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Adananin kurtuluş gUnü 
Bu ·yıldönümü, bize, mulıakkak olan 
öteki kurtuluşun sevincini şimdiden 

· tattıran bir timsal oluyor 
Türkün bir bakımdan mahalli, bir bakımdan milli olan Bayramlannın serisi 
tanıanılanmak için bunlara bir tanesinin daha ilave edilmesi lazamdar. Onu 

bugün daha iyi ve daha derin hisse'!!!~~~~: ............. ____ ............ _ .. 

Sab1k Ingiliz Krali 
Ankaraya geliyor 
Dük dö Vindsorun bir ay 
sonra gelecegi bildiriliyor 

Idare ifleri te1efonu ı 20203 

Bulgar - Yugosla v 
msakı neden yapıldı ? 

Misakın İngiltere ve Macarİstanda 
doğurduğu alaka devam ediyor 

Yugoslavya Başvekili Berlin ve Romaya gidiyor 

Macar gazeteleri: <<BallıanlaTda bu iki Slav memleketi ıiycuette 

miitterek olarak hareket etmeil aralarında kararlattırdıklan taJr .. 
direle üç denize ttimil olarak yeni bir Slav ittihadının kuvvetini 

göıtnme ihtimalleri lıarıuında bulunacaktır.>> diyor. 

30 Birincikanun 
tarihli Peşter L1oid 
gazetesi Yugoslav~ 

Bulgar misakı hak· 
lkında aşağıdaki sa- j 
tırları yazıyor: / 

cBulgaristanla 
Yugoslavya arasın- ~ 

~kara, 4 (Hususi) - Şehrimizde daki siyasi münase- ~v 
husuai surette ve mevsuk ~ilde aöy- betlerin son zaman- • 
lendiğine elyevm Viyanada bulunmak larda iyileşmektc ol 

(Devamı 8 inci sayfada) duğu malfundur. Bir 

T .. Güzel Adanadall bir ıörtlnU, 
i'-----------* zamandanberi de iki 

memleket arasında 
urkiye, bayramı bol bir mem- Türk olarak, müstaldl Tlirklüiün 1-

' lek~t oldu; senenin her ayında çinde miistaldl bir parça olarak yqa-
er yeı:_ bır ve bazan iki uç·· ba dığuıı bir kere daha t5bit edeMen ay-
rapıldım ·· .. ' yram .. d ı.. __ ,_ 
tihin· "1)~ g?rulüyor. Milli mücadele ta- ni zamanda~ muca e.IIIIJ zam~ 
ret ~~ dogurduğu bu bayraı'n.lar, ea- nnm batıralarım da bir kere daha ya-
lan ~u~~~~Y~erd~~: _Her şehir düşman- şıyor. 
le Jrendi ike~·guntin her yıldönümün Malafttia Birıea 

ısıni bir kere yokluyor ve (l>eYami 2 IDd u.yfada) 
! 

Müşahitler işe başlarken 

Sancakta işkence gene 
. bütün şiddetile başladı 
Çerkes siiv "l · .ı d k l l ··t ·· .. , Tı" kl ta ha .. ~rı e rı tara1 ın an ış a ara go uruıen ur er 
. mmulun fevkinde' işkenceye maruz kalmaktadırlar 
Pariste A k f f. • • · . n n araya avdet eden ransız se ınnın yenı 

bır lekJifi harnil bulunduğu söylenmektedir 
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Sancalc TUriderinin maruz kaldıklan tazyikı iabat eden diğer bir veaika lf 
A?takya, 4 (Hu r dıp.n çıkan Türk-

·~81>, - Milletler Heyeti Vekile leri yakından ta -
(f rnıyeti tarafın • kip etmektedirler. 

!k an Sancaleta tetki Mecliste toplandı Bitaraf mü~hitle-
r:-~ için gönderilen rio bu vaziyet kar 

~>e~iRhiht~er dünden lçtimada hariciye vekilinin ŞlStnda beklenilen 
b i ye ır ve kasa- hakikate vasıl ol • b arı gezmiye baf izahab dinlendi maları fÜphelidir. 
, m_ışlard.ır. Mü - Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz- M ü ,ahitlerin 
~~hıtlerin Sancağa den) - Hariciye Vwli Doktor yanlış yollara sev-
:ırrnelerile birlik • Tevfik R~tü Aras bugün §lclırimi. leedilmesi için bin 
~ mahalli hükü • ze geldi ve istasyonda vekiller, bir çareye başvu • 

1
. et memurlan faa meb'uslar Hariciye erkanı ve göze rulmaktadır. 
ıyetleri .. ..1 çarpan büyük bir kalabalık tara- f 

Jni b' goru me - .z. d k 1 ndı Antakya ve • .. 
ş ır su t un an arşı a . k d ı... •• 

ttrm 1 re te art- (Devamı 8 inci pyfada) enderun aıu turk 
B ış ardır. memurlanna. ka .. 

Siyasi tefrikamızda 
yeni bir kısım 

L'evazım Reisi 
ISmail Hakkı Pş. 
Fedakar ve çalışkan 
bir adam mı idi, yoksa 
hal tutup parmak ga-
lamt~ bir insan mı ? ... 

Yarından sonra cİttihad ve • 
terakkide on sene• unvanlı tef
rikamızın yeni bir kısmı ~lı
yor. Bu yeni kısım, harbin Urtısa-
di idaresine aittir. Harp zamanın-
da iktısl'di !i.§ler..n nasıl idare e
dllaiğinden, iaşe işlerinden bah
seden bu kısım, ayni zamanda 
mühim bir muammanın da hal
lini temin ediyor: Levazıpı reisi 
İsmail Hakkı pa§a muamması ... 
etrafında pek çok dedikodu ya
pılmış olan ~u adam, bazılannın 
dediği giıbi gayet ~edakAr ve ça
lışkan bir adam mıdır, yoksa bal 
tutup paTmak yalamış bir insan 
mıdır! 

Bu muammanın sarih hallini 
refrikanm bu kısmında bulacak-

bir dostluk misakı 
akti mevzuu bahsol
makta idi. Bugün
lerde ise Yugoslav-
hükumeti Balkan 
paldına iştirak 

etmiş olan diğer 
memleketlerin bu i
jşe karşı gösterdik
leri muhalefeti ber· 
taraf etmeğe çalış

maktadır. 

Balkan paktının Yugoslavya ile ko1Dfu olan ve olmtyan De,-letleri 
ihtiva ettiği ahka- göaterir harita 
ma göre bu paktı imza etmiş olanlar-~,7.3 edemez. Halbuki Yugoslavya ile 
dan biri, diğerlerinin muvafakatini al- Bulgaristan arasında akdedilecek bir 
maksızın herhangi bir siyasi itHat im- (Devamı 8 inci sayfada) 

lspanyada · vaziget karanlık . --------------~------~~.-----------------
ltalyanlar dalspanyaya 
6 bin asker çıkardılar 

Almanlar lspanyaya100bin at~her gönderecek1 

icabında Fransaya saldıracaklarmış .. 

Belgrad, 4 (Husust) - Paristen bildirildiğine göre son üç gün zarfmda 
bildirildiğine göre Almanya İspanya· İtalyan harp gemileri Kadiks·e 5.000 
ya 100 bin asker gönderecektir. Al- den fazla asker ihraç etmişlerdir. Bun
manlar Fransız - Alman hududundaki )ar derhal Sevil ve Cordoba cepheleri· 
Majino hattını geçemedikleri için ls - ne sevkedilmişlerdir. Bu haber resmen 
panyaya gönderdikleri askerlerle ica- teyit edilmemiş ise de dün Cebellüt • 
bıncia Fransaya cenuptan aaldıracaklar tarık·a giden ]erez ahalisinden bir kaç 
mıf. kişi Cordoba ve Se vii' e gitmek üzere 

Jtalyan Askerleri Jspanyada Kadiks yolunda jerezden geçen hal • 
Cehellüttarık, 4 (A.A.) - Sevirden (Devamı 3 üncü sayfada) 

- "Son Posta, da ---...... 
BUGON YARIN 

Bir dalg1ç ile konuştum 
N eliı bir röportaj 

6 ııaeı aayfada 

Yeraltmda k1rk beş sene 
Zonguldalı maden ocaklarının 

en emektar iıçiıi anlatıyor 
6 IDCI nyfad& 

" Sporu diriltmek için 
nanköriUgU öldürelim , 

Galalaıaraylı Nihadla çolı 
ıiizel bir miillikat 

7 iıaoi Myfamızda 

Eski bir avukat katibinin 
habralan·: 

Bir haciz memurile doiaşma 
--

Araı.zdakiler 
Çok güzel bir yazı ıeri•inin 

ilk yazıaı 

ve 16 sayfa içinde daha 
bir çok güzel yazılar ti . u memurlar, bilhana Türk evle ·ı milen yol verilmiştir. İş başında ka. 

nı sıkı bir tarasaut altına almakt? (Devamı 8 inci ayfada) 
sınız. l '--------------------------"' ~----------~---- ~ 



2 Sayfa 

Hergün 
----+-

Adananın kurtuluş günü 

Yazan: Muhittin Birıen
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bu, hemen hemen istila görmüş her 
.ıehrimiz için bir adet oldu. Bugün İs
tanbul, yarın İzmir, öbürgün Edirne, 
daha öbür gün Gaziantep, Adana ve 
ilah ... hep bu kurtuluş günlerini bay
ramlıyorlar ve hep, mücadele seneleri-

Resimli Makale: 

SON POST};. 

a Müsrif ve hasis a 
Ikincikinun 5 

Sözün Kısası 

Nezaket borcu 
Ve züppelik 

------- lamet HuiOaf • 

nin hatıralarını canlandınyorlar. L.::;~~~~~~=~~~L~~lJJınl:&j~:...t,~g_.~-...1-
Şimdi de bayram zamanı Adana ya ·;,. 

Geç zaman tramvaya bininiştim. 

Yorgundum. Bir kişilik bo~ yet 
vardı. O boş yere çöker gibi otul"' 
dum. Tramvay bir mevkif ilei"' 
de durdu. "' Genç bir kız bin"' 
di, şöyle on sekiz, yahut da on d<l'" 
kuz yaşında ya var, ya yoktu. Band 
baktı: 

g_ldi. Bugün de onun kurtuluş yıldö· Eyi günlerinde eline geçen bütün Mevcut servetini bir parça daha Müsrif ve hasis hayat bilançosu- - Affedersiniz, dediı burası kadın • 
lara mahsustur, öyle olmasa bile ne • 
Zaketen yerinizi bana vermeniz icaP. 
eder. 

nümüdür. parayı sağa sola savurarak ömrü- arttırabilmek hırsı ile parasmı hiç nun sonunda yekdiğerine yakın bi~ * nün sonunda sadakaya muhtaç ka· harcamayarak en basit ihtiyaçlarını rer kıyınet ifade ederler, birisi ha· 
Anlaşılıyor ki Adana, bu sene kur· lan adam... bile tatmin etmeyen adam... yatının sonunda, ötekisi bütün saf-

tuluş gününü başka bir ruhla bayram- -~~~===:=;:;;=~=~===~;ii~=====~==:::~===ha~la:n:nd=a=aç=:k:a=lm=Uj::la:r:d:ır::. ~~=, 
lnyacaktır. Bugün ve bu akşam, canlı ) 

Cevap verdim: 
- Hayır kızım, ben senden epe/ 

yaş1ıyun .. Ve yorgunum, tek gülünO 
bir nezaket yapmak için yerimi sana 
veremem. 

\e heyecanlı bir bayram, Adana içinde 
ve Adana dışında, bütün Adanalıları 
bir araya toplayacak ve onlara milli 
mücadele tarihinin acı ve tatlı bir sürü 
hatıralanle dolu devrini yaşatacaktır. 
Sancağın komşusu olan Adananın bu 
yıldönümünü bu sene müstesna bir ha· 
raretle karşılaması csassız değildir. Bu 
gün Sancakta hakim olan kuvvet, mil
li mücadele senelerinde Adanada da 
hakim olmuştu. 

Bunun için Adanalıları, bu sene bay 
ram gününü kucaklayan siyasi hava, 
her seneden ziyade ateşlendirir ve he
yecana getirirse elbet haklıdır. Nitekim 
Gaziantepde de öyle oldu, orası da ge· 
çen gün kurtuluş d8nümünü her sene
kinden fazla ~ıcak bir duygu içinde 
bayramladı. 

* O günler ne günlerdil Dünyanın 

en büyük askeri kuvvetlerini yere ser· 
miş galipler karşısında Türkün istiklal 
ve hak davasile, baştan aşağı hiddet ve 
heyecan kesilerek ayaklandığı ve yum
ruklannı sıkarak ileri atıldığı günler! 
Şimdi o devri hatırlıyorum da inana
mıyacak gibi oluyorum; o tarihte Tür
kün bütün silahı yumruk ve sopa idi 
Gayet küçük bir mühalağa ile yum
ruk ve sopadan başka hiç bir şey yok· 
tu demek çcık doğrudur. Buna rağmen 
o öyle bir hiddet ve gazapla ayaklan
mış, evet, dünyanın en büyük askeri 
kuvvetleri karşısına öyle korkusuz ve 
perv<r.;ız çıkmıştı ki onu manen devler 
gibi yükselten bu mukaddes hiddet 
karşısında kimse üstüne varmaya cesa· 
ret edememişti. 

Bilhassa kendisine karşı yapılan 

bazı taarruzları bu yumruğun ezip 
mahvettiği görüldiikten sonra bütün is· 
tilacılaTın manevi kuvvetleri kırıldı ve 
işte, Adana da bu sayede kurtuldu. 

* Adananın kurtuluşunu ve bu kur-
tuluşun şartlarını hatırlatan bugünler· 
de bütün kalbimiz Adanalılada bera· 
beırlir, çünkü bu kurtuluş, bize mu· 
kadder ve muhakkak olan öteki kurtu
luşun lbütün sevinç ve heyecanlarını 
şimdiden tattıran bir timsal olu~ 
yor. Biz biliyoruz ki Tür
kün b1r bakımdan mahalli, bir bakım· 
dan da mılli olan bayramlarının serisi 
tamamlanmak jçin bunlara bir tanesi
nin daha ilave edilmesi lazımdır. Onu 
bugün daha iyi ve daha derin hissedi· 
yoruz. Biliyoruz ki Adanalılar bugün 
.ttendi kurtuluş 1annın bayramını yapar 
ken ötekilere teselli wrıneği unutmıya 
~aklar ve komşularına diyecekler ki: 

- Merak etmeyiniz, biz nasıl kur
tt4lduksa siz de öyle kurtulacaksımz! 

Muhittin Birgen 

* 
Adanada Hazırlık 

Adana, 4 (A.A. ) - Adananın kur
tuluş yıldönümünü kutlamak için bü
yük hazırlıklar yapılmıştır. Muhtelif 
işleri üzerine almış olan komiteler par 
ti kurağında gec~li gündüzlü içtimalar 
yaparak icap eden bütün işleri yerine 

getirmişlerdir. Ve kutlama programı· 
nı verilen ehemmiyet derecesinde tes· 
bit etmişlerdir. Bu münasebetle bütün 
civar köylerden akın akın gelmekte 
olan atlılar Adanayı doldurmıya baş 

lamışlardır. Köylüler davul zurnalari 
le kafile kafile Adımaya gelmekte de
vam ediyor. Şimdiye kadar gelen köy 
lülerin sayısı iki bini geçmiştir. Köy
lüler kendilerine tahsis olunan muh
telif yerlerde ağırlanmaktadır. 

Yarın başlıyacak olan merasime bü
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Arıların 
Solımadık/arı adam 

Be lik 
Osmanlı hükumeti zamanında 

Ermeıüler bir isyan çıkarmı§lar, 
beylik istemişlerdi. İsyan edenler 
jandarmalarin çarpışmışlar, her iki 
taraftan da ölenler ve yaralananlar 
olmuştu. Ölen Ermenilerin birini 
hükftmet konağının önüne yatır • 
mışlar ve üzerine de eski bir asl(er 
beyliği örtmüşlerdi. Eskiei yahudi 
kurakolun önünden geçerken üze • 
rine asker beyliği çekilmiş Ermeni 
ihtilalcisini gördü. 

- İstedigvin oldu, dedi, öldün am· 
bu ada 

Loya adası hal 
kmın kafa tasla· 
n fevkalade mu· 
kavimdir. Onla -
rm kafalarını taş
la yarmıya im -
kan yoktur. Bu 
adamlar Hindis • 
tan cevizi yer -
ler, ve cevızı 
kendi kafalarında 
kırarlar. Resim 

sakinlerinden birisinin kafa -
sında Hindistan cevizi kırmasını gös-

ma beyliği de aldın ya! • 
-.--------------• termektedir. 

Bir elektrik fabrikasını .Iki anal ı çocuk mahveden ampul 
Şika~o ampul fabrikalanndan bir:si 

dünyanın en kuvvetli ampulünü yap
roağa muvaffak olmuştur. (Güneş- am 
pul) ismi verilen bu lambanın kuvveti 
tamam iki milyar mumlukmuş. 

Ampul 200 kilometre ötesini aydın· 
Aslanları kaplanlan terbiye ettikle- }atmakta ve bir kasabayı gündüz gibi 

yapacak kadar kuvvetli ziya neşretmek rini duymuştuk, fakat anlan terbiye 
te imiş. 

ettiklerini timdiye kadar henüz duy - Onbeş gün evvel Şikago civarında 
mamııı:tık. Son gelen Amerikan gaze· Hikaye malumdur: Hazret i Süley-

T ufak bir köyde panayir olduğundan bu 
telerinin birinde bu garip hadiseyi de manın kar~ısına iki kadın gitmişler ve Uımba o köye nakledilmiş ve meydan 
okuduk. aynı çocuğun anası olduklarını iddia da y<ıkılmak istenmiştir. Lamba teliere 

Resmini gördüğünüz Amerikalı arı etmi~ler, Hazreti Süleyman hükmünü takılıp ta ziya verilince, müthiş bir 
cıyı sakallı bir adam zannedeceksiniz. vermek için ~u çareye baş vurmuş: kontakt olmuş, elektrik fabrikası bo
Hayır sakallı değildir. Kendi arılarını - Çocuğu ortasından böleceğim zulmuş, bütün köy de karanlıkta kal
öyle terbiye etrniye muvaffak olmuş _ yansını birisine, yarısını diğerine ve- mıştır. Fabrika ampule lüzumu olan e-
tur ki, böyle 1alkım salkım yüzünde receğim. lektriği verernemiştir. 
toplandıkları halde kendisine bir şey Kadınının biri bu hal tarzına razı ol- Bu da bir nevi düello 
yapmamaktadırlar. mamış, diğeri olmuş, hakimlik eden Amerikada Riyo dö jenyroda iki 
Dalay Lamaların hazinesi Süleyman peygamber çocuğu razı ol- genç bir kahvede birbirlerini bir kız 

ınıyan kadına vermiş. d 11 
Bir İngiliz heyeti ilk defa olarak Ti- B Id yüzünden tahkir ettikleri için ue o 

b D 1 1 h i iğimiz ikinci vak'a da bir müd- yapmıya karar vermi!tler. Silahları ta-
ette a ay amanın azinesini gezmek det evvel lstanbulda cereyan etmi!t - T 

müsaadesini almıştır. Heyet azası iki . y yin ederken içlerinden bir tanesi ta -
saatten fazla eski Dalaylamaların ve tır 0 da le be olduklarını ve ancak kalem uç • 
T 'b h k çüncü vak'a da Kanada cereyan larile duello yapabileceklerini söyle • ı et ü ümdarlarının putlarının bu- ettigVı'n· b" A ·k t ·ı· d 
ı ı ır me rı an gaze e., n en o- · d' v · d b k b ı · unduğu bu muhteşem bazineyi gez • kuyoruz: mış, ıgerı e unu a u etmış, ve 

' · P 1 · d k her biri birer kalem ucu alarak birbir-mıştır. ut arın üzerın e gayet ıyınet 0 d k' h"k' d H t' S"I 
ı . 1 1 k E D ra a ı a lm e azre ı u ey • lerinin yüzünü gözünü tırmalamıya 
ı taş ar par ama ta imiş. n <80n a "' mand ""lh 1 k ugw un ik' 

ı ı b J h h an mu em 0 ara çoc ıye başlamışlardır. Hadise büyümÜ!t, bir-ay amanın da ir sa onda er tara b"]" w• • b' Id' . F k t b ka T 

ı ı ,.. h 1 1 ··k 0 unecegını ı ırmış. a a u • birlerini olc.adar zatardide etmicler ki a tm av a ara kapalı on metre yu - a .. . k k- _1 ı d hiç b' T 

kı b H b r r uzerıne çocu aaın ar an ı • nihayet duello menedilmiııı ve her iki-se iğinde ir put u varmış. eyet u- · ·ı . .. k.. "k' · d h T 
. rıne verı ememış, çun u ı ısı e ma - · d h '- Id 1 1 d 

rada şayanı hayret güzellikte resımiere 1 ~ d k V h~'-ı'm b sı e astaneye ır;a ırı mış ar ır. 
:Keme en sıvışara çocugu wı;. e ı -

ve nakışlara tesadüf etmiştir. k 1 d 40 /ômba/ı radyo .. • ra mış ar ır. 

