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RiSE B .R PROJE GÖ DERiLiYOR1 

ransa da mukabil bir proje hazırlıyor, 
ınesele Türkiye ile Fransa arasında 

halledilecek. Ingilterenin rolü 
Konsey Sancak 
lll~selesini ayın 
21 znde görüşecek 

Londra 8 (R" 
S k oy ter bildiriyor) -

nca ınes 1 . d n r. e esın en dolayı Türkiye 
e ı · ransa a d h 

. rasın a usule gelen ger-
vazıyet b .. . 1 C ' ugun ıza e edilmiştir. 
enup sey h . 

· C a atıne çıkmış olan Tür-
umhu ··K (\ rreısı aınal Atatürk'ün 

n karaya dön d .. V .. h 
dır. ugu aber verilmekte-

Suriye hudud 
~un tahşidat a un~a Türkler tarafın-
) rlt>rin a 1 y pıldıgına dair çıkan ha-

sı sız oldu"' 1 
Dün T·· k. . gu an aşılmıştır. 

) ' az ı.'l Fur ı yen ın Paris dçisi Suat 
e ransız ha· · · rıcıye müsteşarı 

ıyeno arasında 
utiltat{ cereyan eden uzun 

• nn sonra San k l • • 
:ki alakad d 1• ca mese csının ar ev et a d 
)İr suretle h ll d"! ~~sın a dostane 

a e ı ecegı k . k 
etlenmiş ve di l . anaatı uv-
k 1 b p omatık kanaldan mü-ere ere aşla 

r. nrnası kararlaştırılmış-

Mütekabil projeler 
Ankara 8 

._-__.,,,., k - Anadolu ajansının 

-----

Cumhurreisi AtatUrlde Bqvekil lamet lnönfl göriifürlerken 

b 
p 

yu r 
Türkiye - ta ya 

münasebet er· de 
yen_i _b_ir_safha 

italyanlar "Türklerin bize husumet 
göstermeleri yanliştır .. d'yorlar 

--------* -tc )#. -------~ 
Musolininin gazetesi 't Yunanı İ zn:zire biz saldırmadık, 
deaikten sonra Antakya ve lskenderunu işaret/e 
''Evvelce Türk hakimiyetine ait olan Anadolu top
raklarında yerleşen de biz değiliz, sözlerini söy leyor 

.Montrö meselesi iki 
Hükumet arasında 
Halledilecek 

Roma 8 (A.A.) -Ingiliz- İtal
yan itilafına tahsis ettiği salahiyettaı 
başmakalesinde Giornale d'İtalia gaze
tesi muhtelif Akdeniz meselelerine te
mas ettikten sonr Boğazlar hakkında 
tunları yazmaktadır: 

" Montrö meselesi ltalya 
ile Türkiye arasında doğ .. 
rudan doğruya halloluna
caktır. 

Türkiye siyaseten anlaşılmaz se
beplerle İtalyaya karşı soğuk bir hu-

(Devamı ll inci sayfada) / İtalyan Ba§vekili 1\f: 1\fusolini dün ;;:::a~: .h.aber ~~dığına gMö- Atatu·· rk du·· n Ankarada 
ıe 110 p . B rıcıye musteşarı . 

razı dav:;ıs d üyük Elçimiz Suad Da- h •• J k J d J ispanya meselesinde tehlike artıyor 
ulunrnuştu:.erek uzun bir ~ülak~tta teza urat a arşı an ı ar . 

tereyan eden ~?~. dostane bır şekılde AI 1 I ı F 
Vie~ok~;tiraha~:~u~::m::in•;:ı~~~ Büktimetin daveti üzerine Ankaraya dönen man ar Spanyo asına 

O ~ndeehı ~k.Bium'un Sancak mesele- Atatürh Vehlller Hey'etine Riyaset ettiler 300 asker çıkardılar ~r çar :r 1 ı tarafı tatmin edebilecek 
i . eı tesviyeyi telkin için Fransa Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz -ı muşl.B.rdır. Büyük Önder istasyonda İs· 
c:ıye ne:zaretince h<tzırlanan proje den) - Cumhurreisi Atatürk bugün met İnönü, Mar~al Çakmak, ve.killer, 

(Devarnı 12 inci sayfada) saat 1 3,30 da Ankaraya avdet buyur- (Devanu 3 üncü sayfada) 

Sancakta vaziye i · düzelmedi 1 Balkanlarda 
~ M·· h• 1 1 •• •• k Statüko 

uşa ıt er e goruşm~ . ihlal edilemez! 

teyenierin yolları kesıldırAtina gazeteten Yugo.ıav _ suıg) 
palrtı kaqıaında Türkiye. Yunanis
tanın vaziyetini izah ederken yeni 
paktın emniyet telkin ettiğini 

yazıyorlar. 

'-----------------~ Atina, 8 (Hususi) - Atina gaze· 
tele·i Paristen şu haberi almışlardır: 

«}/ugoslavya, Bulgaristanla akde
deceği dostluk ve ademi tecavüz misa

(Devamı 11 inci sayfada) 

Kuruçeşmede 
Kanlı ve esrarlı 

Fransa donanmasını Fasa gönderdi 
Almanların bu son hareketi Fransa ve lngillerede 

telaş ve heyecan uya~dırmıştır 

1 

Bir hadise lspanyada Aliler bir kasabaya girerierken 
Londra, 8 (Husust) - Almanyanın. la-r tefsirlere meydan vermiştir. İngi-o 

Evvelki gece Kuruçeşmedeki Bü- dün verdi~i cevaptan sonra, İspanya .liz ve Fransız hariciyeleri bu cevabi. 
yük Ayazmada bir cinayet olmuş, bir harome ademi müdahale meselesi yeni te!Adk etmektedirler. 

Adananın KurtulUJ Bayramına i1tirak ~den Hatayli yavrular 
(Yaııaı 12 oci aayfamızdadır.J 

kadın meçhul bir tahıs tarafından ta- bir sa:fihaya girmiş bulunuyor. Diğer taraftan, Fastan alınan haber 
(Devamı ll inci aayfadıa) Ailman cevabında ileri sürülen tart- (Devamı 3 üncü sayfada) 



2 

r 
Hergün _ .. -

Yavuz hırsızın 
Ev sahibini 
Bastırması hikayesi 

•--- Yazan: Muhittin Birgen 

~ Resimli Makale: r
Sözün 

Gülhane parkından . 
Liman Müdürü Unıunıısı 
Açık mektup , 
•------ lamet HuliHtl 

Sayın Bayım; edi 
Size evvela kendimden baJls 

Bir zamanlar bütün istanbul şeb 
kına kapalı bir saray bahçesi ~~ 
pıdan içeri gi:rme'k değil ya orı 
bile geçmekten korkarlardı. Ne 
man geçti, devir değişti. 
Kapılanın bütün şenir hall<ll'l 

dı. O zamandan beri sıkışık e~ 
gayri sıhhi yapılmış apartımaııltı 
turan İstanbullulara naçiz bir lı 

ancak meselesinin Türkiye 

kımından· gayet ehemmiyetli ve 
nazik 'b:r devreye g~nniş bulunmas ' 
nıhayet Fransanın bu meseleye 
daha dikkatle bakmak üzere göz
lerini bu tarafa çevirmesine se~ 

hep oldu. Fakat, bu çevi -
ri ·n hakikati görımek ve ona göre ye· 
nı kararlar alıp yeni istikametlere doğ
ru gitmek arzularile beraber olduğunu 
z. nnettirecek alametler, maalesef yok
tur. Bılakıs, Fransadan gelen haberler, 
Parıs mahafilinin işi guri.ıl Ü) ve mu·. 
ra ataya se,•k--etmek istediğ ni gösterı
yor. Tür · ) ede siniı le-rin son haddine 
k dar ge lmış o ması üzer ne bükü
n etın v ·) ct.ı ehemmiyetle t ki k et· 
n ek te bu undu~ı ünlerde Fransanın 
:~ derh mugala ta) a sevkettığini ve 
l r tarafL n Ajans Havasın, öte taraf
tan da Paris matbuatının gürültüye 
b •• ıyarak Turkiyen:n hudut üzerinde 
n ker toplamuı olduğunu işae ettik1e.·i
ni görüyoruz. Halbuki orta yerde bu 
tarzda b r gürültü koparmaya müsait 
b.r vaziyet bulunmadığı muhakkaktır. 
Fransız mahafilmin hudut üzerinde as
ker toplanmuı olduJ:rundan bahsedişle· 
rı, eğer herhangi bir vehim mahsulü 
değilse, mutlaka, muayyen bir siyaset 
fıkrine tebaan uydurolmuş şeyler o-l
mak nazırngelir. 

Hayatta talih ve tesadüf dedikle
ri şeyler vardır; birçok işlerde mu
vaffakıyet te bu, ne olduğu belli ol
mıyan şeylerin eseridir. Ekseriya, 
muvaffak olankıra talih1i, olmıyanla
ra da talihsiz deriz. 

Fakat, hayatı bir p:yangonun nu
mara dolabı zannetmek ve hayatı da 
bir piyango b:leti satın almaktan 
ibaret sanmak kadar büyük bir ha· 
tiı olamaz. 

Çünkü hayatta muvaffakıyetin bir 
şartı talih ise üç şartı da bizim mu· 
vaffakıyet için kendimizi hazırlama 
mız, muvaffak olmak azmiyle çalı~
mamız ve muvaffakıyetsizlik zaman 
larında düşmememizdir. 

te bulunuyorum. Havasızlıktaıı. ge 
yüzü görmemekten bunalanlar }lS te 
labilmek, güneş yüzü görebıl!11 da 
bana koşuyorlar. Çünkü ben bU 
pabilecı:ık tek bahçeyim .. 30 

* Türkiye dünyanın en sağlam ve en 
hakiki sulh dostudur. Herhangi bir da
vayı sulh yoHyle halletmenin imlkanın 
dan bütün ümitlerini kesmedikçe ceb· 
ri bir harekete hiç bir zaman taraftar 
olmaz. Bu meselede de henüz davanın 
sulh yoliyle halledilmesi imkanları or
tadan blkmamış ve iş Mil1etler Ce
miyetinin ruznamesirne girmiş bulun· 
duğu için bugünden yarına askeri bir 

Jlütehait yarış at1 
Hiznıetkarından 
Yenıekistiyor 

hareket yapı.lmasını fcap edecek bir se Resmini gördüğünüz at Irlandcı at 
b~p yoktur. Buna mukabil, hududumu 
ztın öte tarafında müstemlekeciltr yarışlarında uzun seneler birincilik 
tarafından yapı1makta olduğu her gün kazanmış Greyboy isimli bir hayvan
gözümüze çarpan, tahrıkat karşısında dır. Şimdi mütelreittir. Ahırında otur· 
\ azıyeti olanca aıezakeliyle tetlkik ve mak ta ve karnı acıktığı zaman çanı ça
mütalea etmek te bızım hem hakkımız, larak kendisine yemek getirilmesini 
hem de 'alıfemi2ldir. Şimdiye kadar istemektedir. 
'türldye bu vaziyetin tabii icaplarının Sovyetler ve viiamin 
haricinde hiç bia-şey yapmamıştır. Bu- G I S I B. rw · '{ ·ı 
nunla beraber U'tirkiye, davasının mu· eçen ~ı .ovyet er. . ır ıgı · ~1 ~ • 

vaffaıklyetle neticelenmesi için hangi yon do.z vıtamın ((~>> ı~tıhsal etmıştı; 
~ oidan gitmek icap ederse o yo dan ai· bu yıl ıse memleket ın şımal m ın tokası 
d~ce:kıtir. Vaz{yetin fe\ıtkalade ciddi ~ 1 için çok lüzumlu olan bu antiskorbit 
nazık olduğunu bilmek ve b 'naenalevh maddeden ];j milyon doz ihzar edile
her türlü ihtimalleri gözönünde t~t- cektir. 
makla beraber Türkiye, nihai kararJa· Malum olduğu üzere, vitamin «Cu 
ı-ı almakta, dünya karşısında teenni ilc şimdiye kadar bazı ağaçların yaprak
mükellef bulunduğunu takdir etmiye· larından istihsal edilmekte idi; şimdi 
cek bir devlet te değıldir. Bunun için ise daha kuvvetli ve müessir olarak ve 
Fransız matbuatının yapmaJ..-ta olduk- ayni ?.amanda daha lezzetli olarak !'a
ları gürültüden ve mugalatadan dola- bani gülden alınmaktadır. Memleket 
yı son derece tcessüf etrn rnek elden 
gelmiyor. Çünki.ı bu nevi tahr.l{iıl dahilindeki bir çok karemela ve ben-
sulh ve sükıin iç:nde ,.e hak ve bon fabrikaları, vitaminli karemela 
ada'et prcnsıpleri dahi 'nde ha. ve bonbon imaline başlamıştır. Yita
ledıimesi ıçin henüz bütün ımkiııı~a- min <ıCn nin istihsalini fazlalaştırmak 
rın zail o1 madığı b'r zamanda, süklına üzere, Leningradda bir ve Moskova 
mühtaç olan sinir'er büsbütun ger -1 civarında Şolkovo'da bir iki fabrika bu
cek bir tesir yapmasından hakk vk is için tadil edilmiıı. faaliyete başlcımı~-
korkulabılir şeylerd ndir. tır. Şolkovo fabrikası, aynı zamanda, 

G * i neşvünemayı kolaylaştıran vitamın 
d d

erek Franshız ~katbuatma, gerek hu «A)) istihsaline de iptidar eylemiştir. 
u umuzun er ı ı tarafmda da son l'k b 

derecede gerginl'k · d b 1 Antieaşidik hassalara ma ı ulu-
ı ıçın e u unan . . . . aı· · · d M 

Tiirk efkiırı umumiyesine şunu 6öv i- nan· «Dn vı.ta~ını ı~ ı ıçın e os-
yebi1iriz ki Sancak meselesi Türklüğün kov~~ .Y.~.nı .~ır. ~a_!?.:.!k0.u.r~~-u~tu!.: 
istediği ve Türikiye Cumhuriyetmin ta- terihiz. isterlerse Fransız müstemleke
savvur ettiği hal netices·ne mutlaka cileri telaş edebilirler, bu da onların 

~-----------------------------» 
HERGUN _!IR FlKRA 1 
"Ali Paşa benim , 
Öküz Mehmet Paşa, Sadrazam 

Ali Paşanın konağına gitmi~ti. Pa
şa henüz haremdc idi. Ôküz Meh· 
met Paşaya biraz bekleruPsini ric-a 
ettiler. Öküz Mehmet Paşa yalnız 
başına oturdu. Biraz sonra içeri u
fak tefek bir adam girdi.. Öküz 
1\lehmet Paşa bu adamla ötedPn be 
ridcn konuştuktan sonra: 

- Siz de Ali Paşayı görmek için 
geldiniz değil mi? 

Dedi, ufak tefek adam cevap Ner
di: 

- Ali ·Pasa benim. 
Öküz Meh~mct Pıışa hoynunu bük 

tii: 
- Sizin Ali Paşa olduğunuzu öğ· 

rcndiğim gibi, sayenizde birşey da· 
ha öğrendim. 

- Neyi öğrendiniz? 
- Bana da niçin Öküz Mehmet 

P şa dediklerini! 

·------------------------· 
a Yp ı lması kadar 
TaşınnıaNı da 
Güc bir baş 
Londrada yeni 

ve çok garip sa~ 
tuvaletleri türe
miştir. 

· 17 inci asırdaki 
saç şekillerini an• 
dıran bu tuvalet· 
ler bilhassa zen
gin kızları arasın• 
da hayli rağbel 
uyandırmıştır. 

Resimde gördü· 
ğünüz bayanın 
başında tamarn 
~.)0 bukle vardır. 

Yapılması ka
dar taşınması da güç bır baş, değil mİ) 

Görülmemiş bir hortum 
Cenubi Afrıkada Keyptaun lima

nında dehşetli bir kasırga kopmuş ve 
o sırada vücuda gelen bir hortum de
niz kenarındaki tarlaların birinde ça
lışan beş köylü ile sekiz öküzü hava
landırmış, iki yüz metre öteye atmış-
tır. .,...-w·------· ....._..._ 
hakkı dır. 

:Muhittin Birgen 

Anıerikada 
Hırsızların sicllleri 
Nasıl tutuluyor? 

Amerikada haydutların fişleri çok 
muntazam bir surette tutulmaktadır. 
Her hapishanede husust surette yapıl
mış dairelerde mahkumların siciline 
mahsus gözler vardır. Bütün mah
kumlar da numara aahibidirler. 

Hükumet geçen senedenberi sicil 
kartonlarını değiştirerek mahkumla
rın numaralarını otomobil plaknları 
gibi ateşte yanınıyan bir madenin Ü· 

zerine koymaktadır. Şimdiye kadar 
fnahkumlar bazı yerlerde yangın çıka· 
rarak bu sicillerini yakmışlardır. 

Resimde bir sicil memuru madeni 
plakaları sıralarına yerleştirirken gö
rülmektedir. 

Dünyanın en çok çocuk 
doğuran kadznları 

Litvanyalı kadınlar dünyanın en 
çok çocuk doğuran kadınlarıdır. Ora-
9a bir batında tek çocuk doğman pek 
azdır. Ikiz evlat doğurmıyanlara adeta 
garip nazarla bakılıyor ve bu kadın
lar kısır telakki ediliyormuş. 

1 n:J3 de üçüz doğuran bir kadın, 
son günlerde de ikisi kız ve ikisi er
kek olmak üzere bir batında dört ço
cuk doğurmuştur. Gocukların babası 

bu fırsattan istifade edreek dördüzie
ri seyre gelenlerden dühuliye alınağa 
başlamıştır. 

* · Dün bana zayıf yüzlü, çeli!11 
ı-s cutlu bir genç adam gelmış, . 

1-erimden birine oturmuştu. Elıtl 
gazete vardı. Giderken gazete) i 
mı.ş gitnnişti. Şöyle göz ucuyle 
yım dedim.. Ne göreyim, bir~ 
gö?Jl.erime inanamadım. Havad 
rar tekrar okudum .. Meğer bu se 
nim önümde büyük antrepolar 
maya karar vermi§'Siniz. DoğrU~ 
nu !hiç ummazdım. Gerçi liman 

1 trepo için en iyi yer b~nim kı)'ı 
dır ama, i:nsanlarının sayısı sel\ 
bine yaklaşan şehrin bir tek bBçıı 
ne kıyımanız doğru mu? Pa~atcs 
lannın biT nebze istiro.hatin: te~ 
rnek için insan vücudunun istı~'~ 
ni sel'betme:k size yakışır mı? 
ben sizden oradaki antrepocuklll. ~ 
le kaldırılmasını ve biraz dahB Ili 
layabilımemi isteyecektim. Artık 
rarınız üzerine bu ihs ı m ıstcrı 
vıazgeçtim. Bari daha fazla gölge e 
yi n! 

.......... 
Biliyor nıusunuz ? 

ı - Macar·Kralı Samuel Ab9 

tarihinde Krallık yapmıştır? 
2 - İkinci Katcrınin son i; 

kimdir? 
3 - Vdl.'ga nehrinin uzunJI.l 

kadardır? 
(Cc va ılları yarın) ) 

(Diinkü sunllerin cevaphıtJ 
··r ı - Meshur Türk reformnto 

zimatçı All Paşa İstanbulda dO 
56 ·yaşında ölmüştür. . 

2 - İsviçredeki Zurih göiüntııı 
lu.ğu 40 kilometredir? 

k ·~ 3 - V:oh nehri Çekoslova C) 

Karpatlardan doğar, Tuna nehrı 
rışarak yeni bir kolla uzar. tl 
400 kilometredir. 

./ 

Çiç~kl~r:~ ~:bu~u:ız J: 
aliıran timsah cidert 

··h! Bir Alman kimyageri nlll 
kcşifte bulunmuştur. Bu keşif 
sinde artık parfümeri sahasındB 
kullanılmıyacaktır. Bu kimyBS~ 
zaran timsahın kara ciğeri bnıı 
vi maddelerle muamele edildı 
dirde istenilen herhangi bir ~ 
tabii olarak elde etmek imkull1 

maktadır. 
Alman kimyageri timsah e." 

için Afrikaya hareket etmiştir· 

J ktısadi buhrana kzı 
giden balıklar 

vara.caktır. Fransız matbuatının dünva ==========================:::~:==:========:::::ıo:=-========= Buhrandan Brezilya 
efkannı aleyihiımizde tahrık için s;r- r -, 
!ettiği gayret beyhudedir. Kendı dava- ı· S TE R ı· N A N ı• S T E R ı· N A N M A '· hayli müteessir olmuşlar, ve 

atlarının çok düşmesine nıall' sını dünya efikarı •karşısında hakkiyle 
müdafaa etmek için Türki'-'enin de ka- h f1 . zdıkl k"- d b k . . için bu sene dahi bir kaç sell 

J 27 y;llık evsahibi olan ve rergi dairesine ödenmemiş ATap ar en ille ya arı şu agı ı eve ıra ıp gıtmış- tatbik ettikleri usul vechile 
fı vasıtaları bulunduğu gibi bu mem· borcu bUlunmıyan, yalnız 936 bina vergisini henüz verme lerdir: 
le'kct bu davayı tahakkuk ettı.rmenı·n d.. ·k · .ı Not llesa ı 54 936 .. enes b' na ve...aı·sı· denize dökmegw e karar vernı miş bir arkadaşımızın evine un ı i vergı memuru geı· « • p numarası : ., ı ı ·b • 

Yolunu bulmaktan ~ı·z de degwı·ı(ıı·r. Ft=ıtma Sultan mahallesı· 1728 kuruştur Haciz kararı Fakat bu sene denize dök "'" miş, hadz yapaca!klarını söylemif.erdir. Evde bulunan ' · · 
Fransa matbuatı, istediği kadar m • kadınlar, haczın henüz verilmemiş olan 936 bina vergi- vArdır. Yarın saat dokuzıda para Çapa şubesine gel.mez- venin, memlekete zarar 
ne\';ra ve mugalata yapsın, dünyanın ·si ho.rcu için yapılacağını öğrenince: se eviniz çilingiırlc açılacak ve eşyanız haczcdilecektir. şahede etmişlerdir. FilhakikB 
müstemlekı:ılerine sığmaya n Fransız Şifahen tebliğ o un ur. 7jl /9 3 7. İcra memuru.» nin cofeine tclıammül 
müstemlekecileri, bu iküçük Türk top- - Buyurun, girin diye kapıyı açmışlar, fakat: Bu kağıt ma.tbaamızıda mahfuz.dur. Arap harfleri ile balıkların hemen hepsi zeh

1 rağına istedikleri kadar hırs ve iştiha - Bizim 'bildiğimiz 24 saatlik bir mühleti- vardır bu yazılmış olan, al1ında mühi.ir ve imza bulunınıyan bu 1 ölmüşlerdir. ·sao Polo civarırı"' 
ile göz diksinler ve ev sahibinin gayet işin, cümlesini de ilave etmeğe lüzum görmüşlerdir. kağıdm tebliğ makamına ka im olacağına, ıfadenin rı:ısmi ı yolcuları milyonlarca balıö .. ın 
tabii olan müdafaa hakkını bastırmak O zaman memurlar _ lbe'lki de yanlarmda polis ve ma- bir memur ifade;i oJdu&runa biz inaaımadık.. Fakat ey zerinde ölü olarak vüzduk 
üzere istı:ıdikleri ilmdar mugalata yap· halle mümessrli bulunmatlığı için - içeri girmemişler, kari sen; 1 müslerdir. Balık ziv ·nınııı j( 

sınlar, gene iş olacağına varacak, San- 1 S TER 1 NA N 1 S T E R 1 N A N M A ! 'rından çok daha 
cak mutlaka hürriyetine kavuşacakhr. 
Biz bundan emin olduğumuz için müs- L .J mf'kte imiş. 
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9 İkincikanun ' 

Konservatuarda 
ihtilat bir türlü 
ha lledilemiyor lspanyol F asına n ar 

300 asker çıkardılar 
Tahsis edilen 2000 liranın 

tevzii isteniliyor 

sa donanmasını F asa gönderdi 
Alınan arın hareketi Fransa ve İngillered e telaş uyandırdı 

1 
.~Baştnrafı 1 inci snyfacln) Haber teyit ediliyor Alliıanyadan İspanyaya mühim mi..lt • 

ere .?ore, son zamanlarda Alman harp Rahat, 8 (AA.) -İyi menabiden alı darda harp malzemesi ve ihtisas kıta· 
gemııeri Tan ı· ··· ı d ı· 1 1 ' edi1 ·~~,. t b ca ımanını sık sık ziyare· nan haberler, son gun er e spanyo arı sev~ ı mı'i'~. 
d aşla:nış ve Alman bahriye erkanı Fası limaniarına takriben 300 Alman Harp vaziyeti 

aFyerhlerle temaslarını çoğal'tmıştır. askerinin çıkıruş ol'duğunu teyit eyle· Salamanka (Resmi tebliğ) - Mad· 

300 
r~~ız memba1arına nazaran, 200 • mektedir. rit cephesinde kıtaatımız Pozuelo ve 

~ıden ibaret bir Alınan kıtası İs· Diğer taraftan Mellilla civarındaki Humeira mevkilerini işgal et.mi~er ve 
ranyol Fasında karaya çıkmış ve faa- demir roadenini Almanlar büyük bir mühim mikdardn ganimet elde etmiş· 
lJ'ete koyulmu.'2tur. faahyetle işlel'ınektedirler. lerdir. Kırk milis safiarımıza iltihak et 
Alınanların bu harek t' . d' .1 ingı'ltcrenin alakası n"li'~ttı'. taki e ını en ışe ı e ··~ P eden Fransız h"k· t' 1111.d Londra, 8 - Reuter blidiriyor: İn· Casa del Campo'da kızılların yapmış 

n· d u ume 1, .nN e-ı .. sk .. ız onanmasınd b' giltere F ki vaziyeti tetkik etmekte olduklan mukabH bir taarruz pu ·ur-
Tancaya h an irkaç zırhlının dı·r. Fransa hük1ım1'ti Fas hakkında tülmü~ür 

areketini el'llretmiş ve Fran- --rr 'l' • . . ız Fasında da b • . topladığı malfunatı ingiltereye bildir- Madrit, 8 (AA.) - Gijondan bıldi-
ıştır. azı askerı tedbıl'ler aL miştir. Londra hükUmeti bir taraftan diriliyor: Puetro del Pantonu işgal et· 
Fransız h"k• . kendı mümessilleri vasıtasile yeni ma miş olan hükumet kuvvetleri, bir çe-

ti li'ranko h~~metı, ayrıca, bu vaziye 1\ımat alınağa çalışmaktadır. virme hareketi yaparak, epey mühim. 
etmiş ve F umeti ~ezdinde protesto Almanların ynrdınu sev~{ülceyş ıno'ktalarını teşkil eden So· 
l~elen· askta ~ebı askerlerinin yer Paris, s (A.A.) - Journal gazetesi- to, Jocalde, V:illa Lescanos köyierini i§· 

ne at'ıyY .. · ceğinı b.,._,. . . en musaade etmıye nin Berlinden aldığı bir habere göre Al gal etınişlerdiir. 
· ı.ıuırmıştır · d ı 

Fra 
İstanbul Belediyesi Konservatuvarı· 

nın mühim bir sarsıntı geçirmekte ol· 
duğunu, profesörlerden bazılarının is
tifa ettiğini yazmış ve meselenin halli 
için çalışı'ldığını bildi:rmiştik. 
Öğrendiğimize göre, bir para tahsisa 

tının tevzıi yüzünden doğan bu ihtilfıf 
henüz halledilmemiştir ve edilecek gi
bı de görünmemektedir. 

Meselenin içyüzü şudur: 
Altmış talebeden ibaret olan Konser 

vatuar orkestrası, muhtelif profesörle· 
rin idaresi altında senede altı konser 
vermektedir. Bu !konserler için, beneri 
ne bin lira olmak üzere bükılınetçe altı 
bin lira tahsis edilmiştir. Konserler 
verHdikçe, tahsis edilen paranın gerek 
orlkcstra şefi, gerekse talebe arasında 
muayyn bir nisbet dahninde tevzi edi1 
mesi icap etroektediT. 

HaLbu:i şimdiye ikadar iki konser ve 
rilmiş olmasına rağmen, her nedense 
para tevziatı yapı1mamış'tır. 

Oıitestra şefleri bu hususta Konser -
vatuvar direktörlüğünün nazarı dikka
tini celbetmişler ve tatmin edici bir ce 
vap alamadıklarından istifa etmi~ler -
dir. 

