade edememektedirler. 

Bu yoksulluğu ve tehlikeleri Ada
lar halkı müstesna, hatta sayfiyede o

. . Hc:_le .~ta bi~mek, a~lanm.ak .. a~eta turanlar da dahil olduğu halde her şe
ıçtımaı bunyemızde yenı yenı gorulen hirliden işitirsiniz 
bir heves gibidir. 

Her tarafımız deniz olduğu halde 
yüzrnek bilenimiz, parmakla gösterile
cek kadar azdır. 

Şu halde mektep avlusunda veya o-
Bu sade şehirlerimizde böyle de- da 'ıç'ınd b'l yapılacak f d .. ·ı k" 1 . . e ı e ve ay a ve-

gı , oy erımızde de aynidir. Oralarda recek b' .. t'k · t · · 
d 'd ır ıımnas ı sıs emının taam· 

a ı man zevki seneden seneye azal- .. t • lA d mum e mesı azım ır. 

SON POSTA .., -

RE V 0' 
Dep. 

BU C:ANLILIB Wl TOPLDL DB 

Yavru larin 1n 
Hep beraber ve bir göniilcfen : 

1937 YILININ 
Kardeşlerine sıhhat ve neşe, Büyük Türk Ulusuna da şerefli neticelerle 
uğur ve huzur getirmesini candan dileyen kutluluk hatırasıdır . 

Beşiktaş: M. Nuri Çapa 
mıştır. Vaktile köylüler arasında iyi a- t •. .... .. • • 

tu binenler, cirit oynayanlar koı.anlur ~ade ısveç ı~m~astıgı cumleı asahı- cine, düdükle laveç jimnastiği yaptır-ı Orta Avrupa j KomUnistlik propagandasi 
bilhassa .. 1 1·k d' IL yenın modern ıhtıyaçlara göre teka- k f d 1 · d t hk'k t gureşen er ve avcı ı e enıer .. .. .. l ba b ... mak ne adar .~z ay .~.ı ıse, sa e tra· (Baş tarafı 3 üncü sayfada) a 1 a 1 
Pek Çoktu Haıb k. . d' b 'd J mulunu ya nız şına aşaramaz. Va- d Al tıgı yaptırmak d.. Zab K 1 k d · u ı ~ım ı u ı man cr ... • . . pez e man Jımnas - vaziyet etrafında bir haile cereya.a e· ıta omünist i propagan ası 
rı adeta terketmiş gibiyiz. kıa ruha verecegı neşe, ıntızama a- o kadar az faydalı, hatta zararlıdır. Bu de dururken Orta Avrupada da Al- etrafındaki tahkikatına devam etmek-

Bizde kış k h' b' . . . lıştırıcı olması, boy, gövde ve yürü- h 1. I k 'f d a arşı ıç ırımızın mu- .. . . . . iki jimnastiğin bir aıtası o ara ı a e manyanın müzaheretile bir Macar si· tedir. Evvelce zan altına alınmıf, istic-
kavemet' kt H · . k 1 yuş ıntızamını ternın edışile bu jim- k k' k ı yo ur. epımız sıca yer er edebileceğim, yeni jimnasti , i ı es i yasi cambazlığına yol açılmış bulunu- \'ap edildikten sonra serbest bırakıl • 
ararız. Yazın da ancak çalı•mag"'a mec- nastiğin de faydaları yok değildir. Fa- · · b' t · 'b'd' I 1 d b' k t ı_ =ıı "~ sıstemın ır sen ezı gı ı ır. yor gibi geliyor. _ Selim Ragıp mış o an ar an ır ısmının e&.rar ıı~ 
h ur oldug· u muz zaman hareket ederı'z. kat şimdiki şehirlilerin, ve şimdiki asrın d I · .. t d'l · b 1 

b k h Kuvvetli sporcular kuvvetli jimnas· --···•-•oo• .. •••••····-···-··----·-""··-·- e erıne muracaa e ı mış, un ar ye-
Maamafih yeni nesilde hareket ev- üyü i tiyacı ruha cesaret verecek, 1 H h · niden Emniyet Müdürlüg"' üne celbedil· 

.. · k h k tiklerin sayesinde yetişir er. er angı muayyen bir hedefe adım adım git-
veiki nesillere nazaran daha faziadı one geçırece • er esten üstün edecek mişlerdir. Bunlar meyanında bir ka -
F k ....ı r. 'd I " k J bir müsabakaya giriRen adamın evvela mekte gösterdikleri ceht ve gayret ile a at gen~ıiğin yapacağı idrnanları he- ı man arı zarurı ı ıyor. T lem fabrikasında çalışan Salahattİn is· 
saplı ve faydalı bir hale getirmek de Şu halde bugün bir çok sporcu ül- kendi vücuduna itimadı olması şarttır. hayat mücadelesini de galip bitirirler. minde bir arnele de vardır. 
lüzumludur. kelerde kabul edilmiş jimnastik aiste- Bu itimat iledir ki, muayyen bir ideal Devamlı ve şuurlu jdman, vücudu Komünistlik tahrikatı yapmaktan 

jimnastik, vücudun birikmiş yağ- mini seçmemiz adeta zarurileşiyor. Bu peşinde ko~manın yarattığı güzel he- besler, içki kumar ve tenasüli auiisti· suçlu olarak Emniyet Müdürlüğünün 
larını yakıp etleri, sinirleri kuvvetlen- da aşağı yukarı spora yakın jimnastik- yecanı, fena, nizamsız, hatta galiz ça· mallerden korur. adliyeye bir kaç kişi daha tevdi ede -
dirrnek karaciğer ve böbrekleri yük- tir. Yani ne tamamile lsveç ne de ta- relerle elde etmeği bir an aklına getir- Binaenaleyh böyle bir id m anı sade ce ği söylenmektedir. 
ten kurtarmak, cildin faaliyetini temin mamile Alman jimnastiği. miyecektir. Böyle bir sporcu her za- mektep1er ve mektepliler için değil 
etmek bakımandan fevkalade faydalı- 'f Bu yeni tarz jimnastik, insanlara man temiz, her zaman sevimli, her za-

bütün vatandaşlar ıçın lüzumlu ve 
dır. 1 başarma kabiliyeti, kuvvetli cıger, man centilmen bir yurd çocuğu halin-

fa'-·dalı saymalı, iı:ıi böyle umumi bir 

Izinsiz silah taşıyanlar 
Bursa (Hususi) - Polis memur• 

ları tarafından kahvelerde yapılan bir jimnastik yapan vücut hem mu n-ı kuvvetli kafa, kuvvetli adaleler verdiği de yaşar. J T 

tazam neşvünema bulur, hem pekle- gibi vücudun muhtelif taraflarını şişi· İyi idmanın gençlerin sade vücutla
şir, hem de bir çok beta~tı ıktıda has- rerek idmancıyı yarısı işlemi~ yarısı iş- rında değil, kafalarında ve ahlakların-

zaviyeden görmeliyiz. 

Sporcu bir millet 

talıklarının önünü alır. lememiş bir hale girmekten kurtarır. da da iyi tesirleri mevcuttur. Bu gibi 

• aramada on kişi üzerinde tahanca vo 
olmamız lazım- bıçak bulunmuş, haklarında kanunt 

dır. 