Genç kız sesini çıkarmadı. Fakat 
belli ki hiddetlenmişti. Tramvay yü " 
rüdü. Yenıden durdu, bu sefer de 
tramvaya çocuğu kucağında bir kadın 
bindi. Derhal kalktun; ve çocuklu ka .. 
dmı yerime oturttum .. 

Genç kız ayakta idi. Yanında ben dES 
ayakta durdum. Ve ona döndüm: 

- İşte yerimi ancak ben buna ve " 
ririrn. 
~nç kız sözüme danlmadı, hattA 

lbiraz evvelki hiıddeti bile geçmişti. 
Yaptığı hatayı anlamıştı. 

* Kadıköyden İstanbula geçiyorduln4 
Vapur Köprüye yanaşmıştı. İskele bira1l 
yukarıda kalmıştı. Vapurdan çıkanl~ 
~Çlük çckiyorlardı. Güzel giyinmi~; 

güzel bir kadın biraz tereddüt ettf• 
Kolu kuvvetli bir genç kadmı elinden 
tuttu ve çıkardı; kadın tC§ekkür etti: 

- Vazifem bayan! 
Genci kolundan yakaladım .. 
Madem ki vazifem, dedin; vazifenid 

henüz bitmemiş olduğunu sana hatır• 
latırım .. 
Çıkmıya çalışan sakallı bir ihtiyarı 

gösterdim: 
- Bunu da elinden tutmalısın! .. 

Genç bir şey demedi. Vapura girdi, 
ihtiyarı elinden tuttu ve çıkardı: 

- İşte yavrum şimdi vazifeni yaP" 
mış sayılırsını 

Genç yürüdü. Aferin ona .. 
Bizim gençlerimiz fena insanlar de' 

ğil.. Fakat onlara nezaket borcile, zıiP" 
peliğin farkını öğretmek lfızım. 

İsmet Hulusi 

Biliyor musunuz ? 
ı - Veba mikrobunu ilk defa kiiJl 

keşfetımiştir? 
2 - Yezi~:liler nerelerde oturur v6 

neye taparlar:? Frenkler Yezidilere n6 
isim verirler? 

3 - Tantale kimdir? 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Sunllerin Cevaplnn: 
ı - Meşhur İngiliz şairi Lord 

Byron 36 yaşında ölmüştür. 
2 - Lampride meşhur Latin tarih" 

çisidir. En meşhur eseri cAugustun ta" 
rihb dir. 

3 - Meşhur Fransız ihtilalcisi Ro "' 
bespierre 36 yaşında ölmüştür. Suvarı karıncalar Dünya yaratı/alıberi kaç Amerika radyo fabrikalarından bir 

Yeni Zeıandda yirmi santim bo - k • • ··1 .. tanesi dünyanın en büyük radyosunu --~·· ~ · · · · · · ·~·~ · ·~-- · · -"' 
Yunda ve on santim yüksekligvinde bir ışı 0 muş yapmıya muvaffak olmuıatur. Bu rad- G h [ D 

kl d y rip asla z.f!ı razartesi 
nevi karınca varmış. Bu karıncalar or- .Bir Fransız istatistik mera ısı ün- yo Şikago sergisinde halka teşhir edil- -
dular teşkil ederek civarlarındaki kü - yanın yaratıldığı tarihten 1 g uncu .as - miye başlanmıştır. Bu radyonun 40 günleri çok olurmuş 
çük haşarat ile muharebeye tutuşur • rın sonuna kadar ölen insanların bır is- lambası ve beş Haut parleur'ü varmış. Bir Amerikan gazetesinin neşret:mi~ 
larmış. tatisıiğini çıkarmıştır. Meraklı Fran • Radyonun ağırlığı 3500 kilo imiş, rad olduğu bir istatistiğe göre soğuk alıt16 

Bu müthiş karıncalar arasında ordu- sızın bulduğu rakam şudur: yonun almıya muvaffak olamadığı tek neticesinde zuhur eden hastalıklafı 
larının süvarİsini teşkil eden bir de ye- ••••••• ?..~:.~.~-~ ... ~.~ ... ~.?:.?.<!!!:.~.~•••••••••••··-· bir istasyon yokmu,. bilhassa pa7.artesi günleri çok olur " 
şii karıncalar varmış. Y elliller diz üstü alırlar muharebe meydanına koşar lar- Şimdiye kadar yapılan en büyük 
ne gelerek daha küçüklerini üzerlerine mışf radyo makineleri ancak 24 lambalıdır. 

r 
1 İSTER İNAN İSTER İNAN MA! 

ı 

Bir arkadaşımız İstanbulda tutulan balıkların Yuna- temizleme ve tuzlama arneliyesi yerin<ie olmadığı ıçın 
nistan ile İtalyaya ne şekilde ihraç edildiklerini anlatır· Yunanistanda veya İtalyada ikinci defa olarak elden 
ken şunu soyledi· geçirılip Arnerikaya yollanırlar.• 

c- Bu balıkların bir kısmı soğuk hava depolarında ta· Biz bu hikayeyi dinlerken bütün iddialarımıza rağ-
ze taze gönderilir, bir kısmı ise burada temizlenerek ve men balık temizleme ve tuzlamasını dahi henüz öğre -
tuzlanarak sevkedilirler. Bu ikinci kısım balıklar, bizde nemediğimize inandık Fakat ey okuyucu sen: 

ISTER lNAN ISTER INANMA! 

muş. 

Gazeteci aynı zamanda şu mütalatı' 
yı da ilave etmektedir: 

«Bu satırları okuyanlar: 
- Tabii diyecekler çünkü 

Pazar günleri gezer eğlenir ve 
değil mi~ 

herke5 .. , 
üşüttl> 

Hayır Pazartesi günleri hastalıkla ' 
rm çoğalması, gezmekten değil, fazlti 
yemek yemektendir. Herkes istirah0~ 
günlerinde fazla miktarda yemek yb'1 

yor, ve yemek de insanın hastulıklor' 
karşı mukavemetini azaltıyor. 1 
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(Baştnrafı 1 inci sayfada) ı 
an kıt'alarına rast ld'kl .. b'l . . ~ * ge ı erını ı -ırmış er dir. 

Parıs, 4 (A A ) J . 
n . R · · - ournal gazetesı 
ın oma m h b' . K . . 

d 'ld' wo 'd . u a ırı adıks e ihraç e -
ı ıgı ı dıa d'l 6 O 1 k · l k e 1 en · 00 talyan as -
erı ıa kında ) .. h. } . se a ıyetdar resmi bir 

'a ısıyetbten izahat istemiştir. Bu zat 
'u ceva ı vermişt' B ır. 

. <ı u mesel e hakkında hiç bir e bil 
rnıyoruz Bu 'b. h ş y 
m k lA · gı ı aberlere inanma -

a aıımdır.)) 

* Londra 4 (A A ) 
tından: ' · · - Röyter ajan· 

Dört bin İtalyanın L b . 
P uru t f d om ardıa va -

ara ın an K d'k 'd 
karılmış Id w 

8 ı 8 e karaya çı -
re h ii k .. o ~guna dair şimdi Ingilte-

umetme malumat gelmiştir. 

Roma tekzip ediyor 
ve Roma, 4 ( A.A. ) Matbuat 

propaganda · 
yanın Ka dik , d n azın, 5,000 Ital-
oldukl s e karaya çıkmış 

an8n_ı tekzip etmektedir. 

ır bahane mi ? 
londra 4 ( A 

ınahafil Al · A. ) - Mes'ul 
rafınd ' f ınan harp gemileri ta-
zapt d~ln sp.anyol yük vapurlanmn 

e ı mesıni b'I~h ı &ı ere lspanyaya 

'SON POSTA 

a ispa yaya 1 

ç1 ar 1lar 
r 

kolayca müdahale edebilmek için 
M. Hitler tarafından icat edilmiş 
bir bahane olmasından korkmak

tadır. 

Almanlar bir gemi daha 
zapteltil er 

Paris, 4 (A. A.) - Königs
berg kruvazörünün İspanya hü
kümetine ait bir gemiyi daha 
tevkif ettiği bildirilmektedir. T ev
kif edilen gemi 607 tonluk Marta 
Yunquera ismini taşımaktadır. 

Kızıliara silah 
Paris, 4 ( A.A. ) - Echo de 

Paris gazetesi Roterdam ve Ams
terdam' dan gelen yirmi bin tü
feklik bir hıımulenin Fransız • 
İspanyol buduciundan geçiı ilmi~ 
olduğunu haber vermektedir. Bu 
silahlar. Bar.selon'da Kızıliara tes

lim edilmiştir. 

Bir Rus vapuru tevkif et:ildi 
Cebelüttarık, 4(A.A.) - Röy

ter ajansı bildiriyor: 

den verilen bir telsizde bu vapu· 
run V alansi için 340 ton harp 
levazımı yüklü olduğu bildirilmek· 

tedir. 

Madrid teslim olacakmiŞ 
T ol ed o, 4 (A. A.) - Madrid 

kumandanı General Mangada'nın 
şehri teslim etmek üzere müza
kerata giriştiği öğrenilmiştir. Ge
neral F ran ko şehrin bili kaydı 
şart teslim edilmesinde israr et
mektedir. 

Avila, 4 (A. A.) - Havastan: 
Dün ak~ama doğru V illa F ran ca 
Castillo ve Manilla köylerini zab
deden Asi kuvvetleri ve Majado
hondanın üç kilometre garbmda 
bulunan Villa Franca de Castillo 
şehrini işgal etmişlerdir. Taarruz 
hareketinin merkezinde kaydedi· 
len ilerleme hareketi takriben 
yedi metre derinliğindedir. 

Asilerin hücumu püskürtüldü 
Madrid, 4 ( A. A.) - Madrid 

cephesinde V aldemorills ve Pozu· 
ela mıntakalannda asilerin şiddetli 
bir hücumu hükumetciler tarafın
dan püskürtülmüşdür. 

Bir ticarethaneye 
mitralyözlerle 

giren haydutlar 
Amerikada bir Gangster 
çetesi 90 kişi içinde bir 

mağazayı soydu 

Nevyork, 4 (A.A.) - Barnley ma
ğazası Cumartesi akşamı silahlı çete
ciler tarafından taarruza uğramıştır. 

Bir gangster çetesi mağazaya cebren 
girerek miktarı doksanı bulan müşteri 
ve müstahdemini mitralyöz ve rovel -
verle tehdit etmişlerdir. 

Haydutlar kasaların içindeki para -
larla raflarda duran mücevheratı al -
dıktan sonra kaçıp gitmişlerdir. Ah -
nan para ve mücevheratın kıymeti 
40.000 dolar kadardır. Haydutların bu 
taarruzu ancak sekiz dakika sürmÜf· 
tür. Taarruzdan evvel telefon telleri 
kesilmiş olduğundan mağazadakiler 
polise haber verememişlerdir. 

lngilterede mecburi 
askerlik 

Londra, 4 (A.A.) - Sunday Chro 
nicle gazetesi, büyük Britanya için 
mecburi askerlik hizmetinin konulma
sı lehinde bir makale neşretmektedir. 
Gazete, buna sebep olarak İngiltere -
den gayri bütün dünyanın baştan başa 
tam surette silahlı bulunmasını göster 
mekte ve beş yüz bin kişilik bir ordu 
vücude getirilmesini teklif eylemek -
tedir. 

• Garbi Avrupada durum 
gittikçe karzşıyor 

e Bulgar-- Yugoslav 
anlaşrnası ve Fransa 

Yazan: Sel: m Ragıp 

S on günl~rde İspanya kara su.a· 

rında sık sık vukua gelen hadı · 
seler gösteriyor ki bu mıntakada, iş -
lerin rengi gittikçe fenalaşıyor. E ı 
son vak'a, Königsberg Alman kruvazo· 
rünün, Bilbaoda teşekkül etmiş olaı1 
Bask milli hükumetine telsizle vennış 

olduğu notadır. 
Bilbao hükümeti, İspanyanın son 

parçalanması üzerine, muhtelif şekil 
ve surette teşekküi etmi~ olan mahalli 
hükümetlerden birisidir ve sureta 
!ederal bir mahiyeti haiz bulunduğu 
zehabındadır. Alman bandıralı Palos 
gemisinin bir İspanyol harp gemisi ta· 
rafından yakalanarak bir kısım hamu
lesinin müsadere edilmesi üzerinedır 
ki KönigSberg kruvazörü de bir İs -
panyol gemisini yakalamış ve Palos 
vapurunda müsadere edilen hamule 
iade edilineiye kadar hem bu gemiyı, 
hem de diğer İspanyol gemilerini zap· 
tedcceğini bildirmiştir. 

Bu hareketin ve davet ettiği mu • 
kabelei bilmisilin dağuracağı neticenin 
ne derece vahim olacağı gayri kabı!i 
inkardır. Bundan ötürü, İspanya su -
larında cereyan eden hadiseler her ta· 
rafta endişe ve merakla takip edHmek
tedir. Çünı'kü bu sahillerde faaliyette 
bulunan Alman harp gemilerinin ha · 
rekfıtını dikkatle takip eden Fransa -
nın, kendi emniyeti narnma alacağı 
bazı tedbirler, her an, bir büyük mü· 
sellah ihtilafa yol açabilmek tehlike • 

-----------------
Yeni Devlet binalari ı·çl'n 4 buçuk !İngiltere İtalgag~ A~.:~:!~ıı~u~~~!~~)u Yugoslavya ile Bulgaristan arasın-

lk tt 
da ahiren yapılan anlaşma, bütün Av· 

·ı 1 1 raza a yük bayrağın çekilmesi suretile ba~ - rupada haklı ve 

Sovyet Komiles vapuru dün 
Ct!belCttarıkdaJasi ganbotlar tara
fından tevkif edilmi~ ve Ceuta 
limanına götiirülmü~tür. Teneref- sini gösteriyor. 

* 

mJ y o n ll ra sa rf e d ll e c e k B l k lanacak ve kutlamanın çok heyecanlı Bulgar büyük bir alaka U UnQCQ olacağı tahmin olunabilir. Şehrin yir- Yugoslav u y a n d 1 l' _ 

Y 
anla,maaa 

enı. ka mi muhtelif yerinde söylevler verile • ve Fransa mı<::tır. Gerek 
n unun d·· M ı· b. · · ·· k · Id ., . un ec ıste ırıncı muza eresı yapı ı, Akdeniz anlaşması, Alman- cek, halka kurtuluşun ehemmiyeti, Küçük İtilaf, ge-

Dahili ve Vekili i:t.ahat verdi lt 1 n ünasebatı Üzerine istiklale bağlılığının büyük 1üzumu rek Balkan Antantına dahil olan hü -
Ankara 4 (H · a ya m. . . ? hakkında sözler söylenecektir. Büyük kfımetlerin muvnfakatile ancak temin 

' ususi M h b' · · ı .. I" ekt d' I tesır ettı mı ı ndug·u ı'ddı' olunan bu dostl k den) _ M I' u a ırımız ., sıs ar muta aa etm e ır er. toplantı Atatürk anıtının önünde ola- 0 u a u an -
tefsir tal lee .ıs ~.u~ün toplandı. Bazı Şehri güzelleştirmek meselesine ge- Londra, 4 (A.A.) - İngiliz gaze • caktır. Şehrin bir çok yerlerine hopar- laşmasının metni henüz malum değil-

ep erı goruıı"Id"k 
1 

C h · · k I' · · l l k d dir. Fakat yakın bir zamanda neşredi· Idare h . . yU u ten sonra ince: um urıyetı uran nes ımızın teleri, ngiliz - talyan itilafı ha kın a lörler konulmuştur. Gece fener alay -eyetının Bu" "k M'll k d .. b' d .. t k . . lecegı·· bekleneoeg·i için, hakiki ma-
Riyaset ' c·· yu ı et Meclisi inşa u retını ır ara a gos erme ıtı· uzun mütalealar serdetmektedirler. ları yapılacak, halkevinde, mahfeller-ı umh Ba b hal hiyeti, bu suretle daha iyi anlaşılmış 
ciye V kAl . ~r fVekalet ve Hari- barile burası ir nümune ini ala - Deyli Meyl gazetesi, bu itilafın ya· de şenlikler yapılacak ve bir çok da - olacaktır. Bu münasebetle ve bu an -
buçuk e ~letı bınaları in,aatı için .dört caktır. Plan mucibince Ankaranın her kında iki memleket arasında müzake- vetiiiere büyük bir balo verilecektir. !aşma hakkında, Bulgar • Yunan mü-

mı Yon li k d f .. d .. · d'l k d' d Kirişilmesin . raya a ar taahhüde tara ı gun en gune ımar e ı me te ır. reler yapılmasına medar olacağı .ıve bu Gün üz olduğu gibi gece de halk bü- nasebatı noktasmdan, bazı F)-ansız 
~üldü. e daır kanun teklifi görü • Okadar ki gelecek nesillere Ankara suretle yapılacak müzakerelerin Ha - yük toplantılar halinde eğlenecek ve mahafilinin ileri sürdükleri bir takım 

Bu m" k nın eski halini gösteren bir nümune beşiatanın iktısadi inkişafını teshil et· muzik, nutuk, neşriyatını dinliyecek- mütalealar vardır. Bu mütalealara gö-
Sırrı (Y uza ereler sırasında Süleyman bile bulunamıyacaktır. mek maksadile altıedilecek bir istikraz lerdir. re, büyük ha.rp sonunda bir kısım a -
l"aya tek:~81• at)' ... resmi dairelerio bir ar Şehrin günden güne güzelleş m esi, hakkında cereyan etmesi pek muhte - Büyük kutlama merasim ve teza - razi fedakarlığında bulunmak vaziye • 

1 
dogru ol - .. k' f h .. 1 d d h t H lk p · · G 1 Sek ı· tinde kalan Bulgaristan, sarih bir su-emiş D h'I' aınıyacagını soy- gelişmesi ve in ışa ı akikaten dost- mel bulunduğu muta easın a ır. ura ı a artısı ene reter ı· 

b 
' a ı ıye Vek'l' d b , . A h . . . . d d rette mevcut fi'li hali kabul etmiş ol -

etle · h ı ı e u münase- · d' kt d Deyli Expres in sı yası mu arrırı, g· i nın resmen gön er ig· i sinema ope -ıza at ve k d . . . larımızı sevın ırme e ve üşmanları· l duğunu hiç bir zaman açıkça beyan et· 
<ıA k rere emıştır kı: d" .. ek aynı imkanı derpiş etmekte ve ngil - ratörü tarafından filme alınacaktır. . n ara plan .. . d mızı hayrete uşurm tedir. b memiştir. Binaenaleyh, bu mahafil, 

dıya ll'lÜnakaşal ı uzerı~·~l uzun uza- Ankaranın hiç bir noktası ihmal edil tere hazinesinin ecne i memleketlere Kurtuluş bayramı münasebetile Çukur böyle tbir anlaşmayı şayanı memnuni-
ra kabul d'l .ar ve tet ı erden son- miş ve edilecek değildir.» ikrazat yapılmasının memnuniyetine ovanın bütün Saylavları, Matbuat U- yet ve sulh narnma iyi bir hareket t~ 
de tasd'k'e 1 mış, Vekiller Heyetinin dair olan kararının refedileceğini tah- mum Müdürlüğü Başmü,aviri Bur • Iakki etmekle beraber. tahakkuk etti-
bir ınecıbın~en geçtikten sonra kanuni Layıhanın bhirinci müzakeresi yapıl- min eylemektedir. han Belge ve bir çok gazeteciler Ada- rilmesi pek güç bir muvaffakıye\ şek-

urıyet 1 dıktan sonra ayvan sag-lık zabıtası f t k Dev] . 0 muştur. .. . Paris, 4 - ngiltere ile talya ara - nada bulunma tadır. linde görüyurlar. - Selim Ragıp 

0 
p~ ~ ~~n~annın bir a~ya ~ksifi m~aye~e ~s~mun~ aıt kanuna il~~ mndaakdedilmişo~nmuvakk~lıila~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Müd nfın ıcabatındandır. Bu teksifin tarıfeyı degıştıren layıha görüşüldü ve name, Fransız siyasi mahafili tarafın- ' 
a aayı b' ba .. .. [S S J dan dah .. ır araya toplamak bakırnın Çarşam gunu toplanmak üzere iç - dan memnuniyetle karşılanmıştır. abahtan abaha 

j a ıyı olacağını askeri mütahas timaa nihayet verildi. Siyasi mahafil, halyan 4iyasetinin - · 

ARt~türkle Devlet -Moris Şövalye . Almanyanın esiri vnziyetinde kalmak-
els/ · ta olduğunu, zirl\. Almanyanın esırı 

Tel erı arasında Ankaraya geliyor Avrupada ve bilhassa Avusturyada 
A graflar teati edildi Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz- halyan menafiine şiddetli darbeler in-

nkara 4 (H "') y lba den) - Beynelmilel kömür sergisi ha· b ı k b' k'd b 1 d -nasebet'l • ususı - ı şı mü dire i ece ır mev ı e u un ugunu 
ı e C R zırlıklarma bugün de devam edildi. k d many B umur eisi Atatürk ile Ro ehemmiyetle ay etmektedirler. 

a ul . Bu serginin beynelmilel bir toplantı d 
ları, y ~goal garıst~n, Yunanistan Kral haline geLmesi için her türlü fedakar- TUrkiyeye de teminat veril i 
'Ve Çek I avya ral Naibi Prens Pol lık göze alınmaktadır. Artist Moris Şö· Londra _. (A.'A.) - Röyter bildiri-
Benes 08 ovakya Cumhur Reisi M. valye ile Misı Tenket'in ser.;_:inin açık yor: Fransa, İngiliz · İtalyan beyallPa
tt edil a.ra:ıında samimi telgraflar tea- bulunduğu günlerde Ankaraya getiril· mesinin imzası münasebetile neticele· 
' mıştır. meleri tekarrür etmiş, \'e kendilerile nen müzakerelerden haberdar tutul-
Maden h esas iHbarile mutabık kalınmıştır. muş ve beyannamenin n~rinden ev-
ihr~ Urdalarının Sergiye Macaristan hükfuneti res- vel bu teminat teatisi Türkiyeye, Yu· 

A Cl Yasak ediliyor men büyük bir paviyonla iştiriık ede- goslavyaya Ve YunanİStana bildirilmiş-
den ~kara, 4 (Hususi) - B~zı ma - ceğ~~ bildil m::ıtir. tir. w .. • • 

urdalarının 'h d k Buyuk F.ransız firmaları da Fcanko- Sanıldıgına gore İspanya, ı'htımal 
nun l" 'h ı racını mene en a- T " k . k . . . . ha d 1 ·ı b 1 d h · ayı ası bu .. 

