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Hatay bugiin istikliline kav.uştu 
Hataylıların en büyük bayra~ı· ı · 

Antakya ve İskenderun 
şenlikler içinde 

Yeni rejimin 
memurlarının 

ilanı üzerine Hatagdaki Suriye 
vazifelerine nihayet verilecek 

Hatay büyük 
bir hakikatin 

timsalidir 
Türkün hakkı 
Çiğnenemez 
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Bugün bu davayı hallettikten 
sonra, artık Suriye ile aramızda 
hiçbir meıele kalmamııtır. Her 
zaman Suriyenin yanı batında 
bulunmıya hazırız. Bu, Suriye 
içn büyük bir kazançtir. 

Yazan: Muhittin Birgen 
· .llaUı111n iıtikldli için ~ntaky ada yapılan nümayişlerden biti 

• 
istiyoruz 

''Fransanın Parisdeki 
lisanile Beruttaki 

lisanı birbirine uysun ,, 

Tenvirat vergisini 
ödemiyen mahalle 

Haciz kararı yakında mükelleflere tebliğ edilecek, 
mahalle halkı kazançlarının kıt 

olduğunu, evlerinin kira getirmediğini ileri sürüyorlar 
Belediyenin, temizlik işleri için istedi- -. • 

ği (tanzıfat), aydınlatma için istediği 
(tenvirat) resimlerini İstanbulun bazı 
yerlerinde tahsil etmek güçleşmiştir. Bu 
semtler: Kasımpaşa, Beşiktaşm Ihlamur 
tarafları, Edirnekapı ve bir cümle ile §eh
rin uzak, kenar ve ahşab evli fakir ma
halleleridir. Bu semtlerde tanzifat, ten
virat ve bina vergileri taksitlerini vak
tinde almak mümkün olamadığından tah
sili emval kanununa göre haciz yoluna 
gidilmekten lb~şka çare bulunamamış
tır. 

Fakat bu sefer Kasımpaşada Süruri, 
Kaptan paşa, Yahya Kahya mahallele
rinde bu resimleri vermiyen evlerin sa
yısı o kadar çoğalmıştır ki yalnız iki ma
halledeki mikdar dokuz yüzü bulmuş
tur. Yani hemen hemen iki mahalle de
mektir. B~lediye, bu vergilerin haczen 
tahsili için Şehir Meclisinden karar almış 

(Devamı 10 uncu sayfada) Kaıımpaşada Kerattıet ıokağı 

Leh tayyaresinin 
Enkazı bulundu 

Atina, 28 (Hususi) - Geçen Salı 
günü Sofya - Varşovaya gitmek üzere 
Selanikten hareket edip kaybolan Le

. · histanın cLob hava nakliyatı kumpan
yasına mensup tayyare Petriç civarın
da enkaz halinde bulunmuştur. Tay -
yarede bulunan üçü yolcu olmak üzere 
altı kişi enkaz arasında ölü olarak bu
lunmuşlardır. 

--·p;k-i~k';-;;j~ 
En çok sevilen 
kadın romancının 

en güzel romanı 

"Son Posta,, sütunlarmda .._ ____________________ __,1 

Yeni • ilanı •• 
reJımın 

Antakya, 29 [Hususi] - Büyük istik
lal bayramı sabah erkenden programla 
başladı. Anayasa mahalli hükumet 
tarafından ilan ediliyor. 

\., ..................................................... ·------··· .... ··················· ... ····-........ ___. .. _ 
İçinde 600 nüfus oturan 

Valide hanının 
tahliyesine veri)dj 

200 odalı olan hanın sakinleri telaşa düşiülel'; 
mühlet yarın akşam bitiyor 

:,. E".kafm, 15 odası muhtelif lıissedarlann, mütebaki oda . 
O kadar Inmlınındır. Han içinde 3 atölye, bakkal, kasap dük -

kanlan, bir cami vesaire vardır. 

L J 

Almanyadan geçerken 
Bacalarından alev fışkıran bir fabrika kalabalığı: işte 
Almanya... Bütün pencerelerde kırmızı sardunya ... 

Şimendiferler sağdan geliyor, soldan geliyor 
Yazan: Kemal Ragıb 

Y ağmu,.ıu bir günde Pari.t [Yazısı 'l nctde) 
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Resimli Makale: ı-:er gün 
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Gözlerimi kaparım, 
Vazifemi yaparım! 

1 Elli 

- Yazan: MuhiUin Birgen 
ra u memleketin kuvvetli bir ide
(g) alizm hareketine ihtiyacı vardır. 
Sulh esnasında, milli hayatın ber gün da
ha ıyi ve her gün daha yüksek bir inkişa
fa doğru gitmesini istiyorsak, harb za
mruıında tek bir kaya kütlesi gibi, yur
dun varlığını ve birliğini müdafaa için 
kolayca ve seve seve canını feda eden bir 
millet olmak bize mutlaka lazımsa bu 
memleketin böyle bir idealizm hareketi
ne muhtac olduğunu kabulde derhal ;rn
iak etmemiz zaruridir. 

Ziya Gökalp, derin idealist rubile, bu 
ihtiyacı görm~ ve bundan çeyrek asır 
kadar evvel, memlekete, yeni bir iman 
telkin etmeğe çalıştığı sırada, herkesin 
f:,riizelce anJıyabileceği sade bir dille; 

GözleTimi kaparım, 
Vazifemi yapanm! 

Demişti. İstiyordu ki bu memlekette 
herkes, gözlerini şu fani dünyanın bütün 
nefsaniyetlerine ve ihtıraslarına karşı 
gözlerini kapamış ve yalnız kendi vicda
nına huzur ve zevk veren bir. duygu mu
kabilinde, vazifesini yapmıya çalışsın!. 

Vazifem, belki beni lüzumundan fazla 
yoracaktır; belki de benim başımı bir 1a
kım hayat derdlcrine sokacaktır; belki de 
ben bu vazife uğrunda hayatımı ihmal e
deceğim ve çalışmamdan az mahsul ala
cağım; zarar yok, ben, herkes, hep bera
ber, gözlerimizi bizi iğva eden fesad §ey
tanının karşmuzda oynattığı parlak ve 
yaldızlı şeyleri hiç görmemek üzere göz
lerimizi kapayıp vazifemizi yapacağız! 

İşte, Ziya Gökalp bunu söylüyordu; 
belki de bu kadarı çok sofiyane ve çok 
dervişane b!r istekti. Fakat, hiç olm:ızsa 
büyük bir nüfus kütlesinin, şu millet i
çinde buna yakın bir ruh taşıması mut
laka lazımdL 

* Ziya Gökalpin bunu söylediği SJralarda 

Amerika çocuğunun yurd bilgisi: 
- Bu toprak benim toprağımdır, cümlesi ile başlar ve ~öy

le devam eder: 
- Ben bu ~ehirde doğmadım, fakat bu şehir benimdir, bu 

bulvarı süsliycn gratciellcrde, bu parkı dolduran çiçeklerde, 
bu vatanda yetişen meyvaJarda benim de bakım var, kendi 
oturduğum evi nasıl esirgersem bütün bu gördüklerimi de 
öylece esirgemem üzerime borçtur. 

İnsanın öğrenme kabıliyeti doğduğu gün başlar, hayatı
nın sonuna kadar sürer, fakat en kuvvetli olduğu zaman ço
cukluğu ve gençliğinin ilk devresidir. Ona yurd sevgisini, 
şehir sevgisini, muhit sevgifilni o zaman aşılamak Iazımdır. 
Evi temiz tutmak, sokağı temiz tutmak, umumi bahçeyi te
miz tutmak birer medeniyet kaidesidir, fakat bu kaidelerin 
sab~t kalmalarını istersek onları umumi bahçelerin duvarla
rına değil, çocuklarımızın bılblerine yazmalıyız. 

(~_s_o __ z __ A_~_A_S_D_N._D_o....,...A_~_) 
Saatte 500 kilometre 
Sür'atle giden adam 

·--------------------------~ ERGüN BiR FIKRA 
Ölen seninkilerdir 

Amerikanın lastik 
Yüzlü adamı 

be"l idealist ve henüz genç bir başmuhar
rir ve polWkacı idim. Ziya Gökalpin js
tediği derecede idealist olabildim mi? Va
zifemi yaparken her şeye karşı, kayıdsız 
ve şartsız, gözlerimi kapıyabildim mi? 
İtiraf etmeliyim ki hayır. Fakat, hayatım-
da hangi işi tuttumsa, hangi mesele kar- Şehirlinin biri, elli tane keçi atmı§; 
§Isında düşünmeğe ve karar vermeğe da- bir köylünün sürüsüne katml.§; bir se-
vet edildimse daima idealist bir insan, ne geçmiş, köylüyü görmüş, sormuş: 
iyiliği seven ve iyiliğe yardım eden b~ - Benim keçilerden ne haber? 
insan vicdanile hareket ettim. - Hepsi öldüler. 

E1·-- · lda d ı Eğ - Seninkiler? Ve... ~nya, a n ım. er, yaşa-
dıkca, bir senenin tecrübeleri üzerine ö- - Benimkilere bir şey olmadı. 
tekini ilave ettikce, zaman zaman yer ve - Bu rıasıl iş anlamadım. 
iş değiştirerek türlü türlü memleketler - Senin verdiğin keçileri benim 
ve iş sahalannda türlü türlü insan1arla sürüye katml.§tım. Sürüden elli tane 
münasebette bulundukca, her hadise, ba- keçi öldü. Benimkilerden ölecek de-
na .Gözlerini aç! Aç şu ahmak gözlerini!> Telgraflar, yüzbaşı Eyston'un oto- ğil ya, herhalde ölenler seninkiler-
diye bağırmamış olsaydı, ben daha çok mobille saatte vasati 501 kil~~etre ve dir. 
ve büsbütün aldamrdım. Fakat Ziya Gök- 180 metre sür'atle giderek dunya oto- •---------------* 
alpin idealizm ve Amcntüsünden çeyrek mobil rekorunu kırdığı_ yazılmıştı. Yu- 17,00J miraSCl 
esır sonra bugün etrafıma baktıkca gö- kandaki resimlerde yuzbaşı: Ey!iton'u B 
rüyorum ki en ç~k aldanmış olanlardan ve otomobilini tam sür'atle giderken 1rakan milyon er öfdQ Yukarıdaki resimde dört mimik hare-

oiri de benim! görüy_orsunuz. Ge~enlerde ölen ve bıraktığı servet ketini yapan adanı cLAstik yüzlü• IAka-
Gözlerimi kapanm, bir Türk cemiyeti ile süslemek istiyor- altı mılyon İngiliz lirasına baliğ olan bile maruf bir Aınerikalı aktördür. Bu a-
Vazifemi yaparım! sak bu memlekette yüksek' bir idealizm E_rietta Garet'in ınirascısı olarak İn - dam, hakikaten sanki yQ.zü lAstiktenmiş 

Kaidesi, sanki içtimai bir körebe oyu- hareketi yapmıya mecburuz. Son günler- g~l~ere ve Amerikada tam on y~di bin gibi büyük bir kolaylıkla ona istediği 
nunun, herkes tarafından aynı mllkabele de Üniversite için yazdığım şeyler sebcb- k_ışı ortaya çıkmıştır. Avrupı ve Ame- ş~i verebilınekteclir. 
ve aynı nhenkle tekrar edilen bir teker- siz değildL cBalık ~ kokar.> sözü- nkada Garet soyadı 1aşıyan ne kacfar 
lemesidir; herkes gözlerini bir bezle ka- nün doğruluğuna inandığım için istiyo- ~nsan varsa hepsi toplanıp ..alu milyon Londra /iman •d • • 
P t Ş b . d ki k 1~ "" • • ed 1 ın· li b·_:..·1,·-- hı ,, ı aresının a mı , ır yan an oyunun kendisir.e rum bu hare et, evve.u& unıversıt e ng z rası servet u~ sımıarı- • • 
verdiği vazifeyi yapmakla ve öte taraf- ve onun bilgi, fikir ve ruh yaratmakla nın varisliğini iddia etrneğe 'kalkışmış- emrındekı kediler 
tan da bu cGözlerimi kaparım• teranesı- mükellef profesörleri arasında doğsun ve }ardır. Dahası var: Mütcveffiyenin ken Londra liman riyasetin" h" t· _ 
ni, aynı ahenk içinde, tekrar etmekle meş oradan, yavaş yavaş, memleketin bütün di aile ismi Saffer olduğu için miras - de 35 kedi vardır. Bu hayın 1ızme ın_ g ld- B" 1 k bak l ·· ··lsü· 1 b ·ı · · · t 1 van arın va u ur. ır ara ı gözlerinizin önündeki ta a arına suzu n. cı.ar arasına u aı e 1smını aşıyan ar züesi limanın farelerini inıb tın kt· 
P d · k ld t · d d - ·· 1 · k I"b d k 1 d a e e ır. er eyı a ırınız, görürsünüz ki oyun· çın e yaşa ıgımız guze ın ı a ın a anşmış ar ır. İngı·liz bütcesinde her kedı· 

1
• • ik. 1. 

, h k ,. f . . 11 .. 1 k la ·11 1ur· 1 . . k çın ı ıra cuıarın epsi de gizlice bu perdeyi sı- atı za erını a .ıuş ıyaca o n nesı •• er, mıras mese esının arışmasına en beş şilin ve altı peni ücret tahsi d"l-
yınnışlar, büsbütün başka şeylerle meş- ancak ruhlarında bu idealizmin yüksek büyük sebeb ortada bir vasiyetname - miştir. Bu para ile kedilere . -

8 
c ~'-

guldürler! ateşini duyanlardan ve vicdanlarını ce- nin bulunmamasıdır. Erietta'nm en ya H" b" akit üc tl . . cıger • 
Za ll Z. G-kal 1 0 · · -şı ek nf 1 . ka da k kr b . tn . . 0 k nır. ıç ır v re erını artırmak va ı ıya o p. , kendinden mıyetın mu er me aat erı rşısın ın a a ası vasıye amcsının e en- t 1 b. d b lunmıyan A 

başka herkes için düşünen yorgun kafa- daima biz kadar duyanlardan mürekkeb disile birlikde bir hizmetçi tara.fından 
1 
a e b 10 

3~ k~d· yegane memur-
sını, çoktanberi büsbütün kapanmış göz- olacaktır. Bizim nesil, iki gözünü dört aç- tabutunun içine konduğunu iddıa et - ~~------ır_. -------
lerile, mezarından kaldırıp geride bırak- mıya çalış:ı çalışa kör olmuş bir nesildir. mektedirler. Halbuki daha uzak olarak doğru olmıyacağını ileriye sürerek ta
tıklanna şöyle bir göz atsa görür ki, bu Biz Ziya Gökalpi unuttuk bile. Hiç ol- akrabalık iddia edenler bu iddianın doğ butun açılmasına yanaşmamaktadır _ 
cemiyet içinde, koskoca bir ekseriyet;n mazsa onun şiannı gelecek nesillerde ya- ru çıkmasından korktukları için mille- lar. Bakalım Amerika ve İngiltere bu 

akıllara dehşet verecek bir kütlenin şatmıya çalışalım! Muhittin Birgen veffiyeyi mezannda rahatsız etmenin meseleyi nasıl halledeceklerdir . 
... psi de herkesle beraber aynı teranevi 

tekrar ettiği halde, gözlerini örten b;zi 
bir tarafa atmış ve hilkatin kendisine an
cak ıki olarak verdiği gözü dört açmış
tır! 

* Boş laf ve kuru edebiyatla kendimizi 1 
aldatmıyalım. Yirminci asrın korkunç 
egoizmi, o l·er insanın gözünü başka bir 
yaldız ve başka bir şa'şaa ile kamaştıran 
sefih aliiyişilc, mel'un bir şeytan gibi, a
rnmızda günden güne artan tehribatını 

yapmakla meşguldür. Hududlnrı içinde, 
asırlarca dökülen Türk kanının mübarek 

İSTER İNAN, IS TER İNANMA ! 
Ulukışlanm gerisinde simsiyah yükselen Bulgar dağı öte- mizde değil, fakat asıl mühim kısmı olan kurşun ile gümüşü 

denberi madeni bir mıntaka olmakla meşhurdur. Geçenlerde bir kenara bırakırsanız sonunda ellinize geçecek altın 2200 
bir mütehassıs heyeti bu mıntakayı dolaştı, içinde (200.000) kilo yani takriben 3 milyon aded san liradır, mikdan küçük 
ton gümüşlü kurşun cevheri bulunduğunu tahmin etti, sonra gördüğümüzü sanmayınız, bi1iıkis. Fakat bizim inanmadığı
da sıkı bir tahlile girişerek bu gümüşlü kurşun cevherinin mız nokta kim bilir kaç yılda elimize geçecek olan bu para
beher tonundan (11) gram da altın çıkarılabileceğini hesab- nın piyasada 1100 kuruşa yükselen altının kıymetini makul 
ladL Beher tonda 11 gramdan (200.000) tonda 2200 kilo eder, hadde indirebileceği lıakkmda bir gazetenin tahminidir. 
koca dağ kaç yılda kazılıp, eşilip elenir, tahmin etmek eli- Amma ey okuyucu sen bu tahminin doğru olabileceğine; 
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Yıl 
E. T31u 

(1 » ün, yağmurlu ve çipil bir hava· 
da, ömrümün ellinci sonbaharını 

idrak ettim .. 
Bundan yarım asır evvel dünyaya a

yak attığım gün de havanın gene böyle 
mağmum olduğunu rahmetli anam söy· 
lerdi. 
İnsanlar, kainat ile ilk temasları anm• 

da karşılaştıkları dekorun acaba sonurıa 
kadar tesirleri altında mı kalıyorlar? 
Bence muhakkak ki öyledir. Hayatta şen, 
neş'eli, nıes'ud ve muvaffak olanların, e
minim ki gözleri dünyaya güneşli bir 
günde açılmıştır .. 

Bununla beraber, dün gece kendi ı~en
dime muhasebesini yapmağa çalıştığım 

kendi ömrümden o kadar da şikayetci de
ğHım. 