I -fele idmana çocukluktan alışılırsa Yani yirminci asrın tayyareci gen· idmancı gençler, hayatlarmda intizam, K. Tahir 

Yazan: Perld e CelAl 

Başını çevirmiş gözlerimin içine Seza.» O gece yalnız babam konuştu. 
dikkatle bakıyordu. Sanki onun söz • Ben dinledim. Sözlerinin arasına sıkı-

ı lerile buz gibi bir rüzgar vücudümü şan bazı kelimelerden anlıyordum ki, 
ya lam ış, ürpermiştim. Fakat sesimi çı· o da F er ide gibi evlenmemi yegane 
karamıyordum. Ona ne diyebilirdİm? kurtuluş çaresi buluyor, yeni bir haya· 
Hakikati yakından g9rüyordu. Sonra ta karışınca iyi olacağımı, ienç bir a • 
belli ki sizinle, evlenmek imkansızlığı- damla çıkacağım seyahatin, kuracağım 

Duyduğum heyecandan vücudum 1 gezdirmeye başladı. Kalbimi yakan is- na kanaat getirmişti. Sesindeki kat'i yeni yuvanın her şeyi gönlümden si
hafif hafif titremeye başlamıştı. Işte o 1 tırabımı bu şefkatli elierin temasile ifadeden de anlaşılıyordu ki bu son leceğini umuyordu. Bu benim aklıma 
zaman siz kendinizi toplamak ister gi· unutınaya çalışarak, şöminede kızıl, çare onun tuttuğu tek daldı. Benim de da yakın gelmişti. Önce büyük bir 
bi bir hareket yaptınız, acele selam ve- incecik alevlerin oynayışını seyrediyor, mukavemete kuvvetim yoktu. Hem de gayretle gözlerime toplanan yaşları 
rerek çıkıp gittiniz. oyalanmaya çalışıyordum. zavallı adamın «haym> diyerek bu son geri ittim ve babama «peki» dedim. 

Bu hakışlarla kırılmak üzere olan Babam birdenbire ellerini başımdan ümidini de kırmıya, <<hen ondan baş- Bir kaç hafta içinde söz kesildi. Ah-
ümitlerime yeniden can vermiş oldu- çekerek: «Seza kızım .. » dedi, sonra kası ile yapamam baba .. n diye, yüre - met Necib de sanki gefecek bir felaket 
nuz. Gene emin olmuştum ki bana sustu. Sesinin titrediğini farketmiştim. ğimin son dilenci, sefil dileğini tney - varmış gibi her şeyin çok çabuk olma
karşı lakayt değildiniz. Zaten bu her Her halde mühim bir şey söy)iyecek • dana koymıya ne lüzum vardı? Sesimi sını istiyordu. Bana. karşı gösterdiği 
zaman böyle oluyor, içimdeki alev ü- ti. Birdenbire korktum, başımı yüzüne çıkarmadığıını görünce babam yüzünü derin alakaya, etrafımda pervane gibi 
mitsizlik le titrerken sizin o garip ba- kaldıramadı m. O: <cSeza seninle biraz aydınlatan memnun bir tebessümle ya- dönmesine rağmen bu genç adama 
kışlarınızla yeniden canlanıyordu. <"iddi konuşalım kızım.>> diye, devam vaş yavaş anlatmıya baş-ladı. Avukat karşı duyduğum lakaydi müthişti. 

O günden sonra sizi göremedim. edince hemen yerimde doğruldum. A· Ahmet Necib İzmite gelip, menfi ce - Babam pek parlak bir nişan yaptı. 
Nereye gidersem artık sizi bulamıyor- levierin aksi ile daha parlak gÖrünen vah almasına rağmen beni istemekte F eride kocası ile lzmitten geldi ve 0 

dum. Sanki benim bulunduğum yer- gözleri çok düşünceliydi. Benim hay- israr ediyordu. Ahmet Necib eski te - gece benden başka herkes eğlendi. Da
lerden bir hastalıktan kaçar gibi kaçı- retle kendisine baktığıını görünce göz- miz ailelerden birine mensubdu. Bir vetiiierin arasında siz yoktunuz. Bu 
yordunuz. Ve ben günden güne daha lerini yüzümden çekip, ocağa baka • abiasından başka kimsesi yoktu ve bende garib bir sevinç yarattı, içim -
beter bir şekilde eriyordum. Artık gi- rak konuşmıya başladı. meslt;:ğinde dürüst karakteri ile tanın- deki yangın eğer siz olaydınız muhak-

d ı ı . d .1 - Seza böyle olmıyacak küçüğüm. k ·ı · . B b 
en. parça anan ya nız yüreğım eğı - 1 . . . ı mış, ço sevı mıştı. a am o gece kak dışarı taşacaktı. Gece yarısına 

Bak cc zmıte gıdelım unuturum.>> de - .. kb 1 d d 
di. \ ' ücudumdan da çok şeyler kay- d' I d O b d musta e ama ını uzun uzun met - doğru davetliler benim durgunluğum-

ın o ma ı. zaman en e sana uy ~ 
betmeğe başlamıştım. .. .... d' 1 · t' O .. . hetti. Sesimi çıkarmadığıını gördi.ikce dan şikayet ettiler. O zaman Feride yü-

muş, sozunu ın emış ım. nu gormı· 
Bir gece ı:i-lminenin karşısında ha- k t • d F k t saçlarımı okşıyarak, yüzümü öoiiyor: züme sitemle bakarak beni büfeye gö-

'r" yere unu acagını sanıyor um. a a 
bamla yanyana oturuyorduk. Işıkları bütün tahminlerim boşa çıktı, yavrum. <tEvlenir evlenmez uzun bir balayı se- türdü: u Bari biraz bir şey iç de bu so· 
sönd:irmüştüm . Ve ocnktaki alevlerle Şimdi de sen beni diniiyeceksin Seza. yahati.)) diyor, sonra yüzünde ıztıraba, murtkanlıktan kurtul.» diye, kulağıma 
oda hafif bir penbelikle aydınlamyor- Benimki en kat'i çare olacaktır. <<Ze • sevince benziyen manalar birbirine ka- fısıldadı. Benim Ahmet Necible cvlen
du. Bir aralık vnvaşça mindere uza- hiri bir yudumda almalı derler.n Öyle rışarak ilave ediyordu: «Tek sen mes'- ınemden pek memnundu. uHer şeyi 
nan b c;:mı babnmın dizine b·rat.tı'!l . l :'~pacağız, seni evlendireteğim küçü- ud ol da ben burda bir ka~. ay sen~izlunutacaksın Seza, bak görürsün nasıl 
O· yumuşak parmaklarını saçlarımda 1 gum. kalmıya seve seve tahammul ederım bütün ız:ırabın dinecek.» diye, gülü-

-

takibat yapılmak üzere suçlular adli· 
yeye teslim edilmiştir. 

yor, düğüne kocasının vakti olmaması 
yüzünden kalamıyacağı için üzülüyor· 
du. Büfenin başında onun isran ile ~ir 
kaç kadeh şampanya içtim. Biraz son
ra nisanlımm kollarında, dana eden 
kalab~lığın arasına karışmıştım. Içki 
başıma tuhaf bir sersemlik vennit. du
daklarıma sebebsiz kahkahalar takıl • 
mıştı. Ağırca hareketlerime, samimi 
bir tebessüme hasret, küskün yüzüme 
alışık olan A:hmet Necib bu garib neş·
emden şaşırdı. Fakat her halde pek. 
memnun oldu. Bir aralık dans eder • 
ken onun gözlerinin şimşek gibi göz
leri.nde çaktığını gördüm. Nefesi yü -
zümü yakıyordu, başı başıma o kadar 
yaklaşmıştı. Birdenbire koilanndan 
kurtularak, salondan kahkahalarla fır
layınca kim bilir bu hareketime ne ma· 
na vermiştir. Yatak odamda, karyola • 
ma kapanarak hıçkıra hıçkıra ağladı -
ğımı görmeseydi muhakkak ki çok şa .. 
şıracaktı. 