1 
d M 

1
. . ur şır etının büyük bir paviyonile dahilı rp o ayısı e u mese e en a. 

lee k . gun er e ec ıse verı· . 00. . e tır. Bu arada de . . . . b k 1 temsıl L1eceklerıdir. Bir çok Ingiliz, perdar tutulmamıştır. 
kurşun, alarnin .. mır, .pırın.,.., a ır, Alman firmaları da sergiye iştirak et- Londradaki kanaat, Roma anlaşma-

İzmir belediyesi sokakta yere tü
küren1erden ceza alınağa başlamış, 
Arikara belediyesı de şehirde arka
lıklı hamalların ağır yük ta§ımaları
nı men'etmiştiı. 

Bu iki hareket sokak terbiyesi ü· 
zerinde belediyelere düşen vazifenin 
pek tabii neticesidir. Halk tabaka!a
rını rena itiyatlardan kurtarmak için 
müsbet hare.ketlere geçmekten baş
ka ne çare olabilir? cYerlere tükür
rnek yasaktır.» diye asılan levbalar 
hattat İzzetin yazılan kadar antika 

] şehir 
düşünen bir adamcağız bulduğu ka 
vuklu bir mezar taşını köşeye daya· 
mış, hatta etrafına bir de tahta par
maklık çevirmişti. 

Fakat buraya darlananlar köşeye 
gelince hatta insiyaki bir hareketle 
derhal duydukları boşalmak hissini 
tatmin etmekten çekinmediler. 

Bunun için diyorum ki halkı fe· 
na ve iğrenç itiyadlardan kurtaımrık 
ve so~ak terbiyesini yükseltrnek i· 
çin ancak belediyelerin müsbet ve 
zecri hareketleri laz1ındır. Ankara 
ve İzmir belediyelerinin bu kararia
rı yakın zamandf" tesirini göstere
cektir. 

halital<ırın 'h yum ve nıkel hurda ve mektediTler. sından sonra, İtalyanın Montrö muka· 
ın ı rac k d'l kt ' • M l ı yasa e ı ece ır. velesi ile Londra deniz mukavelesine 

bırakı~ll' eket içinde satılması serb .. st Kararnanda yakrcak narhı :ntihakı için daha geniş ihtimaller açtı-

oldu. Fakat hiç kimse bu iğrenç ha
reketten vazgeçmedi. Vapur ka
maralarına asılan esaionda uyumak 
yasaktır• levhalarına baka baka u· 
zanıp şekerleme yapanlar ne kadar 
çoktur. 

Bir vakitler evinin köşesini Yeni 
cami abdesthanelerine çeviren say
gısızların haya ve korku damarlarını 
tahrik ederek pislikten kurtulmayı 

!stanbula gelince, hele köprü tek
le§tikten sonra ana caddelerinde bile 
ağır ve yüklü eşekterin seyrü seferi 
felce uğrattıkları bu şehirde sokak 
te~biyesi gibi bedii şeyleri düşüıune· 
ye henüz sıra gelmemiş görünmek
tedir 

,c bay<ı ac?~ olan bu hurdaların müba- Karaman (Hususi) - Odun ve kö- ,ğı merkezindedir. Malum olduğu üzere 
,i ne t ~sı. ıçın askeri fabrikalar bütçesi- mür fiatlarına belediye narh koymuş· 'talya, zecri tedbirler dolayısilc bu iki 

1 
a ısısat konulması düşünülüyor. tur. Kömürün fiatı 2,5 kuruştur. meselede tam rolünü oynayamamıştı. BUrhan Cııhit 

1 



4 Sayfa 

Eroin kaçakçılığı 
Bir kaçakçı Amerikahlara 
bile parrr.ak ısırtacak bir 

usul bulmuş 

Dün ihtisas mahkemesinde üç defa 
eroin kaçakçılığı yapan Eftat ile ona 
yataklık yapan Suzanın duruşmasına 

başlanmıştır. Hadise şudur: 
Eftat Kumkapıdaki bakkal dükka· 

nında gizli olarak eroin satmaktadır. 
Mehmet adında biri buradan aldığı e
roinle kaçakçılık bürosu memurları ta
rafmdan yakalanınca her şeyi itiraf et
miş ve Eftat'ı ele vermiştir. 

Eftat'ın, bundan evvel de yaptığı 
bir eroin kaçakçılığı yüzünden ayrı bir 
muhakemesi vardır. 

Eftat nczarethaneye götürüldüğü 
sırada üçüncü bir eroin kaçakçılı!;11na 

daha teşebbüs etmiştir. 
' Şahit olarak dinlenen kaçakçılık 
bürosu memurlarından birin€ brıkim: 

c- Anlatınız, bu kaçakçılık nasıl 

oldu deyince? 
Memur: 
c- Hangisinden başlayayım? dedi. 

Ve nezarethanede vukubulan kaçakçı· 
lığı şöylece anlattı: 

•- Kumkapıdaki kaçakçılığı yü· 
zünden Eftatı polise teslim ettik. Ora· 
dan da nezarethaneye gönderildi. Ne
zaret.hanede bir müddet bulundurulan 
suçlu kefalete rapten tahliye edilmiş ve 
tekraT nezaretiıaneye getirilmiştir. 

Bu sırada Eftat dışarıdan nezaret
hanede bulunan yankesecile.re satılmış 
sigaraların içinde saklı eroin getirme· 
ğe baş1amıştır. 

İhbar üzerine yakalanmış, üzerinde 
kırk kadar sigara içinde eroin doldu· 
rulmuş halde yakalanmı~ır. 

Eftat bu ifadeye itiraz etmiş: 
• - Nezarethanede bulunduğum sı· 

rada bana bir kaç yarlkesed birer lira 
vererek: 

Bahçekapı sebili 
belediyenin mi, 
evkafın mı? 

Evkafın Taşdelen suyu 
sathğı sebile belediye 

sahip çıktı 

Evkaf idaresince, Bahçekapıda bu· 
lunan, mimari ve tarihi kıymeti olan 
Hatice Sultan ~bili Defneli ve T a.şde
len menba suları deposu ittihaz edil -
mişti. 

Belediye, burasının belediye ve su -
lar kanunları mucibince evkaftan be· 
lediyeye devri icap eden yerlerden ol
duğu mütalaasında bulunarak evkaf 
id<m~sinin tarzı hareketine itiraz edil • 
miştir. 

Bu ihtilafın halli .için, mesele, 
iki tarafça tetkik olunacaktır. 

her 

Belediyeden kazanç 
V ergisi isteniyor 
Maliye Vekaletince, Belediye tara -

fından işletilen mezbahalar kazanç ver 
gisinden istisna edilmi~ti. Hala bu gibi 
müesseseler için kazanç vergisi tahak· 
kuk ettirilmemekte ise de maliye tah· 
sil şubelerince evvelce mütehakkik bu
lunan vergilerinin tahsili cihetine gi· 
dilmekle ve bu emrin makabiine şü -
mulü olamıyacağı düşünülmektedir. 
Niteitekim, Karaağaç mezbahası için 
evvelki senelere ait olmak üzere ta -
hakkuk ettirilen kazanç vergisinin de 
belediyeden alınmasına teşebbüs olun 
muştur. Belediye, maliye teşkilatınca 
bu hususta yanlış hareket edildiği mü· 
talaasında. bulunarak Şurayı Devlete 
müracaata karar vermiştir. 

lstanbulun 937 bütçesi 
•- Galatada bir arap var, oraya git 

de bize yatak verecek, getir.• dediler. 
Ben de tarif edilen araba gittim. Bana 
yatak yerine o sigaralan verdiler. Ben Şehir Meclisi daimt encümeni 9~l7 
de doğruca getirip sahiplerine verdim. senesi bütçe tetkiklerine devam etmek 
demiştir. Fakat bu iddiaya §abit me- tedir. Dün de Vali ve Belediye Reisi 
mur: Bay Muhittin Üstündağın riyaseti al· 
•- Yankesecilerden birer lirayı ken- tında toplanarak vilayet sıhhiye büt -

di i!itemiş ve demiş ki: çesi çıkdrtılmıştır. Encümenin, bir haf 
c- Bana verdiğiniz bu paralarla si· 

zi memnun ederim.:. ve imalı imalı da ta içinde bütün vilayet ve belediye da· 
gülmüş.. irelerile ve mülhak bütçe ile idare olu-

Nezarct.hanedeki polislerin şahit 0 • nan müesseselerin bütçelerine ait tet· 
larak dinlenmesine Iüzum görüldüğün-ıkikatını ikmal edeceği anlaşılmakta -
den duruşma başka bir güne kalmıştır. ,dır. 

SON POST~ 

~----. Yarm matinelerden itibaren r~---~ 

S O M E R Sinemasında 
tah ri ri Haftamn en güzel ve 2 büyük filmi birden İş 

Bugün Vilayette Kayma
kamiann iştirakile bir 

toplanb yapılıyor 

Franzıska Gaal Görülmemit bir film 

HORTLAK 

İş Kanununun tatbikab hakkında 
bugün vilayette Vali Muavini Hüdai 
Karatabanın reisiiii altında it bürosu 
amiri başmüfettiş Halukun ve bütün 
kaymakamlarm iştirakile biı toplantı 
yapılacaktır. 

İş bürosunun, on kif.iden itibaren 
işçi çalıtbran yerleri tesbit etmesi do
layısile kaymakamlarla çok aıkı teması 
olacaktır. Bugünkü içtimada çalaşma 
tarzı tesbit edilecektir. 

Iş bürosu, on kişiden fazla işçi ça
lıştıran iş yerlerini tesbit için Zongulda 

Ölüm pusulan, Yakıcı mqaleler, 

Mezar izbeleri, eararengiz 61flm
ler, kan içici vampirler. 

ROSE 

Bu senenin yegane 

Alt1n Kelebek 
Zengin ve muhteşem filmi 

ilaveten gösterilecektir. 

MAR i E 
JEANETlE MAC DONALD -- NELSON EDDY'nin 
aaıı,at hayatlannda en barikulAde tems:ııeri, gOzellil-.lcrine asla 

erişilmiyecok bir sinema eseri 

Y ann matinelerden itibaren 

MiLLi Si nemada 
~a kadar ~ tahriri ya~caktı~ Bu mev ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zua on ki,iden fazla işçi çalıştıran ima· 
]athaneler, fabrikalar, bakkallar, mağa 
zalar, herher dükkaniarı ve bütün em

Bu Perşembe akşam1 S A R A Y Sinemasınca 
sali müesseseler girmektedir. 

Izinsiz mektep açan Nisim'n 
tecziyesi istendi 

Mevsimin en calibi dikkat musiki hadisesi 

Dünya tenoru BENJAMINO G 1 G l 1 'nin 
En son ve tavkalAde fılmi olan 

SA ADETiM SENSiN 
( Bu bist mein Glück ) 

eserinde dinlettiı:ti muhrik ve sıcak sesi her yerde takdir 
alkışlnrile karşılanıyor. 

Üçüncü ceza mahkemesinde ruhsat· 
sız mektep açan Ni6im isminde bir n
damın muhakemesine başlanmıştır. Ni 
sim Hasköy Sinagog'unda hademedir. 
İbadet saatlan haricinde mahalleden 
topladığı yirmi kadar çocuğa haftada 
1 O kuruş ücretle alfabe okutuyor, he
sap dersi veriyormuş. Bunu haber alan 
sivil polis Ekrem bir gün Sinagog'a 
gitmiş Nisiımi ders esnasında yakala· 

Ru film: Mevzuunun inceliği... Muhteşem mizanaeni ve barikulade 

musikisile sinemanın bir pheseridir. 

A vrua phattıncla 
mıştır. Nisim evvela Ekremin polis ol· Hazirandan itibaren tenzi-
duğunu anlarnamı.ş fakat sonra farkına l latlı tar;fe tatbik edi!ecek 
vararak feryada başlamıştır. Bu fcryad 1 
üzerine evvelden tenbilıli olan çocuk- . . 
ı k 1 dı 

'

7 h. b" · · k 1 Şark Demıryollarının teslım muame ar açmış ar r. e ıç ırını ya a a- . .. . . 
mak mümkün olmamıştır. Nisim dcr-

1
lesme nezaret et":'ek uzere {lehrımı~.e 

hal karalro1a götürülmüş ve orada her gelen Devlet Demıryolları Umum Mu-j 
şeyi itiraf etmiş ve hakkında za·bıt va- 1 dürü Ali Rıza dün akşam Ankaraya • 
rakası tanzim olunmuştur. dönmüştür Umum Müdür muavini 

1 

Dün şahitler dinlenmişlcrdir. Nisim Cemal Hidayet daha hir müddet bu· 
hadiscyi inkar etmiş ve: rada meşgul olacaktır. 

- Çocııkların bir kaçını yakalayıp Dokuzuncu Işletme Müdürlüğü Ha 
da ellerinden defterler~ni ve kitapları- zirana kadar halen mevcut şekli ile ida 

. . Im J?B ı · 1 nı nıçın a aınış ar· u şey erın as ı re olunacaktır. 
yoktur. Ben çocuklara ibadet etmesini D 1 t D · 11 h tt d t tb"k .. ~ . . ev e emıryo an a ın a a ı 
ogretıyordum. Ders vermıyordum, d~- 1 d·ı ·ıA 1 ·f 1 · b.,_ d · ı· e ı en tenzı at ı tarı e erın tat ı.:ıne e 
mış ır. 

Müddeiumumi Nisimin 261 inci ancak Hazirandan sonra başlanacak -

maddeye göre tecziycsini istemiş, mah- tır. 
keme karar için başka güne kalmıştır. Hazİrana kadar hat üzerinde ça -

lışmalardan sonra alınacak neticeye 
Mekteplerde Uç aylak imtihanlar göre esaslı ıslahata girişilecektir. 

llkmekteplerde birinci üç aylık not Hat boyunda çalıştırılan doktor1ara 
karneleri bu hafta ıarfında talebelere bir tane daha ilave edilmiştir. Tren -

~-~ Yanndan itibaren 

ALKAZAR 'd n 

Bu senenin en dehşet rilmi 

BORI S KARLOFF 

un en yeni ve en güzel filmi 

V0R0YEN 
ÖLO 

Boynk heyecan filmi başlıyor. 

1\lıııeuı Btırdı~m 
Şelıir t'ıyalrosıJ 

ıchirTı·yafrosa 

Ku-çu-k Haberler tevzi edilecektir: ~z· .. mekt~ple~de 1 lerin teehhür yapmamaları, Aistasyon
karne yoksuzlugu y~zunden ~n~dıye i lara saatinde gelmeleri için lazımgelen 

Bilil Ialübilnde iza Olanlar Esnaf Cemiyetleri İlleri kadar karneler muallımlere verıleme-ı şefiikiere emirler verilmiştir. 

Tepeb&Şı 

dram kısmında 
6-1-937 akşam 
saat 20.30 da 

SORTOK -
Hllll Spor Kulübünden: Kongremlzln ver- Esnaf Için mtlfterelı: mentaat esasına göre mişti. Maarif Müdürlüğü bütün ilk -

dıtl tarara tevtilı:an bütün üyeler uyıUa - kurulacak olan yardım tefldlatınm eaaslan- mektep1erin ihtiyacına cevap verecek 
nnı yenUeyecetlerdir. Kayıt yenilenmesiiçin 
Idare heyeti 15/Şubat/938 tarlhlnl 10n gün 
olarak tesbit et.m.Ittir. Üyelerimizin bu tarihe 

nı bazırbyacak olan koınJsyon bugün Tica - miktarda kame tabettirmi,tir. İdare 
ret Odasında toplanacaktır. Toplantıda te~k1 müracaat eden her mektep başmual 
lit için hazırlanacak program etrafında gö- Jimine ihtiyaca kafi karne vermekte .. 

lı:adar lı:ayıtıannı yenilemeleri ve bu 131 yap- riışülecek, bir müddet sonra reisierin ve l dir. 
brnıayanların kulüple alakalarını kesileceA;i umumi kntiplerin iştiraklle yapılacak içti - 13 gündenberi de lise ve ortamektep 
bildlrlllr. "' mada okunacak raporun esasları tesbit edl- l d d k 1 •]L •· 1 k er e evam etme te o an ı K uç ay ı 

Talebelen Temilith Paso lecektlr. 1 · "h la d b h ft ·h 
tevzl dilml yazı ı ımtı an r a u a a nı aye -

Nafıa VekAleU, Elektrik Şirketi Dlrektör- Esnafa verilecek makbuzlar e ~ . ik I d.) k k 
lUtüne yazdığı bir tezkerede ortamektep ve eskileri imha edllml.§tlr. Cemlyetlerln bllan- tıne kadar ma e ı ece ve arne -
Use talebelerine tenzilltlı bilet yapmalan 1 çoları hazırlanmış olduttından mürakıpler leri verilecektir. 
Için hazırbt yapmasını bildirmiştir. ta r d t tkik dil ı e ba§lnnmıştlr Maarif Müdürlüğü müfettitler tara-my 

Şlrlı:et, Marta lı:adar bu şekildeki pasoların 
hazırlıklannı yapacak ve Marttan itibaren 
de elinde mektep vesikası bulunan her tale
beye paso verilecektir. 
Talebeler için nakil ücreti birinci mevki be4, 

ra ın an e e 

Şirketi Hayriye şnep Alıyor 

Şirketi Hayriye kendi vesaltlle Karadenız 
den depolanna kömür nakli için blr ~llep al 
mıya karar vermlfUr. 

fından muallimlere verilen mesleki 
konferansları bir araya toplayaralt ta

bettirecektir. 

Karakollar tamir edirecek 

Antakyalı bir katil yakalandi 
Antakyacia amcasını öldürerek 1a 

tanbula kaçan Türk tebeasından Tev
fik isimli bir adamın tevkifini ve hak
kında hukuku amme davasının açıl • 
masa Ad liye V ekili tarafından dün 
müddeiumumiliğe emrolunmu,, T ev
fik yakalanarak müddeiumumilikçe 
ikinci sorgu hakimliğine aevkolunmu' 
ve orada hakkında tevkif müzekkeresi 

kesilmiştir. 

Suçlunun hakkındaki delillerin ne
den ibaret olduğunun bildirilmesi için 
müddeiumumilikten Adiiye Vekale -
tine tahrirat yazılmıştır. 

-
TA~{VIM 

fklncl mev.ld yüz paradır. 

Kaza d' İtalya'da Konser 
Istanbul Emniyet Müdürlüğü tehir· Evlenme 

deki harap karakolları t$Jlir ettirmiye _ _ _ 
Tepeb~ında Kaza d' İtalya'da son gün -

lerde İtalyadan gelen İtaylnın en güzide pl
yanlstıerinden Maestro Guldo AgosU tara -
tından çok kalabalık davetiller huzurunda 
güzel bir konser verUml~r. 