Bu elli yılın çok kötü, karanlık günleri 
oldu. Fakat hiçbir zaman ümidsiz!iğe 

cfüşmedim. Çalışmak, didinmek benim i
çin daimi bir teselli olmuştur. Bunaldık
ca kendimi ~alışrnağa verdim. Tatlı bir 
dımağ yorgunluğunun gönüldeki bütün 
endişeleri, ıztırnb1an siler, süpürür ol
duğunu öğrendim. 

Üç devir gördüm .. iki inkılabın canlı, 
faal şahidliğıni ettim. Saltanatın karan
lığından cumhuriyetin nurlu ışığına çık
tım. Ümidle, sevinçle, heyecanla, kabıma 
sığamadığım günler, anlar yaşadım. 

Bugün, durulmuş bir su, hızını kaybet
miş bir çağlıyan, kor olmuş bir alev gi
bi, huzur ve sükunla, ömrümün dönüm 
noktasını karşılıyabilınek saadetini \adı
yorum. 

Bu elli yıl içinde dost da edindim, düş
man da. Ancak öncekilerin sonrakilcrdım 
sayı bakımından daha çok olduklannı gör 
mekle miiteselliyim. 

Hiç düşman edinmeseydim, şüblıesiz 

ki daha iyi olurdu. Lakin o zaman da be
nim bütün diğer hemcinslerimden farklı 
olmaklığım lazımgelirdi. Bununla bera
ber~ dün gece yokladığım gönlümd~ hiç 
kimseye karşı ne kin, ne de hatta en ufak 
blr iğbirar mevcud olmadığını müşahede 
ettim. 

Elli yıl! 
Meğer seneler ne de çabuk geç!yo:.-· 

muş! Ta, çocukluğuma aid yığınla ha~ırat 
gözlerimin önünde henüz dün ctm~yan 
etmiş gibi taptaze canlanıyor. 

İçlerinde ne de güzelleri, ne de tatlı· 
lan var! 

Arada, bir takım siyah boşluklar, ma
tem boşlukları olmasa .. bu hatıralar res
migeçidini güzel bir sinema şeridı gibi 
zevkle temaşa edeceğim. 

Elli yıl içinde kimleri kaybetmişim?. 
Anam, babam, kardeşlerim, akraba ve 
taallllkat ve bilhassa dostlar! 

Beni şu anda yalnız bu boşluklar, bu 
ayrılıklar muztarib ediyor. Eşiğine ayak 
bastığım ihtiyarlığın fecaati yalnız bu: 
rada.. o gidenlerden her birile berabeı 

(Devamı 4 iincü sayfada) 

TAKViM 
İKİNCİTEŞRh'i 

Rumi ııene 29 Arabi 1eııe 
1353 -2 ci Te~rİD Res'TIİ ııcno 

16 1937 

PAZARTESİ 
GÜNEŞ Ramazan 
s. D. 
2 21 25 7 03 

ôtlo ikindi iFTAR 

s. D. s. D. s. 1>. 
E. 7 26 9 46 12 
z. 12 lı2 14 23 16 42 

Bayram namazı 
s. o. 

13S6 -Kasım 
22 

1MSAıC 

s. D. 
ll 36 
s 19 

Yatsı 

s. D. 
1 37 

18 19 

Zevali : -:r 5i 
Ezani 3 08 

Bayram ve Kadir 
isıanb111 Müftülü~ünden: İkinclteşrlnln 

otuzuncu Salı günü Ramazanın yirmi altısı 
olmak.la akşamı (çarşamba. gecesi) Lcyle1ka
dlr, ve blrlnclkfmunun dördüncü cumartesi 

fej·zi yaşıyan bu Türk vatanını, mes'ud L,-----------------------------------------------------------------------.1 günü bayram olduı;u llAn olunur. 



ALMANYAYA MÜSTEMLEKE 
Londrada Roma - Berlin mihveri ile 

Fransız - lngiliz antanh 
arasında yaklaşma çareleri aranacak 

l>aris, 28 (Hususi) - Başvekil Chau
tnps ve hariciye nazın pelbos bu ak
ın- Londraya hareket etmişlerdir. 
l.ondra, 28 (Hususi) - Fransız nazır
tile yapılacak olan müzakerelere Lon
ra siyasi mehafilinde büyük ehemmi
et verilmektedir. 
'l'edkik olunacak mesele, Berlin-Roma 

1ihveri ile Fransız-İngiliz antantı arasın
a bir yaklaşma yolunda bir terakki el
"' edilebilip edilemiyeceğini öğrenmek

·. Fakat şurasını da tebarüz ettirmek 
ab eder ki, bu yaklaşmaya, herhangi bir 
~Şinci devlet veyahud diğer bir taraf 
eyhine teşebbüs edilmesi mevzuubahs 

~ğildir. 
Alman hükı'.lmeti, ne Avusturyada bir 
l~bisit talebi ileri sürmüş, ne de Çekos
\rak rejimınin tadil olunmasını istemiş
t. Müstemleke meselesi, Fransız ve 1n

