
J 

(BU_gDn fO 
•• zO HALKIN GO 

HALı~IN KULAGI 

HAL KIN D i L 1 

Sene 8 - No. 2636 Yazı ~lerl telefonu : 20203 SALI 30 - İKİNCİTEŞRİN 1937 İdare işleri telefonu : 2020.1 Fiatı 1 kurut 

Halayda yeni rejimin ilön·ı gü.nü Londrada dün 

k 1 b. b .. .. ld konuşmalara 

r 
an ı ır _ ayram gunu o u başlandı 

Bayramı tesid için toplanan halka süngülerle 
lıücum edildi, taklar yıktırıldı, 12 Türk yaralandı 

İngiliz ve Fransız 
Nazırları tam 

8 saat konuşdular 

F ansa hükUmetinden buna sebeb olan 
cüretkir memurlarının tecziyesini istiyoruz 

Fransanın miJli hududlara 
dokunulmaması şartile 
Almanyanın müstemleke 
taleblerini kabul edeceği 

söy !eniyor Türk vatan ve vicdanında aksi tesirleri çok büyük olan bu hadise, mahalli memurların bir 
gayretkeşliği mahsulü değilse, Türk-Fransız münasebatına tesir yapacak bir mahiyet alabilir 

-
Yurd a Hatay Bayramı l 
Hataylıların Özyurdlarında kutlulayamadıkları yeni 
rejimin meriyete geçdiği tarih, ana vatanda coşkun 

merasimle tesid edildi 

, Dün şehrimizdeki Hataylılar, Hatayda 
reni reji~in mer'iyete geçtiği tarihi kut-
1ulamak 1..ı ere, cHatay Erkinlik cemiye-
b nın Emınönündeki binasında toplan • 

ınışlardır. 

-
Başvekil son 

seyahatine dair 
bir rapor hazırladı 
Ankara 29 (Telefonla) - Başvekil Ce

lil Bayar, şark ve cenub vilAyetlerinde 
yaptığı son seyahate dair bir rapor ha
zırlamıştır. ------
İstanbul Sinemaları 

kapanmak 
tehlikesinde 

On altı ve daha küçük yaşta bulunan 
çocukların sinema ve tiyatrolara girme
leri yasak edilmesi etrafınd~ yapılan ka
nun teklifinin, encümenlerde muvafık 
görülerek tasvib ve meclı~e sevkedilmesi 

1 

şehrimizdeki sinemaların mühim bir 
kısmının ekser müşterisini çocukların 
teşkil etmesinden dolayı sinemacıları te
laşa ve endişeye düşürmüştür. 

Deyo!lunda Hatay, Cumhuriyet, Al • 
kazar ve Şık~ İstanbul tarafında Hilfil ve 
Ferah sinemalarının gedikli müşterileri 
bilhass3 çocuklar olduğundan, bu sine -

Celal Bayarla arkadaşlannın devlet dairelerinin 
vekaletlere taksim ve siyasi müsteşarlar kanununun 
tadili hakkındaki kanun teklifleri de kabul olundu 

• 

Evvela, Hatay Erkinlik cemiyeti reisi 
doktor Abdürrahman Melek güzel bir nu
tuk soylemiş, ve toplantıdan sonra Tak • 
sim Cıbidesjne gidilerek bir çelenk kon • 
muGtur. 

Be1106lu Hatkevbıde dün gece mıtuk 
ıöyliyen Hataylılar 

malar müşterilerinin büyük bir kısmını Meclis topl antı 1ialinde 
kaybedecekler, demek oluyor. Maamafih Ankara 29 - Kamutay bu.,.,; Hil · k·ı· · 
d•V • • • a-n mı l t atı esasıyc kanunun 44 47 48 49 50 

uzer sınema sahıblerı de bu mesele kar- Uran'm ba§kanlığında toplanarak CelAl 61 ~ . . ~n 'V• ' • .' ' • (Devamı 10 uncu sayfada) 
(Devamı 10 uncu ıauJada) Ba.r.ar Ye :152 arkada§ı tarafından te§ - ve :~~v:1:ı~d;~e~~~~ s~~:!~~mesinı 



Her gün l Resimli Makale: ----------,--X Saadet gol/arı.. X 

Bugünün en büyük 
Hadisesi: Fransanın harb 
Sonu siyaseti çokmüştür! 

- Yazan: Muhlttln Birıen 

Ş 
u dakikada dünya vaziyetine ba

kılacak olursa, en kötü şartlar 

içinde bulunan memleketin Fransa oldu
ğunda şüphe edilemiyeceğine inanmak 
lazım gelir. 

Kendi silAh.ile kazanmadığı bir mu • 
zafferiyeti, bir avdan bin post çıkar -
mak isteyen bir genişlikle istismar eden 
Fransa, Versailles - Versay - muahede -
ll1ıi imzaladığı günden itibaren bugün.lı;.ü 
va1.iyeti bazırlamıya çalışmaktan başka 
b ir şey yapmamıştı. cRüzgar eken fırtı
na biçer!> diye Fransız hikmeti, Versail
lesde ekilen şeyin bir rüzgar değil, bel
ki de başlı başına bir fırtına olduğunu 
farkedecek kadar basiret göstermiş de -
ğildir. Bugün, o basiretsizliğin cezasını 

çekmek zamanı gelmiş olduğunu söy -
!ersek, mübalağaya düşmüş olmayız. 

* Hitler Al.manyası doğduğu güne kadar 

Aşk ekseriya hiçbir muhake:me eleğinden geçmeden bır
denbire doğar, dostluğu tesis eden ise zaman, tecrübe, itiyad
dır, birincisinin doğumu gibi ölümü de çabuk, ikincisininki 
ise geçtir. 

• --

Esasını nşktan alan izdivaç bir tali, dostluktan alan izdivaç 
ise alelade bir ortaklıktır, tam saadeti ancak aşkın ve dost
luğun birleştiği rabıtalarda bulabiliriz, e~Ia tam;yalım, 
sonra sevelim. 

!~;::ıyb::01~~::!i;:d:~:::~ -::(~===s====o====z======A=::::=lfSl~~=A~===s====o==N~===o===A="====::)~ 
Fransa, o zamandan itibaren artık Avru- ~ 

pada müstakil bir siyaset sahibi olmak - ~----------------------------------------------tan çıkmıştır. Dev gibi nüfusile, yüksek 
ilini, san'ati ve tekniği ile, bir kaç sene 
içinde baştan başa bir harb fabrikası ve 
harb makinesi haline gelmiş olan Alman-

Bu adamı 
1'anıdınız mı ? 

•--....... ~~~--------------· 
HEff GüN BiR FIKRA 

Tablalı sigara 
Ağlzlıkları 

Söz ün Kısası 
-

Yazı Çok Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

Suriyede Fransızlaı ın 
Teşoı t ile yerger 
Grevler yapılıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
na ile gözden geçirilmişti. Halle, bü • 
yük bir sevinç içinde birbirini, btı 
mes'ud günü idrak etrr.iş olmasından dQ 
layı kutluluyordu. 

Bu kalabalık, program mucibincG 
bayrama resmen iştirak edecek olan 
hükf.ımet konağının karşısına gelince 
hayretten duraladı . Fr:msayı temsil e
den memurlar bayramm kutlulanmı .. 
yacağmı bildirdiler ve halkı Antakya 
müddeiumumiliğinin kapısına yapıştı" 
nfon bir ilanı okum.ağa davet ettiler. 

Bu ilanda Sancak rej iminin ilanı mil 
nasebetile Türk unsurunun yapmaya 
teşebbüs ettiği bayramın memleket a .. 
sayışi noktasından menedilmiş oldu~ 
ve bayramı kutlulamağa teşebbüs e ., 
deceklerin şiddetle cezalandın.laca~ 
bildiriliyordu. 

Bu sırada mahafü idarenin jandar .. 
,ma kuvvetleri halkın önüne çıktılar~ 
Bunlar ara3ında, Halebdım, şuradan·• 
buradan getirilmiş Vatanı teşkilatın~ 
mensup Araplar bulunduğu görülüyor~ 

yan ın karşısında, Fransa varlığını mü - Kaçamaklı cevab 
dafaa edece~ siyasi sisteminin birer bi- Yeniçeri a.ğasile, kızlar ağası bir Bunlar, süngü takarak şaşkın vazio 
rer parçalan ığını gördü. Bunun için, la -tte bulunan halk kü"tles:ı·nın· u··zeı·ın· ~ 

du 

·· d f ed k 1ru tl gün kontL§Uyor rmış, kızlar ağaın: .r - • ., 
kendisini mu a aa ece vve eri ge- - HaZ1·eti Adem cennetten kovul- hücum ettiler ve 12 masum Türkü •,ah~ 
ne haricde aramıya mecbur oldu. Bir eli- illice yaraladılar. 
ni, eskisi gibi, Rusyaya ve ötekini de gene duğu zaman elinde kabak vardı. r 

eskisi gibi, İngiltereye uzattı. Fakat, mil- Demi§. Yeniçeri ağası ta.shih etmi§: Bundan sonra evlere asılan HataY, 
li Fransa Rusya ittifakına muhalif idi ve - Hayır, eli.nde kabak yoktu, prasa bayrakları cebren içeri aldmldı. V~ 
bugünkü İngiltere de, eski müvazeneyi "aTdı. tehrin her tarafında kurulmuş olan 
eski kuvveUerile tutabilecek vaziyette Münaka§a uzamış, şeyhülislama. ıor- taklar birer birer yıktırıldı. Antakya .. 
bıilurunuyordu. Japonya Uzakşarkta ha- mıya karar vermi§ler. Ne kı.zlar ağa- da çıkan biricik Türk ~azetesi cYeni 4( 

rekete geçince, Rusyanın Fransaya ve - ıını., ne de yeniçeri ağasım darıltmak gün:. de kapatıldı. 
recek kuvveti ve yardımı yarıya indi ve btemıyen şeyhülislam kaçamaklı bw İşte heyecanla beklenen Hatay baY,"ı 
İngiltere de, yeni tehlikeler ve endişeler cevab vermiş: ramı, Antakyada böyle geçti. 
içinde, Almanya ile daha fazla mücade- - Ha...-reti Adem cennetten kovul- : Ulus muhabiııiııi.n verdiği tafsilat 
leden vazgeçmeğe taraftar oldu. duğu zaman bir elinde kabak, öbü,· Aııkara 29 (A.A.) - Ulus gazeı 
Arkasında yumurta küfesi tqımıyan elinde de PTasa vardı. tesıtlllı sureti mahsusada Hatay hu "' 

İngıliz siyaseti, bugün, siyaset umman - • * duduna gönde::-diği muhabiri gazete 
ıarında oıan diplomasisine bir .a1aban - Allıolle çok yaşamalı sıne şu telgrafı vermiştir: 
da!• kumandası veriyor. Nereye gı"ttiği- Gördü~~ ... üz.-kilde tutturulmmı bir Dünden.beri büyük istiklil hayra• Arasında münasebet s~ .- ~ 
ni, sancağa mı, iskeleye mi döndüğünü şu Amma da sual diyeceksiniz, biraz da tabla sayesinde, küller artık yere dö .. mına başlıyan Hatay dün gece den~ 
dakikada henüz kestiremediğimiz yeni cehaletimize bıyık altından gülerek: Hersek köylülerinden bir kadın ge- külmez. Bu suretle titiz ev bayanları da bilir ki, en eşsiz tazahürata sahne o] 
İngiliz siyaseti, Fransa ile olan elbirli • _ Tanımaz mıJUD, Amerika cumhur - çen hafta doğumunun 11 7 nci y1ldönü- sinirlenmeZıer. Tabla alominyomdan ya- muştur. 
ğ~e ne .. der~ye ka~ar sad.~kat g?.ste .. - reisı Rootıeveltin profilden çekilmiş bir münü kutlulamıştı.r. Gazetcilerin sor- pı~ıştır. Ve çok revaç bulacağı tahmin Bugün öğleden evvel tören yapı • 
nrse gostersm, Pans bugüh muşkül mi. Artık bunu da bilemezsek.. diye - gusuna karşı uzun ömürlülüğünü ınem edılnıektedir. lacağı ilan edildiğinden Antakyada bU<ıl 
mevkided~. ~manyaya bir §eY verilsin ::siniz. Fakat, yanılıyorsunu, aziz oku- leketinin cŞilvoviç» denilen arık rakı- • lunmak ve öğleden sonra İskenderunıa 
veya verilmesın, Almanya .muvakkaten yucular. Bu zat Roosevelt değildir. A - sından ikide birde birkaç kadeh içrneği Hındistanda dul kadınlar da gitmek üzere bütün İskenderunlula~ 
sussun v~ya susma~~· dünya sulhu mu- merikada Massachussette'de oturan bir ihmal etmedi~. e atfettiğini söyıemiş- 1 b "l kl ve Türk köylüleri şehre dolmu.şlardır, 
vakkat hır zaman ıçm kurtulsun veya göz doktorud .,._, d B ·aas'dir. t ' gın evıene l ece er Fakat haftalardanberi jstiklal bayranu 
k tu1m . . d _. ur. 1lWll e rı- ır. ı H t T k1 . ı..-

ur asın, Fransanın vazıyetı egış - Hindistanda büyük bir ıslahat yapıl- için susamış o an a ay ür enne ınr 
· kül. ak ta aktır Yugoolavyanm Radenkoviç kasaba- ba • k ·· ·· ıdü v Hata ı ı 

mez, muş .. atı anc ar c . /kı" mı·delz" 11.ısırlı adam Bul . ta d h' t ed Marko mıştır. Bu lBlahat Farerıdok devletinde yram ço goru . e Y ı arın * lYI' sına garı.s n an ıcre :n ' ba~Iamıştır. Burada kocaları ölen dul ka- bayramına sed çekildi. 
Kendi kuvvetile on dönüm ziraat ya - londrada öldü Dimit~ef de ~ugünler~e . dogum~un nlar, kocalarının yakıldıkları ateşe Zaten Sancağa geldiğindenberi acemi 

pacak bir çütçi borç para ile ve çok ka - 120 ncı yılını ıdrak etmişti. Gaz~:ecıl~- atılırlar ve yanarlardı. Devlet reisi- diplomat mancvralarile Hatay Türkler!.,. 
zanmak hırsile yüz dönümlük bir ziraa- İki mideli insan, Mısırlı Hacı Ali, Lon- rin sorgusuna 11 1 lik kadının soy~ed:- nin yeni çıkan bir emirnamesile şimdi nin gözünü boyamak istiyen delege Ro-ı 
te kalktığı zaman, yahud da elindeki ser- drada ölmüştür. Hacı Alinin bu hususi- ğinin aksine olarak hayatında hıçb.:r erkeklere dullar ile evlenmek müsaadesi (Devamı 10 uncu. sayfada) 
mayesı ile üç iş başarabilecek bir tacir, yeti 20 yaşında iken meydana çıkmıştı. vakit alkol kullanmadığını ve ı:zun °- verilmiştir. Bundan bqka dullar ile ev
borç para ile yirmi iş çevirmeğe girişti- Bir gün Nil ırmağına düşmüştü. Boğul- mürlülüğünü alkol kuUanmamaga b.:>rç lc:nen erkeklere hüktlmet tarafından bü-
ği takdirde, hemen daima, iflasa malı _ mağa. ramak kalmışken kurtarılmış, fa- lu olduğunu söylernıştir. yük bir ücrtt de verilmektedir. 
kumdur. Bunun gibi, Fransada ödünç al- kat bu arada a ~dar çok ırmak suyu yut- Bu iki çok yaşlı Yugoslavı.n vaziyeti Du emirname Hindistanda büyük bir 
dığı kuvvetlerle, Avrupaya baştan başa muştu ki doktorlar hayatından ümid kes- Belgrad gazetelerinin alkolün uzun ö- hayret uyandırmıştır. Çünkü Farendok 
hakim olmak istiyen bir siyaset peşine meğe başlanışılardı. Hatta su ile birçok mürlülüğe tesiri olup omı,adığı lıaitkııı- ·devletinde dul kadınlar ile evlenmek pek 
düştü ve işte bugün bu siyasetin likidas- da balık midesine inmişti. Birkaç gaat da biı-çok mukayeseler yapmalarma ve- eski asırlardanberi en büyük günah ad
yon masasına oturmak mecburiyetinde soı1ta Hacı Alinin midesi boşaltılnu"?, kem- sile olmuştur. Fakat çok yaşamanın a!- c!edilmekte idi. Hindli papaslar hükfunet 
bulunuyor. disi de baygmlıktan kurtularak yemek kol ile bir münasebeti olup :>lamıyaca- reisinin kadınlara gösterdiği 'hu tevec-

Londrada, İngiliz diplomatlarının ince ğı her vakit olduğu gibi bu defa d:ı an-
1
cühde karşı şiridetle protestoda bulunmuş-

diplomatik formülleri savesinde belki de yemişti. ar ır. 
b k ,. v 0 kit d kt ı H .1. ıt ... · ·k· · laşılarnamıştır. u atı iikidasyon günü, muvakkat bir va o. or ar acı ~·ın ı ~ mı- --------
müddet için uzaklaştırılabilir, yahud za- desi ulduğunu keşfetmişlerdi. Bundan 
ruret ve emri vaki, bir takım formüller sonra Hacı AH saatler, sigaralar, sağ ba
içinde sakJanabilir. Fakat, hakikat de - lı.klar. mendiller yutmak ve gel'i çıltar~ 
ğişecek değildir. Fransanın harb sonu 
siyaseti iflas etmiştir. Fransa ne merke
zi, ne de şarki Avrupada hakimdir; Fran
sa, artık Rusyaya güvenemez; İngi~tere, 
Fransanın baş düşmanı ve ytgane uma -
cısı olan Almanya ile, yeni bir İngiliz si
' aseti lehinde konuşmıya başlamıştır. 
Demek oluyor ki, Fransız devlet adam -
larının 918 den 932 ye kadar kurdukları 
bütün siyaset binası, artık çökmüştür! 

Muhittin Birgen 

Bir lngiliz muharriri 
eserlerini yeni baştan 

yazıyor 
mak suretile bir takım numaralar yap
mak üzere muhtelif tiyatrolarda vesaire

Bemard Shaw, Shakespeare'in piyesde görünmeğe başlamış, hatta zengin bi-
lerini değiştirip yeni baştan yazmıya 

le olmuştur. .. kü" • ·1· 
ı başlamıştır. Bu suretle bugun ıngt tz-

Bu defa vefatile varislerine servetin-
den başka Rokfeller enstitüsünün tedki
katta bulunmak için satın aldığt cesedi
nin bedeli c.ılan 10.000 İngiliz lirasını da 

bırakmıştır. 

ceye çevirmiş olmaktadır. Mesela Cym
beline piyesinirı son 50 sayfalık perdesini 
15 sayfaya indirmiş ve Shakespeare'in 
yalnız seksen mısramı muhafaza ederek 
gerisini kendisi yazmıştır. 

lngiliz edibi We/les 
gençlerden şikô.getci 

Amerikada, bir sıra konferanslar 
verdikten sonra Londraya dönen, ma -
ruf İngiliz edibi Welles, intıba.lannı so
ran iflZetecilere: 

- Her yerde gençlik aranıyor. 55 lik 
kamil insanların yerine blı\'Ok 35 ya
şında veya o ayarlardaki gençlerin be
lediye reisi seçilmiş olduklarını gör -
mek insanda hayret uyandırıyor.. de
miştir. 

İSTER iNAN, İSTER İN ANMA! Yeni matbuat U. Müdürü 
çalışmağa başladı 

Dün bir hadiseyi tesbit etmek üzere eski gazete koleksi- Biraz sonra dün çıkan gazeteleri gözden geçiriyorduk. Bi-
Ankara, 29 (Telefonla) - Matbuat yonlanm karıştıny orduk, gözlerimize şu satırlar ilişti: risinde şu satırları gördük: 

_____ , .. ._ .. _ ... 
TAKViM 

İKİNCİ TEŞRİN 

Rumi ano 30 1 Arabl 11eue 
1353 1'56 

2 c!TettlD Resrnt ıene K=m 
17 1937 2S 

SALI 
GÜNEŞ Ramazan 
s. o. 
2 21 26 7 04 

Ôfle İkindi İFTAR 

s. 
7 

o. s. D. 
21 9 

Bayram namazı 
S. D 

zevaıı : T ii' 
Ezani : 3 08 

iMSAK 

S. D. 
12 S7 
s 2'> 

Yata 

D. 
37 

Umum Müdürlüğüne tayin edilen Si • _ Halicin, Kağıdhane deresinden gelen çamurla gittikçe - Halicin muhtelif yerlerinde batmış olan gemi enkazının 
nob Valisi Naci Dahiliye Vekaleti ile daha ziyade dolmakta o'.duğu &nlaşılmıştır. Temizlenmesi çıkarılmasına karar verilm:ştir. Bu işe evveli Halicin temiz- Lıtaııblll ı:~::d~dir İkinciteşr~· 
tema lanna başlamıştır. Birkaç güne için tedkikat yapılmaktadır. lenmesinden başlanacaktır. otuzuncu Salı günü Rr.mazanın yirmi aıtıa 
kadar Sinoba giderek vilayet işlerini 1 S :r E R } N A N, l S T C, R 1 N A N .d A 1 olmakla akşamı (çarşamba gecesi) Leylei:ta-e 
devredecek ve buraya dönerek yeni va dlr, ve birincikA.nunun dördüncü cumıu·tal 

l_~m:·:es:ine:_~bq:la~y:•:ca~ktır~~·~-----~~=====================================~=====~=~lilJiiniLh~ oldnAu-Ulu·~ nlunu·- --------
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30 lkincitepin SON POSTA Sayfa 3 

-L ~:z~::ı:~:! !J S4~~~ ... , 
apon ar ang ay gumrugunuı;:~{~:u:~d~·::~;.:ıı.~::;,·: .. ::.:. e Londradaki görüşmeıer 

Bu da .Mlllctler Cemiyeti kararının tatblkin- ne ne/İCe Verecek? 