Kura Yemit HP.di)elerl 
Tasarruf haftasında lkramlyell yemi~ mü

aabatasına lştlrik edenlerin gönderdUtleri 
kuponlar dün tur•a ile çekUml.§ ve 500 kişiye 

münasip hediyeler dağıtılmıştır. 
Dak&Dola.k imtlbanı 

Mallye Vetileti vergllerl tetklt bürosuna 
150 Ura ücretle alınacak Fransızca bilen blr 
dattılo lçln dün Defterdarlıkta imtihan ya
pılmıştır. İmtlhana ildsl kadın olmak üzere 
beş kişi gtrml~r. Maliye Vek:Uetlnden gelen 
Imtihan suatlerlle tmtıhana başlanmıttır 

Tallplerln blrlal lmtıhanı yarısına ıreımeden 
liç ıWmOt. bıratıp tttırJtUr. 
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· · s·ı· . ._ d d ·· } tiniver.dte Rektörü Profesor CemD Bil -

arar vermıştır. ı ıvrı.:apl a a guze serin Jnu Bayan Nimet De, Fen Pakiiltesl 
ve yeni bir karakol yapılmıştır . . ~ar~p Riyaııiye ~>oçentl Dr. Orban Bamcil Alls -

olan Kuşdili karakolunun tarnın bıt- 'bah'an dülünleri yıJbqı dd. Rektirlik e· 
rnek üzeredir. Atlı polis teşkilatı Şişli- Yinde yapdmqtır. Vali n Belediye Reisi Ma

de tamir edilmekte olan eski küçük hltthı üstindat, Birtnel Orda Müfe&Utl Or

yedek subay mektebine ta,ınacaktır. ceneral Fahrettin, Fakilte dekaıılan, t.tnı -

Ticaret Odasman yeni kadrosu 
Ticaret Odası kadrosu memurlara 

tebliğ edilmiştir. Yeni kadroda bütün 
memurlara zam yapılmıttır. Iki ra • 
portör açığa çıkarılmış, raportörler -
den Avni, Hakkı Nezihiden boşalan 
sanayi tubesi müdürlüğüne, Tevfik 
de tetkikat fubeşi kalemine, tetkikat 
fubesinden Ekrem, netriyat ,ubeti tef 
liiine tayin edilmittiı. 

versite profesörleri " Iki tarafın dostlan 
ailelerile bnlunm~. Yeni eviDere bab
Uyarbil dileriz. 

Nit• n 
Mülıa Harbiye Nnardl esbak Müsıe.&n 

Bebzai İyidopnm Juu ve Kan valisi Aldf 
iyidotanın kardqi Beslde İyidolan Ue eski 

cazeted arkadqlarunaclan Şükrü Çelik, 
!6/1!/136 ıiini Allkarada ane .. dostları 

arasmda DiıJaıılallJIUIIanlw. 

AZAK Sinemasında 

Halk Opareti 
Bu akşam saat 21 de 

zozo 
DALMAS'ın 

iştiraki,e İsttınbul 
halkına ilk temsil 

PiPiÇA 
talebeye tenz ıatlı. 

Karadeniz Ereğli Huk 
Hakimliğinden : 

Karadeniz Ereğlisinin 
mahallesinde mütekait Ahmet 
Hidayetin müddeialeyh İzmirde 
fia dairesinde dosya memuru 
tin aleyhine ikame ettiği boşanma 
vasının icra kılına!l 
Mumaileyh İzmirde nafia 
dosya memuru iken tahminen üç 
neyi mütecaviz vazifesine nihayet 
rilerek halen ne tarafta 
m~ul olduğundan bahisle 
gönıdetilen davetiyenin billtebliğ 
edildiği anlaşılmış olduğundan 
tebligat icrasına mahkemece karar 
rilmiş ve muhakeme de 291 11 ı 
tarihine müsadif cuma günü saat 
de talik kılınmış olduğundan m 
aleyhin yevmi muayyen 
bizzat ve yahut bilvekale isbat etrıı' 
diği takdirde muamelei kanuniye 
olunacağı ilan olunur. (29) 



e 
c!' 

5 Ikincikinun S'ON POS'l A 

MEMLEKET HABERLERi 
Burdurda kül ü 

TaJebe sayısı gün geçtikçe artıyor, yatılı okullara 
ragbet çoğalıyor, Halkevi köylü geceleri tertip ediyor 

B; Haberin var mı Hasan 
y •• 

... Dilencileri de erbabı 
saıı'attan sayıyorlarmı§ ... 

ır Adananın 
Ve Tarsusun 
Kurtuluş günleri 

Hasan Bey - .Nasıı oi=
nıaz dostum, herifler gün
de kııık kılığa giriyorlar. 

Sayfa 5 

Sivas-Erzurum hattı 

Zamanımızda tabirab 
fenniye ve ilmiye 

Teknik - İtirazlara cevap olarak 
kullanılan bir tabirdir. (Teknik 
böyle icap ettirdi) sözü karşısında 
şeytan akmtısı bile duruvcrir. 

Konjonktür- Bütün iktisat e -
tibbası tarafından her derde deva o
larak eçetelere yazılan ilfıçtır. Hap 
şeklinde ise de demir leblebiye ben
zer. 

Plan - Muvaffak olunarnıyan iş-
ler.de plansız hareket edenlerin ken· 
dilerinde bulunduğunu iddia ettik· 
leri nesnedir. 

Kombinezon - Alinin külithını 
Veliye Velinin külalıını Aliye geçir
mek. 

Spesialist - Her işte mütehassıs 
olduğunu isbatta ihtisası olan adam 
(mecazi manada) doğru dürüst gi -
den işi altüst eden adam manasma 
gelir. , 

Etüd - Avrupa ya seyahat. 
KDropozitör - Nota hilmiyen a

dam. 
· Atletimı - Stadyarnda en geri, 
hayatta en ileri atlama. 

Randman - Zümrüdü Anka ku -
· şuna benzer. Her iş yerinde ismi a .. 
nılmış, fakat cLc:mi görülemem.'~tir. 

İl\ i SET 

BERUTZ·de yeni açılan li san kursları 
Türkçe, Frans1zca, ingilizce, italyanca, Almanca, Rusca v.s. 
KAYIT MUAMELESi BAŞLAMlŞTlR. Tecrübe dersi parasazdır. 

Istanbul Ankara 
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SOfl POSTA 

Bir · Dalgıçla · · )(onuştUm ! 

cö; ÜL iSLERi. 
Biz, ailede muayyen 
Tarihleri neden 
Tes'it etmeyiz? 
Yeşilköyde oturan bir kadın oku· 

yucum bana geçenlerde chatır ok • 
şar olup olmamak:. meselesi etra • 
fında bir sual sormuş: 

- Erkeklerimiz bu sahada niçin 
soğukturlar, demişti. 

Okuyucumun anlattığı hülasaten 
şuydu: 

-On beş yıldanberi evliyim. Ko
camla sevişerek birleştim, sev~erek 
yaşıyorum. Fakat geçenlerde bir 
dosturola konuşurken hatırıma gel· 
di, bu on beş yıllık müşterek hayat 
içinde ikimizin tes'it ettiğimiz ta • · 
rihler hiç yok. Kocamın bana aldığı 
kıymetli veya kıyınetsiz bütün he· 
diyeler, muatyen bir tarihin tes'i • 
dinden ziyade kazancının fazlalığı -
na veya eksikliğine göre gelişi gü -
zel zamanlarda alınmış şeylerden 
ibaret. .. _ __...._ 

pdmlftır. frfuım dost bir hıristiyan
be~ Jı::j~ gtrmlştır. 

tmtthan suallertıe t?ndiğimiz gün • 
Taıtplertn blrbi tmtıhanr)'alerim, ni • 
tüç l(ınntq, lurakıp lltır.Jttla 

şanlaruna ve evlenıne, yıldönümle -
rim, çocuklanının doğumları m 1i · 
nasebeti:le muntazaman verdiği he • 
diyeleri topladım. Aralarmda za -
manın verdiği bir ihmal veya tekfı· 
mül olup olmadığına bakmak iste -
dim. Ve anladım ki ihtiyarlık yavaş 
yavaş kendisini hissettirmektedir» 
demişti. 

Bundan sonra, içimde bir üzüntu 
C:!uyduğumu itiraf ederim Teyzeci -
ğim. Bu itinalar, bizde niçin yok? 

* Bizde hıristiyanlarda olduğu gi -
bi isim günü yoktur. Eski zaman • 
larda doğum günü de tesbit edil -
mezdi, nişana ise sadece yapıldığı 

gün ehemmiyet verilinii, nikih ta 
bütün hayatta bir güne mahsus bir 
tören olarak geçip giderdi, hülasa 
bayramları istisna ederseniz ailenin 
tes'it ettiği muayyen bir gün yok gi
b: A 1i. Fakat dikkat ediniz, garp ile 
temas arttıkça bence aile bağının 

kuvvetlenınesi bakımından çok lay· 
dalı olan ıbu hatırnüvazlık yavaş ya
vaş bizde de yer etmiye başlamış
tır, fakat tahmin ederim: ki gelecek 
nesil için de bu suali soracak bir o
kuyucu kalmıyacaktır. 

TEYZE 

f 

Yer alt1nda 45 sene 
[ 2 ı 

Ma den kuyusona nasıl in ilir? 
Eteıiı çavuş bağırdı:" Elekbik fenerini yakamazsını 
Bayanlar korktunuz mu? Yanınızdan geçen h-···•o!ll 
cıklar köstebek değil, faredir. Maden kuyusunun 

faydalı, hem de zararlı mahlôku... " 

(2) Geçen sene 
(3) Kabili ittial ıuJar (1 ) Şöyle böyle 
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Eski bir sporcu ile mülakat 

'' Sporu . diriltmek için 
Dankörlüğü öldürmeli!, 

Hakiki " Matmazel Doktor " hat1ralarm1 anlatiyor 
Casusun vücudu da ruhu gibi 

hizmet ettiği Devletin malıdır 
* * lf. 

GalatQtıraylı NiJ.ad «F utbole tcım yirmi beı yıl hizmet ettim, 
diyor. Yann oilam büyiiyecek, kendi•ine •por hayatımı anlataca~ım, 
beliri de: (Atma bcıbcı, ba lımlar hizmet etuydin eline bir takdırna-

me oZ..U. vermaler miydi?) diye itiraz edecek. O mman çıkarıp or-

taya lıoyacalt bir tenelce maJalyam bile yokh> 

Fransız casusu Paul Roger'i Almanyadan kaçırmıştım. Üç ay so~ra ben 
Fransada Amiens cephesinde Almanlar için çalışırken o hastanege yaralı 
olarak geldi: " Ben seni kaçırmıştım dedim, bu sefer .sı.ra sende .• " O kaşlarını 
çaltı "Sizi kaçırmıga hakkım g.ok. , diye cevap' verdı, burnuna kloro/ormu 

dayadım ve oradan kendimi zor kurtararak kaçtım! 

B Harbi amamının marul ve izim sporcularda, arada sırada bir 
profesyonelleşrnek arzusu sezill.yot. meıhur caaıaı Madmaul Doktor 
Hiç şüphe yok ki, bu temayülü doğu- hakkında timdiye kadar bir çok 
ran sebepler bir çok defalar anlatıl- yazılar yazıldı. Bugün Hamburg· 
mış, tahlil edilmiştir. da koca•ı ve çocuklarile bir inzi-

Bugünkü halde biz futbolde, eski va hayatı yaıayan Er na Zorniı 1 
mevkiimizi bile muhafaza edememiş 
b ı k ' Fran•ız mecmualarından birinde u uruna tayız. Fu~lde geri kalma-
mızın sebepleri de bir çok defalar an- bir makale yazarak Matmazel 
latılmış, tahlil edilmiştir. Doktoran kendi•i olduğıınu ania-

Fakat bence, sporcularımızda ara sı- tıyor, ve diyor ki: uMadmaul 
~a nükseden profesyonelleşrnek has~lı Doktor i•mile dört kiıi ortaya çık-
gının, ve futbolde eski mevkiiuıizi bile h, Fran•ızlar .arııın olan her Al-
b.ulamayışııruzın asıl sebeplerini seze- .:ı·1 
b 1 k man caaıaına bu i•mi veruı er. 1 me te tam bir isabet göstermek, Ga-
latasa B•n de bu •ay•de hayli vartalar rayın meşhur siması Nihad Ası- 1 ... ~ 
ma müyesser olmuştur. atlattım. Ben l•viçreli idim, Pa-

Ben, mükemmel bir if adamı kesilen 1 rute tıb tah•il ettim. Ondan dola-
Nihad A-5ırnı, Anadolu hanında'ki ya- yı bana Madmazel Doktor i•m:ni 
:ııhanesinin başında harıl hanl meşgul verdiler •. » 
buldum. Yazıhanesinin duvarları, fut- h t 
bol Erna Zornig Fran•ı:z a. ane-. meydanında geçmi§ yılların hatıra-
larıl d 1 d B F bah lerinde ,.alıııyor, kendi•inden fÜP" e 0 uy u. enim o resimlerle ala- Nihad bir Galatasaray- ener çe ~ 
kdau .. ~. ar olduğumu görünce, acı acı gül- ma çmelan evvel Zeki üe karşı karşıya heleniyorlar, bir ı ün ha.taneyi 

varoı. Brezilyalı zengin ve hayırsever 
bir kadın rolü oynuyordum. 24 saat 
zarfında derhal bir seyyar kızılhlÇ 
hastanesi kurdum. Fransadan i :litı 
aldım ve Amiens ci:arında 

'hastaneyi tesis ettim. Her gün lspa'1 • 
~ yadaki bir kızılhaç teşkilatma . d_ört \ıeş 
telgraf ~kiyor, ve onlaroan ıla~,. sc. -
rom, gibi şeyler istiyordum. Bu ılaç •s
tiyen telgrafların şifreden ibaret ol~u
gunu tabii karilerim anlamış.la rdır. _ış
te böylece uzun müddet vazıfemı la -
yıklle gördüm. Bir akşam saat alt.ıya 
doğru hastaneye bir çok yaralı gctır • 
di!ler. 

Boger tle Üçüncü Defa Kar§ılaştım 
Nazariarım bir sedyede yaralı 

olan bir askere ilişti, fazla ıztırap çe • 
kiyordu, gözleri kapalı idi. Pa~sum.a~ 
yaptım, o kendine gelip te gozlermı 
açtığı zaman yüzüme baktı. .. İşte o sı
ı-.ada kanırom damarlarımda dondu • 
gunu nıssettitn, az daha işi meydana 

Madmazel Doktor samlanıardan vuracaktım. 
Victorico KretscbmaDD Yaralı yatan Paul Roger idi. 

_ Sizinle dansetmek istiyorum, de- Buraya nasıl gelm~ti. Berlinrlen 
dim. kaçtıktan sonra, casusluğu bırakarak 

b .. yiizii•tü bırakarak kaçıyor ve J •• 
k
.- Yirmi beş yıllık emeöin bıraktığı tine düş~ceklerdir. Bence, sad~ u yu~- viiM'ede Paul Roger i•minde bir 
ar d....ı· b de-....lı'r ki, .c-nnrcuıarıınız pro esyone - ~· Hiç şaşırmadan: orduda mı hizmet etmeğe başlamıştı. 

- Memnuniyetle, dedi. Beni tanıdı. Gülümsedim. Onu gör-
Belimden kavraını..ştı.. düğüme adeta memnun olmuştum. 

... Q..ll ve ilave etti: ııu ~r- bulun Fran•ız ca.u•ile tanıııyor, hatta o-
:-.Bir tarihte Çekoslovakyaya gı·t- leşrnek tehlikesile karşılaşmış • 

m•~ k. ı na •eviyor, Roger kendi•ine Fran-""i'ı Orada yirmi beş gün kaldık. maktadır aT. d • 'b' 
- Azizim, dedim. Alınan ~asus .. teş· - Geçen sefer ben seni kaçırmıştım 

kilatma mens,up olduğumu sıze. ~oyl: dedim. Bu sefer sıra sende. 
miştim. Her halde 'AJmanlarm sı~ın gı- Kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. 

Ben o Y'inni beş gü . . d ml k Sporun her sahasında ol ugu gı ı wı lehinde ca.u•luk yapma.ını tek-
timde 25 Yılda k:U:~':n~d:m ek:~ futıbolde geri kalışımızın b~~l~~adsebep- lil ediyor. 
n temin ettim! leri arasında narikörlüğümuzu e say- V•ttaralını aıaiıda okuyana~. 

-Bu Yinni ~gün, oranın kar yılı- ,mamız la~ım. be 
1 

por heveskar- - 2-
na rastlamış olacak! , Söylediğim se p er, s 

bi tir şahsı yakalatan kimseye 50,00~ _ Sizi kaçıramam, dedi, hakkım 
mark verdiklerini biliyorsunuz. .. Benı k yo . 
bu servetten mahrum etmek istemez· Ve bağırıp çağırarak beni ele ver • Nihad Asım, dertli dertli içini çek- larını hayli azal~mı~. bulunHuyor.kl"b"n Ben iki taraflı bir casus olmayı hiç 

ü: Nerede o eskı gunler? e~ . u. u. bir zaman arzu etmedim. Bunu yapar-
- Spor hayatı m, kısmen sence de· ,bir dördüncü, bir. ~ç~cü, bır :~~~ı, ken ahlaki bir gaye takip ettiğimi zan

ma1ümdur!.. Gayet iyi bilirsin ki klu- bir cB•, bir de bın~cı t~kı~: .. ci" netmeyiniz. Hayır ... Fazla yorulmak • 
büne benim kadar yürekte b •1 ' En beğenmediğin klup, bır gun ıçın e tan, iki taraflı teqlikeye maruz kal -
cular sayılabilecek kad n dag 1 spir- meydana yüz futbolcu birden çıkara- maktan korktum. 

sin iz... rneğe kalk~tığı zaman derhal burnuna 
- Hayır azizem. Kendimi yok kloroforı;nu dayadım ve uyuttum. Ar· 

ettirmek istemem, buna mukabil de tık oradan kaçmak lazım .geliyordu ..• 
size bu paranın iki mislini veririm. Tabii durmadım. 
Kalbım çarpıyorou. S~ sık ~e~~s ~- Beriine avdet ederek vaziyeti bil • ' . . . ar aı ır. b klili t • Benım ıçın, sarı kırmızı renk u. run- biliyordu. .. .. .. Paul Roger bana u te yap ıgı 

da feda edilmi ecek . . g Şimdi ne dördüncü, ne uçuncu, ne zaman: 
Tam yirmibey hıç bır şey yoktu. ik' ci nf de cB• takımları kaldı. Fut- - Hayır dedim, ben Almanya ale~-

l~yordum. Yüzbaşı Bergın bem suzdu- diroim, niçin orada kalamadığımı an· 
ğünü görü~ordum. Acaba lekeli bir i?- lattım. 
san lle dans ettiğimi anlamı§ mı fa1. Anne J~uie Lessner ş sene, durmadan dinlen- ın · · "şt' · r · b' 

meden çabaladım durduın. ,bolcular, iıpt~aı~, ru ı~eyı, 1~ :- bine çalışamam. 
Sahaya kı .. .. . r meden darulfununa gıren eskı, sag- _ Niçin sen bir Fransız kadını .Al -

dığım zam:~ ~-ta kolu bır oyun çı'kar- ·~~~ tavsiyeli talebeler gibi, dördüncü, manları bu kadar çok mu seviyorsun? 
yernede . gunlerce uykumdan olur, .. "ncü ikinci takımlarda oynamadan 0 zaman onun açık mavi gözlerin.e 

n, ıçmeden kesilird' uçu ' ı v b .. d 
Büyük m". ım: . birinci takıma giriyor ar. e ugun baktım. Kanım birden :kaynayıver ı. 

heyecandan ~abakaların arıfelerınde, en kabadayı klüp, meydana çıkaraca- Ve hayalımın en büyük münasebet -

Roger'ye: Kaymakam Nicolai ile görüşmek ü • 
- Çok naziksiniz dedim. Benim bu zere bekleme odasında be'kliyordum. 

paraya ihtiyacım yok, sonra kendi hü- Mavi .gözlü sarışın genç güzel b!r ~ız 
kfunetim.den bunu almak imkanı var- da orada idi. Biraz konuşiuk, lSmıni 
ken sizden niye alayım. Bizi dikkatle sordum. 
süzen zat.ı gördtin mü? . _ Matmazel Doktor, dedi. 