Nikah için «ilkbahara)) denmişti. 
lık çiçekler ağaçlarda tomurcuklan

dığı zaman her zaman büyük bir se -
vinçle sevip kokladığım bu bahar 
müjdecilerini görmemek için gözlerimi 
kapadım. Etrafımdakiler acele etmeye 
başlamıştılar. Bu acele edenlerden biri 

de babamdı. Zavallı adam nikahı bir 
mucize gibi görüyor, beni alıp götüre
cek tren gardan hareket eder ctıııe7 
safra gibi bütün ızlırabımı boşahac :~ı· 
mı sanıyordu galiba. , 

(Arkası var) 
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14 Sayfa SO!f POSTA: 

IKINCI KlSlM - A. A, 
Rasputin ayni hidiseyi Jan Müzik bolünde de yapmış, 
bir kadını dişlemişti. Polis müdürü işe müdahale 
edemiyerek Dahiliye Nezareti Katibi Umumisine 
sormuş, o: "Tevkif ediniz , emrini vermişti. Çar bu 

Yazan: Celal Ceng't~ 

Gudeanın hasta kızı yastığının altındAt 
bir hançer çıkardı ve hale kızdı ve adamı azi etti. Yerine Rasputinin 

adamJanndan birini tayin etti 

Bir kaç zabit, Rasputin'in etra -ımüzik hol direktörü tarafından polis 
fma toplanmıştı. Koşup gelen otel mü- müdürüne haber verildi. Fakat polis 
dürü ile garson şefleri, (Mukaddes pe· müdürü, müdahaleye cesaret edeme • 

birden genç cariyenin göğsüne sapla~ 
der) in önünde diz çökmüşler, onun di. Valiye müracaat etti. Vali, yapıla-
ellerini öperek yalvarmaya ba,lamış· cak muameleyi kestiremedi. Derhal 
Jardı ... Cemilin gözlerine ilişen bu el- dahiliye nezareti katibi umumisi Con· Sama, Elamda Sumerlilerle an· 
lerde, canavar ayaklarını andıran tik· goskiye telefon ederek emir istedi. Ka- laşma yapıkhktan sonra Sumer k:ralı
sindirici bir iğrençlik vardı. Uzun tır- tibi umumi, karakter sahibi cesur bir nın hizmetinde kalmayı tercih ederek, 
nakiLrının uçları, simsiyahtı. gen~ral olduğu için, derhal Rasputi- Gudea ile birlikte UT şehrine dönmü~ 

Rasputin, delicesine sarhoştu. A- nin tevkifine emir verdi. tü. 
yakta, güç durabiliyor; mütemadiy~n - Bravo, katibi umumiye ... Son • Sama çok yakı,ıklı bir erkekti .. yaşı 
'leri geri sallanıyor .. baygın kadını a· ra~.. henüz otuzu bulmamıştı. 
lıp götüren garsonların arkasından - Sonrasını, dinleyiniz ... Raspu • Sama·nın Sumere geldiği günden • 
t•hditkar işaretler ederek, bir ~yler tin, polis müdürü tarafından guya tev- beri, kadınlar ar~ında tutkunları her 
t.omurdanıyordu. kif edildi. lzzet ve iham ile polis da· gün biraz daha artıyordu. 

Salonda {hadise) olduğunu haber iresine götürülerek geceyi müdürün Sama ea'bahleyin erkenden uyanır, 
alan sivil ve resmi zabıta memurları İstirahat odasında geçirdi ... Fakat sa • sarayın bahçesine çıkarak ceylAnlar ve 
koşup gelmişlerdi. Fakat orada (Mu- bah olur olmaz, Çardan şiddetli bir e· maymunlarla oynardı. 
kaddes peder) i görür görmez; derhal mir geldi. Kralın kızı ışıktan da kaçtığı için, 
yıldırımla vurulmuşlar gibi tevakkuf - Mutlaka, Rasputin tahliye edil- penceresi kalın halılarla atm8ıkı örtüı. 
etmişler .. sonra, adım adım geri çe· di. müştü. 
kilmişlerdi. - Yalnız İf onun tabliyesile bitse, Hasta kız bir sabah nasılsa pencere· 

Prens Yusupof, CemiHn koluna gir· bir f~Y değil... Rasputinin derhal tah- sinin kenarıru:Jaki hahyı araladı.. bab-
miş: liye edilerek, Jıususi bir vagonla, Pe- çede ceylinlarla oynaşan genç z.abiti 

- Kafi 1.. Hadi, arbk gidelim. tersburga gönderilmesi emredilmişti. iördü. 
Demişti. - Oh .. ne fı.Hi.. Kralın kızı, o sabah ilk defa olarak, 
Otomobile binineeya kadar eükUt - Durunuz daha bitmedi ... Polis yanındaki cariye ile konuşuyordu: 

etmi~lerdi. Fakat Prens Yusupof, ŞO" müdürü, şiddetli bir tevbihten geçiril· -Kimdir bu zabit) .• 
före: di. Ve .. katibi umumi de o gün azledi· - Elamlı hir esir .. 

- Avrupa oteli ne. ler ek yerine, Rasputinin adamlarından - Esir mi? 
Emrini verir vermez, Cemil itiraz biri getirildi. -Evet. Fakat, timdi babanızın ma· 

etmişti: . • - E, azizim .. bu .. olur şey değil. iyelinde hassa .zabitidir. 
-Çok rica ederim; azizim, Prens.. -Olur şey değil amma, işte böy • -Adı ne onun? 

beni derhal ikametgahıma bırakınız. lece olmuştur. - Sama .. Çok temi:ı; yürekli bir 
Asabım çok bozuldu. - Fakat. efkarı umumiye 'L genç. 

Demişti. - Hah .. işte şimdi, mühim bir n ok- - Evli mi} 
Yusupof, acı bir tehessümle cevap taya bastlnız. Asıl fazım olan cihet, - Hayır. Fakat, bütün kızlar ona 

vermişti: bütün bu rezalet hadiselerini, efkan aşık. 
- Evvela .. adımı, unuttunuz ... Son umumiye cephesinden tetkik etmek - -Ya. o? .. 

ra. asabınız niçin bozuldu'? .. Size ne}. tir ... Moskova skandalı üzerine, Mos. - Hiç kimsenin yüzüne bakmıyor. 
-Nasıl bozulmaz, azizim. Bu reza- kovalılar, derhal Rasputinden nefret -O halde onun da bir sevgilisi var. 