E -

k A k t l it ld 1 den ibarettir ki daha ilk günde bu davanın Dür: sabah .. as er 1 On ro a )na a 1 ar ~~~~~ğig:~~~:~~ltke~;'du*i~~ı;:~e::ı~~~ takib İngiliz devlet adamları başvekalet bf· 
nasında Fransız misafirleri ile konuştu-

Cumhuriyet: Yunus Nadi Hatay davamız- lar, öğle yemeğini birlikte yediler, öğle-
dan bahsediyor: den sonra tekrar masa başına geçtiler. Bir Japon d"plomatı Japonlar muvaffak olmadığı takdirde Çi in derhal Bolşe \ ik 

olacağını iddia ediyor. Japonlar ik: şehi r daha zaptett\ler 
4'Mllletler Cemiyetinde bir karara bağla -

n:ın Hatay meselesi üzerinde Fransanın Bu ~abah .. 
pruzsuz bir siyaset takib etmiye başladığı Dünvanm beş kıt'asında çıkan her dıl-

Londra 29 (Hususi) - Tokyodaki 1n-ı Japon teb)iğinde, şöyle denilmektedir: l Bruksel 29 (Hususi) - Japon elçi.:.i son 
giliz Fransız ve Amerika sefirleri Japon cChangchow'un zaptı Kiangyen'ıl'J su - Çin - Japon ihtilafı hakkında bulunduğu 
harıciye nezaretine giderek, Şanghayın kutuna bir mukaddeme teşkil etmekte - şayanı ôikkat beyanatta ezcümle ~öyle 
Çin gümrükleri meselesini görüşmüşler- dir. Burada Yangtse nehrıni bir baı aj demiştir: 

görulmeıı değll mı idi? Demek ki Hatay me- d gazetelerin ilk sayfaları Lon-
selesl henuz hallolunmamıştır. Ve demek ki a kilen telgraflarla dolu, başma-
blz.lm oraya ald vazifelerimiz henüz bltme- 1 kale <'re hakim olan mevzu Londra mü-
mtştlr. Vaziyetin del!let ettiği açılı: mlna lA 1 d - be b' f k k 
bundan başka ne olabillr?:a diyor. akat arın a mus t ır :ne ıce çı ıp çı -

d ir. katetmektedir.• - Çin üzerinde ya Sovyet ve yahud * nııyacağı tahminler i.. 

Tan: Ahmed Emin Yalman . Yasat edilen * Japon hariciyesi, gümrük üzerindeki Ayni tebliğde Japonların Taihu gölü- J apon nüfuzunun teessüsü mukadderdir. 
ecnPbi hllkukunun muhafaza edi leceğ 'ne nün garbında mühim bir şimendifer Te- Sovvct nüfusu teessüs ettiği halde bütün 
dsiı:- sefirlere teminat vermiş, ancak kc:ıtu noktası olan İhing'i işgal ettikler i Çin Bolşevok olacak ve az zaman sonra 

bayram. başlıklı bafroakalestnde diyor ki: İngilter<' son iki yıl içinde iki mühim 

Şanghay gümrüklerinin Japon askeri ilave edilmektedir. Hmdıstan ve Hindi Çinide de bolşC'vik 

ttAylardanberl 29 son te~rin tarihini bir tecrübe geçırdi, birincisi Habeş mesele
bayram diye bekliyorduk. Hataylılar tsLilı:- sindeydi ikincisi Uzak.şark ihtilafında 
Ui.llerlnin bu bayramına derin blr sevinç 1- ld ' 

koP•rolü altında bulundurulacag·ını ila- ihtillilleri baş gösterecektir. 
Kiangyin de Japonların elinde J · f t d' d 

çlnde hazırlanıyqrlardı. Haklbltte ya.lnız 0 u. 
Hatayın değll, yalnız blzlm değil, bütün ya- Cihan İngiliz iradesinin beynelmilel ve evlemiştir. apon nu uzu eessüs ettiği tak ır e 

Tokyo 29 (A.A.) - Japonların Ki - ise Çın hakimiyetini elde edecek Ye bu 
J apon iler i harekatı devam ediyor angyin'i zaptetaıkleri burada bildiri! - geniş ülke ıle bütün Avrupa ve Amer:ka 

kın şarkın bugünü büyük blr bayram aay - bir kanun mahiyetinde telakki edilmesi
masınm yeri vardı. ne o derece alışıktı ki Londranın düşün

Bu bayram kutıulanmaml§tır. Yasak edll- ce ı::eklini ımladığı zaman Habeşistanın 
mlştir. Yakın şarktaki Fransız memurları .. -.: . · . · 
butun bu guzeı ihtimallere bir sulkasd hazır- mustakıl, Çın.ın de . hududlarına ı:ahıb 

Changhai 29 (A.A.) - Neşredilen bir mekledir. iktısadi munasebetlere girişebilecektir. ............................................................................................................... 

General Franco tekmil 
ispanya sahillerini 

abluka etmek istiyoı 

1 Sovyetler şimal buz 
denizinde bir bahri 

üs kuruyorlar 

ıamışlardır. Mllletıer Cemiyetinin şerefi ve kalacağına hiıkmettı. Hayal sukutunun 
ltıban da en nazik bir daklkada bu sultas- verdiği sersemlikten ilk kurtulanın biz
dm hududuna dahildir. zat İngilizler olduğuna hükrnetmekte-

Arn a vudluk gene hata görülem~z. ı:ı~mere harb sonunda 
• bütçe zaruretıle silahlarını bulunduklan 

lt J d b ld noktada bırakmıştı, tehlike zamanında a ya an orç a 1 kuvvetini ölçünce kafi bulmadı, ileri gıt-

Bu vaziyet ICarşısın a İng iltere ih ilalci Gener..1re 
rrıüzakereye girişdi. B r Fransız volcu ' , puru d =-l açık 
dPnizde esrarengiz bir tayyaren i ~ hücuml'na uğradı 
Londra 29 (A.A.) - Salamanca rad -

yosu ile neşredilen ve General Franconun 
cumhuriyetçilerin ellerinde bt.Vunan bü
t ün İspanyol sahillerini abluka etmek ve 
bu sahillf rdeki limanlarda mevcud bita -
raf ınıntakaları ilga eylemek tasavvurun
da olduğlına dair olan haber dolayıs.ile 

Re:uter ajansı, bu meseleyi asiler maka -
matı ile görüşmeğe Akdeniz İngiliz fi -
losu kumandanının memur edilmiş ol -
duğunu istihbaratına atfen yazmaktaciır. 

İngıltere, General Franconun abluka
ya başlaması hakkında itiraz etmekte -
d ir, zıra bu hal, muhariblik hukukunu ıs
timal demek olacaktır. 

Her halde Franconun kara suları .ha -
' ricinde ecnebi gemilerini iz'aç etmek hak

kına malik olmadığı beyan edilmektedir . 

Her ne kadar Salamanca'nın beyanatı. 
diğer yollarla İngiltere hükumetine t~b -
liğ edilmem:şse de İngilterenin bu l:>ab -
daki noktai nazarını asilerin bahri mcı. -
kamatına açı kça bildireceği tahmin olun-
maktadır. 

Bir Fransız vapuru tayyare hüeumuna 
uğradı 

Marsılya 29 (A.A.) - Lezardieux va -
purundan telsizle şu haber alınmıştır: 

cSaat 7,36 da Crues burnunun 15 mil şi
mali ş&rk\sinde bir tayyarenin hücumu
na uğradık. Tayyare bizi bombardıman 
ettikten sonra cenuba doğru uzaklaşmış
tır. Saat 8 de Bear burnunun 20 mil şar
kında iki tayyare daha görünmüş ise de 
bunlar bir müddet sor.ra gözden kaybol
muş1a rdır.> 

Bu hareket ba'- ri sevkülce
) iş planlarında esaslı lir 
değiş klik yapaca1. mış 

Kral Zogon un kız kardeşi 
kadınlardan mürekkeb 

b:r bölüğe kumanda etti 
J,ondra 29 (Hususi) - Daily Herald ga- Tiran (Husu _ 

zetesı, Avrupa devletlerinin bahri sev - si) _ Geçen ilk • 
külceyş plıinlarını esaslı bir surette de - baharda Kral Zo
ğişmes;ni icabettirecek bir haber neşret- go, neşrettiği bir 
m!stir. emirname ile pe -

Bu cazeteye göre, Sovyet Rusya hal~n çc kaldırılmış ve 
Baltık denizinde Kronştatta bulunan b:ıh- kadınla erkek a _ 
ri üssünü, şimal Buz denizı sahillerine rasında h ukuk 
nakletmeğe karar vermiştir. müsavatı ilan e .. 
Şimdiye le.adar Baltık denizinde bir dilmişti. Şimdi bh 

nrvi mahpus vaziyette bulunan SovyE;t yolda bir yenilik 
donanması, bu nakil sayesinde Athntik daha yapılmış .. 
Okynnusuna vt> hatta daha uzak denizle- tır. Arnavudluk 
re de :ıçılabilecektir. istiklal bayramın· 
Sovyetlerın yeni üssü Murmansk sahi- d b .. "k ·d 

!inde, Polvarno limanında inşa edilm:ş- a . uyu d geçkaı 
. B d d . "hl d ki resmıne sa e -tır. ura a, enız tezga arı, o ar, tay- ! d 1 d ·· k 

vare mevdanları kurulmuş ve dig·er la • kınbabr. and m~re : 
· · .. . . . ·e ır e suvan 
71m gelen t<.'sısat vucuda getırılmı~tı:-. bT' - ·· · r k t 

Polyarnoyu Leningrada bağlıyan de - ~ ut?u Bış ırla e -
. . mış ır. un ar gaz 

mıryolunun ınşası da tamamlanmıştır. k . d dahil 
B d b k So t d · · mas esı e 

r;- l k i h d j / b 1 dl l l un an ac: a. vye onanması ıçın olmak üzere as -
ı· e emen ve. a ının zm r e e ye re s dritnotların da inşa edildiği haber veril-
u l d A k id. mektcdir. keri elbiseler giy- Premeı Mahide 
n.OCBSl yara an l .n araya g ıyor mişlerdi. Ve res -

Arnsterdam 29 (A.A.) - Bu sabah Izmir, 29 (Hususi) - Belediye re - men muhafız alay411da teğmen rütbesi-
bir otomobil kazasında yaralanan prens isi Dr. Behcet Uz, yarın İstanbula ha- fj)i etinde yeni ni alan Kral Zogo'nun kız kardeşi Ma-
Bernhard'ın sıhhi vaziyeti vahimdir. reket edecektir. İstanbuldan da Anka- bidenin kumandasında idiler. 
Kraliçe bu sabah buraya gelmiş ve has raya gidecektir. İzmir Belediye Re:si kanlı haaise~er * 
tanede damadını ziyaret etmiştir. Ankarada belediyeye ihtikarla müca - Tiran, 29 (Hususi) - Kral Zogo İ-

Öğrenildiğine göre Kraliçe buradan dele için salahiyet verilmesini istiye - B:r lngil" z pc lis memuru taly~ maliye nazırı Reve1a'yı kabul. et-
6eestadjik şatosuna gidecek ve kaza cektir. Bundan başka belediyeye aid miş ve kendisine cİskender Bey» nışa-
jlaberini, anne olmak üzere bulunan kı halk işla.-inin gene halk tarafından i - öl...: ürül<. Ü. Yahudi dolu nının büyük rütbesini vermiştir. 
'zı Hollanda Veliahtı Prenses J uliana- daresi için de müsaade isteyecek, fu - bir kamycna tec VÜZ edildi Anlaşıldığına göre İtalya hükU.meti 
şa bildirecektir. ar hakkında Başvekile rapor verecek Arnavudluğa yeniden 1,400,000 altın 

M N h P 
ve 1938 fuarı jçin alınacak tertibatı Kudüs 29 (A.A.) - 15 tedhişçi Nas liretlık bir kredi açmıştır. Bu para :le 

1 sırda a as aşa da bildirecektir. ra civarında Yahudi işçilerini taşıyan Tiranla Draç limanı arasında geniş bır 
lehinde tezahürat S ----- bir kamyona hücum etmişlerdir. Bir yol açılacak ve büyük bir mekteb inşa 

uriye Paşvekili Pariste Yahudi varalanmıştır. Askeri kıt'alar edilecektir. Bu borcun vadesi 25 sene-Kahire 29 (A.8.) - Nahas paşaya J 

b .. .. 1\6 mu··hı·m temaslar ya ıyor mütecavizleri dağıtmıştır. olacaktır. yapılan suikasd teşebbüsü, utun ·J.l -
Paris 29 (A .A .) - Havas a1·ansı bildiri- Polis kuvvetlerine de taarruz edil- ----f-- h 

sırda nefret hisleri uyandırmıştır. B ir yor: miş ve bir İngiliz polis memuru öldü _ Ludendor ağır asta 
ÇOk sempati tezahürleri vapılmış ve h 2g (A A) G ı L d " s · B rülmüştür. Müni . . - enera u en -
e zcümle üniversite talebeleri Başveka- urıye başvekili Cemil Mürdüm ev, 

b b h B 1 . ..:lerı"ne nihayet verilen memurlar dorf, bir kaç zamandan beri mesane has -
let dairesine gi<terek Nahas paşayı al- u sa a • l''ransa hariciye müsteşarı · :r b ı 

De Tessan ile bir görüşmede bulun~uş- Kudüs 29 (A.A.) - Evkaf idaresini tahğından muztariptır. 73 yaşında u u-
kışl;~!~a:~~~hde tezahürat ihtimaline tur. Bu hafta içinde iki devlet adamı a - isliıh etmeğe memur hükumet komis- nan Generalin ihtiyarlığı sebebile sıhhi 
karşı, Muhammed Mahmud paşanın rasmda, Suriyeyi alakadar .eden siyasi e- yonu ilktcşrının başlangıcındaki hadi- vaziyeti endişeji mucib görülmektedir. 

ve diğer muhalefet liderlerinin evleri- konom:k maii meselelerin heyeti umu - seler dolayısi~e vaz~felcrin~en ayrıl - l~i gemi parrafandı, bir kaptan 
ni muhafaza altında tutmakta devam miyesi üzerinde müteaddid görüşmelttr mış olan bu ıdarenın Kudusde, Nab -ı 
eylemektedir. yapılmıştır. Iu sda, Yafada ve Akka'daki memurla- kayboldu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·nnın ~!erine nihayet ve~işti~ Bun - Bartın lımanına bağlı Yaprre~in ida-

~ ] 

}arın yerine gelecek memurların kım - resindeki 36 torıluk Nimet Hüda motörü 

Makl•neye verı•ıı•rken• lcr olduğu ramazan sonunda belli ola- ile ErtJI ısimli Çt'ktirme 48 saat fırtına 
caktır. ile mücadeledrn sonra Şile açıkları'lda 

parçalanmışlardır. Nimet Hüdanın kap -

İhli alcilerin ~ i fresi açıldı Delbos Polonyaya { idivor Tiran elçimizin otomol:ili tanı fırtınaöa kaybolmuştur. 
Parls so <AA.) - Polis idaresi mutahassıs- varşova so CA.A.> - Hariciye Nazırı B. bir kadına çarptı B~ r tavzih 

tarının şifre ini açmnğa muvaffak oldukları Beck, Fransa buyük elçisini kabul ederek . Ankara 29 (A.A.) - İktısad Vekale -
c. s A. R. ihtll!l teşkilatının mensubları!kendisi lle B. Dclbos'un yakında Polonyayıı Ankara 29 (Telefonla~ - Tıran el- tinden. _ Yeni pamuk ipliği fiatlarının 
ve partizanları arasında sansasyonel yapa- yapaca~ı ziyaret etrafında goruş~üştur. çimiz Yakup K~dn, Splıtte k~rlı bir 22 ıkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren 
cak kimseler mevcud değildir. İspanyoller cevab verdıler havada otomobılle gezerken bır kaza ,. t . d·~· .1• d"l · t' H lb k" 

İ ı h k" t G 1 • meı •ye e gır ıgı ı an e ı mış ı. a u ı Fransa altm alıyor Barselon 30 CA A.> - spanyo u ume 1- vukua gelm'ştir. e en tafsilata göre • l"k d 1 Lehavre 30 (A.A.) _ Normandle transat- !11n, goniıllülerln geri çektlmesl hakkında ·t otomobili Yakup K dr nin dostların _ bu husu.s ha~ında a a a. ar ara yapı -
ıantl ı Frunsız mllli bankası hesabına 51 Inglllz notnsına cevab Londraya gonderll - . . . k . . lan tamımde tuccarların rıayete mecbur 
barn altın gctırmlştlr. ıso milyon frank kıy- mlştlr. Cevabın metni neşredllmemiştır. dan b rı ıdare etm~ e ı~ış!. oto~~obıl oldukiarı hükümlere aid mevaddın cİ• !ık 
metinde olan altınlar, Parlse knrn yolu ile K udüstc bir arab daha öldürüliiyordu kar fırtınası~dan . ayı. onunu goı e -ıra ında yeni fiatların mer'iyet tar·hi 
gônderllml tir. Kudüs 30 (A.A.) Mutedil nrab partlslnln memiş ve yo ~a gı? n bıı kadına çar - ~2/10/937 olarak gö,,terilmıştir. 

Ilalknb talebeleri Tekirdağında. mühim nzasından Fal" Hamdullah TükarE"m parak ehemmıyet surette ) aralamış- B 
1 

tar h'n doğrusu tamimin başında 
H ikalı ziraat mektebi talebeler'i tedklk- clvnrın~n. Ansatn kôyiı~de bir suikasd tc • tır. Otomobi hafıf surette zedelenmiş, da 

1 
rıret e:dıldiği gibi 22 ikinciteşrin 1937 

lerde bulunmak üzere §ehrlmlze gelmişler- şebbüsüı e ut;ramış, fakat kendisine bir şey içindekilere bi.r şey olmamıştır. 
41r. olmamı.şt.ır. dır. 

mekten çekindi ve derhal İngiliz tarihi
nin de kaydetmediği derecede geniş bir 
ölçüde silahlanmaya koyuldu, bugün 
programını tamamlamasına dört yıl da
ha var, o zamana kadar sükuna ihtiyacı 
mutlak, vakit kazanmk isti.yor. 

* İngılizlerin sükun arzusunu bugünün 
nisbi zafına atfedenler yanılırlar. İngil
t ere bizzat kralın riyasetinde toplanmış, 
muhtelif kollardan mürekkeb bir ticaret 
şirketine benzer, ticaretin inkişafı ise 
sulhun mlihafazasına bağlıdır. Mu~are
bcden evvelki r efah devrinin serbest mü
badelesinden h enüz uzağız. Bütün dev
letlerin gümrük idareleri aşılmaz birer 
kale halinde .. 

İngilterenin sulhu ve sükunu samİn'J
yetle istediğinden şüphe etmiyelim. 

* İngıliz an'anesi kuvvetinin yetmedığl 
noktada emri vakii kabul etmesini hilir. 
Bugün Habeş meselesi bitmşitir, Uzak
şıırk işinin ilk safhası ise kapanmak üze
re, ikinci ve en mühim safhasının nasıl 
açılacağı ise meçhul.. 

İngiltere istikbal önünde hazır bulun
mak ister. Halbuki Avrupa işleri endişe
siz kalmasına manid ir. Her şeyden evvel 
Almanyanın muhtelif istekleri ile bir 
muamma halinden çıkması lazım. 

* !ngıliz ~..n'anesinin pratik olmavı, 
sür'atle karar vermeyi bilmeyi, emri va
kileri kabul etmeyi amir olmasına mu
kabil Fransız an'an~si bürokrattır. 

Almanya harb borçlarının tahammül 
edilebilecek hale getirilmesini istemışti: 
Fransa razı olmadı. Almanya hukuk 
müsavatı istemişti: Fransa razı olmadı. 