Ingiliz hük• : man makamatı, Italyanın yar ımi e, Asiler hemen hemen hiç bir mukave 
reya llllleti de isanyol Fasında Franko kıt'alarının iki ay içinde mu- met göstermemişlerdir. Asi topçusu 

dan ta~i~ bu h~iseleri pek yakın- zaffer olmalan için büyük gayı-etler Oviedo yakininde Buenavista mevkile· 

Bazı arkadaşlarınuzın tekziplerine 

~ ektcdır. sarfedecektir. Bu son günler zarfında. rini bombardıman etmiŞtir. 

e 1 span ya hadiseleri ve 
devletler arasında nota 
muharebesi 

e Norveç te harp 
tehlikesine inanıyor 

Y a.zan: Selim Ragıp 

•spanya hadiseleri knnjısında dev · 

Iletierin vaziyetini aydınlatmak ve 
bir ihtila.t tehlikesinin önünü almak 
iddıasıle İngiltere ile Fransa, İtalya 
ile Alınanyaya birer nota verdiler. Bu 
nota1nrında, İspanyaya giriş ve çıkı • 
şın sıkı bir kontrol altına almmasını 
ve bu suretle bir Avrupa har bi tehli
kesinin önü almabıleceğıini kapalı bic 
lisanla anlattılar. Muhataplnrdan Al
manya cevabını verdi. İtalya da, ya 
verdi veya vermek üzeredir. Bu sü • 
tunlarm vaz'ı gayesi, şu veya bu ideo
lojinin müdafaası değildir. Fakat muh
teviyatı şimdilik mücmel surette ak • 
seden Alman notasının keskin saraha· 
ti de büyük bir tehlikeyi önlemek isıil
yen ilci büyük devleti ağır itharn al • 
tuıda bıraktığı için, hadısenin dikka· 
te değer mahiyetine işaret etmek is • 
tiyorum. 

Bugün Londrada, İspanya işlerile 
me.şgul olan bir lromite vardır. Alman· 
yanın mütaleasına göre bu komitenin 
vazifesi nihayet bulmadan veya bu 
komitenin oczi .sabit olmadan, harici • 
yelerin birbirlerile müzakereye giriş -
m~eri fuzulidiT. Bu, birinci noh."iadır. 

~~1 Lehistan ve Bogw azlar 
D f M 

1 
Avrupaya 16 genç 
Tahsile gidiyor 

Ankara, 8 (Hususi) - Adiiye Veka· 
leti narnma Avrupaya gönderilecek ta
lebeler arasmda yapılan müsabakada 
9 genç kazan.m.ıŞır. İsimleri §Unlar .. 
dır: Bülent, Naci, Salahattin, Muhsiıı, 

rağmen, orkestra şeflerinin istifası mü 
nakaşa kaldınnıyan bir !keyfiyettir. Bu 
gün, Konservatuvarda orkestra prova
larının tatil edildiği ve talebenin de 
kapıdan geri döndüğü ayni derecede a~ 
cı bir hakikattir. 

Atatürk dün 
Ankarada 
Tezahüratla 
Karşılandılar 

likinci nokta da şudur: 
Madriddeki k1zıl hükfunet hariçten 

silfı.h ve gönüllü yardımı gördüğü 
müddetçe bu iki deVlet fazla ses çıkar· 
mamıştır. Fakat asi Franko hükumeti 
de ayni şekilde yardım görünce, bun· 
lann hassasiyetıi artmıştır. Bu sebeple, 
A'lınanya, bugünkü vaziyetin evve.ı.a 
eski haline irca ve yeni yeni t~birle • 
rin ondan sonra alınmasını istemekte. 
dir. 

ılt t ği~; tr: r;ıuk~~elesinden Lehistanzn da istifade edece-
terı azr hukiimetimizin teminatı Varşovada derin 
ge e 

bir memnuniyet uyandırdı 
tı V J.Jıl arşova 8 (A A 

/ lansı bildiri . · .) - Polanya a- dünya denizlerinde hemen hemen hiç 
Ragıp, Orhan, Nami, Emel, Necdet. 

? 
Yarı Y~r' görünmediği 1913 denberi ticaretimi-

resmı gazete P ) k d' k' . . . . d' ·ı d ~. . Boğa 
1 

o s a ıyor ı: zın vazıyetı şım ı tamamı e egışmış 

bir şekil;ea: ~eselesinin halli, samimi bulunmaktadır. Bu .itibarla, denizcili
Ietler tarafı ~ pe~er olan bütün dev- ğirnizin yeni Boğazlar statüsü karşı· 

n !.! Yetle k b ın an buyük bir memnuni- sındaki menfaatlerini temin etmek en· 
a u edılrn' d' · d" ·· 1 k b ... miş ba w} ı .. ış, Ve tecrübe edil· tşesıne UŞIDUŞ O mamız pe ta ll 

nJt.l l 8 ar n T urkiyeye bağlı olan Po- idi. Polonyanın da muahedeyi imza e-

Ziraat Vekfıleti nanuna Reşat, Hak· 
kı, Feb:mi, Hakkı, Celfdettin, İktısat 
V ekaleti nanuna da Seyfettin ve" Ce
malettin müsabakayı kazanmışlardır. 

Umumi müfettişler mali 
meseleleri görüştüler 

(Ba~tarnfı 1 inci sayfada) 
mebuslar ve kalabalık bir halk kitlesi 
tarafından hararetle karşılanmışlardır. 
Atatürk kendisini ıkarşılayanlara ayrı 
ayrı, iltifat etmişlerdir. Büyük Önd~r 
çoşkun alkışlar ve cVarob sesleri ara· 
sında dlomobillerine binerek Çankaya
ya gi tmişl'Cidir. 

Almanyanın isteğini yerine' getir 
rnek mümlkün olnmıyacağına göre, bu 
rnüzmin vaziyet te, ya iki taraftan bi • 
rinin kat'i galebesi veya bir Avrupa 
harbinın hiç beklenilmiy.en bir zaman· 
da patlak vermesile nihayet bulacak • 

t~r~yada sempati akisleri uyandırrnış· den devletlerin hukukundan istifade 
tır. 

Netice ne olursa olsun, hadisatın ın-
M edeceğini temin etmekle, Türk hüku-

l~~;~ ğaz.İar~:rn~fih, deniz ticaretimizin Bo· meti, merd Türk milletini ve onun 
dC' zı .. h kı ınenfaatleri bakımından ha· Büyük Şefi tarafından elde edilen 

za şup eler baki kalmıştı Biz ne Lo· meşru haklardan doğan sulh eserini 
na, ne d M . • . iştirak e ontrö müzakerelerine Polonya menfaatlerıne de teşmil et-

etrnedik, fakat bayrağımızın miş bulunmaktadır. 

Ankara, 8 (Hususi) - Umumi 
Müfettişler bugün Maliye Vekili Fu· 
at Ağralının i~tirakile bir toplantı yap
mışlardır. Toplantıda Umumi Müfet
tişiikiere ait mali meseleler görüşül
müştür. Yarın Maarif meseleleri de 
görüşülecek tir. 

Ankara Ziraat Enstitüsünde 
konfernaslar 

Ankara, 8 (AA.) - Cenubi Anado
luda seyahate çıkmış bulunan Atatürk 
hükumetin daveti üzerine bugün saat 
13,30 da Ankaraya avdet buyurmuş ve 
Çankaya köşkünde İcra Vekillerine ri
yaset etmiştir. 

kişafına intizaren, ben, bu ibret veri· 
ci ınok'taya böylece pannak has 
mak'tan kendimi alamadım. 

* t 
Bir müddettenberi Norveçten gelen' 

hnberlerde de sıkıntılı bir mahiyet var. 

;;] 

İ s k a n d i n a v· 

Aın "k t erı anın yeni sene Türk - ran müşterek Tokat memleket hastanesi 
rontken mütehassıshğı 

veç ve yanın bu çalış • 
ehllkesl kan memleketl 

bütçesi gümrük idaresi 
Yaşington 8 (AA) R . . .. Ankara, 8 (Hususi) - Iran tran-

hur Ruzvelt ye . . ·b.-:- . ehısıkcukm· sit yolu üzerinde Gürcü Bulak'ta İrnn J da b nı sene utçesı a ın· .1 .. k tl . ugün k d ı hükfımetı e muştere bir gümrük i da· 
iğefl tnu~tur. ongre e beyanatta bulun· resi kurulmasına karar verilmiştir. 
..... ı·ı·L• Gümrük kurulacağı mevki Türk • 
... 1' Yeni b·· 1 ı. I 

Ankara, (Hususi) - Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğü kış sömestri zar 
fında verilrnek üzere 1 5 konferans ter 
tip etm~r. Konferanslar her hafta cu~ 
ma günü saat 17,5 ta enstitünün me
rasim salonunda verilecektir. İlk kon· 
ferans Doktor Kadri Bilgiemre taTa· 
fınd:ın cyumurta hasılatı, muayenesi, 
ve yumurtanın gıda olmak itibarilc e
hemmiyeti» mevzuu üzerinde verilmiş 
tir. Gelecek hafta Doktor Dix tarafın· 
dan «Türkiye ziraatinin vazifeleri» 
mcvzuu üzerinde ikinci konferans ve· 
rilecektir. 

Tokat (Hususi) - Diyarıbekir 
Memleket hastanesi rontken rnütehas
sısı doktor Şefik Aktüs Tokat Memle
ket hastanesine tayin edilerek gelmiş 
ve yeni vazifesine başlamıştır. 

de, Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında bir harbin çı • 
kabilmesinden endişe ediyor. Bu tak· 
dirde, bu iki büyük devlet için Baltık 
denizi ve bu denizin, bilhassa Botnl 

(Devamı ll inci sayfada) 

d' utçe muharnrnena~ı varidat ran hü~iimet eri murahhasları tara· 
şidf Yef 1 milyar 291 milyon dolar ve ma~ fından tayin edilmiştir. ' 
In ~ ta 1 a tı ·ı yaS' B ını Yar 158 milyon dolardır. 

n..rı ~ unun 991 mil ·ıı· "d f ~-· tah · yonu mı ı mu a anya 
dildi sıs edilıniştir. 

r ~c tilist.~nde tahkik heyetine 
ınuşkfıla t gösteriliyar 

Kud· ra _us, 8 (AA.) -İlk, erdıği karn-

pa 
rar,ırn n Krallyet t.ahkik komisyonu 

zar ı .. . 
c kt RUnu Filistinden aynlmıva· 
ın t ır. Bunun sebebi yüksek Arap ko· 
dı ı ının uyw,mak hususunda göster

tnu .kuluttır. 

68 kaçakçı yakalandı 
Ankara 8 ( ç·nd .. ' .. A.A.) -Geçen bir hafta. 

lngilterede bir haftada 325 
kişi gripten öldü 

Londra, 8 - Bir müddetten beri Lon 
drnda şideletli grip hüküm sürmekte
dir. Geçen hafta Londrada ve İngilte
re ile Gnl'in d ğer büyük şehirlerinde 
gripten 325 kişi ö1müştür. 

Vaiz ve dersiamlar kanunu 
.Ankara, 8 - Bugün Mecliste 1936 

mali yılı Vakıflar müdürlüğü bctçesın 
de 44 bin küsur liranın münakalesine 
dair kanun ile vaiz ve dersirunlar hak~ 
kındaki kanun laymasını müzakere ve 
kabul ~tmiştir. Meclis Pazartesi günü 
topla oacakıtır. ------
Meşhut cürüm davaları 

.... ------------------
Akdeniz ililafının metni -

Yunanisiana bildirildi 
Atina, 8 (Hususi) - İngiliz - İtalyan 

Akdeniz itilafnamesinin metni Yunan 
hükfımetine tebliğ edilmiştir. 

Jeoloji kongresi 
Ankara, 8 (Husus!) - 937 sene

sinde Moskovada toplanacak olan J e· 
ololi kongresine hükumetimiz narnma 
mu;ahhaslar iştirak edeceklerdir. ç çı 1 ~ıntuk muhafc1za örgütü, 68 ka 

lo nh 28 ki to gümrük kaça ğı, 7 70 ki 
ğ lı 3n.c.a:_ k ça ı, 778 defter sigara ka· 

~r i 
2 

42 Niirn hayvanı 32 gram 
ın t r 1 e 5 k çakçı hayvanı ele geçir· 

An'karn, 8 (Hususi) - Karoutaya ge 0'yarıbekir hasta . . . 
len bir lô.yıha ile rneshut cürüm dava- ı QBSI ıçın 
larının sür'atle intac~ı temin için Ad- mUbayaat 

ltalya-;-Milletler Cemiyeti 
Cenevre 8 ( 

rin tatb' .' AA.) - Zecri tedbarle-
olnra-k :~nd:n beri İtalyanın ilk defa 
miyeı· Kanunusanide Milletler Ce 

ının mesa· · · · nedilın . ısıne ıstu-ak Pileceği zan 
e'ktedır. 

liye teşkilatının hfıkim ve kfitipler kad Iki, üç ay evvel yanan Diyarıbekir 
rosu geniŞlet.ilmiştir. Nümune hastanesinin yeniden yaptı· 

Ankarada kar yağıyar 
Ankara, 8 (Hususi) - Soğuklar 

tekrar baş göstermiştir. Sabahtan baş
layan kar geç vakte kadar devarn et
miştir. 

n lması işine devam edilmektedir. Has· 
taneye ltız.ım olan 20 bin liralık ecza 
ve alatı tıbbiyc ile diğer bazı malzeme 
Istanbuldan rnübayaa edilmiş ve ""sıh· 
hat Müdürlüğü tarafından DiyarıbelU
re sevkolunmufhlr. 

..... 

[Sabahtan Sabaha l 

Kadınlara güleriz. Şapkalnrına 
tüy dik'tiler, saçlannı altın ırengine 
boyadılar, ayak bileklerine zıincir 

taktılar diye .. 
ŞaPkanm üzerinde ha tüy olmuş, 

ha çiçek. Farkı yoktur. Fakat ma • 
dem ki tüy koymak moda ohnuştur. 
Kadın ruhu bunu yapacaktır. Mo -
da denilen şey insanlığın duyduğu 
bir değişiklik ihtiyacıdır ki yemek, 
içmek kadar kuvvetlidir ve kadın • 
lar erkeklerden fazla gel geç tabint. 
li olduklan için onların modası mev
sime göre şeklini, rengini değiştirir, 

Bunu tabii görmeliyiz. 
}~akat moda yalnız kadın şapka • 

larının tüyünde ve yahut kadın saç· 
larının renginde midir? 

Sirayeti görenekten ibaret olan 
modayı, dikkat edersek, hayatunı -
zın her parçasında görebiliriz. 

Bizim küçük belediyelerimiz.in 
paıik merakı bir park modasırun 

tabii neticesi değil midir? 
Sokaklarında iki metre kaldırum 

olmıyan kasabalarunı:OOa gördüğü -

Tüg ve park 
müz pahniyeleri, rengarenk çiçek · 
leri, fıskiyeli havu:ıiları ile o mükel· 
lef. parklar, bahçeler nedir? 
I~me suları olmıyan, kanalizas • 

yonları yapı1mıyan, ana caddelen 
açılmıyan küçük kasaba belediyele
rine büyük masraflarla park, bahçe 
yaptıran bcdii ihtiyaç mıdır, yoksa 
görenek m'bodası mıdır? 

Ben öyle zannederim ki bedii ih -
tiyaç, maddi ihtiyaçtan sonra gelir. 
Dahiliye Vekilieti de bu fikirdc ola
cak ki Amadolu içinde alıp yüı"liyen 
bu palik modasına nihayet vermek 
içi~ yeni bir emir! belediyeleri 
planlı ve me•odlu iş yapmağa ve 
her şeyden cv,.. mahalli ihtiyaçları 
karşılamağa mecbur etti. 
Doğrusu da budur. Kadın şapka • 

larına dıkilen tüyler belki bir çoğu· 
muzu güldürür. Fakat bazı kt.içük 
kasaba belediyelerinin modaya uy · 
mak gayretile yr.ptıkları parklara 
sokaklarında dolaşan kuvunlar bile 
gülüyor. · 

Biirhnn Cnhit 

.... 
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G i G L 1 ·nin 

J1alk Opereti 
Dahili ve V e kaleti Maksim 
bardan çıkarılması hadise

sinin tahkikını emretti 

Maksimbar sahiplerile Halk Opere
ti arasında bir ihtilaf çıkmış, bunun ü
zerine Halk Opereti artistierinin Mok
simi terke mecbur edildikleri yazılmış
tı. Hadise, Dahiliye Vekaletinin naza
rı dikkatini celbetmiş, tahkikat yapıl
ması vilayete bildirilmiştir. Vilayet 

tahkikata başlamıştır. Bu günlerde ne
tice Vekiilete bildirilecektir. 

lktısat Fakültesinde 
Ohunacak dersler 

İktısad F okültesinin fi şubatta ted

Kömür ameleliği 1 Kadın dolandırıcı 
Yapacak Kurbanlarını kandınrken 
Mahkumlar kendi~i'!~ i~ra memuru 

susu verıyormuş 
Ilk grup yakında 
Zonguldağa gidiyor 

Huriye ve Hayrjye isimlerini de 
taşıyan Aliye isminde bir kadın yaka
landığını ve bu kadının bir çok dolan
dırıcılık vak'alarının faili olduğunu 
yazmıştık. 

Aliye dolandırıcılıklarını kendisine 
İcra memuru süsü vererek yapmıştır. 
Ben İcra memuruyum diye evine git
tiği Mustafayı: 

En gUzel. ve en son temsili ve sinemanın bir şaheseri 

SAADET iM SENSiN 
(Du Bist mein Gluecı..) 

Filmi;: n~:~amuss mAmRm"A vyuh;iş;:m::,:;;' ~~= 
Bütün seyircilerin takdir ve rağbetini kazanıyor. 

lıaveten : FOX JURNAL son dünya haberleri. 

Bugün S ü M E R Sinemasmda 
2 büyük film birden görmeğe gidiniz. 
FRANZ1SKA GAAL'ın bu senenin yegane 

ALTIN KELEBEI< 
filmi ve hiç görülmemi~, tüyleri ürperten 

HO RTL AK 
~-• Dehşet ve esrar filmi. llaveten FOX YENİ JURNAL 

Adiiye Vekaletinin Zonguldakta 
bir «mıntaka hapishanesi» tesis etmek 
tasavvurunda olduğunu yazmıştık. 

Mıntaka hapishanesinin tesisi işine bu 
günlerde filen başlanmak üzeredir. Bu 
işe memur edilen Bursa Müddeiumu
misi Cemi} şehrimizdedir. İstanbul 
hapishanesinde tefrik edilen mah
kumların bir kısmı mumaileyhin bera
berinde bugünlerde Zonguldağa hare
ket edeceklerdir. Giden mahkumlar o-

- Evini haczedeceğim diye kor
kutmuş ve haczi bir müddet tehir et
mek için 17 lira para dolandırmıştır. 

İbrahim isminde birinin mahkeme har- Ada çamlıkları 
cı olarak öderneğe nıahkum olduğu 

~-.. Korku ... Heyecan ... ve 
dehşet filmi 

parayı tahsile geldiğini söyliyerek :i2 Sahipsiz kaldı 
lirasını, bir başka Mustafanın 62, Müs 

rada kömür ocaklarında çalışacaklar· 
risata başiayacağını yazmıştık. Bu se- d 

ır. 

Sevenlerin nazarı dlkk 

ALKAZAR ne fakültenin yalnız birinci sınıfı açı
lacaktır. Bu sınıfta okunacak dersler 

tesbit olunmuştur. Bu dersler şunlar
dır: 

Türk hukuk tarihi, hukuk başlan
gıcı ve tarihi, umumi iktısad teorisi, 

Türk İktısadının bünyesi, Esasiye hu
kuku, medeni hukuk, sosyoloji. 

Fakülte 4 sene olacaktır. Fakülte
de okutulacak iktısat dersleri şunlar
dır: 

Işletme iktısadı, iktısad tarihi, sos
yal siyaset, iktısadi coğrafya, dokt
rin ekonomik, maliye, istatistik, kon· 

jüktör ve buhranlar, sigorta, para ve 
kTedi. 

Fakülte devletin iktısadi ve ticari 
sahalardaki organizasyonlarında çalı
şacak elemanları yetiştirecektir. Bu 

• fakülteden çıkanlar avukatlık ve ha-
kimlik mesleğine giremiyeceklerdir. 

Mahkumlar gündüz diğer arnele ile 
beraber ve kendilerine yaptırılmış o
lan hususi arnele elbisesile nezaret al
tında çalıştırılacaklar, geceleri toplu 
bir halde kendilerine tahsis olunan ba
rakalarda yatacaklardır. 

Bu ilk teşebbüs bir tecrübe mahi
yetindedir. Bu tecrübe iyi netice verir
se Adiiye Vekaleti memleketin diğer 
bölgelerinde de sanayi ve zırai işletme
lerde bu şekilde mahkumlar grubu bu
lundurmak tasavvurundadır. 

lim jsminde bir adamın 22 lirasını do- Adalarda bulunan çamlık!arın Ev
landırmıştır. Nihayet Fatih civarında kaf, Maliye ve Belediyeden hangisi 
oturan Emine isminde bir kadına da narnma tesbit etmenin muvafık ola
hayırhah bir İcra memuru sı fatile gö- cağı Tapudan ve Kadastro um um mü
zükmüş: dürlüğünce tetkik ettirilmiştir. Netice-

- Aman evine hacze gelecekler, de bu çamlıklardan halen tescil edil
eşyalarına haciz koyacaklar, gel şu eş- memiş bulunanların sahipsiz arazi ad-

ı b · t d w d k dile yalnız kadastrolarının yapılmala-ya arı enım anı ıgım civar a i ev-
lerden birine kaçıralım demiş ve ilk rı muvafık görülmüştür. Şu hale na-
parti olarak bir dikiş makinesi ile bazı zaran, Ada çamlıkları hiç bir devlet 
ev eşyalarını bir hamala yüklemiş, ve dairesinin uhdei tasarrufuna geçirilmi-

BORiS KARLOff' 

YÜRÜYEN 

ÖL 
kaçırmıştır. yecekt_ir_._________ a 

Yüksek maailim Bir daha bu kadını göremiyen E- Hukuk son Sinif talebesinin çayı Anadolu tahviiieti ~e.~ıt 
mine neden sonra dolandırıldığını an- f 1\1 118e Ltebi ısla"h Dün Parkotelde. H. ukuk Fakültesi -l'rnı·tu··r.ı.. yu··kseligO V ırı1 H lamış, polise müracaat etmiş, bu saye- UJ H 

Ed•t• de de Aliye yakalanmıııtır. Aliye Ko- son sınıf talebelen bır veda çayı ver- • ·ıı p 
1 ıyor y mişlerdir. Çayda diğer sınıflardan da Anadolu tahvilleri faizlerı 

1\" "f y kAl · ··k k ll Call)ustafapaşada Ağaçkakan sokagw ın- d ki" · b" k ··ıert ıaarı e a etı yu se mua im bir çok talebe bulunmuş, bilhassa Rek- enme şe ını tes ıt etme u 1 
k b d ı lAh da 17 numaralı evde oturmaktadır. k d A d } D · ll ı me te in e esas ı ıs a at yapmak üze- tör Cemil ve Dekan Sıddık Sami de ara a na o u emıryo ar v 

re bazı tedbirler almağı kararlaştır- S "' k d l davete icabet ederek talebeleri sevin- hey'etile Maliye Vekaleti arasııı re 
mıştır. ogu amga ı dirmişlerdir. Çayda talebe tarafından kında içtimalar yapılacağı habtf.'./cn. 

Mevcut yüksek muallim mektebi Posta zarfları güzel monoloğlar, şen fıkralar okun- viller üzerinde tesir yapmıştır·~ 1J ' 
kadrosunun genişletilmesi düşünül- Soğuk damga ile kıymet!endirilen muş ve geç vakte kadar samimi btr Tahviller dün borsada 38,4:J .~ 

Istanbul yollari yapilacak mektedir. posta zarflarının ~ehir içinde kullam- şekilde eğlenmişlerdir. lirası üzerinden muamele görı1l 'e 
Bir pansiyondan farkı olmıyan bu lanları satışa çıkartılmıştır. Bu zarflar Mümessil senetleri 41 Türk }ir~ 0 

İstanbul yollarının esaslı surette mektepte gayeye daha yakın bir tarz- tecrübe mahiyetinde olmak üzere bir Belediyenin 937 bütçesi Bir kaç gün evvel gerek tB M 
yapılması için Vali ve Belediye Reisi da çalışılması için doçentlerin ders sa- müddet kullanıldıktan ve matlup ko- • Vali ve Belediye Reisi Muhiddin de gerek mümessil senetlerinde b 
Muhiddin Üstündağ tetkiklere başla- atları haricinde, mütalea ve müzakere laylığı temin ettikleri görüldükten son- Üstündağ hergün sabahları Daimi En- liraya yakın bir düşüklük var~f ri 
mıştır. Fen Hey'eti Müdürü Hüsnü, zamanlarında talebe ile temas etmele- ra şehirler arasında ve memleket hari- cümene giderek öğleye kadar hazır- Ünitürk ise Paris borsasıll ~ a 
Sular Idaresi Müdürü Ziya, Imar Mü- ri kararlaştırılmıştır. Ve bu suretle cı muhaberelerde de kullanılacaklar. lanmakta olan 937 bütçesi üzerinde selmektedir. ()cA 
dürü Ziya, Fen müşaviri Hulki, Müşa- talebelerin mütalea saatlarının daha M lt k r çalışmaktadır. Dün borsada birinci tertip rt k 
vir Vagner üç gündür Valinin rıyase- müfit ve daha verimli olması temin e- a epeye ana IZasyon Belediyenin bütçesi 6 milyon, hu- ler 22,85 Türk lirası, ikinci ıe 
tinde toplanmaktadırlar. dilecektir. yapilacak susi idarenin bütçesi 4,5 milyon lira- nitürkler 21,45 Türk lirası 

Kanalizasyona tahsis edilen para Maarif Vekaleti Hey'eti Teftişiye Maltepe belediyesi, kanalizasyon dır. Yeni varidat membaları mevcut muamele görmüştür. l 
937 yılı içinde bitecektir. O vakte ka- Reisi Cevad bu mesele etrafında da yaptumağa karar vermiştir. Bundan olmadığından varİdatın artması kabil Bura borsasında alıcı çoi 
dar kanalizasyon inşaatı da tamamlan- meşgul olmuştur. evvel Maltepenin bir planının yapıl· görülememektedir. Bazı masraflarda mukabil satıcı çokluğu da va~ 
mış olacaktır. Bundan sonra kanali- Dünkü tetkikat esnasında pedagoji masına lüzum görülmüştür. Maltepe tasarruf cihetine gidilmektedir. - --· ' ' ' ' ·-· ""'Şehi;-"ti~~~ 
zasyona tahsis edilen para yol inşaatı- enstitüsü profesörü ile enstitünün ne belediyesi bu iş için belediyeler han- buneuı ltlrdı14tsi Tepeb). 
na da tahsis edilecektir. Bu sebeple on şekilde tedrisata başlayacağı tesbit e- kasından bes bin lira istemiştir. Bir eroin müdtelaSI babasim $thir1\"ya1rosu dram kl~ 
senelik bir yol programı hazırlanacak- dilmiştir. Enstitünün asistanlığına dok- -- N .... E .. V. L-0. D--·- öldürmek istedi ~~~-~3do.sO',. 
tır. Bu hususlar tetkik edilmektedir. tor Refia tayin edilmiıatir. Koço isminde eroin müptelası bir S O R 1 h1 

T Merhum Siirt Saylavı Mahmut Soy-dan'ın ruhuna iUıaf edilmek üzere 1 0 delikanlı kendisine para vermediği i- Fran~~ 
Küçük Haberler 

Bursa Liselerinden Yetişenierin Konı;Tesi 
Bursa kız ve erkek lisesinden yetişenler 

Kurumu Genel Sekreterllğlnden: 

Kurumumuzun Pazar günü saat 10 da E
mlnönü Halkevi konferans salonunda yıllık 

kongresı olduğundan bütün mezun arkadaş
Iann gelmcsl rica olunur. 

Halkevinde Konferanslar 
Halkevi her yıl olduğu gibi bu sene de bir 

konferans serisi tertip etmiştir. Konferans
lar her cuma günlerı saat 17 de verllecek ''e 
14 lkincikiinundan 21 mayısa kadar devam e
decektir. 

Yeni Cankurtaran OtomobUI 

İstanbul Belediyesi yeni bir hasta nakil 
otomob111 ,lle bir de cankurtaran otomoblll 
Jatın almıştır. Bu arabalardan cankurtaran 
otomobili Anadolu cihetlne tahsis edilmiş

tir. Dl~erl de dünden itibaren İstanbul clhe-
Unde ço.lışma~o. başlamıştır. 

İş Beyannameleri Dağıtılıyor 
İş beyannameleri dünden itibaren vilayet 

kanalı vnsıtaslle alakadar yerlere da~ıtılnıa
~a başlanmıştır. 

Kabzımallar Ticaret Odasına 
Kaydediliyorlar 

Münfeslh nddedllen sebzecller ve yaş 
meyvacılar cemlyetl lzalan bahçıvanlar ce
miyetıne kaydedllnıe~e başlanmıştıt. 

Ayni cemiyete evvelce mensup Lulunan 
kabzımallar 1se küçük esnaf zümresinden 
ayrılarak Ticaret Odasına kayıtlı, hiç bir 
cemlyete mensup olmıyan tncir ünvanı ma
hlyetlnl almıştır. 

Boyalı Makarnalara Etiket Konulacak 
Belediye, boyalı makarnalar üzerine bo

yalı olduğuna dair etiket konulmasını tş.r.ılın 
ettl(;l halde yapılan teıtlşlerde buna riayet 
edUmedlgi tesbit olunmuştur. Bunlar cezaya 
çarpılacaklardır. 