Jete dünyanın hiç bir yerinde taham· ettiler. (Duma) meclisindeki sosyalist -Hayır .. bana inanını.t.l O, şimdiki 
mül edilmez. ve liberal azalar. ağızlarına geleni söy - halde hiç bir kadın sevmiyor. Eğer 

Yusupof, bir kahkaba bastı: }ediler. Ve bu rezaletin dedikodusunu, severse, muhakkak beni sever ... 
- Anladım. dostum ... Sizin ~inirle· günlerce sürüklediler. Ve bu suretle - Senden hoşlanıyar demekL 

riniz. halcikaten bozulmuş. Mazursu- de, kilisenin ve Çarlığın yaldızlı mas • - Evet .• 
nuz. Burada esen hava cereyanla:ını kesi altında halkın ruhunu ve vicda • Cariyenin neş·esi ve konuşması çok 
bilmiyorsunuz. nını çiğneyenlere karşı, ahali arasında sürmedi. Kralın kızı yastığının altın· 

Diye mınldandı. büyük bir nefret uyanmasını temin et- dan bir hançer çıkardı .. ve bin:len genç 
Cemil, bu sözlerin manasını anla- tiler. kızın göğsüne sapladı. 

madı. Daha hala zaptedemediği bir he- - A .. bu, ala... Cariyenin çeneleri sarktı.. gözleri 

setmeyinl 
Bu sözden hiç kimse bir şey anlıya

madı. 

O .gün akşam üstü kralın kızına ye· 
rnek götüren bir başka cariyenin biraz 
sonra, ölmeden geri dönüşü bütün sa
ray halkile beraber, Gudeada da derin 
bir merak ve hayret uyandırmıştı 

Genç kıza sordular: 
- Nasıl kurtuldun ? 
- Bu bir sırdır, anlatFımam. 

Kral hayretini gizliyemedi : .:n 
- Tuhaf şey t Benim kızım, "a 1 

erkeklerin kendisinden başka bit l~ 
dın sevrnelerine tahammül edet': r 
mu yoksa .. ? Bu nasıl hastah k bÔ i 

O sırada telaşla kralın odasıniadı 
ren Naraş bu muammayı bir deıi ş· 
kadar çözmüş gibiydi : :an 

- Müjde, dedi, kızınız çok ~~· 
da iyileşecek 1 

Kral birdenbire şaşırdı: ıaşL 
Cariyeyi Gudeanın huzuruna çıkar-

dılar. - Nerden anladın, Ntua' ) z 
Gudea sordu: S um er kartalı odadaki cariyeyi ak 
- Söyle bakalım. kızımla n~ ko • n:a çık~dı~tan sonra, Gudeanı' .J 

nuştun? lagına egıldı: ~r 
- Bana bir erkek tarafından sevilip - Kızınız bir gönül hastasına -. 

sevilmediğimi sordu. ziyor. 

- Sen ne cevah verdin) - Birini mi seviyor? 
- Kendisine hiç biı- erkek tarafın- - Muhakkak böyledir diy~z 

dan sevilmediğim i söyledim. Fakat, Elamlı zabitle alakadar Ji 
- Kızım ne dedi~ v ___ _ı· çın 

guDU ac:LUım. } 
- Gülüınsedi: (Sevilmek istemez - Samayı mı seviyor demek ır 

misin? )dedi. (Hayırf) dedim. yorsun? 
- Yalan söylemi~sin 1 Senin gibi (Arkası vıret 

güzel bir kız. bir erkek tarafından se • -------~ 
viirnek istemez mi? ük 

-Ona böyle cevab verrneğe mec. Bir Doktorun D 
burdum .. canımı b~ suretle kurtar • Gün lük euroarıesi ak 

dım. . ·-· • . Notlarindan (*) ~~ 
TA K V 1 M Kulalı hastalıhları nu 

2 inci KANUN 

Rumı sene 
2 Arobt sene 

1862 laM - -ı ciKanun Resmi sene Ka sun 
20 1\137 56 

CUMARTESi 

SABAH 
1 Şevval 

1 

tM SAK 

;:,, Jl. b. \D. 
2 25 1 19 12 48 
7 26 5 ô9 

Çocuklarda gbrülen kulak ııastaiJII ce~ 
rıw:ıa ve kulak işltmemezlikleriı:ııd'..lan 
büyük funll burun ve burunun a~a 
ki hastalıklar ve g.ayrttabUUklerdit· 'He 
laklarmdnn muztarlp olanlarm ted'•ali 
lerı burun vasıtasile kablldlr. l3"'"biz 
hayret edecek bir §ey yoktur. ç" 
orta kulakla burnumuzun artıı~y 
lştiriik vardır. Derhal buralardati /a 
ta.lıklar ve fazla etler dolayıslle bd~ 

rak.l temin eden yol tıkanır. wıı:rw_~n. 

girer ve derhal kulak hastalıklan tlfl 
Çocuklarm burunlannı ve boğatil 
sık m muayene cttirlniz. Burnu ~len 

yecanla sormağa başladı: - Şüphesiz, ali. .. Bakın!. Şimdi, kapandı.. derhal yere yuvarlandı. 
- Şaşıyorum. O kadar kifi .. cemi· bu gördüğünüz rezaletin neticesi ne Sumer Kralının kızı tekrar yatağına E". 

yete karşı yapılan bu hakarete nasıl da- olacak?.. Kaba etlerinden kan fışkıran girdi.. üstünü örterek gözlerini kapa· :._..ı..;;.;;..:...:.;..~.;..:....;;,;:.~.;...:.._;;..ı.-_.._.;...._. 

kan, a~zı: a.c;ık uyuyan eocukların "'~'e 
ve ~azlarında mutlak fazla et ve ' 

mlk vardır. Bu et ve kemlklerin t~ 
ve ameliy,at sayesinde ortndan ka i 

yanabildiler. kadın, bir hastaneye sevko1unacak .• dı. 
- Niçin dayanmasınlar, dostum. mukaddes peder, tıpkı şımarık bir ço- Biraz sonra odaya giren hizmetçi-

Bu hayat içinde yaşayanlar, buna ben· cuk gibi. koliarına girilerek otelin en ler soğukkanlılıkla yaralı cariyeyi IÜ

sne büyük lytllkler temin edlllr. r 
kulak fi.nznlanndan kurtuldu~ gibi aa 
denbire de gürbüııe;ır. 

zer o kadar rezaletler görmüşlerdir ki ... mükellef bir odasiila götürülüp yatırı· rükleyip götürdüler. 
- E, Hükumet}.. lacak.. Hizmetçiler Kralın kızının odası n-

J------------~fı~ 
t-----~---------1 (*)Bu D.O&.Iarı kesip ııakla;yıa-. 'f". 

bir albiıae yapıştı.rıp kollek.siyon .,.,1 
Sı.kmta zamanmızda bu notlar bir IJilli -Hükumet mi? .. Haaa .. durunuz. -E.. dan göğsünden vurulmuş cariye cese-

Size bunu bir misal ile anlatayım... -Fakat.. bu rezalet yann, her tarn- di çıkarınağa alışmışlardı. Kralın kızı 
Geçenlerde, Moskovada da tıpkı buna fa yayılacak .. yeni bir dedikodu başlı- üç yıldır hasta yatıyordu. Bu müddet Ötla n~bata : 
benzer bir vak"a cereyan etti. Mosko- yacak .. buda...... içinde odasından çıkan ölü cariyelerin 12.30: PlfWa. Türk muslk1s1. 12.50: Dava-
va gece hayatının en kibar ve en par - _ Anladım .. kafi, dostum. sayısı eliiyi ~mişti. di3. 13.05: Pllllda hatlf müzik. 13.25: Muht.e-