. .... '- -

--~ 

~lman.ymıın kayl>ettiği topraklar 

Sayfa 3 

[ 
Bu Sabahki J (' ı 

ı _ Gazetelerde ~ U~u-Gf'~V 
~~~~dUğ~:~~ N~:k!~~:kü baş- AL: E 

makalesini de Hatay davasına tahsis etmlg 
bulunmaktadır. Makalede bugün her şeye 
raRm.en milll bayramı kut1Ulıa1,acak olan • 
Hatayın bu safhaya gelinceye kadar geçir-
diği bazı safhalarından bahseden Yunuıs 
Nadi, makalesinin bir yerinde şöyle demek
tedir: 

A iman yada gençliği 
yetiştirme tedbirleri 

Yazan: S~lim Ra21p Em~ 

uBugün lstlklllline kavuşan Ha.tayın bu 
yeni ve bahtiyar hayatta pek parlak istik
ballere namzed bulunduğunu adeta gözle M emleketin ihtiyacı olduğu za

manlarda yüksek kabiliyetli 
görünen bir hakikat gibi müjdelemek b!zlm insan sıkıntısı duyulmaması için nasyo-
tçin zevkli bir vazifedir.-. nal sosyalist Almanyanın şayanı dikkat * _ bir tedbire baş vurduğunu göıiiyoruz. 

Tan - Ahmed Emin Yalman bugünkü Bu tedbir, bu maksadla yetiştirilecek ka
başmakalesinde bugün Kurultayda 'J.'eşklliltı biliyetli gençlere hususi bir tahsil ve ter
Esastye kanunumuzda. değişikllk yapmak biye vermekten ibarettir. Bunun için her 
tçln yapılacak konuşmaları mevzuu bahsede. 
rek şöyle diyor: sene on iki yaşına basan milyonlarca ta-

« Bu tadil işine iki noktadan bakmak icab lebenin içinden dört bin tanesi seçilecek, 
eder. Birisi şudur: İyi ümidlerle başlanan bir bunlar, sıkı bir sıhhi muayeneden geçi
iş fimidlere uygun çıkmayınca, aksine olarak rilccek ve sayısı otuz dört olarak tesbit 
mahzurları görülünce hatadan derhal döne- edilen muhtel'f kt bl k 1 _ 
bilmek ve yanlışı düzeltmek Hl.zımdır.)) ı me e ere sev o una * caktır.Bu gençler, bu mekteblerde on se-

Kurun - cKısaca-. başlığı altında H im
zalı bir yazıda, gramofoncuları mecburi ola
rak, plak prova odaları tesisine sevketmek 
1cab ettiği Ueri sürülmekte ve bu sureı.1~ 
bir çok kimselerin lüzumsuz yere kafalarının 
şişme.sinin önüne geçileceği ilave edilmekte
dir. 

lzmirde bazı 
Doktorlar için 
iş kalmamış 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tiliz nazırlarının toplantılarında müza • 
~re edilecek meseleler arasında bulun· 
~aktadır, İngiltere hükfuneti, bir müs
~11ıleke meselesinin mevcudiyetini kabul 
!trnektedir. 

esnasında, dahiliyeci bir doktorun beya~ 
sulh uzun bir zaman temin edU • natı, dedikoduları mucib olmuştur. 
miş olurdu.> denilmekte ve Ver • Tanınmış bir dahiliyeci olan, İstanbul
sailles muahedesinin araziye aid da da çok yakından tanınan bu doktor, 
hükümlerinde tadilat yapılması te- İzmir §ehrini cdoktor barındırmıyan ve 
ımenni edilmektedir, 

kiz yaşına kadar yani altı sene meccani 
tahsil göreceklerdir. Bu hususi mekteb
lere seçilecek olan gençlerin gözlük kul
lanmak ihtiyacında bulunmamaları, ai
lelerinin irsi bir hastalıkla malfil olma
ması ve siyasi kanaatlerinin muvafık ol
ması da şarttır. Mektebi bitiren gençler. 
yirmi beş yaşına kadar yani yedi sene de 
iş kamplarına1 ve üniversiteye devam e
decekler, seçildikleri meslekte ihtisasla
rını yapacaklar ve askerliklerini ifa ede
ceklerdir. Bu müddetin hitamından son
ra. bu gençlerin arasından ikinci bir se
çim yapılacak ve en liyakatli görülen bin 
genç, nasyonal sosyalist fırkasının müs
takbel ~eflikierini ifa etmek üzere üç hu
susi ınekteb arasında taksim edilecektir. 
Almanya, bu suretle, hiçbir hadise kar
şısında sarsı1mıyacak bir idare ve bir 
parti kadrosu meydana getirebileceğine 

ve en üstün bir celit - güzideler. yanta
cağına kanidir. 

Vaziyetin daha ciddi olarak tecelli et
iği ve İngiltere ile Fransanın doğr~an 
~oğruya alFıkadar bulunduğu Uzak Şark 
'neselesi de görüşülecek mevzular ara-
1tndadır. İngilterenin hedefi, Amerika 
~irleşık devletleri ile sıkı bir işbirliği ha
l~de çalışmaktır. A vrupada vaziyet güç
l~klc_rlc dolu olmakla beraber, harb teh
ıkesı gayrımevcud değilse bile, pek de 
~akın görülmemektedir. 

eli ., doktor tatmin etmiyen> bir şehir olarak 
den'dekl go .. Pllııım~terf. h-1

-
1--da t-"..nlt Temps ne yor. ta .f t . t' D kt 'dd' .. 

• --r- i:UU\J.ll t:ıUJU. p . 28 (H · b'ldiri ) rı e mış ır. o orun ı ıasına gore, 
vere~:ktir. ans av~s aJansı 1 yor - İzm.irdeki halk, bilhassa mide hastalıkla-

Dıger taraftan Sunday Chronlcle ga cTemps> gazetesı, B. Chautemps, Del - . . .. t d. t t b 1 t k 
zetesinin zannettiğine göre Chamber - bos, Chamberlain ve Eden görüşmeleri nt ıçın dm~. emd aktıyeln s an u a aşınıma y -

• • • y • h kkın ak 1 · d . . a, ora aKı o or ara muayene o magı 
lam, Fransaya Sovyetler Bırhgı ve Çe- a da başın a esın e diyor kı: te ·ıı t kt d' B .. d dah'l ' . 

Selim Ragıp Emeç 

• ak l d 1 Lo dr h"'1J.- ti t d'" .. b' rcı e n:e e ır. u yuz en ı ıyecı-koslovakya ile akdettigi p t ar o ayı- n a Ut\.wııe , gaye urust ır 1 . k 1 t B d kt 1 . . . · . . . erın azancı aza mış ır. azı o or ar Filistinde 
Çarpışmalar 

sile Ingilterenin hüsnü myeti hakkın - surette, Almanya ve Italya ile genış bır 1· t b 1 A k kl t - b 
· k · b. li .. t · d b'l k b' 1 s an u a ve n araya na e mege aş-da temınat verece tir. ış ır gı emın e e ı ece ır an aşma 1 1 d 

Bununla beraber Sunday Ti.mes ga- esası araştı.nnaktadır. Bu suretle Av -

1, Reuter'in öğre~diğine göre, ~rd Ha- zetesinde Scrutator imzasile çıkan bir rupada sulh daha ıyı korunacaktır. 
·fax. Fransız - Ingiliz görüşmelerine makalede cFransanın şark anlaşmala - Fransız hükU:.metinin istediği de bun -
~rak edecek, Berlin ve Bertesga - rı mevcud olmasaydı, garbi Avrupada dan başka bir şey değildir. 

Lord Ha lifaksm Berlin seyahati lnglliz 
kabinesinde ihtilaflar doğurmuş 

Eden istifa etmiş, fakat muvakkaten 
vazifesinde kalmağa razı olmuş 

Rusya - Japonya 
Arasında 
Yeni bir mesele 
Koreliler hakkında Japon 

protestosu reddedildi 
Moskova 28 (A.A.) - Hariciye ko

Londra 28 (A.A.) - Reynolds News kabil Reich Orta Avrupada serbest bı- miseri Sovyet Deniz eyaletine yerleş -
gazetesinin yazdığına göre on sekiz ay- rakılacaktır. Keyfiyetten haberdar edi- tirilen Koreliler hakkında Japonlar ta
~beri Ledi Astor'un malikanesi olan len Eden bu projeye şiddetle itiraz et- rafından tevdi edilmiş olan protesto 
~~iveden, İngiliz - Alınan dostluğu le - miş hatta Chamberlain projeyi tasvib y~ re~detmiştir. Komiser_ Sovyet .ta -
h:nde kuvvetli bir hareketin merke - €ttiği zaman da istifa etmiştir. Bu isti- bııyetınde bulunan Korelıler h~kın -
~ldir. Lord ve Ledi Astor, Times gaze- fayı Nevyork matbuatı haber vermiş _ da Japon sefarethanesinin mu_da?ale 
~sinin başmuharriri Dawson, Halifax ti. Bununla beraber Eden muvakkaten hak.kını tanımadığını tasrih etmıştır. 
~e Londondery, eylfrl ve ilkteşrin ay - vazifesinde kalmağa razı olmuştur. •[ 
~rında Göring'in yardımile Hali - Bu haberleri veren Reynolds News /rakda /ngl tere 
fax'ın seyahatinin projesini hazırlamış- gazetesi, planın matbuat tarafından 
~rdır. ifşası İngiltere hükU.metini müşkül va- Aleyhine 

Mar.chester Guardian gazetesinin ziyette bırakmış olduğunu ilave et -
bildirdiği plana uygun bir plan hazır- mektedir. Halifax'ın seyahati meselesi Tezahürler 
lanmıştır. Bu plana göre, Almanyanın hükumet erkanı arasında derin ihti -
lttüstemleke taleblerinin tehirine mu - laflar doğurmuştur. 

Konya bir sel 
felaketi geçirdi 

Konya 28 - Şiddetli yağmurdan, Me
~am ve Keçi dereleri taşmış, sular iki kol
~an şehre hücum etmiştir. Sular, askeri 
Clrta mektebi, Zindan kalesini, Tarlaba~ı 
'l'alimhane. Muhacir pazarı ve saire ta
l'aflarını istila etmiştir. 

Elektrik fabrikası sellerden sekiz saat 
!tadar işleyememiştir. Şimdi sular çekiı
~ek üzer~dir. Mamuriye, Selimiye ve 
b evricedid mahallelerinde 30 ev yı1nl
l\ıış, bir çok evler de boşaltılmıştır. Nü
ftısca zayiat olub olmadığı ve zarar zjyan 
~ikdarı henüz malum değildir. Vali Ce
lnal Bardakçı Meramdaki hükumet ko
t\a~ında su ile mahsur kalmış. 10 saat 
tonra bir hayvanla konaktan ayrılmaYrı 
~uvaffak ve sel felahetine uğrıyan:arı 
lturtarına tertibatı ile bizzat meşgul OJ

~uştur. 

Bulgar Kralı dönr'ü 
Sofya 28 CHususn - Bulgar kralı Borls 

bugün Sofyaya avdet etmlştJr. 

A vusturyada 
kanlı arbedeler 

Viyana, 28 (A.A.) - Arşidük Otto'nun 
şerefine tertib edilmiş olan bir toplantı 
~snasında nasyonal sosyalistlerle krallık 
taıafdarları arasında mühim bir arbede 
çıkmıştır. 

Zabıta, müdahalede bulunmuş ve kırk 
kadar nümayısciyi tevkif Pt.rrıi<;tir. Yir
mi yaralı vardır. 

1-w .. acar Bc.şvekili 
Berlin ·'en ayrıldı 

Berlin, 28 - Daranyi ile de Kanya, bu 
akşam Budapeşteye dönmek üzere Ber
linden hareket etmişlerdir. 

Doğu va'.:reri kongresi bitti 
Trnbzon 29 (Hususi) - Gümüşhu:1e, 

Rize ve Trabzon vnlileri de viiayetlerine 
aid ;zahatta bulunduktan sonra, Doğu 

valileri kongresi sona ermiştir. Kongre 
kapandıktan sonra parti binasında bir çay 
verilmiştir. Umumi müfettiş Tahsin lJ
zer tenkidlerini bugün yapacaktır. 

Bağdad, 28 (A.A.) - Filistinde Şeh Sa
adinin asılması dolayısile bugün Bağdad
da ve bütün Irak'da İngiltere alehdan 
tezahürler yapılmıştır. 

Franko, Barselona 
tabi sah ileri 

abluka etti 
Salamanka 28 (A.A.) - Salamanka hü

kumeti bahriye dairesi şefi, Barselon ma
kamİarına tabi bütün sahil üzerinde her 
türlü ticari seyrisefain için bugünden iti
baren mutlak bir abluka ilan etmişin'. 
Salamanka hükumeti, Valansiya ve Bar
selon önündeki bitaraf mıntakaları kal
dırmıştır. Sahillere yaklaşan her gemiye 
hücum edilecektir. 

l\1adrid. 28 - Saat 12.30 da asilerin tay
yareleri birkaç dakika şehri bombardı
man etmişlerdir. 

Ee:çikamn eski Başvekili 
Uzakşarka gidiyor 

Brüksel, 28 (A.A.) - B. Yan Zeeland, 
birkaç güne kadar Uzak Şarka gidecek
tir. 

amış ar ır. 

Diğer taraftan doktorların iddiasına gö
re :şin hakikat tarafı tamamen başkadır. 
İzmirde mevsim hastalıkları daima fazla 
olmakla beraber, daimi surette doktora 

Kudüs, 28 (A,A.) - Tahrikat devam 
etmektedir. Sadjera ve Kerkourdaki Ya
hudi kolonileri tecavüze maruz kalmış 
ise de, vak'a mahalline gelen askeri kuv
vetler muhıtcimleri püskürtmüştür. devam edenler azdır. Filhakika bu sene 

dahiliyeci doktorlarm işleri kesad git
miştir. Halk, İzmirde doktorların en 

Hayfa-Djenine yolunda tüfek ateşi te
ati edilmiştir. Hayfada, geçenlerde bir o
tobüse taarruz etmiş olmakla müttehim 
beş kişi tevkif edilmiştir. 

meşhuruna gitmektedir. Bu yüzd~n en 
büyük iş birkaç dahiliyeciye inhisar et
mektedir. 

Nahas Paşaya 
Suikasd 

Bilhassa mide hastalarının fstanbulda 
tedaviyi tercih etmeleri doğrudur. Bazı 

vak'alar, ağızdan ağıza dolaşa dolaşa 

halkta, mide hastalığının ancak İstan- Kahire, 28 (A.A.) _ Reuter muhabiri 
bulda tedavi edilebileceği kanaatini yer- bildiriyor: Akşam saat 20.30 da başvekil 
leştirmiştir. Nahas paşaya bir suikast yapılmıştır. Su-
Doktorların hastalığın azlığını işareti, ikast faili olan bir Mısırlı tevkif olun

halkın sıhhati lehine kaydedilecek kıy- muştur. Nahas paşaya bir şey olmamış-
tnettar bir nottur. tır. 

1 Sabahtan Sabaha : 

Köy "' çocııgu ------
Şehir mekteblerinde yetişen şehir çocuklarının köy hocalığına rağbet etme. 

diklerini gören Maarif Vekaleti köylüyü uyandırmak için radikal iki çare 
buldu. Çarenin biri şudur: 

Askerlikte çavuşluk derecesine kadar çıkıp tezkere alan okur yazar, zeki 
ve asker ocağında yetişmiş gençleri İzmit, Eskişehir, Erzurum gibi muhte-
lif mmtc.tkalarda açtığı eğitmen kurslarına sevkedip altı ay ders, altı ay da 
çiftçılik tatbikatı gösterdikten sonra dolgun maaşla köy eğitmeni, bir nevi 
akıl hocası tayin ediyor. Bu gençlerden çok ::.stıfade edildiği de jlk tecıiibe
lerden anlaşılmıştır. Bu eğitmen!er, köyiünün hem çocuğunu okutuyor, hem 
de köylüye akıl hocalığı ediyorlar. İyı bir sistemdir. 

İkinci çare yenidir. Bunu da dünkü gazetelerde okudum. Biri İzmirde eski 
Amedkan kolejinde, biri de Eskişehirde Çifteler çiftliğinde üç yüz mevcudlu 

birer köy hocası mektebi açılacaktır. Buraya a:ınacak talebe mekteblere ya· 
kın olan çiftçi çocuklarıdır. İlk tedrisat müfettişleri bu mıntakaların ilk mek~ 
teblerinde yetişen gençlerin zeka va kabiliyetlerini birer fişle vekalete bil ~ 

direcekler, vekalet bunlar arasından istidadlıları seçerek bu mekteblere sev· 
kedecektir. 
Teşebbüsün buraya kadar olan kısmı güzeldir. Fakat vekalet bu talebe için 

bir şart daha istiyor. Mektebe gelen her talebe omuzuna en aşağı otuz liralık 
erzakını yüklenip öyle gelecek. 

V--;kalet bu suretle talebenin kendisine yük olmamasını düşünüyor. Fakat 
tahsil müesseseleri için yüz binlerce lira ayıran vekaletin üç yüz Türk çocu
ğunun boğazını pir mesele yapmasını kmdi hesabıma doğru bulmuyorum 
Maarif bütçesi bu köy çocukla•ını beslemekten çekinirse bunu her hangJ 
bir hayır müessesesi vereceği bir iki müsamere ile temin edebilir. Sonra bu 

çocuklara orta mekteb programlarından aşağı bir tahsil verilmesi de doğru 
değil. Orta mekteb tahsilinin zaten ne kıymeti var ki bunun daha hafifi 
düşünülsün. Köy hocası yetişecek bu çocuklara hususi bir program yapmak 
doğrudur. Şu şartla ki bu gençler daha ziyade ameli ve teknik bilgilerle tec
hiz edilsinler. Bunun için programı bu noktadan .hazırlamak lazımdır. Bu 
gençler şair Nedimi tanımasınlar, zarar yok. Fakat köylerinin bozulan telefon 
kablosunu yapabilsinler. 8ürhan Cahid 
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Tarım kooperatifleri 
küçük çiftçiyi koruyor 

Bir ayda limandan Kambiyo ve zahire 
118,332 ton borsalarında vaziyet 

yük sevkedifdi Arpa ihracah ağırlaşh, bazı 
İstanbul limanından eyh'.il ayı içe - 1 

risinde muhtelif bayrağı ha.mil 385 va 

hububat, fındık 
muameleler oldu 

. .. . 
cevız uzerıne 

ve 
İstihsal masraflanna karşılık yapılan yardımlar, 

geniş bir ödeme zamanı içine alındı pur 11 8,332 ton, teşrinievvel ayında da Türk borcu tahvillerinin beher ku- m~tır. Analiz mikdarına göre fiatıar 
31 7 vapur l 09,265 ton yük alarak muh ponu 79 kuruştan ödendikten sonra bir mikdar düşmüştür. 7.5- 7.8 paradan 
telif limanlara nakletmişlerdir. bu tahvillerin sa~ları tabii olarak bir satışlar olmuştur. 
Ey~~ ayında 45 Türk vapuru 37,273, tevakkuf devresi geçimıcğe başlamış- Yeni mahsul mısır piyasa a arzedil-

34 Turk postası 46,409, 254 Türk mo- tır. Gelecek defaki kupon tediyatının · t" B b" lyk tl den c ·· 4477 40 T" k Ik 35 2 d 1 mış ır. azı ecne ı meme e er 
.o~ . , ur ye enlisi 7, o ar esası üzerinden ödenmesi karar- talebler olmuş_5a da henüz ihracat baş· 
Ingıliz vapuru 342 7, J Alınan vapuru 1 1aştığından, dolar fiatı bugünkü kıy-•1 t ş· diki t 1 d hT is
i 666, 3 İtalyan vapuru 7469, 1 Roman- metini muhafaza ettiği takdirde kupon ~~hl~kmı~l ır.gl'kım f brik~ ışı ar, a 

1 ~·ba 
933 7 y · h..... 93 ı a ı e ı oz a a arının mu -

ya vapuru . , unan vapuru 14,33 7 ~ına kuruş kadar tediye edileceği yaatına m .. nh dır 