Almanya kendisini sıkan askeri kayıdla
rın hafületilmesini istemişti: Fransa ra
zı olmadı ve Almanya borçlarını reddet
ti, hukuk rnüsavatını aldı, muazzam bir 
ordu yaptı. Fransa bütün bu değişikHk
!eri hukuk sahasında bala tanımamıştır, 
el'an Versay muahedesinden bahsetmek
tedir. 

Almanya bugün Avusturya ile iki kar
deş hükumet şeklinde karşı karşıya kal
mak arzusundadır, müstemleke istemek
tedir. 

bgilterenin Alman talebleri karşıı:ın
da sert bir kaya halinde bulunmadığı 

muhakkaktır, fakat Fransanın küçük ve
ya büyük herhangi bir talebi kabul et
mesi pek zordur. 

* MeselPnın can alacak noktası, İngi:te. 
renin vaziyeti bir defa daha gördükten 
sonra ne yapacağındadır. 

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

Tenzilat1 ı gümrüğe tabi 
gazete kağıdları 

Ankara 29 (Telefonla) - Tenzıtat -
'ı gümrüğe tabi gazete ve mecmualara 
a'd kağıd meselesi son safhasına gir -
mıştir. A akadarların bildirdikleri ih -
tı , ırı hakiki me\ cud ile telü ede -
rek bir taksim yapılması Matbuat U -
mum Müdürlüğüne havale edilmiştir. 
Bir karara baifü:ı.nması gün meselesi -
dir. 
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1 Mükatatll ses müsabakası 
~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tBeyo~u H~keri bunun~~ büyükb~ mii~baka 

Üç aylıklar l tertib ediyor. Kazananlara mükafatlar verilecek 

Garson mektebi için Sıraselvilerde 
7 odalı bir bina bulunmuş, bu binanın 
rnekteb ittihazına elverişli olup olma -
<lığı hakkında karar verilmesi için Kül 
tür Direktörlüğüne müracaat edilmiş -
tir. Eğer Kültür Direktörlüğü bu bi -
nanın mekteb yapılmasına müsaade e
dt•rse bina dahilinde ufak telek bazı ta
dilat yapılacak ve bina derhal kirala -
nacaktır. Garson mektebinde muallim
lik yapmak üzere seçilen garsonların 

listesi Kültür Bakanlığınca tasvib e -
d.lmiştir. Bir taraftan binanın hazır -
]anması için çalışılırken diğer taraftan 

da tedrisata biran evvel başlanılması 

içın uğraşılmaktadır. Mekteb açılınca 

uzun senelerdenberi garsonluk eden -
ler imtihana tabi tutulacaklar, bunlar
dan imtihanda muvaffak olanlara mek 
tebe devama tabi tutulmadan sertiftka 
alacaklardır. 

Emlak Bankasının maaş 
veznelerinde izdiham var 

. Dün ihtiyar bir emekli gene kendi 
yaşında bir başka emekliye şöyle derd 
yanıyordu: 

. - Biz buradan eski emeklerimizin 
mukabilini değil, burada çektiğimiz sı
kıntının mükafatını alıyoruz. Şu Sırat 
köprüsü kadar dar yerden ezilnıeden 
nefes darlığından boğulmadan geçip d; 
veznedarın yüzünü görebilmek her ba
bayiğitin kan değildir. 

Beyoğlu Halkevinin muazzam bir ses 
ve saz müsabakası tertib edeceğini bun
dan bir müddet evvel yazmıştık. Beyoğlu 

da, bu proje ortaya konulmuş, ve uzwı 
münakaşalardan sonra şu şekli almıştır: 

1 - Bu müsabakayı, himayesi altına 
alınması, İstanbul Vali ve Belediye reisi, 
Muhittin Üstündağd$ rica edilecektir. 

Müsabakaya iştirak etmek istiyenler 
için, kayıd muamelesi 15 kanunuevvel 
937 tarihinde başlıyacak, ve 15 kanunu
sani 938 tarihinde bitecektir. 

2 - Kayıd muamelesi için, bu müddet 
zarfında ev müdüriyetine müracaat et
mek, ve verilecek beyannameyi doldur
mak lazımdır. Müddeti muayyenenin hi
tamından sonra vaki olacak müracaatlar 
kabul edilmiyecektir. 

3 - Müsabakaya iştirak edecekler, 
Halkevinde, mütehassıs bir heyet tara
fından elemeye tabi tutulacaklardır. Ele
me, 15 kAnunusani 938 tarihinde başlıya
cak, 31 kanunusani 938 tarihinde hitam 
bulacaktır. 

dahil) kadın, erkek herkes birebilecl ktir. 
Müsabakada da sesin güzelliği esastır. 

Yani, sesı en güzel olan, tekniği 7,ay1f, 
hatta tekniğe tamamen bigane dahi ,)Isa 
tercih C:'dilecektir. 

Bu müsabakada, birinciliği, ikincıliği, 

üçüncülüğü kazananlara, Halkevi tar:ı· 

fmdan mükafat verilecektir. 
Müsabakada derece alamıyan, fakat 

ehliyetleri sabit olan diğer müsabıklar 

arasında da kur'a çekilerek, kazanacak 
üç kişiye ayrıca mükafatlar verilecektir. 

cB> grupu: Bu grupa, kadın ve eı kek, 
umumi mahallerde, radyoda. veya plak
larda okuyanlar ve okumuş olanlar, yani 
bu yoldan hayatlarını kazananlar , eya 
kazanmış olanlar ve bu yoldan kendile
rine bir menfaat temin edenler vey:. et
miş olan !ar girebileceklerdir. 

Bu müsabakada birinci, ikinci, ügüncü 
gelenlere de mükafatlar verilecektır. 

Jüri heyetine seçilmiş bulunan san':.t
karlar, bu müsabakalara iştirak edemez
ler. · 

6 - Müsabaka komitesi tarafındaı~ se
çilen jüri heyeti, aşağıdaki zevattan m:.i
teşekkildir: 

Konscrvatuar müdürü Yusuf Ziya, a
vukat Suad, Bimen Şen, Muhiddin Sa-

Sertifikalar muhtelif derece1i ola -
cak, fazla ehliyet Ye liyakat gösteren-

. Banka veznelerinin önü bir mahşe
ri andırmaktadır. Halk biran evvel ma
aşını alabilmek için sabırsızlık göster
mekte, gösterilen sabırsızlık intizamı 
bozmakta, bu suretle de işler bir par
ça daha zorl~akta ve tediye aksayıp 
gecilanektedir. Yarın ayni halin mali-

. , ye veznelerinde de görüleceği sanıl -
da mektebın kat i surette açılmasına ça maktadır. 

4 - Eleme, müracaat edenlerin sesle- dık. san'atkar Safiye, Madam Ren, Mad
rinin bu mütehassıs heyet tarafından din- mazel Rozental, bestekar Sadeddin K::ıy
lenerek, muvafık görüleceklerin müsaba- nak, san'atkar Münir Nureddin, bestpkilr 
kaya :ştiraklerine muvafakat edilmesj Yesari Asım, Nuri Halil, Seyfeddin Asaf, 
keyfiyetinden ibarettir. Elemede · gözö- Samiye Bürhan Cahid, Kemal Niyazi, 
nünde tutulacak esas nokta, sesin müsa- tamburi Refik ve san'atkar Fahire Rdik. 
id olmasıdır. Bu hayırlı harekete önayak olan 

lere lüks garson sertifikası verilecek -
lışılacaktır. 

tir. 

Servis garsonu, ahçı, ahçı yamak -
)arı, lokantClı. tezgahtarları da mektebe 
devam edeceklerdir. Şu bir ay zarfın-

Mekteb açıldıktan sonra elinde ser
tifikası olmıyanlara garsonluk yaptı -
rılınıyacak, mektebe devam da garson
ların işine ve kazançlarma marn olmı
yacaktır. 

20 paralıklar da 
tedavülden 

kaldırılacak 
5 - Ses rr.üsabakası, iki grup üzerine Beyoğlu Halkevini tebrik etmek, ve ona 

yapılacaktır. muvaffokiyet dilemek, her san'at sever 

Va ide hanının hepsi 
boşaltılmıyor 

cA• grupu: Bu grupa, güzel sesi olan ıçin bir vazifedir sanırız. 
Yarından itibaren nikel 25 kuruş _ ve 18-30 yaşında bulunan (18 ve 30 yaş Selim Tevfik 

luklarla bronz 1 O kuruşluklar tedaviil- _ _______ _..__.. ________ _ 

den kaldırılaca~ardır. Memleketin her Köy san'atlarının Kimsesiz çocuklar 
tarafında tedavulden kaldırılan bu pa-

ralar mal.müdürlükleri tarafından top- inkişafına çalışılıyor yurdu genişliyor 
!anmaktadır. Toplanan paralar yarın -

Şayia civardaki ev ve oda kiralarını birkaç misli dan itibaren Darphaneye gönderile - Köy san'atkarları yetiştirmek, köy Galatadaki Kimsesiz Çocuklar) ur -

yükseltH, r a ·{at dün işin aslı anlaşıldı ceklerdir. Yeni bronz on paralıkların san' atının inkişafını temin etmek için dunun teessüsünden bu güne kadarki 
. .. . basılmasına bir sene sonra başlana - Maarif Vekaleti ilk adımı atını bu _ faaliyeti müsbet neticeler vermiş1 yur-

Valide hanının tahliye edilmesi için ve sıhhi bakımdan ikamete musaıd ol- caktır. 
1 

k d ş dun, şimdiye kadar bir çok düşkün ço-
3 gün mühlet verilmesi üzerine teşeb- mıyan ve Valide hanının içinde bulu - 160 milyon adet bronz on paralık uruna ta ır.. . . . . cuğu sefaletten kurtararak iş güç sahi-
büse geçen Valide hanı sakinleri bir is nan Hanısağir adlı bir başka hanı tah - basılacak ve şimdiki 20 paralıklar da Talasda hır demırcilık mektebı a - bi etmek suretile cemiyete faydalı kıl·. 
tida ile Vilayete müracaat etmişler ve liye ettirmek J.stediği ve 600 .nüfuslu tedavülden kaldırılacaktır. Yeni yirmi çılmış ve buraya köy mektebinden me- dığı nazarı itibara alınarak, yurd teş 
müddetin uzatılmasını istemişlerdi. koca Valide hanının tahliyesi şayiası paralık basılmıyacaktır. zun 65 çocuk alınmıştır. Burada ~o - kilatının tevsii kararlaştırılmıştır. Bu 

Dün kaymakamlık hanın tamamı - nın da buradan çıktığı anlaşılmıştır. cuklara pratik tedrisat yapılmakta ve hususta, belediyece bir proje hazırlan· 
nın değil, ikamete müsaid olmıyan kıs- Vali~e hanı~ın tahliye edilec~ği ~a: Bir kısım höylü/erin tedrisatta ecnebi mütebassıslardan is _ maktadır. Bu projeye göre, yurdun Jrnd. 
mımn ~ahli.y~si ic~b etti~ini b?dirmiş, ber~ o .cı~~:da!d. e~ ve oda sah~blerını Borrları tecil edildi tifade edilmektedir. Mektebde kö kül- rosu ~genişletilecek, daha fazla düşkün 
bu tahlıye ıçın venlen müddetın de l 5 sevındırdigı gıbı kıraların da bır anda ~ . .. .. .. . . . .Y çocugu barındıracak bir hale get_irile . 
gün temdit edildiğini ilave etmiştir. r.ükselmesini mucib olmuştur. Hanın . . Me~sunın kurak geçmsi dolayısile türunun de inkişafına hızmet edilmek- cektir. 

Maamafih han .sakinleri bir istida da tahliye -edtleceğini- duyanlardan bir lcs · ıstihsalı az olan Antep civarındaki köy- te, talebelere san'at bahislerinden baş- Bundan başka, çocukların daha iti-
ha vererek ikamete salih olmıyan oda- mı emrivaki karşısında kalmamış olmak lerle .~?.zöyük ve Bozpınar civarındaki ka ayrıca içtimai bahisler etrafında da nalı terbiyeleri ve muhtelif san'ntlar· 
ların bir sıhhat hey'eti tarafmdan tes- için civarda ev ve oda aramaya başla - on-:koy~n Ziraat Bankasına olan borc- dersler verilmektedir. da çalıştırılmaları için de icab eden te.d. 
bitini istemişlerdir. Bunlar mevsim kış mışlar, fakat buldukları ev ve 0 ?alar ları tecıl edilmiştir. _ , ... _, ..... ·-····~·-·--·n• ••u~ ...... __ birler alınacaktır. 
olduğu "için tahliye müddetinin bahara da bir gün evveline nisbetle bırkaç Dolu y.iiziindeu mahsulü zarara uğ- tHlllllJllllH Şehir Tiyatrosu - ·-- ~ · · · " ' · ....... · · • · · · · ··--·-
kadar uzatılmasını istemektedirler. misli kira istenildiğini görünce hayret- rayan köylere de tohumluk dağıtılması Dra ıı kısmı Tepebaşı ERTU~RUL SADi TEK 

Maamafih Kaym~kamlı~ ha~ın ika- !e neye? diye sormuşlar ve şu c:vabı,tek~r etmiş~. Tohumluk dağıtıla - ~1111 ı Tiyatrosunda Bu :!! ~ TB~~ia~ÔY. 
mete müsaid olmadıgı tesbıt edılen·oda almışlardır: cak koyler Edirne, Zonguldak, Konya Bu akşam saat 20,SOda 
iarmın 15 gün zarfında tahliyesi için _ Eh ... Yüz yirmi aile oda veya ev ve Malatya köyleridir. 111 

1 

(M LTİY ADİ) sinema- ... 
alakadarlara emir vermiştir. Diğer ta-J tutacak, elbette bize vakti hali yerinde· lllllllll K R A L L 1 R sında NUR BABA : 
raftan han sakinlerinin oda1arm hey _ biri isabet eder. Bugüne kadar ne diye Zehirli gaz kursları Yazan; Shnkespeare YARIN GECE: Üskn-
eti sıhhiy~ tarafı~d~n muayene edil -1 bekledik. Bu evin de vergisi. var, tamiri ~ehirli gaz kursları deYam etmek - dar (H ıie) Sinernasıı1da: 
mesine daır olan ıstıdaları da muame-j yar, masr~fı v~r .. ~~?ette bır~z .fazlaca

1 
t~dır. Alemdar nahiyesi mm takasında- Operet kısmında bu akşam oyun yoktur K U O R E T H E L V A S 1 

leye konulmuşt~r. !kira alaca~ız .kı butun bu ıhtıyaçıarı kı. kurs~. birinci devresi ikmal edil - •• 
Kaymakamlıgın tahliyesi icab eden karşılaYabıJelım. mış ve ikınci devre kurslara başlan - · 

Miilef errih: .____, ___ .. .... iopl;;;,tılitr : t=:~ ve francala fiatlan ipka edildi YARIŞ ve ISLAH EN COMEN İNDEN: 
Elektrik şirketi yazılanları tekzib -Beyoğlu Halkevinde konferans Dünkmtoplkanan Belediye ~arlh komis-

di yonu, e e ve francala fıat arını ay- H " H 
e yor Beyoğlu Halkevinden: Bugün saat 18,30, n j ka t . . USUSı araların ye~•tİrdig" İ vÜksek evsafta 

Elektrik şirketi mürahhaslarile Na- da Evimizde (Türkiyede para meseleleri) 1 !!!!n!!!!e""""',_.P__,~e~m~ı~~t~ır~. ~~~.....,.._..,,=~~ H~ J 

fia Vekaleti arasında müzakerelere baş hakkında profesör Muhlis Ete tarafından s d k . fıt safkan ve yarımkan İngiliz tayları; 12 B. Kanun 
'landığı, murahhasların İstanbula gel- kon!~rans verilecektir. Konferansa herkesı,- a a aı ır 
dikleri, tekrar Ankaraya gidecekleri, gelebilir. ı En ıyı iyi son 1937 pazar günü Ankara Hipodromunda 
Nafia Vekaletinin şirketten, istimale Tü.tkiye Tıb Encümeni Toplantısı K. K. "'i: müzayede ile satılacaktır. Yarış ve bilumum 
gayri salih olan şebekenin islahı için Türkiye Tıb Encümeni Genel Sekreterli ~ Buğdaydan : 14 ız ıo 
18 milyon lira sarf veya Vekalet em - ğinden: Türkiye Tıb Encümeni gelecek çar- Arpadan 19 18 17 at meraklılarına tavsiye olunur. 
rine vermesini istediği azılm kt d şamba akşamı saat 18,30 .da Etıbba Odasın- Üzümden 116 87 67 

Y a a ır. da taplanacak ve muhtelif mevzular hak - Burmadan: d33» Kuruş 
Dün kendisile görüşen bir muharri- kında tebliğlerde bulunulacaktır. Muhterem w 

rimize, şirket erkanından beyanatta bu meslekdaşların teşriflerJ rica olunur. ,. ~----~---------· 
lunmağa salahiyetli bir zat şunları söy- Halkevinde temsil ~--•••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••' 
}emiştir: Eminönü Halkevinden: Evimiz Temsıl Şu Genç delikanlılar... Genç kızlar... hattA genç Ye ihtiyar berkeı 

- Mevzuubahs yazıyı okuduk. Veka besi, bugün ve perşembe akşamı saat 20,30 

]etle henüz müazekereler başlamış de- da Gülhane Parkı içindeki Alayköşkünde 
ğildir. Daha, şebeke tamiri için sarfı <Şehirli kız) p!yesi.ni teı:ısu e~ec:kl~rdir. 
muktezi meblağın mikdan da malfun Arzu ede~ler davetıy~ı.erlnı Alaykoşku Idare 

d 
• ·ıd· ş b k · · t· 1 . Memurlugundan alabılırler. 

egı ır. e e enın ıs ıma e gayrı sa - .. . . . 
lih oluşu şeklindeki tarifi, şebekenin Mulkıyelılerın bayramı 

· · b - Kanunuevvelin dördünci.ı günü Mülklye 
bazı yerlerinin tamirı ıca ettigi ~ek - mektebinin kuruluşunun yıldöni.imüne tesa-
linde telakki etmek lazımdır. ctu! etmektedir. Şehrimizdeki Mülkiyeıner 

Hey'eti umumiyesi itibarile, bu yazı bugünü hep bir arada tes'id için bir p.rog -
doğru değildir. ram hazırlamışlardır. Bayramın birinci Cu-

1. f" • ldi martesi günü akliamı saat 19,30 da Mülkiye-
sveç se ırı ~e mer Tokatliyanda bir toplantı yaparak eğ -

Bu hafta SOMER Sinemasında 
zaferden zafere koşan 

D E ANNA D u R 18 o N'den 

bal:sediyor ve bu senenin en güzel filmi olan 

3 M ODERN KIZ 
Neş'e ... Mus.ki... ve şarkı filmini takdir nazarlarile seyrederek candan alkışlıyor. Mezunen memleketınde bulunmak- ıeneceklerdir. Dün Vali Muavini Hüdat Ka

ta olan İsveç sefiri dün şehrimize gel- rr.taban'ın yanında bir toplantı yapılarak 
miştir. programın .son şekil tesblt edilmiştir. l,_••• • • •m•• • •••••••••••• • ••••••• ••••••••• .. •••~ 
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Tavşanlının elektrik 11:öngelli köyü~de 1 
. .k ) d•Jd• bır baskın vak ası 1 

tesısa tı l ma e 1 1 _tı:nit (Hususi) - Düzcenin Tönge~ 
koyunde kanlı btr baskın olmuş ve bn-

izmitliler de odun ve kömür 
buhranrndan şikayetçi 

ffemen bütün ihtiyaclan karıılanan kasabanın yegane 
ihtiyacı bir eczane açılmasından ibarettir 

tü.n bir köy halkı, gecenin zifiri karanlı-. 
tında atılan sayısız silth sesleri ile kor
ku ve tel!ı içinde kalmıştır: 

Töngelli köyünün hali, vakti yerinde 
Hacı İbrahim isminde zengince bir ihti
yan vardır. Birkaç kişi Hacı İbrahlınden 
para koparmak sevdasına düşmüşler Vf;! 

gecenin geç vaktinde Hacı İbrahimin e
Yini basmışlardır. Evin avlusundaki iki 
iri çoban köpeği acı acı havlamağa başla
:mıştır. Evin içinde bir telaş olmuş ve bü
tüıı ev halkı uyanmıştır. Hacı İbrahim 
ne evdeki kadınlar kimi tabancaya, kimi 
arillha ve kimi de av çiftelerine sanlarak 
müdafaa vaziyeti alınışlardır. 