1ak bir sahnesi olan (Jan) müzik ho • l Bu nasıl bir hastahktı} Bu ne cana- Uf pllk neşriyatı. 
1 d h k ıl - şte.. ikametgahınızın önüne 
ün e er es temsi er seyrederken; bu geldik ... Hadi; evvela kendinizi bir ko- var yaradılışlı bir kızdı? <?n_ un odasına 18,30: Plfi.kln dans mustkfst. 19: Şehir ·r~-

adam gene böyle hususi bir evde de, l frik . d . . . s· . gitmeye babası bile çekmıyordu. Fa..- yntrosu komedt losını tamtından bir temsıı. 
onya sıyonun an geçırınız. ınır· • . _ne "O.· Türk mu:rlkf he..,.,etf. 20,30: Münlr Nuret-

Artistierden birini fena halde dı'sle- d So kat bereket versın kı o gu kadar "' " • lerinizi teskin e iniz. nra da. rahat • ' 
di. rahat yatağınıza giriniz:... Krahn hasta kızı, cariyelerden başka 

- Eyyy. _ Azizim. Prensi.. Ah. pardon .. bir kimse ötdürmemişti. 
- Ortalık b'rbirine girdi. Salonda dostum Fili, diyecektim ... Evet, dos • Zaten onun öldürdüğünü görenler 

müthiş bir pa ik başgösterdi. Raspu • tum Fili!.. Anlıyorum ki siz bana çok d.e yok.tu. Kapıs.~~ .~çtıkları zaman, ca· 
tin, o kadar çıldırmış ve kudurmuştu canlı dersler verebileceksiniz. rıyelerı yerde gogsunden yaralı olarak 
ki, bir tür1ü zaptedilemedi. Mesele, (Arkası var) bulup çıkarıyorlarch. 
- Bunların hepsini kralın kızı. mı öl • 

tin ve arkadaşları tarafından Turk musikLsl 
ve halk şarkılan 21 ~ {Saat ayarı) - orke3tra. 
22: Ajans ve borsa haberleri. 22.30 Plild:ı so

lola:r. 
'J'arıakl pror;ı:am 

3 İkhıcikauun 1937 

iSTANBUL 

Ölle aqriyatı: 
12,30: Plü.kla Türk muslkfsl, 12 50: Hava. 

dts, 13,05: Plakln hafif mtizik. 13.25: Muh
teıır plA.k ne~lyatl. 

çe ~kıyordu. Onun iıstü· J şını eğd ve ma anın altından ayağına dürüyordu} Yoksa esrarengiz bir se -
niı t ını toz içındo göriınce çekin - basan delikan' ) a sokuldu. Prens he- bebden ötürü bu kızlar kendi kendi • 
gen ı m. i. Adrien'in bumunu men evd n çıktı. Bu dünyanın öyle de lerini mi hançerleyi'p öldürüyorlardı? 
büyuk. ç n ~i d fazla çıkık bu mu.· ft ik} k ere değmiyeceğini, ne tarafın- Bunu bilen de yoktu. Akljalll ne riyatı! 
tu. Ar yanınd..ıki delikanlıya dal dan bak an İ) i bir şey ol'madığını an - Ancak 

0 
sabah Sama hakkında söz 18.3ıt: Ambasadörden ruı.klen varyete mıi -

n a prcnse dönüyordu. Bu lamıştı. zltl- 19.30: Korue.nns: Sellm Su-rı Tarcnn 
P ns. I h' ıktı. B t:· 1 k di . söyliyen cariyenin cesedi dışarıya çı· t" .. a!ın"~~ 20·. Muz""Y"n ve ar•·~daşları tn-ın a ey me ç azı .n.ımse er onun en nı suya a .. ... ~ "... " ~ 

tıp bo~ulduğunu söyler ama, bazılan karıldığı zaman, son nefesinde ağzın. rafındnn Türk musli'Jsl ve halk ş:lrkılnn. 
mu e 

Çıftcı: 

- • "E>ye karar veriyorsunuz, deli -
kanlı? ded'. 

da gidip babasının ayaklarına kapan- dan şu sözler işidilmişti: 20.30: Belma ve arkndnşlan taratından Ttirk 

dığını, kendini affettirdiğini ve ) ekçe- - Beni o vurdu •• bir daha, hayatı - musfldst ve hnlk şarlolan. 21: Sruıt iiyn.n: Or-

- Bilmem, Mariette'e soralım. şim prensesi alıp bahtiyar olduğunu ııızı korumak isterseniz, ona sakın, Ilir kestra. 22: Ajans ve borsa babetlerL 22.30: 

M ... riette hiç sesini çıkarmadan ba - söyrerler. erkek. tarafından aevilıli~nizden bıall- ~ :ıololar. 

gibi imdııdınız:ı yetişebillr. 

Nöbet ci 
Eczanell!r 

1 Bu gece nöbetci olan eczaneler ~~au 
d~: n 
Istanbul cibetindekiler: kn 
Aksarayda. : (Etem Pertev). Alemd 
(Eşref Ne et). B~ırköyünde : (M et 
Beyazıdda : (Belkıs). Eminönünde 
Mlnasynn). Fenerde : (Emllyndll · 
rngumriıkte : (SUad). KuçukpaZll 
(Hasan Hulusi). Samatya Koeamus 
paşada : (Rıdvan). Şehremininde · la 
Hamdf:). Şehzadebaşında : (Asaf>. le 
ne~oğlu cihetindekiler: 

Gnl::ı dn : (Huseyln Hıi nu>. H!ı E 
<Barbut,\. Knsımpa ada : <V asıt> ıJJ. 
kez n:ı.hiyede : (Della Suda. Ki 
Şlşllde : (NargUE'clynn). Taksirnde ' 
monclyan). al• 
ilskudıır - Kııd , y ve Adıılardakil~ çi 
Buyuka~ dıı: ı.. . HeybeUde' · 
sur . Kııdıkoy Paz::ıryolnnda : n 

l 
M'uhtar). Modada : <Alaeddm}. 'Os 

·- İm.rahorda : dmrahorl. ~ 



Eyüpteki yangın 
( Ba~tarafı 1 inci sayfada ) uliyetine yangın kulesini de ortak et • 

iki arkadaş, dükkAnın soğuğuna mektedir. Ben, Beyazıt kulesi be'kçisın 
ınııma1na:rnı.ı;lar, ve ateş yakarak ısın- den, yangını, çıkışından on dakika son 

niyetlenmi§lerdir. Bu maksat;a ra haber vermesinin sebebini de öğren 
...... -.r •• ~ıyağlı masa kağıtlarını gaza bula· rnek istedim. Kule bekçisi : 
a•·~A·u, ve altına da bir mikdar çıra ko - Bundan daha tabii ne olabilir? di 
u~ ateşleınlşlerdir. Dükkan bu ateş yor ve ilave ediyor: 

11 bır_ parça ısınınca iki arkada§ ta, ra· - Bizim yangını görebilmemiz için, 
ıtl~ bır uykuya dalmışlardır. alevlerin büyümeleri, yani türkçesi sa 

akat onlar havabı gaflettelerken, çaldan sarmalan icap eder. Bunun da 
anmakta olan ateş evveltı yakınmöa on dakikadan evvel olabilmesine ihti· 
ulunan k"'~ ' agıtlara siravet etmiş bıraz mal mevcut değildir. 
mra d b~ " .; ' 

a utun dlıkkanı sarmıştır. * 
ı Musa ile Ha · b • · D""kk"' k h · M tafa· 1! d yrı, ogucu bır hale ge· u anı yanan a vecı us . 
n d.~andan uyanmışlar, ,,e derhal - Bence, diyor, asıl feHiket, Eyüp· 
en ı erıni dükkfmdan dısan atmışlar sultanda bir itfaiye grupu bulundurul 
fr·.ı!~ngın da derhal itf~iyeye haber rnamasıdır. Bu acı tecrübeden de dere; 
erı ıştir. alınıp ta, buraların bu hayati ihtiyacı 