ton muhtelif malı taşımıştır. anlaşılmıştır. Bu kıymet, yüzde on dört u asır · 

Birinci teşrin ayında da, 4 7 Türk va kadar faiz getirdiğinden Türk borcu Adapazarı 4. 1 O, ufak taneli Karabiga 
puru 44, 15 7, 3 l Türk posta vapuru tahvillerine piyasada daha büyük bir ve Ban~ırma 4.5 paradan muamele gör-
51 ,080, 205 Türk motörü 3600, 26 faaliyet sahası açılacağı muhakkaktır. mektedır. 
Türk yelkenlisi 22 1, 2 İngiliz vapuru Kambiyo borsasında haftanın son Bakla üzerine az çok işler olduğu gö-
3055, l Alman vapuru J 54 1, 1 İtalyan günü birinci tertib Türk borçlan ku- rülmektcdir. Geçen hafta içinde Ban
vapuru 56~, 4 Yunan vapuru da5042

1

pon olarak 13.85, ikinciler 13.25, üçün- dırma teslimi 4-4.5 paradan iki yüz ton 
ton muhtelif emtinyı muhtelif liman - cüler l .3.35 liradan kapanmıştır. kadar bakla satılmıştır. 
lara nakletmiştir. . Merke~ B~ası ~s~amı ?ir .hafta gi- Fındık piyasasındaki durgunluk he-

b: kısa bır rnuddet ıçmde hır lıra kadar nüz geçm~iştir. Kabuklular J 6, iç 
Istanbul civanndaki tarlalardan birinde çalışan köylüler Karadenizde yukselerek 96·50 liradan kapanmıştır. fmdıklar da 35-36 kuruştan az mikdar-

Şehrimiz ziraat bankasının kontro- Çiftçi, bağcı ve emsali zürra 1500 Bazı menfi şayialar yüzünden Aslan da satılmıştır. 
d hi b• y Jk ı· b tt Çimento fiatları 11 .50 kuruştan 980 . 

1ü altında bulunan sekiz tarım koope - liraya ka ar ·sse senedi almak hakkı- 1r e en 1 a l kuruşa kadar düşmüştür. TIFl'İK: Bir aydanberi devam eden 
ratif:. küçük çiftçiye yardım için bü - na maliktir. * durgunluk henüz geçmemiştir. Alman-
yük bir faaliyet göstermektedir. Kooperatifler, azası olmıyanlara ~erşe;be glekcesi: fırtınadan, J?:a- . yaya 150 balya kadar sahş yapılmıştır. 

Bu kooperatifler evvelce 34 iken yardım edememektedirler. İstanbul hu denızde ır ye enlı batmıştır. Hadu;e Bazı ihracat mahsullerimize karşı o- Bunun ha · . d . ld w d 1 Tb ·ı - w da ·· le olmuştur 1 . t ks' lik - .. rıcın e ış o ugu uyuma-
daha geniş ve daha faydalı yardımlar bu bat ı ı an.: mustehlik oldugun n şoy. . · . . an ıs e ız yuz~den zahire borsa- mıştır. Zafranbolu malları 120 Tosya 
yapılabilmesi için birbirlerile birleşti - yardımdan dıg~ zürra daha fazla is - . Istan~ul ~ımanına aıd,. ~edın sa- sında, geçen hafta ıçinde piyasayı tat- ı ı 5, esmer Çerkeş malları ı oo' knruş-
rilerek se1.?ze indirilmiştir ve sermaye- tifadc etmektedif. hıp oldugu Ihsanı. Huda ısımlı 33 .ton-~ :de:ek ~~ı:ced: işler olmadığı gö- tan satılmıştır. 
leri de çogaltılmıştır. Banka kooperatiflere• ihtiyaçları• luk kulet, Bulganstanın Burgaz lima- rülmuştur. Buyuk bır hızla yapılan ar- . 

Kooperatiflerin bulundukları mer- nisbetinde para ikraz etmektedir. Ko- ~undan kömür yüklemiş, İstanbu1a mü pa ihracatı da ağırlaşmış, bazı hububat ~eçı. k~.ı .~atış:arında da isteksi~lik 
kezler: Kartal, Yalova, Bakırköy, Sa - operatüler de gerek kendi sermayeleıi teveccihen hareket etmiştir. Perşembe ve fındık, ceviz üzerine isteksiz işler ol- alame . go~lm~g: başlamışsa da fıat
rıyer, Kemerburgaz, Katane, Ömerli ve gerek istikraz ettikleri paralarla gecesi, ~~a karşı saat beşde, fırtı - muştur. l~r eski sevıyes~ı muhafaza etmekte
ve ümraniyedir. Bu merkezler, kendi ortaklarına azami yardımı yapmakta - nanın şıddetınden, Kamburunun 4 mil Almanya ile muamele yapan tacirle- dır. Hafta sonu fiatları 52-53 kuruş a• 
mıntakalarını iş hudutları :çlerine al - dırlar. Faiz mikdan yüzde 9 dur. Bu açığında olan gemi batmış, tayfası o - rimiz, permi müşkülatmdan sıkıntılı ralarındadır. 
mışlardır. Bu kooperatiflerin .serma - kooperatifler, istihsal masrafiarına kar lan altı kişi denize dökülmüştür. Mü - bir durumda bulunmaktadırlar. Al- YAPAK: Yerli fabrikalar ve Sovvet· 
yeleri ı oo bin lıraya yakındır.: Koope- şılık yardımda bulundukları için ö - rettebat, gemin~ kayığından istüade manyada idhalatı kontrol eden daire, ler ta.rafından 450 balya kadar yapağı 
ratiflerin ı bin azası vardır. Aza sayı- d~inç verilen paraların vadeleri bir is- ederek, altısı bırden, karaya çıkmış - memleketimiz ihracat tacirlerinden satın alınmıştır. Fiatlarda bir hafttt 
s• da seneden seneye artmaktadır. Koo tihsal mevsimine inhisar ettirilmiştir. Jardır. muayyen bazı kimselere permi vermek- evvelsine göre bir tebeddül yoktur. 
peratife aza olmak için A yirmi liral1k Bu suretle köylüye, geniş bir ödeme Bandırma limanında tedir. Bu~ ~hibl~~ de ~rşı~ann- Eskişehir, Konya mallan 56, Trakya 
bir hisse senedi almak lazımdır. Fakat zamanı bırakılnu.ştır. Fırtınadan Bandırma limanında 134 da başka bır rakıb gormedıklerınden 11 67 k t ı ·· 

- 5 d l d k' k t'fl ' k d' 1 d l ak ia . tt'k ma an uruş an muame e _gor-
koy.lü ve çiftçi ilk taksit. ohn lıray~ . Bundan o a~ ır ı, oope:~ ı .. c - numarada kayıdlı 8 tonluk Bereket a- , ~ ı. ara ann a an .. aşar ~ın e. ı .: mü tür. 
peşın ve geri kalan 15 !ırayı da yedı rın borç vermclen ve paranın koylu ta- d.ındaki alamana da demirini taramış, ~erı fıatlarla mal mubayaa ettiklerı go- __!. -·- . ·~ ·---·~ ·--
senede ve yedi taksitte vermeği taah -1 rafından ödenmesi çok muntazam ce - karaya düşerek parçalanmıştır. Nüfus- rülmüştür. • 
hüd etmek suretile kooperatife girebil-lreyan etmekte ve köylü aciz vaziyetine ca zayiat olmamıştır. BUGDAY: Geçen hafta içinde Hay- r- Ferah Tıyatro~unda 
mektedir. düşmemektedir. darpaşa ve muhtelif limanlardan şeh- Pazartesi günü akşamı 

-------- Dün şehrin dört rimize 2540 ton kadar buğday gelmiş- İsmail Dümbüllü v~ umum varyetelere 

Mahllem e,. erde: 1 oplantıl11r : ~ • d kt tir. Piyasa, normal bir durumda geç- Son d:::eolaralc 
erın e yangın çı l fiğinden fiatlarda kayda değer bir te- Safiye 'H arkadaştan konseri 

Önüne gelene küfreden kız Şehremini Halkevinin m eccani ı - Kadıköyünde Söğüdlüçeşme cad- mevv?ç gö~termemiştir. Hafta sonu pi- Dübullye: 25, Umum koltuklar: 50, 

mahkiım oldu. muayeneleri desinde Bulgar tebaasından Todori - ya~ ısteksız kapa~ış~ır. Localar: 300 
-

4oo 
Hanife ismfode bir kız 18 yaşında Bas- ŞehreınlnJ Halkevtnden: Evimiz sosyal ye aıd 50 numaralı sigortalı dükkar.ın Fiatlar: Ekstra bınncı beyazlar 6.20, ...,.,,,......-....... ==---=--=-=-=~===~~!!il 

ri ismınde bir delikanlı' ile beraber, ev- yardım kolu adına Dr. Şlnasl Kutbay 2-ı2- bodrurnunda duran tahta ve çuvnl par- altı: yedi çavdarlılnr 6.5, mahlutlar llllllJff 1111111 Ş 1 . T' tr 
velki akşam Taksimde bir gazinoya git- 1937 perşembe gününden itibaren T:~pı çala!'a tutusınuş dük.kan sahibinin ihba- 5.30, ekstra ekstra sertler 6, beş altı O e u r ıya osu 
nıış, gazino ~nrsonlanndan Niyazi, kıZ4l: ~~~~aperver beblna~ı ım;:aye:: ı~~~~ 1!1 ;:. n üzerine ;•etişe~ itfaiye tarafından sön- çavdarlı sert buğdaylar 5.32 paradan 111111 ' pere!iu!t•:~ı::un::aıısız 

per§em gun e sa " .. .. C'atılmıc:t " 
- Polis menetti.. 15 yaşından aşağı kadar yoksulları meccanen muayene ede - curulmuş, tahkikata başlanmıştır. ~ ~ ır. 1 Bu akşam saat 20.30 dıı. 

kızlar gazinoda oturamıyacak, çık, glt, ceği llıin olunur. 2 _ Yemişte meyva Hali'nin deniz ta- ARPA: Dış memleketlere yapılan m AYNAROZ KADISI 
demiştir. Hanıfe cPeki, gideceğim!> dl?- Karadenizlilerin çaylı toplantısı rafındaki vazıhaneler altındaki boşlukta ihr~cat, ~on günlerde bir tevakkuf dev- 1 6 tublo 
miş, fakat, tekrar gidip bir tarafa otur- G sene kurulan Karadeniz Talebe bulunan otl&r tutuc:muc: etrafa sirayeti- resı gcçırdiğinden piyasada satışlar a- 111111111 1 Yazan: Celal Musabib oğlu 

B .. . eçen " - :w :wı zalm1ştır B d 1 w ti · 
muştur. unun uzerıne garson Seyied- Blrllğl, dün akşam saat 17 de, Eminonu Hal ne meydan verilmeden itfaiye tarafın- . · u urgun ugun ne cesı o-
dın de tekrar söylerniş, Hanife, Niyaziye I kevtnde, bir çaylı tan~ma toplantısı t.ertlb dnn söndürülmüştür. :arak fiatlar da bir mikdar düşmüştür. 
kfıfre başlamış, çağrılan polis Sabriye de etmiştir. Toplantıda, yuzlerce Karadenizli 

3 
Anadolu ekstra biralık arpalar 4.1 o, Dram kısmında bu akşam oyun yoktur 

hakaret etrnis ve üzerine .. - ... N. ' üniversite ve lise talebeslle dlğ<!r Karnd'!nlz- - Tophanede, Bostanbaşında Boğaz- Trakya çuvallı yemlik 4 17 paradan ---------------
:ı:k " yunımu::t, ı- ıı munevvcr zevat bulunmuşlardır. kesen caddesinde 122 numaralı Erkoyan tılmıc:tır · 

yaz·ye ,·urma uzere de iskemle kaldır- rt .... d k' d sa ~ · 
t önce, Birliğin nizamnamesinde ~"ZI ta- apa ımanmın bıtışığın e ı arsa a met- Ç d - . v 

ERTUCRUL SADi TEK 

nuş ır. dllat yapılmış ondan sonra Profesör Ali 1 rUk kireç kuyusunda bulunan çöpler t u- av ar muvarıdatı azaldıgından ge-
Bu surlardan Hanifenin m h komn·i ' ' 1 .. .. len mallar yalnız d w. ·ı ta 

T l YATROSU 
Bu akşam 

KADIKÖY (SÜREYYA) 
" • y . .. '- _ u a ~ . ~' Fuad, mühendis Osman ve Saml Kaırnyel tuşmuş. yetişen itfaiye tarafından sondu- .. .egırmencı er ra-

dun ashyc aorduncu ceza mahkemfs;nde cemiyetin gayeleri ve cemiyeti aHikadar e - rülmüştür. fından mubayaa edilmektedir. Anado-
yapıl.mış;~r. Niyazi, garson Seyfcdd in, den meseleler mcvzulan üzerinde söz söy • 4 - Silivr;ka ıda Polis karakolu so- Ju mall~rı 4.12 paradan muamele gör-
l3a'Srı, Aıı ve Cemal şahid olarak din?eıı.- !emişlerdir. , , y d A . p. d' b" k d 'd k mektedır. 

sın em asında 
( Bekir dö Mesti ) · ı - .<ıı~ır. a yşc ısının e ır a ına aı u- . 

mı~ er, .. mud.deiumumi, Hanifenin, Niya- Bunu müt.eakib, milli Karadeniz oyunla- lübeden dün akşam saat 17.40 da yangın Kuş yemıne karşı olan istekler azal- Buyuk vodvil • 
z·nın soylediğ" - l · t h ·k· ld 
w' d __ .. ı soz erın a rı aınız 0 u- rı oynanmış ve toplantıya nihayet veril - çıkmış, kul:ibe tamamen yandıktan son-
gu a ~o~on~n~e tutularak cezalandırıl- :nlştlr. ra etrafa sirayetine meydan verilmeden 
m:ısmı :s.emıstır. .. d"' ··ı .. A · son uru nıuştür Yangının, yşe teravi-

Hanı!e, bir ay beş. gün hapse, 35 lirn J C 7 
• ~ f he giderken ı>vde yanarak bıraktıh lam-

p~r~ ('('7.asına mahkum edilm"ş, yac;ınm .ı' 'e : bac!~n cıktığı anla ılmıştır. 
kuçuk olmasından hapis cezası 17 gün•., ~ ___ ş ___ _ 
para cezası 23.5 liraya indirilmiş, ce·'<ısı Üzerinde sn dırma taşıyan delikanlı 
tecil edilmiştir. Evvelki gece, Gülhnne parkında lıir ada- E/ / ı Yıl 

Tehditle para koparmak isteyen mın dola~tığı görülmüş, şüphelenilerek ya - ( Baştarafı 2 inci sayfada) 
.. Karnik mahkum ol 'u knlnn•p üzeri aranmıştır. Üzcrind., büyük kPndi benliğimden de birazının ölınü~ ol-

~<: .:qun <'vvel, Ahırkapıda boya fab .. ı- bir saldırma bulunan bu adamın Sirkecide duğunu şimdi hissediyorum. · 
katoru S?.traktan vergi kaçakcılığı l ..ıp- kamyonlarda yatıp kalkan ve şoför mua -ı Henüz berhayat bulunan dostlarımın, 
tığını ımı.ı!Vl'Y: haber vereceğini sövliyc- 1 vinll~I yapan Lüleburgazlı 22 yaşında Ali Os sevdiklerimin vefakar duyguları bu elli 
rı·k t:~dı::I cd p 1000 Jira para icı't· 'C'n 1 man olduğu anlaşılmış, saldırma müsadere vıllık ömrün en hoş mükafatı oldu. Beni 
~arnığd:n, kap.dn~1od?ğl~ra5k yüz lira vcrll'C'k edilmiş, tahkikattı başlanmıştır. ;nıp da haunmı tatyib etmek ıutfunda 
uzere avet e ı ı ı, etrakın vekili Alı' b 1 1 go"nu"lden teşekk'' 1 u unan arrı can ve ur.e-
Rızanın ~irkf·cideki yazıhanesinde, yüz Elbise fırçasından çıkan ka vga riıni sunarım. 

Jirayı nldJkf;,n sonra cürplii meşlıud Y3- Ki.ıc;.'\lkpazarda Mckteb sokağında 20 E. Talu 
pılarak yakalandığını yazmıştık. nurı;arada oturan Fanıkla kiracısı En~inf' -················ ········ .. ·····:······· .. ·····-···-··-

Karnik, nıçu sabit olduğundan, altı ay 
1 
arac;ındn. müst<"rek kullanılan bir cibise _ s ada kal fJtJr 

h_apse mahki'ırn VC' derhal tevkif ed lmiş- fırcası ) özünden kavga çıkmış, Faruk 1 
tir. Err inrvi tdl.makıllı dövmüş ve üstelik ~ı ~ !!!' 
.- - ------------ - hakaret de C'tmiştir. Dün Sultanahmcd K . K. K . 

Dedelerimizden miras kalan litre a - iiçi.ırcü sulh ceza mahkemesinde yapılan 1 BArpauf ddaay
0
dan : !: ~ 1

1
°
7 detin!, memlekete faydnh uç kllrnma dur o d F k 2 ·· L " 

1 

uşma b nun a, aru , gun uapse, u"zu~mden 116 - g7 yardım ederek en yerinde, en uygun şe. ..,1 J' 60 • 0
• 

ki 11 ~ ıra ,...uruş para cezasına mahkum ı Durma.dan : d33ıı Kuruş ide ku anmalıyız. d'tm· .. t· 
-------- - - ----_: e ı ı~ ır. 

YARIŞ ve fSLAH ENCOMENiNOEN: 
Eususi Haraların yetiştire iği yüksek evsafta 

safkan ve : arımkan İngiliz tayları; 12 B. Kanun 
1937 pazar günü Ankara Hipodromunda 
müzayece ile satılacaktır. Yarış ve bilumum 
at meraklılarına tavsiye olunur. 

............................... 1 ............ . , .. .------•:> Böyük ve dehakar aktör .. ~_ı;m ____ .. ,~ 

B A R R Y B A U R'un 
ihtiras ve kin saçan en büyük filmi 

Kızll Denizin 
Bayram günlerinde s A R A y 

gösterilmeğe layık ve 

arı 
sinemasının zafer 

programı olacaktı ... 



• 
IOK POll:A Sayfa S 

Hataylıların en büyük bayramı 

Antakya ve Iskenderun 
şenlikler içinde Egenin Altın .Renkli Mahsulü 

ÜZÜM 
Bu yıl harice yapılan 

sevkigat büyük bir 
mııvaf f akiyetle neticelendi 

* * .. 
Tariş kombinasında tesisatla nefis 
b:r şekil .e ambalajlanıp Londraya ve 

1-iamburga sevkeciilen üzümlerimiz 
kapışılırcasına satıldı 

İzmır, 27 (Hususi muhabırimızden) - Üzüm ve incir da
valarını başarmak için deviet sermay~ile faaliyete geçen 
Tanş kombinasındayım. Egenin çilelisi üzüm, burada birçok 
istıhalelerden geçerek, bu modern tesisatlı miieaesenin içtn. 
ae kurdunu, çöpünü ve 'Çürüğünü bırakarak Avrupalı ve A. 

(Ba.r tarafı 1 inci sayfada) tarafından gönderilen ve gönderilecek o-
olunacaktır. Bütün mektebler bu büyük lan konusyonların vazifesi halkı dilediği
gün şerefine tatil edilmiştir. Hatay tar~- ni ifa edeb'.le~ek şartlar i~inde i.ntihab 
hin kendisine bahşettiği en büyük bayra- sandıklarına gondennekten ıbarettır. B.u-
mını ıtutlulıyacaktır. nun haricinde yapılacak hareketler b:z-

Antakyada zat halkın intihab propagandaları.~~ ~un 
Antakya, 28 (Hususi) - Yarın yeni hasır kalmak ve yukarıda b~hs.ettıgımtz o 

Hatay rejimi büyük merasimle illn edi- toriteler tarafından velevki bılvasıta ol-

1 ktir. sun, bir müdahaleyi tezammun etmemek 
ece 1 b'' ··k h Sancak delegesi birkaç gün evvel An- lazım gelir. Bu cihete o an uyu assa-

takya lisesini ziyaret ederek talebelerle sıyetimizi rejimin meriyete girdiği bu
hasbıhalde bulunmll§ ve demiştir ki: gün de bir kere daha kat'iyetle ifa etmek 

_ Cenevre kararile Sancakta yeni re- isteriz. 
jim 29 teşrinisanide ilan edilecektir. Evet, biz Hatay rejimile, onu hazırlı
MezkCır günde Hatayın her tarafmda yan devrelerle, intihabatın sureti cereya
bayram yapılacak ve bayrama hükumet nile,. Fransızların ve Cemiyet~ Ak~a?1 
d smeu iştirak edecektiı Bu mes'ud komısyonunun tarzı hareketlerıle, hu1a-