Gece, atılan silfilt sesleri köyü baştan
başa heyecan ve korku içinde bırakmış. 
don, gömlekle sokağa fırlatmıştır. Bu sı-

Tcıııpniıdaız, bCr gÖf"ÜtJ.il rada evi basanlar ka.çmışlar, yalnız ağır 
,. .. .. . yaralı olan Hendeğin, Sünbüllü Şükrüye 

Tavşanlı, (Hususı) - Tavşanlı Ku- varında mühim ormanlan da vardır. köyünden SalB.haddin kim tır B _ 
tahıaya bağlı mamur bir kaza merke- Mahalli ihtiyacı karşıladığı gibi ibra - da Hacı tbrahimiıı 9 y: d ıd t ara 
'd· Ka ba ld k b"' ··k · · b"l ılmakta...:ı...- Beledi · şın a orunu ~ ır. sa o u ça uyu. ve şırın- cat. 1 e yap wı: _yenın Hatice de sol memesi altından ölüm de-

dir. Yalnız kasabada beş bm çalışkan vandatı az olmasına ragmen bir çok recesinde yaralanmıştır. Ev· b 1 te-
Türk vardır. Umumi nüfusu kırk bin - ihtiyaç1ar ba{Nlrılmaktadır. Bu meyan- 1 f h Üa d k . 

1 
ı asan ar 

den fazladır. 1 14 parça köyü ile To - da mezbaha elektrik işi muvaffaldyet- e ~ b a ": ka ~er 7 telefonla 
ntaniç adında bir tek nahiye Tavşan-ı le bitiri~tir. İstasyona açılan bul - mu a ere e d e mum n ° amaımştır. 
hya bağlıdır. Balıkesir - Kütahya şi - var kasabayı güzelleştirmiştir. Kasa • Ev basanlar an Hendeğin Kaloyris kö
nıendifer hattı üzerinde olınası kass.ba hada Atatürkün güzel bir büstü var .. yünden Rıza oğlu Necib de yakalanmış
ya iktısadi ve ticari sahada mühim bir dır. Kazanın ıiraati vıe ekim va.ziyeti tır. Diğerleri de Yakalanmak üzeredirler. 
~lık temin etmiştir. Kaza dahilinde geçen senelere n.isbetle bu sene daha · ., 
krom ve kömür madenleri vardır. İki iyidir. Başlıca mahsulatı nohud, mer- /; i d h 
maden de iş!emekte ve hayli jstifade- cimek, pancar vesairedir. Türkiyede zm r e ayır 
ler temin edilmektedir. Kasabanın ci- en iyi leblebi burada çıkar Kasabada Cemiyetlerinin 

52 tane leblebici dükkaru '1ard.ır ki 
Bir adam kardeşihi öldUreU bunlar mütemadi surette istanbul, An- Varidatı azalmış 
Gördes kazasının N akıpağa mahal - karaya ihraeat yaparlar. Mahalli ye - İımir (Hususi) - Başlıca hayır cemi-

lesinde Fındıcak mevk.iinde oturan 19 tiştirilen pancar mahsulü Eskişehir yetlerinin mali durumları, diğer şehirie
yaşlarında Mustafa. oğlu Mustafa 21 yaş- şeker fabrikasının mühim bir ilitiya - rimizde olduğu gibi gittikçe zayıflamak
larında~ kardeşi Ibrahimi av tüfeği ile cını karşılamaktadır. Bu yüzden halk ta, bu cemiyetleri idare edenleri düşün
muhtelıf yerlerinden yaralamak sure- fakir değildir. Yalıuz oldukça nüfus dürmektedir. Veremle mücadele, Öksüz
tile öldürmüştür. Katil hemen yaka • kesafeti olan bu güzel kasabada bil lere yardım cemiyeti, Çocuk esirgeme 
:lanmış ve adliyeye teslim edilmiştir. tek eczane yoktur. Halk bu yfudert sı- kurumunda, aidat öd.iyen üyeler sayıla-

e• ... b . , ld kıntı çekmekte ve ihtiyaçlarını Kü • eak kadar azalmıştır. 
ır çocugun eym a.utı 1 tabya, Balıkesirden müşkül bir şekil -

Verem gibi. en korkunç bir Metle sa-
Bursada Fetiye Kızık köyünde bir de temin etmekt~ir. Ha11t kültüre düş vaşmak mevkiinde olan Veremle Mücır 

adam, 1 1 yaşında bir çocuğa kızarak kündür. Bu. yüzden mekteb ihtiyacı da dele Cemiyetinin azası iki yüze :inmiştir. 
'başına bir keser indirmiştir. Keser ço- hemen kili derecede giderilmiştir. Bu iki yüz uanın 62 si bu yıl aidatlarını 
euğun kafasını delerek beynini patlat- Tavşanh hem şose ve hem de trenle ödemişlerdir. İzmir gibi, iktısadi duru
mıştır. Hastaneye getirilen çoeuk 21 civar vilayetlere bağ1ı olduğundan her mu en müsaid olan bir şehirde Veremle 
gün yaşadıktan sonra ölm~r. gün biraz daha inkişaf etmektedir. Mücadele Cemiyetinin yalnız 62 azaya is-