Mkka?lesef o sırada kıvılcun ar bitışik temin olunmazsa, hepimiz d~ima bu ka 
t andak· b ' ı enzınlerı de parlatmıs \e bıl faciaların korkusu içinde yaşamaya 
ngın birden bıre ıyıce büyümüs~ür. rnahkumuz!. 

biangının büy" · y k M H · k 
1 

umesıne sebep oıan ben- angını çı aran usa ve ayrı 3-

n erın bulunduğu aktaı dtikk·m Abi bahati benzinlere buluyorlar. Benz.nci 
n adında birine aıttır so·v end"ıgYne zabıtayı mes'ul tutuyor. Zabıta suçu lt 

ore d .. kk"' . · ~ · -bO . u un sah bı, ruhc:ati) e aımadt· faiyeye yükletiyor. itfaiye de günahı 
1 dıçın, benzinlerı giz 1 0 ar. k sa mak- Beyazıt ku esine atıyor. Bilmem, ckr-ba 
ş1~. • batı gelin :~~iş.:er de, yüzüne bak~_n 

b ı. yangın \ lesile me\ dana çı- olmamış• sozunun bundan daha mu
~ib.uhkaçakçılı ından do B)·. dukkan l nasıp bir vaziyette kullanılabileceği id-

}.-ıd ı akkında da tak.bat yapı mak . dia edi ebiliı mi? Selim Tevfik 
a ır. 

Gece yarısınd t . . 
1 ' n am ık saa: sonra 

~ş .?Ydan, ve. gızli tılan bu benz"nler 
uzun en bırden b 

• a k re E.n c; e\en bu 

lskenderunu 
Türkler yı ngın, ısacık bir zaman ; ·d, 1 kuz dükkan ·· ·~ n · am 

y ı kul ha .ne etirıniştır. V UŞfUr 
ardangbı~ı? _çıktığı maha e otu.a"l - .n..urm 

nar an ırısı: ( Baştarafı 8 inci sayfada ) 
-Bence d" ·· . ' ıyor, J • n n n ç bu< bu- ra· anrr. Balıçel r içinde kaybolan be 

' mesı sade b · · · kı 1 ıldi E enzın.er ) u ndan de- , az ko erden Asi ırmağının vrı a 
ız ;- vvciA, yanan d kan 'arın se- kı\ rıla akıllı seyredilir. Burası da yeşil 

ytil-_ d anesi, tamamen ah aptır. Ve hep likler iç"nde güzel bir mesire ve sayfı
Jı . e, _çıralar gibi çatır çatır tu u mak y ) er" dır. Daha cenupta Caksına. civa 

çın! bır tek kıbrit alevıne bakmakt"'- b _,. rındaki zivaret dağı da tanınmış ır ge 
k 

ır ar. 
zinti yeridir. 

Sonra yılb . " ·· ·· ı .... ' . aşı gccesı, maalesef, ga- Hasılı Antakya tabiatin butun guze · 
VS. et kotu bır ruzgar da vardı. liklerini kendinde toplamış bir Türk 

Bu rüzgar, ortalını saran atese kö- yurdudur. Yalnız tarihi Antakyayı de
klük etmiştir. · ğı:, bucrünkü Anlakyayı da tanımak .ıa
D~ha sonra, itfaiye yangına tam zımdır. Hataların bu eski yurdu bir za 
ktınde yetışemem"ştir. itfa i) enin on manlar Se ösid'lerin merkezi olmuş, za 
di dak kn gec·kme , dokuz di.ikka· man zaman eski İranlılarla, Bizansl·.la-

J~ yanm_asına, d_olayısıle de. dokuz o-l rm istılasına uğramış, Latinler b~rada 1 
gın felakete ugramasına sebep ol • hükümet sürmüş, haçlılarla islam ô.r 

l nuştur. burada çarpışmışlar. 
~. Bi~ bütün _bu sebeplerin bir aray:t Bütün bu hiı.diselerle beraber eski 

, .eldıgını duşundukçe, dokuz dukkanın Antakya da tarihe karışmış, on asır
ılanmasına şaşmıyoruz, E) üp Sultanda dan beri eski şehrin yerine yeni bir An
.lanma~ık ocak kalışına şi.ikrediyoruz. takya, mumbit bir ziraatin merkezı o· 

tedl~erkesın, Beyoğullannda f:nk alttğı <a larak küçük~ b~r Türk~ şehri ~~hn oldu. 

13 
_lar?a, burada neler çektiğimiz" bir J:6,vvelce Ası ırmagı seyrusefere el-

ç oız bıUnz bir de Allah!.. 
1 verişii idi. Sahildeki Selukya limanı ile 

511 Hem düşünün ki Eyüps lt ,,1 sıkı bir irtibatı vardı. Frattan, Akdeni· 
a _ıeytan kulağına ku'rşun .. ul abn~. ~rk, Zf' Anadoludan Suriyeye giden yol ü-
~ 1 , oy e uyu· • . . 
,. angı~ ar da görüp geçirmemişlerdır. zerinde idı. Zamanla bu vazıyet değ::Ş· 

Felakete kıırc:ı ıdmans lm v h . ti ırmak mecrasının dolması sahilde 
· . --ı ız o a~ epı · . . d , 
ızı şaşkına çevirdi! deltanın genışlemesı olayısiyle Seluk * ya limanı harap oldu. Orta zamanlarda 

~e Yaı:m _saatin içinde kül haline ge- bunun yer~e Suneydi~e tesis edildi, fa 
n dukkanlardan üçü kt - . k h kat o da bır şey ternın edemedi. Ar-ve b" . . a ar, uçu a _ • k' . 

e J ' ınsı hallftç, bh isi berber binsi de tık Asi ırmagı ~s ısı gibi kayıklarla 
~etP okantadır. ' seyrüsefere el~·erı~li değildir. Eski An-
~b· Ak_ta_r dükkaniarından birinin sahi- takya yalnız sıyası ve dini hakim:yeti
çP ı Abıdındir. Kahvelerden birisi Mus- ni kaybetmekle kalmadı. Hiç eksilıni

b! ~:ranın, birisi de İsmailindir. Lokanla yen. zelzeleler de o~_u har:p etti. Onun 
Abdurrahman adınd b" . ·ıt· yerıne ınıntakanın oz evlatları Türkler B 

1 
a ırıne aı ır. . 1 b k 

k. un _ardan, yalnız berber dükkfmı tamamıy e aş a esaslar üzerine yeni 
'!" agırdır. Antakyayı kurmuşlardır. 

~ * Hfunit Sadi Selen 
~ Yangının çıkmasına sebebiyet veren Yugoslav- Bulgar 

usa ıle Ha . 
aktadırı yrı ~evkut bu.unduruı • Paktından sonra 

dir B _ar. Tahkıkat devam etmekte
. de ·b enzın satan aktar diıkkanı sahibi 

u mt>vkufıar arasındadır. 