be re mınm ~imdiden kutlulal ım. sa Hatay ıntihabatından çıkacak netice 
ayra :r • ·ı dl · 
Belediye tarafından bütün köşe ba~la-

1 
i!e alakadarız ve bıze verı en sene enn 

nna halkı bayrama davet eden ilanlar yı i ~ ...... ~çük ihlale ~~ğramamasını yakından 
pıştırılımş ve bay.ram, f~l+ N~'. 1rı 1 ~.., ı e cdecegız. 

. . 1 Af ..türk lisaaile 
edilntiştır. Framaz d • • Büyük Milleı Meclisi kürsüsünden 

B-. _. ı~euaı T"' k JJI t' · · A& tü 1 ı· ·ıe 
meı ikalı alıcının eline som:uz bir n~faset içinde sunuluyor. ~ 

Kombinada çalışma havası, son gunlerde radyonun çaldığı ~>' 
neş'eli parçalarla bir kat daha hızlanmış... Kombina direk· 

Ö diğime göre Hac.ayda yeni :e- ur mı e ının sesı .a ne ısanı 
ğren dildikten. H ta da çah yükselirken Hatay mesel~si iki -iefa 

jim il~-~ S . sonra la a y 'fe- :Büyük bir milli davamız~ olarak tav.:;if 

törü: 

c- Tariş umumi müdürü B. Hakkı Veral, şimal memleket
lerinde tatbik edilen müzikli çal,şmayı bizde tatbik etmek is
tedıği gün, itiraf ederim ki bu işe aklı yatmıyanlar arasında 
ben de vardım. Fakat bu kanaatim, pek kısa bir zaman fçin
(:le değişti. Görüyorsunuz ki işciler, müziğin havasına uyarak 
büyük bir sükunet içinde· çalışıyor. Verim, yüzde yirmi faz
ladır .. » diyor. 

KÖYÜN DAVASI YÜRÜYECEKTİR 

Tariş müessesesi ıstihbarat ye neşriyat müdürü B. Besim 
Sun anlatıyor: 

- Köyün ve köylünün davaM memleketin davasıdır. Bu 
öava yürüyecektir. Tariş rekoltenin büyük bir kısmını yaş 
:jizüm halinde satacak, bir kısmını şarap ve sirke yaparak sa
tacak; en mühim kısmını da en iyi şartlar altında hazırlıya
rak sevkedecektir. Yanm. milyon litre Tariş 9arabı bir hafta. 
sonra piyasaya çıkarılacaktır. Kendi kimyahanemizde hazır
lanan sirkeler yakında İstanbul, Ankara ve İzmir piyasaları
na arzedilecektir. Şaraplarınııza Holanda müşteridir. Biz, re
koltemizle yalnız bu memleketin şarap ihtiyacını temin ede
tneyiz. 

' YAŞ t}ztİMLERİMİZ 

Bu yıl Tarif müesseselerinin yaş üzüm ihracatı tecrübeleri 
tam bir muvaffakiyetle neticelenmi§tir. Londra sefirimiz ta· 
rafından, İngiliz kral ailesine takdim edilecek bir nefasette 
Londraya muvaffakiyetle sevkedilen yq üzümlerimiz derhal 
Jyi fiatlarla &atJJmıştır. 
· Erna vapurile Londradan sonra Hamburga gönderilen üzüm
lerimiz de tam nefasettedir. Berlin Ticaret komeyyeliif, Ham
burga sevkedilen yaş üzümlerimizin, aynı gün aynı halde sa
tışa çıkarılan kırk vagon Bulgar yq üzümüne rağmen der
hal, yüz kilosu 37 mark üz.tinden satıldığını telgrafla bil
tlirmiştir. 

YAŞ MEYVA 

pn te.ıullll urıye memur rının vazı - . . . 
ı · ihay<>t verileceğinden mahkeme- edı1mıştı. 
erme n_._ b-ul . tl u·· Hatay işı Türkler için, Tii:rkiye Cum· lerde a-r..- unan memunye ere m - . . . 

k .. be F dl' ecı'sı· huriyeti için bıhakkın nulli hır davadrr. §6.Vir olma uzere ş ranaız a ıy 
' · Bunl dan bi · An Bu davayı Atatürk 15 sene evvel Adana-

Tarif'de ifbqı yapılacağı sırada radyo clialiym : .:! kızlar getirilecekmbı.ş.. t k adr nb' . de- da yaslı Hatay kızlarına hitab ederken 
k f; takyaya ırı s en eruna, ırı . . 

müzdeki yıl behemehal rekoltenin yansını yaş olarak sev ·e~- ' hke 
1 

. ta . e illin etmış ve o davanın temelını atmış -
1 Kırıkhan ma me erıne yın -

mek arzusundadır. Başvekil CelA.l Bayar, ne pahasına o ursa . k diğer iki tanesi de Hatay- tır. 
olsun mutlaka Y&i meyva davasının muvaffakiyetini temin için dılece ve . . . Sulh yolunda 1921 de yaptığı blrlncl bil-
alikadarlara yeni direktifler vermiştir. da kurulacak ı.stinaf mahkemesıne ta - yüt fedakarlığı Türkiye, şarta muallak oıa-

1 k ·· .. l bi likt• kavun domates taze yı·n edilecek ve bunlara senevi 30,000 rak yapmtştı. Ge ece sene yaş uzum e r .. , , , 
lira yerilecekmiş. Niçin lnk!r edelim? Cemlyetı Akvam ö. kaysı ve diğer yaş meyvalarımız da ihraç edilecektir. · İntihabat hazırlıklan nünde Türkiye 1937 de ikinci defa olarak 

Yaş meyvalarıınız için Selanik yolu tercih edilmiftir. Yaı f ht 
1 1 bir sulh uğrunda fedakarhkta bulunmuştur. E-

meyvalar Karaburundan hususi vasıtalarla SeliniAe gönde- Diğer tara tan m~ ar ara ge en ğer Milletler Cemiyetinde kabul edilmiş o -
rilecek ve vantilasyon tertibatlı vagonlarla, Türk ambalajla- tebliğde 19 3 7 senesınde kaydolanları lan metinler, ifade ettikleri bütfin rr.lna -

cedvellere yazmamak şartile intihap 
1 ıarda hakkiyle tatbik edlllrse Tfirklyenln 

n içinde Londra ve Hamburga sevkedileeektir. cedvelleri hazırlamaları bi.ldirilmiştir. ,yapmıı oldulu bftyük feragatin mukablll ve-
Yaş meyva ambalajlarının hazırlanmasında, Romanya ve H ta h tarafındaki Halkevleri ıilmiş ve müvazeneler tesis edilmiş olur. Fa-

Bulgaristandan gelen göçmenler büyük bir muvaffakiyet a yın er~. kat o metinler birer göz boyacılığından ib!l-
göstermişlerdir. ):>ayram hazırlığile meşgul bulunmak- ret kalır ve neticelerinde Türkiyeye mev'ud 

tadır. idare komşu Jfatayda teessüs etmezse sulh İKİ AYLIK AMBALAJ · Kont de Martel yolundaki fedakı'irlığı Türklyenl:ı eltnı1en 
Üzüm Kurumu cTariş• kombinasında, müessesenin istih

barat müdürü, bize soğuk hava tertibatlı mahzenlerde mu
hafaza edilen yaş üzüm c.mbalaj!arından birini çıkardı. Am
baiaj derhal söktürüldü. Üzerinde c26 Eylula tarihi vardı. 
Yani tam iki ay önce hazırlatılmıştı. Ambalaj o kadar güzel 
yapılmıştı ki, üzümler, iki ay evvel koparılmış olmasına rağ
men tıbkı temm1.4Z mahsulü gibı diri, canlı ve nefisti. Bu ne
tice anlatıyor ki, üzüm mahsu!ümüz iki aylık bir yolculuğa 
dayanacai: vaziyettedir. 

B"ÜYÜK BİR TECRÜBE 

Şam, 28 (A.A.) - Fransa fevkalade 1~fal suretlle alınpı.ış ve Türkiy~niı1 ttmlna
komiseri Kont de Martel Antakyaya ha- nı bir safdilliğe lıtlnad etm.lf olur ki her za

man hakkını arayan bu milletln ba bariz 
reket etmiştir. hakaızhia karşı altsillameli nasıl olsa ten • 

''Ulus,, 111 başmakalesi dını gösterir ve ıesır1erını yapar. 
Fransızlarla olan münasebetlerimiz yo -

Ankara, 28 (A.A.) - Yeni Hatay reji- ıunda, dostluk sahasında inkişaf etmekte 
minin meriyete amnesi dolayısile ffius görüntlyor. Patat At.atürk dedi ki: 

tesi yannld 29 sonteşrln nüshasında cYannld Tin - Pransu: münasebetleri -
gaze . ım-~ted· . ntn dilediiimls yoı.a lnkişafma, Bata,. lııl· asagvıdald makaleyı neşre IC'Jl, ır. - d - - __. sh ....._ il -
~ L- • • UiD lyl bir fOD e J'11r1U11.._ e5a ua Ç8 
cBugün Cenevrede kauu.l edılınif olan n ımn olacaktır kanaatlnde,-tm.» 

metinler mucibince Hataym yeni rejimi Bunu dostlanmızm hakkiyle anlayacak -
Bu sene mühim bir tecrübeye girişilecektir: meriyete giriyor. ıtardeşlerimize ve bü- ıanna ve Hatay meselesinin hallinde velev 
Avrupalı alıcılar, şimdiye kadar siyah ve beyaz çekirdekli tün Hatay halkma k\ıtlu olsun. ikinci derecedeki küçük memurların dil • 

sıl netice e rüstlükten vaki olacak en ufak lnhiraDa -yaş üzüm istihlakine &1ışm1şlardır. Aynı cesametteki çekir- İnkişahnda, matli}:b olan a Y nnın bu dostıu~a birer darbe olacağını tak-
deksiz, ince kabuklu üzümlerimiz bu sene İngiltere ve Al- vüsul için bu yeni idare üç merhale ka- dlr edeceklerine inanmak istiyoruz. 
manyaya nümune olarak sevkedilecektir. Eğer bu tecrübe te-decektir. İşte bugQn bunların birincisi- İ!tfyorm tt Prann htikft:mettnln Parlste-
muvaffakiyetle neticelen.!rse, çekirdeksiz üzüm bahsinde de ne başlıyoruz. kl llaaniyle Beyruttakl lisanı birbirıne uy • 
dış Piyasalarda .. ··akı'bsı'z olarak, fiat teklifi" mümkün olacak- Bu birinci merhale Milletler Cemiyeti- sun. ~Uyoruz kl Türk • Franaız dostluğu • 

- nun luzumunu, faydasını ve icabatmı Bey-
tır. nin Hatay için kabul etmiı olduğu ~us- rut ta Parls kadar takdir etsin. İstiyoruz k1 

Burada bana verilen ızahata göre, Tari§ müessesesi önü- A. Bilget takil rejimin henüz basamalmı teşkil e- Hatayda manda idaresi partizan 1lhn!yetten 
•••••• •• •• ••• ••• •••••••• ••••••• • • ••• •••••• •• • • •• • • • • • •••••••••• •••••••• • ••••••• •• •• •• •• • ••• •• •• der. Çünkü Hata7 rejimi tam iatikllle feragat etsin. Orada şu veya bu unsurun 

Karamamn jaolojJk lrlritaSI 1 Turgutlu belediye 1 Manisada yeni bir şehir klObU varmadan evve1 ilk ıntihabata kadar mu- fazla rer aımaafle aıA.tadar oımasm. şu ve-

b. Fr "d · • Fransız ya bu ttk mensuplanm hatlannu1 müdafaa Japlldı Faaliyeti lacak vakkat ır ansız ı aresının ve hlmayesı 1c1sves1 altında parçaıama~a ça-l yapa mandası icabatı altında bir intikal dev- ıışınasın. 
, Karaman (Hususi) - Geniş ve mürn- Turgutludan. Y.aıılıyor: Turgutlu. Ege Manisa (Hususi) - Şehir klübü için resi geçirecektir. Bu devreden sonra Biz Hatay ııtnt be:vneımneı btr •nuvaffa • 
bit bir ziraat bölgesi olan kazamışın mm~~ fırın kasabalarından biri- yeni bir bina yaptırılması kararlaştı _ Hatay halkı m~clisini intihab etmiş ola- kiyetın fiç günltt ifadesi gtbl almadık. Biz 
jeolojik haritası yapılmışfır. dir. İstıklal harbinde harab olan şehir, ı~lrnıştır. Yakında inşaata başlanacak- cak ve 

0 
meclis de devlet reisini seçerek Hatay işinde beynelmilel muvaffaktyet pe -

Bu harita su, arteziyen vesair husus- şu on beş s~ne_de, yepyeni bir çehre ta- tır. Elektrik santralı inşaatı bitmek ü- miili hüklımetin tesisine lizım gelen me- şl~~:e::idı~ı::ee;1:ra~::~m::;r:; :;: 
Jar için yaptınlmış olan sondajlarla el- kınmış, ye~ b17 mamure olmuştur. Ka- zeredir. İnşaat biter bitmez yeni tçsi- kanizmayı harekete geçirecektir. ~:ke gürültüsü tel~kki etmedik. Cenevre an 
ae edilen neticeleri, kazanın toprak te- zada 24 bin, köy.lerinde de 18 bin nü- rntın montajı yapılacak şehir elektrik 15 nisan 1938 den başlıyacak olan bu i· lalJllalan bizi seVlndl.rmif delildir. O feda
pekkülünü aydınlatmıştır. Su işleri bü- fus vardır. Bel~ıye büdçesi 104 bin li- şebekesi de kuvvetlendfrilecektir. Me- kinci merhale gene millt idarenin manda klrlıtı Türkler netice, hatıannı t~savvur et
tosunun Karamanın her tarafında su radır. Bu para ile, belediye, imkan nis- . . . . b tı larak .. .. · tttıeti derecede tatmin eder ümıdlle kabul 

·r · . nemen-Izmir ve Salihli-Sard harabelc- re3ırnı ıca 8 na uygun ° yurumesı- tttıer "" bugttn Cenene mutarreratmm a-org~zasyonlar~ ~raj ve sedetüdleri, betinde v~ esini ya~aktadır. !ki 1 i yollan inşaatı devam etmektedi:. nı istilzam etmek dolayısile ikinci bir ın- ~fesinde olduta gtbt ııas.astyetle, aı•ta ue 
Jrtezıyen yerlerının araştırılmas4 he - bankayla t ve kredı satışı koope • K" 1 d d ktebl yaptırılmakta tikal devresi t~kil edecektir. Yani Hatay hattl n~-- ne betllyerek fllllyal;.m naza -
ıedi ler . . . etl . . t-.Jı..:iki tifl . iktısadi h t tan . h oy er e e me er - e a~ 

ye JÇın su vazıy eınm ıcua.ı ra erı aya ı zım usu - d bu devrede de mi1D hükUm~ tesis et- riyata uygun olup olmadıfım g&-met ıstı • 
'8aliyeti allta ve şükranla karşılan - sunda hayli mühim roller ifa et!;Jıek • ır. mis olmasına rağmen henüz tam istik!lle yorlar. 
~tadır. tedirler. On dokuz aydır ticaret odası 'l'•'-._._t•a ., __ mücüel4!91 "" • 1 ....-ı. - da- Hatay halkının ltıbeUne olan alAka Ye 

.. ....-- -•- AaVuıımuc 0 mı,-.-- Ve rı~•ftSIZ Jnan 
61

_,_, ----e .a-.m ....ıı.--aen Gö · · kAt'br-· · kal Akif :r y merbuU,eWA&ül ___. ..... & •W>U a ........... · ksu deresııun kurak ovalara akı- bdş ı ıgını ve eten yapan Tekirdatında targa mücadelesine başlan- sının tesiratına tiıbi kalacaktır. Ub dl z· 
1ılıııası için ilkbaharda faaliyete geçil- bu vazifeye, İktısat Veki-letince asale- mtştır. Mücadele mükellefiyet usulu ile ya- Suriye ve Lübnan mandasının Fransa H:~o~ büyük bir milli da.vamıEdır. 
lneai viliyetçe kararla§tmlmıştır. ten tayin edilmiştir. pılmaktadır. tarafından milli hükfımetlere terkini is- Şehrimizdeki llatayhlar da 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

· - Huan Bey, dünyadaki 
ilimler ötedenberi.. 

••• Merihte imanlar var mı-
dır, yok mudur, sırrını anla
IDlJ& çalıpyor1ar ... 

• 

. . . Fakat bir türlü anlıya-
mıyorlar, 

Hasan Bey - Bu da Slrıki 
anlaşılmıyacak bir şey mi? 
Merihte insanlar olsaydı, top, 
tüfek. mitralyöz seslerini he
pimiz duyardık. 

tfhdaf Eden muahedeler meriyet mevki- bayram yapıyor 
ine girerek o muahedelerde derpiş edi- Hatay rejiminin tatbiki münasebe -
len iki senelik müddet geftikten sonra tile şehrimizdeki Hataylılar, bu akşam 
Suriye ve Lübnan ile birlikte Hatay da saat 2 ı de Beyoğlu Halkevi merkezin· 
tam istiklak kavuşmuş olacak ve ijzerin- de büyük bir tören yapacaklardır. Tö
de Mılletler Cemiyetinin sırf bir cKanu- rende Hatayın tarihi, coğrali vaziyeti 
niyet Mürakabesi. diyeceğimiz nazart kon ve Yeni Hatay reji mı bakkrnda konfe
tı-olünden başka hiçbir kayıd ve şarta ta- ranslar ve söylevler verilecektir. Bu tö 
bi olmıyan tam bir istiklal manzarası gös rene herkes davetlidir. 
terecek ve Hataym asıl milli hayatı o gün * 
den başlıyacaktır. Hatay Erkinlik cemiyeti genel mer· 

Hatay halkını bu mes'ad neticeye :sal kezmden: 
ederek layık olduğu. bahtiyar ve müsta- 29 _ İkinciteşrin - 1937 pazartesi gü· 
kil hayata kavuşturacak olan devrenin nü statü ve anayasanın m.er'iyete gır -
asıl intihabatın hazırlandıfı ve yapıldığı mesi dolayısile Hatay milli bayramı 
birinci intikal devresi oldula kolaylıkla addedilmiştir. Bu münasebetle cemi -
aııiaphr. Bu devrede gerek Pranm man- yetimiz merkezinde saat 14 de bayram
da idaresmiD, eerek Milletler Cemiyeti Iaşma yapılacaktır. 
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,- Hadiseler Karşısında __ , 

Yağmura çamura dair 
SPOR 

t?:!!!. ökle yer arasında bir anlaşma-J . D~dıl~r. Kırk_ yılda bir kere olsun söz 

~ mı var acaba? ... Biri yağmuru dınlıyeyım, dedim. 
-d -d ··t k' d - Ne oldu? yag ırır yag ırmaz, o e ı e çamuru ~ .. . 

h lk d . · Mu diyorsunuz; ne oldugunu soylıye-a e ıverıvor.. · 

• 
Galatasaray Istanbulsporu, Fener 

· * yim: Ne olduysa bana oldu .. Evimden ku-

Allahtan bir tek dileğim var: Beni yağ- ru çıkmıştım, evime sulu döndüm. 

murda bıraksın ama, çamura düşürme- 1ıf.. 
Süleymaniyeyi, Beşiktaş Eyübü yendi 

sin. 

* Evinde bir dirhem yağı olmıyan acaba; 

Baran yerine dürrü güher yağsa sema
dan b1baht olanın bağına bir katresi 
düşmezmiş. Semadan dürrü güher yağ
mı:dığı için galiba, yağmur evimin da
nundan sızıp başıma düşüyor. 

Güneş Beykozu, Vefa da Topkapıyı mağliib etti. 
-Yağ. 

Drdi de, onun için mi günlerden beri-
F enerbahçe Yunan Enosis takımına 3 - 2 yenildi 

dir hiç durmadan şakır şakır yağıyor. 

* * 
B"r tek yağmurluğu ben güç beia ei.de İhtiyar kadı_n: . . 

Lig maçlarına dün de muhtelif sabalar • 
ela devam edilmiş, Galatasaray İstanbul -
sporu, Güneş Beykozu, Fenerbahçe Süleyma 
niyeyi, Beşiktaş Eyübü, Vefa da 'l'opkapıyı 

r~ı •. ~ _ ~--" .. 
-~·Q~ t '• ~· ~\U,H • . ~3 ~ ·~ .. ··---·= ·oı. :~:3~"''' ''"1 

1 Ak d kı evırun kiremidlerini de-Edebildim. Fakat eloğlu dört çarnurluk~u saray a 