Avrupaya Gönderilecek Talebenln imtihanı 
Hukuk tahsll1 Için 3 talebenln İsviçreye, 

posta tclgraf ve telefon tahsUl için 4 talebe
nin Pnrlse müsabaka lle gönderileceğini yaz
mıştık. imtihanların ll kAnunusanı pazarte
si günü yapılacağını da bildlrml§tlk. I.Jün 
Kültür Bakanlığından gelen bir emrc naza
ran görülen lüzum üzerine yalnız hukuk ta-Beyannameler, beş kişiden fazla işçisi o-

lan bütün müesseselere şfunlldir. On gün lebesi için imtihan 26 kanunusani salı gü-
zarfında doldurularnk iade edlle!cektir. nüne bırakılmıştır. 23 kAnunusanı cumarte

Beyannnmelerde Iş verenlere ıs sual 80• si günü öıtleye kadar müracaat kabul olu-
rulmaktadır. nacaktır. 

1\Iekteplerde :1\levsim Hastalıkları 
Yerli 1\Jallar Sergisi Hazırlığı 

Sanayi Birliği Agustos ayı içinde açJla
eak Yerli Mallar Sergisi hazırlıklarına şim
diden b:ı§lamıştır. Bu seferkl serginin her 
senekinden daha mükemmel olmasına çalı
fılacaktır. 

Havaların düzgün gıtmemesinden dolayı 
bazı mektepler arasında grlp, bo~az ve an
Jin vak'aları ço~almıştır. Sıhhat nıüfettış

lerl, hastalı(;ın mevzn kalması için b:ı gibi 
mekteplerde tedbirler almaktadırlar. 

İkinciKanun Pazar günü öğleden son- çin üvey babası Y erginin balta ile ü- Operet 1051 

ra saat 2 de MaQka'da Teşvikiye cami- zerine hücum ederek öldürmek iste- gnndUz s~~~ 
inde mevlut okutulaca.ktır. Arzu ed:en· miş, fakat muvaffak olamamıştır. Ko- c~:~J~~~ 
!erin gelmeleri rica olunur. ço yakalanmış müddeiumumili~e ve- akşam saat 20.30 dıt 

1 Merhum Mahmut Soydan ailesi rilmiştir. LO K O S HAY /4 dtJ 

Gözlerin bugüne kadar görmediği, 

sanat - Güzellik - ve 
kulaklann hiç duymadığı bit 
deha abidesi 

ZiGFELD YILDIZLAR KRALI 
SAKARY~ Filmini M E L E K ve 

sinemalannda görenler hayran kalıyorlar ve böyle bir tilmin nasıl yapıldıA-ını birbirine soruyodaf· 
DIKKAT 1 tilmin fevkal4de uzunlugu dolayısile bu programa hiç bir ilAve yoktur. 

Seanslar MELEK : 2 - 4,15 - 6,30 - ve 9 da. SAKARYA 2,15 - 4,3o - 6,45 ve 9 da 

Tiirk 

Bugün 

y I 
TORK 
LMA Y 

SiNEMASINDJ' 
AN ADAM 

( Frana•zca ) 
PAUL MUNt • BETTE DA VlS 
A,k, lhtlras, deh,et ,Jı 

•Ben bir Pranga kaçafııyım» filminden yüz defa daha güzel ye büyük. Hiçbir kadın, iı• 
bu kadar müthi' facia yapmamı'tır • Hiçbir erkek, ihtirası için bu derece şiddetle ıı 
ebnemiştir. Erkek ve kadın mücadelesinin, a~lı:ın en canlı bir nümunesi - Her kadın ~~~ 
çıldırırken diter bir kadın ondan lı:urtulmak i_çin ölüyor. Bu kodor dehşetli ve IJlC 

görülmemiştir. lliiveten: Ekler dünya haberleri, 

ID ılibıada t ra ki 
BüyUk Milli Film 



9 lkincikanun 

MEMLEKET HABERLERi 

atay Erginlik cemiyeti 
Kilis şubesi açılırken .. 

Merzifonda soğuk 
şiddetlendi 

Yapılan teşebbüsler netice
sinde kasahaya kömür 

verilmesi alakadariara 
emredildi 

( eyecanlı 
e hernehai 

tezahürat 
istiklale 

yapıldı ve halk 
kavuşturacağız, diye 

" Hatayı 

haykırdı 

ı 

1 

PAZAR OLA HASAN BEY 
• • 

- Yaşayan insanların üç g~zleri 
vannış. 

- Halbuki §imdi biz ikışer gözlü
yüz .. 

Hasan Bey - İyi ya dostum. Bu 
zamanda yaşayabilmek için insania
nn bir gözünün kör olması lazım de· 
.... 1 ' ? 
mı. 

Günün lfıgatın .ı göre 
çocuk eşyası 

Kasket - Çocukların bazan baş· 
larına giydikleri bazan da top yerine 
ıkullandıkları şeydir. Tramvay kon· 
düktöıı1eri bunları trarnvaya takıl.uı 
çocuklardan gasbederler. 

Palto - Çocukların başbelasıdır 
Oynarnalarına koşmalarma mani ol
duğu için analar, babalar zorıamadık 
ça giymezlcr. 

Ceket - Ceplerine yemiş kovma!< 
lan başka bir şeye yaramaz. 

Gömlek - Terden günde on seki2 
defa ıslanıp gene on sekiz defa km u· 
yan şeydir. 

Pantalon - Mektep sıralarını te· 
mizl~meye mahsus bez. 
Düğme - Ceketın öniınden koparı 

lıp ip, ik geçiıril~rek oynanan oyun· 
cak. 

Çorapbağı - Ok yapmka için kul 
lanılan lastiklerin bir ar:ıya toplan
mış şekli. 
Ayakkabı - Top o:, na mak ıçin a· 

yağa gıy1lir. Çocuğun tbol istidadı· 
nı ke~f için en ·)i ın.y-ardır. İleıdP ivi 
bir futbolcü olac:..k çocuklara azamt 
bir haf~a dayanır. İl\181-:T ............................................................... 

Baylar 
T eksayt ve T eksayt Ekstra sizi her 

tehlikeden koruyor. 1, 3. 6 ve t2 lik 
ambalajlarda eczanelerde bulunur. 



MIZDAKiLE 

4 - ALKAVUK 
Yazan: Cevat Fehmi s en aramızaaıclleroen en fazla-) 

tiksindiğim adamsın. 1 
Ne zaman aklıma gelsen aeni bir 

r.::ıtfak paçavrasına benzetirim. Onun 
kadar kıymetsizsin, fakat onun kadar 
la~ım.ın. Mutfakta taşiara dökülen 
yağları ve bulaşık sularını emen pa -
çavra ile aranda vazife noktasından ne 
kadar çok benzeyiş var. Sen de daima 
bolbol yenilen ve içilen yerlerde bu -
lunursun. Savrulan payeleri, unvan • 
ları, servetleri bir tarafa bırakalım, fa
kat bazan dudaklardan dökülen bula
şık suyu kadar tatsız bir tebessümü 
sümürmek için ne kadar kirlenirsin. 

Fakat hayır, paçavraya benzediğin 
kadar benzemediğin noktalar da var. 
Paçavra bez fabrikalarında paçavra o
larak dokunmaı:lı. Ya bir en tari, ya bir 
yastık yüzü, yahud da bir bohça idi. 
Fakat sen anandan dalkavuk olarak 
doğdun . 

Ah seni istediğim gibi tasvir edecek 
kudretli bir muharrir olsaydım .. 

Bazan bir u~akla ~randa mukayese
ler yaparım. Sen de bir uşaksın ... Git 
derler, gidersin, gel derler, gelirsin, gül
dür derler, güldürürsün, dedikodu yap 
derler, dedikodu yaparsın. ' 

Fakat hayır, uşak sadıktır, sen hain
sin. Uşak efendisine hizmet eder, sen 
fenalık yaparsın. Uşak dalkavuklara 
uşaklık etmez, fakat sen uşak
lara da dalkavulduk edersin ..• 

Ah seni istediğim gibi tasvir edecek 
kudretli bir muharrir olsaydım .. 

. 
Efendinin tebessümünü ve hiddetini 

aksettiren bir aynasın. Ancak ayna na
zik bir nesnedir. Sert hareketlerle 
kırılır. Sen ise kırılmak. nedir bilmez -
sm. 

Efendini takib eden bir gölgesin. Şu 
farkla ki güneş başların üstüne yaklaş
tıkca gölgeler kısalır. Halbuki sen e-
fendin büyüdükce büyürsün. ' 

Keselerden leeselere bulaşan, kol • 
tuklardan koltuklara geçen bir kene
ain. Yalnız kene kirli vücudlara mu
aallattır, fakat sen temiz jnsanlara da 
sn naşırsın. 

Çocuklarına 

Baknuya n 
Bir haaın .• 

Hayreboludan Akba~ imzası ilc 
bir meMup aldım, muhteviyatı gö
nül işleri nasihatçısından ziyade ter
biye, ahlfıik ve psikoloji müteha<=s•s
larını alakadar ede('ek mahiyetı~. 
Bununla beraber hi.ilasasını bu siı -
twılara geçireceğim ve derdin sebe
bini gösterıniye çalışacağım. 

Seni kafaları uyuşturan .. 1 · k" 1 d 1 k 1 , goz erı or- sa asız yürürsün bu y·· .. .. .. 1 
eten, u akları sağır yapan kokain ve- la 1 k d , u~uyuşun e yı-
ya eroin isimli tatlı zehiriere benzet - ;~:akne. a. ~r benzeraın. 
rnek en docn.u tarif ) k l"b Ö ~ı gıbı yaltaklanıraın. 

o- o aca ga ı a yl b 11 · · w · ·' . e ır e e rı nı oguşturuşun vardır 

.:ak~t hayır, kokain ve eroin yalnız kı hayati~ bahaaına servet yapan 
rouptelası olanları öldürür ler. Fakat sen mürabahacıları hatırlatır. 
bazan tek başına memleketleri uçuru· S k k 
ma sürüklersin. r ı -~ı gülersin. Bu tebeasümle çeh-

Ah seni istediğim gibi tasvir edecek 
kudretli bir m uharrir olsaydım ... 

Ayaklarının ucuna basa basa, sessiz 

bile tesadüf edilemez. Tesadüf cr1i -
lince bükmedilir ki karşımızdaki 
hastadır, ruh hastalıkları tedavi c -
vine gönderilmek vaz.iyetindedir. 
Psikoloji doktorları hastalarına yüz
de doksan dokuz ilaç vermczler. Te
davileri konuşmak, telkin yapmak 
şekliindedir. ll 

en kosteklenmi~ adamların ayağile 
b~ruşan pöste.kilere benzer. Zaten aen 
duşeniere gülen yegane adamsın ı 

Kendine göre bir vicdanın y 1 . . • anız 
senın ınandığın bir namusun old w 

"b·.. ugu 
gı ı oz malın olan bir dilin ve bir ICıga-
tın da vardır. 

Öyle bir lCıgat ki içinde «yok» yok
tur. (<Haym> demesini bilmezsin F • H e-
na>!. kelimesini de silmişsindir. 

Omrünün yarısı teşyi ve istikbal 
yarısı da ziyafet sofralarında geçer. Ç~ 
lışmazsın, yorulmazsın, düşünmezsi 
Fakat ekseriya çalışanlardan, yorula~~ 
lardan, düşünenlerden "daha çok, daha 
kolay, daha çabuk kazanırsın. 

.. E!_ ~ethü sena makinesi, her şeyin 
buyugu ve küçüğü olduğu gibi s . 
d b"" ··- .. enın e uyugun ve küçüğün vardır. · 

[Yer altinda 45 se 
1 6 ı 

O zaman ocaklar da, k 
basma veya vergi b 

mukabili çalışırdık 
* * lf 

ll~. J_el~ Kiırci oca~. ameleyi para ile çallflırmaya batladı. 
lıiti ııtıyor, 2000 lıiti talip çılnyorda. Nihayet kapıya (bu 
lüm tehlilıui otuda) ibaTeli levhaltu annaya mecbur 

·-.\. -
Arnele ocaklar da çalışırken 

Zonguldak mademerinde küfecilik -ı ne ılüzum var. O zamana kn~ 
le, ka?.macı yvedekliğile, araba sürücü-ı mecidiyeyi bir arada değil, bit 
ligile harcadıgım emeklerin karşılığını olsun görmemiştim. 
ilk defa cpara• olarak cKurci• kum - Artık beni ocakta tkim tutsri 
panyasından aldım. O zamana kadar köye! Enkek kard~ime, 
çalı.ştığım crniri• veya ctüccau ocak - rer fes, ağızlık; ihtiyar 
larından harcadığımız emeğe kar§ılık ma ve ikız kardeŞlerime 
bize para verilmezdi. ma, kırmızı paçalık, cıncıklı, 

cMirl» ocaklardaki çalışmamızın bilezik filan aldım. Bütün bU 
mukabHi vergi !borcumuza mahsup e- riş ilki mecit bile tutmamıştı. 
d1lirdi. Maden nezareti Ereğiide bulu- Boynurnda örme bir kese 
nuyordu. cMadeni hümayun nazırı• da f kırdıyan on çil rnecidi okşı)'ll• 
o sırada cGrarner Hasan P~a» idi. E • köyün yolunu tuttuğum 
reğliden havale gönderilir. Sandık e - dimi zamanın en zengin m 
minleri vasıtasile bu havale vergi cMabeyinci Ragıp Paşa•, « 

borçlarına karşılık ıtutulurdu. Bu a - met Efendi», cMest oğlu 
rada köy rnuhtar1annın ve akraba ve miş•, cKıhççı Hasan ağa•, 
taa'llUkatının vergileri de tabii, cHa- Ağa•, cAhmet İsmail Ağa•, 
san Paşa hav.alesi• nden ödenirdi. Çavuş Ağa» kadar zengin 

cTüccar• ocaklarından para yerine, Köydeki cdamımıza• 
Amerikan bezi, kırmızı güllü basma, man ihtiyar ninemle karşı 
kalay gibi e~a verirlerdi. Fakat, me- nemin iki gözü de ıkördü. Beni 
sela yirmi kuruş yerine verilen kalayı den 'tanıdı.. Sarıldık; elini ö 
para ile değiştirmek lazım gelince çar- çil mecidi biricik, biricik a···"·"""· 
şıda yarı fiata bile alıcı bulamazdık dım. Kardeşierime hediyeleriJJl 
Bazan, bizi de~irecek olan ikinci tım. 
tertip arnelenin gelmesi her hangi bir Annem, babam evde yok1ıırdJ' 
sebeple gecikirse bizi köye bırakmaz- bam ver.gi borcu için köy 
lardı. Arnelenin gecikmesi sanki bi - settiler. Annen bıraksınlar 
zim kabahatinüz imi~ gibi, bizim ye- varmağa gitti• dediler. Hemell 
rimizi alacak takım gelinciye kadar, dasına koştum. 
gündeHksiz, sadece bir kuru chodola• Lnam, muhtar, cihtiyariye' 
ya (*) angarya işlerdik. ğalar hep sırayla 

Kurci ocağı Kozluda, şimdi cKö - baş ~öşede de !kara kaplı 
mürişıı şirketinin işlediği kuyuda işe terlerini karıştıran tahsildar. 
başılamıştı. Ay sonunda işlenilen gü - O zamanlar, bizi~ köy 
nün karşılığını da tamamile cpara» o- leme1üsselam girmemiz kimirı 
larak veriyordu. Onun için Kurci kum- idi. Başım önde mahçup, _WJ.-..rn~ 
panyasının ocaklarına dehşetli bir a - ri girdim; kerevetin en 
mele akını başladı. Ay sonlarındcı o - iki diz üstüne oturdum. 
cağın iş kadrosu düzülürken oraların san Ağa kulağıma eğildi: 
hali görülecek şeyOi. İşe ahnaca!{ dört - Babanla arncan dolapta 
yüz kişi, baca ağzına belki iki bin kişı Dedi. Kafamı knldırdım. ..,._ .. h_ 

birikirdi. Arnele olarak ocağa girebi!- rünürle~ yoktu. 
rnek için arnele çavu~arına, işbaşılara Sundunnanın üstünde anııJO 
sunulan chedaya• nın haddi ve hesa - bükük bekliyordu. Elinde, __ ıt••~Lııa 
bı yoktu. Ben sonu çıkınıyan bir iki ken babası evinden getirdiği 
tecrübeden sonra, çalıştığının karşılı- kır tenc-ereyi tutuyordu. 
ğını cpara• olarak veren bu ocağa ka- Vaziyeti anJadım. Anam, 
pağı atabilmekten ümidi kesrniştinı. kurtaımaık için bakır ..... ~_,, .. ;= 

Rahmetli babam Hızır gibi, köyden çı- yıp gelmişti, amma, anla.•atarı 
ka~eldi. Çavuşa getirdiği bir küfe dan kandıramamıştı. 
Zafıranbolu üzümü beni Kurci ocakla - Şimdi, oğulları da gene 

Okuyucurnun söylediği şu: 
eS senedir evliyim, iki çocuğum 

\'ar, C<azancırn yolunda, eve isteni -
len her şeyi alıp getiriyorum. Fak<ıt 
LC'\ cem çocuklarile hiç meşgul uc · 
ğil, i~i gücü hep gezip to1.makta. Bu 
derdi güı iıltüsüzcc nasıl haıledebı -
lirim.• 

Aziz okuyucurn, ben maalesef 
Hayreboluyu bilmiyorum, orada pa
zar günleri halk nereye gider, ço -
luk, çocuk, aile gezintileri nerede 
yapılır bilmiyorum, sana tavsiye e
derim, bir pazar karım, çocuklarını 
al. oraya git, daha güzel giyin~n, 

daha itina gören aile çocukları gö -
receksin, karına göster, ve d0olayı • 
sile mesele etrafında, hiç iltizamkar 
görünmeden konuş. Bu birinci mer
halc-Oir. ikincisini sonra konuşuruz. 

rında c6» kuruş gündelikli ve emeğı - mesleğinden, veznedar, 
• nin karşılığı •para• olarak alan bab - şirket muhasibi filan olan 

tiyar işçilerden biri ya-ptı. gözü bir aralık bana ilişti ve 

lşte sen böylesin. Kusura bakma, bi
raz fazla sert konuştuk. Sana kızdığım 
kad~r ac ıdığım zamanlar da olur. Ne 
dedın .... A?ükemmel bir yazı mı~ Bu 
o~uduğun yazı, ha ... Dalkavuk se 
nı!. .. 

* Anormal bir \ aziyE.>t kar ıo;ınd;ı -
yız: Kadın tahs:r. se\·,yesi~ içtim'li 
durumu ne olursa olsun. ha~k taha
ka.;mın E'n üo::tündc. Y:ıhut en alt•n
da. çoru"'una her vakit için diiskü'1-
iür. • 
Ak~ine yi.ızde, binde, on b nde bir 

* Bay (H. S.) e: 
Üç dört kızla ayni zamanda ko • 

ru<::nn erkek ciddi\·eti etrafında der· 
ha! şüphe uyandırır. Hüsnü niyetin
d n şüphe f:'di1ir. Talebinizin redde
dı.mıs olmasının sebebini bunda a -
raymız. 

TEYZE 

Kurci kumpanyasına arnele akını o - Kalk oradan anasını ... 
kadar fazla idi ki, kurnpanya baca a - Diye başlıyan katmerli 
ğızlarına: ·Bu ocakta grizu var! Rir 3 . savurdu ve: 
darnın diyeti bir gündeliği tutarıdır. h. Sıranı, haddini bil de öyle 
tiyen girsin» diye yaftalar astırdı. Dedi. Vaziyeti tasavvur : .. ur~.,-

Cevad Fehmi 

YARIN Kurci kumpanyasının • ı 7ıı numar&h bam, oturduğumuz odanın 
Aramızdakilerden kuy'l.lsunda arahacı idim. Bir buçuk ay kapal~. A11am, sundurmanın 

C ı M R I
, canımı dişime taktım, hi~ köye gbne- Kucagında babası evinden 

den çalı~ım. ÇalUitını amma, elime kalaylı :kuzu tenceresi ... 
de tamam on iki •çil mecit» geçti. Kan beynime fırladı; ka .. ...-.,-., 

Yazan : /smel Hlllı1.~i On iki çil mecit bu! Ben fakir bi'· dı:rdım ve o devir ve şartlar 
--------------- ~ köylü ailenin çocu!;,ruyum. Saklama ·ıa ~aların. eşrafın ortasında 

1 
küstahlık sayılan: 

( * ) Bir nevi mısır ekmeği. ( Devanu 1 S i nci sa 
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t so ka arında Eski bir a u kat kAtibin ·n hatnal an : 4 ~ 

20 ta ye • • 
---C z m 

• 
ı r a 

"' ogın ç cuk bulunuyor * it .. 
Ihtiyar terzi kadın, ev sahibine borcu varken eşyalarını gizlice taşziarak başka 
ev tutmuş. Gidip bulduk, eşyalar tekrar arabaya kondu ve dün gelen yeni 
kiracının bu kadar çabuk niçin taşındığını anlamıyan mahallelinin şaşkın cezede, ahlaksız çiftierin künahlannı yüklenen 

günahsız yavrulan ziyaret bakışları altında hep beraber yola çıktık. 
Yazan: Nacl &adull h 

Bu şirin yavrular da onlardan 
durup du ,,. . . . . . ğ l..J. rurıl\en, hiç bırşey _ Bayan Sabriyenın sütü sa ı w. 

Telefonda bizim müvekkilin sesi: \ 
- Allo ... \Hani şu bizim, ikinci katta 

oturan terzi karı yok mu? Dün gece 
ma!larııu bir arabaya yükleyip ka -
çırmış. 

- Nasıl olur? Kapıcı da görmemiş 
mi? 

- Zaten bir haftadır paket paket 
taşımışlar, dün gece de iki koltuk, bir 
kanape, bir e-ndam aynası, bir de di -
ki§ makinesini arabaya atmışlar. 

- Siz bize 'lutfen eşyalarını naklet· 
tilderi yerin adresini bulun. İcabına 
bakanz. M.acak ne kadar dı? 

- Dört ayilık yirmi ikişer liradan 88 
li ıra. 

- Merak etmeyin. Kanun mucibin
ce kuntrato müddetinin bitamından 
ewel başka yere taşınan mallar on 
gün içinde tekrar mecura iade o1u • 
nurlar. Siz sade adresi öğrenin. 

Yani tliç k' • ur.rnadan . ımseye fiske do- mı? 
eden h ' hıç niyeUenmeden hiç Hayıretle dönüyorum. Baş hemşire 

. ' atta h' ' · · . . • ttıı olur ın ? ıç farkına vannarlan Bayan Melihanın bır hem~rreye sordu 
Bazıların u. ğu bu suale bir mfma vermeye çabalı-

- Teşekkür ederim~ Adresi kapıcı 
ile gönderirim. 
İcraya benim de gitmem lazım gelır· 

se te'lefon edersiniz. 

yetiştireceğim de bir buçuk lira alaca· 

ğım. 
-Başka kimseniz yo'k mu? 

Kclının .iki demi var: 
- Buraya on lira peşin verdim. A • 

caba geri alabilir miyim? diye soruyor. 

ız • · d 1 Biz: Olın · . yorum. Ve: cAcaba keçilere, man aa-
Daha k az ! dıyeceksiniz. ra, ineklere de, cins köpekelere oltlu-
z: ılı kırk yararak düşünenleri- ğu gibi insan ismileri mi takilmaya baş 
- Olur! di ,laruldı?» diyorum. . 
- Şoförle Y~rek ilave edeceksiniz: , Fakat az sonra ö~eniyorum kı, Ba-

- İcraya gitmenize iüzum yok. Biz
de zaten umumi vekfı.1etnameniz var. 
Katibirn bu işi takip edecek-tir.. Güle 
gül e. 

* 

- Bir ıkızun var modistre yanında 
çall§ıyor. Ayda eline 20 lira geçiyor. 
22 lira ev kirasını uasrl öderiz? Beye 
yalvardık. Borcumuza senet verelim 
de evden çıkalım dedik. Kabul etme • 
di. . 

- İyi bir adamsa, elbet iade eder 
d~M~ ' 

- Rica ederim, kızım gelinciye ka • 
dar bcldiyelim, merak eder, tekrar o 
eve ta!jmdığımızı bilemez. Sokakta ka· 
lır bu gece. 

i'nci cev:b~asıl oluyorlar? yan Sabriye; bir keçinin, bir mandam n, 
. ardır. Fakat v:_renler .. haklı çıka - biır ineğin değil bir süt ninenin a~ıdır: 
ı ben: YU7Jde yuz değil. Çün Ve Darülacezede, süt ninelerin sutlerı 

Müşterimi1in kapıcısı ile beraber 
- Buraya kira verıniyecek misiniz 

sanki? .. 

Kabul ettik. * Ya'lnız şoförl ... de, tıpkı geçilerin sütleri gibi sağı!ıp 
:ıp duruı1,ken, th~r d~gil, hepimiz, du şişelere doldUTulur, ve sokak'lardan 
tÇ kimseye fiske ~ ~ırşey yapmadan, toplanmış çocuklara içirilir. Çünkü ço
yetleruneden h" 0 .undurmadan. hiç ,cukların süt jçme saatlerinde, ya süt ni 
ç .farkına vn~a:f ıstcmeden, hatta nelerin bulunamamaları yahut 'la süt 
yorum. an katil olabilirız! 'runelerin süt emdiremiy

1

ecek halde ol-

icraya gidiyoruz. Adam efendisine ya
ranmak için peşimi bırakmıyor. İstina1 
kuntrato umumt vekaletname sureti 
cebimde. Evr.akı havale ettirdim. Kay· 
diye pullarını yapıştırıp zabıt açtırdım. 
Harcını verdikten sonra dosyamız, ic
ra memurunun masasına götürüldü. 
Memur evrnkı tctkik -ediyor. Nihayet 
mecur dah:linden çıkarılan eşyalarm 

- Ayda on lira. Arada 1 2 lira fa nk 
var. 

İcra memw-u bir benim, bir kapıcı • 
nın yüzüne bakıyor. 

- Vazifenizi yapın! diyoruz. 
Kadına dönüyor: 

İki sısk.a beygirin kolaylıkla çekti~ 
araba önde, siyah elbiseli ana ile, in -
cecik kız ~nımı7Jda yola çıktık. 

- Nasıl? derseniz __ ,__ . .malan ihtimali vardıT! 
beni ş· l'd • 4 wu;at ve-rm de .. ,.. 4-ks· . 1§ ı en Darül" _ . . - Bence dunyanın en velud anası, tekrar meflura iadesine karar verildı. 

Bu işi görecek memur tayin olundu. 
Harcını da ödedik. 

-Çaresi ydk madam, bermucibi ka
rar eşyaları mecura iade etmemiz la -
zım! 

Mahalleli, kafilemizi hayretle sey . 
rcdiyor. 

Dün gelen kiracılarm bugün tekrar 
neden, niçin, nereye taşındrklarını me· 
rak e'ttilderi belli. uu ının ~ r· . acezeye gotu- ı...:ı.-~ T kt 

ta . -s0 Ortinden dinledikl . . kaJUUuuuır. opra ır. 
Yıın. erım.ı M 1,.. 1 B - aum. 
ayını, diy - h 't bs 1 

istemi or, sizi buraya gönlüm - Fak~t .. tlınop.~t~ d er çeşık mda- ·u 
Tayin <'lunan memuru saat 4 de icra 

dairesinden alncağız. 

Ben temin ediyorum: 
- Yarm yazıhaneye gelin, ben ev 

sahibi ile aranızı bulmağa çalışınm. 

Görüyorsunuz ya, avukat katipliği 

her zaman atolay iş değildir. 

Kapıcı araba bulmağa gitti. 
ek Ye götürü ıns· ,verdiği goru uş ur e, çocu ogur- -=--

P3.rasın d yurum. an . . . yavı-uı ı a teper mi?Fakirhane ~uğu görü.Jinemıştlr. Istanbul toprakla 
ekthn. a~~lınasa, hiç düşünmeden te ,n, bu tabiat harikasını. da gösteriyor-

dii., ıra ne zaman bur 1 ıar· ıoostanlardan, camı avlulanndan 
-.,<;se ı· a ara yo- "' · , 

tyor. ' e- ım ayağını titremeye baş ,viranelerden ha bre ?"~uk topluyoruz. 
_ 'tr_ Tıpkı annut ooplar gıbı ... 

4 '\..Uzalan "1" i z<i' I<a . . mı hatırlıyorsun? . Bana Daru ac~ey g~ ıren memur 
:oförı za kırnın umuru d B . acı acı gülerek ılave edıyor: 
.. er ka 1 n a ayım? B ız ' . . 

enierde za. ara çoktan şerbetlendik. - Ayda 15 -. ~O çocuk getınyorlar. 
B· bır gece ba~ma bi . . Son üç dört yıl ıçınde, sokaklardan top 

ır gece T ~ r acaıp ış riık uk'l k"' dOğru .. .. artabaşından Beyoğlu· lanılan met • ÇOC arın ye unu al-
ferde Zor:U!ii~ordum. İnsan öyiJ.e bir tı yüzü buluyor. Bulamadıklarımız, bu 
r h ..... h gelınce otom b'l tl lup ta y.aşatamadıklanmız cabal .... , elfıs o ı e a ayıp ... 