Fak tb .~ınu bıçak açmazdı. ·• bir oyuncuyu güç halle toparla- s'ızlı'gınw· ı' yaptım. Ve kelimelere bastı -a ugun g"rd" ·- 'b' h k gı on 
tarafında ' 0 ugun gı ı, er e.s aıbiliyor! ra bastıra: 

Roger sırtını çevirmeden: o zaman ilk defa istihbarat bürosu· 
- Evet gördüm, dedi, yüzbaşı Berg nun sahte Matınazel Doktorlar çıkar-

yetteyitn,n, tamamen unutulmuş vazı- Y Müthiş bir futbolcu b~h~anı var... En Büyük Münasebetsizliiim 
Vakti} be . Bu gidi§le bu bulıran da, ıktısadi buh- _ Fransanın lehine çalışaınam, de-

değil mi? dığını anladım ve canım sıkıldı. 
- Görüyorum ki epey malfımat al • Bu genç ve güzel kızın ismi Anne " 

na alkışl: nı avuçl~ntıı patlatırc~ı- ran gibi, önüne durolmaz bir hale gi- dim. Çün~iü ben Fransa aleyhine ve 
IOnn YanlaT, bugun hatırıını bıle k' Alın hesabına çalışıyorum. uyorlar t ı 'nd -,ece · anya 
man ta · ç erı e, rastladı~lan za Spor hevesile beraber, sıhhat sevgi- Roger titredi, sarardı ve tek bir ke· 

mışsınız. Biliyor musunuz ki beıü~ Marie Lessner idi, Fransada istihbarat 
tek bir sözümle derhal burada tevkıf ikinci şubesinden de çalışan Fransız n· 
edilir ve idam sehpasına gidersiniz. janlarının isimlerini çalınakla vazife • Altınımamazlık~an gelenler b~l~ ':ar. si de azalıyor. Seyre gittiğim maçlarda, lime söylemeden yanundan ayrıldı, 

Oğlum Jaş~a bır çocuk sahıbıyım. meydana çıkan oyunculara bakıyorum. gitti İşte yaptığım münasebetsizliği o 
Yetiştiği :amoyu Galatasa.r~~ylı... yarın, Çoğu çerden çöpt-en çocuklar·... İnsan zam~ anladl'Jll. Bir casus, hiç bir za • 
Yirmi be ı an. ona, se~ı.gı .kl~b,e tam koştukları sıçradıkları zaman adeta bir man mahiyetini ortaya )coyam.:z, bu
dudak bi:,:

1 hlzm~.t et~ıgımı so)':. ~m, yerlerine bir hal olmasından kor1kuyor. na hakkı yoktur. Ve eğer kazara böy~ 
Yaptığı h ~ek. Ç~~ku ona, kl~bume 'Belli ki, hiç b iris inde, güzel vücut sa- le bir ~ yapacak olursa vaz.yeti dt:r
"aziyet~ ~zm:tıerı ıspat ed~ı):ecek )l.i'bi olmak arzusu yok. Bir ay,na karşı- hal ma.fevkine bildirmek mecburiye · 
tanıtabi~:~~ım .. :arın ken~!m~ ?~a .sında so!unduklan _zaman vücutlann- tindedir. O artık iş görem~z, istihbarat 
resiınıerden ıgun ıç~n, . bu go.rdugun , daki biçım bozuk!ugundan ~za duymu- taibilile (yanml§) demektır. 
Oğluın başka hıç bır şeyım yok. yorlar. Ben bu cesare,ti gösteremedim, i · 

_ ,Yaradana sığınıp ta: . Halbuki b:.: '"•\'le miydik ya? Bir kaç mirlerime vaziyeti anlatmadıın, yap • 
.Yum·~ a baba... Sen Galatasaraya sene evve&i fı...tbol takımlarını bilmez tığıın budalalığı itiraf etmekten çekin
bir ~k: sene hizmet etseydin, eli.ne ,misin? Meydana .,;ıktıkları zaman saha- c:lim-
di? d' dirname olsun vermezler mıy- yı imanına kadar dolJ .. , urlardı. Hal'bu- Bir müddet Roger'i muhayyelemde 
nuya ıy! 80~ verilecek cavap bula- ki fimdikı 'ı"'Cuklar, me.)danı o kadar yaşattım. Sonra kendim! hldfşelerin 
çıka cagını! Zıra \l ·:a ... iyette kalınca, doldur&mıl'Orla.r ki, insan onları seyre- çine koyuverdim ve onunb.t kı1f :Qmit 
ınad~f orta~ ı~\~.'":.&.bitecek bir teneke derken gayti ibtiyari: i .:tınedi.jim bir anda bu hAdiseden üç 

H Yatn. ~ıle \' , - Acaba, diyor, ortada 22 kişi yok J .,1 toııra ~arşı.lsıt~ 'Tl. 

bi b~lhu ~ı, ~:~... V'J?l öe söylediğim gi- ,mu? Yoksa takımlar eksik nlt "'".ktılar? Jlo:r:1 :t• '< trşr IUI;!Ja 
libn;r .tarihte . ..ı:-.: r.'a 'ekoslovakyaya Eskilerin meydanı dolduıC1i . .nl.işlerl. Yorucu b'..r v1.ı.::teden aonnt bir 
IÜ ştık. Ved.aı l ... çmı yapacağımız J>ittalbi zinde, gü~üı ve canlı oluşla- müddet ~tirah.at :etmek üzere Berll
ha~ sahaya çı:"'' ;:mız zaman bana bir .rındandı. Zira hepsi de, atletizınle ~- ne ~(JJUlıÜ.ş~i.im. Bir ak§am i~hbarat 
ına~r~ olarak, alt-n mahfaza içinde bir zun zaman uğraşmış sporculardı. arkada~l~ı-ıridan bir kar zab:t ilt be· 

~y~ hediye ettiler... Fenerbahçeli Bekir, bugün hill kı- raber Winwrgtrte.JJa otuf',.ıy"Oi·dum. 
deh~ :u~or mu:sun ara yerdeki farkın rılamıyan uzun atlama rekoruna sa- Orkestra Mavi Tunayı çallyo!du. Vala 

''ietını? hipti . Ben o zamanın yüksek atlama bitince o sıralarda Alınanyada bulunan 
Sorarım sana, bir amatör sporcunun ~ampiyonu idim. Leblebi Mehmet, yüz Fransız ajanları aleyhinde imansız 

;r.r meydanındaki emeli ne olabilir? metreyi 12 saniyede alırdı... Daha ne bir mücadele &ÇIIU§ olan yüzbaşı 
p~: Parça §Öhret, bir parça alkış, bir bilerim ben? Çoğunun, atletizm saha· Berg yanıma woturdu. Şuradan. bur~. • 
buk~a da sev~i ve alaka değil mi? Hal- sında da birer marifetleri kabiliyetle- dan konuşmaga ~~~~ık .. Be~~ g~z
hi SJ>ora yıı·ıni beş, otuz, kırk yıl ,ri, ıkıynıetleri vardı! lerim dans edenlerın uzerınde ıdi Bır· 
gö:et etnıiş emektariann hallerini , Haklı dertlerini dö'ken değerli spor- denbire gözüın Paul Rogere ilişti, e -
kör]'~~~n: ~1ann uğradıkları nan- cuyu, içeri giren bir ziyaretçisile yal- vet! .. O idi ve buralara kadar sokul -
ına u 

1~nı gören amatörlerde çalış- ;nız bırakmaya davranırken o: mağa cesaret etm~ti. Birdenbire ye -
lle §~ı, yetişme hevesi kalır mı? - !ş.te böylıe~ .. dedi::· .~?.?~ .~irilt- rimden kal~bm, kalabalığı ~a.rdım, 
fılıkı .~e, emekl~.ri~e . manevi bir kar- .n; ek ıçın evvela nankorlugu oldurmeık Berg bana ba.kıy~du. Parte~erını ye • 
Ina<) ~0~kten umidı kesince, bittabi lazım! rine oturtmaga gıden Rogerı kolun -

dı bır karşıl* temin etmek gayre- Selim Tevfik dan yakaladım. Tabi! bir eıda lle; 

Fransız Casusunu Kaçırdım dardı. Ona bu vazifeyi çocukluk ve 
Nazariarı bulandı, vaziyelinin ümit- sevgi arkadaşlanndan Karl vermi,ti. 

siz i>lduğunu anlanu.ştı, .orkestra dur- Ayni uğurda, ayni gaye için Ç3hşıvt>r· 
du. lardı. 

- Çok susadım, büfeye g1delim, de- Anne - Marie Lessner Fransada is ,. 
d m. Yolda ancak işi-tebileceğim bir tihbarat ikinci şubesine mensup za • 
~le: bitlerden biriyle tanışmıştı, bu zabit 

- Akiıbet~n ne olacak, diye sordu? her akşam bu listeleri çantasında eve 
_ Paranız sizin olsun, dedim... Sizi getiriyordu. 

kaçıracağım. Ondan bu listeleri almak için telıli • 
Yan kapılardan birinden beraberce keli bir aşk oyununa girmekten bat • 

çıktık, o otelinde 'te'bdili kıyafet eder· ka çare yoktu. 
Seıı ben onu takside beklediın. Zürih §i· Anne - Marie çok güzeldi. Zabiti 
meııdiferi yarım saat 80lll'a kalkacaktı. teSbir edebilirdi, kısa bir flörtten son
Derhal gara gitt~ Susuyorduk. Az ra geceyi zabitin odasında geçlnnek Ü• 
daha: zere ~ldığı teklüi reddetmedi, bir ca • 

c- Gitme, ikimiz ber~ber ölsek te sus hiç bir şeyin kar§ısında irkilmeme-o 
burada kalalım ... Yahut ber.ber kaça· liydi. Casusun, vücudu da ruhu gibi 
lun, öyle bir diyara gidelim ki artık hizmet ettiği devletin emrindedir. 
birbirimiz için y~ıyalım diye bağıra- Onlar odaiannda zevk ve safa alemi 
C'&ktmı. Fakat nefesim tıkandı, hiç bir y&§arlarken )Url içeri girecek, ma • 
'lf!'J !ıÖylemedim. Hiıılerimi gizlediın. hut çantadan esran alacaktı. Nitekim 
korkudan mı? Hayır, vazüeme merb\Ji Karl içeri girmiş, işini bitirdikten son• 
+iyttimden mi? Hayır, yalnız cMuslu- ra, dışan çıkacak, kapının önünde o • 
tıı a§ktan fazla sevdiğim için... tomobil motörünü i§letecek ve gide • * cekti, Anne de ~in bitmiş olduğunu 

Paul Roger'yi kaçırdıktan sonra ar- bu suretle anlıya1!fktı. 
tık Beriinde kalmıştım. İstirahat edi • Anne vazüesini layıkile yapıyordu, 
yordwn. Amienste harp olduğu zaman dışarıda hafif bir gürültü işitse, ök -
bizim teşkilitımız üç ay hiç bir haber sürüyor, gürültü yapıyor, zabitin şü~ 
alamamıştı, F'raıı.sızlar bizim ajanları· hesini davet etmernek için elinden ge
mı7Xlan dört kişiy'i yakalamışlar ve oor- leni yapıyordu. Fakat işte dört saattir 
gusuz sualsiz kurşuna diznıişlerdi. beklediği halde hala kapının önünde o• 
Tekrar Fransaya dönmek ve kurşuna tomobil sesini duymamıştı, acaba Karl 
dizilen aıikadaşların yerini doldur .. tevkif mi edilmişti. Nihayet aUı buçu· 
mak vazifesile tekrar işe başladım. Bir ğa kadar bekledi, dayanamadı, kalk • 
gün bir tahtelbahkle İspanya sahille- tı ... Karl fiiliakika eve girmişti, lteD • 
rine çıktım, koynumda mütbit para ~DeYallll 8 iacl ..,tada~ 



8 S.yfa SOJI POSTA 

B ı Y 1 HBlılki " MalliJMZI!l u g ar - u g o s a V Doktor " Halıralarını Müşahitler işe başlark 
d ıd ? Anlatıyor (Ba§tarafı ı :inci sayfada) ı 

ml. s akı ne en yapı ı . (BaJtarafı 7 :inci sayfada) ıanlaT tamamen Fransiz taraftarla -
disini 'kapının önünde ölü buldu. Za • ıhdırlar. Bütün Sancak kadrosunda 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) lanacağı .artık muhakkaktır. . vallı Ka:I'l, sevdiği kızın b~r düşman vazife gören ilu Türk polisinin de iş 
rtiliifın gerek Romanya ve Türkiyeyi Öğrendiğimize göre mwibede liki za:bitinİll ıtoHan arasmda ve onun ya- lel"ine ll•§ıayet Yeırlimiştir. Vaziicie -
ve gerek Yunan'stam müteess:ir edec~i dev1etin hu.dutlarını !tahtı ~ete al· tağmda milli bir gaye uğrunda da olsa rinden çı'karılan Türklerin yerlerine 
de a~lkfudır. İki memleket arasında ak .makta, v:e .aralarında siYasi ve iktisa· yatmasına tahammül -edememiş. Da • Sancağa tamamile i)labancı kimseler 
dedıleoek itilitfın ayni zamanda Bulga- di anlaşma ile müşterek çalışmayı ha· yanamıyarak kendisini öldürmüştü. tayin edilmiştir. 
xu tan tarafından ne arazi üzerindeki zırlamaktadır. 'Bu muab~de B_ulgaris- Bunun üzerine Anne vazifesinde JSO lilder Faaliyette 
tadilat .idd'nlanndan \'llZgeçmek ne de tanm Balkan antan~ ~es; yolun· muvaffak olam~~a~ ~~ad~ derhal sı· Antakya,, 4 (Hususi) _Türk köy 
Baltrnn puktma iştirak etmek manasını da ilk adım olarak te.Iakki edilmekte- ıınc:rntc: ve kendısını gusbela Almanya- ı . 

1 
t' ·ı ç k .. ·ı · 

· · d'-· ib · .. ..,.. ••• ..,.. er ın e yer eş ın en er es suvarı en • iht.va etmediği de muhakkaktır. Her- dir. Balkan Antantı bılın ıgı gı 1 ~a atmıştı. . bal •. IlTkl d baz lı 
ha.dc bu itilaf: daha ı.iyade Bulgar·s- Yugoslavya, Romanya, 'l'üı;ldye ve Yu- * ~ı~ ş ~:. y~z e ı ı er en ı a 
tanla Yugoslavya arasında akdedilmiş nanİStandan müteşekkildir. Nicolai adamlannı tecrübe eder, on- ın;{ gtm hı.ştır. k" 

1 
d h lk 

bir itHaftan ibarettir. İlk müzalrereler, Yugoslav Başveki- lardan attrk 'fayda gehniyeceğini wn· un ar şe ır ve oy er e a a yap 
Bu itilafa göre Bu garislan, Yugos· Imin Sofya ziyaretinde kendisi taTa- duğu zaman !bir daha geri gelemiye - bklan mezalim tahammülün fevkine 

lavyaya ait arazi üzerinde herhangi bir fından ortaya atılmıştır. M. Stoyadino- cekleri vazifelere gönder.irdi. .Paul .Ro· çıkmıştır. Yolda tesadüf ~ttikleri 
iddiada bulunmaktan vazgeçiyor ve 'bu viç Romanya hududunda bir av parti· ger badisesini ona a;nlattlğıın zaman Türkler kışla.lara götürülmekte ve ora
namukabil de aslen ka-rdeş olan bu 'lki sinde Romanya Hariciye nazırını bu yüzünden hiç bir zaman eksik olmıyan da pek feci ifkencelere maruz biTakıl
millet arasında bir dostluk teessüs <et- konışnalardan .haberdar cetmi~r. tebessümile _güldü ve beni Heride u - maktadırlar. Işkence yapıld•ktan .acmra 
miş bu1unuy<>r. Bu ahvalin gerek Bük- Kral Bori:s~ Bulga.ristanın senelerce .zun ~n anlatacağım bir maceraya Türklerin üst :ve batlarında ne varm 
reş, gerekse Atina ve Ankuada hara- 'harp ettiği bir !komşusile dostluk. mal-u- memur eefi. t~=aa!;~~rtuldum. gasbedilmektedir.. 
retli mübahase~e yol açmış ıohnası abedesi akde~ğe ~ .~esı Y Artık a .7-'~ . Fnmuz Sefiri Aa1mrada 

l-leyeti Vekile 
Mecliste top lan"' 

(ıB~tarafı 1 ıinei "'ayfda'' 
Bugünkü meclis içtima:n,_. 

sonra Hey'etı Ve1dle mecTıs ~ 
smda top1andı. Geç va'kte ka~a~ 
zakeratti bulundu. Bu toplJDP'l; 
·Hariaiye Vekilinin son seyah~ ~ 
masları ve müzakereleri etratJJır 
izahat verdiği anlaşılıyor. -~.J 

Kuvvetle sanılelığına göre .HJ!'. 
ciye V e'kili yarın toplanacak ~ 
grubunda da Eiyast ~aziyet etxıaff 
da izahat ver-ecektir. 

'Diğer 1araftan Fransız büyü~~ 
çisi M. Ponsot'nun liariciye Y~ 
mizi takiben şahtimize .gelmes~~ 
J.enmektedir. lll. Ponsot'mm~ 
Ait.il8fı etrafmda . 'bir ~ . yenı -:.~ 
teıkllfiıii hArnil lbulmıduğu ıtÖT.-..:; 

hayreti mucrp· 'Olmamalıdır. Hemalde nız Bulgarlar içın değil, 'bütün Balkan- Şimdi Abnan 'tabuyetine geçtım, r. __ C!_• IP d- c:__..:ı 
• • • s... __ ,_ imili ı bir ... _\.._.,_ .r,:ransız ac.urı onsot un ~ on _. 

ahiren bir av eğlencesine iştirak -etmek lar :içın y.epyenı bır .;w:u~et 0 a- .Hamburp ırtur.uy:orum, (wal.lCtA • ebpreaile -1. • . ae}mi Sirk · ~e Jum:keti aefiria Ankaradaki r.' 
mektedir. J 

üzere Romanyaya gitm'iş olan Yugos- ra'k ~lilkki "edilebilir. Harpten .sonra .kuk memurile ~vlendim, kırk ~a§m • ~·r~ f ve ecı tem lan . '. direktiEle lclijiDi ~ 
lavya Baş \"ekili orada, bu itilaf do- topraldan gasbedilip, Yugoslavyaya ve uiayım v.e iki çoauğmn war. Benim jjen;ç l'ıhtımından motor'le Ha~ ya ~s JÇ~ ce 
layısile Bulgaristanın Dobriee uzerin- rilen ve .Makedonyalılarm tazyikı al- kızlık ismimi, yani Ernazornigliğimi geçerek Toroe ehpıeaie Ankaraya nettırmektedir. • • • 
de'ki Röviriyonizrn propagandasma şıd tında bulunan Bu1gari5tan, bu 1UlB. ae- pek az insan biliı;, bugün kocamın is • hareket etmi;tir. Halay ~1& ~~·~ 
det vereceği hakkındaki endişeleri tes- ğin bugünkü 'hudutlan tanımaktan ntini iaşıyorum, yeni ism.imi söy:liye - Ponsot, Pari.te Hariciye Vekili ifev Hatay Erkinlık Cemiye~ 
kin etmi.ş olduğu muhakkaktır. Fa"kat, düpedüz 'kaç.ınıyordu. miyeceğimden dolayı hiç şüphe ydk o· ük Rüftü Araala FTanaalıü1d~meti ara ması artmıştır. Azaaı da ço'ğal 
bu münasebetle Yugos1avyanın, Bul- Ölü Kr~ ~~ksandr, ~ulgS.: hükü- kuy:uculanm beni m~ur göıreceltler · sında Sancak m~lesi etrafında c:er&- Cemiyetin İstanbul merkezinden ~ 
garistnnm Adalar deniıinde mahreç lid- met merke~. :zıyaret edip, . bır ı:':ua· ;dir. .. yan eden müzakerelere ittirak -.etmişti. ka Döı:tyol ~e Mersin şubeleri ~e Jr 
dialanna müzabe.ret -etmeği mezkür hede yapmak uzer: Kral.Borısle ~uza· Matmazel Dokt~r hakkında yapılan Hariciye Vekilimizin evvelki gün 1arak faaliyete aeçmif hulunm~ 
bükttmele karşı taahhüt edip etmediği :kereye dahil oldugu vakıt •. ~ulgar~t.an gürültüler, y~adıgım eski heyec~nlı Ankaraya gitmesi .ve tefirin de tehri- Bugünlerde .de Kilis, ılalahiye ~ 
mc..~1esi "ire de Bükrej ehemıniyetle 'hükılmeti, sulh muahedesının tadilin· günleri bana hatırlatıyar. Kazandıgım . d d da h"k" k . . . lacaktır 
meşgul olmaktadır. de ve Makedenyayı geri almakta ısrar ve umumt harpten sonra matkın düş· mız e urma n u umet mer ezımı- :rı açı • eJ 

Dalkan'innn <bu iki ~lav memleketi ett.:iılilerini, :SC>ylemi§ti. Şimdi :ise vazi- mesile kaybettiğim milyoıilar aklıma J 
siyasette müşterek olarak hareket yet tamamile değişmi§ gibi görünmek- geliyor, bazan hatıralarıını hnştırdı- Y.uaan GODatlm&SI ' 'Sa bıfı ngfliz Kralı 
etmeği anlanndt. karaıltıştırdıkhın tedir. 'ğıın zaman ka1bimin jçinden 'kopan bir Man,ew.aya 'Çik.tyor Ank11r..aga QelJgor 
takdirde üç denize şamil olan yeni bir Muhakkak ki, İtalyanın tazyikı al- .his beni o günleri tekrar yaşamağa teş- Atina, 4 (141ueuei) - Deniz &kanı (Baş tarah ı inci uyfacla) 
İslav ittihadının kuvvetini gösterme tın.da bulunan Bulgaristan, ~imdi iktı- vik ediyor. İşte o zamanlar ruhumda harbiyesinin verdiği k81'ar üzerine A- lendiğine göre, :elyevm Viyanacia 1 
ihtimalleri karşısında balunu1acakhr. sadi ve siyasi yardım temin etmek ü- yaşıyan Erna Zornig'i öldürmek için f ·ı on torpito m h ibinden mürek lunmalrta olan Dük dö Windsor J 

Doktor Arasın Atinada -yaptığı mü- midi, ve Yugoslav idaresi altında _:Yaşa· duvardaki üç tane resme bakıyorum, vero ı e. . . u r . . ~ 
zakerelere bu meselenin mevzu teş'kil yan Makedonyalılar.a daha iyi yaşama 'kocam ve çocUKlarım yüzüme gülü - kep ~~'fif fılo yenı efrada talım ettır • ben bir ay sonra :Tür.kiyeye gele ~ 
etmiş olduğu -aniaşıhyor. Bittabi Yu- hakkı wril~c:;ği ıt.e:mina.tını almak ümi yorlar. rnek uzere İlkbaharda manevralara çı- lstarfbuldan doğruca Ankaraya ."l 
goslavya, gerek Balkan pak'tı ve gerek dile, 'Y~oslavy.a die .sulh yapmaya ha· ıEma.rZomig . kacaktır. rek şehrimizin bir mü88et ~ 
küçük itllaf hasebile deruhte etmiş ol- 'Zlnıhr. Makedonya .ihtilalcileri de, bu v .. - • d b Ç TV :C:: w_.- • d olacaktır. . ~ 
dtiğu bütün taahhütleri ifa edeceğine anıla§ma)ı'a karşı muhalefetlerini talik temin edecegin'i ogrenmış, uymuş u- an - ~ay - ~eKl e sır e • eo Bu haberin resmen tevsikine iıiP"' 
dair aUıkadarlara teminat vermekten e~ğe karar v~erdir. . ıw;:llkfuneti, Yunan • Yugosla.v Çm Cenerab affedüdı göremedim. 
~onları teskin amekten hili kalmı· Italyanm, ·bugun Yugoslavya ıle ~ed . h::1.:~1~...ı ihlAl ed'lmi e- Nankin, ~ (A.A.~ - Çang - Su - Dijer Bir Habere Gör. 