otomobili kolayca elde edebiliyor. ğıştirtmiş: * - Damımı aktardım! 

Sel gider, kum kalır, yağmur gider ça- Dedi. Genç delikanlı baloda hoşuna 
rnur kalır. Keşki sel gitmese de kum kal- gitmiyen kadını başkasına ciro etm!ş; o 
masa, yağnıur gitmese de çamur kalmascı.. da: 

* Yağmurlu havada sevgilime randevu 
vermiştim; gelmedi. Halbuki ben, bekle
diğim yeri; kendisine bir mektubla bil
dirmiştim .. işte mektubun kopyası: 

- Damımı aktardım! 

Dedi. Tevekkeli söylenene değil, söyli
yeı:e bak dememişler. 

• 
- Damlıya damlıya göl olur! 

yenmiştir. Maçların tafsilatı şudur: 
Galatasaray: 4 - İstanbııJspor: 1 

Sahanın çok çamurlu olması, iki genç ta. 
kımın canlı oynama imkanlarını yok etti. 
Sarı kırmızılılar dün oldukça bozuk oynadı
lar. Ancak maçın bitmesine 15 dakika kala 
efkft.rı umumlyenin istediği düzgün ve kom
bine bir oyun çıkardılar. 

Dün bir saat on beş dakika Galatasaray 
muhacimlerini gayet iyl durduran ve canla 
başla oynayan İstanbulspor gençlerini teb
rik etmek lazım: Zaten geçen hafta da 
Beykoza şanssızlık Yüzünden mağlftp ol -
muşlardı. Bundan sonra diğer maçlarında 
talih yardımcıları olsun .. 

·'>w .• ~N,.~ . k(.~'94 . " 

cSevgilim, seni yarın saat birde ~emsf
yemin altında bekliyorum.> 

* 
Dediler, b~ktım, olan göl değil, bir ça

mur birikintisi idi. 
oyuna Galatasaraylılar başladılar. 8 in

ci dakikada Hızır Sahihin ıizerlne lüzum - Fenerba~e-Enosis maçından heyecanlı bir safha 
suz bir çıkış yaptı. Topu tutamadı. Sami ya- --------- ----- --..., - Yağmurdan kaçan doluya tutulur! ismet HulUsi 
kaladı. Şüt, gol .. 

-===============-======-========~-===:=..=-,....-=-===== 1 39 uncu dakikada Necdetin bir şütünü 

C BU n 1 a r 1 b 11 ı ı· y o r m u ,. d ı· n il z 'J =1 ' :;~r~tn:~~em;~~d:.a~~~e~:ı ~a C~Ve~~~a k~~~a: 
Yeryüzünde 15,000 tUrlO 

yosun var 
Meraklı alimle

rin uzun boylu a
raştırma I a -
rından sonra anla
şılmıştır ki, dünya 
y ü z ü n d e 15.000 

türlü yosun var- ::İ!ıf§t!~!::=-
dır. Bunlar 528 fa
sile teşkil eder. 
Fakat bütün bu binlere varan yosun iki 
aHeden doğmuştur. 

1 şan Hicri beraberlik golünü atıverdi. 
İkinci devreye Galatasaray sıkı başladı. 

Fakat arkası gelmedJ. 

1 
Kauçuğun bulunuşu 31 inci dakikada Necdet bir ara paslle 

· d topu Bülende geçirdi. O da sürem. Şüt .. Nl -
bır tasa tJfdUr ııayet galibiyet golünü attı. Galatasaray a -

Kauçuğun Av
rupaya idhali 200 
senelik bir mese
ledir. Bunu Ame-

çıldı. 33 üncü dakikada Necdet t.opu çok gü
zel sürdü. Ortada boş duran Süleymana ge-

~~},ı&.. çirdi. O da üçüncü golü attı. İki dakika son- 1 

t'-1~ ra İsmail topu ellle tuttu. Frikik.. Necdet 
~ çekti. Dördüncü gol oldu. 

rikadan getiren ~ GalatasarayWarm oyun oynamaya br.ş -
Kondamin adlı a- ~ ıadıklarından biraz sonra maç 4 - ı istan -

bulsporun mağlublyetile bitti. 
limdir. Alim, bu- İstanbulspor: Fikret - Hasan, Samih - En
gür.kil sanayide çok mühim bir rolü olan ver, Hayri, Orhan - Seyfi, Sami, Sabih, İs-
kauçuğu istiyerek bulmuş değildir. Bu met, İsmail. 

Galatasaray: Hızır - Salim, Suavi - Fa -
bir tesadüf eseri olmuştur. Çünkü alinı zıl, Hicri, Mustafa - Necdet, Süleyman, Bü -
hattıüstüvaya, bazı tedkiklerde bulun- lend, Eşfak, Danyal. * mıya gıtmişti. Hakem: Basri <Beşiktaş) 

Kırmızı kar r.asıldır ? * · c. Şahingıray 

. . . . . . . . . . . . . . . 

B mın taka- k h , I Güneş: 3 - Beykoz: O 
azı Bahklar musi iden oş a:uyor ar Beykoz - Güneş karşılaşması dün Tak -

!arda ve bilhassa i h d ıld H 1 d ~. m sa asın a yap ı . 

Gol kralı 
Kim olacak? 

Son Posta, okuyucuları ve faıbolcalar 
arasında bir müsabakt. açmış, blrlnci 
If&"de en ~k ıol atan oyuncuya bir ~u
pa, ve bu oyuncuyu tahmin eden okuJ'll
cunıuza da güzel bir Gıediye vermeli ka
rarlaştırınqtı. 

Bu haftadan itibaren en çok rol a • 
tan oyuncuların listesini neşı-e bqlıyo -
ruz: 

Şeref 
Şükl'ii 

Necdet 
Fikret 
Haşim 

Süleymaıı 

Melih 
Nazım 

Muhteşem 

Bülend 
Murad 
Muıaffer 

Bülend 
Naci 

Betik.taş 
Vefa 
Galatasaray 
Fenerbahçe 
Galaıas&ray 

Galatasaray 
Günef 
Beşiktaş 

Vefa 
Galatasaray 
Güneş 

Beşiktaş 

Fenerbaıhçe 

Fenerbaıhçe 

7 
6 
5 
5 
4 
t 

' 4 
s 
a 
3 
a 
s 
s 

~ . . . . . Alp, Karpat, And .:ı, tJ ay van ar an Çamurlar bilhassa sol taraf yan sahası-
dağlarile kutub:a- ~ bir çoğu müzikten, nı çok berbad bir hale sokmuşt,"l. Süleymanlye: Muvaffak - Bürhan, Ru -

• ~ zevk alır. Bülbül-ı Güneşliler bu yarı sahayı aldık;armdan h1 - Raşid, Orhan, İbrahim - Hamdl, Da -rın bazı kısL"nla- _ · 
1 . }erin bile bir rr.u- birinci devrede Beykoz muhacimleri ne ka- niş, Ibrahlm, İbrahim, Rauf. 

rında kırmızı kar siki sesi duyunca 
1 
dar uğraştılarsa da çamura saplanan topu Hakem: Feridun Kılıç (Eyüb) 

yağdığı hayretle - ~~ . çıkaramadılar. Beşiktaş: 11 - Eyüb : l 
görü ı m ek t c - &.~, ~ Y coştukları, alabıl· Güneşin gollerinin birincisini Murad, 1- Büyük takımlarla yaptığı mühim oyun -
dir. Daha doğrusu ŞY 4 / .- diklerine öttükle- ldn~lsini Melih, üçüncüsünü de Rebll attı. ıarı bitirmiş olan Beşiktaş en :dm.anlı bir 

kırmızı kar yağmaz, kar yağdıktan s~n- ~ ri görülmüştür. Fa . Ikincl devrede kuru tarafa geçen Beykoz zama~~d~ karşısına aldığı Eyübü cidden 
kat bir hayvanat müdafileri yorgun olduklarından bir şey ya çok muşkül vaziyetlere sokacak bir oyunla 

ra kırmızılaşır. Bunun sebebi, bazı or~ pamadılar. Güneşlller de fazla bir varlık elinden geldiği kadar sayı yapmalı. çalıştı. 
l ·ı aliminin buhtşu hepsinden üstün sayı-

man ık mıntakalarda rüzgarın tesirı e gösteremedller. ve maç da 3 _ o Beykozun Nazımın gollle başlıyan oyun ilk devrede 
uçan hususi bir nevi yosundur. Bu yo- lır. Profesör Friş'e göre balıklar müzik- aleyhine neticelendi. Beşiktaşa yed1 sayı kazandırdı. Bu devrede 
Gunların iki kanadı vardır. Rüzgar vu- ten pek çok hoşlanırlar. Fonoğraf çalan Beykoz: Safa - Bahadır, Halid - Sadet - Eyü_b yegAne sayısını yaptı. 

lıkl l b tin, Kemal, Mebmed _ Turban, Murad, Sa - Ik.inci devre oyun gene tamamlle Beşik-
runca, bu kanadların sayesinde büyük cicniz sahillerinin çok ba 1 o ması u- Jd, Şahap, Kazım. taşın lehinde geçti. Yedi sayının verdlll hız 
mesafelere kadar gider. na bir delilC:ir. Güneş: Cihad _ Faruk, Reşad - Daniş, lle oyuna başlıyan Beşiktaş bu devre de dört 

. Rıza, Yusuf - Salflhaddlr., Ömer, Melih, Mu- Eayı daha yaparak maçı ıı - ı glbl bÜ)Ük 
içki düşmanlarının toplantısı 1 Asabi buhranla kendini yara]anus! ı-ad, Rebi!. bir farkla bitirdi. 

Şehremini Halkevinden: 4-12-1937 cu _ ~ Hakem: Nihad Bekdlk (Galatasaray) Beşiktaş: Mehmed All - Enver, Faruk -
martesi günü evimiz salonunda saat 20 30 Unkapanında Muradçavuş sokağında o - Fmerbaıbçe: 4 _ Süleymani)·ı•: ı Feyzi, Fuad, Rlfat - Rıdvan, Muzaffer, Na-
da 1çk1 düşmanlığı hakkında bir konfer~ns turan 28 yaşlarında Hüsameddine ani bir 1 Taksim stadında sabahleyin Enosls ile 1 zım, Şeref, Eşref. 
verilecek, konferanstan sonra Baykuıı ve asabi buhran gelmiş, elinde bulunan bıçak, maç yapa.? Fenerin ayni gün yapacağı ikin- .. Ey?b: Kamüran - Alaeddin, Niyaz! - Şük 
Eski adetler adlı piyesler temsil edilec;ktir. bu buhran esnasında bileğine saplanarak ha 1 ci maç buyük bir yorgunluğa mal olacaktı. ı-u, Kazım, Mehmed - Avni, Haydar, Cemil, 

tablnde ikinci ve galibiyet sayısını yaptı • 
ıar. 

Oyuna tamamile hakim olan Vefa üsttis• 
te iki sayı daha yaparak maçı 4 - 1 kazan• 
dılar. 

Vefa: Halük - Saim, Süleyman - Abdu~ 
Lfttfü, Mustafa • Muhteşem, Hüseyin, La.ti~ 
Şükrü, Mehmed. 

Topkapı: Tahsin - Hakkı, Fethi - Şeı·et 
Mehmed, Tahsin - Salahaddin, Yunus, K~ ~ 
mll, Hö.mtd, Besim. 

Hakem: Şazi Tezcan (Güneş) 
Karaıümrük: O - Ortaköy: 1 

İkinci küme maçı olan Karagünırük, Or· 
taköy Şeref sahasında. karşılaştılar. Orta • 
köy bu maçı ı - o kazandı. 

Dün Beyoğlu Halkevlndekl voleybol tur .. 
ııuvalarına devam edilmiştir. 

Blrinct kümede Galatasaray, Hilali, Hay· 
darpaşa Vefayı, mağlftp ettl İstanbulspoı 
ır;elm.ediğlnden Mühendisler galib sayıldı. 

İklncl kümede Fatih Vefayı, Haydarpaşa 
Kurtulu§u, Mühendis Yeni Ştşllyl mağıtlp 
ettller. 

t)'çüncU. kümede Arnavudköy 'Avusturyr.1 

Evimiz üyelerinin davetıyelerlııl ev kfı.llpll- Oyunun ilk anları yavaş ve durgun geçti. Ferdi, Hayri. 
ğlnden almaları. tt! surette yaralanmıştır. Oyunda top kontrolü hemen yoktn. Yirmi Hakem: Adnan Akın Cİ.stanbulspor) Beykoz-Gün.eş maçından bir mı 

beş dakika oyun bu şekilde devam etti. Şa- Vefa: 4 - Topkapı: ı mektebin!, İtalyan mektebi Mecldlyeköyü • 

" . ,,--~--.. ~ 

CONULISLERI •• 

Bir kısmet 
Açıldı 
Bu sütunları takib edenler ihtimal 

ki hatır lıyacaklardır: 
Galiba yaz ortalarında, dört beş ay 

kadar evvel Büyükadada oturan bir 
kadın okuyucumdan aldığım bir mek
tubu uzun uzadıya mevzuu bahset
miştim. 

Bana bu mektubu yazan bir 
gneç kızdı. Güzeldi, iyi tah
sil görmüştü, zengince bir ailf~

ye mensubdu, etrafında kendisine kur 
yapan birçok genç erkekler vardı, fa
kat bunların hiçbiri izdivaca yanaşmı
yorlardı, evlenme sözü açılınca kaçı

yorlardı. Genç kız merak etmiş: 
-- Niçin acaba? diye b ana sormuştu, 

ben de düşüncemi söylemiş, bu vazi
yette bir genç kızın koca bulamayışı
nın hangi seb eblerden ileri gelebile· 
ccğini anlatmıştım. 

O Falırlar çıktıktan az sonra bana 

memleketin dört tarafından sual va
rakaları yağmur gibi yağmıya b::ışla

dı. Kızın adresini soruyorlardı, öğren· 
mek, tedkik etmek istiyorlardı. Bu te· 
halük, bu hücum, bu rağbet bende acı 
bir düşünce uyandırdı. Fakat şimdi o· 
nu tahlil etmiyeceğim, bir başka gün 
bahsederim, yalnız hoşuma giden b:r 
nokta var, esasen bugün bu satırları 
yazmıya beni sevkeden de o noktadır. 
Dün bu genç kızdan bir mektub aldım: 

- Teyzeciğim evlendim ve mes'u
dum cümleleri ile başlıyor, beni de bir 
çaya davet ediyor, hadiseden çıkar~ 
mak 1stediğim netice şu: 

- Her genç kızın hayatında bir kıs
met knpanıkhlığı devresi olabilir. Bu 
belki sadece bir tesadüf eseridir, bir 
ay, bir ~ene, üç sene sonra kendiliğin

den acılacaktır, yahud da bir hatanın, 
göze çarpmıyan bir yaşayış şeklinin 

doğurduğu bir vaziyettir, mutlaka tah
lil, tedkik ve ıslah edilmelidir. 

TEYZE 

tan kata ile ilk sayıyı yaptı. Fenerbahçe o- Her zaman düzgün oynayan Vefa çok bo- nü, Çellkkol Barkohbayı mağlup etmişler • 
yuna hakim olmağa başladı. Fikret çok bo- zuk bir şekilde idi. Bu fena 'oyun devrenin dlr. 
ruk oynuyordu. rnnlarına kadar devam etti. Oyunda açık - Fenerbahçe 

38 inci dakikada Süleyman iye beraberlik ı !arın ihmali takımın bütün oyununu sarsı-
sayısını yaptı . Beraberlik uzun müddet de- yordu. Topkapının daha ziyade merkeze Enosise mağlub oldu 
~;,~e~r~e2d: ~~~!t~enerin ikinci sayısını yap 1 ;::::ı:es:e~~n:t:t bir şekilde hlklm ol- Yunanlstanm Enosls takımı dün sabah 

Süleymanlye ikinci devrede daha canlı Topkapı otuzuncu dakikada Salahaddin Taksim sahasında Fenerbahçe ile karşılaş • 
t tı. Hava yağışlı, saha çamurlu, tribünler se-ldi. Fenerb-:ıhçe daha yorgun gözüküyordu. 1 vas1tasile 1lk sayıyı yapı. Devre 1 - O Top - yircislzdl. 

Fenerbahçeliler devre ortalarına do~ru tekrar kap~nın lehinde bitti. . Bir gün evvel Güneşe 
2 

_ 
1 

mağlitp olan 
hakimiyeti almağa başladılar. Şaban, Mu - Ikinci devrede Ve!a hakim otr şekilde bu takımın Fenerbahçeye haydi haydi ye • 
zafferden aldığı bir pasla üçüncii sayıyı yap oyuna başladı. B u arada çektikleri ştitler -

11 
m t h 

1 
dlU d ç·· k'" 

8 1~ • 
·· d.. ü a d hi bi i k leyi bulmuyordu Sıkıs k n ece,,. a m n e yor u. un u · arı tı. Biraz sonra Muzaffer dor unc s yıyı en ç r ~ .. · ·1 va- civertıller hemen hemen en kuvvetli oyun -

yaptı. Oyun 4 - 1 Fenerin lehind·.? bitti. lziyette kalesinı mudafaa ed=n .. Topkapılılar cularlle sahada idiler. Fakat iş herkesin dü 
Fenerbahçe· Necdet - Lebib, Sedad - Ha- sağ muavinlerinin ters bir şutunden kendi .. d .. 5 .. "bi k d F b h d"· sa 

· b M f 1 1 ptılar Bu ber b ııun u.,,u gı çı ma ı. ener a çe .ın - • yatı, Angelldls, Esad • Naci, Şa an, uza - kendilerine bir go ya . a ere va- bah ümid edllmedlk şekilde berbad lıyna • 
fer, Fikret, Orhan. 2iyetten istifade etmesini bilen Vefalılar a- dı. Ve hayli zevksiz bir maçtan sonra 3 - :1 r 1 mağlüp olarak sahadan ayrıldı. 

Lig maçlarında klüble·rin vaziyetleri Ankara, İzmir Ii; ş;:~i~rı 
O. G. B. M. A. Y. P. Ankara 28 (Telefonla) - Bugünkü 

Galataaaray 4 3 1 O 18 7 11 lig maçları karşılaşmalarında Demir -
Fenerbahçe 4 3 1' O 18 :l 11 lçankaya - Güvençsporu 4 - 1, Muha~ız 
Vela 4 3 1 O 14 5 11 gücü - Gençler Birliğini 2 - 1 yenmı~-
Bqiktaı 4 2 2 O 19 7 10 1 lerdir. 

Güneı 4 2 1 1 8 S 9 
Beykoz 4 l 1 2 4 9 7 
l ıtanbulspor 4 O 2 2 3 8 6 
Süleymaniye 4 O 1 3 5 15 5 
Eyüb 4 O 1 3 4 23 5 
Topkapı 4 O 1 3 3 15 5 

L------------~---------------------~ 

* İzmir, 28 (Telefonla ) - Lig maç .. 
larına bu gün de devam edildi. Doğan
spor - Demirsporu 1 3 - 1, AlsancaK -
Ateşsporu 5 - 2 yendiler. Üçok - Ya -
manlar maçı 8 - 2 Üçok lehinde iken 
Yamanlar hakeme itiraz ve sahayı ter· 



"Ben bir tımarhane kaçkınıyım I,, 

Tıbbı Adlide gece ... 
Gürültü ettiği için taş hücreye kapablan kadın, şimdi 

şarkı söylüyordu: " Duvan deleceğim, yarimi 
göreceğim, aç kapıyı gardiyan, beş papel vereceğim,, 

RBportajı yapan: F aralı l(üçiilı 
<Tercim• Te 1tt1bu haktı malıtuzdw:) 

-31-

Sayfa 1 

~ uykusuzluktan kıvranan lfnirlilerla bitmez tükenmez dilekleri • • • • 
latenDen ullh seımeı, her tün artan ıfnlrlilikten sfHikçe kuvvet azalır, 
ertesi tün insan 1orıun .,.... lliç bir eer ,a.,........ hahldllfle kalkar. 

Bromural ·ICnoll· 
h lelllcettea laarbalmak lçla bDaaılacd lllçtır. Asla uran yoktur, ıinfr. 
lerf plıthnr " ilkin ve .Um bir uyku davet eclcır 

.... ._.......,. .. vf fit> 

................... Ullllr. 

• 





801f POl'IA 

fstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleri 
Bauman odadan çıkar çıkmaz Magda ile göz göze geldik. O anda mni gözler 
bulandı ve el· ndeki tabanca halının üstüne düştü, sonra kendisi de oracığa yıkıldı 
Bauınan iblis gözlerile yüzüme bakı· ı 

yordu. Daha kat'iyetle bağırdım: 
- Çıkınız! 
Bauman, ısrarın beyhude olacağını pek 

güzel anlamıştı. Kapıya doğrulurken t~k-

" Son Posta n nın 

sergüzeşt romanı 
-17-

rar döndü: ne ayni adamlar, yani kendi adamları ta-
- !yj düşününüz! dedi ve çıktı. Sokak .rafından lehdid edilip kaçırılıyor. De-

tepeden tımap ıztırab olan genç Te aell 
bir kadm karpma çılmııf bulunuyor; be
ni, gene onlara karp müdafaa ederek.. n 
bütün bunlara illve olarak bir A vustur
ya p:ensinin de ismi geçiyor .. 

Benim anladığım profesöriin Kariye
deki evin dehlizinde silinmiı izlerini bul
duğu (X) ışaretinin delilet ettiği büyük 
tarıhi hazineler etrafında çok mühim, 
~ok geniş ve pek cür'etklr bir teşkilit 