Yolu ına gidemez a? Ben de ka Şu nn.da •. b~~da bulunan çocukların 
:ıe sokuld n kenarındaki duvarın dibi mikdan ikı yuze yakın!.. 
.. uın. .Fakat yaya kaldırırnma Biraz daha tehacüm olursa, çocukla 
gun 'YUrn~ş!~rı ~ıçramam bir oldu: aya rın ikisini bir ya .. tağa ya tırmak mecbu
lagırna ı'n . bır şeye basmıştı Ve ku- riyetinde kalacagız. 
d' cecik b' · · ~ toparıa !r.ie~at gelmişti. Ken ' -Ne yapıyorsunuz bu çocukları? 
re"l:l'n? D Ylp kıbrıtı çakınca ne gö- - Ba'kıyoruz. Hem de her biriniken 

uvarın d'b' · .. l"dı 'b" b .. Vttıcak! .. ı inde, kundaklı bir dı oz ev o mız gı ı agrımıza basarak. 
o Inobne Çocu&ru hemen kucaklayıp Bu çocuklara olan sevgisinden kinaye 
rı attıın. D lA "d"' .. C , u luttum. F ~rüHicezenin yulu - parü acez~ mu uru emi\e cbin çocuk 
bastığıın akat._bıçare, daha üzerıne lu baba» Irikabını taktılar ... Bay CeınU 

'kh"'n?.atnan olınüşmüş. Darüliıce- şimdiye kadar belki 500 çocuğa ad tak 
ll .• ..,e onun b Y · d .. tında can .... enim kunduralarım ,mış'tır. anı _unyanın cçocuk adı tak 

günah Verdıgıni anlamadı. Fakat .ma rek~rtımenı~ de sayılabilir!.. 
Örnrürnde b~ı . unut"biliyor muyum? ' - İstıld>allerı ne ol uyur bu çocukla-

ke.nd.uni {sınek öHürmediğim hal- ,rın? .. . 
Ye ~şleyip ır katil gibi görüyor, cina Me~urun, mutemadıyen bir ıztırap 

gibi aza te Yakayı ele vermemiş ca- )a: kamatında y~a.~aktan bedbinle~-
'l'erniz p duyuyorum. .znış, asıklaşmış yuzünde'ki karanlık ko 

tnbnA kalpai ~r.. .. yulaştı: 
ı oldu.. vv orun, sözlerinde sa- 1 .. 

kırıklıg" gu sesinin hıçk .. d - şte orası yurekler acısı' Ço llldan b ırıgı an ıran kl k ·.. -
_Bu k" elli: cu ar, me tep çağına gelinceye ka-

led.i ... Cebf:ası yol gene derdimi taze dar burada kalı!?~lar. Sonra birer 
az.dırn . e elli kuruşuro olsayd al mektebe yerleştırılıyorlar. Fakat ekse-

ısı:ur ı, . . h. l . d .. 
Şoförün · rısı, mu ıt erın e gordükleri hakaret-
p dururk:~ a~ı hatırası, heimizin du lere dayanamıyorlar. Nüfus kağıtların 

Inadan na ıl k ı~temeden, farkına var- da analarının, babalarının isimleri 

Saat henüz 2,5. Bir kahveye o -
turduk. 

* Tepobaşırrıdan geçerken !kapıcı apar· 
tıman,'l (ne var, ne yok bir bakalım!) 
diye 'Uğradı. Adresi bilen o. Bekliyo • 
ruz. 

Y mıişehire sa pt ık. 
Kıapıcı eve yaklaştıkça hiddetleni • 

yor. 
Bu kirncıdan neler çektiğini, mer • 

divenleri nasıl kirlettiklerini, giren ve 
çıkanın hadsiz ve hesapsız oldu~nu, 
görünürde terzilik ediyorsa da ne halt 
k:ırıştırdığına bır türlü akıl erdireme
dığini sayıp döküyor. 

- Benim bildiğim, diyor, insan oğlu 
insan, yemez, içmez mal sahibine ki · 
rayı verir. Zaten ilk gördüğüm gün 
gözüm tutmamıştı. Ben kaçın kur'ası • 
yım yahu. Kakavan karıya bakar bak· 
maz işi çakmıştım! Hastalıklı kızı da, 
kendisi de sağlam aya'kkabı değil bun· 
ların ... 

* Siyah elbiseli, ihtiyar bir kadın. A-
yaklı dikiş makinesinin başından kalk
tı. Kapıcıyı görünce hafif sarardi.. Ve: 

- Buyurun, dedi. 
Eşyaların bir kısmı henüz denk ha • 

linde duruyor. Sade bir yatak açıltrıış. 
Kadının bir ayağı biraz topalca. Göz· 

lerile bizi oturtacak bir yer arıyor. 
İcra memuru söze başladı: 
- Eşyalan bor9lu olduğunuz halde 

habersizce buraya ta§ımışsınız. 
- Habersizce değil, beye kaç kere 

rica ettim. İşte kapıcı burada söylesin. 
tıJı>r deği} . atıl olabileceğimizi anla- yok. 

1 
Çaınurıa~~a Çoğuna takılan ana. baba adı «Ah-

arından ayakl n eSVaplarımızı, çukur dullah», ve Havva ... 

Kapıcı homurdandı. 
- Biz fena insanlar değitiz memur 

bey, oğlum Yunanistandan her ay pa· 
ra gönderiyordu. Ev kirasını veriyor · 
duk. Son aylarda işleri bozuldu. Para 
gönderemez oldu. Ben de zaten çök 
bir şey ka1..anamıyorum. Şu diktiğim 
entari bir haftadır ilk siparis, varına 

ız Sokaklarda a~~ızı k~ruyamadığı - Bu isimler de, piçliğin birer sembo-

k 
almak için dikk ıtr de böylece katil ol .. Iü haline geldi.: ((Anam ınadı Havva 

a ırsa.k a sarfeCrneye mecb d Abd ll h ' s·ı ' ncemi Şofö 
1
. ur babamın a ı u a ))) diyene· 

ı ere dönec .. . r e ıne düsmüş tak · 
egız demektir! 1 (Devamı 15 inci sayfada) 

"Fransa hakiki 
Menfaalların ı 
/yi görmelidir, 
Şimdi Çanakkalenin . Fevzipaşa 

mahallesinde oturmakta .olan An -
takyalı bir dkuyucumuz, Bay Meh -
met Hüseyin bize Antnkya ve is -
kenderun meselesi münasebetile u
munfı vaziyeti mütalea eden güzel 
bir yazı yollaml!j: 

- F.rn~ada doğruyu görenler 
çok değildir, pek azdır, sesleri de 
işitilmez, diyor. V~ Fransadan haki· 
ki menfaatrerini daha iyi görmesin\ 
istiyor. 

Biz böyle düşünürüz, fakat siyasi 
vaziyet dalayısile okuyucumuzun 
mektubunu aynen buraya koymayı 

münasip bulmuyoruz. 

* Osmancılkta saraç Ahmede: 
Medeni kanun gayet sarihtir: Her 

hangi bir sebeple olursa bir etitek 
nikahı altında iki kadını birleştire
mez. Buna mukaı'bil daimi, şifası im· 
kansız biT hastalık talak sebebi o • 
larak hakime gösterilebilir. Karar 
gene hakimin vicdanına kalmı~ bir 
meseledir. 

* Bir kaza kongresi 
Okuyucularmuzdan Mustafa im ~ 

zası ile bir mektup aldık, bu rnek -
tubun zarfı maalesef yüz1ercesi ara
sına karışmış, nereden geldiği belli 
değiL Söylediği şu: 

Kazamızın Parti kongresine köy 

Kemal Tahir 

ve şehir namı·na 1 2 kişilik bir heyet 
i.şt~k etti ve bu ı 2 kişilik heyet ol· 
-fugu gibi vilayet kongresine iş1i -
rake gitti. Bu nizamnameye muva .. 
fık mıdır? 

* Fakat yUkarıda da söyledik: Bu 
kazanın hangi kaza olduğu oolli de
ğildir. Bununl-a beraber mektubu 
partinin gözü önüne koymayı va · 
zife biliyoruz. 

* Cevablarımız 
Üniversiteden cKe. Ak.» a: Yer 

ahnak istediğiniz sütun tutulmuş -
tur. Şimdilik bizi mazur gö1'IIlenizi 
rica ederiz. 

* 
Emniyet İtleri Umum Müdür-

lüğünün Bir Tavzihi 
29 Blrtnclklinun tarlhll nüshnnızın 

(Okuyucu mektupinn sütununda) Mütc
kalt polis memuru Abdlilkcrlmin tck:ıüd 

mıınşı hakkındn gazetcnl.ze söyledl~i söz
ler üzerine dQsyası tetkllt edlldl. 

MuınaUeyhln Cumhuriyet gazetesine 
bu yolda vakl mürncaatma evvelce gere
ken cevap verllm~tl. 

T<'knüt kanunu; bu gibi malUl nıemur· 
ların hizmet müddetlerı 20 ~cncdeıı uşağı 
bulundur;-u takdirde ta~at verllmeslnl 
ve 20 seneden rnzlr.. bulundu~ takdirde 
:mnnş tabslsln\ eınretmektedlr. 

Sözü gcçcnln hlzmet müddet! 20 sene
den nşn!;ı bulunmasına mebnl 93G ıırn 

tnzmtnnt tahakkuk ettlrilmlş ve ayrıca 
ınıınş ta.hslslne lınkô.n olmadı~ı dn bir 
çok defalar kendisine tebl!ğ edllml~tlr 

Verilen bu Izahatın gazetenlzln n>'lll 
sütununa dercini s::ı.ygüarımla rlca ede· 
ri m. 
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8 Sı::yfa 

.hamidin cambazbaşiSI 1 
-- Hayatıni Anlatiyor ___j 

~-

Ul aralarımı seyreden 
Ab 1ülhamid beni 

~irden mülizim_ yapmıştı 
Göğsümü iki nişan süslüyordu. Fakat ben rütbede ve 
nişanda değildim. Hiç kimsenin beceremedigi, becere

nıiyeceği bir numara bulmak istiyordum 

Mızıkayı hümayuna tayinimden bir 
kaç ay sonra bir akşam huzura çıkıp 
marifeL göstereceğimiz tebliğ edildi. 
Yanıma en güvendiğını talebelerim· 

den Saıt Beyi almıştım. Yıldrz.daki lıu
susi tiyatro sahnesine alat ve edeva -
tımızı ver eştirdik. Yüreğim vurmu -
yordu desem yalan olur. 

Niha) et hünkar yanında serasker 
Rıza Paşa olduğu halde locasına gel
di. Yerli san'atıkarları seyrederken lo
canın !kafeslerini açması fıdetiydi. İlk 
defa orada yüz yüze geldik. 

Ben büyük bir heyecanla numarala
rımı yapınağa başladım. 

Barfikste tek elle dönüp, havada iki 
perende atarak yere bastığım zaman , 
su1tanın ve yanındakilerin alakaları 
fa2'Jlalaştı. Hele 250 librelik gülleyi tek 
elle havaya !kaldırınca serasker R1za 
Paşa dayanaındı. Hünkara: 

- Af buyrun efendimiz., bu ranbaz 
hangi millettendir, hangi memleketten 
geldi? diye sordu. 

Abdülhamidin cevabı hala kullikla· 
rundadır: 

- Tü:ııktür, mızıkayı hümayunum -
dandır, asker evlatlarımdan, Rıza. 

Çolak canbazbaşının gözleri kırpış -
tı. İçini çekerek: 

- Hey gidi deveran hey. dedı, gö -
rüyor nnısun evı.at, TürkJüğüme kani 
olamadılar, o zamanın büyüklerinde 
hayret verici her işi ancak yabancılar 
başanrdı. 

Son numaralarımızı yaparak seyir -
cilerimizi temennalarla selfım1adık: 

Sahneden çekileeeğim sıra, Abdül -
hamidin esvapçıbaşısı İlyas Bey elin -
de dört kutu olduğu halde çıkageldi. 
Bıze: 

- Dışarı ç~krnayın! dedi. 
Durduk: 
Kutuları açtı. Göğsüme evveıa be • 

şinci rütbeden bir nişan, bir de sanay! 
madalyası ıtaktı. ÇıTağımı da ayni su -
rette taltif etti. 
Mızıkayı hümayun kumandam Sü -

leyman P~a heyecan :çinde idi. Sah -
nenin arkasında bizi sevinçle bekliyor· 
du. İkimizln de sırtını ok§ıyarak: 

Bay Rıza numaralarından birinde 

· ·Yıllardır sürgünde bulunan Abdüla
zizin başcanbazı Yaver Bey de affedil
di. İhtiyar adam son deminde İstan • 
bula dönebildL 

Meslegimi nasıl inkişaf ettirdim? 
O zamana ka<4r her rastladığımdan 

şu sözfieri duyuyordum: 
-Hangi tren.k canbazından ders al

dın? Hangi rnemle'kette öğrendin bu 
hünerleri? 

Beni çileden çıkaran, deli divane e
den bu sualler.i belki bana siz de so -
racaksınız. Şunu peşinen söyliyeyim 
ki ben jimnastiğin vücutla beraber ka
fayı da iyi işiettiğine kaniim. Tabii bu
arada yürek ve göz pekfliği de kazanı
lıyor. Binaenaleyh yeni yeni numa -
ralar keşfetmekte, bunları muvaffa .. 
kiyetle tatbik eyılemekte asla güçlük 
çekmedirn. Muhi1.imin Türke ehemmi
yet vermiyen dejenere tarafı beni ta· 
mamile yerli bir arti.St olmağa sevketti. 
Bu bütiiın hayatımda yegane fikri sabi
timd.ir diyebilirim. 

SON POS'T~ 

Tavsiye 

Otomobili yolun kenarın • 

da bırakma~. traş olmak için 

herbere girmişti. O traş o • 

lurken otomobilini aşırdılar. 

Berberden çıkar çıkmaz ka • 

rakola gitti: 

- Otomobilimi a~ırdılar 

Bay komiser bu ikinci defa 

başıma geliyor. İlkinde de ge

ne berberde traş oluyordum. 

Bana ne tavsiye edersiniz} 

- Saka I bıralemanızı 1 

* 
Niye alk1şlayorsun 

pjyes kötü idi, herkes ıs
lık çalıyordu. Yalnız bir kişi 
ellerini vuruyor, alkışlıyordu, 
yanındakiler sordular: 

- Sen piyesi beğendin 

mi~ 

- Hayırl 

- Öyleyse niye alkışlıyor-
sun~ 

lkin cik~ 

-----.. - Ben sana BaY J 
de yoksa mektubu 

-~~~-~ tirsin demedim Jllj? 

- Dediniz. 

- Oğlu da evde 1' 
du~ J 

-Evde idi anıs 

lemediniz ki ona ve~ 

* 
Stk 
1 

Kadın yeni bir ,J 
ve geldi: 

- Bak ne şık bit 
dım. Hem çok ucuı-

- Ucuz olduğıı 
fakat bu hadise belli 

-Niçin) 

- Ucuz şeye şıi - Islık çalmasını bilmedi- _ Bugün yinni iki yaşımı bitirdim. 
ği m için, ıs lık çalanları al kış - - Öyle mi? Yinni iki sene evvel se n kaç yaşm· 
lıyorum. da idin? ğin içini ~ 

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

- Niye ağzınızı atkıyla kapadı • 
mz? 
- Siz konuşmıya başladığınız za • 
man ne olsa ağzım kapanacak ve - Sen ötede heride beJliı" 
hiç açıwya vakit bularnıyacak de· olduğunu söylüyonnuşs~.J 
ğil miyim?. Bari evvelden kapıya• - Ben alçak gönülliiyW 
yım, dedim! bayan. ~ 

~~--~~~~------~~-=~~----~---=~--~~, 
Beğeni~ 

- Gülsüm, balıklan kaldır, çalı -
şacağım, gürültü istemiyorum. 

Ahşkanhk 

Kadın kocasını 

uyandırdı: 

- Kalk, kalk. 

Şarkı~ 
bittiği ı-' 
nına bir~ 
kuldu: 

s 
B 

((' 

- Berhüdar olun evlatlanm, dedi, 
Aaıiah size uzun ömürler versin, saye • 
nilıde senelerdir gözden düşmüş olan 
ocağunız tekrar göze girdi. Hünkar pek 
mahzuz oldu. 

Çıraklarun da çok rnüstait çıktı. 
Mesela bir tanesi, omuzuna aldığı 9 

metre uzun1uğunda bir sırığın tepe -
sine bir al'U<adaşını çıkarır, onunla be· 
raberen mükemmel ve en müşkül rnji
vazene hünerleri yapardı. 

-Ne var~ 
- Bu gece hor- - Siıi0 ttl 

·ıl d' 

Ferman lerman üstüne 
JimnasHk yasağını ;kaldıran ferma · 

nın arkası kesiJmedi. Hünkarla karşı · 
laştığunın sabahı bir fermanla nefer -
likten mülazim1iğe terfi ettım. Çıra -
ğım da b~çavuş oldu. Halbuki mızı -
kayı hümayunda terfi etmek o zaman
lar mühim bir rnesele idi. Arkadnşla · 
nınız arasında on beş, yirmi senede 
çavuş, hatta onbaşı olabilmişler pek 
çoktu. 

Bir gün sonra yeni bir ferman çıktı: 
- Rıza kaç çırak isterse alsın, ışine 

cidrli sarılsın. 

Fırsatı kaçırmadım, vücudunu mes· 
leğe muvafık gördüğüm küçük çocuk· 
lardan 2 2 kişi seçtim. 

- Çocukland~ın mı dcdıniz? 
- Evet. Belki her mesleğe yaşını, 

başını almış adam1ar başhyabilirler 

amma. canbaziLk hiç bir mesleğe ~n
zemez. Muhakkak 'küçük yaşta başla-
m::ık lazımdır. 

Arkadan üçüncü ferman zuhur etti: 
- Mızıikayı hümayun mektebinde 

hemen bir k:.gır jimnastikhane yap • 
tırılsın. 

Jimnastikhanenin inşasına başlanır
ken dördüncü ferman da s5dir oldu. 

At canba~ığım! 

Aıbdülhamidin iyi ata ve biniciliğ.e 
büyük bir merakı vardı. Zaten hünka· 
rm meşhur olan üç merakı malfımdur: 
Binicili.k, marangozluk, nişancılık. Ab· 
dülharnit bu üç işi de çok iyi yapardı. 
Ata iyi biner, marangızluğu mükem • 
mel becerir, hele nişancılıkta eşi pek 
az bulunurdu: 

Bir gün birdenbire bir irade daha 
sadir oldu: 

- Yıldı.zda Cihannüma köşkünün ö
nünde biri kapalı, biri açık iki rnanej 
yapı~acak, Rıza burada atlı hünerler 
gösterecek, denildi. 

Ata küçüklü'ktenberi iyi binerdirn. 
Hemen idmanlara başladım. İlk tem -
silde iki mühım numara yaptım. Çıp -
lPk bir atın üstünde at dörtnala ko -
şarken aya{!a kalkıp bir peren -
de attıktan sonra tekrar hayvanın sır -
tına ayak üzeri dQşmek, bir de gene 
çıplak atla manria atlarken perende a· 
tıp ayak üzeri hayvanın üsti.ınde dur -
mak. 

Bunlar da hünldir tarafından fev'k::ı
lade beğenildL 

'(Arkası yarına) 

lamıyorsun ~ 

- Horlamıyor -

sam ne çıkar~. 

- Horlamana o 
kadar alışmışım ki 
hor1amadığın za - -Sen bizim muallim o1san bakka1.. 
man bir türlü uyu- -Niye? 
yamıyorum. -Deftere not yazarken beş yerine on yazardın da .• 

BIIIDIID 
- Çocuğum senin adın ne) 

- Budala .. 

- Böyle iid olur mu} 

- Bilmem, babam hep böyle çağı-

rır. 

• 
Son defa 

Ceuç erkek genç kadından hoşlan

mıştı. 

- Sizinle ilk defa konuşuyoruz de· 

ğil mi? 
Dedi, genç kadın genç erkekten hoş-

lanmamışti: 

- Hayır, dedi, son defa konuşuyo-

ruz. 

- Bana, zengin, fakat budala bir 
adamla evlenir misiniz? diye sor • 
du. 
- Sen ne dedin? 
- Servetinin miktarını aordum. 

zı duyab• 

hayatıw_ıııı:l 
sini verıto'" 

_ aıı~ 

ğeniyor rı' .ı 
- J{ııl-' 

nadan d 
ğırdır. ,/ 

6yıe ama 
Baba söyledi: 

- Ben oğlum sana tokat 

zaman kendim de aynı acıi' 
dım. 

Çocuk elini yüzüne götüt 

- Öyle ama ~ynı ~ 
ğil. 

* 
Ne Istiyor..-

Ce.nçlik iddiasında olaJl 

ledi: 

- Otuz yaşıma girdiğirtl 
Jstiyorum bilir misin~ 

- Hiç bilmez olur muyıııı' 
bir an evvel çıkabilmeyi .• 
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1 HHf IN_~ 'ıLERi 1 
"Saray, sinemasz: --
Saadeili; sensin ..• 

ı. 8f.cl njaınino Gigli tarafından müzik
ı 1 ın . 

.. Mı.nti namında bir duvaremın gavct 
guzeı se · • 
k .. sı vardır. Hem çalışır hem !:ar 

ı so'-·le ş k • "' 
d 

" r. al' ı muallimi Skarpa ken-
ısıne ders -

muaı·· . vermeg~ ba~ar. Bu sırada 
v· •ıtnın karısı Bıall'ko ile Monti so-
ışmeğe ba .. ı 1 İ -Sk . a '?-'ar ar. şin farkına varan 

A 'P duvarcıyı kovar ve anesi ıle 
mu ·a" a 'tm • k · " gı ege karar verir. Fakat 
aa..ın sevgi!' · · dan b ısını tercih eder ve kocasın 

me h oşanır. Az müddet sonra Monti 
-. Ur tenörl . Bia k . er sırasına gırer. Karısı 
n o ıle mes• t .. ı dir K d u gun er geçirmekte-

rek . .. ~ ın bıraktığı çocuğunu düşüne-
müşuz~~ektedir. Skarpa ise fakir düş 
Mon'u ~z.ı.nı evlatlık olarak vermiştir. 
Öldu" ... ızı arattırırsa da bulamazlar. 

gune zah· kaç ay ıp . olurlar. Aradan b!r 
gid geçer. Bıanko Mihıih şehrine 

er ve esk' k 
nu h be ı ocasının orada oldu~u-
nun ~er~lır. Gidip görür ve çocuğu
tın sağ oldu ~ld'uğu~.u sorar. Adam kı
der M gunu soydemekle iktifa e· 
kı · <>nti te'kra -

zı lbuıu n· r aramaga koyulur ve 
genç ~n~· ır hayli vak'alardan sonra 
Ve baleı 0~e Ho~viz ile nişanlı bulunan 
nUJır . .Hak;etinde rol alan kız ile ta
kız kavıı., at :meydana çıkar ve ana 

· -ııUrlar. 

"Ipek · 
~· 
Çocuk hırsızları 

.. Loreı Ve 
lü konıed· .arafından türkçe söı s ı. 

tan ile O ll b· 
1 dırJar. Bir ç· ır Çergide bulunmakta-

lU aşk ~: Lllgene Olmin kansına ibi-
hı '"'~Yor v 

rı Yerde e onu kaçınyor. Kaçtık-
vardır. Adam Kont Anıhaym'ın şatosu 
.isterken cürnı·şatoda hırsızlık yapmak 
tııyor. Bu ara ü :rneşhut halinde yakala 
zmı 9\llıyor ~ kadın da Kontun kı· 
bir -kadın 11• Çıngeneye kendilerinden 
Dir hayili va~~v=esini söylüyorlar. 
lle Madam 01. \ sonra Çingene ge 
kızı Prenses Aı~ e. kaçıyor ve Kontun 
P renses, ou U ~1 Yiiz iistü bırakıyor. 
avenet gö ·· e tan taraflanndan mu 
"'"'rla B·ruyor. Adaınıar kı b .. ··ı .. ~ ..., r. ır gün .. zı uyu u-
laşırken Kont oteberi satmak için do 
Yakalanıyor. Th: adamian tarafından 
da Kont geli dayak yiyeceği sıra

~nıyor. 
"Siirner · 
}~eması: 

• Altın kelebek 
<Arı 2- Hortlak 

ın kelebek) . . 
~'aına ilfw filmı bu hafta prog-

eB~larak gösterilecektir. 
İnguteredeu~ ~_ııai film 

Doktor F V ıtıbı §ehrin de bulunan 
lniinhas on Relsing, SOO seneden beri 
1'? ıran ins le' .1\..0nt Dr k an kanı ile beslenen 
d a ula"' o··ıd·· .. en te\'k'f .J.

4 uruyor ve bu yüz 
Drakuıı edUıyor. 

ill ~egfuıe a hortıaklan yok etmek için 
·t" düri:ı~ .~are olan k ..... ,.:_ od ·ı .. ,, 
v • -.ı:ınuşt ·· '=Allı un ı e OJ.'" Dr ur. 

cıkulanın k 
Yaktırır K ızı babasının cesedini 
lenınekt~z da babası gibi kan ile bes 
dairesinde · Kız, Londrada bulunan 
~.amakıtadırk~ içebileceği adam.1ar 
du.şiirür V · Bırçok zavalıları tuzağa 
ltıiyecek ıı:ınihayet o ~a artık kan içe-

e ielir. 

----------
" Melek ., ve " Sakarya . , 

sinemalarz : 

Zigfield yıldızlar 
kralı 

Oyınayanlar: Vilyam Povel - Mirna 
Loy 

cZigfield yıldızlar kralı» filmi Ame· 
rikada tiyatrolarda, müzikhollerdc, rö
vülerde, cGirls» denilen balet kızları
na iş bulan Zigfield adındaki adamın 
hayatını gösterir. 

Şikago şehri konservatuvarı müdürü 
nün oğlu olan Zigfield san'at hayatına 
189 3 senesinde ŞLkago büyük sergisin· 
de atılıyor. O vakit numara yapan bir 
tek adarru vardı. O da dünyanın en kuv 
vetli adamı telakki edilen Landov idi. 

Saadetim Senslıı filminde meşhur mugannt Benj amino Glgli 

Halkın gitgide rağbetini kaybcylemel 
te o1du.ğunu farkeden Zigfield numa · 
raları genç ve güzel kadınlara yaptır· 
mağa başladı ve müthiş surette para 
kazandı. Bu yüzden bir sürü rakip pey 
da oldu ... Fakat hiç biri onun derece
sine yükselemediler. cRevüler Kra 'ı» 
adı veriıldi. Kadınlar ile olan maceıa· 
ları bitip tükenmiyordu. Bu yüzden bir 
hayli eziyetler çe'kti. 

·Haftanin Haberleri 
Tıpta sinemadan edilen Istifade •.. - Sinemacılar 140000000 Türk 
lirası veriyorlar - Sovyet Rusyada sinema - Sinema merakı hastalığı 
MoSkova civarın • 

daki Poldolsk stüd· 
yosunda akü hasta
Jııkların tedavisinde 
aruıilanılmak üzere 
hususi filmler ihzaı 
edilmektedir. 

Moskova fakülte• 
si profesörleri tara• 
fından yapılan tet· 
kikiere nazaran, ko 
mik filmler seyre· 
den deliler ve sar'a• 
lılar bir müddet sii• 
kO.na kavuşmakta .. 
dırlar. 

İçkiye düŞkün o • 
lanlar üzerinde da· 
hi filmler çok müsa 
it tesirler yapmakta 
imiş. Film seansla• 
rına ıiştirak e'ttirHen 
bu gibi hastaların 
yanında akıl hasta
ltklıın miitehassısla 
n bulunmakta ve 
filml:erin ne gibi te· 
sir yaptıklarını tet· 
kik etmektedirler. 

(Çocuk Bırsızlan) filmbı de Lorel "e Bareli 

• • 
.Amerika Maliye N ezareti Amerikan 

sinema sanayiine dair ziyade6iyle §a· 
yaıu dikkat ıbir 'istatis'tik neşreyllemiş
tlıı. Bu istatistiğe göre 1935 _ J936 ma-
li senesi zarfında film kumpanyaları 
tarafuıdan verilen ücreti er: 1 00000000 
dolardır iki, paramızla takriben 140 
milyon Türk lirası eder. 

Ayni sene zarfında stüdyoların sa
yısı 52 den 75 e çıkmıştır. 

Fi!lın1er çevirmek içm haftada : 2 mU 
yon 500 bin dolar sarfedilmiştir. 

Haftanın 
Sinema programlan 

Türk Yılmayan Adam 
Saray ı Saadetim Sensin 
İpek : Çocuk Hırsızları 
Sümer Mtın kelebek 

Melek 
Sakarya 
Yıldız 
Alkazar 
Şık 

. . 

Hortlak 
Zigfeld 
Zigfeld 
Kadınlar Klübü 
Yürüyen Ölü 
Mazu:rka 

tir! ... 

1936 senesi Kanu 
nusanisinde büyük 
Sovyet şehirlerinde 
2.015 sinema mev
cut idi. Bunlardan 
8 7 7 si sesli sinema 

' 11 38 i sessiz sinema 
idi. 1138 sinemadan 

da 918 i seyYar sine 
ma vazifesini görü· 
yorlaııclı ... 