,, Tekirdağında kurtuluş bayramı 

~·--•l!r·~: 
~~~ 

tinad etmesi, belki de teessürle üzerinde 
durulacak bir hadisedir. Bu cemiyetiıl 
azası. olan doktorlar bile aidatlarını vak
tinde ödememişlerdir. 

Eskiden odun ve kömürü en bol olan bu şehrimizdP 
şimdi herkes birbirlerine bu derdin nasıl 

halledileceğini soruyor 
- Odun aldınız mı? 
- Hayır! 

- Kömür? 
- Hayır ... 
İzrnitte, günün sözü, menuu bunlarda'. 

Odun, kömür derdi. 
İzmit, başka maddelerinin ateş pahasa

na olmasına rağmen, 'l'ürkiyede odun ve 
kömürü bol ve ucuz olan bir yerdi. 

Şimdi kömürün ~Josu 10 kuruş, 300, 
300 kilo gelen bir araba odun 5-6 lira o
lunca, herkeste şafak attı. Kara kış yak
laşında halkı umumi bir endişe sardı. 
Herkes odun, kömür almak derdine cıe.,
tü. 

Şehrim.izdeki kömürcülerin insafaızlı
ğı, fiatların tahammül edilmez bir rad
deye çıkmasına Amil olmaktadır. Zira, 
kömürcüler halka ömür satılmasma asla 
muvafakat etmiyorlar. Bir nevi inhisar 

J 

lzmitten bır g6rünüş · koyuyorlar. 

* 
seriyetini teşkil eder. Bunların hepsi ki
ra evlerinde oturur. İzmitte hararetli bir 

İzmitte umumiyetle bir hayat pahalılı- imar faaliyeti vardır. Kağıd fabrikalarr 
ğt vardır .Ve bu pahalılık her gün biraz nın kuruluşu ve yükselişi izmiti bamb3"° 
daha acılaşmaktadır. HükUmetin hayatı ka bir şehir yapmıştır. Mimar Yanienin 
ucuzlatmak tasavvuru, bilhassa İzmit top- planına göre şehirde 3 binden fazla yeni 
raklarında yaşı~anları fazla sevindirmiş ve güzel binaların çoğaldığı görülmekte
bulunmaktadır. Iznıitte etin kilosu 40-45, dir. Buna rağmen İzmitte ev kiraları pet 
yağm 100-110, ekmeğin 11 kuruştur. Yu- yüksektir. Vasati o1arak ev kiraları 20 ue 
rr.urtanın tanesi 100 paradır. Sebze flat- 50 lira arasında tehalüf etmektedir. Ki
l.arı bir türlü karar bulamamıştır. Ma· rada oturanların ne kadar müşkül şart
navlar istedikleri gibi satarlar. Meyva- Iar içinde bulunduklarını bu rakamlar 
ları ile pek meşhur olan İzmitte, şehirli- vazıhan göstermektedir. 
ye meyva yemek nasib olamaz. Ezik, çU- * 
rük, hurda ve sıskaları kalırsa da bunla- Denizlide orman idaresinin aldığı isa • 
rın kilo.su 20-25 kuruştan aşağı dejil- betli tedbirler sayesinde mahrukat ro • 
dir. ~ 

ğalmış, odun ve kömür buhranı kalma -
İzmitte memur, sü.bay, işci, şehrin ek- mıştır. 

Kütahyad; ·;;~d;~'bfı:iikmekteb 

Diğer cemiyetlerin mali durumların
daki sarsıntı, bütün yükü Kızılay Cemi- 1 

yetinin omuzlarına tahmil etmiştir. Kı
zılay Cemiyetinin İzmir merkezi son ay
lar içinde bir aceze evine dönmüştür. 
Hergün birçok kimseler cemiyet binası
•m kapısında, Kızılay Cemiyetinden 
maddi yardım beklemektedir. Halbuki, 
Kızılay Cemiyetinin teessüsü maksadı, 
bu gibi şahsi yardımların çok fevkinde 
olduğu gibi müşkülatla karşılaşılmakta, Kütahya ilk okulu ve mektebin başöğretmeni Aydın Arıkö1c 
fakat yardımdan geri kalınmamaktadır. ~ütahya, (~~usi) - Kütahya hu-,artmasına çalışılmaktadır. Bu koope ' 

Belediyenin varidatı, muhtaç ve hasta- susı m~~s~~esınm yardunile yerıi y~ ratifler köylüyü kalkındırmak, milli 
lara icabı k.<ldar yardım edilmesine mani p~lan bırınc~ ilk okul bu sene ikmal e- ı servetinin esaslı bir şekilde ıezyid.ine 
olmaktadır. Diğer cemiyetlerin yardım dilere.k tednsata başla~tır. 12 der:.- yardım etmek g•yesini gütmektedir. 
bahsinde çok geri olmaları, hayır cemi- hanelı 600 mevcudlu olan bu mükem- -·- ....•.•. ·~------
yetlerinin bazı tedbirlerle takviye edil- mel mekteb 65 bin liraya mal oJmuş, 
mesini icab ettirmektedir. Veremle Mü- mekteb bahçesinin istimlaki iç~n 7000 

· cadele Cemiyeti, cemiyete müessir şekil- l~ra, ~~fruşatı için 2500, levazımı der-
Xekirdağ (Hususi) - Tekirdağın kur- miş, Bi:iyük Şef btı telgrafa p cevabı de müfid olunabilmesi için veremle mü- sıye ıçın de 1 800 lira sarfedilmiştir. 

tuluş bayramı büyük tezahüratla yapıl- göndermjşlerdir: cadele pulları çıkarılarak umumi yerler- Kütah.~~ vilayeti dahilinde 1 18 mek 
-· t v ı· p t· B , ____ Sakıp B Bay Sakıb Beygo de istihlak edilmesini istemektedir. Za- teb, 2 70 ogretmen vardır. Bu mekteb -
.uo:aŞ ır. a ı ve ar ı aş.Mtlll ey- . 1 · lt E t p ·· ·· .. .. Vali ve C. H. P. başkanı yıf bünyeleri kemiren bu hastalıkla ctddi erın a ısı ıne , anaz, Otrak, Kopru~ 
go bayram münasebetile Buyuk Kur1e-ı Kurtuluş günü münasebetile bana kar surette· mücadele edilebilmesi için her ören, Şaphane, Demirci de olmak üze
~ı Atatüı·ke bir telgraf çekerek Tekir- şı gösterilen temiz duygulara te,ekkiir e- halde tedbir alınması icab ettiği ile;i sü- re köy yatılı mektebleridir. Her gün i
ciağlıiarın minnet ve bağlılıklarını bildir- derim. Kemal Atatürk rülır.ektedir. çin talebe mikdarları artmaktadır. Ya

tı mekteblerindeki köy çocuklarının i
aşeleri ebeveynleri tarafından temin 
edilmekte, bilhassa sıhhatlerüıe çok i
tina olunmaktadır. Uşak ve Simav ka
zalarında da iki orta mekteb, merkezi 
v~ayette bir lise vardır. Maarif mü -
dürü ile Vali Sedat Erim bilh:ıssa ma- ı1 

arif işlerine pek fazla ehemmiyet ver -

- Hasan Bey karımı her 
sene .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Bayramlarda baştan 

ayağa kadar donatırdım.. 
... Bu bayram bir iğne a

lacak param yok._ 
Hasan Bey - Desene bu 

· · bayram da o seni donata-
r- -- Wd 

mektedir. 
Maarifin burada bu derece vüksel -

mesinde Kütahya valisinin büyük yar- ' 
dunı olmuştur. Şehrin imar isleri de 
yolundadır. Hergün bir yenilik göze 
çarpmakta, bilhassa küçük kooperatif
ler teşkiline ciddi surette 1?henuniyct 

1 

verilerek halkın servet ve ticaretinin 
1 

TEKDÜGME 
bütün ayarları otomatik 
tarzda tanzim eder 

PHlllPS 



[ Hldiseler Kar~nda ~ 

BERAET iSTERÖM 
B u liitun bugün için bir mah-ı - Sadede gelelim. _ . 

. Ben - Geliyorum, muvekkilim bulu
kemedır. Sa~ kariim, sen .nan mandalar görilailfe nazaran auçlu-

hikimsin, muhakeme edilecek maznun- durlar. Fakat ifiıı hakikaü ötrenilirse 
tar yüze yüze Usküdardan İstanbula &e- onların bu tarzda 'hareket etmeleri ma
len mandalardlr, ben de bu mandaların zur görülebilir. Kilvekkillertmln fena bir 
avukatıyım. maksadlan yoktu. 'Oaküdardan denizi 
Şimdi celse açıldı. Zabıt okunuyor: seyrediyorlardı. Şirket npurları alır ık-
c Üsküdarda bir çobanın sürüaünden üç sak ılerliyorlardı. B11 mada müvekkille

manda kaçıyorlar. Sokaklarda koşup in- rim bunların kendilerinden hızlı yürü
sanları korkutuyorlar. Sonra denize at- yüp yürilmedilderi hıkkında aralannda 

lıyor, 1stanbulda Sirkeci iskelesine çıkı- münakaşaya başladılar . ve nihayet tec:
yorlar. Mandalardan biri öldürülüyor. rübe etmiy~ karar ftrdiler. ltOfUp delll
Diğer ikisinin mevkufen muhakemeleri ze atladılar. Kırk bet dakikada Sirkeciye 
yapılacaktır.• geldiler .. 

IKADI NI 
Yüzünüzü nasıl 
Boyamalısınız? Sahte şahadetname yapanlardan 

biri daha tevkif edildi 
1 

Bunlar ıuçu birb:rlerine atfediyorlar, bulunan sahte 
şahadetnamelere sahih çıkmak istemiyorlar 

Müddeiumumllik bir sahtekarlık ha - virmiştir. 
·sesine el koymuş bulunmaktadır. Bir Sutçu vek!li Cemil ise: 

ç gün enel Bahaeddin isminde bir - Rifat tarafından b" aparatımnnı 

cncin lise mezunu olmadığı halde sahte satın. alındı~ına . <lair bizzat Şerife~ij 
sika tanzim etmek IUI'etile yedek su - 2 ncı noterlikte ikran mevcuddur. Mu 

bay okuluna prdiğini, billhare ifin an - vekkilim mas~dur. ·demiştir. . . 
Ben - Müvekkillerimin natıkaları ol- Bu hareketlerile prket vapurlarının 

madığı için onların yerine ben cevab ve- bir manda sür'atinden ancak bir milli 
receğim, isimleri mandadır. Ağır başlı fazla sür'atli olduklarım isbat ederek, .fn
olmakla tanınmışlardır. Gayet yavaş ha- sanlara ne kadar abr vuıtalarla gidip 
reket eder, yavaş yürürler. Lisana girmiş geldiklerini öğrettiler. Binaenaleyh mli
olan cmanda gibi ağır. tabiri, onların vekkillerimin beraetlerini istiyorum. 

1 ılmasile adliyeye verilerek tevkif o - Duruşma, hadısenın aydınlanması ıçın 
· ı:!duğunu JUIDlllık. Bahaeddin verdiği bazı phidlerin celbi ve Rifatın ~bıkan 

Dört tOCl'man krem puçumı ytbO!ld· 'f adede bu sahte vesikanın Hmeytn is - olup olmadığının İstanbul ve İzmir ceza 
dn her yanma 'J&JUU&. (l:n az burun ~Jıde 'biri tarafından tanzim olunarak, evlerinden sorulması için, talik edilmiş· 
iidDe>· kendisine vertldJlini MSylemişti. ür. 

yavaş hareket etmelerinden kinayedir. İnıei Hul'llll 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =:J 
Amerikada dUpUn masrafı Pamuktan yol 

Pollale: Bunun berine HiUeyinin evinde bir 
araflırma yaplmımna lüzum göıillımiş• 

tar. Hüseyinln ninde yapılan araştır - Bir adam kavga ayırmak isterken 
mada bu tekilde bir çok sahte neikalar yaralandı 
ele geçirilmtp. ~cat, bu~larm bir ~ Çadırcılarda oturan Hikmet önaı De Qem 
ırıı natamamchr. Huseyin dun mllddeıu • berlltaşda kahvecilik yapan Mustafa evvel .. 
mumtliğe verilmi§ür. Henüz 21 yaşında ki gece sarhoş oldukları halde kavgaya baş.. 
oıan suçlu bAdileyi f6yle anlatmakta - ıamışlar ve birbirlerine bıçak çekmişlerdir. 
dır· Bu sırada yoldan geçmekte olan Ali Gtln• 

' . "d . d ıı gör admda bir adam 1kl kavgacıyı ayırmd 
- Evvelce lnhısarlar ı aresın e ça - n bıçaklarını ellerinden almak lstemiş, iki 

prdım. Fakat. bir müddet evvel istifa et- elinin parmakları kesilerek yaralanmıştır. 
tim. Bahaeddlll hemfiremin kocası idi. Yaralı tedavi altına alınml§, sarhoş kaT• 
Şimdi ise kardefim ölmüştür. Hemşire - gacılar yakalanarak adliyeye verilmişler • 

Yapılan hesab
lar gösteriyor ki 
Amerikada bir dü
ğün için yapılan 

masraf vasati ola
rak 6000 liradır. 

Bizde bu mas -
raf vaktile pek 
çoktu. Düğün için 

çiftliğini satan arazi sahibleri, yaptığı 

wcu ömrünün sonuna kadar öciiyemi -
yen rençberler ve işçiler görülürdü. Bu
gün vaziyet normale doğru gitmektedir. 

Amerikalılar pa
muğun yol İl\fa -
llllda kullanılma • 
il için yeni bir •• 
ip! bulm~larcbr. 
Bu usul sayesinde 
bugün Amerika • 
nın 22 eyaletinde 
binlerce kilomet • 

AJblı YMMım • Çit* J'Sine llrilp, min hayatında bu Bahaeddine bir çok cı.tr . · 
iyi ,.,_. iyilikler yaptun; maddi yardımlarda bu- Bir tramvayın kahlolan yandı ' 

* Kadrn bahkçılar 

fslı:oçyada 18472 balıkçı vardır. Bunla
rın 18470 j erkek ve yalnız iki tanesi ka
dındır. 

Arabça ezan okuyan adam 
müşahede altma alındı 

re yol tazyik edilmıt pamukla cÖ§enmif 
bulunuyor. Her kilometre yol için 5 ı.ı
ya kadar pamuk ı.tbiıal edilmekte ve lN 
usul ile yapılan yollar hayli mukavim ol
maktadır. 

* Amerikamn klffi masrafı 
Amerikanın kq

fi Kristof Kolom • 
ba ancak dört bna 
iki yüz Türk lira- 1 
sına maloldu. Bu .-1..-~-: 

paranın içinde üç 
geminin, tayfala • 
nn ma8fl, erzat 
ft ıaire de dahil· 
eli. 

Tetefon şirketi tahsilat şefi 
tewkif edildi 

Kısıklının, ömerli köyünden Mehmed Telef• firketindelcl ,olaazluk taMıl • 
ollu Osman imıinde biri, bir kaç gün ev- katınm neücelenmet ben oldutaaa 
wl Kısıklı camiine gitmiş ve cami avlu- evvelce yazmıştık. G&iilen 1lzmn be • 
sunda arapça •ezan okumağa bqlamıştır. rine hidiley)e alitadar telefon prketi .. 
Yakalanarak adliyeye verilen Ounanm bık tahsillt tefi Adil dtln yaiden 1 mcıl 
akli vaziyetinde bir gayri tabillik olup sorgu hlkiınliğine celbedilmlftlr. 1 lncıt 
olmadığının anlaşılmuı için, adliye ta - .sorgu hikimliği tarafmclall Adllfn tnti-
bibliğine gönderilmiştir. !.!,~e .• k;,;,,;u;;;.:ar;...:ve;.r~ilnıifUr;;;;;;:.;;;,;·-------

Tabibi adil Enver Karan yaptığı mua- müşahede altına almmMIDa karar ftl' • 

yene neticesinde Osmanın tıbba adlice, ·mittir. 

-
-CÖNÜL ISLERi . 
Gazetede izdivaç 
it nı ... 
Bir erkek okuyucum, Bay H. O. a

.Ylll 26 ncı günü Ankaradan İstanbula 
gelirken Eskişehir istasyonunda hir 
•Son Posta. nüshası almış, Gönül işle
ri sütununa bakmıı, 

- Evlenmekte tesadüfün rolü, b3ş
lıği altında bir yazı görmüı .. 

Bu yazı derd yanan bir kadının ya -
zısıdır, okuyucumun hoşuna gitmiş, 

kendisi bekar, 60 lira aylıklı bir me -
mur, burada yabancı, evlenmekte müş
külat çek~eji aşikar. 

- Belki anlaşabiliriz, diyor ve ben
den bu kızın adresini istiyor. 

Her şeyden evvel §W'asını kayde -
deyim: Ben bana gelen mektub!ar1n 
hiç birini saklamam. Hepsini ban;,a t<·v-

di edilmiş birer sır telikki eder ve ya
bancı bir göze ilişmemesi için okur o
kumaz d~rhal yırtanm. Binaenaleyh 
okuyucuma istediği adresi veremiye -
ceğim, eğ!'r alakadarı bu satırları o -
kuduktan sonra münasib görürse mü-

auebete giri§ir, kendisinin bileceği ~ir 
i§tir. 

Yalnız fırsattan bililtifade hatırı • 

ma geleı bir noktayı kaydedeyim: 
- ttç yıl önce Fraıılada bir müddei

umuminin gelini evinde ölü olarak bu
lunmuştu. Müddeiumumt t•hkitatın 

yapılmasını muavinine bıraktı, fakat 
gazeteler dedikodu yapıyorlardı, is -
tifa t-lınek mecburiyetinde kaldı. Bu 
sırada da cinayeti binat kadının ko -
cası ve müddeiumum1nin oğlu olan 
gencin yaptığı tahakkuk etti. Fakat 
ayni zamanda da bu &mç yan deli -
dir, bfraz sakattır. Bu evlenmeyi bir 
gazete illnı veya evlenme idarehanesi 
uyesinde yapmıştır. Karısı da sakat 
bir kadındır, böyle yarı deli bir a -
damla evlenmiye bu sakatlığı delayı -
sile razı olm\lflur. 

Muh3kemeyi takib etmiştim, neti -
cesi tamamen hatınmda kalmadı. Ga
liba adam tıbbı adli mes'uliyetini mah
dud bu!duğıı için küçük bir ceza ile 
kurtulmuştur. Fakat mesele orada de -
ğil, bu §'?kilde yapılan izdivaçların ma
hiyetindedir. Aralannda iyileri de bu
lunabilir, bir eğlence arzusile yapıl -
mış bir ilinın müsbet neticeler ~er - ı 
mesi de mümkündür, fakat buna gü- 1 
venilemez, çocuğum tabii bir yolda 
yünl, diyeceğim. 

TEYZE 

lundum. Sonra, pek tabil olarak, bu pa - Beşlktaşdan Fatihe gitmekte olan 131 nu• 
ralan kendisinden istedim. Bana: maralı tramvay arabası Karaköyden geçer• 

_ B ı...-1 .... "'' ödiyebilmek için, bir ten kablolar yanmaya başlamıştır. Bu sıra• 
u .,..~ ..... :-. . . . da tramvay arabasmdakl yolcular arasın .. 

ife girmem. onun ıçın de askerliğimi yap- da telAş baş göstermiş, yolcular bafka tram
llUf olmakhp llzım.. Yedek subay o - ı nya nakledilerek bozuk tramvay Karaköf 
kuluna girecefim, tahailim yok ama, sah- 1 makasını> <·ekllmt~ıı Rıı yil7.d~n tramvay • 
te bir vesika ıanzim edeceğim, dedi. Hat- 1ar 15 dakika . kadar \'1e.:vememlflerdlr. I 
ta bir •esib .. benim için hazırlıya • İld yangın 
caktı ama, ben rıza göstermedim. Bu iş - Dün şehrin 1kl yerinde yangın çıkmış • 

lerle benim hiç bir allkam yoktur. tır. 
ı - Fatihde Karabaş mahallesinde MUS• 

Suçlu Hii9eytn eviBde bulunan sahte ıuk sokağında 14 numaralı barakada otu • 
vesikalar.ın da Bahaeddine aid olduğu- ran eski saraylılardan Nazenin kalfanın ~ 
ııu söylemektedir. dasına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvıl• 

·· · __ _,_ ı Sultan h cımlann paçavraları tutuştunnulle yangın 
MüddeıumU111&UA IUÇ uyu a • çıkmış ve baraka tamamen yandıtıan sonra 

.# ıned 3 ündl sallı «:em mahkemesine gön- .Ondürülınüştür. 
PueaJı, pıompoau ı..p bldlrareı dermi§tir. Yapılan 90rgusu neticesinde, 2 _ Galatada Kara Mustafap&fa cadde • 

aOıi1als. y.,_,... FM'""P lliliniz. Hüaeyinin tevkiftne, karar v~rilınittir. sinde 179 numaralı tütün deposunda, beşin• 
ı v cı katta tütiinlerl kurutmakta olan elektrik Emlak dolandırıcıııgı c11n~t>ıannm marat tahtaları yatmasııe 

davalarından birisine ba,iamldı de blr yan~ın .. ~ıangıc:ı olmııt. ıtf&lye ta .. 
rafından sondürülmilşt.ür. j 

Beyoğlunda eturan Şerife Kamer is • Yakalanan esrarkeşler 
minde bir kadmın Rlfat isminde kendi - Beşlktqda Şllr Nedim caddealnde Osm,... 
.e pqazade 11fis6 veren biri tarafından nın dükklnında bir ltllo esrar bulunmu.t. 
d landırıldı~· "deli derek zabıtaya Mehmed ve Hüseyin adlı iki adam da esrd 0 6..... 1 a e İ satarlarken bet kilo esrarla beraber yataıa .. 
milracaat etmif ve Rifatın Avrupadan s- narak adliyeye verllm1şlerdlr. 
tanbula. dö~Ü§Ünd~ JW:la~ adliye- İki kişi kömürle uhirlenerek öldüler 
ye verdırmifti. Aslıye 1 ıncı ceza mah - Erenköyde 11d betçi r.ehirlenmek IUI'etlle 
kemesinde ba davaya bakılmıştır. ölmüşlerdir. Vak'anın tafallltı tudur: 

Şerife-kamerin vekili Nazmi diln mah· Erentöyde Etem efendi caddesinde 8 nu--
kemede hldbeyi f(>yle anlatmıfbr: maralı köşkün alt katında b1r odada oturan 

- Müvekkilim Beyollunda Fiiruzağ_- Uryas Ue arkadaşı Mehmed otlu Yaver ge-
ee r'-"' vakit odalarına gelmlşa• 'Ye bir mal• 

da cHayırba apartımanı ile beraber, dk· ._.., ,tf'..f yatmışlar 181nm"*a,, " blru 04 

ha bazı emllke uhib bulunmaktadır .. Ken "~•Uli"~" -.·u' yatmı,ıardır. Brtes1 abab 
disinin itlerlDI taltib edecek bir adama 1kl arta~ll uy::ı.nrr.-.d .Ja.rır.ı l&'en kÖflll 
ıhtiyacı olnmf, 1Mı nrada karpsına Rifat balkı bunları uyandırmak ısteır~ fata• 
isminde, P'P•de olduğunu söyliyen bu ber 1t1sln1n de öldütünü görmüşlerdir. Kq .. 

. . ft)'et derhal zabıtaya haber verllm1f ve htı .. 
adam çılanqtu. Bunun üzerme, timdi tamet tablbi tarafından yapılan muayene 
muamelltı•tatll edilen, İstanbul 2 nei no- neticesinde 1kl arkadapn kapalı odada mal• 
terHğinde bir ftUletname tanzim edil • metan çıkan karbon gulle tedr1d aıft'eUıl 
mif ve bu okuma bilmlyen mQveltkill - •hirleneret öldtıklerl an184J1mıtt;ar. 

me i.mm ettlrllmiftir. Halbuki bu aslın - Emniyet İldnd Şube Müdür Mmvinliil 
da bir vekAletname delildir ve mGvek • Bmnlyet ltlnci tube bq tom.llerlerlndea -
kilimin mallanm Rifata temlik eden bir Cevad öney, BDınl)'e\ hinci Şube Müdll 
vesikadır. muavtnllltn• tayin edllm1t ve d1lııden 1tl -

Tanzim olunan bu Rned sayealnde mtl- baren 19nl natesln• blfl•mqtır . 
vekkillmin Fnruzaladakl apartımaııı Rl- Aqm mandalantaa Ddli dh 
fatın eline geçmif bulunmaktadır. Bunu öldüriildü 
biWıare öğrenen Şerife Kamer adliyeye İki gön enel Ö'akiidardan ytlzerek sır .. 
müracaat etmiştir . .Esa.en Rifat, Mmdtye lı:eciye geçen mandalardan 1klsl Ahırkapıda 

r metrik ahırlardan blrlne kapatılımflarcb. 
Alzm biçimini ince bir kalemle çiziniz. kadar muhtelif isimler altmda bu gekilde Bu mandalar kuduz aWm1 göatennt etra-- i 

Boya ile bu çizginin içini doldurunuz. İstanbul ve lzmirde muhtelif lfler çe - fa. saldırdıklarından dün öldürillmlflerdlr. 

l~ __ B_a_c_a_k_s_ız_ı_n_aı __ a_ı_k_a_r_•_h_k_l_a_r_ı_: ______________________ ln_t_ik_am ___ I 
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Tar;ht tedlılhler: 

Bir • 
eroın 

kaçkınıyım/,, "Ben bir tımarhane 
lntizamperver bir genç 

Scımatyadan Sa

Düellonun Tarihi 
• ... 

acıklı 
m üptelisının 
hikiyesi 

bah.addbl de aı,mi insanlık hi.lerine dayanan her devlet idare•inde davaları halledecek 
nı.ali ıomyOf': olan yerler yalnu mahkemelerdir. Şarkta, harbden baıka zamanlar • 
-Muvcıffcık ola- da, düello kabul edilmemiıtir. Diiello garb medeniyet ve idaruinin 

eak mıfl'-1 tarihin yüzüne fırlattığı bir aVllÇ çamurdur. Hayvanca kin hiç bir 1 
Kani içini çekdi, sonra: "İıte ben, o temiz ve maruf ailenin 
cocuğu böylece malum evlerin bir uşağı olmuşdum,, dedi 

Röportajı yapan: F arak Küçüle 

İntiz.amperver o- l zaman in1a11ca al ve müıamaha g · bi, sahib erine saadet, karıısında -
luşu ve kendisini kolaylıkla sevdir .. ___________ k_il_er_e....,:.p_i.:::.ım_an __ lı_k_ve_r_em_e_z_. ________ --! 

mesi muvaffakiye- Yazan: Turan Can 

<Tercüme ve lkt1bu h&llı mahfusdur) tini kolaylaştıra- _ 2 _ 

-39-

Karnilc hemen atıldı: 
- Kapıyı aç, abdestim geldi.. 
S kallı söze karışıyor: 
- Bunlar bana taarruz ettiler .. 
K..ı.ni de lfıf yetiştiriyor: 
- Kapıyı aç, sigara içeceğiz .. 
N' >betçi gardiyan öfkeli: 
- Vay cuce vay! Beni bunun içini 

ın ahatsız ettin. Bunun için mi cıyak 
Clj k ba w ır n? Sabah olsun da ben 

.. ter run .. 
Y hu burada millet birbirini yi -

yo u. 
- Yesin er .. ne olurdu? 

ı - Peki senin vazüen nedir? 
- O senden sorulmaz. Yarım aklın

la üstüne vazife olmayan şeylere ka • 

cak insanlarla a
lfulanmasma çıln- açabilir. 

~ 

inada fazla yer verilmemelidir 
Kütahya Obfll'

culanmı.zdmı Mu
tafa Tekir soruyM: 

- Muvcıffak ola
cak mıyım? 
Açıkgöz olanlar, 

menfaatlerini a
zimle birleştir:r

lerse muvaffaki
yetleri meydana 
gelmiş olur. Yalnn · 
inada :Ca.ıla yer ~et. llmndır. ....._ 

Samimi bir genç kız 
rışmasana sen. 

Kani benim gardıyanı çağırdığım • Muhterem imza· 
dan memnun değil. Kulağıma fısla • aile soruluyor: 
yor: - Mu'ud bil' yu-

- Nene ID.zun be adam. Bırak millet "° ktcnz.CGk mı--
birbirini yesin.. Muharrir tımartıan.eae yım? 

- Ama sen dayak yiyordun. p.debilirdik, ne de bir arkadaşımız bize Yuvaya saadet 
. -? Ço7.uk musun ben daya~ ~e~ ~i - gelirdi. Harb bittikten ve babam 1s _ getiren vasıflar-

yım. Boy le arada sırada bırbınmızle tanbula geldikten sonra da bu böyle dan baflıcası: Ev 
ıdÖ\ uşmezsok gerilen sinir;erimi:ı ko- devam etti. Artık büyümüş koca adam o işlerile altıkalan-
par al'mallah.. ohnuştum. İstanbulda Ticaret mekte- makfu. Yuvanın 

Gard'yan uzaklaşıyor. Karnik r,ağı bine gidıyordum. Baştan çıkmıyalım . tertib ve tanzimin-
l n)or: diye bana babamla annem, vapur pa- de selim ve mce htr kadın zevki müte-

- Mustafa efendı! Mustafa efendı! rasından fazla para vermezlerdi. Deli- vazı yuvalan kişaııe haline getirebihr. 
- Ne var? kanlı olmuştum. Kanım kaynamağa Zaten sualdeki samimiyet, dilekteki isa-
- Aç kapıyı.. başlamıştı. Okuduğum kitablar, haya- bet ihtimallerini kat'iyetle çoğaltmıştır. 
- Açamam.. yann sabah.. limde bin türlü şeyler kemirtiyordu. ~ 
Herkes homurdana homurdana ytfti- Ben de bir kızla konuşmak, dalga geç- Muvaffak olabilecek bir tip 

ne eçıyor. mek isliyordum. Adamıdan Sald-
K.Jn :y ma yak aşıyor: T.ıcaret mektebini blraktım. Bakır - haddın im.zasile 

F ruk diyor. Bunlara şaş. - köyünde açılan tayyare makinist mek- .sorulan da p: 
yo un laJbuki hayr .. edecek bir tebin{' , zıldım. 22-23 yaşlarında var- _ Hayatta Jıaa
SC) • k. D ı ile akı 1 nın ne farkı dım. A ·kadaşlarım benden daha b.i - gi yolda daha z:i.. 
va J.r? D · ..ın ıyıce · Deliler her kayıd yüktiı r. Tabıi boş zamanlarumzda yade muoaffak °" 
dan ı::ı d rler. Beyin'erinde çarpan muhavereınizin mevzuunu kadın teş - Iwı.ım? 
şim w 'n şerareleri ağızlarından çıkar. kil ediyordu. Öğrenmeğe h" 

Fransada on dördüncli Lui'nin sonuna 
kadar (1715) düello tam manasile bir 
harbden ibaret kaldı. İki düşman nerede 
karşıla§lrlarsa iki taraftan biri saldırdı
ğı takdirde hemen kapışırlardı. Bir tara
fın diğer tarab pek kötü bir yerde sıkış
tırmak, hatta baskın vermek için plan
lar kurduğu da olurdu. İki taı:af ın silah
lan birbirine benzemezdL Kılıçların ay
ni ağırlıkta, bıçakların ayni uzunluk ve
ya genişlikte alınası lazım gelmiyordu. 
Birisi zırhlı, diğeri zırhsız olabiliyordu. 

On beşinci Lui zamanında bazı usıılle
re bağlandı. 'Böylelikle birçok haksızlık
ların önüne geçildi Daha merdce bir şe
kil aldı. Bu usuller gitgide daha mükem-
mel oldu. dır. Düelloda umumiyetle meç \'e tabanca 

Köleler, kadınlar, çocuklar ve sakat o- kullanılır. Askerler arasında kılıçlıı da 
lanlar düello edemezler. çarpışı\abilir. Bir sivil kılıçla düello yap-

Gitgide düellonun pek kötü bir adet n·nyı reddetmek hakkına mahktir. 
olduğu herkes tarafından kabul edilme- İki taro.fın yirmi bir yaşından aşağı ve 
ğe başlandı. Son zamanlarda bile Avru- altmıştan yukan olmaması şarttır. Bu 
pada düello yapıldığı oluyor. Fakat has- yaştan yukarı olanların çarpışıp çarpış

mını öldüren veya ağır yaralıyanlara ce- nuyacaklarını şahidlcr kararlaştırırlar; 

za vardır. Düelloyu yapacak olanlar bu bunun ıçin iki tarafın kuvvetleri, kabılı
cczayı gözönünde bulundururlar. Cezası yetlerı ve aralarındaki yaş farklan 
yaranın derecesine veya ölüme g§re ye- gözönünde tutulur. Düelloya karar 'er· 
dı günden iki seneye kadar hapis ve 150 mek iki tarafın ustalık ve kuvvetlerı a
franktan 1500 franga kadar para cezası- rasında muvazene olmasına bağlıdır. 
dır, ayrıca yaralının zararını da öder. Şahidler ikişer tane olur. Duello davet 
Şahidlik edenler de ceza görürler. Bu ce- eden adam, hasmına şahidlerinı gön
zalarda memleketlere göre bazı fark'ar dererek kullanılacak silahları ve onun 
vardır. şahidlerınm isimlerıl eadresl rıni so~du
Fransız ordusunda düello resmen ka- rur. Ondan sonra şahidler arasında chi

bul rdilmiştir. Tahkir edilen bır a ker ello yeri ve zamanı ve dığ r şartlar ta
kendisıni tahkir edeni askerce dövu me- yın olunarak iki tarafa hab r verıl'r. 
ye davet edebilir. Eğer bu davet kabul ŞahıdlE"rın birb"rle>rine · ı naıık ol-
cd'lme>zse ağır bir ce7.a veril ı. Fakııt bu m i rı aıımdır. Ara'arınd hı· 
ceza, daveti kabul etmediği içın d wı\ I el rıun tdarec Sl O rlk S a-
k · ındakini tahkir ettiği ıç ndir. r f ın 1 masına hıç olma ni 

Diıello daveti karşı tarafça k bul dil- öldürme es'ne ve ılk yar d bırak '1· 

divı 'akdfrdl', buna ancak her iki tnraf ta, sıra çalı .rlar. Bır taraf yar lanırs Ju
' orduda ..:erilrr.Pkte olan eskr'm dersleri- e lo derhal kesilir ve ancak d ktor mua

ni kufi mikdarda takib etmı ler ve öğ- yene ederek müsaade eders d vam hı· 
renm'şlerse mfisaade olunur. nur. Düelhdan evvel ve sonra bir a 

Ve akıllarına gelen her şeyi ~ilapcrva Ben de arkadaşların anlattığı gibi veskar, ve yumu
yap r'i.ır. Buraya gelen .~ah~~m veya bir macera yaşamak istiyordum. Bir şak başlı olması 
maz~unl.a~ bunu gayet ıyı bılırler. Ve 1 perşembe günü öğleden sonra sinema- itibarile yetiştirici 
kendılerıru buna uydururlar. ya gıtmek için Beyoğluna çıktım. Te- bir haminin direktiflerile, memunyet ve 

Kaninin sesi, perde perde derinleşi- pebaşında İngiliz sarayının önünden ticaret sahasında da muvaffak olabilir. 

Düelloda şahidlerin bulunması şarttır. bıt varakası tutularak vaziyet yaıı le 
Ayrıca pek usta bir adam elınde bir meç tesbıt edilir. Düello edenl rden b r ın 
olduğu halde hazır bulunur ve iki tara- ısrarile dE', yaralanmasına rai'!men dü
fın tehlikeli hücumlarını önlemeğe ça- ello devam edebilir. 

yordu. Son kelimeler ağzından adeta geçerken iki kadıncağızla göğüs göğü- ,,,,.,,,,,,, 
!ışır. Böylelikle düellonun ağır yara, ya- Düello edenlerin dövüş e nasında c;öz 
hud ölümle bitmesinin önüne geçer. Dü- sövlemeleri kat'iyyen yas ktır. Meder 
ello yerinde bir de doktor bulunur ve 750 gramdan ağır, bir metre on üç s'.ln· bir hıçkırık gibi çıkmıştı. Herhalde çok se geldim. Bin mantolu, biri de o za

çekmiş, hapisaneden ağzı yanmıştı, 1 rnan moda olan şekilde çarşaflı idi. Ya 
sordum: bana güldüler, yahud da bana öyle gel-

- Hapisaneye g'irdin mi hiç? di. Takı1dım arkalarına. Yüreğim he -

Atak bir genç 
.4.nkaradan 

Yalnız soruyor: 

t. yaralının ilk tedavisi için la71m gelen timden uzun olamaz; bunun sapı ~ık ık
bütün ilaçlarla pamuk ve sargıları bera- t&n sonra geriye kalan kısmın 90 santım· 
berinde getirmiş olur. den yukarı olmaması şarttır. 

Di.ıE: lloya izın verip vermemek, silfih- Me lerin çelik kısımları üç kö ı . ci-
- lmJcbalim ne-

d. ? 
tT. 

_ İki kere.. yecanımdan kopacakmış gibi atıyortJu. 
Kaniye: j Onlar eittiler, ben gittim. Sokaklar 

- Anlat Allah aşkına nasıl bu sa.ptık, yokuş1ar çıktık, imşler inclik. 
'hallere düştün .. başına neler geldı? Gıderk.e~ s~~ sık arkalarına dönüb cta-

Şen ve hovarda- Im ı. yeri, .;:eklini tayin hakkına malik o- lalı, düz "Ve her hususta b rb'rine mu ıvi 
lan kumandan veya daire mudürü, davet ohıcaktır. 

Ero'ne nerede ve nasıl alışt·n? · 1 vet edıcı gozlerle bakıyorlardı. Fakat 
_ Sana söyledun ya, açma benim bende cesaret ne gezer. Haddin varsa 

aerd'mi hepımizin aşağı yukarı ba - konuş. Ni.~ayet bir eve ~irdiler. Ben 
şın gelen.m menşei bırd:r. ~en ~asıl de kedı 5ıger: bakar gıbı uzaktan .ba -
bura ara düstün?. Bugiin senın benım1e karak donmege hazırlanıyordum kı ka
ıne farkın var? Ben eroin çekiyorum,

1 
pıdnn !fşman bir kadıncağız çıktı. Ya

sen çekmiyorsun. Ben rnorf n kullnnı- nıma yaklaştı: 
yorum, sen kullanmıyorsun. Ben siga- - Bir şey mi istiyorsunuz küçük 
ra )Çiyorum, sen içmiyorsun bu mu? bey? dedi. 

- Canım Kfmiciğim, biiirsin, mek - Herhalde kızların annesi olmalı !di. 
tebde ne iyi arkadaştık. Sırrı.mızı bir- ı Sağlam bana çatacaktı. İşin en iyisi ta
bir mize söylerdik. Birbirimizin kaba- bana kuv et !;.açmada idi. Düşüncemi 
batini benimserdik. tatbika hazırlanıyordum ki kadın tek-

- Anlaşıldı .. senin elinden kurtula- rar söze başladı: 
mıyacağım... Gel.. benim yatağa otu- - Galiba, dedi.. bizim cici kızların 
ralım. Rahat rahat anlatırım .. zaten bu arkasından geliyordun. Gel evladım .. 
uzun geceler nasıl geçecek? gel eve .. burası temiz bir yerdır. 

ca yaşaınak nrzu
ları başkalarını 
müteessir etme
dikçe zarar lan 

~ nefsine münhasır 
kalırsa da, atnklı

ğa ve kabadayılık iddialarına pek yanaş
mamak faydalı olur. 

~§i!§i!i--~~mll!!-, 

Son Fosta 1 

r otograf \ah.ili kuponu 
, . 
ısım • • • 

Adrea • • • 

~~~---------------------~! DiKKAT 
Fotograf tahlill lçin bu kuponlardan 
5 adedinin gönderllmesl fart.tır. 