E.. * 
rJ g ckupsultanlılardan birisi de, bu yan 
s~~t r:ka~:~ ~iyetiyle ) apılmış b~r 
nun k ez?ıgını iddia etmektedir. 0-
kıvılcı~~nlıne ~öre, ahçı dükkfmındald 

ard'nında b ~nn bıtişiktcki nktar dükka -
lay ko} u una~. benzınlere sıçrama;;ı ko 
yet de~~rd~abıı görülebilecek bir keyfi 
ciheti ~ . ır. Zabıta, tahkikatında bu 

e ıncelemektedir. 

itfaiye ·ı * 

(8a~tarnfı ı inci sayfada) 
Matbuat tarafından büyük bir 

memnuniyetle karşılanan bu pakt hak
kında, Vreme gazetesinde bir ba~ ma~ 
kale intişar etmiştir. Makalede ~öyle 
deniyor: 

«- Balkanlarda yeni bir hava doğ
maktadır .. f..vvelce hir kavga ve tehlike 
ocağı olan Balkanlar şimdi aulhun 
müdafii olarak mevki almı~ bulunu
yorlar. Bu aulhperverliğin en büyük 
ve en kuvvetli tezahürü Balkan antaq, 
tıdır. 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 
Rişard Krum, vurulduğu zaman 

bir koltukta oturmakta idi. Yara -
landıktan sonra kendısini zorlıya
rak, yerde sürünmüş, odayı baştan 
baŞa katedip çiçek dolu vazonun 
bulunduğu yere kadar gelmiş, va -
zodan bir gül allnıya çalışnıştır. 

Müfettiş: 
- Maktul bunu boşuna yapma -

dı, her halde! dedi. Gene .!iuna emi
niz ki bu hareketi, çiçeklere ka!'Şl 
beslediği sevgiden de ileri gelm~ -
miştir. 

Binaenaleyh maktulün bu hare
keti ile, kendisini yuranı meydana 
çıkaracak, gösterecek bir ipuçu 
vermek istemiş olması akla gele -
cek en kuvvetli ihtimaldir. Misa -
firlerden biri mühendis, biri me -
mur ve diğeri de çiçekçidir, değil 
mi? Maktulün bize verdiği delile 
göre katil çiçckçidir.• 

Hülasa maktulün yerde süriıne
rek gelip gülü alması, hakiki ka -
tili meydana koydu, ve zanaltma 
alınacak suçlunun Hill veya Palton 
olmayıp, Smit olduğunu gösterdi. 

Emlak Hankasının 
5000 lirası bulundu 

(Baştnrafı ı inci sayfada) 
ğunu söylemişti. O zamandanberi tah
kikat devam ediyor, 5000 liranın ki
min elinde kaybolduğu bir türlü anla
şılamıyordu. 

lan ka cı er, Eyüpsultanlıların ilham 
ler: rşısında, şu cevabı vermektedir-

Nihayet bu i~ halledilmiş, sen•ez
nedar lzzet kendi kasasını tetkik ettiği
ni ve beş bin liranın kendi kasasında 
bulunduğunu ve veznedar Sermede 
verilmemiş olduğunu bildirmiştir. Bu 
suretle de beş bin liranın kaybolmadığı 
anlaşılmıştır. 

Bulgaristan şimdiye kadar bu an- ······:·· .. ···················.-·~·····•••••••••••••••••••••••• 
t tt k ,_ 1 F k L d"l yenı sene temennısınde bulunmuş ve· 

- Yancnn b" "dd" 1 d • "b" Eyüpsuıt 0 ... ızc, ı ıa o un ugu gı ı, 

tnanı d an zabıtası tarafmdan ve za
.. n a haber verilmemiştir Biz E • 

ykupsuul _ltdanda yangın çıktığını: Beyazıt 
esın en ··• ald ~ ogrendik. Fakat bu haberi 

çi ıgı;ız zaman, saat ikiyi tam on ge
~~r u. Yani yangının başlaması üze-

en zaten on dakika geçmis bulu· 
nuyordu. • 

İt.faiyen · IL 
. ın uu ct.ıvabı, yangının mes-

an an uza Ka mıştı. a at ade ı e- . . .. 
k ı n B 1 Y ı k 

.
1 

hükumetın dnhılde asayışı ve komşu-
ce o a u gar - ugos av pa tı ı e . 
B lga l

·sta B lk d ~ ları ile iyi münasebatı ıdame etmek ve 
u r n a ·an antantma ogru . 

Y 
ni bi ad t l k biiyi.lk devletlerın dostluklarını kazan-

e r ım a m ış o aca tır.» k . . f -~. l . h . 
B lga B k·ı· · B ma ıçın sar ettıgı gayret erı e emmı-

u r 8fVe ı ının eyanatı . . 
S f 1 (AA ) B b k K

.. yetle kaydeyledıkten sonra Bulgarıs ~ 
o ya . . - aş a an ose 

ı f h ·· K 1 1 ·ı h".k" tan ile Yugoslavya arasında bir dost· vano , ugun ra , e çı er ve u u- . . 
t k" d h b 1 d ~ b" luk paktı imzalanaca~ını bildırmış ve me er anının a azır u un ugu ır 1 • • • 

h 
• ,. · .. be . I .. led"::.l: bu P• ktın 1 J37 de Balkan sulh u ıÇ'n 

1 ru anı ayın munase tıy e soy ıKil ... v •• • 

k B ı ·ıı · d ı· b" hayırlı bir alarnet oldugunu soylemış· 
nutu ta, u aar mı etme eaa et ı ır 

_ ..... 

BİRE, 
1000 

·-- .. 

- .• .QI' ... ·, 

Istanbul Defterdarlığından: 
Numarası L Kr. 

Eski -
KüçükpPzar: Kantarcılar so

kağı 

Heybeliada : Yalı caddesi 

ıs 

t 19 
19 

" " 
: Dağ malıatıesi 

Yüksek So. 

Karr.erhatun: Filistan çıı rnazı 5 
sokağı 

Heybeliada : Dağ mahallesi 5 

Yedikule 

ess <i so. 

Fatih Sultan 

Yedikule caddesi 

Con oğlu çıkman 

15 

Beykoz : Çınar alb Yeni 64 
çeşme sokak 

Kumkapı : Çadırcı Ahmet 5 

" 
Eminönü 

Boyacıköy 

Beyoğlu 

Beşikta~ 

Beyoğlu 

Kasımpa~a 

Çelebi Y avuzbent 

sokağı 

" 
Balıkpaz:an cad- 88 

d esi 
Dördüncü sokak 

Tatavla Kandilli 1 
ca tt 

Abbasağa ma- 27, 27 
ballesi Kuyu 
sokak 
Yenişehir Sal- 2 
hane sokak 

Büyük Piyale 
mahallesinin De
rehoyu ao. 

M. 