Büyük şehirler -
den gayri mahaller
de bulunan sinema
ların sayısı ise 14 

bin 330 idi. Bu sine 
malar sessiz idi. Ses 
li sinemalann sayı
sı 6 70 dir. 
' Moskovadaki si -
nemaların sayısı 44 
dür. Sovyet Rusya-
nın wnum nüfusu 
.170 milyon olarak 
hesap ediliTSe 100 

bin kişiye bir sine
ma düşüyor demek-

• • • 
~ Sinema meraklılannın günden güne 
artilığını g6ren gene bir sinema merak 
Jısı doktor bu merakın bir nevi hasta· . 
lıktan başka bil'§ey olmadığını söyle· 
miŞtir. Bu ddktorun söyleyişine göre 

bu hastalığın biıııçok nevileri varmış: 
Başlıcalarının isimleri şunlarmış: Har-

riborotoraks, Buayerokoksi, Annabel-ı 

lasm, Marlenizm, Gretagaroit, Marte-, 
gertoz, Gerikupertit! ... 

"Türk" sineması: 

Yılınıyan adam ••• 
(Bette Davis) ve (Pol Muni) tara -

fından. 

Bi.r köylü oğlu olan Coni münevver 
bir adam o1mak hevesile Hukuk ders· 
lerine devam eder ve günün birinde R· 

vukat olur. İlk işi bir kadının kutlandı
ğı bir otomobil tarafınd'an yaralanan 
bir lbahçevanın vekilliğini yapmaktır. 
Fakat sert tavırları yüzünden davayı 
kaybeder ve bunun hırsı ile hasım ta· 
rafın avukatını dıöver. Bu sebepten 
dolayı Barodan çıkarılır. Caninin aklı· 
na muhakkak zengin olmak fikri yer· 
leşir ... Bir kahve sahibi ile ortak olur. 
Şarli adında olan bu kahve sahibinin 
karısı Mari delikanlıya ilaru aşk eder 
ise de Coni buna aldırış etmez. Kadın 
bir gece son derece sarhoş olan kocası 
nı otomobil içinde bırakır. Matörden 
çıkan gazlar adamı zeh'irler. Ölümün 
kaza eseri olduğu sanılır. Kadın gene 
Caniye yaklaşmak ister, fakat gene 
reddedilir. Coni atahveyi büyültür ve 
gazino şeklini verir. Bu gazinoya bir ge 
ce otomobil kazasını yapmış olan M~s 
Daı aııkndaşları ile birlikte gelir. Coni 
kadını derhal tanır, kini uyanır, fakat 
aşk galebe çalar ... 

Fakat gazinocunun kansı Mari Coni 
yi bulur, onun uğurunda kocasını öldür 
düğünü söy.ler ve delikaniıyı ölümle 
tehdit eder. Coni buna aldırış etmez. 
Mari sözünü tutar ve vak'ayı polise an 
llatır ve Conzyi §'e'riki cünnü olarak 
gösterir. 

Coninin masum olduğu meydana çı 
kar. Maııi mahfkeme esnasında çıldırır. 
Nihayet servete konmuş olan Coni, sev 
diği MarJ ile evlenmek ister ise de kız 
onu reddeder. Kaçan kızı yakalamak ıs 
teııken .kız bir otomobil tarafından çiğ· 
nenir ve ölür. 

Bedbaht Coni ise herşeyi yüzüstü bJ• 
rakarak memleketine avdet eder. 

:<Bortlak) filminden bir sahne ,(Yılmayan adam) filminde (Pol Muni) ile (Bette Davics) 

Zigricld Yıldız1ar Kralı filminde Vilya 
m PaveJ ile 1\lirna Loy 
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Resimli hi kay e: 

ÇI AR PARALARI 

L.aıllıMI~ ~~ ~~ ~-..-...-..~.! 

o 

- Pekala şu paketleri aı da. - Elimi cebime sıokabileyim. 

- Şimdi sıra ben{ie .. - Tabanearnı gördün mü? 

SON POSTA: 

Bilgi 

Havyar nasıl 
yapılır? 

lll/ht 

Şapka kenarmdaki kordalA 
Şapkalann kenarlanndaki kordel~ · 

lar nereden ika~tır bilir misiniz? Es
ki Mısırlılardan. Mısırhlar saçlarını 
irorde.I.aylla bağ).arlardı. Şapka icat e -
dihii. Bu kolidem da şapkanın kenan • \ 
~ kionuldu. 

60 Kilometrelik tünel 
.Japonyada yapılacak yeni bir tünel 

dünyanın en büyük tüneli olacaktır. 
l3oyu ~O kilometreyi bulacaktır. Bu 
tünelin yapılmasma sebep Hukuriku 

Ağaç kovuğundan ahır 

l 

tren hattının işini görmesi içindir. . _..ıf 
· Çünkü bu Jhatta her zaman kaza ol • Kalifurniyalı bir çi·ftçinin çok -~ 

Havyarın balıktan çıktığını ve bes- makl.adır. bir ahırı vard.JT. Bu ahır üç bin sen 
1eyici bir gıda maddesi o!'Juğu~uı bil~r· Uyku ve uykusuzluk bir çam ağacının kovuğudur. ~ 
siniz. Faka~ nasıl yapıldıgı~ı _bılmezsı- Uyku insan için çok iüzumlu lbir şey- .kadar büyüktür ki bir at, ve bir fl' 
niz. Ben de Romanyaya gidinceye k~ dir. Kırk sekiz saat uykusuz kalmak bu kovukta rahatça barınmaktadırft! 
dar bilnllyordum. Romanyacla gör - tehlikeli olur. Fakat bir Amerikalı 
düm. Bakın size anlatayım: bahse girişmlıi ve bir hafta uyumam:ş- Iki parçaya ayr1lan solucal 

T una nehri kenarında denizden se- tır. Bir de hiç uyumıyanlar vardır. yine ölmez 
kiz ikilometre uzakta küçük bir kasaba Geçende gaıı:tele~ yazıyorl.ardı.. Hin· .Jl 
vardır. Bu kasabanın adı Valkov·dur. dist~~ zengldaın bıtrl atdam hıçlauyumaz- Soiucan ve benzeri hayvanl~ 

k d 
mış .ısıanhu a ı ramvay r var - ır 

( 

c 

k 

ti'k 
sp· 
bil 

t 
ça 
bi 

Valkovlular havyar yapma ta usta ır- ken. btlclçRik eden bi:r adam da bu birini ortadan kesecek olursanız , 
lar. zengin Hindl: gibi uyuyama7Jl'Ilış. iki parça da hareket eder ve yaşa'~"· ~ ge 

Valkovlular gemilerle Karadenize 3600 Kilometreden duyulan SeS nun sebebi §Udur. Bu hayvan~ j b Hikaye 
jnerler. Denizin altına bir kaç metre u- nirlerin menke4i diğerlerinde ~oıd .ı. 

Dün"ıada en büyülk. patlama hadise- .. 
Zunlugu~ nda ı"p gererler. Bu ıp" lerde her J g'bi .:ı:-Ag~ degı~·ı,.:ı:- Sınır' • me -~ 

si 4 883 senesinde olmuştur. Bu tarihte 1 u.uıiA .u.w.. • ., 
rnetrede bir, bir olta vardır. Havyar Somatra ile Cav:a arasında bulunan vücudun her tarafına dağılmış bit 

saldırmıyor, köpeği kulübesınde hap- balıkları bu oltaiara yakalamrlar. Ba - Sond romtakasındaki Krakota yanar • dedir. 
sederim. lıklr.n doğru V alkova getirirler. Bıçak- dğı patlamış ve sesi .3600 kilometre u- ---·-·" ...... - ......... ......--/ 

Bahçenin sahibi geliyordu. Necmi o- larla karın1at1Jlı yarar ve havyarları bo- zaktan duyulmuştur.. 
nu görmemişti ama o Necminin söyle- şaltırlar. En fazla yükseğe uçan kuş 
diklerini duymu,tu. İçinden: Bir balıktan çıkan havyarın ağırlığı Kuşlar arasında en faila yükseğe u-

- Alacağın olsun senin 1 balığın ağırlığının üçte biri kadardır. çabilen kartaldır. Diğer kuşlar aşağı 
Dedi. Bahçesine girer girmez bir kö- Bunlan delildi !ka.blara koyarlar. Suyu yukarı dört yüzle beş yüz metreye ka-

pek resmi yaptı. V c resmi köpeğin ku- _L D . 1 w k dar ancak yükselebilirler. 
ı ··L-~· · · · 1 .,.. d" ır r k ve kanı a&.ar. elikli kabtan a ıp sogu 
uocsmın ıçıne yer e,....ır ı. ·uza tan 0 d 1 bu1mak 

bakan kulübede köpek var za.nneder • salamurada bir kaç gün bırakırlar. Hav- rman a yo 
Necmi fena huylu bir çocuktu. Yı- di. Ve köpeği bahçenin uzak bir tara- yar taneleri orada. sertleşir. lşciler fıçı- Biır ormanda kayoolsanız, güneşi ve 

k b. ah' t .1. A k ..ı .. ~Ia L d K d" d k la ·· · •- 1 d l''- :ı· _,_ yilfuzlan rrnremeseniz yd.lunuzu nasıl ~ıcı, ırıcı ır t ıa ı varw. r a"'""'1 - nn a oturttu. en ı e çı ap gitti. nn uzerıne s:onu muş e uuı tene.Ke- b~ 1 
d Dah f '- bulabilirsiniz? Bunun da biryou var-

rile hiç geçinemez i. a enası :t(en- Necmi fırsat kolluyordu, bahçe sahi - lerden havycu tanderini geçirirler. Fı- dır. Ağaçlara bakınız bir taraflan faıla aJ' 
dine aid olmıyan eşyayı kendisininmiş binin yeniden gittiğini görünce duvar· çılarda tuz vardır. Tuzla beraber ka • yeşil ve yosunludur. Bu taraf şimaldir. Geçenki bUmecel.cıimhde bir~ 
gibi alırdı. dan bahçeye atladı. Elinde ip var • rıştmlınca mayi halinde havyar dde e- Çünkü şitnalden en az güneş ve hara· çik.ola~ aiaıı ll inci mek ~ 

Evlerine yakın bir bahçe vardı. Bah- dı. dilir. ret gelir. Şimali tayin et.tildten sonra Mehmet Demir ve ft Bankası 
çenin sahibi iyi bir adamdı. Necmi bir Köpeğin kulübesinin yanına geldi Se L 1 :ı k . . d " . yolunuzu da tıayin etmiş olursunuz. barası alan ŞeJırem:ininde salib'...J 

• ~ k ı··b · k Ö 1 rt navyar etae etme ıçın e nıayı ~ 
kaç kere bu adamdan elma istemi,. a- ve ıp e u u eyı sımsı ı sardı. ye h 'k, k k t Yen·l b.llmeceml·z · · d ki · d k" k" k · k" k d avyan e e ere oyar, suyunu a ı ır-dam da. vermıştı. Fakat Necmi kendisi- sar ı ıçer e ı ope. :ım an.ı yo ı· lar. 

ne verılen elmalan kafli bulmamı~tı. şarıya çıkamazdı. Sevıne sevıne elma -·········· .. ·-····· .. ••••••••••• .. ••••••••••••••• .. ••••••• 
Daha çok istiyordu. Bunun iç\n dü - ağacının yanına gitti. Tam ağaca çı • 
şündü. Kendi kendine: karken bahçe ~ibinin ~ka bir tara-

B. ·· d d" bah · sah"b. fa oturttuğu köpek koştu ve Necmiyi - ır gun, e ı, çenın 1 ı 
kk bah · · t d·~· ka paçasından yakaladı. Necmi şaşırmıştı. 

yo en çeye gırer. ve ıs e ıgım • Hızla ağaca tırmandı. Köpek ağacın 
dar elma koparırım. l d b kl" d B h b"b' b h atın a e ıyoT u . a çe sa ı ı a • 

Bahçenin sahibini kullamıya başla- çeye girdi, Necmiyi yakaladı, bir temiz 
dığı bahçeden .çıkıp gittiğini gorur dövdü. 

Geçen 
bilmecemizde 

kazananlar 
Ge~ bilmecemizde luızıı 

nanların liatuini yazı çokluğun-

görmez bahçenin duvanndan aşağı at· Bahçe sahibi Necmiye dayağı atbk· 
I adı.. Bahçede köpek vardı ama köpek tan sonra kulağandan yakaladı, köpe
kulübesinde oturuyOTdu. Necmi aldırış ğin kulübesinin yanına götürdü: 
etmedi. Ağaca yaklaştı. Tam ağaca çı- _ İşte, dedi, kulübeye hapsettim, dan bugün gazeteye koyama -
kacakken köpek kulübesinden fırladı diye aevindiğin köpek.. dık Oni.intiWIJıi pazprlui gü-
ve Necminin üzerine saldırdı. Necmi Necmi dikkatle bakınca işi anladı. nii biitün fıazananların i.imleri· 
kendini güç bela kurtarabildi . O günden sonra bir daha kimsenin • !_.:ı ..__ ... __ L . nı gaz.efan.u.ae ~aR.UZU:. 

- Bunun da kolayı var, dedi, ma- bahçesine girmedi._ Ve k:ndıne aid ol- \. J 
demki köpek ağaca sokuluncıya kadar mıyan eşyaya el sunnedı. ----------------

Yüzme 

-Bir, iki. -Üç, dört. - Ayağım kaydı. 

başına gelen 

1 

-Bum! - Yümıe öğrenen o -
nu kuıtarmasaydı. 

1 

- Az kaldı boğula -
caktı · 

Başı açık bir adam var. Yanı~ 
da da bir alay şaplca.. külrili, ştı•/ 
Şimdi bunlardan birini bu ada~ll ~ 
dirmek liiim acaba hangisini g~ 
meli iki münasib gelsin:? Resme 1 
adamın giyeoeğini seçin ve işaret~ 
din. Sonra resmi kesip bize gönd ·1_ 
Bir kişiye bir kilo çikolata, bir ~~ 
de bir futbol topu vereoeğiz .. buıt ;1 
dan başka yüz kişiye de ayrı ayrı g 
hediyeler verilecektir. tJ 

Bu bilmecenin mükafatını ~er eO 
manki gibi on ~ gün sonra ilail 1, 
ceğiz. Cevablarınızı göndermektC ;J 
le ediniz ve zarfın üzerine biJt11eC 

0 
gazetede çık:t.ığı tarihi yazmayı \J 

ma yın ız. 

y 
p 
b' 
n 
o 

s 

a 
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on şma Türkiye - [talya • 
ır Münasebatında 

öıüıer dünya yiizündeki insanları suıh yolundan . Yeni bir safha 
ayırmak için aralarında cemiyet kurmuşlar 1 (Baştarafı ı incl sayfada) 

Bir ingiliz -lileozo-tunun garip iddiaları surnet ve emniyetsizlik gösterdi. Bu-
l' 1 1 nun yanlış bir siyaset olduğunda hiç 

«Ahrelle konuşulur mu? Galiba ko- ~üphe yoktur. 
~uşuyorıar ... ~>irtizmc bu işi yapma- Çünkü Yunanı izmire sal-
ga muvaffak oldu .. :ıı Bu satırlar Londra 
d.a Çİkan bir febiefe l'n€emuasında spir· dzran ve kan ihtilaflarını 
ft~ı2!1lla hakkında yazı yazan maruf bir tah ·k d Jt / a deliildi ı oıofun son satırlandır. Filozofun ma rı e en a g 5 • 
kales.ini beraber okuyalım: Keza evvelce Türkiye ha-

«Bır arkadaşım1a konuşuyorduk, o kimigeline ait olan Ana-
tnafeVkattabiiye kuvvetierin mevcudi- dolu tonrak/arında yerie-
yetini iddia ediyordu. Ben fennin izah Jr. edemiyeceği şeyleri !kabul 'edemem, di- şen de talya değildir., 
re cevap verdim. (Makalenin bu son cümlesinden ls-
Atkadaşnn beni bir türlü ikna ede- kenderun ve Antakyanın kastedildiği 

Tnİ'ye<:ek olan boş sötler'le vakit geçıT- anlaşılıyor.) 
tnek yolunu bıraktı, kolurodan tuttu: «Ingiltere ve halyanın Akdenizdeki 
k - liadı gidelim, ben sana alıret ile münasebatınm tavazzuhu diğer dev-
~~ş~lduğunu isbat edeceğim. Bunu letlerle Akdeniz münasebatının inki-

gvı.:.ıerınle go··receks" d d"' ın e ı.... şafına yol açacaktır.» 

M ~eraberce Londranın garbinde eski Gazete, ltalya - Yunanistan müna-
. a yecflerden Vincent'in evine git - sehatının da mükemmel oldugwunu 

tı'k. Vince t'" . . n m ve bilhassa karısının kaydetmektedir. 
spırtızme ·ı k . bir 1 e Ç'O alakadar olduklarını Madam Vincent İtalyan Gazetelerinin Netriyatı 

Y 
ırlve kansının bu hususta neşrettiği azı arın k tı <Ye,-iş, terlem;._ ... t;m. Alnımdan ter Roma 8 (A. A.) - Paris gazete-

..:ı_ •-oc ı o ur. .. d .. um... Madam Vincent b :ııu ""1
04 

1 J k ~ ll\ asın ı damlalan damlıyordu. Arkadaşıma eri s enderun romtakasında Tür\ 
öbn·· ın o umunden iki sene sonra k UŞ fakat ·· n~-ıu ellerimi uwttım: uvvetlerinin tahRit edildiğini muha-
deı.: ce' . •mut.erakıki ruhlar:ıı ismın t=ıu T ı-..ı mıyet· _ Hadı" dışan çıkalım! dedim. birlerinin iş'aratına atfen yazmaktadır-
dam v· ı payedar kalmıştı. Ma -ıncent · · Muzıtarip olduğumu gören ark .. ad .. a • lar. Aynı zamanda Reisicümharun ri-
et.m· v evı'nı o cemiyete hediye 

C. F. R .. takımı bugün 
Beşiktaş- G. Saray 

muhtelitile karşılaşıyoi-
Galatasaray - Beşiktaş muhteliti birinci ve ikinci 
haftaymlarda ayrı ayrı takımlar)a çıkacak ve birinci 

haftaymda Beşiktaş, ikinci haftayında da 
Galatasaray forması giyilecek 

l
. ı.ş ~orası Londranın mec:hur sr.h-- şıın beni dışarı çıkardı, kapının onune yasetlerinde Vekiller Hey'etinin de 
ııırne nı.. ~ vo ~ bir ah! utehassıslarının top1andıkları gelir gelmez: kt d fevkaıade olarak toplandağına dair ha-

m el olınu~tu.. - Nasılsın, ded!· Alıret Y0 u a ne berierin ve işgali askeri ııuretile bir Bugün Galatasaray· Befiktaş muhtelitile karşılaşacak C. F. R. takım. 
Ayaklarınu.,·n b k . . diye lböyleVt~rledmt} uhrev·ı konferan emrivaki yapmak ihtimalinin Pariste Romanyanın C. F. R. futbol takımı daha :iyi bir netice alacak? 

mi:~ıdet ... 4.1 ucuna asara oır '1\K d ıncen ın b gu··n ·ı,ı. ... ~ ıvıa am b .... k ı.. d d w b"ld" k iki gu""nlük istirahatten son.ra u ı.u. Oıner Bcsiın 
genı·ş b" Yurüdi.ılllten sonra orta katta b"lm" ı· Cemiyetin azaları dışarı uyu te aş uyan ır ıgını ı ırme te B kt ht ır s f d sı ı ış ı... b h b 1 •• · h 1 ·ı maçını Galatasaray - ~ş~ aş mu e-
d'aşım b o a a 'biraz bekledik Arka- çıktılar arkadaşım beni birisine tak- ve u a er er uzerıne emen ngı te- litiyle yapacaktır. Ekserısı Macar fut· 
lanesin ~-sofaya açı1an kapılardan bir dim ettl: re hükumetinin istimzacına teşebbüs Rom 

le.
. e 'li.Ula'k \'erdı" ve sonra bı'r e1ı·y- . ı· . d'td•w• . l ·ı· d l baleülerinden mürekkep olan en _ Mütera:kki Rulllar cemıye ının e ı ıgını ve· ngı ız man a arının ya- takımları Balkanlarda iyi futbol oyn;ı· 
_ Am başkanı! dedi. . kınlığı hasebile İngilterenin hadiseye yan oyunculara malı"kiirler. Berut ttır-

an yava ·· -ı d" · t dd t;:l 1 k ti'kt.en s ş yuru. ye ı~aret e - Muhatabrm hemen re e ı: a ayt kalamıyacagw ının ümit olundugw u nt w maçı 1 O onra er . nesinde Makabi ile ya.l:'.ıgı • , 
çacrk aralık' 1~ı tuttu, kapıyı yavaş - Bizde başkanlık yok diye cevap da zikredilmektedir. ayni maçın revanşını 5 _ 3, Hapoel ta-
bi~ odaya gi~~. ve beraberce bu~ Lik verdi. Başkanımız, öldü~ünden ?eri Giornale d'ftalia gazetesi bu haber- kımile yaptığı maçı 5 _ 2 ve Berut muh 

I . . me\kii boş, işi vekaletle ıdare edtyo- leri naklettikten sonra Eka dö Pari ga- telitı ile ,,aptığı maçı 5 • 1 kazanarak 
çerısı karanı kt 1 .~ F R gerılmic:ti B ı ~La duvarda bir perıle ru~ . . . .. 

1 
kl zetesinin Türkiye tarafından skende- İstanbula gelmiş olan C. . . takımı 

~ · u perd . .. . d Bununla beraber reısımız o me e ·ı h . . F~ B 1 ek ı :ıı.· baa harflerıil enın uzerın e mat . . k tm" ..ı _ ld" .. ··yor:sunuz runa verı en e emmıyetın, ransız bugün ükreşten ge ec o an 11\.1 o-
e Yazılmı f k "t k b" bızı ter e ış "'egı ır, goru d S . k 1 k ·ı d t kvi ed"l ..n. t k yazı geçiyordu B ş, a at tı re. :r k" h k b perde vasıtasile ken- man ası urıyeden aktı tan sonra yuncusu ı e e a ye ı -erıı:.ı<ı. a ım-

~ojeksi'yon sa~dı (>on bunu evvela bır d~sil:r g~r~~yo~uz. Lazımgelen direk· bu havalinin İtalya tarafından işgal e- larımızia k~ılaşacaktı.r. .;stanbu~ lik 
bır sinema k" ~ fakat ortada ne fl . bi.. ~ , . dilmesi endi~esinden ileri geldig-i hak- maçlarında:kı formlarına gore teşkıl e-
. ma ınesı n d k" tı erı L.C \erıyor... "~" d"l k b ,_,. ı·t t kıml b" · nın intLc:-nr ed . , e e o ma ·ıne- kındaki yazısından bahisıe bun - , ı ece u mume ı a arın ızı ne 

Ortalık~ d .en ~ya huZIOeleri \ardı. Bu yazıları perdeye aksettiren ma- kA t . f . t" u mf ez ,derece tatmin edebileceğini bilmiyo-
erın bır ··k· h""k"" f h ro·-· . ur gaze enın ena nıye me at ve . "b" ma idi. 20 k d su unet u ·um t>r kineyi onun a retten ve ıgı emırıe dd k d" ,ruz. Uzun &ıazırlı'k devresme ta ı tu-

b
. a ar şahı 1 b.. "k ı if" .. . • k y 1 re etme te ır. 1 d ak .. . ıl b kab"l ır vecd ile ba s y~zı ara uyu onun tar ı ~zerıne yapLı . a~ arın tu ma ~ ay uzerı yap ~n.. u . ı 

maktan bil k kıyorlar, adeta nefes al değişmesi içın harekete gelmesme de K d ,mulıtelıtler şu veya bu klubu tatmm-

Bu haftaki 
maçları 

ik 

Anadolu ile V efa ve 
Süleymaniye ile Beykoz 

karşılaşıyorlar 

Anadolu • Vefa 
Lik şampiyonası maçlarının nihaye

tine yaklaşmış bulunuyoruz. 
Son yaptığı maçlarda ileri doğru gi· 

den Vefa takımının bu mevsim bir tür 
lü kendini toplayamam~ olan Anado· 
lu ka~ısında zorluk çekeceğini sanmı
yoruz. Az sayı fntkiyle de olsa oyunun 
Vefa lehine bi.ilınesi muhakkak gıbi· ralara do~ 0.:kuy.?rlnrdı. Biz ön sı- hiç birimiz yardun etmeyiz. Kendi ken UTUÇeşme e ,den çok uzak olduklan gibi, i~in me· 

dalrnışıardı k.J~ru?u~. ~~lar o kadar dine işler.• Kanlı ve esrarlı .~klııa:~~ da memnun ede~ı~orlar. 
nın açılıp k ı ıçerı gırdıgımizin, kapı-

0 
konucurken ben hayretten hayretrı Bı·r hadise ,Bır klubun taraftan olan seyırcı fazla dir. 

mamıl'"lardıapandığınm farkına bile v..ır ...: - ,bir al&ka bulamadığı için bu oyunlara S 1 · Beykoz 
".i • düşüyordum, alıretlle konuşulur mu? (Baştarafı 1 inci sayfada) ehemmiyet vermiyor. ü eymanıye -

ı:;~:~-~ beni kolumdan çekerek , Galiba konuııulur... banca ve bıç;ıkla ağır surette yaralan· , Uzım boylu hesap ve ö!<;ülerden son Müsavi kuvvetlerin çarp~ası ile ge 
sesle:' u aguna işitilir, işitilmez bir mıştır. Bu kadın Kuruçeşmede Mey· ,ra ıtanzim edilmiş olan Galatasaray - çec-ek olan bu oyun haftanın en güz 1 

- Yalnız " ı . Norveç ve harp tehlikesi danlık sokağında bir numaralı evde o· Beşiktaş muhteliti aksamadan bir o - maçı olabilecek bir vaziyettedir. 
anstan sonr ,azı a~> dıkkatle oku, se· (Başiamfı 3 üneü sayfada) turan Fatmadır. yun tut.turabilin;e C. F. R. kai'ŞISında Süleymaniye - Beykoz maçı eskiden 

Şi ..... ..:ıı· . a sana ızahat verri~'Tl dedL Fatma bir müddettenberi civarda güzel bir oyun seyretmek imkanını bu olduf,ru gi•bi bugün de ayni heyecanı ta· 
... ~ sıze körfezi önleri şiddetli deniz muha - 1 ·ı ·· ·· şıya unl rd b" "d" lan lkısın Yazıların hafızamda ka • ahn 

1 
bakkallık eden Hüseyin ile bir arada lab!l~riz. Dört takım rnuhte itı e us~ ~s n oy a an ırı ır. 

•Du··n ~~nı anlatayım: rebelerine s e o ahileceği için Nor· k . . k' . H.. te ıkı maç yapacak olan C. F. R. gırış- B takımları 
;r;.oca-

1 
b ''eç daha şimdıden ihtı"vatı" tedb"rle yaı:ama ta ımış, va a geeesı use- . w . . k b"l k ğurnuzu . uua urada nasıl buluştu J ı r . "~" s·· .. k A k" k m1ş oldugu bu ış'ten galıp çı a ı me • 

b 
sııe a 

1 
tm almaktadır. yın Fatmaya uyu yazmada ı en- .. d" n.· t k tak . d"" ··ncesı· İstanbul lik şampiyonası B takımlan 

arasındaki müsabakalardan Vefa • Ana 
dolu, Süleymaniye - Beykoz maçları 

bugün Şeref stadında yapılacaktır. 