çalışmaktadır .. 

kapısının da kapandığını işittim. mek ki bizzat profesör kendi adamlarını 
Ben, nefret ve hiddetimden hala titri- ihbar ctmeğe mecbur oluyor. Bunun ü-

yordum. zerine meçhul adamların reisi olduğuna 
Fakat B«uman odadan çıkar çıknıı:ız şüphe etmediğim Bauman haydudu giz

Magda ile gözgöze geldik. O anda bu mavi ' lenmeğe Jiızum görmeksizin karşıma çı
gözlerin derinlerinde derin bir memnu- kıp bu defa bana mel'uncasına bir küs
niyet sezdim. Sonra, birdenbire tabanca tahlıkla 6 bin lira hakkı sükut teklif edi
Magdanın elinden halıların üzerine düş- yor. 

Sezdiğim de şudur ki bu teşkilat Viya
nadan veya ismi geçen prens Arşidük 

hazretleri tarafından değil, İstanbuldan 
idare olunmaktadır .. 

tü, arknsından kendisi de oraya yığı~dı. Ve bütün bunların arasında senin gibı (Arka.sı var) 
Koştum, onu kucaklayıp kanapenin us- c::===-=-===========================-=

tüne yatırdım. O, kanapenin üstünde, 
bitkin b·r halde, şiddetli heyecanının 

verdıği bir asab buhranile hıçkıra hıçkıra 
ağlamağa başlamıştı. 

Bu esrarlı güzel kadın, benim için ta
rnamile meçhul olan bu garib kadın, si
nirlerjnin son mukavemetine kadar esra
rengiz adama karşı beni bir kahraman 
gıbi sıltihla müdafaa ve himaye etmişti. 

Niçin? Orada, kendi apartımanında bir 
cinayet olacağından mı çekinmişti? 
Bauman'ın oraya her halde mel'un bir 

ııiyetlc geldığine ne kadar emindi? O da 
onlardansa benim hayatımı bu kadar deh
şetle korumıya lüzum görmesi niçindi? 

Bütün bunlar, güzel :Magdanın bana 
karşı hususi bir duygu hasıl ettiğine bir 
delil olabilir miydi? Esrarengiz bir ka
dın kadar cazib ve insanı karanlıklara 
doğru çeken müdhiş bir kuvvet tanıı:nı
yorum. 

Magdamn henüz bence meçhul sebcb
lcrden dolayı beni bu kadar asabiyet ve 
heyecanla ve kahramanca koruyuşu kal
bimde ona karşı derin bir bağlılık hasıl 
etmişti. O, hıçkıra hıçkıra, hırçın bir si
nir buhranile aglarken garib, fakat de
rin bır teessür duymuştum. 

İJk defa cma ismile hitab ettim: 
- Magda! Magda! Niçin ağlıyorsun? 
Ve avucumun içinde tuttuğum elini 

tp..fkatle öptüm: 
- Berum için yaptığın şeyden ft geçir

diğin :heyecandan dolayı teşekkür ede
rlm. 

O, kopan hıçkırıklarını tutamıyordu. 
Magda, böylece bir müddet ağladı. Son· 

ra, yavaş yavaş sükWı buldu. 
Ben onun baş ucuna oturmuş, hala zih

nimde Bauman'ın söylediklerini düşünu
yeırdum. Esrarengiz herif beni açıkca teh
did etmişti ve güzel Magda tek kcliıne 
ile onun nasıl bir adam olduğUMı bana 
söylemişti. 

Magda, hiç şüphesiz bu haydudu çok 
güzel, çok yakından, belki bütün hüviye
tile tanıyordu. O vakte kadar, benim an
lıyabildiğim de şuydu: Magda bu esra
rını henüz bilmediğim taşkınlıktan hiç 
memnun göriinmüyordu. Bilikis p~k 

muztarib olduğu aşikardı. 
Bir :ın, Magdanın bu bitkin halinden 

istifade ederek kendisini kat'i surette 
lsticvab etmeyi ve bu sırları mümkün 
olduğu kadar çözmeyi düşündüm. Bir
denbire kendime tamamile hak.im oldu
ğuma şüphe bırakmıyacak kat'i bir ta
vırla: 

- Magda! dedim. Fevkalade bir tesa
düfle henüz mahiyetini tamamile anla
madığım pek mühim esrarın içine girdi
ğimi gör.üyorum. Şu küstah Bauman'ın 
söylediği, muhakkak ki, bir hakikattir. 
Hakikaten bu tesadüf beni birdenbire ha· 
yatımda aklımdan bile geçiremiyeceğim 
en büyük felakete veya gene aklımdan 
geçiremiyeceğim en büyük saadete götü
rebilir. Fakat birdenbire içine girdfğim 
hadiseler o kadar karışık, o kadar anla
şılmaz ve şaşırtıcı oldu ki felaketin veya 
saadetin hangi tarzı harekette olduğunu 
anlamakl8 şaşırmış bulunuyorum. 

KULAGINıZA KÜPE OLSUN! 

~N 1V1Üt>Mİ$ 
\STİttAPTAH 
~oNRA ·· -

NEVROZiN 
kullanmakla kabildir. 

Bir haoliede nezle ve gripi geçirir. Harareti ıQr'atle daşnror. 

Baş, diş, sinir, mafsa}y adale ağrılan anoak NEVROZIN almak 

sureti.le çarçabuk defedllebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

isim ve markaya dikkat Taklitierinden sakmımz. 

Mardin Gümrük Taburu Satın Alma Komisyonundan 
" 7,5 

Tahmin edl- g1lvenme tııaıenln 

Mtktan len bedel akçesi 81lfeti yapıla~tı gt1n saat 
Cinsi kilo Lira Koraş Lira Kuruş ihale 

Un 150000 20250 00 1519 00 Kapalı 30/11/937 9 ) 
zarf ) Salı 

ATpa 280350 17522 00 1342 00 Kapalı 30/11/937 10'30) 

zarf ) 

A - Yukarda yazılı .iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün ve saatte 

Ml\rdin gümrük taburu karargih binasında satın alınacaktır. 
B - İstekliler prtnameyi her gün sözii geçen binadaki satın alma komisyo

nundan parasız alıp görebilirler. 
C - Bu iki kalem erzak& ait zarfları istekliler her kalemin hizasında- Pteri

len saatten en az bir saat evveline kadar komiayona vereceklerdir. 
D - Teklü melrtublarında prtna!N!n in tamamen okunup kabul edildiği ve 

bl'm de rakkam ile yazılıp silinti olmıya caktır. 
E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen yüzde yedi buçuk teminat ak

çesini veya banka mektubunu Mardin Gümrük veznesine yatırarak alacakları 
makbu~ şartnamenin 4 üncü mad:ieiinde yazılı vesikayı zarfın içine koyacak-
lardır. (7706) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bUtUn ağrılarınızı 
derhal keser. icabında gUnde Uç kaşe ıhnabilir. 

Taklitlerinden aakmımz Ye her yerde aararla GRIPIN iateyiniz. 

Avrupa treni Edirne - İstanbul araS!n
da görblmemiş bir cür'et ve maharetle 
soyuluyor, Avusturya - Macaristan sefa
retinın kuriyesinden meçhul ve müstacel 
bir şey çalınıyor. Sonra ben sırf bir te
Eedüfle üzerfade garib bir işaret bulu
nan bir elmas duğme buluyorum ve sov
gunculuk faillerini hakikaten rnüş'kiil 
vaziyc te düşiirecek olan bu düğme etra
fında sükut etmem için bana meçhul a
damlar 2000 liralık bir çek veriyorlar. Bu 
çeki aldı ım adam Profesör TTl--.. -~- U•••••• 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDiLMiŞ T ABJI BiR MEYVA TU

ZUDUR. Emaalıiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile

bilmeai mümkün değildir. Hazım-

11zlıiı, mide yanmalarını, ektilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 
hayatın intizamıızlıklanm en emin 

ıurette ıılab ve insana hayat ve 

canlılık bahteder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYO~LU - ISTANBUL 

1 lstanbul Belediye; i llanları 1 ---------Keşü bedeli 877 lira 39 kuru' olan Ça takaya bağlı Belgrad köy mektebinin 
tamıri pazarlığa konulmuştur. Keşif evr akile §artnamesi Levazım Müdürlüğü:ı
de görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Mü
dürlüğünden alacak.lan fen ehliyet vesi kasile 131 lira 61 kuruşluk teminat mak
buz veya mektubile beraber 1/12/937 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (İ.) (7969) 

ALGOPAN 
Madent kutuhrda olduğundan terkı'bl ve tesiri değişmez. Nazleye, 
soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, diş ağrılarına senelerdenberi 

tecrnbe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

A L G O P A N her eczanede bulunur, 
ism;ne ve markasına dikkat 

Devıet Demtr)olları va Limanları işletma Umum idara;ı ılAnları 
Muhammen bedeli 24.000 lira olan muhtelif cins ve eb'atta makkap kalemleri 

24/12/1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isüyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa milteahhiUik vesi.kası ve tekliflerini ayni gün aa:ıt 
14,30 a kadar Komisyon Reislijine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-
sellüm ve Sevk Şeflipden dalıtılmaktaclır. (7918) 

~ 

Devlet Demiryollan ,ebetesinde istihdam edilmek üzere, İstanbul Yüksek Mü
hendis Mektebi veya Avrupada Hohşule ve Teknilrum tahsili görmüş olanlardan 
diplomalı mühendis, mühendil ve fen memuru alınacaktır. Talihlerin, evrakı 

müsbitelerile birlikte, Ankarada cer Dairesi Reisliğine müracaat etmeleri 
c7889> c4302> 

P A T 1 
iç ye chf bum- memeleriade, .,.._. memelerillin her tiri& 
iltih~plannda, ceralaatlemaif &tlllerde, kanayan basur me
melerinin tedaYimnde daima muYaffakiyetle tifayı temin edeT. 

Bayramda ı:alnız 

KIZILAY Gazetesi 
Çıkacaktır 

bin1annm vermekle hem kencliııUe ve hem de kınlaya yardım etmiş 
olacaksmız. 

Müracaat yerleri: istanhulda, Postane karşısında Kmlay satış büro
su. Telefon: 22653. 
İstanbulda, Postane arkasında Kahramanzade hanında 

bincılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094 • 95. 
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Hatay büyük bir hakikatin timsalidir 
Türkün hakkı çiğnenemez 

. Haremağasının H~tıralar• 
(Baştarafı 1 inci sayfada) memleket yapıyor . 

hayet dünyaca kabul edilmiş olan ye- Llfzen ve şeklen Suriyeye bağlı da 
ni bir nizam, bugün Hatay hudutları olsa bu bağların hiç biri onun istiklili
dahilinde tantana ile ilan ediliyor ve ni kıymetten düşürecek mahiyette de
llatay müstakil bir memleket oluyor. ğildir. Yazan: Ziya Şakir 

Maslakta esrarengiz bir el tarafından öldürülen yaver genç ve çok yakışıklı idi. 
Bu yüzden bu cinayetin bir aşk ve kıskançlık yüzünden işlendiğine hükmedilmişti 

Büyük Türkiyenin yanı başında, res - Şimdi iş Hataylılara kalıyor. Tür -
mi hayatına yeni doğan bu küçtik mem kiyenin manevi yardımından hiç bir za 
lt!ket, büyük bir hakikatın .timsalidir: man mahrum kalmıyacak olan Hatay 
Türkün hakkı çiğnenemez. Türkleri, yeni rejimi benimseyerek bü-

Cesedi görenlere şiddetle ketumiyet 
tavsiye edilerek, hem saraya, hem de 
Beyoğlu mutasarrıflığına haber yollan
nuştı. 

O tarihte Beyoğlu mutasarrıfı, Be
dirhanilerden Bahri paşa idi. Bahri pa
şa, derhal yanına jandarma kumandanı 
Mehmed paşayı alıp Maslak köşküne 
gitmiş; bizzat tahkikata girişmişti. 

Bahri paşa bu tahkikat ile meşgul i
ken Yıldız sarayından da bir heyet 
gönderilmişti. Bu heyet, Bahri paşa ile 
birleşerek postu oradaki karakola ser
mişlerdi. O civardaki çobanları, bütün 
,.gezip dolaşanları derhal karakola cel
~trnişlerdi. Halbuki hiç kimse bu es
~arengiz hadiseyi aydınlatacak bir ma
lCımat verememişti. 

Yaverin hüviyeti tesbit edilm~ti. Bu 
genç zabit, ikinci ordu kıt'alarından 

ıbirinde takım kumandanı iken, a.kra
.balarından Namık paşa kendisine kızı
.nı vermiş; Abdülhamide de arzederek 
.istanbula getirtmiş, ve yaveran sınıfı
.na kabul ettirmişti. 

Yaver, genç ve çok yakışıklı idi. Bu
na binaen her şeyden evve1, bu cinaye
tin bir aşk ve kıskançlık yüzünden ile
:ri geldiğine hükmedilmişti. Fakat tah
kikat neticesinde, anlaşılmış idi ki; ya
verin karısı da genç ve güzeldi. Karı 
ıkoca arasında da derin bir sevgi mev
cud idi. Tahkikatın bu kısmında, bu ne
ticeye vasıl olan tahkik hey'eti, aşk ve 
kıskançlık ihtimallerini reddetmiş, baş

r~h getirtip yaralarına baktırmak iste- <ii .Hatta, bu sırrı saklamamız için bize * tün kuvvetlerile onun inkişafına çalış-
dık: «Olmaz. Efendimiz tarafından du- besa verdirdi. Nihayet ölüp gitti. Mese- Bu neticeye vannak için geçen u - tıklan takdirde hem bu kü_çük Türk 
yulur. Halbuki ben bu meselenin kim- le, büsbütün çapraşık bir şekle girmiş- zun mücadelenin daha düne ve hatta memleketini Türk olarak şenlendir -
se taratından duyulmasını istemiyo- ti. bugüne aid hikayelerini hep hatırlarız: mek, hem de orada yaşayan ekalliyet -
ı um. Ben yaralanmı kendim tedavi e- Koca bir müşirin damadı ve hünkar Suriye ile Fransa arasındaki muahede Jere mes'ud bir hayat temin etmek işi
derim.- dedi... Yarası, ehemmiyetsiz- yaveri bir genç; Maslak sarayının du- imza edildiği sırada, birdenbire Tür - ni pek güzel başarabilirler. Şu dakika
di. İlk iki üç gün kendisi de iyi idi. Fa- varları dibinde yan parçalanmıı;. bir kiyeden bir ses çıktı: Hariciye Vekili - da bütün Türkiyenin kalbi onlarla be
kat sonra, birdenbi~e ~ir ateş geldi. Ya- halde bulunuyordu. Sonra da ~a;ayın ~~ bir Avru~ se~ahatine çıkar~en, raber~ir, onlara rnuvaffakiyet ve saa -
rasının etrafı da sırnsıyah kesildi. Biz içinde, meçhul bir sebeble yaralanmış Turk ~emcınslerıne, gazetecıle - det dıleyor! 
cTahir paşaya haber verelim. Doktor olan bir tüfekci zabiti sessiz sadasız ö- rine, Iskenderun için Fran - * 
getirtelim .. » dedik. O, gene kabul etme- lüp gidiyordu. (Arkası var) sanın yapmış olduğu taahhüdü ha - Hataylılara mes'ud bir istikbal va -

HAYATIMIN 
En Büyük 

HEYECANI 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

tırlattı ve eski bir taahhüdün yerine deden yeni nizamlar ilam esnasında, 

Tenvirat vergisini getirilmesi zamanı geldiğini haber ver- gözlerimizi bir kere de şama çevirme-
di. • liyiz. Şam, bu hadiseyi belki de bir hay 

Ödemigen mahalle Derhal etrafta akislerini yapan bu li hüzünle seyrediyor, fakat bizce bi -
(Bll§tarafı ı inci sayfada) ses, bir müddet sonra Türkiyenin ve Jakis bu hadiseden dolayı memnun ol-

bulunmaktadır. Haciz kararı yakında Hatayın müşterek bir davası oldu ve malıdır. 
mükelleflere bildirilecektir. İstenilen pa- bu dava muayyen ve vazıh ifadesini Kendisi henüz müstakil olamıyan bir 
ra da iki bin liradan biraz fazladır. bulmakta gecikmedL Türkiye Hatayın bir Suriyenin küçük bir Arap ekalli -

Bu hususta belediyeden şu malılmatı istiklalini istiyordu. yetine istinad ederek Türk olan Hatayı 
aldık : Türklüğün bu davasına karşı bir ta- kendi hudutları içinde tutmakta ısrar 

c- 937 senesi tanzüat vergisi için büd- raftan Suriye ve diğer taraftan da Su- etmesi beyhude ve lüzumsuz bir hata 
ceye aso.OOO, tenvirat vergisi için de riyeden daha fazla kral taraftarı olan idi. Suriye için en güzel siyaset, Tür -

220.000 lira muhammen varidat konul- Fransa, şiddetle itiraz ettiler. Fransa- kün hakkını Türkiyeye verip kendi is-

t B rgiler· Aguv sto nın elinde bulunan Suriyeye değil, biz tiklal davasında Türkiyenin dostluğu-
muş ur. u ve · s ayı sonu ve ed Tü. k" . b k d" · · .. v. · 
k• 1 ayı sonu olm k .. "k" zat Fransaya hitap en r ıye ıse u nu en ısının yanında gormegı temm 

anunuevve a uzere l ı .. k . . k kt· N"t k. .. d h 1 
t k ·ıı 1 Evvela mükell f t bligat devletle sıkı bir muna aşaya gınşme - etme ı. ı e ım, bugun, bu avayı a 
a sı e a mır. e e e ·· t ı k · i.kt · ·ı 

1 . müddeti · · d . t . ten çekinmedi. Ve mus eme ecı un - lett en sonra, artık Sunye ı e ara -
yapı ır, vergı ıçın e ıs enır. . .. l div• b" d h" b. 
M ·ad t · haciz yolun "d"l kt surun kuvvetle koruk e gı uzun ır mız a ıç ır mesele kalmamıştır. Ken 

u e geçınce a gı ı me en 'h t b""f' d " • b" "h k rd rV• il bav 
başka çare yoktur. Bizde eski bir zihni- mücadeleden sonra, nı aye ~un ~u ısın~ ~zun ır tarı a eş_ !gı . e. ...g 
yet vardır. Mükellef vaktinde gelip para- kavemetlE:_r:i yenerek Ha~':. ~len - lı ol ~gum.u~ _bu memleketın ıstiklal 
yı yatırmaz. İşi son kerteye bırakır. Bu nin istiklal haklannın bütun dunyaca ve selam~tı ıçın bundan sonra her za-
dcfa da öylE> olmuş olması muhtemeldir.> tanın~~ını temin. e~i: . man Surıyenin yanı. baş.~da ~-ul~~-