..J~}uk . t' ü.t.me' • Jık ı ak JnUQu es1 UA.UU.lMt:.U l yeC ) V' _ -'--
yor. . ~~ .. :Sıy~ ı g . sı, apa.ç ~o .ar . v ine dair resmi teminat alınadıkça, Ling devlet Mec&ıiinae af ed.ı1mifli.r. Paris, 4 (A.A. - ıyanaoaıı 

Bu ;yenı pakt ile YugOEılavya, si ya· ~u ~terır; .Bu sı~~t .ne;~c.ı::sıdı.r ~ föy le bir muahedeye muhalefet ed e· Sianfu kıt' aları « umandanlığında ipka, :ansigeant gazetesine bildiriliyor: 
sette bır dereceye kadar istlklAI sahibi Bulgaz:jstan kanaatını de!?ştirmi§tir. cektir. Yunanistanm Bulgaristan ile edilip edı1niiyeceği henüz belli (!eğil - Dük dö Windsor Madam SiiBP'!~ 
oluyor ve gerek komşu devletler ve Macaristanuı Yugoslavya ile dostluk b' k :~-:~_,.. leler' --..J·- d' .

1 
.,.,.. da '\'""-nadaL! In 

b ,.,, b' ır !SO pu.ı;_LU.J.U mese ı Vcauu.ı.. ır. ı e wıa.yu aym ıv."_ ıu 
gerek !komşu ohnıyan devletle münase- ıkwmaya çah§IDası da unun .a.~ ır K",.;;.ı, An - d ,..,,;ı, 1 -- -· .... •••••• f · k ..ı.· n ,_. ı T k'li · 
betle · d ..h.n..+... k 1 b .misalidir u's....... tant azasın an ~06 o- tinin ziyaretini iade için ilkbabarda se areti UToınGeKı ngı ız ı ee . 
Sus rdm k: se. ~k .. "'.r ek arartlar v~~be 1 u Bul:g~istanla, Macaristan fazlaca vakya da bu ilki anlaşmayı itimadsızlık- ·.P~te:yi zıy' aret edecegıv • sö.y1enen .M. evıenecektiT. lzaivaçtan eonra ye;:i 

un a ı mev ıı uvve enm"l u u- 1 ka 1 akt d B lk K" ük -y D b •ı.,• ·n __ L 
nuyor.» İtalyan nüfuz ve tesiri altındadırlar. a rşı am a ır. a an Ve uç MU.90linin]n Belıgrada da uğrayacağı ha liler u ravnı~ e gıacre~ geçen _:r ~1& 

1 ·li tel · · · al Beriinin her iki memleket .ile dosta· !Antant devletrennden -yalnız TüT-kiye, her alııınıı§tır. ayında. aük de Kent ile eabık 'ltf"';· 
ngı z gaze 8r~QJA AefriJ 1 ne münasebetleri olduğu j~in, Alman -bu anlaşmayı zyi bir ,nazarla karşıla- , Yuaoslav .Bapekili Berlin Ve oturdukları •ayfiyeye yerleşecekl.t 
Londrooa çıkan Deyli 'I'elgraf gaze- y.a da Bulgar.istan ile Yugosl.alTya ara· :makt:adır. Boı:ova Gidecek dir. 

tesi yazıyor: smdaki dastluğu hoş görmektedir. IT'ür~ye Haı:i~ Yekili Rüştü .. 'A· Paris, 4 (Hıısusi) - Yugoslav - Bul-
c Yugoslavya ile Bulgaristan ara· Bu yaz Be.rlinde bulunan :ve ileri ras, Artinada :veıxiigı beyanatmda boy- .gar misakının ayın 25 inde Belgradda 

sında bir ademi t~avüz ve dostilik mi· gel€tl Alman .ricalile görüşen Kral Bo le bir anlaşmanın ıBalkan antantı aza- imza edileceği haber veııilmekteıdir. 
sakı akti müzakerelerinin ilerlemesi, ri$, Y~lavya ile Bulgaristan arasın· sı tarafından iyi karşılanacağını bildir· · akın imzasından sonra Yugoslav 
Avrupa ma'hafilinde -derin tesirler 'bı- daki düşınanlığın kalkmasının Alman· ınHJtir..- .Başvekili Berlin ve .Romayı ziyaret e-
rakmıştır. yaıı.ın memnuniyetim mucip olacağını M. Mu.runi !Belgrada Mı Gidecek? decektir. ıBu .ziyarete ehemmiyet Vril-

Muahed~in yakın bir ltide imza. ve böylelikle Bulgaristanm yaııdı:mıru lle~d, 4 (Husus!) -iAıniral 'Hor· me-ktedir. 

Bursada bir kamJOn kaıas( 
'Bursa (Hususi) - Şoför Ahmet 

minde biri kamyonu ile geçerken f 
man isminde bir kadına çarpmı§, 
aın duvarla kamyon arasında :k~ 
ezilmiş, ölmüştür. ,.,;A 

"'Son Posta, nın Edebi r sfrikasl : 11 çıyordu. kaşlarını mühim bir ~y söyliyecek in- tu lmak için Sırrı Nihadın hasta bir 
Bu yeiali günlerden birinde idi ki, .sanların ciddiyetile ça.tarak.: peğe atılan kemik ..gibi önüme ~ 

hiç beklemediğim: bir hadise oldu. Bir - Beni dinle Seza, dedi. Fakat sa- yardımı, onunla evlenmeyi kabul llfl 
sabah babam bir mektup aldı. Mektu- kın telaşlanıp sözümü kesme.. ceğim mi sanıyorsunuz~ Asla .. ~ 
bu yanımda açı~ ok~~uğu i,çin satı.~- Sonra anlatmıya başladı. 0 anlat • ladınız mı} Hiç bir ~manw~ütfediJ' 

C ... larda dolaşan gozlerının hay;retle bu- tıkça içimde _xururumun son bir çırpı- .bu sadakayı kabul etmıyecegım .. 
Yazan: P~lde 8 yüdüğünü görmüştüm . .'~~a~~a bu nışla kJVTandığını hissettim. Babam Göz yaşlarımı göatermemek 

Belki babamın ıbir aözi olmua ne 

1 

bancı, bekar bir adamın evine gidecek mektubun nereden geldıgın.ı dufünür- gittikçe kanı çekilen yüzümden gözle- kapıya doğru koş tum. :Fakat ........ _.. 
halkın ded.ikodusu, ne de Aiamet Necı- kadar geniş bir 'terbiye :verdiğini dü • ken, o ~'ağıdı katlayıp, cebı~~ koydu. rini ayırmadan devam ediyordu: tokmağına yapıp.n elimi bir ıel 
bin nikahtan vazgeçmesi beıri o kadar şünerek bu sevgili ölüye karşı vicdan Dikkatle yüzüme bakarak, ~ınde sı - Sabah -aldığı mektup Sırrı Nihattandı. Döndüm . .:Babam, gözlerinde ıeert 
amiyecıeltti. Ahmet Necibe nten ar • azabı duyuyordu. Eakiden 8e dilima kıtmıf blmış bir ~yi dıprı -bo,altmak Benimle evlenmek jstediğini yazıyor, ifade, .alnı asabiyetle buruşmuf 
bd~ca bii4e küçük hw aempatim yok- annemle fi.kir1eri eymlmış, babam jster cibi derin rbir nefs aldı. Som:a: bu meaeleyi,göriiflllek için babamı ça- me bakıyordu. tik defa bana brfl 
tu. Sonra yapmadığım bir teYl halkın naima annemin mu'be.'Makar düfün- «Ben gidiyorum Seza, akşama adlı • jwyordu. Bu mektup üzerine biibam caaar hafin ila.vnmıyordu. Y··lNaşc;a .. -. 
demesi de bence dıemmiyet verilecdt c:eleriaia .aie,Yainde Mlımmuftu. Bu- :r.im.>> diye, reür"atli adnnürr1a odadan .onun :tayin ettiği ıyere ~ıitmif, UEUn U· pmın 'topuzundan elimi ayıraTalt, 
bir teY değildi. Zaten yçana day~ ıııa ~ de !iyi ceçinmİf}er&. ATtık çiktı. zun konufiDuflar, Sım 'Nihat bu v~ bir sesle: <{Bana b~k Seza, deai. 
mı yana da söyleyip 4Krmllyıorlar mı} babam annemi muhakkak haklı bUlu- Acaba onu böyle hayrete. düşüren aya ismi karıprak, çitkin dedikodula- Nihatla ev1eneceks:n, bunu hen 
Fakat her feyj anlattıktan -10nı:a laaba- y•, 'beklrr bir a&unm evinde -geçirdi- şey neydi} Gene benim için hır fey mi yol aÇtığı i_çin çok müteesairdi. En, yorum.>> . , 
m ın .ay~a .kalkarken c(Werini ba.;ka iim weoe<1en <soma üzoerime !her yandan vardı) Yok-aa avukat Ahmet Necipı iyi dostu .d lduğu halae en kötü darbe- Emreder aibi tane tane söylediği 
bir tıaafa çevirerek .-öylediği 8all .:iz· 'IIÇ'fayan lekelerin Öe'hfetinden Ürker~ yeniden .mÜracaat mi ediyordu. ~Unu yi bilmiyerek vurauğu i,çin babamdan IÖ~ere ~şırdığımı gÖIÜD.C«;. 
ler bana pek dokundu. Yav.ap: .((Ben beni annemin istediği gibi ~.etiftireme- düfiiniiruıe utancımdan kıza~ .. ıBe- ıd ailemıf , bu kötü ,hid.ieeyi .kapa • garJP aa.rı.ı_> parlıyarak ~nı ar.t 
aeyse ama Seza, demifli, Anftett 11eııi diği için muztar1P o1uyorau. nim IBibi iemi ~Wıırda sakız aıbı lı&- mak maksadile .benimle evlenmiye: devam etti .. 
affetsin kmm .. n Bu 190zlerin beni nasıl lşte F eriaeciğim . .Sana m ek~ ya- .. eıı bir 'kıza, me ıkadar ,se verse eevain razı' oldusunu aöyJemifti. -Senin çocu4ça kapr.ialerin 
.arstığınr bilse idi, belk1 söyleme~ı!i. O zamaclığım D uzun günler höyle ha - :Ahmet .:Nedp artık dönemezdi. Peki Iaabam. daha bir çOk 'eyler an,attı ~D ~ir edilmez hs.talara nnı'·"'~ 
günden sonra bir dakikarn sükiinla geç- bamla yüzy.iize ı&elmekten ıkmlc:arak, bu mektup kim8endi} L- bfa 

1 
'k li k Şımdı tek çare Sırrı Nıhatla 

~. R h d ~n m g ttı çe sersem yere h 1 .. . . b. .. .. meoı. u um a İ!rimi lcavuran bir ka· bucak bucak onôan kaçıyordum. Bu Ak"am geç v.akit babam geldi Y.e onu ..ı!JL.ı· n .... ü· <<Yakında u eUTet e uzerımıze ır euru 
. h / T wmeoım. \.'J sozun . .. k.. v la L 

sırga esıyor, ep annemin yaptığım vak'adan 8011Ta -baJı,amm her yerden onun yüzünün eski günleri hatırlatan biT n'L~L h . ·ı.. ll d kt' > d'VfO -pue uren agız ıı &apatman orH&:;_..." 
h 11uuı er ~yı na e ece ır.> ı.,- B •_.]· · b•l 

atarl n muazzeb olan .ruhwıu ~ün ii- ayağmı çekmesi, .-attık dost'larına bile bir sevinçle ~dınlık oldqğunu görün• bitirdi u ızoıvacı ısternesen ı e 
yordum. Rü}:alarımda hile beyaz bir -pele seyrek gitmesi iberri bütibütün ü- ce merakım :büebütün aıtu. 0 beni lşt · .b' d b' w d w çünkü artık sade kendin için 
hayal beni göğsümden itiyor: eK-e • züyordu Ne yapmı~tım'} Bu son za.- daha ıfazla üzünıüde bıralemadı Elim- e l?ktzamank ~~ eakn ıre ~rafıılgım bu ihtiyar yafımda lekelenen .... ,.·eM:u 

• • • T • sersem ı en urtuıat ayaga r a - 11 h w d w 
mJklenm sızhyor Seze, eeni böyle mi manaa sevgili jtibarımı en büyük bir den ıtuhuak· ..kendi "'dasına doğru sü - dım. Bilmem yüzüm ne hal elmı•tı za~- ı a~~~~ ~~ unu ugra li1 

" k ' 1 d • • r du " ' T ' tan ~Urtaı:nı.ıu. ıçın hereket .ec:lı~~ 
gorece tn:' >) ı ye, ın ıyor ~· . keıilerl: ~asıl ~Jk.mı,tım. Ne kader ıeer- rükl~d:. ~rf! ı:laıqıya ıyalnız .k8lınaa Babam ?aşı_ra.rak seriler a~i oldu. Ben O kadın ki, ölürken bana: « 

Annemın çolc muhafazakar bır 'ka- heat du,unoelı &lma oleam 1ene de ellerını uguşturarak, odada bır aşağı çı}aın .hir .-:aınır bulıranı içınde I.Çırpına- . ed.... 'b' . . ukl 
dın olduğunu babamdan ~ifindir. aileye ısıçra~ bu left, ıimıimin -etra- bir 'Yukaıı bir nıüddet dolaftı. Ben bir rak bğırdım: ~·t ıgım g~ ı :~~~~~· ~ u_~ 
~md· hd.JU beu' faEla L-~ ı... _..ı_ :!!!'- '-- ır aD4t evıne ~N~Ua Jcmjz Ull' --:V .. ı .. ı ~lJCIIl 11Ü)'iit· iıJJUII dane? -deais:oc!tu~ -onu ltanredi- teY aorml)'a cesaret edemiyordum. O - Ne zannediyorsunuz baba? Düt· olP&D.» am. xelv....,tL 
•ıcunu, ~pnl.n .,~tağ, çıkıp ,. •• yor, •uçlu ~!ll' aibı herlteaten b • nih9et .bqıme .a1iD ..duıdu. Bv- tiijüm bu .efi) dedikodulardan kau • ·~ 
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l f 1 

l 
ittihad ve 1 .. erahkide on sene 1-------"""': 1 Hllıilge l Uğursuzluk ! .. 

Yazan: 

Yazan: F. Berçmen 

muş düşüneeli düşüneeli duruyor .. A
Eskl Tanin Başmuharrirl Muhiflln Birgen - ' rasıra intiyen ve kesik kesik nefes a

ıan kansının üstüne eğiliyor ve ayni 

Çay başına yaklaşınca beygir biraz 
durakladı .. Sular kabarmış ve tarlala
rı basmıştı.. Çayın berrak suları kızıl 
bir çamurla bulanrn~tı .. 

Sudan geçmek tehlikeli .. 

(Arkası var) 

suali tekrar ediyordu. 
- Hatçe iıen var söylesene? z 
Emir Hatçe bir haftadır sancılar için 

de kıvranmaktadır .. 
Evleneli bir yıl olm~tu .. Mes'uttu

lar .. Kadın neredeyse bugün yarın do· ... 
guracak.. Fakat işte aksi şeytan, has-
taJanıvemıiş'ti birden .. 

Bu yıl da kış azgındı .. Yağmur, fır • 
tma köy evlerini yıkımağa uğraşıyor, 
seller çayı taşırıyordu.. Allah saklasın 
handiyse bir Mat olacaktı .. 

l"akat Ömer bir kere aklına koy • 
muş-tu .. Atını mahmuzladı .. Fak:ı t hay-, 
van suya bir türlü girrnek istc.miyol"'1 

du .. 
Ömer tekrar onu mahmuzladı; kır c 

baçladı. Hayvan çarnaçar ilerledi. Bil 
kaç adım yürümemişti, ki boynuna ka• 
dar su yükseldi.. Akıntının şiddeU 
beygirin ilerLemesine mani oluyordu .• 

Böylece azgın çayla on beş dakika 
savaştılar .. Öte tarafa geçrneğe nğra,
tılar .. Lakin bir an geldi, ki su 'ar bir
den kabardı; Ömer hayvanile be.,..abeJ 
bir tulum gibi suyun üstünde bir an 
kaldı; sonra kiıh batarak, kah çıkarall 
sürüklenrneğe başladılar .. 

* 

Ömer, gece de karısının yanından 
ayrılmıyordu .. Bugün fırtına sabahtan 
b~laıruştı. Uzaklarda ağaçların ara
sında korkunç ıslıklar çalan rüzgar 
sanki bir ölüm haberini sürüklüyordu. 

Hatçenin yüzü gittikçe sarardı .. Ö- Emir Hatçenin sancısı, ve ateşi :fazııı 
mer daha ziyade ona yaklaştı, ve tek- lalaşmıştı. Kadıncağızda allbornin dt 
rar sordu: 

- Hatçe nen 
var? 
Kansı müşfik 

gözlerini 
dikti: 

ona 

-Üzülme ö
mer dedi.. bir 
12eyciğim yok. 
~erdeyse çocu-

vardı .. Ebe 

Yarmki nushamızd3 : 

gelmezse mu'tlaka bir fe• 
laket olacaktı.. 

Çok zayıftı za • 

KADlN BU! 
Yazan: Miıuel Z. Avreacois 

Çeviren: F. Varal 

ten .. 
Öğle ezanı o c 

kundu.. Ömeıı 
hala meydanda 
yok .. 

Hatçe merak~ 

tan da çırpınma .. 
ğumuz olacak.. _ ğa başladı. 

Ömer kansının tam doğuracagı aıra- Komşu Fadime ona ne yaptıvc;a, n• 
da hastalanmasından end~elenm~ti. kaynatıp içirdiyse fayda vermedi, 

- Natçe, dedi. Ben yarın ~afa~la 1 Gü? batarken korucu köye geldi ve 
Aydına gideyim de bir ebe getıreyım acı bır haber saldı. ~ 
olmam mı? . Ömer hayvanile boğulm~.. Cesedi .. 

Sana ilaç ta verir rahatlanırsın. nı bulmuşlar köye getiriyorlardı .. 
Yağmur taneleri pencereleri dövü • -~ir Hatçe bu haberi duyunca canı' 

yor. Fırtına gittikçe çoğalıyor.. Ömer vucudundan çekiliyormuş gibi tit!·e • 
ocağa sık sık odun atıyor .. Bu gece sa- di.. Iniemeleri çoğaldı; ve kend:nden 
balılıyacak ve erkenden ebe getirmek g_:çti:: Bay~ınlık ~ece yarısına l<:adar 
üzere Avdına yollanacak.. Yollar bo- surdu .. ~etıcede bın zahmet ve ıztlrar 
zuk; çaydan geçilmiyordu. Fakat deli- içinde çocuğunu ölü olaralk doğurdu. 
kanlı muhakkak gidecektL Albominin tesirile o da çocuğunun ve 

Gün doğmadan çok önce hayvanını kocasının arkasından gitti.. 

hazırladı.. Komşu Fadimeye, karısının E te . .. .. .. * 
yanında otunnasını tenbih etti. r sı gunu koy kalabahklaşmıştı * Aydından doktor, müddeiuınumi ve 

Atın üstünde hem gidiyor, hem de 
karıCJğını düşünüyordu .. ~ur topu gıbi 
bir oğlan doğuracaktı ona .. Ocağı şen· 
le n ecek .. 
Yağmur, Örnerin sırtını ıslatıyordu .. 