ır eser ha n a ıştım. Bugün yeni . k vl . . ıçın ır ~ı a ımını vıye uşu -
Vere-yim b~:ıamağa baŞ:adığımı haber Memleketin üst kısımları ço'k soğuk di. evine gıdere egk~·~_met teklıf e~ le ytikarıda söylediğimiz gibi iki yeni 
iken (~- ' ılırsınız ki kocama havattl olmalarından dolayı şıın· ali N 1 mış, Fatma da te ı ı abul edere ovuncu daha getirmegwi lüzumlu gör -

li.Uc:u ) .~ orvece B . k A ad k" . . . .~ 
çi kuş tabım .diye hitap ederdim .. Ger se\'ked.ilen yiy~ek, giyecek vellia~ıl üyü ~azm a ı eve gıtmıştır. müştür. 
tıları iç' ~nı daha zıyade kocalar ka her nevi eşya deniz yolile göndıril • Hüseyın ve Fatma sabaha kadar Yarın çıkacak Galatasaray - Beşik-
le fıdet ın ullanırlarsa da bizde l:>öy- mektedır. Bır harp zuhuru takdirinde evde kalmışlardır. Sabah yaklaştığı za- tae: muh'teliti b~r hartaymda Beşiktaş 
rni, (K olmuştu. İşte yeni eserimin is· deniz üstünün emniyetini temin etmek man Hüseyin dükkfmını açmak üzere ~1Ubünün formasını, ikincı haftayında 

işı.k~un yuvaya dönüşü) dür... mümk~n. ola~yacağından, Norveç hü· daha ortalık ağarmadan evden çıkıp da Galatasaray formasını giyecektir. 
llerdenin .~itre.k harfler satırları kCı.metı şımalı Norveçin bir kaç senelik gitmiş, Fatma da nedense evde fazla Beşi'ktaşlı Hüsnü Ankarada olduğu için 
du. Ledi uz.e.~ınc döküp duruyor- i~iyacatı~ı daha .şimdiden temin et - kalmayı münasip bulmamış, 0 da he- yarınki oyunda yer alamıyacaktır. G. 
retten, Vmce;Dt hararetle ah- mıye ve şımal taraflarına milyonlarca men Hüseyinin arkasından sokağa F. R. ni.n karşısına muhte1ıt takımımız 
•Ey ben· aşktan bahsedıyor \e kutu konseı ve, donmuş et, giyecek ve k t i'ki ayrı .şekilde çıkacaktır. Birinci haf-
1·• ım oku'- u 1 di d h . •ollu'-·o B d çı mış ır. . R LA . ll..lki aşk b .~ cu arım, I.) or u, . a- sa ı re ) ./ r. un an da, Norveçli- F k t d ha kadın k d k taymda Avnı, eşat, utfı, Faruk, Huk 
şeı; bı urada var ... İç nızde aşkı he lcrin, henuz umumi siyasi vaziyeti ka- k a ab. a 

1 
t b a~ı an çık ar kı, Feyzi, Necdet, Rıdvan, Gündüz, Şe 

sa ra/ 
1
Zoaaf o!arnk telakki edenler var fi derecede emnıyet verici saynıadı~la-ı çı m az ır e a anca pat .amış, çı an ref, Danyaldan mürekkep olarak çı'kıı-

,,.h ır ~rini değiştirsınler. rı nnl ~ılıyor. - Selim Ra!!'p kurşun kadının sol memesı altına rast- k tak ik" . h ft d A . u revı cı--'L. b t>• K d ld V 1 ca ımımız ıncı a aym a, vnı, 
carnı e;k· .'lZ" urada yaliıyor, ş"md: ko linmıştır. a ~n a .. ıgı .. Y_~ran!n tesiri .. e Lütfi, Reşat, Eşfak, Salim, Suavi, Nce 
O d-. b ıdsınd n çok fazla seviyoıum TA V 1 M hemen oracıga · duşmuştur. Kadın du- det Hakkı Gündüz Şeref ve Danyal-

... en e b" ·ıAh ı ' ' ' ' Yor. Ara n ır türlü ayrılmak bilmı· şer düşmez sı a ı pat atan adam yanı- den ibaret olacaktır. 
te esas mıooa kıskançlık yok. Ahret· 2 inci KANUN na gelmiş ve kadının sol kolunda bı- Bakalım hangi klüp1erin muhteliti 

_ Oçüncü kır koşusu Veliefendi 
çayırında bu hafta yaptlacak 
İstanbul Atletizm Ajanlığınca tertip 

edilen senelik kır koşularının üçüncU.
sü önümüzdeki hafta Veliefendi koşu 
yerinde yapılacaktır. Geçen mevsim 
büyük bir rağbet gören bu koşu gele
cek pazar gene iki kategori üzerinde o· 
lacak, mesafelerin biri üç bin, diğeri 
beş bin metre olacaktır. 

Veliefendi sahası düz olduğu için bu 
müsabakaların krosa yakın olabilmesi 
için müsabakalar çalı ve hendek gibi 
manfaların üzerinden koşacaklardır. 

dunya e~ k_ıskançlık mevcut değil. Siz 

1

- - çakla derin bir yara açmıştır. 
niz ki Yu:undt>ki mtifsitler, zannedersi 

1 

Hum! s;ne 
9 

Arabr sene Kadın bir müddet ııonra devriye dilrnek şartile misakı iyi karşılayacnğı Rüştii Arasın buradan geçmesi vesile-
krınçlıık( ı~ tab.i bir neticesi de kı&· ııso.. \ • 1a5a memurları tarafından görülerek hasta- cevabını vermiştir. sile, .statükonun ihlali tehlikesine kar· 
dr ıki i~~~~şte burada öyle bir aşk var ı 1 cı}~i\nun Hesınr sene ı.:7s;n neye kaldırılmış, yarası ağır olduğun- Yugoslavya bu hususta Fransaya şı, iki devlet arasında mevcut ittifakın 
bırıbn·ind e kıskançlık yoktur, inssn 2' l~J7 63 d f d · 1 kat"i teminat vermiştir. daha sıkı ve daha faal bulundugwu luır 
l'llPzlor , en bıkmaz, ayrılık nedir b!i- an i a esı a ınamamıştır. " \e a k b - z b t tahkı"kat y kt · d" Atina, 8 (Hususi) - Matbuat Yu- kere daha tesbit edilmi~tir. Tiı"rKiye ı·-
durur. Ah ş ütün hararetile sür~p CUMARTESI n ı a apma · a, şım ı- "~" du lu içi re ı te hayat n5mü tenahi oi- lik Hüseyin za nnaltı na alı n mıştır. goslavya - Bu lg ar misakı etrafındaki le Yu na n istan, Balkan it tilakı çerçe· 

}3 na k ta ebedidir ı -·~AHAII \ j l:Vl.SAK neşriyatına devam etmektedir. Gazete- vesi içinde, birbirinden ayrılmaz Lir 

ne ~r~~~ SUlh \C sükün v·~~dır. Harbin -:: ıJ.I Şevval 1 Balhanlarda statoho ler yeni' muahedenin Bplkan antantı gruptur. Bu iki de,~in birbirini ik-
Y('nıı( r . :Unu c '>kiler hiç bilmiyorlar, 2 27 26 ~2 \ ~~ jJz[fi/ edilemez f nüfuzuna kafiyyen halel getirmiyece-ı mal eden umumi menfaatleri Tiirk • 
b~ on k~ unutmak üzereler, bizler 7 ~6 j 5 59 f gvini, bilakis sulhun ebedileşmesine Yunan muahedesile pek gu""zel tebaru""z 
k ı d - (Baş tara ı 1 inci sayfada) <ırnr \ ercı Utıj n iş1erıne karışmıya Ö ·" l i.H'dı Akşııın ) ııtsı F hizmet edeceğini yazmaktadırlar. ettirilmiştir. 
ruhların k .. Huı p iste) en insanların kı hakkında ransız hükumetine ma- K . . . . b h 
olmnk i ı. tadı ı etmek, onlara müessir · "· :s. ~7 ;1 ~ ;·ı ~8· ltımat vermiştir. Fransa Balkanlarda atımerını gazetesı u ususta yaz Binaenaleyh Yugoslav - I3u'gor 
Bılme~ n bır t~'kilut kurdu k. ilfıh ..... 1 : 

1 
~ ;~ ~4 ·l!l Hi . 

8 
ıı:ı .ıfi statükonun muhafazası ve hudutların dığı makalede şöyle demektedir: paktı istikbal için bize daha zh·ade 

neden bana müthiş bir sıkın tarnarniyetine kat'i surette riayet e- <ıTürkiye Hariciye Vekili Tevfi!< emniyet telkin etınektedır.H 

• 
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Sancakta vaziyet düzelmedi <!~~·~f~~~.; ~!!d.~ro~~rmiş~~k~~~~!~b~!!~o~--
yaret etmişler, içlerinden fransızca bı~ hassa zabiti Abdülgani Türkmen i! e ile· hükumetimizden de teklifimizin kendisine mal etmemiştir· cW ı 

ır ep, 6 (Hususi) - Müşahıtler be·. 
~e ıskenderundan Antakyaya avdei 
edcıken bazı yerlerde durmamışlardır. 
Bancağın istiklalinı isteyen nalk bun-
1dan çok mütessir olmuştur. Halk mü
messilleri tarafından müşahitlere tees 
s· rü ve halkın haklı davasını anlatan 
tclgraf1ar çekilmiŞtiır. 
' Köylülerlc jandarmalar arasında 

mücadele 
· Lazrkiye, 6 (Hususi) - İskenderun 
civarındaki köylüler rnüşa.hitlerin şeh
re geldiklerini işittikleri zaman şika
yetlerini anlatmak için kafıleler haiin· 
de yola çıkmışlardır. Yol başlannı tu
tan j{lndarmalar köylüleri şehre bırak 
mamışlar ve halkla jandarmalar ara· 
sındaki mücadele sabahtan akşama ka· 
dar sürmüştür. Halk mümessilleri tel
graflarla müşahitlere vaziyeti anlatmış 
lar ve davalarını izah etmişlerdir. 

Şama tabi olmak istemiyorlar 
Adana, 6 (Hususi) - Müşahitler İs· 

kenderuında bulundukları zaman elle
rinde Suriye bayrağı ile heyeti karşı
[ayan Halep1i Aliı.attin, Salahaltın 

\'C avenelerini kabul etmişlerdir. He· 
yet bunlarla birkaç saat kadar görüş.· 
mü tjr. Bundan sonra Rus İlyas, Re
şat ve Bazil Balit ve Ermeni H~i!k Bal 
yandan mürekkep belediye heyeti mü
§ahitleıri ziyaret etmişlerdir. Bunlar 
müşahiUere Şama 'tabi olmak isteme· 
öıklerini, müstakil Sancakta Fransız 
mandasının devam etmesini istedikleri 
ni bildirmişlerdir. 

Bu sözleri işiten Şamlı mutasarrıf 
vaz'yetten çok mütessir olmuş, Halepli 
~laettin ve Bakiyi heyetin yanına sev
ketmiş, belediye heyeti'nin söı;lerini 

tekzip ettirmek istemiştir. 
Köylüleri tehdit ediyorlar 

Hum us, 6 (I: .ısusi) - Köylerde 
Türk halkı tehdit' ve lazyık için dağıl· 
mış olan zabftler ve rnilisler vazi'fele
:r:ne devam etmektedirler. Bunlar mü~ 
şahitlere karşı köylülerin nasıl ibiır ta
vır almaları lazım gel'diğini anlatmak 
ta ve aksi harekette bulundukları tak
(i' rde mallarından ve canlarından vaz 
geçmeleri lazım geldiğini söylemekte· 
d 'rler. 

Şnm istihbarat reisi rnüşnhitlere 
refakat ediyor 

Şam, B (Hususi) - Müşahitle-r heye 
tine Şam istihbarat reisi kumandan 
Bono refakat etmektedir. Tercümanla
rı da bir Ermeni'dir. 

Biz Türkiyeyi isteriz 
Humus, 6 (Hususi) - Müşahitler 

Heyhaniye civarında Yenişehir köyü
:ııc geld~kleri zaman müşahitlere refa· 
kat eden kumandan Bono heyeti ken· 
dı lamlarından Şaban namında biri· 
nin evine miı:.afir etmiştir. 

:ı.1uşahitlerin bir hainin evine mi$tı
fır 'iildığini haber alan köyün Çerkes 
g nçleri toplanmışlar ve müşahit1eri zi 

len bir zat vasıtasile bu romtakada A- Avukat Hayri halkın Sancağın Suriye daha etraflı bir ifadesini rnuhtevi ola- Söylendiğine göre, Ingiltere ~ 
rap bulunmadığını, cümlesinin Çerkes nin parçası olmadığı hakkında tezahü- rak istediği projeyi bizzat tetkik ede- leri bakanlığı, Türkiye Büyü~ e~ 
ve Türk olduklarını söylemişl-erdir. ratta bulundukları takdirde en ağır su ceğini beyan ve doktor Arasa M. Blu- müsteşarına, Türkiyenin endışd 

Kumandan Bono söze karışarak köy: rette cezalandırılaca.klarını bildirmiş - mun bu hususta vaki olan vaadini te- rnübalagalı olduğunu bildirmiştir. ---.; 
lerde ArapJarın da bulunduğunu iddia lerdri. yit etmiştir. Resmi mahafil, Türkiyenin, ısı 
etmiş ise de gençler !kumandanın is bat Müşahitlerin Anta~adaki temasları Hükumetimiz tarafından v~rilecek lenin bu derecede çabuk bir .aıır ~ 
edilmiyen sözlerini red ve cerhetmiş· Halep, 6 (Hususi) - Müşahitler An· proje hariciye vekaletince hazırlanmış hallinde ısrar etinesini sürpriz ıle. 
ler ve (Biz Türltieri istiyoruz) demiş- takyada iken y~ln~~ ~lediy~ :e~si _E -. olup Parise gönderilmek üzeredir. şılarnaktadır. Zira, Tlirkiyenin .J' 
lerdir. temi ve malıallı !hükumet reısım zıya- Ankara 8 - Anadolu ajansının is ettiği Fransa - Suriye muahed~& 

Reyıhani'yeden geçerken de yollarda ret etmişlerdir. 'hb ·· T'" k h"'k.. · F b k k d 1 ,..-
h M .. __ ı.· l V ikal T I d l tı arına gore, ur u urnetı, ran· i rnev iine üç sene en evve 

rastgeldikleri bir !köylüye müşa itler uoruııt er es ar op a ı ar h"k.. ·ı b'l' ·ı•f 1 k d J 
R Yh . h ı· . . h . vd ı Ad 8 (H .. ) M" h' 1 SIZ u urnetı e ı ıtı a s en erun me yecektir. ;1 sm e anıye a a ısının angı so__ an o - ana ususı - u~a ıt er 

- Y selesinin Milletler Cerniyeti konseyi- P · 8 (A A ) D N B • 
duğunu sormuşlar, köylü ahalınin Antakyaya gelirken, Sancak hudu- . 

21 
'k' .k.. . k arıs · · - · · · l 

Türk oldugu-nu söylemiş, kumandan d d h . k'l k 1 b' nın ı ın~ı anun ruznamesıne o- bild.iriyor: un an arıce çe ı me te o an ır . . . b .. 1 · 
Bono burada da işe müdahale etmiştir. ç k .. . b"l"w .. I . I nulması ıçın ıca eden teşebbus erde Dış Işleri Bakanlığı rnüsteşart•, L 

er es suvarı o ugune rastge mış er- b l .. M S di 'd lefl • Türklerin kasden hastalığa maruz d~. T" k .. .11 . h , u un masını raportor . an er en Yakın Şarktaki Fransız kuvvet .. _\! Ba4 
ır. ur murnessı erı ey ete mu- 1? 

bırakılınası müşahitlerin nazarı fassal bir rapor vereceklerdir. Hey'et rica etmiştir. mandam General Oesinger ile '?u !Yasın 
dikkatini celbetti l m Uzakerelere devam red~ bulunmuş, bilaha ra Türkıye :endi 

Halep 8 (Hususi) _ Müşahitler he- skenderunda oranın Türk rnümessil- k El I k k tllr 
ı ·ı d b 1 1 Parı's 8 (A.A.) - Havas yü çisi e i i saat onuşrnuş . 'rnı 

yeti Kırıkhan yolu üzerinde Ağa köyü- erı e e temasta u unmuş ar ve aJansı k esl 
ne muvasalat ettikleri zaman istihba- Sancağın Türklüğü hakında bir çok bildiriyor: Türk matbuatının Sanca 

111 aJ' M 
rat zabiti tarafından karşılanmışlar, vesikalar toplamışlardır. Dış İşleri Bakanlığı Müsteşarı M. sindeki, şiddetli neşriyatının, ın~ e nı 
köyde'ki ahaliye 'bu sazlardan yapılmış Hala ekalliyetten bahsediyorlar Vieno dün, saat 18 den 20 ye kadar relere devarn için havayı çok ~esi 
evlerde nasıl yaşamaktasınız, rutubet- A k 8 (AA) H . dış işleri bakanlığında Türkiye Büyük tirdiği tebarüz ettirilmektedir. ~de 
ten rnüteessir o"muyor musunuz, hü • nta ya · · - avas aJan- El .. B S d D .1 .. .. .. dığına göre, Fransa ve TürkiyeZ~ ni 

'1 b'ld' . çısı . ua avaz ı e goruşrnuş- d 
kfı.met sizin sıhhatiniz için tedbir al- sı ı ırıyor: metleri, bilahara doğrudan "_:,ıtuyu 

tür. I k bui"Ji 
maz mı) gibi birtakım sualler soıımuş Türk ekalliyetinden bir kısmının Salahiyettar bir membadan öğrel\il- müzakerelere baş ama üzere, .,.~ k 
!ardır. Köylülerin verdıkleri cevaplar tahrik teşebbüslerine rağmen, şehir, diğine göre M. Vieno, Türkiye Büyük kü müzakereleri Milletler Cel~ B 
ı::unlardır: (Hükfunetten hiç bir vardım h f T konseyı'nin içtimaına kadar ta.,. &i y 
"' J normal vaziyetini mu a aza etmiştir. Elçisinin nazarı dikkatini, ürk mat- J a 
görmedik. Bizden ancak faz.lasiyle a · b d I b k I I rnek hususunda mutabık kalmışl :.abe · · ı 1 0 · · b h 1 B I h" uatın a görü en azı ma a e erin, k t'eD şar vergısı a ır ar. nun ıçın u a e azı unsur ar, teza urat yapmaya S k h kk d b' T" k F Fakat herhalde müzakereler 3 lan 
d .. t"k E .ı " acak halı'mı'z k 1m . .. d'l · .. anca a ın a ır ur - ransız uş u . v yap~ır a a- ve grev ılan e ı mesıne teşebbus et- . . . . ınemı'~tı'r B 
dı. Hükumet Kırıkhandaki Ermenilere . 1 d b h t k' I . anlqşmasına manı olabılecek mahıyetı- T • mış erse e u usus a ı gayret erı . 'dd . .. . k · t' Cenevre, 8 (A.A.) - Hava• .ı le o 
kinin 'tevzi eder, bize böyle birşey ver- ff k 1 t Ça I nın şı etı uzerıne çe mış ır. • muva a o mamış ır. rşı ar urnu- .. .. . . b . 81 bildiriyor: 'Ind 
mezler) demişlerdir. . 1 d f r tl . . h f Fransız hukurnetının u rneseleyı ~~ 

Türkleri mahkemeye veriyorlar rnıyet e. ~u~~ aa ıye erını mu a a- itina ile tetkik etmekte olduğu ve Tür- Milletler Cerniyeti rnahafili, · find 
Lazi'kiye, 6 (Hususi) - Antakyada. za etmış er ır. kiyenin de ayni tarzda bir tetkikte bu- derun meselesinin Milletler CeJ11ı Dad 

yeniden ihdas edilen sebeplerle biı çok Milletler Cemiyet i tarafından gön- lunmasını görmekle bahtiyar olacağı konseyinin müzakerelerinde sıraY~ en~l 
Türkter mahkemeye sevkedilmiŞ'ler - derilen komisyon, tetkikatına devarn bildirilmektedir. nulı;xıasından evvel, Türkiyenin Jeçı 
dir. ederek Türkiye - Suriye hudut mınta- Vieno ve Davaz, müzakerelere de- yetten çekilmesini veyahut eneri~ rvv 

Tünkler hakkındaki takibat devam .. k .. k 1 1 nı -:_,,e:z.e kasını gezrniştir. vam edilmesi hususunda mutabık kal- yası, ve as erı arar ar a ması ft"!ll 
etmektediır. mışlardır. Fransız hükumeti, eğer Tür- rimuhternel telakki etmektedir. :arn 

Mücrnhitler Kırıkhanda Fransızların f'h w t · d'l Tiiril on 
r- Rakı yerı· ne su satan adam kiye de böyle bir teı::ebbüse müternayit nıa ı • egerta mm e • mezse, 

adamlarile göriiştüler T k d h h k · · ırışııı :an .. 
tevkl.f edı'f.l: ise, Cenevrede 18 kanunusanide topla- nin en i attı are etını ta ~ 

Halep, 8 (Hususi) - Müşahitler he- U1 d • · · · h ld' .ırın nacak kon& ... y içtirnaının taliki husu- egıştırmesı mu teme ır. "". 
yeti Kırıkhana geldfkleri zaman valnıı. Do"rdu"ncu" aalı'ye ceza rnahkemesı'n- T" k h f'l' R · · ·· hor r ıır d 

J "' suncia rnüracaatta bulunulmasını kabul ur ma a ı ı, eısıcurn . ı.\" , 
Fransa m.ilis ku_ m. andanı. ile ve Ant

1
ak de Hüseyin isminde sahtekarlıkdan .. k'" S k T" k h r · ın~ ilir 

Y 
beled Et d etmektedir. tur un, anca ur a a ısın .• ~ 

a . ıy: .:eıs~. e~ın a arnı o.a~ suçlu bir adamın duruşması yapılmış- yeye ve umumiyede Arablara [)1'"
1 
.. -et 

Sabıt He goruşmuŞ'lerdır. Halkın hakı· H" . b k. . ı . . . . Ingiltere de meseleye karıştı bU ... l.' tır useyın oıt ra ı ı::ı- erının ıçme kalmasını menetmeye azrnetmiıı ~ 'l 
kati anlatmak arzuları daha evvelden · T TT- • 8 H .,. 

1 k 
~.::ıb· 

1 
t . 

1 
. h su dpldurup ağızlarını gayet rnahırane Londra (A.A.) - avas rnuha- dugwunu bi1dirrnektedir. 6r 

a ınan sı ı ı•t.·u. ır er vası asıy e ız ar et . . . . . . . . 1ı 
tirilmemişti'r. bır şekılde kapatarak rakı dıye sat- bın bıldırıyor: Türk Murahhas Hey'eti, ın_, tlrıe 

I-lama, 6 (Hususi) - Müşahitler hei rnaktadır. Gene böyle su dolu bir rakı . ~-~ hab:~ alan .. bi~ rne~badan öğr~: rnel olarak, Sancak gayri askeri bit en~ 
yetinin sadece mandater memurlara ve şişesını Beyoğlunda Balıkpazarında nıldıgıne gore, Turkıyenm Londra Bu le getirilerek, Türkiye ve Fransa 
mahalli hükCımet erkanı ile temas et- esnaftan Vangele satmak istemiş ve yük Elçiliği müsteşarı, Sancak mese- fından birlikte garanti edilmiş bir 
melerini temin etmek için uzun zaman mukabilinde 2 5kuruş alıp sıvışrnıştır. lesinin çabuk bir surette halli için In- riye. Lübnan. İskenderun muhtat 
danberi alınan tedbirlere rağmen yer Fakat 0 civarda böyle bir rakı kalpa- gilterenin Fransız hükumeti nezdinde !etleri federasyonu» teşkil 
yer hal!k tezahürlerde bulunmak~adır. zamnın dola.~tığını bilen Vangelin çı· tesir etmesini taleb zırnnında, bir kere I k · B t h" ..JI .. • 1 k i eri sürece tır. _t 

u ez~ Uı~ere manı 0 ma için yeni- rağı derhal ustasını ikaz etmiş, bunun geçen hafta bir kere de dün, dış işleri ... 
~nl m~sellah «<:uvvetler faaliyete geç üzerine hemen şişeyi açarak içindeki bakanlığile temasa gelmiştir. Kudüs, 8' (A.A.) - D. N. B . .hi' 
mış erdır. .. Id • .. .. 1 Öw ·ıd·w· .. 1 ·ıt h" bildiriyor: Beyrultan bildirildiğiıle 

Sırf bu maksatla Kanunusaninin ü - mayıı~. su 0 ugunu gormuş er ve po· k.. ~re~ı ~gm:. yor:İ. ~~ı .;:e El~- re Sancakta Tüı1der ile diğer 
çüncü günü An.takyaya kuvvtli bir jan lise muı·racaat etrnişlerdir.H.. . . .urnGetı, arıCstle ık' ngıTı~. k'uyu B" ~ık- bir ıkısını arasındaki gerginlik •:.:~ı1e 
danna müfrezesi gönderilmiştir. Po ıs çok geçmeden useyını ya- sı eorges ere e, ur ıyc uyu bir şekil almaktadır. Eğer Fransa 'Jl" • 

Antakyada halkı tehdit ettiler kalamış, mahkemeye vermiş, rnahke- Elçisi müsteşarının bildirdiği tarzda talebini nazarı diıkkate almazsa, SS 
Lazikiye, 8 (Hususi) - Müşahitler me de Hüseyinin tevkifini kararlaştır- Türk noktai nazarının Fransa dış işle- ca!k meselesinin cebri bir surette bB 

Antak)·aya geldikleri zaman ~salihi mıştır. ri bakanlığına bildirilmesi için talimat dilmesinden ikol'kulrnaktadır. 

Yazan: Perlde CelAl 

bu alakası bundandır. Fakat insan bu 
kadar nasıl değişebilir 1 O ne canlı göz
ler, yüzdeki hatların birdenbire gerile
rek yayiaşması neden? Gene aynı şüp
heye dönüy~urn F eride. Bu adamın 
acaba bir sırrı mı var? 

bölündü. Sezadan Ferideye mektublar: 
Kahve rengi gözlerinde terniz bir 

pırıltı yanıyor, yüzürne şefkatle bakı - Yeni evimize yerleşeli bir ayı 
y"ordu. O tanıdığım bütün insanların yor. Taşınrnak, yerleşmek telaşı ~ 
en ternizi gibi geliyordu bana. Bu yal- de sana mektub yazmak ancak jl 

nız biçare hayatımda önürne uzatılan oluyor. Küçük Modada, denize 

fsrarımıza rağmen o gece kalmadı., de hoşuma gitti' Doktora karşı içim e 
Evden hep beraber çıktık. Yolda Sını gömdüğüm kin de şahlanmadı desem 
Nihad ertesi gün yemeğe gelmesi içiı ·alan. Ondan başka herkes beni be -

Biliyorum, benimle: «İşte senin her 
şeyden esrar, macera çıkaran hayalpe
rest ruhun !n diye, eğlenecebin. Ah 
bilmiyorsun, seven insanlar en ince 
şeylerden öyle manalar çıkarırlar ki, ve 
hem bu sefer yanılmıyorum. 

bu dostluk içime serin bir su gibi dol- bu küçük beyaz evi pek beğendiJ11· 
du. Gözlerimde tutamadığım ya~la~ nünde bir se.d var. Çitlerle çev:rili·.jbil 
toplandı ve gayri ihtiyari ona ellerımı tesi yabani otların bürüdüğü bir 1 
uzattım. Selim l':aci ellerimi avuçla • yeşillik. Daha uzaklarda deniz ~ 
rında do~t bir hareketle sıkarken, Sırrı mavi uzanıyor. Bur'!-da Şişlideki ~a 
Nihad içeri girdi. Ye bizim güliişerek den kendimi daha rahat, daha &e1e'f 
anlattığımız dostluk rnuahedesin!, ba· hissec;tiyorum. Evin bembeyaz d l 
kışları yaşlı gözlerime düşünce i!e ta· ru, güzel denizi alabildiğine kucB~ 
kılarak dinledi. Onun bu bakışlem be- yan geniş pencereleri karşısında 

söz almadan onu bırakmadı. •enmişti. Dans ederken kulağıma her· 
Baloda vakit fena geçmedi. Eski ta es iltifat dolu sözler fısıldamışlardı. 

mdıklar etrafırnızı aldılar. Fakat ves {alnız onun kolları vücuduma buz • 
tiyerde garib bir şey oldu. Manlonıt 'an bir halka halinde dolanmıştı. 
bırakırken bir aralık arkarnı dönmüş Işte balo gecesi de böyle geçti. O be-
tüm. Karşı aynada doktorla bakışları ·im hatırım için eğlenir gibi göründü. 
nuz karşılaştı. Ve bu ela gözlerdek len başkalarile konuşup, gülüşerek 
okşayıcı, ateşli rnana beni gene hayrete ıeş'eli görünmeye çalıştım ve biz karı 
düşürdü. Şimdi belki sen de gene ku ':oca böylece harice uygun bir çift gi
run tu yaptığıma hami edeceksin. Fa - 'li göründük. 
kat emin ol F er ide o bana eskiden de Ertesi gün Selim Naci yemeğe gel -
bakt.J-ı gibi gözlerinin içi sevgi ve ate\ilc -lı . Sırrı Nihadın sevdiği kadar var. Çok 
yanarak bakıyordu. Kendimi tutarnı . sevimli açık kalbii bir adam. Öyle şaka
yarak. dudaklarımı ısırdım ve yavaşca lar yapıyor ki, aylardanberi gülmedi -
başıını aynadan çevirdim. Ondan sonr... ğim halde sofrada ben bile gülmiye 

Sırrı ~ihad gene o eski so?.uk, durgun ı aşladım. Bol bol Anadoludan bahse· 
ad.. oldu. Zannedıyorum ki dans e • diyor. Dikkat ediyorum Anadolu bahsi 

derk n bir çok başların tarafımızn çev- < çıldığı zaman Sırrı Nihadın her za -
rilmesi ,erkek gözlerinin uzun müd • ınan derinleri..;de bir esrar saklı gibi 

~~t "üzümde dinlenmesi onu pek sıktı. bulutlu ela gözleri ateşle parlıyor. Ye· 
Oyl çekingen, kendi kabıı - und>t bır rinde dimdik olup, yüzü gerilerek müt-

adaı ki .. böyle kal balık y"'rler, y mın·ı hiş bir alaka ile arkadaşını öyle bir din
dak kadına takılan göz'er onu rrıüthiş lt"yişi var ki .. adeta şaşırıyorum. Selim 
s:ı: · H', Fe: 1 

t doğ"U"unu ar rsa•ı o ge- Nacinin anlattığı bir çok memleketleri 
ce ı kadın gibi, beğenilmek benim 

1 
S.rrı Nihad da görmüş, gezmiş. Belki 

• 

Artık Selim Naci sık sık geliyor ve 
bize takılarak: «Beni gezdirmiyorsu· 
n uz, böyle olur mu h diye, söyleniyor. 
Bu yüzden bir kaç kere de onunla çık
mıya mecbur olduk. Bu genç adamın 
bizim hayatımıza yavaş yavaş şaşmıya 
başladığını hissederek üzüliiyorum. 
Geçen akşam doktor, bir aralık salon
dan çıkmış, onunla yalnız kalmıştık. 
Gülümsiyerek yüzüme baktı. Gözle
rinde bana acıyan bir mana belirdiğini 

sezer gibi oldum. Sinirlcndim. O yavaş-

ni biraz sıktı. Laf olsun diye: ürkekliğim, öbür tarafta . 
- Dostunuzu elinizden aldığım i - yabancılık epey hafifledi. KendiJ1lı 

çin sıkıldınız galiba? dedim. ha sakin, ve yüreğimi derdierden 
Gülümseyerek: u Selim Nacinin ~ıyrılmış buluyorum. 

kalbi geniştir, dedi. Sana da, bana da Sırrı Nihad sık sık hastalarının 
dostluğun u pay edebilecek kadar. 11 luğunu, sabah erken muaye 

Ben onunla konuşurken bir türlü ha- de bulunmak lüzumunu öne sÜ 

rice karşı olsun samimi görünemiyo - Şişlideki evde kalıyor. Bundan hiÇ 
rum. O vaziyeti daha iyi idare ediyor. kayetim yok. Yanımda olduğu 
Asıl fenası Selim Nacinin benim bu ı._,) lar onu muazzeb etmekten kor~ cl: 

_ Hayret! dedi. Sırrı Nihad eski a- resmi hallerime, Nihada karşı çok ya
bancı duruşuma duyduğu hayret gali

ğırlığını hiç kaybetmerni . Halbuki ben, 
ha gittikce büyüyor. 

cvlendikten sonra onu çok değişmiş 
Suadiyede münasib bir köşk bulu

göreceğimi ümid etrniştım. 
namadı. Küçük Modada bir ahbabın 

Söyliyecek bir şey bulamıyarak su- tavsiyesi ile denize bakan bir ev tut-
suyordum. Devam etti: tuk. Artık sana da oradan yazacağım. 