'8;em§i31ii~~~i§i!!!ii11~ Kaninin yatağına oturduk. Karnik Yarabbi içeri nasıl girmeU, ya bir 
de yanımıza geldi: batakhane ise? __ ....... --.. ·--·-~ .. ~-~--...... 

- Nasıl bu hallere düştüğümü me- Girdik.. orada Maltepeli Hayriye is- diın. Fakat ben de bıtm~tı1!1. Eski Ka-
rak ediyor&un ha? diye söze başladı. minde bir kızla tanıştırdılar beni... ni aşağı yukan vefat etmıştı. Bir iki re
Ben böyle mi olacaktım? Sınıf arkadaş 

1 
Artık buranın gedikli müdavimi ol - zaielim beni işim~~ ettı. !abii vak'a

larımı yük ek yüksek mevkilerde gö-: muştum. Elime ne para geçerse buraya yı babam duydu. ?fkelendi. 
rünce utanın yor muyum, burnum~.m getiriyordum. Evdekiler benim ne ena- - Git, defol! dıye evden kovulduk. 
dıreği sızlamıyor mu zannediyorsun? yi, ne toy olduğ'umu aniamışlar, mutc- İstanbulda yapayalnız kal.~ışlım. 
Kendinle mukayese et. Bu kılıkla ar- madıyen yoluyor~ardı. Yakardım, ya~rdun, haber gonder -
kada !arının yanına çıkabilir misin? Artık dersler mersler hak getirı:? .. diın. Kar etmedı. Arkadaşlarına: 
Çık ;n bile b r tuhaf olmaz mısın?.. ben dolandırıy~r, evden ufak tefek - Biraz sü.:ın15Ün, bumu sü~tühün, 

edilenı bu davete icabetten alıkoymak Şah.d 1er düellodan biraz evvel ik ta
vcya diğerini vazgeçirmek salahıyetini rafı ziyaret etmelidirler. Bunlardan b n 
hai7dir. Bu itibarla döellolar şimdi pek meç talimi yapmak için vakit verilmesi· 
enderdir. nı iskrse düelloyu reddetm'ş sayılır. 
Diğer Avrupa ordularının bir kısmın- Duelloyu ıdare edecek olan şı.ı.hıd dü-

da da aşa ;ı yukan Fransız ordusuna ben- ellodan evvel, zabıt varakasına geçiril· 
ziyen usuller dahilinde düello hakkı var- (Devamı 11 inci sayfada) 

Süleymaniye camıı 
Bugürıkü fena 
Vaziyetten kurtarılmalı! 

Bir okuyucumuzun son günlerde Müze
ler ve Evkaf İdarelerinin tarlht eserleri 
tnnzlm ve tamir lle uğraştıklannı okuya. 
r:ık, bize bir mektub göndermlf, diyor ki: 

- Bu faaliyet beni cidden sevindirdi. 

Zaten Süleymanlye camllne gidenler, 
dikkat ederlerse görürler ki. bu dökme -
eller, bu kahveler ve bu bodrumlar, bu 
şaheseri çirkin bir şekilde ooeuyor. Sn -
leymanlye bütün güzellığıni bu kohne ba
rııka ve binalar yüzünden kaybediyor. 

Muzeler. Evkaf Müdürlerinin nazan 
dikkatini celbediyorum: İstanbulun p:ı -
ha biçilmez blr abidesi olnn Suleymaniye 
bu kömür dumanlarından ve bu harap 
dUkkıinlardan kurtarılmalıdır!• 

Antep fıstığına Şam fıstığı niçin 
deniyor? 

Dur sana basit fakat feci maceramı aşırıyor, buraya getiriyordum. B zim adam olsun oyle a1ınm,. demış. İ~te 
anlatayım. Hayriye morfin mübtel:lsı imiş. Beni babamın, ananun k~ba.~a~ı. Burnu sur-

1 Uzun anlatacak değilım. umunıi de alıştırdı İlk ampulu bana nasıl ~ı - tül ün dıye velev kı buvuk de o:sa ı!v
harbde kardeşimle Kadıkôy sultani"in- nnga etti, neler hissettim, anlatamıya- lô.dı kapı dışan atmak; bu b~ta1< ığa 
d ım. Annem perşembe günleri mel~- cağım. Fakat Maltepeli Hayriye ve ev saplanan bir insanı kendı kendıne bı -
teb • f!ehr bizleri alır ve cumartesi I sahibi Zehranın sa vesinde iki ay znr - rakma w a benzer. İnsan çırpındıkça ba
gün eri d~ gC'ne kendi götürürdü. Ah - fında bal gibi morfine de, eroine de, rn- tar, ç rpındıkça ba~.ar. Ve nihayet gebe-

Memleketin kıymetini birkaç mlsll arttı -
r n bu abideler, istanbula sonsuz bir gu
ıı:el11k ve değer vermektedir. Fakat asıl na 
z:ın dlkkntl celbet.mek 1stedlğtm nokta, 
Koca Mimar Sinanın ş:ı.he eri olan Su -
lt>ym:ınlye camllnln bugünkü halidir. Bu 
rnukemmel A.bidenln etrafını bugün dök
meci dukkA.nlan, kahveler, fırın bodrum
ları çevirmiştir. Dökmeciler sabahtan ge
c y rılanna kadar çalışırl r ve bacala-

İst.nnbula gelen Antep okuyucuia.n -
mı d:ın Fazlı Danl men bl e gond ı dı'"l 
bir mektubda t tanbulda Antep !ıstı ının 
aŞ:ı.m fıstığı. lsmlle anıldı ını yazıyor ve 
mcmlek t mahsulunün bu şeltllde y:ı -
ban laş•ırılmasının ~rar tcvlld edece -
ğiııl .. , re: t bir alı m ı ıçin Hl -
knd rl ın nazarı dikk 1 c 11> ıii/ r. 
A ı k nl ktır, ta hl kol y l ger<'k, dl
yonız. 

Irıkımız bozulmasın diye bizleri sol:ağa[kıyn da alışmıştım. rir gider. Ben de oyle oldum. 
çıkartmaz, ne bir arkadaşımızın evine Bu yerde güç bela mektebi bitirebil- • (Arkası var) 

rından çıkan kurumlar Suleymnnlye ca
mllnln dört yıınını yalıır, durur. PL'lle -
tır, slyuhlatır, berbad bir hale koyar. Ko-

l mur dumanları şaheser blr güzelllkte bu
lunan ince mlnnrelerl ve zarif kubbeleri 
pis bir slyahlıltlıl kııpatır. 

İstanbul Duşk mlcr Evinde M Y ye: 
- 13 üncü resmin fıkrası 12 inci flk

radadır. 



• 

Bir haf talık resimli 
dünya havadisleri 

Londra - Kap Hava rekorunu kıran kadın tayyareci Kirby Green, pi
lot arkadaş ile birlikte Londra Croy don tayyare meydanınd~ 

çın weı1, Çlnln tozlu 101.Jirmda böyle 
ağızlarını, burunlarını toza :tarp bir nevı 
maak.e ne kapayarak geziyorlar. 

Fransada son 1htllll teşebbüsü neticesinde 
meydana çıkanlan sllah depolanııdan bl
rının .. içindeki silahlar, merınııer, sevkedll
mek uzere kamyonlara ytik:letllJyor. 

Bir taklibi hükumet ile Brezilya
nın başına g€'çen «Demir Adam» 
Getulıo Vargas, bu suretle Cum -
hurreisliğıni a l tı sene daha sigor -
taya koymuş bulunmaktadır. 

Geçenlerde ölen meşhur ttalyan 
mucidi Markoni'nin telsizle ilk 
Transatlantik mesajını yolladığı 
noktada bir abide dikildi. 

Yukarıdaki reslnılerden soıaaıtt General 
Frankonun Londra ınümesslll Alba Dükü, 
sağdaki bu senenin Nobel müUtatmı ka
zanan Cecll de Chelwood'dur, 

Son gün 1 erde Fransada lu·allığın ia

desi faaliyetinin meydana çıkması 
üzerine kral olmak üzere ismi mev
zuubahs edilen Duc de Cuisl 

Verir miydim 
Kayın valideci

ğim kızınız çok huy

suz, çok aksi, çok ter. 

biyesiz .. 
- İlahi damadım, 

ben onun böyle oldu

ğunu bilmeseydim, 

sana hiç verir miy

dim! .. 

Seninkiler sende 
Karı koca konuştu

lar: 

- Bu çocuk acaba 
bu fena huyları kim
den aldı? 

- Herhalde ben
den değil. 

Mahkemede 
Hakim şahide sor• 

du: 

- Ne biliyorsanl.3 

söyleyiniz. 

Şahid söyledi: 

- Okumak, yal

mak bilirim. Otomo

bil kullanırım. Biraı 

da makineden anla• 

rım. 

Kilr;ı ttJccar1 
- Ben üç kibritle 

bir sigara yakılması

na hiç taraftar deği· 
lim .. 

- Olabilir .. Çünkü 

senin fena huyların 

gene sende baki! 

- Kaç yaşımda olduğumu bilmediğime rıeye ~Q.§ıyorsunu:z.. Şimdiye kadar 

- Hürafelere ina· 

nırsınız demek. 

kaç yaşımda olduğumu soranlara o kadar fazla yalan söyledim ki asıl yaşımı 
kendim de unuttum. 

Hayır, kibrit 
tüccarıyım! 

1 Hoş sözler =ı 
Bir dolarla 

- Ben Nevyorka ayak bastığım zaman 

cebimde ancak bir dolar vardı. Bu bir 

doların saye~inde para sahibi oldum. 
- Ne yaptın? 

- Bir doları posta idaresine verdim, 
amcama telgraf çektim; bana bin dolar 
gönderdi. 

Sır 
- Sır saklamasını bilir misin? 
- Bifüim. 
- Öyleyse yalnız sen bilesin, yirmi li-

raya ihtiyacım var. Bunu bana verecek
sin. 

- Vazgeç. Bu sırrı ben de hiç duyma
mış olayım .. 

Memnun olmalısınız 

Meşhur av_cı - Bu deriyi mi soruyor
sunuz, birlikte ava gittiğimiz arka
daşımın derisidir. 

1 Ciüzel fıkralar 1 ----
Doğru söylüyorum 

Baba ile oğul arasında: 
- Masanın üstündeki fındıkların hep· 

sini kırıp yemişsin. Ben sana dişinle fın• 
dık kırmıyacaksın dememiş miydim. 

- Dişimle kırmadım baba. 
- Doğru söyle. 
- Doğru söylüyorum baba, senin al• 

tın saatini aldım. Onunla vurup kırdım. 
ftıN1W 

Yormuyor mu .,t 
Küçük gazete müvezzii koltuğunda ga· 

zetelerlc koşuyordu. Biri gördü: 
- Çocuğum, dedi, bu gazeteler seni 

yormuyor mu? 
Küçük müvezzi cevab verdi: 
- Hayır bayım, onları okumuyorum ki 

yorulayım. 

Kırılınca ucuzluyorsa 
- Garson getirdiğin karadesler çok - Sağlam yumurta iki kuruş, kırık is-

küçilk, üstelik te taze değil. r----------------... terseniz onları altmışar paradan veririm. 
- Madem ki taze değil, küçük olduk- - Öyleyse bana yüz tane sağlam yu· 

!arına memnun olmalısınız! murtayı kırıp veriniz. 

Benim 
Otomobil bir adama çarptı. Adam düş

tü, bayıldı. Şoför otomobilden indi. Et
rafa baktı. Bir kapının üstündeki yazıyı 
okudu: 

- Çok şükür ki burada doktor var. 
Otomobilin çarptığı adam ayılır giti 

oldu: 

_ - O doktor işe yaramaz. 

- Neye? 

- O, benim de .. 

İmtihanda 
Tıb fakUJ.tesinde profesör, imtihana 

giren talebeye sordu: 
- Bir hastayı terletmek için ne ya

parsınız? 

- İmtihan ederim bay profesör. 

I 

- Beni traş eden çırağınızın elleri 
simsiyah .. 
- Pardon bay, bugün ilk defa sizi 
traı ediyor da ... 

-. 

- Seni döven hangi çocuk onu gös
ter. 

- Hani şu, bir dişi kırılmış, bir gö

zü şişmiş çocuk var ya, işte o! .. 

- Yukarıdan tren ne vakit gelecek? 
- Bir saat sonra! 
- Ya aşağıdan? 
-- Bir buçuk saat sonra.. Siz nereye 
gidecektiniz? 
-· Bir yere gidecek değiliz, ·rayla
nn üzerinden kar§'ya geçeceğiz de .. 

~ 

Öksürük 

- Kaımız, tiyatroda mütemadiyen ök
sürdü. Herhalde çok hasta idi. O öksür· 

dükçe herkes dönüp dönüp ona hakı• 

yordu. 

- Hayır bir şeyi yoktu. 

-? ? ? ? ? ? 
- Yeni bir manto giymisti de .. 

-? ? ? ? ? ? 

Taksitle ödeseydim 

İdam mahkumunu sehpaya götürüyor

lardı. Polis komiseri: 

- Cesaret, dedi, cemiyete karşı olan 
borcunu Cid:iyeceksin. 

- Şunu taksitle ödeseydim sanki ne 
olurdu? .. 

: .. 
~~ ·.·: .. : ":. t 

.: ~f~· •, - · ... . 
+ • • e .. .. , 

- İlk zamanlarda çok canım sıkılı
yordu ama sakalım uzayınca iş de
ğişti; ~imdi onunla 011na11ıp vakit ae
çiriytJrum. 
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Bu hafta göreceğimiz 
üç güzel film 

Marlene Dictrich'le Charles Boycr'in çevirdikleri 
"Allahm bahçeleri., filmi Sakaryada gösteriliyor 

Hayalinizdeki Parisliyi Paris 
sokaklarında bulamazsınız! 

Şık erkek hiç yokdur; şık ka<lınların çoğu da kalabalığın arasında eski bir tanıdık 
araşriıran, yahud da yenisini bulmak için gelib geçenlere göz gezdiren soydandır ... 

-4-
Kaynıyan, kay:ıa~n bır kalabalıit ... 

lnsan kalabalığı, oto::ıobil kalabalığı, bi
siklet, otobüs kalabal.ğı ... 

Tramvay, büsbütün ort!idan kalkmış. 

Bir cadde üzerinde yanyana sekiz on o
tomobil birden, hepsinin arkasında da 
zincir gibi uzanan yüzlt>rle otomobil da
ha ... Karşıdan karşıya geçmek için yol
lımn ortasında, köşe başlarında geçidler 
ayrılmış; bu geçidlerin etrafına cçivi> 
dedikleri beyaz yuvarlaklar mıhlanmış. 

Herkes bu çivilerin arasında otomobil
lerle, kamyonlarla köşe kapmaca oynu
yor, işte Paris sokakları ... 

Marlene Dietrich ~ Charles · Boyer .Allahın bahçeleri, filminde 

Büyük meydanlarda, abidelerin önün
de otokarlar durmuş, hepsinin içi ctu
rish dolu ... Şoförün yanında bir adam, 
ayağa kalkmış, yüzü içerdekilere dönük, 
nerede olduklarını, burada neler gelip 
geçtiğini ingilface, almanca, ita1yanca, 
her dilden bağıra bağıra anlatıyor ..• 

Bu hafta Sakarya, Sümer ve Alkazar lunan tayyareleri çalar ve Dan ile 
ıinemalarında çok güzel üç film göstr- Yoyce'u esir eder. Dan cidden sevdiği kı
rılmektedir. Bunlardan Sakarya sinema- zı ölümden kurtarmak için çeteye yar
sında gösterilen birinci filmin ismi cAl- dım etmeği vadeder. Yoyce ve Nelson bir 
lahın bahçel~rh. dir. · l otomobil ile kaçarlar. İşin çabuk farkına 

. ~a.rle~e _ Dıetrıch ~e Charles Boyer gı- varan Çin1ilcr bunlan takibe koyulurlar. 
bı ıkı buyuk san'atkar tarafından ~evril- , 

Gene o abidelerin etrafında yayan do
laşanlar, büyük mağazaların önünde du
rup bakınanlar ... Başları açık, yahud 
şöyle yalancıktan bir mendille sanlı, a
çık sarı saçlı, yanık derili, çorabsız, ka
dınlan ~ekolte, erkekleri kısa pantalon
,., kimisinin elinde, kimisinin omuzunda 
ut:!uen çantalar, işte başka bir kalabalık 
daha ... !fonların çoğu Romanyalı, Macar, 
Çek, Lehli .. . unların arkasından da iki
şer ikişer dizilmic;, tabur halinde, hızh 
hıılı caddelerden geçenler: Bunlar da ya 
Almanlar, ya Avusturyalılar ... 

· 1 b f·ım ·· 
1 

b. k Yoyce ve Nelson un yakalanacakları 
mış o an u ı guze ır aş macerası-

nı canlandırmaktadır. Film tamamıle sırada Dsn tayyaresi ile yetişir, mitral-

renkli olarak yapılmıştır. Renkler Mar
lene'nin esrarengiz cazibe ve güzelliğini; 
Charles Boyer'in de mutad fevkaladeli
ğin\ bir kat daha tebarüz ettirmektedir. 

Filmdeki Afrika manzaraları çok kuv
vetlidir. 

* cSümer, sinemasında gösterilen cÜç 
modern kız• filminin baş rolü Deanna 
Durbin tarafından yapılmışhr. Mevzuu 
şudur: 

Charles Visinger çok zengin bir tüc
cardır. Çok çapkın bir adam olan Charles 
karısından boşanarak ayrı yaşamak ar
zusundadır. Bunu haber alan kızları ışe 

sür·atıe müdahale ediyorlar. İsviçreden 
tayyareye binerek Amerikaya gidiyor
lar ve ·,abalarına kavuşuyorlar. Annele
rinin feUıketine sebeb olmak üzere bu
lunan kadını uzaklaştırmağa ve babaları
nı aile ocağına avdete icbar ediyorlar. 