Kasırgalar daha susmamıştı. Genç a -
dam tırtınaya aldırmıyor; hayvnnını, 
Aydına bir an evvel ulaştırmak için 
dörtnala SÜI'Üyordu. 

sair tahkikata gelmişlerdi... 
Köylüler üç hemşerileri için b r ma

tem alayı yaptılar.. O zamana kadar 
köyde böyle bir felaket olmamış ı.. 
Yağmur altında üç cenazeyi göm • 

düler .. 
Taşkınlıktan mahsullerin çoğu bo ' 

zulmuştu .. Bütün köy halkı, ya~u -
run uğursuzluk getirdiğinde ittifr.k et· 
mişlerdi.. 

~hisarlar u. Müdürlüğünden: 
Adet Ciıısi 

699 
590 

83 
1 
2 -1372 

-==--

İspanya mamulah 7.65 
, " 6.35 

D. W. M. markalı 7.65 
7. 65 Dreyze marka 
6.35 Valter 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Brovning sistemi 4350. 
2581. 25 

72ô. 25 
6. 26 

1s. ~s 

• 

7679. -

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı ((1372)) adet taban-
ca prtname ve nümuneleri mucibince 1 1/1 /937 tarihine rastlıyan pazarte
ai günü s~at I? d~ ~~lıkla aatılacaktır. Bu silahları alıp satınağa mezun 
bul~an ıat~.enn numuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık için de 
tayın olunan gun ve saatte o/o1 ,5 aüvenme parası olan ((576)) lira ile birlik
te Kabata~ta lnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğün:lelri 
Sabf komısyonun.a müracaatlan • «3705n 

* lf 
1 - ldaı-emizin lzmir fabrikuı için tartnamesi mucibince 24 ton ma

zot pazarlıkla sat m alınacaktır. 
2 - Pazarlık 13/1/937 tarihine raatlayan Çarf8nba günü aaat 15 de 

Kabat&.fda levazım ve mübayaat Şubesindeki elım Komisyonunda yapa .. 
lacaktır. , 

3 - Istekiiierin f&rlnameaini almak üzere hergün, pazarlık için de tavin 
edilen gün ve ..aatte %7 ,S güvenme paralarile birlikte adı geçen k() misya.. 
na gelmeleri iJan olunur. u3880)) 

lst.'\nbul İkinci tera 1\lemurlufundan: 

Borçta dolayı mahcuz ve paraya çevrtl -

mcsine karar verilen kanape takımı ve saire 

istanbul Ikinci L'lis MemurJuıtund&Dı .,. . 
Munls Pamuk ve NebaU Ya~lıır Anonim 

Şirketinin Masasına gelen İstanbul zıraat 
blrlncl açık arttınna lle 12/1/937 günlerne -
cine rnst.ııyan Salı t;ünü saat 9 lle 10,5 ~a Btmknmn istedi~ 92.5 llrarun vergi borcu 

kadar Beyof:lu İstlklAl caddesi 280 No. lı İIJ- olmak itibarile mümtazen kayıd ve kabulü~ 

rahlm EUıeın npartman ı No. lı dnlrcde sa- İflas idaresince karnr verilerek sıra dcfte

tılncaktır. İstcklUerln mahnlllndo hazır bu- ri bu surcUe düzcıtlldl~ 111\.n olunur. <29018). 

lunncak memuruna müracantıarı uan olu - Kay1p: Istanbul Lisesinden 930 scııec;lnde 

nur. (29015) aldııtım t.asolknameml zayi ettim, ı kuın-

&üzdur. {782) HW>n\l 



IKINCI KlSlM - A. R, 
Cemil ile Emma birer paketten çıkardıkları elbiseleri 
giymişlerdi, Emma mükemmel bir arnele kıyafetine 
girmiş, Cemil ise Ursktan gelen bir balıkçı olmuştu 

Prenses Emma, Cemilin hissettiği 
hayretin farkına varmıştı. Kısa ve bo
ğuk bir kahkabadan sonra, kulağına 
eğilerek: 

- Prenses Em ma F eodorovna haz
ı etlerinin hususi odalarını beğendin 

mi, arkadaş? .. 
Diye fısıldamıştı. 
Cemi!, hiç bir şey söylemiye muk

tcdir olamıyarak boynunu kısmış, el· 
lerini iki tarafa açmıştı. 

Eınma, derhal arkasından o ağır as
tragan paltosunu, başından kasketini, 
ellerindeki eldivenleri sür' at le çıkar • 
rnış; karyolanin üstüne atmıştı. 

Sonra, masanın üstünae duran bir 
paketin kağıdını yırtarak: 

-Tamom. 
Diye mırıldanmış .. başını çevirmi • 

}·e lüzum görmeden, konuşmıya baş· 
lamıştı. 

- Dostum 1.. Siz, askersin iz. Itaat 
etmeyi bilirsiniz; değil mi? .. 
-Şüphesiz. 
- Şu halde, benim emirlerime de 

itaat edeceksiniz. 
- Hay, haaay .. büyük bir şerefle. 
- Evvela .. şu paketi alınız. 
-Aldım. 

- Şu köşeye dönünüz. 
-Döndüm. 
- Hadi bakalım. Soyunmıya baş -

fayınız. 

- Soyunmıya mı) .. 
- Evet ... Soyunacaksınız. Sonra o 

paketi açacaksınız. Içinden çıkan el • 
biseleri giyerek büsbütün başka bir a· 
dam olacaksınız. 

-Ala ... 
- Fakat.. arkanıza dönüp bakmı

yacaksınız... Çünkü, ben de soyuna· 
cağı m. 

- Müsterih olun Matmazel Em • 
ma .. emirleriniz, aynen tatbik oluna· 
cak. 

Sessiz· bir faaliyet başlamıştı. Bir 
lcaç dakika, kumaş hışırtılanndan baş
ka bir şey duyulmamıştı. 

- Bitti mi, Cemi!. 
- Bitti Emma. 
- Benim işim de bitti. Şimdi ser -

bestsin. 

Cemil, şaşkın bir tavırla, bağar • 

- Olur şey değil, Emma.. bu a • 
mele kıyafeti sana o kadar yakışmış 
ki ... 

- Ya sen .. şöyle bir aynaya bak • 
sana. Tıpkı, Oraktan gelen bir balık -
çıya benzemişsin ... Aman, o sana ver· 
diğim küçük paketi, unutma. Yanına 
al. Kalpağı başına biraz daha geçir .•. 
Hayır olmadı. . . Azizim, cakalı kal • 
pak giymiye alışmışsın. Sol tarafına 
fazla eğiyorsun, Şöyle daha ortalama 
giy. Biraz daha kafana geçir. Hah .. 
şimdi oldu~ .. 

Prenses Emma, üzerinde kırmızı 
güller bulunan koyu güve rengi bir 
şah omuzuna attı: 

- Haydi bakalım, Mihal.. derhal 
yola çıkalım. 

- Mihal mi? .. 
- Evet, dostum ... Bu gece, senin 

adın Mihaldir. Sakın unutma haa .. 
Em ma, lambayı üflemiş; koridora 

fırlamıştı. Cemil de onu takibe başla· 
mı ştı. 

T eodor, elleri ce bi nde olarak kapı
nın yanında sırtını duvara dayamıştı. 
Emmayı görünce: 

- Gidiyor muyuz~ .. 
Diye mırıldanmıştı. 
-Evet .. gidiyoruz. Aç kapıyı .. sen, 

arkamızdan gel. 
Bıçak gibi kesen bir hava, Emma ile 

Cemilin yüzlerine çarpmışh. tkis1nin 
de vücutları bir anda sarsılmıştı. Kol
kola girmişler, sendeliye sendeliye yü
rümiye .başlamışlardı. 

Cemi! Emınanın kulağına eğilmiş, 
fısıldamıştı: 

- Gideceğimiz yer uzak mı) 
- Niçin sordun ~. 
- Üşüyeceksin diye korkuyorum. 
- Merak etme, dostum. Ben alış-

kınım. Eğer sen üşüyorsan biraz daha 
bana sokul. 

- Em ma 1.. Ba.na cidden hayret 
veriyorsun ... Sen, şimdiye kadar gör
düğüm insanların en harikuladesisin. 

- Dikkat et, dostum.. ayağımıza 
bir taş takılacak. Yüzüstü yuvarlana· 
cağız. 

- Seninle beraber, bir mezara bile 
yuvarlanmıya razıyım. 

- Eksik olma azizim.. fakat beni 
ınıştı: korkutuyorsun. 
-~ ........... ~.-~ ... ···-••..:·-·--... --...... ~. ·-""' ... .. r , -Niçin? 

Bir Doktorun - Bu giditle, aaliba bana ilanıaşk 
Günlük Salı edeceksin. 

(*) - Sana ilanıAşk etmek mi?.. Bu· 
Notlarindan na ne lüzum var, EmmaL Görüyor· 

Gençlik ve sun ki senin çektiğin yere sürüklen
mekteyim. Bu büyük itaatin manasıJ 

C'insi temagüller 
1 
aşktan daha büyük değil mi? 

Gençler, cinsi temayüllerlnln şiddetint - Evet .. aşktan daha büyük ..• 
aztıltmak Için kendllerlnl çok muntazam Hiç bir zaman, hiç bir insanı ebediyen 
bir mesaiye ~. ve çal,.ma harici zaman- • · 1 · k d 

' 'Y .., mes ut etmemış o an, ınsan aş ın an 
larda da spora vermelldirler. Sporun muı d h b'" ··k · · k · t a a uyu ... ınsanıyet aş ı.. ış e; Jaku koşmak, atlamak ve dlier tekillerde ı i . . . . . h · 
olması şart deilldlr. Ava gttmelt, yiizmek, 1: senı ve benı, derın bır gırdabın te .lı-
kürek çekmek ve sonra alle oyunları lle, 1! keleri etrafında birleştiren .. ve o gır
kluplerde toplantı gtbt tekillerle de blr dabın başdöndürücü hufresinin verdi
nevi spor temin edilebillr. Hele musikl ği heyecana sürükleyen bir coşkun -
bu hususta en önde gelir. Gençlerimizin luk ... Ne ise .. bunun felsefesini sonra 
ders ve say harici zamanlarında her yaparız ... Işte, geldik. Sağa sap. 
hangi bir muslki Aletı lle u~raşmaları Cemil, sağa sapmıştı. Tıpkı, eski bir 
hissi ve terbiyevl bir çok Incelikleri, yük- kale harabesine benzeyen bir kemerin 
selmeyl temin eder. Böylece zaman hiç k 

altında, oraya zorla so ulmuş ~ıibi tek his olunmadan çok tatlı olarak geçer. 
Bir defa bu ltlyat elde edildi ml artık 

gençlerin bir çok klrll yerlere gitmeleri
nin, tehlikell hastalıklarla hayatlarını 

zehlrlemelerlnln tamamen deliise bile 
buyuk bir ekserlyetıe önü alınmış olur. 

.Akşamları ı.., veyahut ders saatlerinin 
haricindeki zamanlar onlar Için en teh
llkell santıerdlr. Bu saatlerde gençleri 
meşgul edecek vasıtalan temin etmek 
Içtimal bir vazifedlr. 

(") Rıı notlan ke!!lp saklayınu:, yahat 

bir altıiinıe yapıştırıp koDeksiyon yapınız. 
Sıkıntı zamamn12da ba notlar bir doktor 
cibi imdadınıza yetlşebDir. 

katlı bir kulübe vardı. 

Emma, bu kulübenin penceresin -
deki buz tutmuş carnı, parmaklarının 
ucu ile tıkırdatmıştı. Pencere derhal 
aralanmış; dışarıya bir baş uzanmıştı. 

-- Aç kapıyı Manol. Ben .. Emma ... 
- Yanındaki kim?.. 

- Bizden.. Mihal.. Oraktan bu • 
gün geldi. 

- Bu gecenin parolası. 
- Kremlin. 
Pencere kapanmıştı. Küçük bir ka

pı, sessizce açılmıştı. 
(Arkul var) 

---------- -

Yazan: Celal Cengiz 

Narişda Tunçayı şiddetle seviyor ve 
Tanzerden kurtulmak için onu ölüın 

kuyusona altırmak istiyordu 
Bunun için sihirbazın birine bir torba gümüş vadetmişti. Sihirbaz bu teklifi kabul 
etti, Tanzer, Tunçayın başında ağlarken, iki adam kendisini Asu'nun evindeli 

aradıklannı söylediler, Tan zer hançerini göğüsüne soktu ve dışarı çı kb. 
Tanzer kendi kendine mırıldandı: ı Öyle ya .. Tunçay ona, Fırat boy • 
- Sayıklıyor .. demek beni rüya • larında yattıkları gece: (Ben ölünci

sında görmÜf. Çölde bir çingene ka ··ye kadar senin olacağım f) dememiş 
rıaile evlendiğimi aanıyor. Hele bir miydi? 
uyansın da.. Tanzer amcasının yanından çok ne-

Tunoa,y gözleri~ açamıyor, kolla- şeli olarak dönmüştü. İhtiyar Asular· 
rını kımıldatamıyordu. dan biri ona: «Ben bir ilAç buldum .. 

Beni bu hale kim koydu? Her ta • bunu Tunçayın gözlerine aürece ~ 
rafım kırık gibi; belim, dizler im tut· ği m!>> demişti. 
muyor.. Tan zer odasına döndüğü zaman, 

- Tunçayın gözleri açılmasım 
ondan çok istiyorum. Fakat, ilk ö 
Tanzeri ortadan kaldırmalıyız. 

- Tunçayı sen de mi eeviyo 
yoksa .. ) 

- Evet. Ben onu Tanzerden 
seviyorum. T un çay onun değil, be 
nim olmalı. 

- Pekala. Vaadettiğin bir torbl 
gümüşü ne zaman vereceksin) 

1 

Tanzer hazin bir sesle cevap verdi: Nar aş gene bir gün önce yaptığı gibi, 
- Kral Nabo Elam dağına kaçar .. kimseye görünmeden odadan kaçtı. 

ken seni sihirbazlara ilaçlatmış.. Cu· T anzerin arkasından bir kaç daki· 

H · d' h d' .. - odr - emen şım ı.. ay ı yuru.. la 
ma gidelim seninle. .

1 
rı 

dea sarayda bulunca alıp buraya ge • ka sonra kralın yanından inen ihtiyar 
tirdi .. Şimdi Tanzerin odasında yatı· bir sihirbaz, Tanzerin odasına gider· 

Birlikte yürüdüler.. ~e~ 
Tanzerin gür ve dokunaklı eeei u - rı 

yorsun, Tunçayı ken Naraşla karşılaşmı~h. 
Tunçay tekrar uykuya dalmış ol .. Naraş, ihtiyar sihirbaza sordu: 

zaktan işitiliyordu: 
(Arkası var) ~ 

-·•••••••••-.om-· .. --·--·· _., Ilm 

malı ki, bir daha cevap vermedi... - Nereye gidiyorsun? 
Tanzer: - Tunçayın gözlerini açmağa .. 
- Onun sesini işitmek te bir saa .. Naraş sihirbazın kolundan çekti: 

• • loa Posta 
İstanbul Gelir ve Para 

dettir. Bugün değilse, yarın elbette u- - Oraya girmiyeceksin .. sana bir B O A S A S 1 
yanacaktır .. ' torba gümüş vereceğim ı 

1 b b 4- ı - 1937 Diye seviniyordu. htiyar Asu irdenbire şaşırdı.. ir 
1 
______________ _., 

Tunçayın kendi kend:ine konuştu· torba gümüşü duyunca geri döndü: Türk Devlet Borçlan 
ğu nu Gudeaya haber vermek İstiyen - Yazık değil mi şu T anzere .. sev· 
Tatlzer, ertesi sabah hizmetçilerden gilisinin gözleri açılmasını ne kadar 

Lira 
IJr. '7,5 T. B. I 23,05 

IJr. 7,5 T. B. n 21,6S 

IJr. '1,5 T. B. m 00,00 

...... 
" e Huine a oo,oO 
DahUl ıatıtru9S,OO birinin koluna girdi: istiyor bilsen ı 

- Haydi, beni amcaının . yanına 
götür. 
Yav~ yavaş yürüdüler. 
Kralın odasına girdiler. 
Tan zer sevinçle eğildi: 
-Dün Tunçayın konuştuğunu söy-

lemiştim, dedi, o bu sabah ta konuş • 
tu. Fakat, hala gözünü açamıyor. 

Sumer kralı Asuları çağırttı: 
- Tunçay ne zaman gözlerini aça· 

cak? 
Diye sordu. 
Sumerli sihirbazlar Tunçayın ancak 

bir Suz sihirbazının ilacile gözleri a • 
çılabileceğini söylediler: 

- Onun gözünü Sumerde hiç kim-
se açamaz. 

Tanzer kralın yanında Asularla ko
nuşurken, Naraş tekrar, Tunçayın 
yattığı odaya girdi. 

T un çay kendi kendine sayıklar gi
bi konuşuyordu: 

- Göilerimi açamıyorum.. fakat, 
karşımdaki ,yalancıları götiiyorum. 
Hepsi beni aldatmak için yarışa çık -
mışlar. Ben, Tanzerin çölde bir çin
gene kızile yaşadığına inandım. O za
ten Sumer sarayına kolay kolay gi -
remez. Gudea onu idama mahkum et. 
mişti. 

Naraş, Tunçayın yanına sokuldu: 
- Sevgilim, Tanzer ölmüştür ar

tık. Sen gözlerini açınca karşında be
ni .. Naraşı göreceksin 1 Elam kralı Su
merlilere mağlup oldu. Biz, acmi Suz 
sarayından alıp Sumere getirdik. Sen 
benimsin .. benim olacaksın! .. Naraşın 
olacaksıni 

Naraş tabutun içine uzandı .. 

- Bak, günlerdenberi başucunda 
seni bekliyorum. Arada bir kulağına 
gelen sesler, seni aldatmak İstiyen ba
yağı mahlukların sesleridir. 

Naraş, günler geçtikçe qılgın gibi 
sevrneğe başlıyan Tunçayın yanından 
ayrılmak istemiyordu. 

O gün Naraş bir an için insanlık 

duygularından uzaklaşara k, Tanzere 
fenalık yapmayı düşünmüştü. 

Zavallı Tanzerl 
O, hala, sevgilisinin gözleri açılın· 

ca, eskisi gibi kendisini aeveceğini sa· 
nıyordu. 

···-···------

[B ADYO 
Bugünkü Program 

5 ikincikinun 1831 

iSTANBUL 

Ölle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk mus1.klal. 12.50 Han

dis. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh -
telif plak neşrlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkıHib dersleri: Üniversiteden nal: -
Ien, Mahmut Esat Bozkurt tarafından. 18.30: 

PlAkla dans musiklsl. 19.30: Konferans: Dr. 

Esat Reşit tarafından. 20: VedJa KıZa ve ar
kadaşlan tarafından Türk muslkiBl ve halk 
şarkıları. 20.30: Cemal KAmll ve arıtada§ları 
tarafından Türk muslklsi ve halk şarlnlan. 
21: Saat ayarı: Şehir Tiyatrosu operet kıamı 
tarafından bir temsil. 22: Ajana Ye borsa ha-

berlerl. 22.30: PlAkla sololar. 
BUKREŞ 

17,10: Konser, 18,40: Şarkılar, 19 muhtelif 
havalar, 19,50: Wagner konaeri, 20,30: Ha
berler. 

BUDAPEŞTB 

17: Macar musildsl, 17,30: Balon havaları, 
18,30: Salon orkestrası. 19,30: Tiyatro, 22,5: 

Çigan orkestrası. 23,30: Dans pllkları. 

PBAG 
17,10: Sonatlar, 18,10: Almanyadan nakil, 

19,25: Orkestra, 20,20: Bachdan parçalar, 
22,45: Brnodan nakil. 23: Haberler. 

VİYANA 

17,15: SOprano, 17,30: Metellf havalaı-, 

20: Dans pllklan, 2ı: VartOftdan nakli, 
22,20: Konser, 23,30: Haberler. 

VARŞOVA 

17,25: Schuman'ın Bonalan, 19,20: caz 
havaları. 20: Poznan müzlk, 2ı: Bentonl or~ 
kestra, 22,30: Kısa temsil, 11,41: Dans hava-
ları. 