- Her ha~de Nihad izin arkadaşlı- Gözlerinden öperim. Gülenin bir res
ğııııza el uzatmakla en yerinde hir ha- mini vaadetmiştin, beklivorum. Şefik 
reket yapmış. Onu çok severim, fakat 

1
beye selamlarımı söyle. 

sizi tanıdıktan sonra bu sevgi ikıye Seza 

rum. Istemediği halde daima 
bulunmak rnecburiyeti zaten be11ı 
sıkıyor. Yanımda olmadığı 
ağır bir mes'uliyetin yiikünü o 
dan bir an için atmış gibi se\'jpı) 
rum. 

Yeni hizmetcimden de pek 
num. Emine, zeki bir kız, her i~C 
~iyor. Aşcı ihtiyar bir kadındır. dıırJ 
mutfakta. (Arkası ''9 



9 lkincikanun SON POSTA 

--------11 ittihad ve Terahhide on sene 
- Onuncu kısım No. 3 

HARBiN iKTISADI VAZiYETi 

Harp zenginleri 

, • • ... (J, 

• ·~ •• • ~'..!_UIW'I 

• • rA'" 
• • • A Ci"i'ADI,. 

• t , 
UICI , 

!tA .IAN OrPO.IU 

Sayfa 13 ,.-L Hihlige 1 ""' İki mektup J 
-Yazan: ivan Remizov 

-1-
2 temmuz 19 .... 

Çeviren : Şerif IIulfısi 
lar bulurum. Halbuki, köyümuz kü -
çük. Burada güzel kadın olarak h 'r • 

P.avlovdan Petovnaya: kes Kirilovnayı tanır. Başka opü .~.: .. ek 
« Son mektubun bana bu korkunç insan yok. 

kış günlerinde bir teselli gibi geldi. Bü. Sevgili kız kardeşim, bir zaM:;ınlar 
yük bir sıkıntı içindeyıim. Anna Kin • kahveye otuı·duğum zaman arkacla~lar 
levna, bilirsin ne güzel bir genç kızdı. bana: · 
Onunla evleneli daha üç sene olmadı. - Ey, Pavlov, anlat bakaiım. s~nin• 
Fakat, onu korkunç bir hastalık kemir- ki ne yapıyor, gene sabahları uzun 
mekte. Kanmı ne kadar çok, hem de saçlarım sen mi t.arıyorsun? J. rlerdi 
bir deli gibi sevmiştim. Hiç bir tabiat de, :!0ğsüm kabarırdı. Şimdi. soratılara 
kuvvetinin güzel yüzünü solgunlaş • yüzümü ~iterek, tabii biraz da kı • 
tıramıyacağını, gözlerinin kıvrak eda- zarak: ı 
sını durgunlaş.tıTaınıyacağını sanırdım; - Yirmi beş gündür hasta! diyo .. 
halbuki, bugünleroe sarardı, öyle bo· rum. 
ruldu ki, bazan ona eski sevgilimdir, Sonra, yüzlerine bakıyorum. Bana 
diye bakamaz oldum. Ben, çok kötü bir gülüyorm~ gibi geltiyıor; kendimi 
insanım. Allaha isyan ederek, ona en onlardan bed.bah't buluyorum, fol<:at, 
çok sevdiğim !kanmı hasta ettiği için gene en iyi dostum olan, Golubov. ya .. 
küfıredecek yerde, hiç suçu olmıyan nıma oturup, ellerimi avuçlarının içi· 
karımdan nefret ediyorum. Kendisine ne alıyor, ve beni teselli edıyor: 
sokağa çıkarken, ,köşedeki bakkaldan - Senin güzel bir karın var, diyor. 
bir şey almak .için bile olsa, daima iyi· O, gene güzeldir, yarın :yı olacak, 
ce sarınmasını sıkı sıkı tenbih etmiş - mes'ut olacai«;ın. Dün evin Ö!ıÜncen 
tim. Beni cünlemedi, hasta oldu. Şimdi, geçiyordum, bir aralık uğradım. Hatı~ 
ben onu sev.miyorum. rını sordum. Onu gene eskisi kadar iyi 

Ben alçağın biriylın, Petrovna! Çün- buldum. 
kü, geçen gün karımın yatağına yak • - Sana öyle geliyor, yüzü sapsarı. 
laştım. Korkunç gOOlerimle, artık sev- Eve korku ile giriyorum. Geçen gün 
meme ve akşamama imkan olmıyan papaz geldi, bana gizlice: cİyi o1amıya· 
yüzüne bakarak: cağından korkuyorum• dedı. 

-Bir gün geliır iyi olursan, bir za - - Sen papazlara bakma! Allahı ta· 
manlar ki güzelliğin geri dönmedikçe mınıyanlar onlardır. Allah bizim kal~ 
seni kat'iyen severnem. Güzelliği iade bimizde, on1arın ağzında. 
etmesi için Allaha yalvar; dedim. Canım sıkıldıkça içki içiyorum, sar• 

Zavallı kadın, bana içi şefkat ve sev- hoş olunca da karıma yapnıadığtmı bı· 
gi dolu gözlerile baktı. rakınıyıorum. Benden çok korkuyor, 

- İyi otuı-sam, güzel de olurum, de· Geçen gün gene sarhoştum, yan.na 
di. yaklaştım: 

Bu şefkat ve sevgi dolu gözler önün· - Ka.dın! Öpmeğe ihtiyacım var, 
de bile kalbirn yumuşamadı, gözlerim dedim. Iyi olman lazım. Öpülemedik .. 
yaşırmadı: ten sonra burada işin ne? 

- Bilmem, dedim, güzelleşmedikçe Benden korktu, sararmış yüzünü 
bu evde duramazsın. kurumuş parmaklarile örttü, ağlama " 
Aklıma oda ı· .--------.;_ __ ...:.,.;,.._..:.;_~. ğa başladı. Yal ~ 

sınsın diye soba· Yarmki nushamızdı : vardı, İsa için 

yı yakmak bile ı·kı· hırsız dualar etti, son -
gelmedi. Cebim· ra da, göz yaşla· 
deki paranın bir rını içerek: 
kısmını ayırıp Yazan: Claude Orval - Ben seni se~ 
g ü z e li e ş m e- Çeviren: Nurullah Ataç viyorum, bu, 
sini istediğim sevgi beni iyi e -
karıma ilaç a - decek, üzülme, 
lacak yerde, Dimitrinin meyha • diye beni teselli etmeğe çalıştı. Ben 
nesine gittıim, sarlıoş oldum. Kö- bir ~ey söylemedim, bitişik odaya git
şede, yaŞlı bir kadın elinde bir tim, yatağıma yattım. 
Ba1a1ayka, cYavrum hasta!• şarkısım Sevgili :kardeşim! Mektubunda bana, 
söyJüyordu. Gözlerimi uğuşturdum, bu halden nasıl kurtulabilirim, bir ça-. 
kadına baktım. Hali, kıyafeti bizim Rus re göster. Karımı bo~ıyayım mı, onu 
kadınlan gibi. hasta halinde sokak ortasında bıraka• 

cYav.rum hasta, gözleri sönük, yım mı? Sevrneğe bu kadar ihtiyacım 
Öpülesi yanakllan şimdi sapsarıl var, gözüm bu !kadar kararmış. 
Bahar geldi, ıkı.ş geçiyor, Kocan Vasilyeviçe selam. 
Onu h'asta diye sevmiyecekler. K-ardeşin: Pavlov 

Birden kafam kızdı. Bağırdım: II 
- Sus be kadın! E~bet., hasta olursa 3 ağustos ı 9 .... 

sevmiyecekler. Ben hasta olduğum Gene Pavlov'dan Petrovnaya: 
zaman bana acıyorllar mı? Vergi zamanı Sevgili kardeşim, bu mektubu sana 
gelince, parayı döverek alan memur, Kalminsk kasabası hapishanesinden 
hasta olunca bana bir kopeklik bir yar· yazıyorum. Burada ikisi vergi borcun .. 
dırnda bulunuyor mu? dan, biri anasını dövmesinden, beni da 

Kadın: şimdi aniatacağım sebepten maznun 
_ Sen dinleme, istersen, oğlum! dört lkara gün dostu, köyden on saat u.., 

dedi. zakta olan bu kasahaya yaya olaraıt 
- Bize acıklı şeyler değil, neş'eli getidldik. Cebim'de beş para yok. Son 

şarkılar söyle. Biz sarhoşuz, kalbimizde on bir !kapeki, iki gün evvel meyha " 
merhamet yoktur. neci topa! Dimitride bıraktun. Otuz 
Yanıma ihtiyar bir adam oturdu. iki saattir açım. Bana biraz para yol •: 

Uzun, beyaz bir sak.alı, gözlerinin et- la. 
rafında derin ve ağır başlı çizgiler var· Sana 2 ıtem.muzda yazdığım rnek •' 
dı. Omuzuma dokundu: tubu postaya vermek için evden çık~. 

_ Ev:lfı't! Sen Ilmraya kızgın gelıniş· mıştım, dönüşte bizim Aleksandriye •. 
sin, dedi. İçki !kafana vuruyor. Ef.kar- viçe uğradım. Biraz ödünç para iste _. 
lısın, derdin ne? dim. Karımın gelinlik küpelerini de 

ihtiyara baktım, dudaklarım sır - rehin bırakacaktım. 
tımdaki kürkümün yenile siidikten Ahliıksız mürabahacı başını kaşıya· 
sonra: rak: 

- Sana ne! dedim, canım sıkılıyor, - Bütün paramı faize yGtırdım, e • 
içiyorum. !imde az bir şey var. Eğer, haftada ıs 

İhtiyar, acır gibi bana baktı. Bir şey- kopek faize razı olursan, kıyınetsiz o~ 
ler söylemek istedi, vazgeçti. Sonra lan bu küpeler için ı 00 kopek veririm. 
elini omurumdan çekti. Başını sallıya· Faizi de peşin ahrım, dedi. 
rak: - Ben o küpeleri Moskovadan al • 

- Rusyada dertli olmuyan var mı ki; dım, varlıklı zamammdı, 700 kcpel( 
dedi. verdim, dedim. Paran senin olsun. 

Evet, Petrovna Rus~da dertli ol - - E, oğul, dedi. O zamanlar geçti. 
mıyan var mı? Amma, belki dünyanın Gelinlik hediye diye :ı.]slJğın bu küpe • 
başka yerinde de dertliler çoktur, fakat lerin sahibi eskir de, küpeler eskinıez 
hiç ibirisi bana benzemez: İnsan, dışarı· mi? Hem sonra senin karın .. 
da soğuk insanlarla, soğuk tabialla Sustu. Arsız arsız, gülrneğe basladı . 
mücadele eder, akşam evine döndüğü Yüzüme bakıyor, baktıkça gülüyo~r, ve 
.r.aman, sevgi gibi sıcacık güzel bir ka· etrafındakilere beni işaret ederek: 
r.ı tarafından öpülmek istemez mi? - Ha h, h ah! Bakın şuna. Karısı bilE 
Karım hasta, ve beni öpmüyor. Ö • ~kidi de, küpeleri sağlam kalc~cak sa· 

pülmedikçe duııamıyorum. Senin gibi nıyor, diyor, ve sonra gene kahkaha 
Moskovada otursam, karıma kızdım ile gülüyordu. 
mı, belki orada öpülecek bir çok kadın- (Devamı 15 inci sayfada) 



14 Sayfa SON POSTA 

tefrikas1 : 84 

... _. __ f<LIK ÜLKff NDE 
IJitı TORK ZARiTi ti 

~ 
MD~m CemR'ln Akıbeti 

IKINCI KI&IM A.R, Yazan : Celal 

Eınma sinirlenmişti başını gemici kıyafetinde bir adama Acaba Tunçaya verilen turunÇ 
çevirdi: "Miş el anlaşılmıyacak hiç bir~~y yok d~~i. ~u 

sefer ihtilal umumi oiacak, Saray goçecek, kılısenın şerhetinin için de ne Vardı ? 
boş kubbesi yıkılacak " 

_ Aleksi babanın her sözünü hür- derken, ne kadar kuvvetin var}.. Tunçay bir gün hafızasını yoklarken Niraşa! "Yeni bir şey habrladım de~ 
mctle dinlerniye m ecburuz. Çünkü o, - · · · · · · · · · eni tab u ta yatırmadan evvel gözlerimi açacak olan ilacın saray ·b ~-.n•D\1 b . 

-
bı'zı'm pirimizdir. Ancak ı:u var ki, A- - Tek adam öldürdüğün zaman. d"b• •• '"}d ••.., •• •• •• 1 • t• 

' ı F k ı k çam ag"' acının ı ıne gomu ugunu soy emış ı , leksi babanın böyle bir haber gönderdi- sana cani, katil der er. a at mem e e 

-. 
ço -

ğine nasıl inanalım?... te ve millete muzır olan bir unsuru or _ Tanıyorum ama .. onlar buraya Nara.ş kendi şerbetini içtikten son·ırum, Tunçay; Bu işi ancak 
Em ma, avuçlarını masaya dayadı. tadan kaldırdığın zaman, kestiği n ka k uzak. ra: pabilir. Para ile birini bu ldl' 

Hafifce ileri geri saliandı: falar milyonları bulsa bile, adın, kahra _ Sarayda mı oturur onlar~ - Çok nefis.. Suz sarayına göndermeliyiı:tl·• 
_ Üçünüı:e de, kısaca cevab verece- mandır. _ Evet .. kral Nabo'nun sihirbaz1a- Diye mınldandı. Tunçay: * - nd ğim ... Evvela, sana Titof... Aleksi ha- Eller şakırdamış .. bir alkış tufanı bo ır. - Sevmiyorum .. içebilseydim, ge};i CUcelerle başbaşa..ı 

b~ henüz kaybolmadı ki, meydana çık şanmıştı. _ Suz kralile anlaşma yaptık. Ken- çevirmezdim. Ur~da yerleşen (Çu-Çen) 
' k h 'kA d b' Emma, derin bir nefes ~lmıştı ... Ve b .. d b b D d' fht' • "1" di· h 11 1 · dt • di 

ı 
sın. O; anca iı umet nazarın a, ır sine bir ha er gon ersem, aca a u- e ı. ı yar carıye gu umse . kenar ve kurak ma a e erıo 
bomba tecrübesi esnasında parçalan - bir kaç saniye sükuttan sonra, başın ya bir sihirbaz göndermez mi~ -Elbette bir gün gelecek, içeceksi- lardı. ra e 

-
kr 

mış, ve vücudü ortadan kalkmış bir a- bu sefer de pos bıyıklı, kafası ustura il _ Sanınam ki göndersin. Çiinkü niz! . . . . . w• . Naraş, (Çu-Çen) lerin 
damdır. Fakat, kendisi henüz berha - traşlı bir adama çevirerek söze başla al beni çok seviyordu. Gözümün a- - Nerden bılıyorsun ıçecegımı- Çon öldükten sonra, cüceler 

n 
çıl yattır; ve bu ihtiyar halinde bile, bize ınıştı: dığı zaman ancak kendisini görme· - Gudeanın kızı da küçükken. iç : sine ayak atmamıştı. 

lazım olan bombaları yetiştirmeye ça- - En doğru sozu, sen söyledi i ister.. mezdi. Onu da ben alıştırdım. Şımdı Cüceler Naraşı at .. m -
ı-

d 

)ış~aktadır. Ona, dil uzatmak bir ci- Kostantin ... Mihal Mihailof tarafın _ Tuhaf şey! O halde seni neden içmeden duramıyor. görünce yerlere yatarak 
nayettir. Bahusus, senin haddin de • dan getirilen haberin, gizli .icr.a k~m ağa kaçarken birlikte götürmedi? - Ben onun yerine üzüm şarabını _Hoş geldin, Karakartall 

1-
. ğildir. Sana, bir daha ihtar ediyorum. tesi tarafı~~~~ uydurulmak ıhtımalı 0 _Bir gece rüyasında ona Gök Tan• tercih ederim. din Sumer asla.nıl 

Burası, İspanya değil. Eğer oradaki duğunu duşun~~.~t~~~kkın v.ar. dO sı: ((Senin tacını SurnerJi bir kadın - Turunç şerheti içmekle, üzüm Naraş atından indi .. 
ğ-

n 
. d 
ın 

hareketlerini burada da tekrarda de • nun için size te w ıg 1 
en emrın,, ,0 evirecek h> demiş. Bunun için birlikte şarabı içmem~niz i~b e:mez. Buna d«: Ming-Çon'un evi önünde 

vam edersen, seni feda etmek mecbu- ru olup olma~ıgın~ sormak, hepınız ôtüremedi. vam edersenız, rnıde agrısı çekmezsı- Küçük çocuk boyunca bir 
u-

g 
riyeti karşısında kalacağız arkadaş ... hakkıdılr:l:·. ~o~leyın, arkadaşlar. B -Kral NıV>onun seni çok sevdiğine nizl Yanaklannız ve vücudunuz pem- dan dışarıya fırladı .. Naraştıl 
Arkadaşlardan, bu fikrime iştirak e • nun de ı ını ıstıyor musunuz?. mdi biraz daha inandım. Eğer ben E- beleşir .. renginiz güzelleşir .. daima şe~ diz çöktü .. sağ ayağının sı . 

la denler, e\lerini kaldırsınlar ... Tamam. -Evet. m kralı olsaydım da böyle bir rüya ve taze görünürsünüz; Şarab öyle mı üç kere alnını sürdükten 
Görüyorsun, ya~. Aleyhinde, ekseri - -Hay, hay... örseydim... ya .. ~ Biraz fazlaca içerseniz, ka.nınız tı: g 
yet var... Buna binaen evvela, sen - Istiyoruz. _Ne yapardın beni? da içiniz gibi yanar. Yanaklarınız kızıl- _ Buyurunuz .•• 
sus... Emma, başını Cemile çevirdi: - Derhal asardım.. !asır .. ve mideniz bozulur. Nara~ küçük bir kapıdan 

e-h k 'k · · 1 • t' B' - Mı'hal Mihailof, Çıkar, cebind k T d · k 'T ı· · tt Em ma, a ı aten sınır en m ış ı. ır _ Şüphe yo . acı mı evırece ve un çay e ını uza ı: çeriye girdi. 
kaç saniye sükuttan sonra, başını ge- ki paketi .. aç şuraya .. herkes görsün saltanatunı yıkacak olan bir kadını - O halde içeceğim .. haydi ver be- _ Kocan çok iyi . 

k 
rı 

mici kıyafetinde bir adama çevirip: Dedi. oynuma alacak değildi m ya. fJbette n im şerbetimi 1 biz sizi sever iz. Senden 
_ Mişel!.. Anlaşılınıyacak hiç bir Bura)4l ayak bastığı dakikadanbe sardım... Tunçay şerheti içerken ,ihtiyar hiz- var .. senden derdime çare a 

en 
a-

şey yok. Maksad, şu .. bu sefer, ihtilal gördüğü şeylerden ve işittiği sözlerd _Ya onun gibi seviyorsan .. ~ metci manalı bir tebessümle başını sal- geldim 
1 ı k V b 'ht'IAl d"nyanın derin bir hayret içinde kalan Cemil, ka d vl 1 k N" .. .. baktı ı k ıeıt umumi o aca . e u ı ı a • u - Astıktan sonra ar n an ag ar • ıyara araşın yuzune · htiyar kadın te rar yer 

ı - d 
u-

en büyük inkılabını yapacak... Daha deta kımıldanarnı yacak bir hale ge ı m! _ Içimi, kokusu kadar hoş değil, eğildi: 
mı açık söyliyeyim .. saray göçecek .. mişti .. · Şimdi, Emınanın bu sözleri _ Ne garib düşüncelerin var, Na • Naraşi Fakat, mademki günde bir kaç _ Size yardım etmek 

ı - r kilisenin boş kubbesi yıkılacak... zerine, kendisini güçlükle toplıyabi aşi Insan sevgilisini kendi flile asar kere içiyorsun.. ben de hiç olmazsa Naraşi 
- E .. hadi. miş; masaya ilerlemişti. mı hiç .. ? 1 günde bir tas olsun içeceğim. Bak .. ağ- Naraş derdini açtı: 

ce-
arı 

_ Bu iş .. e, hadi demekle olmaz... Emınanın verdiği küçük paketi _ Bana uğursuzluk getirecek bir zım buruştu .. dudaklarım büzüldü .. di- _ Benim bir sevgili m -var .. 
Dikkat et, arkadaş .. kızak sürmüyor - binden çıkarmış; üstündeki bağ} kadını yer yüzünde yaşatmak doğru lim yandı. . . görmüyor. Fakat, onu anaclaD 

lk-
t 

au n. Sarayları devirip, k iliselerin ku b- çözerek açmıya başlamıştı. mudur? Onun yeri elbette toprak al- Nar aş, Tunçayın elındekı tası aldı: kör san ma sakın 1 Elam kralı 
belerini yıkmıya çalışıyorsun ... Bunu Masanın etrafındakiler, ayağa ka ıdır.. - Ziyanı yok, yavruıni .Yavaş ya- nun gözünü sihirle bağlanlıf• 

il, 
ıç-

muvaffakiyetic yapabilmek için iki şey mışlar; başlarını uzatmışlardı ... Cem - Bütün kahramanlar sevgilileri i- vaş alışırsın 1 Bu kadar nefıs. v_.e lez • ilacı Suz sarayının ha . 
lazım. Biri, kuvvet. Diğeri, tam zama- paketin üstündeki kağıdı çıkarmış.. çin böyle mi düşünürler? zetli bir şerbette~ bu dC:rece şıkaye~. et- ağaçlarından birinin dibinde 
nında hareket ... Söyle bana .. e, hadi; içe sarılan bezleri açmıştı. - Nabonun yerinde olsaydım, öyle me! Onu da senın .g~ı genç ve guzel miş. Sizden bunu isterim. 

ap-r .:;::=- .. ~...-....·~ ·~ ·- - _,, - Işte o z!'man; az kalsın kendiniz yapardım dedim. kızlar ağaçtan devşırıp sıkıyorlar .. tas- _Kral Naboya bir haber 
""1 tedemiyerek hayretle bağıracaktı. Ç T unçay susmuştu. !ara koyup sakl~yorlar. ~udeanın kızı mekle bunu getirtmek mü 

ün-
bir Bir Doktorun kü; bezlerio içinden çıkan, kesik Niıraş sevgilisinin saçlarını okşıya _ bundan başka bır şerbet. ı~mez .. Yarı~, mil 

Günlük CUMARTESi parmaktı. rak sözüne devam etti: öbür gün sen de onun gıbı .. benım gı • _ Hayır. Çünkü, beniJll 
anı 

r -
N 1 (*) Emma. Cemilin geçirdiği buhr _Benim ne tacım var, ne de tah· bi .. hepimiz gibi alışac~ksınl . . ·~· aynı zamanda kral NabonuJ1 

__ o_t 8 rı n da n an lamıştı. Sanki onu ör tmek istiyo tım. Ben istiyorum ki, Suz şehrinden yaşlı hizmetcin in ısrarla ıçırdıgı desidir. Ha tti bu teşebbü 
Rutubet muş gibi bağınnıştı : bu işi bilen bir sihirbazı buraya getir- turunç şerhetinin içinde ne vardı aca- lın kulağına gitmesi bile 
IT - Petrol. Biyeskol. Poşika Anal. telim de senin gözlerini açsın. Bu ıztı- ba .. ? -O halde bizim l:U'L;cı..,. 
t' e Soğuk Raşka 1. Siz, eski nihlistlersiniz. Al ek- k d k k · b" * 1ı 

rabı ne zamana a ar çe ece sın oy- T Suz'a gönderelim .. bu tılsıı:tl Ya6'ltlurlann devam ettiği müdöctcc si baba ile senelerce beraber çalışmış- l '\ Aradan günler geçiyordu.. unçay d ld l 
şupheslz güneş görünmez. İşte bu hal, b k er k 1 .. 1 ·ı ra an ça ıra ım. 

sınız. Bakın bakalım, u parma • onun -Ben muztarih değilim, Naraş. Ve hala yatakta yatıyor.i ~pa ıdgoz erı e - Işte ben de senden b sıhhati umumiye için hlç de Iyi de~llcllr. parmağı mı~... k I b be . .. ki s ye görünmek istemıyor u. B ·ı El r1l 
Çunkü rutubet ve güneşsizlik blr çok h inan ki, Elam ra ı uraya nım goz- m e .. . .. ı b wl rum, Maya! u ı acı a ........ r'U 

mlkroblann neşvüncmnsına meydan ve- Herkes, 0 kadar büyük bir ayret lerimi açmak için değil, ancak beni öl- Tunçayın gozlerı sıhır e ag an ~ bahçesinden ancak sen 
rlr. Aynı zamanda bu vazlyet vücuddcı. ve taaccüb içinde idi ki. bu suale, bir • dürrnek için bir sihirbaz gönderebilir. mıştı. kl k N" - Hiç merak etme, " 

d b. b 1 mıı:tı An B' .. h"f o ar en ara- • bir çok de!u muknvemetslzllkler tevlld en ıre ceva veren o ma T ... : Naraş yüksek sesle güldü: ır gun a ızasını Y • görünmeyen (Çu-Çen) lero 
eder. ve bôllece soguk algınlığı hıı.sta - cak bir kaç dakika geçt~kten sonra, Bı- _ Haniya demin Nabonun seni sev- şa dedi ki: . bu işi havale ederiz. Derhal 
lıklarından başlıyarak §iddetıl nezlcler,l yeskonun titriyen ellerı, ortada duran . w. . .. 

1
.. d ~ _ Şimdi yeni bir şey hatırlamış gı- _,,,...- .... ,. 

'k ~ dıgını soy uyor UQ • b t d 
grlpler her tarn!ı:ı. yayılır. kesı parmaga uzanmış.tı. . - Suzlular yüzlerce yıllardanberi biyim.. Nabo beni ta uta ya ırma an 
İşte bu~ünlerde İstanbulun hall tama- Biyesko, sapsarı kesılmış olan bu bu inanışla yaşarlarmış. Kavuşamadık- önce, beni altı ay sonra ~>,:andıracak 
men bu hall go..,termektedir. d kk 1 1 · · k 1 1 cın sara 

kesik parmağı, i at e muayene et • l ·ı·ı · · o"ldu"rmekle kendileri- ve göz erımı açaca o an ı a Y Bazı evlerde üç dört hasta yatnğı gorU- arı sevgı ı erını . . V d'b' 
tikten sonra Petroya uzatmış: . · d I · bahresınde bn çam agacının ı ın e 

Nöbet cl 
Eczaneler luyor. So~u~'lln - bir çoklannın zannet -

tl~ glbl - maaleser mikropl.ırı öldürücü 
hnssası yok gibidir. Bir çok mikroplnrın 
buz Içinde bile hayatlarını muhafaza et
tikleri tecrübelerle anlatjılmışt.ır. Blnncn
nleyh bu boş teseliiye bel ba~lanmıynrnk 
bu mevsimlerde her hususta dıkknt li\ -
zımdır. 

Gecele:rin sokn~:ı. mümkün oldu~u kadar 
az çıkmak, kalabalık mahallerde bulun
mnmak, hele hasta ziyaretlerini Ol'tndan 
k Idırmak şarttır. 
Her Ihtimale karşı gece sıcak ayak ban
yoları yapmak çok muvarıttır. 
Buruna bir knç damla gomenol ve yahud 
Trlpafinvin d:ımlntmak, sıcak bir yerden 
so~u~n çıkılaca~ı zamnn lyt glylrunck, 
ccreyanı havaya mnnız kalmamak ıo.zun
dır. 