Yeni 

15 

95 

5 

7/1 

1 

13 

tS 

D ük k anın S/40 
hissesi 57 
Deponun tamamı 450 
310 metre mu-

rabbaı arsanın ta-

ma mı 155 

Arsanın tamamı .:>2 

7 t, ~2 metre mu~ 

rabbaı arsanın 

tamamı 43 
Taht ılı bostanın 
yirmi dörtte on 

buçuk hi~esi 1' 91 
Dükkanın 6912de 

62 .ıo hissesi 40J 
Hanenin 6120 H. 3 O 

50 
00 

13 

tb 

61 

00 
00 

" 
6120 H. 300 00 

40 Dülekinın 40/90 , 1555 56 

5 4 1 3, 71 metre 
murabbaı arsa-
nın tamamı 248 40 

6 66 metre murab-
baı arsanın 

tamamı 66 00 
M. 7,9 Maa bahçe iki 

hanenin 432 de 
133 hisseleri 369 44 

.2,6,8 2.8,84 metre mu· 
r)lbbaı arsanm 
tamamı 137 lO 

7 ,8, 10,1 1 370 200 
metre murabbaı 
t.rırlanın 40/1608 
hissesi. 801 37 

Yukarıda yazılı mallar 8/1/937 Cuma günü saat on dörtte pqiıa 

para ve açık arthrma ile aatılacakla rdır. Satıt bedeline istilaazı dahili 

yüzde be§ {aizli hazine tahvilleri kabul olunur. Tatipierin yüzde ye

di buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak dt>fter • 

darlık Milli Emlak Müdürlüğünde mütC§elckil saht komisyonuna mÜ· 

racaatları. {F.) {3593) 
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Dişierin ve Diş etlerinin hayatıdır. İki misli büyük 20 kuruş. 

Diş fır~alarının serti makbuldür. Mesina nevinin en fevk:aladesinden yapılan Hasan diş fırçalarile temizlenen dişierin ömrü uzun olur. Dünyada mevcut 

bütün diş müstahzaratının en mUkemmeli olan DANTOS diş macunile ,.e di§ suyu ile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. HASAN ve DANTOS 

markasına ve ismine dikkat ediniz. HASAN deposu. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, BO§iktaş. 

Tıraş bıçağı yerine başka 
bir bıçak verirlerse 

aldanmayınız. 

Israrla POKER PLAY 
T1raş bıçaklarm1 isteyiniz. 

• 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki pbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banluı iti * 
---------------------~ 
MiDENiZE 

Ankerade yeni eçilen ~-··--•,-. dikkat ve lY.l HAZIM ediniz. 

' Her es dişlerine meftun 

ÇUnkU hergUn 

RADYO Ll 

ı 
Dit macunile iki defa dişlerini 
fırçalıyor ve onlara ebedi hayat, 

güzellik veriyor. 
\.. ..1 

Daima Radyolin 

Zonguldak Ereğli havzai Fahmiyesi 
Müdürlüğijnden : 

Havzai Fahmiye müdürlüğünce itletilmekte olaıı Kozlu ve Kilimli time& 
diferleri için açık eksiitme auretile 100 takım araba tekerleji ve 3 blem de 
demiryol rayı ve makalı ve vagon tamponu satın alınacaktır. 

Tekertelderin muhammen bedeli gümrük reamile birlikte 4849 lira 05 
kurut ve diğer 3 kalem malzemeainki 2301 lira 61 kuruttur. Fea raporlan 
malzeme listeleri ve f&rlname Zonguldakta maden müdüriyeti muhasebe· 
sinden ve lstanbulda Dördüncü V alnf Hanmda Istanbul mıntakaaa madea 
irtibat memurluğunduı paruız verilecektir. Arttırma, 29/12/1936 tari • 
binden itibaren 15 gündür. Ihalesi 14/1/1937 tarihinde saat 15 d. mez. 
kUr Müdürlükte toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat yukanda yazılı bedelierin o/o7,5 niabetinclec&r. Evra· 
kı ayrı ayn olan bu iki mım malzemenin ihalesi ayni tarih ve IUUe yapi• 

lacaktır. 

Mütteri ister birine, ister ikisine pey sürebilir. Teslim müddeti ihale ta
rihinden itibaren 3 aydır. Maden Müdüriyeti Fen kurulunun raporile bu 
müddet on bet gün uzatılabilir. 

Teslim muameleai Zonguldak limanmda vapurda yapılacaktır. Talipleriıı 
Havzai Falımiye Müdürlüğüne mün :aatları. (3814) 

S 1.~ ~.~ ı!u~. Jtaı~h! ~.~~!,.8 l J 
~--• Ulus. KuiUb sinemasi s1ras1nda Tel. 2018 .,. 

Çabuk, iyi çi~emeden yemek yiyen
ler, fazla baharatlı ve bfbcrli yiyen
ler, bilhııssa .içki içenler midelerini 
tnhriş ederler. Ve EKŞILIK, HAZIM
SIZLIK, a~ırlık ve başdönmeleri his
seclerler. 

Doktor Heıfaz Cern1l 

Soa Posta Dahiliye mütehauıa 

Türk Hava Kurumu 

iY os u 
Şimd ;ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3.cU ketlde 11/lklncl kinun /937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 4 5 • O O liradır ... 
Aynca: 15.000, 12,COO, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Ikinci kAnun 1 937 günü aktamına kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakit olur ••• 

M AZ ON MEYVA TUZU 
Hazımsızlı~ı, mide ekş I"k ve yanma
lanın giderir. 1NKI BAZI d Pfcder. 
Bu günden bir şişe MAZON alınız, 
hiçbir mtlnıas il ruostahzurla kıyas 
knrıııl etmez. 
l\tAZON isim HOROS markasına dikkat. 

Hafiflik- Rahatlik 
J R 0 ., • • • ı Ko,..ele..ıncle -k (Oolna). alzl lncltabllecok •• -;% ,.ıı,., •• de tılçbır taıy l~ rok. 

twr. Bu karaeler vOcudunuıu 
••k.,.okaııın ten .. CbOnGıO '"' \r?; eeltır •• eBI•D,.OıO kunefleftdlrlt.l 

f'tr•tı ı 25 Urod .. ıtıbl•••· 
Satı, rerl ralnı• ı 

Pazardan maada hergün S - 6 
Dıvnnyolu (lO-t) Nlı. Telefon: 22393 
·ı el. Kundılli 3B- Beylerhevi 4.> 

~ 
BANKA KOMERÇiYALA 

iT AL YANA 
Sermayesi Liret 700,000,000 

ihtiyat akçesl Llret. 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ .. 
İnglltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslo.vya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesl, BrezUya, Şlll, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
İSTANBUL -

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santiın) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahlfe ; 1- 400 Inarat 

]1 

]1 

]1 

Dl~er yerler : 
son sahlfe : 

z- Z5t • 
a- zoe • 
& -IM • 

.. ]1 

- 3t • 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 3 - Bir santirnde vasati (8) keli· 
Galata Voyvoda caddesi Karakö)' me vardır. 

Palı.u <Telet. 44841 /2/314/5) 4 - İnce ve kalın yazılar tutacak· 
Şehir dahDlndeki acenteıer : ları yere göre santimle ölçülür . 

., 
lstanbulda ; Alliemelyan hanında •••••••···········••••••••••••••••••••···-··· .............. .. 

D
. Teler. 22900 /3111/ 12115 Beyol - 1 ~on .. o•ta tw.atoaa•• 

• glnhlendan, nezledea, ~rlpten, .,., j r A K KUTt.EL lunda: İstiklM caddesi Telef. 41048 ı 
••••••• •dan koru~acak en 1~1 lll budur. • • • ı İZMIRDE ŞUBE 1 1·~::l'•) •• "· : ~ ( '

1111 Ra ı·ı ı : gç 
Jmıiue dikkat buyurulmaa KarakOy, Topçular 33 ~------------.11 l -..~& .• i---L.~n.i:l A. hk~m ~~~K.I,ıüU.. "' \ .;). ''''D'"* ~t.v 

ı 