Yarınki prerwa• 
8 - İkinciUnu lt3'f 

İSTANBUL 

Ötle netrlyatı: 
12.30: PlA.kla Türk mu.sllt1sl. 12.50: Hava

dls. 13.05: Plakla hafif müzik. ı3.25: Muh -
telif plik neşrlyatı. 
Akşam neı,riyatı: 

18,30: PlWa dans musilt.Ls1, 19,30: Konfe-

Devlet Demiryollan Bor~ 
Lira Ura 

anı 96. 7S \1 Anadolu lveDS9. 5<1 

TU Erzurum 95,00 Anadolu ll a.20 

Sosyeteler Elhama 
Llra-

t.. B. Mtl. 81.00 t.t. Tr&ID'IQ 2J,SJ 
•• Bl. 10,00 
• • Name ıo,oo 

Merkez B. D. 92,SO 

Bomontt 
Ter w 
A. Qtmenıo 

ÇEKLER 

t,SO 
14,]; 

ıs, ıs 

J[q. L.t' ........ 
bterlln 618,00 ll I)o~ 
... FraDIJ 11 ,o ıs Ltret 

NAKtT 
Kft. 

20 J'. r.rancı 117,00 ı Mark 
ı I>olar 1:!6,(1'.) 20 Drahml 
ı tsterUn 621.00 20 Left 

20 Llret l:!S,W 20LeJ 

Borsa Dlfmcla 
L. K. 

Kredi Fonatre Mübadll BoD. 

188( aened 00•00 Oayrt • • 
ıeoıs • 103,011 Altın 

1911 • 97 ,Oo Mecldlye 

NiJbetcl 
Eczaneler 

0.7945 
15,0890 

-21.J) 

2!,00 

2S.OS 
ıc...ıJ 

L.K. 

O,tAU 

l02S 
OH 

Buıece nöbetçi olan ecuneler .-a-· 
dır: 

istanbal cibetlndekUer: 

Aksarayda: <Barım>, Alemdarda: (Ab

dülkadir), Bakırköyünde: ( llerbl ) • 
Beyazıtta: (CemlU, Emlnönünde: (His· 
nü Haydar), Fenerde: (Vltall), Kara 

gümrükte: (M. Fuat), Küçükpuarda : 
(YorgD, Samatya Kocamwıtafapapda: 

(Rıdvan), ŞehrenUninde: (Nazım), Şe b-

zadebaşında: (HallB. 
Beyotlu cihetlndekiler: 
Oalatada: (Hüseyin Hüsnü); Hasköy -

de: (Nlslm Aseo), Kasunp&4&da: (MÜ· 

eyyet), Merkez nahiyede: (Della Suda) • 
Şlşlide: (Narglleciyan), Taksimde: (IJ· 

monciyan>. 
Üsküdar, KadıkÖJ Te Adadakiler: 
Büyükadada: (Şinasi), Heybellde: tTa-

rans,Suat Derviş tarafından, 20: Sadl ve naş>' Kadıköy eskl Iskele caddesinde : 
arkadaşlan tarafından Türk muslklsl ve (Sotrakl), Kadıköy: Yeldetlrmenlnde 
halk şarkıları, 20,30: Türk mustld heyeti, 21: <U çler), Üsküdar çarşı boyunda: (Öinef 

saat ayan, Orkestra, 22 AJans Te borsa ha- Kenan). 
berlerl, 22,30: Pllkla sololar. !'-...;. _____________ _ 

resr 
tak ı 

la ı 
IS 
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Güreşcilerimiz Şubat 
sonunda F enlindiyada 

milli maçlar yapacaklar 

UMBARA 

Güreşcilerimizin F enlandiyadan lsveçe geçmeleri de 
muhtemel. Mayısta Avrupa birinciliklerine i§tirak 

ettikten sonra Londraya da gidecekler 

G .. Pehlivanlanmız bir anterenman esn sında 
ureşçilerirn · · Be . 

larında .. ~ın rlın olimpiya.d bulunmaktadır. 
ilerle . gosterdıkleri varlık bu sporda Fenlandiya federasyonu i1e yapılan 

rnış rnernlek tl · · ,.J:} • • Ş b I rinin . e erın spor idareci - anlaşmıya gX}re giıreşw efı"lız u at 
Be I' ndazarı dıkkatini celbetmişti. ayı nihayetinde Helsinforst'da Milli 

r ın e Fen} d' 1 1 fede an ıya, sveç ve ngi- müsabaka yapacaklardır. 
alın içi~::Y~nlar.ı takırnımızın bu rnev Imkan hasıl olursa Qradan Stokhcl
ret etrn . . e.ndı memleketlerini ziya- me giderek lsveç takımile karşılaşa -

esını ıst . I d' 
Bunun .. . ernış er ı. caklardır. 

ı . uzerıne F I d' 1 . C" 'k' . k ız fed en an ıya ve ngı- ureş prograrnımı~n ıncı ısmı 
erasyonları f ı_ 

resmi m" ' ederasyonumuza da Mayıs ayında Pariste yapılacaK; Av 
k uracaatta bulu I Mill" .. b' · 'l'kl · · tı' ,.,ı_ t ta ımımızı d nmuş ar, ı rupa gure~ ırıncı ı erıne ış raK; e -

avet etmj I d' . cak susta merkez .. ş er ır. Bu hu - mek suretıle tamamlana tır. 
d e muracaat d k .. p · 'd .. ·ı · · b b' · a e isteyen f d e ere musa- arıse gı en gureşçı enmız u ırın-

kısmını teşkile ~rayon, programın ilk cilikierden sonra İngiliz milli takımile 
hati için la"z e eln Fenlandiya seya • serbest güreşte karşılaşmak üzere Lon-

ımge en .. ı 
musaaueyi almış draya gideceklerdir. 

Kuleli sporcuları 
Bursa a 

j Romanyanın 
C. F. R. takımı 
Bu hafta geliyor maçlar Yaptılar 

F utbolda 4 _ 1- k 
azanan 

.. Kuleliler 
gureşte 3- 4 yenildiler 
Bursa 3 (H • 

yapmak için ~usı)- Spor temasları 
sporcuları B ursaya gelen Kuleli 
leri tarafı dursa Askeri lisesi talebe-
k n an N\k b'' "k arşılanını~ı ~"' uyu bir sevgile 

~ardır. 
Cuına gün" 

stadı dotQ u, .ilbayın, komutanlann, 
Pılan fu~~~ .~ıselilerin önlerinde ya
teıibiyesinin usab~~~sı ideal bir spor 
olınuştur. eıtırettıgı kadar samimf 

teknKaıanınak a.,,.,.. 'ıle "1 . . ik bilg'} . ..... enerJı erını ve 
l.ı'kla sali~ erıni büyük bir fedakar-
Bu~alılar en her iki takım gençleri 
Yaşatrnışıa:~~ zıevkli bir spor günü 

Net.iQede· K . 
(Askerı· 1. · ulelı takımı :.f - Bursa 

ıse)· t k bakayı k a ımını yenerek müsa-
H azanınıştJr. 

ava açık .. w 

men çok ~ Ve guneşlı olmasına rag· 
murıu ol SOguktu. Bılhassa sahanın ça
enerji sa~~u g€nç~erin bir misli daha 

.Bu ınaM t.ırıeıe~ıne sebep oluyordu. 
eelbeden 11 a en zıyade nazarı dikkati 
kat büyW:~. oyunun favulsüz ve fa
olmasıdır . ır enerji ile cereyan etmiş 

Oyun~n b 
eksılıniyen aşında~ nihayetine kadar 
gayretle ç 

1
"e belkı artan büyük bir 

ınının i . a ışan Bursalılar kuleli takı· 
Yetlerı kı anla.şınaeı ve teknik kabili-

Cuınart~ın~a _?'enilmişlerdir. 
sa erkek lise ı. gunu saat 15 de Bur
leYboı !n.. sı sahasında oynanan vo
zanınışıa:abakasını da Kuleliler ka-

ır. 

Salıanın a 
nayanıan h çı~ta ve buzlu oluşu oy· 

C. F. R. lstanbulda 9, 10 
Kanunusani tarih1erinde 

iki maç yapacak 

C. F, Rin dokuz kere 
beyııelınilcl oln 

foTVetluinden 
Stephan Barbu 

C. F. Ri üc; kere 
beyndmilel olan 

aaııtr hal• 
Mihai1 Franescu 

Romanyanın kuvvetli takımların -
dan biri olan C. F. R iki maç yapmak 
üzere bu hafta şehrimize gelecektir. 

Fenerbahçe, Güneş muhteliti Ro -
manyaya yaptığı bir seyahatte bu ta • 
kımla karşılaşmak imkanını bulama -
mıştı. C. F. R 9, 1 O Kanunusanide iki 
müsabaka kapacaktır. 

Bu akşam toplanacak olan klüp mu 
rahhhasları aralarında verecekleri bir 
kararla Romanya takımına kazşı çıka
cak takımı seçeceklerdir. 

C. F. R maçları Taksim stadyomun· 
da yapılacaktır. 
.................................... ·-·······-.... ·······-

Bu cazlb tecrUbeyl yapınız 

PUDRALARI 
işlerinizle ez i niz 

Müyoıllarca kad~ bu tecrübeyi 
yapınca bayran kalmıı~dır. Zira: 
dueriya yiWJeki siyah noktalar, açık 
mesameler ve ber nevi gayrisaf 
maddeler, tane tane olmut idi bir 
pudradan ileri aeldiğini biliyorlar. 
Filhakika. bazJ pudra1ar pannülar 
arasında tutulunca kadife cihi yu
mupk görününe de hakikatte lusun 
k1sun taneli ve .er~ olur. Bunlar, ~ıö· 
zünüzden kaçabilir. Fakat diJlerinizle 
pek ali hisaedebilininiz. Bir par• 
ça pudra alıp dqleriniz lll'8SIDcla ezi
ııiz ,ayet cüz'i bir tanelik olsa der
bal hissedersiniz.. Şimdi de bu tecrü
beyi bavalandınbnıt yegane pudra 
olan Tokalon pudnuile yapuıı.z.. Bu 
pudra yeni ve imtiyazJı bir uaul dai
resinde istihsal edilerek evvelkinden 
on defa daha ince ve-daha hafif kıl-
ınaktadır ve blnaenaleyh cDdln nazik 

mesamelerini tabriı eden tandere te
sadüf edilemez. Bu &'IDi taneli pud
ralardan aakınınız ve yalnız hava· 
landınlmıt ve aarantili yecane pudra 
olan Tokalon pudra.suu ~. 
Terkibinde krem köpüğü bulundulu 
dbetle cildde uzun müddet sabit ka
lır ve artık parlıyao. burunlara niha
yet ven'lınittir. Ve aık sık pudralan· 
maia ihtiyaç bhnat~uJbr . 

TARLADIR: 

.. '- .,, \ 

lı -· • S'. .ll • 

Türk Hava Kurumu 

s 
Şimd:ye kadar binlerce kişiyi zengin 

3.cu k şlde 11/lklncl kftnun /937 
etmiştir. 
dadir. 

Büyük ikramiye: 5 • lirad1r ... 

•• 

Ayrıca: 15.000, 12.003, 10.00:1 Liralı!c ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /İkinci kanun 1 937 günü akşamına 

biletini değiştiı miş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki baklrı salcit olur ... 

lstanLul Defterdaruğ,ncıan : 

kadar 

Muhammen kıymet 

BÜYÜKÇARŞI: Kayserli oğlu sokak 33/35 sayılı 
Lira Kuıuş 

dükldin. ıso 00 
BEYOGLU Ye işebir deı e boyu ve kas ap so-

kağı 81/83/6 sayılı dükkan 96 ( O 
HEYBELIADA Yalı sokok 95 sayılı depo. 60 00 

Yukarıda yazılı mallar bizalarında gösterilen mubammen senelik 
kira bedelleri üzerinden ve kira bedelleri4müsavi talrsitte ve tak~ıtJeri 
peşin tediye edilmek şartile 8/ı/937 Cuma günü saat 14 de artmma 
ile bir sene için kiraya verilecektir. Taliplerin % 7,5 pey ak-:- lerini 
vakti muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak Mü
dürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatları. 

"F." (3739) 
--------------------------

Istanbul Altıncı Noterliğinden: Beyo~lunda 
Uln (Glorya Türk limited şirketi müesslslcrl 
FERNANOO FRANKO, NİKO ÇANGOPULO, 

SOTİRİ SOMOGLU, ve PETRO SAGREDO 

Dairece resen tanzim ve tasdik edilen 30. Ka 

nunuevvel. 936 tarih ve 166M numaralı se -
netıe; llrketin sahibi bulundu~u ve mürre
datı mezkt\r senetıe yazılı Slnemacılıta alt 

emval ve eşynyı Beyo~lunda kMn (Saray Sl
;neması Türk Limited Şlrketlne) malum be -

istanbul İkinci itlis nıemurlufund:ın: 

voıe~ı a~Iı. yorınuş, maç patenli 
men her ~~lını almıştır.. Buna rağ
dır. 1 takım da çok çalışmışlar-

yecanlı olmuştur. Her iki takımın çe· del mukablllnde sattıklannı rte bedeli ala -
lik vücutlu güreşçileri alkışlar arasın- üzikasile ta dstasyona kadar teşyi e-

MtiCIIs Pamuk ve Nebat! Yaf!l::ır Masasına 

ınürncna~ eden: Mersin Şlmendl!cr Koınls • 
yon Evl muhusebeclsinln lsted~ 70 !ıra llE' 

Adana Elektrik Türk Anonim Şirkctlnhı is· 
tediğl 309 lira 26 kuru~ ve Mersin neb ti yağ 

lnr fabrikasında maklnist Tatatın lstedl~l · 

200 lira hakkında gö:;~erı deliller VD 

sepk eden muhaberat ve alman tzahat Şir .. 
ketl Uzam eder mahiyette g5rülmedi"lnden 

kayıd ve kabul taleplerinin reddine ve bu au-

1 eticede· S . . 
arı aras · eyırcılerin samimi aFkış· 
15 _ 10 ı1~da Kuleli takımı maçı '6 - 7, 

l§ıki : 6 kazanmıştır. 
yapılan~ .~ısesi salonunda pazar gecesi 

gureş müsabakası da pek he-

da güreşmişlerdir Jll . .. .. rak eşyayı teslim eyledıklertni ve alıcı Şirket r!ltlc sıra defterine lşareUne ltll\s idaresince 
· dilmişler ve Kulelı sporcuları buyük 

N t . ed .ı 3 B k k · de satışı kabul ve mebU tesellüm ettlklcr!nl karar verilmiş olduğund"n 6ft-'hl tıan· dan, e ıc e: "' - ursa ta ımı azan· bir neş'e ve sevgi :içinde Bursadan ay- ... -.;ı 
mıştır. rılml§lardır. beyan ve 1krar ve keyfiyetın ilAnını talep ey- it.ibaren beş gün zarfında dııv (lflis kara· 

Kuleliler avdette, brujta mektep mü- Kulelinin genç ~-porcuları Bursalılar Jediklerlnden Işbu ilin tanzim ve n~redll- rı veren mnhkemede İstanbul İkinci Ticnret) 
dürleri olduğu halde mektebin bütün ;i.izerinde çok iyi intıbaJar bırakmışlar- mek üzere Son Posta n CUmburlyeı. caze - açmak hnkları oldu~u bllimne.k uzcre ilAn 

~bay ve talebelen tarafından rnektep ,dır telerine gönderildi. olunur. (29017) 



12 Sayfa 

G ·R iP i 
Nezle, grip, brontltle, tekmil es1rll•r•n 

yegane ve en kuvvetli llic1 1 

Harareti sür'atle düşürür, 
üşütmeden ileri gelen ra
h,atsızlıklan önler, mideyi 
bozmaz, kalbi yormaz, 

böbreklere zahmet 
~ermez. 

Romatizma ve mafsal ağ
rılarana durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 

Gripini Tercih Ediniz 

DAiMON . 
Pille ri, 

Fenerleri 
ve bilhassa 

OAiMON 
Am pallarıada 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

He ı yerde Daim on markasını ısrarla isteyiniz. 
Umumi depolar: Tahtakale 51 No. lu Poker hıçıtklan dcposudur. 

t~~t~tlrde1 HDsnn Öz Ödemişli. Suluhan civan No. ?.t:ıl-ı,9 ------

SON POSTA 

~Allahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları 

Vitamin - Gıda - Kalori - Sıhhat 
Kuvvet - Kudret - N eş' e - Zeki 

Pirinç • Yulaf • Mercimek • Buiday • lrmik • Patate. • MIIU' • Arpa. Bezelya. Çavdu • Türlü • Badem 

•• • • 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 
Huan özlü unları nefesetleri ve tazeliklerini on selie muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz 

Çocuklarınıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve 
risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş"eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk ı..;; .. narı~Do:. 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan mahallebi ve 
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemekierin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetiıU 
sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtla.nmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız 
aldanmayınız. HA SA N MAR KA S 1 NA D 1 K K AT . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunut• 

~ HASAN DEPOSU: lstanl ul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

1 

Ya,adiiUIHZ ekonomi 
devrinde •Ize pahah~a 
mal edilmek l.tenen 
nasihatlan flphell g8-
rUnUz. 

Her nerede n her hangi 
bir saatte Krem Pertev 
kullanabilirsiniz. Yanın sa
at zarfında o tesirini gös· 
termiştir, bile. 

K re m Pertev'in 'arun asır

ı ık şOhreti asılsız deltildir. 
Yoz binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında sanıimi 

kanaatlerini aorabilirsiniz. 

R uMATıZMA 
LUMBAGO 
S lY A TlK 

ainlan T E S K l N 
ve izale ec!er.• 

--
Avrupaya talebe 

gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Maden mühendisi yeliftirmek üzere müsabaka lle Avrupaya cc20ıt 
lebe tahaile gönderilecektir. lateldilerin qağıdaki fU'llan haiz ol~rnrl 
zımdır. 

A - Türk olmak. 
B- Maden ocaklannda çallfllbilecek kabiliyette ve adıbati tam~ 

«Sıhhi muayene .Ankarada yapılacaktır.)• 
C - Lise mezunu olup Franaızca, Almanca, İngilizce clillerda 

okuyup yazabilınek. 

D - Y atı 18 den ..-lı 25 den yukarı oiiJVl!Dilk !A-!-..J. 
2- Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 25 -!::::1 

nun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müaabaka imtihanmda bzanllllf,. 
malda beraber gönderilecek talebelerio ibraz ettikleri derece itibarile CC'~ 
aruında bulunmak prttır. 

3- Imtihan: Heaap, lıendeae, cebir, mibanik, fizik, kimyadaa .. 
karıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahaile gönderilecek o1an1ar ileride tabsil müddetleri kadar 
ri hizmete tabi olduldanndan, bu hususta mükellefiyetierini tnaik 
üzere bir taahhütname verecdder ve bunun için de muteber- kefD cı&lht• 
ceıderdir. 

S - Isteyenlerin nüfua hüviyet cüzdanım, hüsnühal varakumı, 
tep fdıadetnameaini veya buiılann tudikli birer auretlerini 4 lot'a ".,.,...,. 
ve dilekçelerini 21/1/937 pet"felllbe günü alqamına kadar Ankarada M. 
A. ~tüsü Gme1 Dirddörlüiüne göndermeleri ve 22/1/1937 
günü sıhhi muayeneleri yaptınlmak üzere, öğleden evvel Bay H..
partımanmdaki Enstitü daireainde bulunmalan ilin olunur. ((21 19, 

--- ----=--------------------
, Ki OPRiN ka1(lleri HERYERoE1iı(uRuş 

BA • Oi .ROM.ATiZP'1.A A~FmARiLE.GRi Vf NEZLEYE KAR 1 BiRi(" iLAÇTIR 

---- -
El histan Belediyesinden: 
İlçemiz dahilinde kendi sermayesile i cr ai san' at edecek 

zacıya ihtiyacımız 't'ardır. Kendisine 2000 lira ikraz edilecei*DCJII ... l 
mukavele şartlannı öğrenmek üzere Elbistan Belediyesine moracutaP-~ 

Har eczanede arayen1z ilin olunur. 

------------------Dr. A.K. KUTiEL 
Karakö~·, Topçular :13 .............................................................. 

San Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL 

1 _ 
1J.~~nin'!~!~!~~!ir sü. ı 
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sah.ifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Bablle 

• 
• 
' 

: ı_'" kurat 
: 1-!51 • 

: s- ıoo • 
: '- lM • 

Oiler Jerler : , - ll • 
. Bon aahlte ~ - 31 • 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak· 
lan yere göre nntimle ölçülür. 

___ ............. _. . ..-. ........ ·-···--·-·· .... ·-
Soa Po•ta Matbaa• 

Ne§r!ya& t.1d. : fıelim Ragtp EMEÇ 

( 
A. EkNm UŞA.KLlQl!. 

&AHIPL&:IIII :s. l~ıp EM EC.,: 

Elektrik arnpulu alırken aydırı

lık kabiliyetinin ve sarjiyatuutl 

V at ile gösterilm i§ olmasına dik1 

kat ediniz. Bu suretle tenviratıtt' 

size ne derece ucuza mCAUOjrtJU~ .1 

ğunu anlarsınız. Osram JiD lamJ 

balannın ÜÇ tarafında ve am

bal.ajinın üzerinde bol ziyanın 

teminatı gösterilmektedir: DLttı 

lumen W Vat sarfiyatı-

A 
ampullanrıın Vat sarfiyatı n~gari 

-