(•) Bu notlan kesip saklayınız, yahut 
bir albüme yapıştırıp koDeksiyon yapınız. 

Sıkınti zamanınııda ba notlar bir doktor 

ribJ imdadınıza yetişebilir. 

• nı tatının e er ermış. :s • • b 
- Onun parmağı .. tırnağının altın- _ Işte buna gülmernek elden gel - gömüldüğünü söylemiştı. Benı ta ~t~n Bu gece nöbetcl olan eczanelef 

daki yara nişanesini hatırlıyor mu • mez Ben beni sevmiyen sevgiliyi öl- içinde bayıltırlarken, kral N~bo sı~ı~- dır: 
k · ' b 'I" k" "k b' · mlek ıçı sun L Bomba kalıbına sı ıştırmış ... öf- dürmektense ,ayağımdaki eski pabu • baziara u ı acın uçu ır ço d' 1'1 · istanbul cihetlndekiler: 

ke ile çekmiş .. oradan bir parça et ko- cumu atar gibi, fırlatıp atmayı tercih ne konduğunu, toprağa ken ı e ı e Aksarayda : CSnrım>. 
parmıştı. ederim. gömdüğünü anlatıyordu. sad). Bakırköyünde : C . 

N b · 't' · di· zıdda : (Cemll). Eminönünde ' Diye, mırıldanmıştı. _Siz daha merhametlisinizi Suzlu- araş unu ışı ınce sevın · 
Ba · d' k d d bah son). Fenerde : (Vltall). Petro da, aynı noktayı yanmdaki larla Sumerliler ölçülür mü~ Ben de - na şım ıye a ar ne en -

k ı · d' k d h' b' setmedin bundan .. ~ (M. Fund>. Kıiçükpazn.rda Raşkaya gösterere : Sumer iyim.. şım ıye 8 ar ıç ır samatyada : (Erofllos>. 
E Sumer kızının bir delikanlı tarafından - Bugün hatırlıyabildim. · • Zaten <Nn"zım>. Şchzadeb:ı.ııındn : - vet.. onun .. • Ib b · S 

Diye homurdanmıştı. öldürüldüğünü görmedim. kafaının içi bir ka ura enzıyork. ler- Beyoğlu cihetlndekiler: 
Bu sırada kapının arasından bir baş semliğim henüz geçmedi. fi ir er, anlatada : (Hüseyin Hüsniil· _ Nasıl arkadaşlar; şimdi kanaat b 

. . . . B' ·ı . göründü .. Sumer sarayının eski emek- günler geçtikce eleniyor .. evet, ana de: (Nlslm Asco>. , getırdınız mı?.. ıze, yazı ı e em ır ver· . NA .. k 1 'lA S ht d 
k A · 1 b "h ·ı f k k d darlarından yaşlı bir carıye, ara ş ın tu- dünyayı gosterece o a.n ı aç, uz sa- cyyed). Merkez na ye e 

me!' te? _acı~ o~? ~ c~ ı .d a ~·t u • runç serbetini getiriyordu. rayının bahçesinde bir çam dibinde Klnyoll). Şlşllde : 
ret~ pırın, ~~ ~ vuc~ ~n dan ı:. par- Su~erli kahraman günde üç kere tu- gömülüdür. Oradan sihirbaz getirt - sirnde : (Llmonciyan). 
ça b~parıp go n .. erece . a. ar kmd'ustes- runç şerheti içmeden duramazdı. rneğe lüzum yok .. bu ilacı çaldırmak- Üsküdar - Kadıköy ve Ad 
na ır azarnet gostermesını ta ır et • . . . .. . . b k b'l' · ı BU ~k d da· (Şlnnsl) 
. . ') Ihtiyar kadın elindekı tepsıyı uzat· la gazlerımı çarça u aça ı ırsın yu a a · · 
tınız mı." Naraş sevincinden çocuk gibi hop - naşl. KndM 7 c ~~ İskele 

Bu suali de, derin bir sükut takib tı: d h I 
1 

b <SotrakO. Kadıkoy 
V b ük" . 'I - Tunçay bu şerhetten içmiyor .. lamağa başlamıştı.. er a pa asım e- (U .. çler). :ısküdar SCllmlyede : etmişti. e u s.. ut ıse, tamamı e tas- lı' ne taktı: "~ 

dik maıu,.etini haizdi. fakat ben, içmediğini bildi~m halde yel. 
(Arkası var) gene ielirdim. • - Ben cüceler mahallesine gidiyo- L----------,._. 
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e 
_ Yeni İktısat Vekaleti İş Dairesi Üçüncü 

l\letmunlar A 

Memron Halkevinın çıkardılı Taşan Bölge Amir lig~ inden : 
mecmuasının 2 inclk~nun, Havacılık ve Spo-(Baş tarafı 13 üncü sayfada) 1 yaşıyamıyacaktı; o halde bana kendi • 

ol?uğumu bilmıyoı um. Fakat, bu sini öptürmiyecek, bunun için de has· 
b.rdcn gözümde iğrençleşti. Üsr ta olacaktı. Bunun için hasta oldu, ba· 
atıldıan, boğazından ) akaladırn. na kendisini öptünnemek için.. 

run 182 inclTiük Kliniği Urolojlnln 4 üncü Günde en az ~ itci çalıfbranlardan baflamak üzere, Ziraat ve Çifteilik 

clld 1 Inci sayısı çıJrnııştır. i~leri, deniz ve hava ifleri, bir ailenin kendi efradı ve yakın akrabalarile ' ·ı_ 

gibi idim: - Söy1e, dedim. Aşığın kim? Onu 

Yeni Edebiyat - Yeni çıkma~a başlayan 
bu hattalık san'at ve fikir gazetesinin nk arada evlerinde yaptıklan ifler müstesna her türlü if yeri aahiplerinin de • 
sayısı ıntışar etmiştir. Bu sayıda Hüseyin durmalda mükellef olduklan beyannameler Kaymakambklarca alikadaı -

Cahlt Yalçının c Genç Ediplertmlzl, Peyarnı ra dağıtılmaktadır. Söyle alçak! di)e bağırı)ordum. da öldüreceğim, onu da .. Gôzüme boy-
ne olmuş, nıçın eskımiş.. nundaki ınce zincir ilişti, onu ellerim· 
Hi le kopardım. Ucunda bir madalyon, 

k 
ç, hiç! diye in~iyor. B 

~a beni! diye yalvarı\ ordu Birden madalyonun içinde bir adam resmi: u 
l a~a korkunç bır ~fikir · bel rdi. adam ben değildim, bu adam kim di bi· 
oz erıın~ liyor musun, Petrovna? Beni geçenler· 
l r bü n.. y:~taklarından fırlıyacak de ıt.eselli etmeğe çalı~an Golubov. 

Safa'nın cEdeblyat Yapmak», Vahdet Gül- Ilin tarihinden itibaren bir hafta zarfında kendilerine henüz beyanname 
tekin'In cİtnlyan Romanı ve Lulgtpirandel- gönderitmemit olan İfyeri sahipleri varaa bunlarm müesseselerinin bulun • 

ıo., başlıklı yazılarlle çın ve Türkmen ·ede- -duğu mahallin kaymakamlıklarına müracaatla beyanname alarak doldurnıa
blyatından çevtrmeler, edeb1 röportajlar, tl-
irler vardır. lan l&zundır. 

erıfi b yumuş olduğunu hissettim. Bağazım sıkılıyor sandım. Kalbirn 
varlık _ Bu edebiyat, san'at ve flldr Beyanname vermeyenler veya yanlıf dolduranlar hakkında İf kanunu • 

mecmuasının 84 üncü sayısı tanınmış imZa- nun buna aid hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçileceği ehem -ır kenara it1ım, sonra birden - k k d durımı~ gibıydi. Derhal rnutfaga oş· 
• a fırla:pa ı~, ve bir deli gibi so - tum. Bir bıçak aldım. Karım beni gö· 

ların makale, hlkliye ve ljlirlerlle çııanı~ur. miyetle ilan olunur. ((106n 

E ım. okaklarda koşuyor - riınce, üstüme atıldı.. Aşığı için can -
ne. ko;~u:;:l~iır., karımın J atak oda · lanınıştı sanırsın. Bileklerinden tut -

ha · u halimden ürk-en ka - tum, yatağa attım, bıçakla arkasına 

Ulkü - Halkevleri merkezi tarafından 

ayda bir çıkanlan bu ülkü mecmuasının 

47 lncl sayısı lnttşar etmıştır. 

ç arı~~ .!~şkın şaşkın bakıyordu. dermansız hale gelinciye kadar vur • 

S.. 
1 
Y kalndım, bağırıyordu. dum, \'urdum. İstelderimi tama -

O\ e ded· 
dın s;n. 'k. ım, alçak! Sen niye es· men yapmış değildım. Meyhaneye ko~-
ı ar' ba ı ım eskitti? Ve sonra kom- tum. Kapıdan içeri girerken: 

na n ç h 
orlar? A • n « em scnın karın .. » _ Karımın Aşığı nerede, diye ba -

Y 
· nlat, nıç·n ha:sta ın? ah arı rı p ğırdım, Golubov nerede! Saklama yın, 

k 'll, avlov beni rahat karımı o dürdüm, onu da öldüreceğ.m. 
' ' seındcn b k ' 

Yalan , aı;: a ını Se\·m.yorum. Yor.gundum, parmaklarımdan kan 
e. Sen ı'/ :z kere yalan, hatta bin damlıyordu: Oracıtktaki sandalyeyc 
eden b· .ten h:r.!>i var, senı has· ço·~tüm. Ne olduğunu bilmiyordum. 
• ır dert va s·· .tl ıın, s-cnı r. oy ıe, seni boğa· Kendıme geldiğim zaman köyün ha -
'acag· ı P<ırmaklarımın arasında pishanesinde iclim. 

ını. 
-'\ğhyordu . Aniadın mı karım niçin hasta imiş. 

a.. M;d)e alva~ıyordu. Hepsi uy· Benim için dua et, sevgili Petrovna! 
m kı, se\·dıği adamla Kardeşin: PavJov 

Yer altında .kırk beş sene 
<Baştarafı 6 

l:"enl Adam - Terblyecl İsmall Hakkının 
çıkardı~ı bu ııan'at mecmuasının ıs7 inci sa
yısı çıkmıştır. 

JCaphca Bilgileri - Dr. Rıza tarafındım 

yazılan bu küçtik eser, kitap hallnde çık

mıştır. 

Avcıhk, Atıcıhk ve Balıkçılık - Ayda bir 
çıkan bu güzel ve faydalı mecmuanın 9 un
cu sayısı da lntişar etmiştir. Bu sayıda a·;a, 
atıcılığa ve balı!;a ait bir çok alakah yazılar 
ve resimler vardır. 

Sürtük - Delerli muharrlrleriınlzden Mah 
mut Yesarlnln Şehir tiyatrosunda oynıınnn 
]?u guzel plyesl kitap hallnde neşredllmlş

tlr. 

+ Son Posta ------------- -------
İstanbul Gelir ve Para 

- Ne ol ıncı sayfada) lar, kese diplerine dikili mühürlerini 
Derne/k rnuş ıki, ağa? • çıkardılar. Çıra is ine mührü tutup ka-ı 

cesaret· d k tal 

ORSASl 
8•1 r 1937 

bir kur· n e bulundum. Tah- ğıdın altına basmak için era anJl 
Bok Yernur da.ha salladı: hepsi birbirile yarışa girmışlerdi. Ko-

unu ver d .. e, babanın, amcanın bor· lay mı, tahsildar bu! Köyün Allahı. 
Akl e oyle konuşı Bütün bu gürültü arasında 5 kuruş, 

ırna, beni · bo 
deneisı 'kad zamanın en meşhur amcamın, 6 ıkuruş ta babamın rcunu 

1 ı idim geıdtr zengin yapan on çıl ödetmeği de unutmadılar. 
dan fırladı.: da) anamadım, söz ağ- Bereket, iyi kalbli, um ur gönnüş bir 

«kır serdan kumandanı» vardı. Ertesi 
d Bok Yeıneı li gün işi ona anlsıttılar. Zaptiye Hasan 
A nı! · e abı gör de al pa -
,. ağa da, olana bitene Allah için şaha-

~rtalık bir karı~t • , det etti; anama, ba'barnın ve benim ö -
r ne g.r<.li. Çar " ı, ~gn.ar, eşraf bir- nümde sövi.tldüğunü anlattı. 
ınış k Pmı cız' rd kadar b.r k<ii'pdı, Kır serdarı kumandanı beni haklı 
ttılar ır ata cızndata do - buldu. Muhtarın, ıhtıyar heyetinın 
? de\ irde ko k mühürlerını ellerı.nden aldı. Tahsildı-

n Yoktu. ı [ ih~hveicr nde liimba rı da bir tarafa göndertti. 
dı. Or k b ı) acını çıra tem•n İkisıni de·, kumandanı da, zapti'.·e a ında h . ' 

ur, d nde ko· usu i bir adam Hasan Ağayı da h€r zaman rahmelle 
kalem.n cızıc~ br çıra tutardı. Ka· anarun. Yoksa, «\'azife halinde me -

~ 1» uşağı ça • ırıcı rna ı durunca «Ç! - mura hakareh suçundan, o devirde 

İstanb ~r. A alar, ihtiy :,.yedi bayrama kadar anam bellenirdi. 

ul sokaklarında ayda 20 tane 
Yeni doğmuş çocuk bulunuyor 
<naştnrarı 7 . . 
p ıncı sayfada) 
ıç! daın as 

e neden bil g ını yapıştırıyorlar. 
nın gün h ıneınez ~ Yüreksiz bir a-

u ını ·· h 
un alın k ' guna sız bir yavru-
·ı· k arası sa k 
d a urtul Yma geriliğinden 

Bu y .. ~marnış bulunuyorm:. 

çocuklarını bize: «Sokakta buldum •> 

diye yutturmaya çalışıyorlar ... 
~ 

<tPiçler sevimli olur h> derler. On-

lara: 
Anana kahbe derler, 
S,ına kahbenin piçi 1 

==---=,_-"' 

Türk Devlet Borçlan 
Lira 

,;, 1,5T.B. 1 22.85 

% 7,5T.B. n 2145 

% 7,5 T. B. In 21.35 

Llra 
' ~ 5 Hazine D. OO,uo 

Dahili 1sUkrsz95,JO 

Devlet D<'miryollnrı Borçlan 
Um Lira 

Erganl ~7.50 1 Anadolu ıvell38 20 
Sivas Erzurum 95,00 Anadolu M 41./J 

Sosycteler Eshanu 

ta. B. MU. 

11 11 HA. 
11 11 Nnme 

Merkez B. D. 
-----

:Llrıı 

M.OO 11 İst. Tramvay 
ıo,JO ı BomonU 
ıu,•)J ı Terkos 
93.00 A. Çlmento 

ÇEKLER 

Lira 

~!.. J 

Y,S) 

ı.. ) 
13.45 

K~. LT. L lçln 

hterlln llS O> 1 Dolar o, !135 

F. Frangı ı7,0125 Llret 15,0987 

NAKİT 
K,.. Krt-

20 F. Frangı 117,00 ı 1 Mark iS. ı 

ı Dolar ı 4.50 20 Oralımı :tS.JJ 

ı İstcrlln 622 o 20 Leva 23. >5 
20 Llret 1.5,JJ 20 Ley 

----
Borsa Dışında 

LK. 

Kredi Fonslye 
00 

Mubadll Bo n. "1. JJ 

188l senesi 0 ), Gayrı :ıı » o,v 11 
ıvJ,C:J Altın 

ı903 ll 
ı 36 

9ı,O 

Ankarada 

SAKAR A 
yeni çalan İ 
ECZANES 

ltina, sOr'at, fiyntlıırda itidnl, her gece açıktır. 
Ulus, KuiUb sinemasa sarasanda Tel. 2018 

~~-----ls_ıa_n_bu_ı_v_a_ıu_fla_r _____ - _____ ıı_A~_ıl_rı __ ~~J 
Kıymeti 
mu ham· 

Semti meşhur 
ve mahallesi 

Süleymaniye 

Aksaray, Babn

hasanalemi 

Cibali, Seferikoz 

" " 
Müddeli icar: 

Çarşı'da 
Cankurtaran 

Cadde veya 
sokağı 

Tiryaki çarşısı. 

Vapur iskelesi 

, " 
T esiimi tarihinden 

Kavaflar'da. 

Ak bıyık. 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 

No. sı 

51 
Cinsi 

Hilalci hnnı içinde 
sağda 1 solda 2 oda. 

ve geniş avlu. 
Cami içinde küçük 

oda. 

Baraka. 
Seferikaz camıı 

avlusu. 

men 
Lira K. 

7 

1 

5 
5 

50 

25 

938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Dolnp önü. 1 
Cami avlusunda 2 50 
iki oda 

939 - senesi Mayıs nihayetine kadar 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık artbrmaya 

konmuştur. istekliler senelik muhammen kiralarının yüzde yedibuçuğu 
nisbetinde teminatı muvak' ·ate akçelerile birlikte ihale günü olan 

20 -- K. sani- 9 7 Çarşaır:ba günü saat 15- e kadar Çemberlitaş'ta 
İstanbul Vakıflar Müdürlüğü ıde Akarat kalemine gelmeleri. (109) --

.:ı• 
!T 
; Denizyolları 
1 Acent~:er~: L ~~"!"~t:Y E S K~rühatı h u gü kü i-rogram 

9 lkincikamın 937 

İSTANBl!L 

Öğle neŞ"ri~atı : 
ı 

Tel. 42352 - Sirkcci Mühürdanade 
Han Tel. 22740 

EJII~=<I· 
12 30: Pl kla Türk mu lklst. ı2.50 Hav:ı.

dls. ı3.05: PH'ı.kla hafif muı:lk. 13.~5: Muh -
tclıf plfı.k neşr1yntı. 

ı 
Ak am n~rhatı: 
ıs.30: Pl!\kla dans. musikisl. 19: Şı:lilr Ti

yatrO!;U kom<>dl kısmı tnrnrından bır lcm -~ 
sil. 20: Türk muslkl heyeti. 20.30: Munlr Nu 

rettın ve arkadaşları tararından Türk mu - ı 

slktsl ve halk şarkıları. 2ı · Saat uyar ı· Or -
kesıra 22 AJnns ve bor a haberl" ·ı. 22 30: 

Plakla sololar 
BUDAJ't:STE i 

l 16: Halk ha-.alan. ı6.50. Çlgan orkestrn~ı. 

rabzon Pos a ar• 
Pazar, Salı 12 de, Per

şembe 16 da. 

izmir sür'at postasi 
Cumartesi 15 de 

,ersin postalar• 
!)alı, Pertembe 10 da 

kalkar lar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

tamba 18 de tlt>rde h:~. en, p"çler, girdikleri mu
h ngilı ın tt, Yaraları meydanda birer 

Utı.ınel · ·· . 
Bu da b· esı goruyorlar ... 

Diye hitap eden şairlerimiz de var. 
Fakat ne derlerse desinler, piçlerin 

yüzlerinde, bir acaip hal var. 

'ı ıs 30. Muhtcltf havalar. ı9: Macar h::ıval;.ırı 1 
. 20 2o: s::ılon orkestrn ı 2ı 30: Dans havnhrı.l 

9 Mecldlye o J 
'-c;ıo=ı31!iiıflll'li:!IIDI•31DIIS=e;::::::•m:m:ı•• 23.10: çıznn orkestrnsı. ; 
""' ı BtTKREŞ ' Iz mit - Pazar, salı, per· 

Hr ngıd b ıttabi onların yüreklerine, 
en eter b" d Ö riicü bir d ır ert oluyor... I-

M ert. .. 
. . uhatabıının . I 
Uınıt b 1 göz erinde cılız bir 

e iriyor· 

- Maamai·h 
Yok d • l 1 

• tnerhumetli insanlar 
1 r iripri .. egı · Bur.ıy..ı gt>l"p, bu cocuk-
F' k - , t'vlatl k 1 a at ın l 1 st>çen er d<- v r. 

k au esef ı · · 1• d 
nı va d" • eı ııerısı, ev at e ın-

nı tçi l ı e aldıki rı yavruları hiz-
.1 o aruk k I 
~ s· u anıyorlarl.. 

ıraz y t' k" 
o le isya l e ış ınierinin hayata karşı 

n arı va k" C .. BÖruş·· r ı. eçenlerde bırı-
r Du.rüJ Uyorduın. (20) yaşımı ka-

kaç defa ~~ezede yaşamış bir piç. Bir 
H r sef . Yuta atılmaya çabaladı. 
b erınd 

U!uya 
8 

~ e ncı tecrübclerle gene 
1\ ıgındı ş· d" . 

Altı aylık piçlerin ufacık yüzleri, 
altı ciltlik bırer kitap gibi ... O yiizlere 
dıkkatle bakınca insan okudukların· 
dan u tanıyor 1 

Çoğu, mukadderatından haber-
darmış gibi düşünc<'li. Bir yaşında c;;o
cukların, bir asrın tecrübelerini gör
müş insanlar gibi düşünmeleri insanı 
hayli düşündürüyor. 

Yoksa isyan ve istırap da mı .irsi ve 
insi) aki? 

Kreşin temizliğine, bakırnın iyili

ğine hiç diyecek yok. Ayrılırken Kre
şin önce uzatılan hatıra defterine şu 
satırları yazdım: 

r •~1üke · nn ı de verem bıça· 
•n l'llıne] d b" D • B · b · e UııtaJa e ır marangoz. eg- <ı u temız, u ıyi, bu hayırlı mü-

ı~ 

I n görün~ t~ş çıkartabilir. Fakat ge- esseseye karşı takdir, fakat bizleri böy-
K ı pıç 1 le bir müesseseye muhtaç eden cem i-

r<' ten · · · 1 k ) tınal-'a d ıçerı gırerken, memur an- yet şart arına arşı ısyan duyuyo-
- 1 evam ediyor: rum!ıı 

ı nsanların ı r b '-' ı ı ı ı ç ığin hile . . ~u ı ne akın bayım... . ı ~n ış a~ aşı m~sın =. syanım, ce-
r Ya, eok .. ıhtıkarı yapılıyor. Biz bu- mıyetın, ahlaksız çıftlerın günahları
Yoru2. A nga bırakılmış çocukları alı- nı, günahsız tekiere alın knrası sayma-
olınarnasınalurının, babalarının belli 

1

1 sına kar~ ıdır 1 
Şart. .. Bazı kadınlar, kendi Naci Sadullah 

----------------: 16 ıs: Salon orkestr~<ü. ıs.2o: Şarkılar. 19.1 
ıo: Romanya dans mu ikisi. ·20.45. Orkcstr:ı.l 

2ı.45: Haberler. 1 
PRAG . i 

Yevml, Siyasi, 
ıs: Haberler. ı9.30: :Muhtelif hnvalar. 2ı ı 

Yerebatan, Çatalçe~me sokak, 25. !Orkestra 2330:, PHik neşrlyatı 2235: D:ııı, 

i ST A,N B U L mu ikisi. 

VARSO\"A Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

S~ne Ay Ay .i\~ 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1 ı 6 ı 3 1 

- ------
TÜRKİYE 
YUNANISTAN 

ECNEBİ 

1400 'iW 400 101.1 
2:340 112~0 710 
2i00 1004 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği~tirmek 25 kuruştur. -

Gelen evrak geri verilmez. 

Ilanlardan meı'uliyet alınmaz.. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgrnf : Son Posta 
Telefon: 20203 

ı7: Şarkılar, Llzs'den, sınıus'dnn 

Brahms'dan parçalar. ı9 30: Dans nm~1kl 1 
2ı: Orkcstrn. 22: Vnryete havnlnrı. 22 30: 1 

oans plakları. ı 
YiYANA 

ı7: Plftk ı esrlyau. 18 ıs: 

19.15: Plak ne rıyatı 

Halk ş rltıl-rı 

Yarınki program 

mu ı•·•sı ' halk ::ır ları. 21 f ·• : • 

rı • • -2 Ajn )Q \e borsa hab~ıleri. 2:~ 
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Zafı umumi, kansızlık ve kemik· hastalıklarına 

tes· ri eri çoktur. Çocuklar, Genç er, Genç kızlar 

ihtiy rlar her yaşta istimal edebilirler. 

Bayanin hekk1 var 

ADYO Ll 
Dişleri ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi 
parintmak ve uzun ömür temin etmekte ral-.ip

siz bir kudrete malik di;;ı macunudur. 

•• 
İktısat Vekaleti İş Dairesi Uçüncü 

" .. 
Bölge Amirliğinden : 

3008 numaralı it kanununun hazırlık faaliyetine batlamak üzere 14/12 

/936 tarihinde dördüncü vakıf hanında muvakkaten yerleten ve merkezi 

Istanbul olan lktısat Vekaleti lt Dairesi Üçüncü Bölge Arnirliği bugünefen 

itibaren Galata' da Voyvoda caddesinde Bozkurt hamndaki Dairei Mahsu-

suında faaliyete geçmittir. «106n 

BARA 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarından ba~ka 
bir şey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisaf) hiçbir 

madde ~iremez. 

Allelik hututunuzu muhafaza W" edi11iz 
~ ŞlfrnulıUa mOoadolo oıfl· 

nlı •• bunun on Iyi çoreol 
olu SHORT LINIA yı glyl• 
nlı. Dalıni ınuaJının tool· 
rllo r•Giı tobakayı gldorlr. 
Huouol ollailki bir trlko· 
don yepılınot olan SHORT 
LllilA odl bir kOiot gibi 
rtk.lrh.t. 

P'lyotı 10 1 radan lllbaret~. 
Salı' reri yalnız ı 

.J. ROUSSEL 
Porlo 166 Bd Hauaarnonn 

iSUNBUL, Beroğlu 
TO no ı rnoydonı 12 No. lu. 

Mo§uam,,. rlyoroı odlnlı ••r• 
1~ No.lv lorlfomlıl lotoy nlı. 

istanbül İkinci İfiıis .Memurlutundıın: 

Müflls Clvan Yakupyan Masasına gelen 

Hazinenin kazanç vergisi olarak istedigl 213 

Uranın 5 nci sıraya kayd ve kabulü n~ İflfıs 

idaresince karar verllcrek sıra defteri bu su

retle düzeıtlldlği blllnmek iızere ilfm olunur. 

(29131! 

.............................................................. 
Son Posta Matbaasa 

1\t.şriyat ?\.d. : Selim Rn •ıp E\ EÇ 

&AHIPLERI: { ~· Ekrem UŞAKLJGlL 
S. kagıp Lb.t:.Ç 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADlR 
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.. 
l 
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Türk Hava Kurumu 

--K PIYANGOS 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

3.cu k e fide 11 1 Ikinci kAnun 1937 

Büyük ikramiye: 45.000 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet mükiifat vardu. 

D/J(KA T: 
Bilet alan herke; 7 1 Ikinci kiinun 1 937 günü akşamına 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki haltkı sakit olur ••• 

Inhisarlar U. Müdürlüğünden 
Adet Cinsi 

699 
590 

83 
ı 

2 
1372 

İspanya mamuliib 

, " 
D. W. M. markalı 
7. 65 Dreyze marka 
6.35 Vslter 

7.65 
6.35 
7.65 

Brovning sistemi 

, " 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı «1372)) adet 
ca şartname ve nümuneleri mucibince ll 11 /937 tarihine rutlıyan 
si günü saat 10 da pazariılda aatılacaktır. Bu silahları alıp aatmai• 
bulunan istekiiierin nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık 
tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme parası olan «576n lira ile 
te Kabata~ta lnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi 
Satış komisyonuna müracaatlan • 

* ll-
l - ldaremiEin İzmir fabrikası için .p.rtnamesi mucibince 24 

zot pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 13/1 /937 tarihine rastlayan Çartanba günü ..-& 

Kabat~da levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
lacaktır. 

3 - Istekiiierin şartnamesini almak üzere hergün, pazarlık için .............. 
edilen gün ve saatte o/o 7,5 güven me paralarile birlikte adı geçen 
na gelmeleri ilin olunur. «3880)) 

* * I - Cibali Tütün Fabrikası için tip ve eb'adı tartnamesine bağb 
yazılı 2000 lira muhammen bedelli 22 kalem mobilya pazariılda .--oıı-~ 
caktır. 

ll- Pazarlık 25/1/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
bataşda levazım ve mübayaat tubesindeki Alım Komisyonunda 
tır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden 
IV- İsteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 

me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri olan olunur. 

BANKA KOMERÇiYALA ~ı 
iTALYANA 1 

Sermayesi Llret 700,000,000 
İhtlyat akçesi Llret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrt 
Muttehldcsl, BrezUya, Şlll, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblynda 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas <Telcf. 44841 /2/3/415> 

Şehir dahilindeki acenteler : 

istanbulda : Alniemelyan hanında 

Telet. 22900 /3/11/12/15 Beyo~ -
ıunda : İstikl~l caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

-------
Son Pos 

Yerebatan, Çatalçeşme sokJİ' 
İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile 

tunun iki satırı bir ( 
sayılır. 

l - Sahifesine göre bir 
fiatı şunlardır: 

Sahl!e 
, ! -251 

• 3- 2H 

• t- lH 

Dl~er yerler : 61 

Son sahlfe : - 31 

3 - Bir santirnde vasati 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
ları yere göre santimle 

, 
, 
, 
, 