* cAlkazar> sinemasındaki cBombakr 
yağarken> filmi, Fay Wray ve Ralph 
Dellamy tarafından çevrilmiştir. Mevzuu 
~öyledir: 

Dan Bailey büyük bir tayyare fabrika
sında pılot vazifesini görmektedir. Gü
nün birinde müdürün kızını tahkir eder. 
Bu hale fevkalade hiddetlenen müdür, 
onu arkadaşlarından Nelson ile birlikte 
Çine gönderir. Müdürün kızı Yoyce Dar.ı 
çok sevdiğinden onun Çiıte gittiğine ta
hammül edPmiyerek vapura gizlice atlar. 

Yolda doktor Wong adında bir çete rei
si kaptanı oldüriir. Vapuru Çinin başka 
bir li.manma ;yanaştırarak vapurda bu-

cBombalar ytığo.rken> den bir sahne 

yöz ateşi açar ve bu sayede Yoycc ile 
Nelson•u kurtarır. 

Ginger Rogers 
Ne yapıyor? 

Bütün bu birbirine geçen kalabalığın 
arasında bulamıyacağınız yalnız bir şey 
var: Hani şu romanlarda tasvir edilen, 
sinema perdelerinde, moda mecmuals
rında görülen, rüyalara giren, hayalleri 
süsliyen Parisli yok mu, işte onu bugün
lerde hiç aramayınız... Caddelerde gör
dükleriniz ya hep böyle yabancılardır; 

yahud da iş güç sahibi insanlar, memı.ır
lar, yaşamak için çalışnıaklan kuı tula
mıyan zavallılar ... 

Hele şık giyinmiş erkek, Paris sokak
larında hemen hiç rasgetirilemiyecek bir 
hayaldir. Göze çarpacak kadar süslü ka
dınlara, gene şöyle arada bir, şuraı:la bu
rada tesadüf edilebilir. Onların çoğ:.ı da, 
caddelerin boylu boyunca uzanan, kal

Güzel ve kıvrak Ginger Rogers, Katha- dırımlarm ortalarına kadar taşan kahve
rine Hepburn, Adolphe Menjou ile bir- lerde oturmuş, bir yandan bir bardak 
!ikte cStage Door> adında bir film çe- bira içerken bir yandan da kalaba lığın 
\'İrmiştir. ı ı:rasında eski bir tanıdık araştıran; ya-
Şimdi •Having Wonderful Time• adın- lıud da bir yenisini edinebilmek için ge

da ~~r fı1m çevirmeğe hazırlanmaktadır. ı li~ gC'çcı.ılc·r~~ g.öz ge~di~e~ soy.?and~r:·· 
Bu fılmden sonra da cVivacious Lady ) i Bııım b ldıl1ımız Parıslıyı bugun ıçın 
çevırccektir. 1 t t>msil c dı"'ller, şimdilik yalnız bunlar ... 

Bu üç filmden sonra ezeli partöneri 1 Hc•psi de birdenbire göze çarpacak ka
Fred Astaire )le birlikte gene çok sevilen dar boyanmış, hepsi de ikiz denecek ka
danslı filmlerden birini çevirecektir. Fa- dnr birbirıne ,benziyen kadınlar... Gü
kat bu filmin çevrilmesine daha bir hayli müş rengme, beyaza bakar açık sarı saç
vakit vardır. tan tutunuz da, turuncuya, kavun ıçine, 

\ 
...-. . 

kına rengine, maviye, evet ibildiğimiz 
maviye kadar .;renk renk, dalga claiga, 
kıvnm kıvrım saçlar... Hani şu bizim 
pek eskiden Topanede, yangın yerlerin
de, teneke mahallelerinde rasgeldiğimiz 
çarşaflı kadınlar, çıplak etine allı morlu 
bi.r entari ı?eçirmiş kız çocuklar vardı ya, 
işte onların biraz kırmızıya, biraı bakır 
rengine çalan kınalı saçlarının bir gün 
olup ta moda diye Paris sokaklarına ka. 
dar yayılacağı kimin aklına gelirdi? .. 

cOç modern kız, filminden. bir 3ahnf 

Sonra, akşam üzerleri, büyük mağaza
lar, bankalar kapanınca, ortalık birden
bire başkalaşıyor; işçi kızlar, çalışan ka
dınlar sokaklara dağılıyor. Onların ara
sında da oldukça iyi giyinenlere tesadüf 
edilebilir; hele üç arşın basmaya şöyle 
bir sannıp bunu kendine atlastan, can
festen daha ziyade yakıştıranlar, avuç içi 
kadar bir takkeyi altın dalgalı saçlarının 
bir yanına eğip te nice altın taclıları im
rcnd.irenler, kıskandıranlar pek çok . .. 
Bunların hepsi de bir ayak önce evine, 
barkına varmak, aözleştiği bir eş varsa 
ona yeti§mek için caddelerden koşa koşa 
geçer; ya ıuracıktan bir otobüse atlar; 

Y cuan: Kemal Rtqıb 

Ptım aokaklan 

yahud da yer yarılmış, oraya gırmiş gibi sini bırakıp başka bir erkekle kaçt1ğlm 
cmetro, Jara dalar. duydu. Deli olacak, yüreğine inip ölü\·c~ 

Siz, hala ötekini, hani şu keyfi için ya- recek, sandım. O kadar çılgın, o knda:
şıyan, giyinmekten, sevipnekten, gezip' acı günler geçirdi. Bir sırası gelirse ) ol 
tozmaktan başka hiçbir düşüncesi olmı- arkadaşımın başından geçen bu görıül 

yan Parisliyi arıyorsanız onlan, bu ağus- hikayesini de yazacağım. Parise vardı~"l; 
tos ayında, bir yandan ııcaklann, bir mızın ilk gtlnleri bu zavallı genç tc f·n 
yandan da cturisb lerin istillsı altında süsiü hayaUer, en zengin ümidler icınde 
kalan Paris sokaklarında bulamazsınız; yaşıyordu; onu kırıp geçiren kara lıabe:i 
hepsi köylere, kaplıcalara, plajlara da- daha almamıştı: 
ğılmıştır; isterseniz biraz da oraya uğrı- - Bu sıcakta Pariste ne yapaca ı di-
yalım. yordu. Sergi de daha yapılıp bitm(m·ş. 

.. bunu yol arkadaşım söyledi. Gel. seninle şu Parislilerin gezip cığ'~n-

Geçcn sene Atinada İsviçreli bir genç- dikleri yerleri dolaşalım. 
le tanışmıştım. Pek az bir zaman jçinde Benim de aklıma uygun geldi. Ç:.ınta-
tnlaşmış, arkadaş olmuştuk. Ona Pariste larımızı aldık. Gene yola düzüldük. 
de rasgeldim. O da sergiyi gezmeğe gel- Kemal Ragıp Euson 

mişti; hem de arkasından koştuğu bir i~ 
vardı. o işi olursa nişanlısını da Par:se Mahkum olan hayvan hırsızları 
getirtecek, orada yerleşeceklerdi. Yolcu-

ltık bizi birbirimize daha ziyade yaklaş
tırdı; birkaç gün içinde onun, adeti, derd 
ortağı oldum. Yol arkadaşımın başından 

o günlerde acıklı bir gönül hikayesi ge
çiyordu. Bu, belki şöyle böyle bir hikaye 
değil, büyük bir sevgi romanı idi de hen 

o romanın ancak son yapraklan kapanır
ken yctişebi!dim; bu maceranın yalnız 

birkaç sahnesi benim gözümün önünden 
gelip geçti. Arkadaşımın nişanlısı Atina
da kalmıştı: günün birinde onun .kendi-

Muhtelif tarihlerde Tarsus, Ceyhan ve 
Adana J.:öylerinden eşya ve hayvan ça

lan Konyanın Aksaray kazasından, Ce"J:_ 
hanın Tekkekurbu mahallesinde oturan 
Reşid oğlu Bekirle yedi arkadaşlarrtıın 
muhakemeleri bitmiş, suçlulardan Sii
leymanm altı ay hapsine; müddetini dol
durduğu için tahliyesine; Bekir, Kazım 
ve iki l'ahırin beraetierine, Cebbarın 10 
sen~ ~l aya, DurmUŞUn 10 sene 8 aya, 
Reşıdın de 11 sene 4 aya mahkQ.miyct le
rine karar Yerilmi§tir. 

-~ .. ··················-·········· ..... _ ... ___ , __________ ·-···------·-···----··---

Kadınlar için yeni bir yün örgü mode- Bu dtı ne acayip ~ diyeceksiniz? Taş 
li mi, kaldınm tQ§lannın 1'eımi mi, devrıne aid r..ar- kacak N..,1'>'1.lY(t~ berıze-
yoksa pencerelere konan bir Mı>i tel diği gibi "T~f!T. ahrm"'i lıir b •. v yu-

veya tahta kafes mi? vasm.~ toıoğraf. da olabilir 

(Tat;minlerinizde aldamp aldar.madıgmızı anlamak için 
1 o uncu sayfaya bakan r J 



Yurdda Hatay Bayramı 
(Baıtnrafı l inci ıaufada) nutuktan sonra, kürsÜye gazeteci arka -

Gece Beyoğlu Halk.evinde yapılan daşlannuzdan Feridun Osman çıktı. Ha-
merasim tay :stiklalinin manasını, ve mahiyetini 

Hatayıı. istiklaline kavuşması müna - cdibane bir vukufla tavzih etti. Ve al -
geb tile, dı.in gece, Beyoğlu Halkevinde kışlar arasında yerini Hataylı gençler -
de aat 21 den geç vakte kadar süren bir den Hulki Öçala bıraktı. Hulki Öçal, Ha
top antı yapı"mıştır. tayın dı.işman tarafından nasıl işgal edıl-

Evvela, H, k vı başkanı Ekrem Tur, diğini, o devırlerı yaşamış bir vatandaş 
ora a top a M ktan gorülen gayeyi te - hassasıyetile tasvır etti. Ve onu takıben 
b.. z e:ttırd , ve Hatayda, Atatürkün mu- kürsüye, Hataylı Reşad Mursallıoğlu gel
cız l~r )ara n elıle tarihe gömülen e -ı di. Reşad Mürsallıoğlu da, Hatayın ka -
s r tın, At urk tarafından yıkılan d1 - vuştuğu saadetın buyükhiğuni.ı, onu o1an
h nice esar tlcr gıbı kıyamete kadar dı- ca gemşlıgile idrak etmış bir münevver 
ıil nıyeceğ'n soyl dı Ve toplantıya ge- taliikatıle ıfadeleştirdi. Ve nıhavet, gene 
1 re, ev ı mına samımiyetle teşekk r gazetecı arkadaşlarımızdan Rüşdü, Ha -
c kt n on ü, İsmail Hamı Dan· - tayın ist klfıli yolunda, matbuatın n sıl 

t rnaı Hami Danişmcn çalıştığını tebarüz ettiren hatırat rını 

kızarmış insan eti 
rı içın, dağlara çe

ki s vıyes ni de, 
a belag t e anl t:ı-

naklettı. Ve ikınci defa kursüde gordü
ğiımüz Halkevi başkanı Ekrem Tur s '1..iı 
güzel bir hitabe ile bitird . 

* Bu s z rle ona eren bu çok samimi 
topl ntı n b ~ka, Eminönu B §1 ş, 

ve Kad köy H kevlerinde de ıçtimalar 
y pılm , ve oralarda da, memleketın en 
kı metl h tıbleri, Hatayın dümanı iis -
tünde i ık alini tebcil ve tavzih eden nu
tuklar söylemişlerdir. Vakıa daha bir çok 
edıblerirn z, dilleri ve kalemlerile, bu 
yüksek bayramın sevincini tasvire ça -
lışmışlardır. Fakat gördüklerimin ben

de uyandırdığı kanaate inanırsanız, sizi 
temin cderjm ki, düşmanının esaretine bi
le tahammülü olmıyan Türk milletinin, 
kendi stıklalini kazanmaktan duyduğu 
sevinç, tasvir, tasavvur olunamıyacak ka-
dar sonsuzdur. Naci Sadullah 

Bütün yurd Hatay bayramını 
kuthıladı 

Yurdun her tarafından alınış olduğu -
muz telgr flar, Hatay bayramının Hn k
v10r·nde büyük merasimle kutlula dı -
~mı bıldi mektedır. Kutlu! m mera -ımi 
bılha s İzmir, Adana ve Edirncde p •k 
p rlak o'mu tur. Bu müna ebetle çok 
hararetl' utuklar söylenmı tir 

------------------........ ._. .... ________ ~ 
Fra ya lış

1

1ğı etmelidir 

SON POSTA 

Surlgede Fransızların 
Teşınhile gerger 
Grevler yapılıyor 

( BG.§tarafı 2 inci sayfada) 

Londrada dün konuşmalara başlandı 
(BCJ.§ta.rafı 1 inci .ayfada) line bildireceği bir pllnı arkadaşlarına 

lan kalabalık bir halk kütlesi Fransız anlatmıştır. 
je Garonun son günlerde zamirindeki sui- Nazırını hararetle alkışlamıştır. Fransız kabinesi tarafından tasvib 
kastlar anlaşılmıştı. Evvelce mukarrer olduğu vechile edilen bu plana göre Chautemps, İn -

Yeni deleğe bilhassa şu bir kaç gün için müzakereler tam saat 11 de hariciye giltere - Fransa - Almanya arasında 
de Antakya hükumetini sinsi bir engi - nezaretinde başlamıştır. bir üçler anlaşması aktini Fransanın 
zisyonhanesinc döndürmüştü. Bu sabah Yalnız, Başvekil Chamberlain'in mi memnunıyetle karşılayacağını İngiliz 
bu vaziyet bütün çıplaklığile meydana safirler şerefine verdiği öğle ziyafeti ricaline bildirecektir. 
dbk'iıldti. Sabahleyin binlerce Hataylı münasebetile kısa bir miıddet tatil e - Bundan başka Chautmeps, sulh mu
Türk beledıyesmin önüne dolmuştu. Der diren müzakereler, tam sekız saat sür- ahedelerıle çizilmiş olan milli hudutla
ken halk hükumet binası tarafından ge- müştür. . ra tamamen ria) et edilmesi şartile Ai
len sılfilılı zabfyelerle dağıtılmaya baş - Müzakerelere: lngiltere tarafından manyanın müstemleke talebıni de pren 
landı Bu esn da mahalli hükfımetin zap- Chamberlain, Eden, Van Sittard ve sip itibarile kabul edeceğini Londra hü 
tiyC'leri cali komiser Kont De Martel gel- Lord Halifax, Fransa tarafından ise Pa- kfunetine söyliyecektir. 
miyecektir, da~ ılın!, diye bağırıyordu. ı isten gelmiş olan hey' et ile Londrnda- Milli hudutların riayet edilmesinde 
Fakat bu tehditlere ragmen halk dağıl- ki Fransız sefiri Corbin ve sefaret baş- bilhassa ısrar eden Fransanın başlıca 
mıyordu. Bütün bu kütleleri teşkil eden- katibi iştirak etm'şlerdir. Lord Hali - gayesi; Çekoslovakyayı muhtemel bir 
ler buyük bir itidal içinde idiler. Türk fax Alınan ricalile yapmış olduğu son Alınan istilasından korumah..-ıır. 
vekar ve ciddiyetinı ta ıyorlardı. Sonra t maslar hakkında Fransız nazırlarına Fransız Başvekilinin beyanatı 
her şey anlaşıldı: e raflı izahat vermiştir. Paris 29 (Hususi) - Londradan bil-

Mandalar idaresi bayrama iştırak etmi- Röyter ajansının istihbaratına göre diriliyor: Fransa ve İngilt re ricalı a -
yor, r Jlmin tatbikııu i c1n için Antakya- müzakereler başlıca üç mesele etra - rasınd ) pılan mtizaker lerden on -
ya gelmesi beki nen Kont Dö Martel gel- f nda cereyan etmiştir. ra, Ba ekil Chaut mps a etecilere şu 
miyordu. 1 - Almanyanın müstemleke talebi. beyanatı bulunmuştur: 

Saat 9 a do ru hala halkı dağıtmıya- 2 - Çin - Japon ihtilafı ve bilhassa - cLondrada ,ördüğümüz misafir -
uğraşan zabtiye kuvvetlerinin kafi gel - Şanghay gümrüklerinin vaziyeti. perverlikten dolayı fevkalcide mütehas 
mediği anlaşılmış olacak .k1i, Halebden 3 - İspanya meselesi sis olduk. Müzakerelerımiz henüz ne -
15 kamyonetle gelen kuvvctier halkı kor- Alınanyanın müstemleke talebini na ticelenmemıştir. Bınaenaleyh bu hu -
don altına aldı. Ve belediye binasının zan dikkate alan İngiliz ve Fransız ri- susta hiç bir şey söyliyemiyeceğim. 
pencerelerinden uzanan silihh askerlerle cali, bu meselenin daha derin bir ted- Pek samimi bir hava içinde cereyan 
halka ateş a_çılacağı tehdidi savruldu. kike muhtaç olduğu neticesine varmış- eden görı.işmelerimiz esnasında, sanki 

Delege RoJe Garonun bu gazeteyi de lardır. bir devrifilem seyahati yaptık ve dün-
kapattı~ :mıa§llmı~ Diğer meselelerin müzakeresi he - yanın her tarafından cereyan eden ha-

Neş esı ?altalanan Türklerin bu va- nüz intaç edilmemiştir. Salfilıiyettar diseleri gözden geçirdik. 
kur ve sakin duruşıan karşısında halk mahfellerde teyid edildiğine göre bu Yalnız, şunu kaydetmek isterim ki 
mümessilleri kendilerine dilsen tek va- müzakereler, ne Fransa, ne de İngilte- tedkik ettiğimiz bütün meseleler ctra· 
zifeyi itidalle yapmışlar ve ·derhal Ce- renin harıci siyasetinde esaslı hiç bir f nda, aramızda tam bir fik r birlı~ -
nevrede Mile er Cemiyetine Türkiye değişikliğe müncer olmıyacaktır. nin mevcud oldu~\.mu memnunıyetle 
ve Fransa C~mhurıye !erine vaziyeti Hariciye nazın Eden, bu akşam, mi- ördüm. 
telgrafla ve şıddetle protesto etmişler- safırlcr şerefine hususi hır ziyafet ver Müzakerelerim·z, dünva sulhunun 
dir. mi.ştir. temelini teşkil eden İng 1 z - Fr nsız 

Hadiseler es asında Antakya baş kon- Fransız nazırları, yann da kralın teşriki mc füsinı daha kuvvetlend rdb 
solosu Antakya halkev·nde bulunuyor - misafiri olarak öğle yemeğini Bucking- İki devlet mızırJan ara ında 
du ve Hatay an itıda e sevkedıyor - h m sa.rayında yiyeceklcrdır. Havas ajansına nazaran, Delbo 'un 
du. Yann da devam edecek olan müza- birkaç güne kadar yapacağı seyahat 

Halle, halkevinin etrafını ku atmış: kerelerin sonunda resmi bir tebliğ neş- mesele i de öru ti müsttir. 
- Yaşasın A atürk, ) aşasın an va - r a·ımesi muhteme dir. Alman gazetelerinin nesriyatı 

an, Y şasın ba konso , diye b ~ırı- Fransız nazırları yarın a .am Pari- Berlın '>9 (AA) - D. N. B 
yordu. onece erdir. d·riyor· B J'n 

Bu Fra sız Bnşvekilinin planı İ h 
Lond a 29 Hususi) - Evenin " ffak.) 

yordu. darl zetesin Parı.s mlıhab rm- b'r k 
zaptiye r hal- d n mevsuk kayıdl verilen bir hab re 

m etm 

kın . rinc cum et r. Kar klık ore Fran ız Başvekili Chau emps, ka- 'rıı olm 
, yarım saat k d r sürd ... Halebdcn, Kı- binenin son toplantısında, İngiliz rica- lü paz r ı 

nkhandan ve butı.in nahıye karakolla
rından get.irılen askeri kuvvetler pek 
çirkin küfurlerlc Türk ktitlelerınin ü
zeri e yürudü. Bütün bu vahşi hücum
lara kar§l, halk bir an olsun itidalini 

Bugu · vazıy t o günkü t hm n n ne 
derece do u oldugunu m dana çıkar -

un beraber \erilmiş o- mıstır Şu vazıyete göre b z Türklerin 
n ıfa ından ·baret idı. şımdı Fransadan ve Fransız hı.iklim fn -

l/atayıı idare memurları buna den b klf'd gı.miz en asgnri e lar şun ar 
bu rin mani olmuslardır. Demek ki olnbılır· 

kaybetmemış ve süngülere göğsünü 
germiş, deldirmiştir. 