B. t aftan bu malumatı almakla be- Bugun Hatayda ılan edılecek olan ya hazırız. Bu, Surıye ıçın buyuk bır 
ır ar . b" b da k t Ş l . .. 

ata noktalardan tahkikata girişmişlerdi. üç merasim gününde 'adi bir pud~ 
ıFakat bir hafta mütemadiyen devam e- ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
den bu tahkikat neticesinde, müsbet Pudra, cildime parça parça yapışı
hiçbir şey elde edememişlerdi. yor ve yüzüm cmakiyajlı> bir fek.il 

İşte bu sırada, Yıldız sarayında, ga- gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
.rib bir ölüm hadisesi işitilmişti. Arna- sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

raber diğer taraftan istenilen para iki bin rejım, işte, uzun ır sa ır n sonra azanç ır. am vatansever en, gun 
lira kadar olduğu halde bu kadar az bir böyle çetin bir mücadelenin mahsulü- geçtikçe bu haki.katı elbet daha iyi an-

dür. Bu rejim, Hatayı müstakil bir lıyacaklardır. Muhittin Birgen 
borcu 8-9 yüz mükellefin nasıl olup da ö- ------· • ...__ , .. __.,, 
deyemediklerini anlamak üzere mahalli
ne gittik. Hemen hemen hepsi kazancı 
kıt insanlardan mürekkeb olan ve mü
him bir kısmı da evlerinin bir kısmını 

içinde 
hanının 

600 nüfus oturan 
tahliyesine karar 

Valide 
verildi ~rud tüfekcilerden biri, bir hafta kadar ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye- kiraya vererek geçinen bu mahalleler 

süren hastalık neticesinde vefat etmiş- ni ve tamamen görünmez bir pudra halkı evlerin artık hemen hiç kira getir- (Ba.n11rafı ı itıd sayfada) Zarında ıkametgah olarak otun.dmaktay-
ti. Bu öltim hadisesini haber alan Ab- kullanmağa başladım. Beni görenler mcdiğini, bu yüzden borçlarını ödeyeme- odaları da, 50-60 kadar İranlınındır. Ha- sa da, sıhh~ mahzurlara gÖTe yeni gelen 
ıdülhamidin içine birdenbire bir şübhe şaşalıyordu. Çünkü ben artık ayni de- diklerini, vaktile ev kıymetlerinin had- nın içerisınde bir cami, 2 bakkal dükkl- emir üzerıne bu odaların ikametgdhtan 
girmişti. Derhal tüfetcibaşı Tahir pa- ğildim. dinden fazla olarak takdir edildiğini, bu nı, 1 kasab, 2 aşcı, 2 kahveci, 10 çuvalcı, tecrid edilmesi tahtı kaTaTcı alınmqhr . 
.ıı:ayı huzuruna çagv ırarak şöylece istic- sebeble ı·stenen vergı· iml · '"d k ·· · d -ı · ı f ~ ve res erın o e- 1 umaş utüleyen silin ir ato yesı, zar Bu odaların en son ikinciteşrin nihayeti-
.vah etmişti: me kabiliyetlerini aştığını söylemekte- ve kağıd atölyesi vardır. Vakfiyesinde, ne kadar tahliye edilmesini, tahliye edil-

- Mülazim Nezir ağa vefat etnUş, d. ı c ır er. Çinili edid Valide Sultan Vakfı kaydı mediği takdirde kanunun ve1'mif olduğu 
öyle mi? .• h -ı -R·. ·-A-· .

0
.. -v-o 1 mevcuddur. Çok eski bir mizisi olan bu salahiyete istinaden zorla çıkan?acağı bil-

- Alla , sana ömürler versin, şev- h h d b · 
meş ur an a uzun zamandan erı otu- dirilir.> 

ketlim ... Evet, vefat etti. b ka 
ranlar, u rarı hayretle karşılamışlar Bunun altında da, odabaşılık mührü 

- Neden vefat etti?.. BugUnku·· ve hiçbir hareket, itiraz ve saire yapma- var. Bir iki gündür de, belediye polis ve 
- Eh .. ölüm, Allahın emri değil mi?.. progr81W dan, müddetin bitmesini beklemeğe baş- komiserlerı gelip bize tebligatta bulun-
- Evet, amına.. yani, hangi hasta- 29 TLL ı•--ı- .. 1 d Dü" v ı .1&111e ""l'l .... ım Pa1:arteei lamıg'ar ır. n alide hanına giden bir muşlardır:'" Bu han, stanbuldaki hlçbi~ 

l.ıktan. Öıı.a• •--'-llt:s TAN BUL muharririmiz, handa muhtelif kimselerle lıana benzemez. İçerisi, gördüğünüz gibi - A, efendimiz, meşhur !~elamdır: •• ...,....... t E 
ba v bftı.__ 12.30: PlA.ır1. ""'-it musı ... •-ı, 12 ....... Ba•a- konuşmuş ur. n evvel konuşan hanın '-'ağlı boya, temiz, bütün ihtiyaçlara el-Ecel geldi, cihane, ş agrısı cı.ıld(le. .. -.... .. ıu IUOI "" • od b Abd " 

d.is, 13.05: Plltıa Türk mu.stltlsl, 13.SO: Muh- eski a aşısı ülhalik fUDları söyle- verişli, hamamlı, duşlu, mutfaklı daire-Tahir paşanın hali ve cevabları, Ab- A 

tlif pl.k neşriyatı. miştir: ıerden mürekkebdir. Hiçbir pialili de dülhamidi büsbütün şübhelendiM"ni.,_ Pudra aleminde keşfedilmiş en bü- ...... n--' y · od b M 
-·~ ..._.. "'P•Y&tı: - enı a avı ehmed, kiracılarla yoktur. Zaten, gelen doktora, bu daire ve 

ti.. yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 18,30: Tanburi Cemil: Plakla, 19: Çocuk geçinemedi. Bunun üzerine kiracılardan odalar gösterilınemi.,tir. Bir iki haraıb, 
- Pek iyi anuna, Nezir ağa bir haf- ve istimal hakkı büyük mali fedakar- tiyatrosu <Aralan öldü) 19 30· Konferans . ' ~ 

ta kadar hasta yatmış.. lıklarla hemen Tokalon müeasesem ta· All KA.m.11 Akyüz (Çoc~ ıe'rbİyesn, 19.55: bırçoğu ona para vermemeğe başladılar. oturulnuyan, penceresiz oda gösterilmiş-
- Evet. Öyle Oldu. Borsa haberleri, 20: Rıfat ve arkadaştan ta- Mehmed de kızdı. Hanı kapattırmak için, tir. Şimdi biz, bütün handakiler, mJıht bir 

rafından satın alınmıftır. Şimdi Toka- hh'd' d"y ihba da rafından Türk muslld.st •e ballt şark.ılan, gayri sı ı ır 1 e r bulundu. Bir heJetin gelerek handa keşif yapmasını 
- Kendisine, hangi doktorlar baktı? lon pudrası namile ve hergün daha 20,ao· Hava ra 2 ö n ..... tara d k ld" D kto · poru, 0.33: mer ~ - o tor ge ı. o ra, camün altında ve istiyoruz. Eğer sıhhi mahzuru vara. bi~ 
- Doktor istemedi. taze, daha nermin, daha güzel görü- tından arabca söylev, 20,45: Belma ve arka- yukarıda oturulmıyan birlr .... oda var· 
- Nasıl olur? Maiyetinde bulunan ııünüz. daşları tarafından Türk mustldsl ve halk ' österer k ~ ' de camınızı sokakta bulmadık ya .. elbette 

bir hastayı tedavi ettirmek vazifen de- pm---------------.. şarkıları, (Saat ayarı>, 21,15 : Radyo fonlk harab. ~n~arı g e handa oturul- kendiliğimizden çıkmak isteriz. Tekrar 
w S O N M O D A opera stüdyo orkestrası. retakatue: Samson maması ıçm rapor aldı. İşte nihayet bu rica ediyoruz. Bu vaziyeü yazınız. Eğer 
gil mi idi?. ve Dailla, 22,15: AJana haberleri, 22,30: Lon- karan verdiler. Halbuki, bu han havadar, sıhhi mahzuru varsa ve tahakkuk bile bf-

- Ne yapayım? Bu adam, çok inadcı dra artistlerinden Matmazel ~~~ konseri, güneş. alır, birçok hanlara nazaran çok ze bir müddet mühlet verilsin ki. ~vaf 
idi. Kaç defa arkadaşlanna söyledim. RENKl;.ERDE 22,50: son haberler ve ertesi gunun progra. temiz ve sıhhi bir handır Hatta t~tan h l k l Ben. bltdiıw-

1 D<lkt t• · bak mL • • . , ı. • - ,yavaş azır anıp çı a ım. ım 5 u ... 

r or ge ırm, tırın diye emirler bulda tüo salgınken burada bır tek tıfo bir şey varsa, bu mesele, Ori odabap ara-
._verdim. Kabul etmemiş. «Ecelim geldi yeni Ven Us Rujları l vak'ası olınadı. .. . sındaki ihtilaf ve geçimsizlikten çılamf-
• ise, ölürüm. Doktor istemem. demiş. ngi//z hazine Muharrirımiz, Abdulhalikten sonra, 

Abdülhamidin aklına ilk gelen feY, Mllsle-fiları g/ltl handa 20 senedir bakkallık eden Ahme- tır. 
b dam h h V Muharririmizin etrafını saran han sa-u a ın er angi bir maksad uğ- Evvelki gu··n Ankaradan ıu>hrimize gc- din oturdugwu dairede ve han avlu kapı-

d h · 1 · lrn r kinlerinden büyük bir kalabalık da: ı run a ze ır enmış o ası idi. Sarayda len ı"ngiliz hazine ınüsteşarı Valey ve sında, Asmaaltında Yütiş kanaveçe fab-
"' d h" ı · · A - Emir Arslan doğru diyor. Hepi.mis .,uır a amın ze ır enmesı ıse, -"'l.bdülha- kredı" dairesi reisi Nn·--n dün ft t,..,amki ,-ikası sahibi Edir Arslan, Debistanı fra-

" d" h d h a·· uuw ~ aynı vaziyetteyiz .. aman yazın .. diye E-mı ı ev am an ev ama uşürecek bir ekspresle Londraya hareket etmi~lerdir. ııiyan'da Farisi muallimi Firuza Men, 
ı "d' v mir Arslanın sözlerine '"ürak ve teyid mese e ı ı. bakkal Ahmed, handa kahveci Muhtar, .o.v 
P k • ı" · t etmişlerdir. - e a a, paşa .. sen gı . c y . . ı 43 senedir handa oturan papakçı {kal-

Dedikten sonra, bu meselenin el al- 1 CDI neşnyat pakçı) Hüseyin, 46 numarada kahveci A- Hanın tahliyesi için verilen mühlet, .. 
t d t hk.k' · b b ı rın akşanı bitmektedir. ,. ın an a ı ını, esva cı aşı sın.et 1'ta 8eaai 

00 
li, 52 numarada aşcı Mehmed Hüseyin, 

beyle o zaman gidiş müdürü olan San- şairle:b~~uharrlr =~e:ııı :_~~fın~ 20 senedir handa oturan ve ifliyen çuval-
sar Mahmud efendiye havale etmi§ti. ORANJ, MANDARİN, RUBİ, dan yazılml§ küçük bir eserdir. Eminönü cı Mehmed Ali, 30 senedir 21 numara.da 

İsmet beyle Mahmud efendi, birer KAPSİN, PURPUR VE KIRMIZI Halkevl neşriyatı olarak basılmı§tır. oturan Hasan, ı numarada qcı Hacı ve 
po1is hafiyesi gibi, gizlice tahkikata lrealtlerde her simaya ya:raşa11 \re Lc*.man Bek.im - Dokt<ır Hafııız Cemalin daha birçok han sakinile konuşmuştur. 

Enternasyonal sendikalari 
ile Sovyet sendikalan 

arasında anlaşma girişmişler ve ölen tüfekci Nezir ağa- ya"''°"'n VENOS RuJ"ları reı.'~m çıkardığı bu halka mahsul tıb mecmuasının Bunlardan Emir Arslan handa oturanla-
k d 1 d .. v -r ~ 18 ıncı sayısı intişar etm.tştlr. . . .. ' 

~~ ar a aş arın an şunu ogrenmişler- fiatma satıp çıkarılmııtır. Çok Matla - Muğla Haltm tarafından ayda ra derdlermı şoyle anlatm1§br: ' Moskova 28 - Havaa muhabiri ~ 
sabit ve cazibeli ve şayanı tavliye bir çıkarılan bu kültür •e halkıyat mecmua- - Kırk sene evvel İstanbul& geldim. O diriyor: 

- Nezir ağa; vefatından bir hafta sının 9 uncu sa}'l3ı çıknuftır. valdttenberi bu handa otururum. Ne bir Enternasyonal send'iblar feden.syo. 
evvel, ortalık karardıktan sonra saraya bu yeni VENÜS Rujlarını muhak- IONYA - Konya Halkevlnln ayda bir neş- defa hasta oldum .. ne de bir hasta olanı nu ile Sovyet send.ikalan delegeleri .. 
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geldi. Doğruca odasına girdi. Sol me- kak tecrübe ediniz. redllen bu kültür, tarih n halldyat mecmua- gördüm. Bu ayın 24 ünde, odabaşı Meh- ,ı-asında dünkü anlaşma ~ atılan tan 

· ·· · d l "eli Fak t z d &ının 11 tncl sayısı çık:mı§tır. d h . . ,__4 iki. araf mesı uzerın en yara ı ı . a yarası, Nureddin Evliya a e TARİHTE maEMh> _Tahir Harlml ta- me , yazı an:sinın camın~ bir AC&ğıd ya- a?ım, t merkezi teşekkillleri • 
derin değildi. Niçin ve nerede yaralan- Müessesesi, İstanbul rafından yazılan bu kitab Edremid Halke pıştırdı. Bu kağıd aynen ŞQyle yazı · luıun:ua....hll.ıoı...--._...__ __ 
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BiR BAYANfN 
AŞK VE 

GÜZELLiK 

RÜYA9sı 

ESANS, LOSYON 

PUDRA, SABUN 

L.T. PIVER PARIS 
PAAFÜMÖRİ L.T. PİVER lstanlıul Şubeli. 

Osman Bev. Ahmet Bey sokak Nı. 66 İSTANBUL 

>- Ci~din:zdeki lekeler 41 
Güzelliğinizin aslını berbad etme~in 

Yapılan bu bir sürü eziyet ve fedaharlıklara katlanmak neticesinde: hiç 
bir şey yapmamak demektir. Buna mukabil 

KREM PERTEV 
ile yapılacak muntazam bir kaç masaj size göz ile görülebilen bir taravet 
bahşeder ki, •KREM PERTEV, in yarım asırlık mazisi ve bugünkü 

~ meftunları bu sırrı çok evvel görenlerdir. ~ 

Şirketi Hayriyeden : 
' Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 1 Dkkinun 937 Çarşamba sa-

bahından itibaren tatbik edilecektir. • ____ ... _r 

Kış geldi, N E Z, L E den korununuz? ı 

Nede • Grip ve bunlardan doğacak vahim, tehlikeli hastalıkların 
önüne geçmeniz ancak G O M E N T A L kuUanmakla 

kabildir. Her eczaneden ısrarla ll1'8yınız. 

,REVUE eaatıarı terakkıyab fennlyenln en~ 
eon tcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
' 

'Baat&nın buaünkU tekl.mUI halrı 

ao ••n•llk tecrQb• netlce•ldlr: 
Modeller en son ve zarif teklldedlr. 

REVUE: aaatıan tanınmıt aaatcııarda 
satılmaktadır. 

u-ı ....... 1 letanbul, ~..,.. T .. Mft, lllrtnoJ kat 22. 1 Telefbn 1218&4' 

BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJİ e 
ARTRITIZM • ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DİNDiRiR 

meşhur 

MUHiDDiN HACI BEKiR 
Akide 60 ı Fıstıkh lokum 120 kurut 
Bayram ,ekerl . 80 Kaymakh lokum 120 ,, 
Satış yerleri : B A H Ç E K A P 1 - B E Y O G L U - K A R A K Ô Y - K A D I K Ö y 

Taşradan sipariş için: AL 1 M U H i D D i N Bahçekapı, İstanbul 

KÖMÜR 
SOBALARI 

S A T İ E 
de 

VERESİYE 

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz meyva bahçesi için ücretle tecrübeli bir meyva bahçıvanı ustası 

alınacaktır. Matlub evsafı haiz olanların evvelce çalıştıklan yerlerden aldıkları 
vesikalarla beraber Halkalıdaki Mekteb Müdürlüğüne müracaatları. ,7995, ' 

biri 

' ( 

Üsütmenin, Grip, Nezle, Bas ve Diş Ağrılarının Kat'i ilACI KESKiN KASELERiDIR. 
Bahçekapı 
SalibNecati 
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Kmklık, esnemek ve rahavet 1 Hastalıklann piştandır, fakat onları · 

ile karşılayabilirsiniz r 

GRiPiN 
Radyolin müesseselerince hazırlanan 
ve Türk kimyevi müstahzarlarınm en 
muvaffaklarından biri olan o Hacdır 
ki vücudü nezle, grip, bronşit hasta
lıklarına karşı kale gibi müdafaa 
eder, harareti süraUe düşürür ve 

bütün ağrılan geçirir, 

ic•bında günde 3 k••• ahnebllir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ı&rarla 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

Eskf HA YDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarını ziyaret ediniz. 
Mobily.:ı hususunda cEMSA-
Li ARASINDA• en iyi ve 
zengin çeşidler bulacaksınız. 

SALoN YEMEK ve YA -
1 

TAK. ODASI takımlarını 
HER YERDEN İYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİATLARLA te -
darik edebilirsiniz. 

-·"'!'"'!"'---...,...--·~· ..... -...-... .__..._ 
r 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahiı. 400 lıuruı 
ikinci •ahil• 250 » 
Oçüncii aahile 200 » 
Dördiincii .ahüe 100 >» 
iç 11Glıileler 60 » 
Son wJ.il• 40 » 

Muayyf!ll bir müddet zar!mda fazla• 
ca mikduWı ilin yaptır:ıcaklaı· aynca 
tenzilatlı tarifemizden i&tifade ed~ 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bir tarife derpiş 

edilmiıtir. 

Son P<istafın ticari lliıılarına aid 
i~ler için şu adrese muracaat edil· 

nıelidir : 

lıiacılık JtoUekül Şirketi. 

hlU'amanzade llan 
Ankara caddesi 

L----- .---------------~ _____ , ___ ........................ ,..,.... .. .u.1 ••• 

Son Posta Matbaası 

Nep:iyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAuipLEBI: :A. .lkreM UŞAıKLlGIL 

VA • 
Dik ve sarp çıkışlı Ulu

dağına tırmanan acemi bir 
dağcının otele gelir gelmez 
ellerini hohlıyarak soracağı 
ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir 
dağcının hiç bir zaman böy
le bir vaziyet karşısında 
kalmasına imkan yoktur. 
Çünkü o, çıkacağı ger ne 
kadar dik ve uzun olursa 
olsun dainıa sırt çant.asında 
Tabii Kanyak bulundurur. 

Tabii Kanyak yalnız 
Uludağında kullanılmaz. 
O, rütubetli ve nemli yer
lerde soğuk algınlığına kar
şı en iyi bir te<l:birdir. 

Daima soğuğa maruz ka
larak çalışan bir aile baba
sına akşam eve döndüğü 
zan:an sunulacak en iyi 
şey, bir fincan çaya karış
tırılmış bir kaşık Tabii 
Kangaktır. 

canız Vllrdw. 

Evereedı maıtcuı bir 