Is tan bul sinemaları 
(Baştarcfı ı ind sayfadcıJ ması imkanı mcvcud değild'r. Mem ek"t 

hiı umetlcr 
0

nin verd'kleri emre ve 1 Bu haretin yanlışlığını ı n e mek, hal
t l'm ta riayet göstermemi•lerdir. ka, or d kı Fran ız ıdare nin muvakkat 
Do t bir F ranıa için ilk yapılacak olduğunu ı dirmek ve Hat yın beh me
§ .} bu m murların tec:z.iye•idir. hal v~ \ k n atıde istıkl lın k vu ca .-

Bugünkü vak'alard.a 
lanmıştır. 

şısında bıttabi lakayd kalamamaktadır - iktısadiyatı, bu nevi sinem l rın açılma· 
12 kişı yara - lar. sını imkan dahilıne koydu u dakı da 

d n b tile Turk ca _ m~ soylemektir. Bu, Fransanın samm~ı-
a tm ş oldu u esas daı- yetınden beklenen bir tarzı harekettır. 

v r ığının h kkını mı.:- Ve illa ortada bir suiniyet olduğuna ve 
. Bunun yanında Suriyeli işleri zaman kazanmak suretıle şu vı ... ya 
nı aması iltızam edi. _ bu mecr ya gotürdüklerine hükmetm k 
ıra ar bir parça maziye lazım g 1 yor. Türk milleti verdıği sözü 

ursa bu hakkın verilme _ her zaman tutmayı bir şeref borcu sa -
ed nın gene Türkler ol- yar. Kendısine verilen sözün tutulması -

r a edılen yerin de bizzat na da &vnı suretle kıymet ve ehemm yet 
u anlaşılır. verir. Yalnız bu zihniyet Türkün Ha -

ld II t l Tü tay davası onündeki hassasiyet ve t tiz -n e ay ı rk hakkını ister -
acağı Suriyelinın hakkma lığıni anlatmağa kafidir. 

Şamda grev 
Şam 29 (Hususi) - Hatayda yeni re -

jımin ilanı münasebetile gerek şehirde 
ve gerek d'ğer yerlerde grev flfin edil -
mış, nümayişler yapılmıştır. Bunun ü -
zerine Fransız otoritesi, b şka karı"?ık -
lıklara meydan vermemek için Hatayda 
yapılacak bayramı menetmeğe knrar vcr
m~tir. 

İskenderun 29 (A.A.) - Hatayın yeni 
rejimi içm hazırlanmış bulunan taklar 
28/11/937 saat 15 de Fransız delegcsinın 
taleb. üzerine müsellah kuvvetler tarafın
dan yıktırılmış ve parçaları kışlaya nak-
ledilmiştir. 

yor. 

uz etm olmuyor. Yabancı bir ida- Selim Ragıp Emeç 
Halkevine İskenderun, Türk ve İran 

konsolosları gelerek tebrikatta bulun -
Denizyollan memurlannın ikramiyeleri muşlar ve muhtelif anasırdan bir çokları 

haylfüe e hasıl olan bir müvaze-
ı ın duz lflmesı mevzuu bahsoıu

Su halde doat Fran•anın yapmaıı 
lazım gelen ıey, bugün orada yeni 
idarenin e3ası kurulurken Türk ve 
F ranaı.z bayraklarının yanyana dal
galanmasını temin etmekti. Buna 
muııallak olamıyacak kadar onu za 
yıflamıı saymak ve sanmak İ•le • 
me.vız. 

A ma, go niınde duran şu fiill vazi
y t de baka k Fransanm iç ve dıJ siya
~ da bir ıttıradsızlık, bir temvevüç vu
ku ulmakta olduğuna işaret etmekten 
n f ımızı rn nedemeyiz. 

Şurası kahili inkAr degil
d:r ki eğer bu t Adise, mahalli 
memurların bir gayretkeşliği 
m hsu IU dE ğilse, bu behemehal 
Türk - Fransız munasebatına 
te ir yapabilecek mahiyette bir 
ha, eket olabilir 

Denizyollan idaresi memurlar:nın bu tebrikata iştirak etmişlerdir. 
maaşlarından kesilen yüzde beşlerin i- Yarınki salı günü, Türk Alevilerinin 
adesi ve ikramiyelerin dağıtılması içın, nümayişlerine mukabil Fransızların teş
Denizyolları İdaresi, hükumetten mü - viki ile diğer anasır tarafından (Suriye 
saade istemiştır. Yüzde beşlerle ikra - bayrağı isteriz) şeklinde mukabil bir nü
miyelerin yakında tevzi edileceğı anla- rnayiş hazırlandığı aynca haber alınmış-
şılmaktadır. tır. 

İşte ne 
( 9 uncu sayfarlaki resimli suallerin cevapları 1 

Pipo ve blıküi 

Bu behıs etrafında Saray sinemasının hdyle kanunların çıkarılm ı düşünu e · 
o taklanndan ve sınemanın direktörü b'lir. E r kanunun vaz'ınd n bckl nen 
bulunan Bay Franko bir muharririmize fayda, sırf o.hlaki se, bu m ur a n 
şunları ı.öylemiştir: yoktur. Ç' nkü fılmler sıkı b r kontrol-

- Bu havadisi gazetelerde okudum ve dan geçm ktedir. D er taraftan çocuklar 
çok hayret ettim. Şimdiye kadar 6 yaşı- sinema iç n, en de\ amlı ve en sadık muş
na kadar olan çocuklar hiç sinemaya a - terilerdir. Bunların sinemaya girm sıne 
lınmıyordu. 12 yaşına gelmemiş bulu - mani olmak, büyük masraflar altınd eLi
nanlar da valnız matinelere girebiliyor - !erek güçhikie işlerini devam ettir h len 
lardı. Fakat 12 nin 16 ya çıkarılması şa - J sinemaları, bilhassa bütün cglence ha .. 
şıl cak bir şeydir. Çünkü bence 16 ya - yatını sinC' inde toplıyan küçiık taş!'n, şe
şına gelmis bir insan, artık çocuk ieğil- hır ve ka balarındaki sinemacıları, ışle
dir; genç b'r adamdır, bir delikanlıdır. rini idame ettirememek mevkıine du u -

Bir çok Avrupa memleketlerinde, me- recektır. Hazinenin de bu cih tten mü -
sela Fransada, İngilterede bu mesele şım- him bir ıal'er göreceği şüp esizdır. 
d. bizde tatbik edilmekte olan usul dai -
res·nde tanzim edilmiştir. Esasen; düşü
necek olu;sak sinema bir mektebdir. Ay
n! zamanda filmler sansürden geçi -
yor. Bu heyet siyasi, içtimai ve ahlaki 
noktai nazarlardan kontrol yapıyor. Bi -
n:ıenaleyh, yaşı 16 ya gelen ve ilk tahsil 
çağını geçmiş bulunan bir gencin, sey
redilmesine içtimai bir mahzur olmıyan 
bir filmi görmesinde ne beis vardır, so -
rarım size? 

Kemal film müessesesi sahiblerinden 
Bay Şakir Seden de, şu mütaleada bulun
muştur: 

- Kaç senedenberi üzerinde durulan 
bu meselenin bu şekli almasına, biz sı -
nemacılar, diyebilirim ki, umumiyetle 

muarızız. Evveli, ft.InU söylemek lazım -
dır ki sinemadan çocukları mahrum et -
mek, onları en tabii, en faydalı ve en meş
ru eğlencelerinden mahrum etmek de -
mek olur. Sinemaya bırakılmıyacak ço -
cuk nerede oynıyacaktır? Sokakta mı? 
Sokak, her halde sin madan daha mu -
zırdır. Memleketimizde ayrı çocuk si -
nemalan yoktur. Buna memleketin iktı
sadi vaziyeti bugün için müsaade etmi -
yor. Yani sırf çocuklara film göstermek 
suretile, bir sinemanın masrafını çıkart-

Çok şayanı temennidir ki, şehirlerimı
zin iktısadi vaziyeti, yalnız çocuklara film 
gösterecek sinemalar açılmasına müsaıd 
bır şekle gelsın. O zaman yalnız çocuk
lara mahsus seanslar tertibi mümkün o
lur. Esasen bir çok büyük ve zengin Av
rupa memleketlerinde halka gösterilen 
filmlerden hangilerinin çocuklara gos -
terilmesi caiz olduğuna dair ayrı ayrı ve
sikalar Yerllmektedir. Misal olarak bu -
gün gelen ve Londrada çıkan Sinema -
tograph We,...kly sinema mecmuasının 25 
teşrınisani tarihli nüshasında bir hafta -
da Londracia sansüre gösterilen 19 fil -
nun isimleri vardır. Bunlardan 11 tane -
sinin aıle ve çocuk ar tarafından görule -
bıleceği l akkında açık müsaade verılmış
tir. Unutmamalı ki 16 yaşında bir Turk 
genci, 16 yaşında bir İngil z çocuguna 
nazaran dclıkanlı sayılır. 

Diğer sınema sahıbleri Ba\ Şakir Se
den'ın fıkirlerine ı tırak etmektedırler. 
Bugün yapacakları bir toplantı ile vnzi -
yeti görı.i ct-klcrdır. Layiha ke bi le nu
niyet etti i takdffd s·ncm 1 ını kap t -
ınak mccburiyetind kalac 1 nnı ··y
liyen sın ılar ktai n la ını mıl
dafaa <!tmck üzer Ankara~ bir h yet 
göndermeği kararlaştırmışlardır. 
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30 İkincitşin 

inkıbazı, hazımsızhğı 

Mi DE 
ekşilik ve yanmalarını 

Tarihi tedkikler 
(B~ tarafı 7 inci SCl4Jfada) rak hapsedilmiş, fakat adı gene gizli tu-

rniş olan şartları iki tarafın önünde okur. tulmuştur. 
Scnra kılıçları ucuca ·getirir ve: Son zamanlarda Paris barosundan çı-

- Haydi baylar! karılmış olan avukat Jan Şarl Lögran, 
Diyerek başlama kumandasını verir. istintak hakimlerinden birini düelloya 

Elinde bir baston bulundurur ve lüzum da\'et etmiş, fakat istintak hakimi bu da-
gördüğü takdirde: veli adliye nazırına bildirmek suretile 

- Dur! ve ondan aldığı salahiyetle cevabsız bı-, 
Diyerek ~arpışmayı durdurur. rakmıştır. 

Bir taraf yaralanırsa ve ağırca olursa, İki düşman ordudan birer kişinin harb 
kafi görülmediği takdirde, düello talik meydanında düello yapmaları tabii gö
edilir. rülebilir. Fakat şahsi sebeblerle, hele 

Meçle yapı~an düelloda çarpışılan yer karşı tnrafı kızdırmak suretile yapılan 
üç metre genişliğinde ve her iki tarafın düellolar cinayetten başka bir şey değil
arkasında 15 metrelik yer kalacak kacla• dir. İnsanlık hislerine dayanan her dcv
uzunlukta bulunmalıdır. let idaresındc halkın arasındaki davaları 

Birisi daha fazla çekilemiyecek halde halledecek olan yerler yalnız mahkeme
bir köşeye sıkıştırılırsa yahud kendi hu- lerdir. Harbdcn başka zamanlarda düel
dudunu aşarsa başlama sırasındaki yere loyu hiçbir surcfle kabul etmiyen şark
dönlür ve tekrar başlanır. Yeniden geri- ltlar ve bilhassa Türkler bu vadide isa
lediği takdirde karşı taraf kazanmış o- betli hareket etmişlerdır. Düello, garb 
lur. Tekrar başlayış bir dakikalık istira- .medeniyet ve idaresinin tarihin yüzüne 

SON POSTA 

MAZON 
ANKARADA 

AKBA 
Meyva Tuzu eiderir. Kitap Eri Kaatçılık 

BUUln mektep kıtaplanmn satış 
yeridir. Mektep tırtaslye Qeli.Ueri 
en mllsalt şartlarla temin edilir. 

MiDE ve tıarsakları &lışormaz, içilmesi ıaw, tesiri kolay, ve mu1ayimdir. 
Yerini hiç bir mnmasH mnstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ marka
sına dikkat. Deposu: M A Z O N Ye B O T O N ecza deposu. İstanbul 
yeni Postalı ·ne arkasında No. 47. Tel. 8377 

Ooyçe Levante Linye' 
G.rn. b. H. 

HAMBURG 
°"""' l .... fffJtııe ' ,.,. UnltH.ıa. a..a. HaMıq.A.-G.,........ ...... • 

Hamburg, Brem, Anver~. ıstanbul 
ve Karadeniz arasında azimet Ye 

avdet muntazam :çıostaıar 
İstanbuld~ beklenen vapurlar 

Achala vapuru Z9 T. San.iye dotra 
Anclros vapuru 3 K. evvele dofnı 
Morca vapuru 4. K. evvele doğru 
Akka vapura 9 K. enele doinı 

Burgaz, Varna, Kbstcnce için 
ıımanımızdan hareket; edecek 

vapurlar 
Andros vapura 6 K. enele dotra 
Akb npuru 11 K. enele dotnı 
Yatında Hnmburg, Brem, Anvers ve 

Roterdam llmaıılan l~ln 
bare:Cet edecek vaplll'lar 

Acbala vapura ı K. evnle dotru 
Faz!a tafsilat lçib G:ılata ·da ova

kimy&n b:ınındll DOYÇE LEV ·n 
LİNU T&Pur ac'!ntalıf ına müracaac.. 

'11...- Telefon : ff7GO - '4769 

HEDİYELiK 
ELEKTRiKLi 

TRENLER 
SAT i E 

• de 

VERESİYE 

Devıet lJemıryolları ve Lıman.arı ışletma Umum ıdar3 ;ı \la:ıları 

hatle birlikte iki dakika içinde yapılır. ftrlattığı bir avuç çamurdur. Hayvanca ~-•••••••••••••·~ İleride makinist yetiştirilmek üzere, San'at okullan tesviyeci, tomaCJ, deınircı, 
kazancı ve bun2. mümasil demir işleme kısımları mezunlarından şimdilik 4-50 
kip alınacaktır. İsteklilerin mekteb şehadetnamesi aslını veya tasdikli bir <;Ure
tini istidalanna bağhyarak Ankarada Devlet Dcrniryolları cer dairesi reisliğine 

Tabanca ile yapılan düellolar için de kin, hiçbir zaman insanca af ve müs3ma
başlangıc.:ı kadar olan kısım ayni mera- ha gibi sahiblerine saadet, karşısındaki
sime tnbidir. Pıstolet denilen ve yalnız ler(' pişmanlık veremez. 
bir defa ateş edebilen hususi tabancalar I --· · ·- · · · · · ·~ · --· · · 
düellodan evvel şahidler önünde bir ku- • 
tu içine .onur ve mühürlenir. Silahları' .stant ul Eors3Sl kapanış 
iki hasını tarafından önceden tanınmış fiatları 29. 11-1937 
olmıyacaktır. 

İki düellocu tahkirin ağırlığınca yakın 
olmak üzere 16-25 metre aralıkla durur
lar. Kollar yere doğru sarkmış olur. Ta
bancanın dipçiği oyluklara dayanır ve 
namlusu ayak ucundan yirmi santim ka
dar ileriye çevrilir. Yahud silahı tutan 
kol vücudün baş hizasına ksdar kalkar 
ve namlu havaya çevrilir. 

Her ıki vaziyette de düelloyu idare e
den adam, iki tarafın hazır olduğunu gör
öükten sonra: 

- Dikkat! 
Der. 
Sonra: 
- Ateş! 

Kumandasını verir ve saymağa başlar. 

Londra 
Nn-Yora 
Parb 
M11lno 
Brtık.lıl 
Atına. 

ceneTI"t 
Sof ya 
Amsterd&ıa 

Praa 
Virana 
Matkld 
Berun 
V&f10ft 
Budapet&e 
Billuet 
ne1uad 
Yoltohuna 
Moakol'& 
Btoltholıa 

ÇEKLER 

Açı:ı, 
~25.50 

0,7983 
?3.51.S 
15 1718 
4,69.S 

f-7.37 
~.452.S 

63.9488 
1.4~ 

22.69 
4.22 

lS.7490 
1.9/82 
4.12 
4.016'> 

lC6 63SJ 
!14.492.S 
2.i464 

23.63 
S. }JlS 

Kapa"lı, 
t.27.00 

0,8002 
23.455 
15, 1355 
4.6841.1 

87. lolll 
3,0:4SJ 

63. 7958 
l.43SJ 

22,6363 
4 21 

13.7160 
1.9742 
4.21 
4.06:> 

106.3/95 
ıuı 
2.74 

23.6875 
S.0940 

Ancak üçe kadar sayıldığı zaman ateş e
dilebilir. (Ateş!) kumandası verilmeden 
evvel tabancanın kaldırılması yasaktır. 1 

Üçe kadar sayarken rakamlar arasın- •----- -E-S_H_!,A_ M _____ _ 
daki fasılalar önceden kararlaştınlı:.-. Bu 
fasılalar 60-140 nabız vuruşunun devamı I 
kadar olur. İki tarafa verilecek mermile
rin sayısı üçer taneyi geçemez. Tabanca
nın ateş alması şarttır. Her defasında 
düello direktörü tarafından dolduru!ur 
ve yeniden düelloculara verilir. Şartlara 1 

riayet elmiyen düellocu bir daha kaldı-ı 
rılmamak üzere diskalifiye edilir. 

Anadolu fm. " eo 
pet1n 
A. fiil. " 00 yadtll 
Bomonu - Nektar 
Mlan «:lmento 
Merte:1 bankuı 
it Bant.uı 
Tele ton 
İWhat n Dellt. 
Şark Dettrmınl 
Terkos 

25 3J 
UJ,V() 

o.oo 
9,91) 

96 .SJ 
l J,JJ 
6 RS 
1 10 
ı.ıs 

7.lJ 

00.00 
00.()() 

0,!).) 

ıo. ıs 
96.SJ 
w,.lll 

0.JJJ 
Düellonun on dokuzuncu asır sonwıa 

kadar geçen zamana aid edebi eser"terde 
büyük mevkii vardır. Bu devirlerin ro
.manlanle trajedilerinde sık sık tesadüf 
edilir. Birçok ressamlar, düello sahnele
rini canlandırmışlardır. Bunlardan (Je
rom} un (Maskeli balodan sonra düello) 
adındaki tablosu en meşhurlarındandır. 

İSTİKRAZLAR 

Tilrk borc11 ı pefln 14. lJ 

1 

Açıl.ı 

• ı l Tt.dtU ıs. 95 
• • U .adell 13- S.S 

Düelloya dair garbde birçok büyük e
serler )'azılmıştır. 

TAVİL AT 
A~J.ı 

Bugün de Avrupanın bazı memleket- Anadolu ı pe. 
lcrindc, pek seyrek te olsa, düello usulü • 1 ndeU 

vardır: Mesela Almanyada Nazi fırka- • uu pe. 
• Y&. 

sından ve fırkanın gazetesi olan Volkişe Anadolu ınu. petln 

30,,,,.J 
oo.oo 
00.()J 
oa.oo 
ı)O . Ji> 

h.apa:ııı 

14.1) 
14.17.S 

ı!.52.S 

~"'' (ıJ.Oi) 

oo. ııo 
(),).OJ 
oo.oo 
OJ.OJ 

Beobahter'in başmuharriri Rudolf 
Ştrung, fırka erkanından olup adı giz.li ._ _ ___ P_A_R_A~L_A_R ______ _ 
tutulan birisinin tahkirine uğramış, dü- 1 Alış 
ello yapmıya mecbur olmuş ve tabanca ı ftrlt aıtmı 1102 
ile yapılan tiüello neticesinde öldürül- 1 Banknot Oa. B. 268. 

8abş 
110!. 
269. 

m.üştür. Öldüren adam hemen .yakalana-

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
ikinci k•fld• 11 / Blrlnclklnun ı 1937 dedir. 

Eü)ük ikramiye: 40. 000 Liradır .•• 
Euncan baıka: 15.000, t:.OOO, 10.000 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükAfat 

~imdiye kadar binlerce kiıiyi zengin 
işti. ak ediniz ... 

Liralık ikramiyelerle 
vardır-

eden ba piyangoya 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETl 

TESİS TARtHt: 1863 

eemıaJU!: ıt,ott,oeo lncllıa ııruı 

Türkiyenin başlıca IJehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunarustan'da 
Şubeleri, Yugosla"ya, Romanya. 
Suriye ve Y~t.mda li'ilyallerJ 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

müracaatları. c437h c8053> 

1 -. . : •\ ' .: . - - . 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN 
Sayın Y olculanmızın Nazarı Dikkatine : 

1 - 11 fJkkinun 937 tarihinde mer'iyete geçecek bir aylık fevkalB
de tenzil.altlı abonman kartlarının gelecek aym birind~ itibaren İda
rei Merkeziye Kontrol Müdüriyeti ile Köprü Boğaziçi gişelerinde sa
bpna başlanacaktır. Birinci ve 2 nci kanunlarla Şubat ve Mart kış 
aylan için PaşabaJaçe, Beykoz, Yeniköy, Taraba, Kireçbumu, Bü -
yükdere, Sanyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat nisbeti 
% 35 den 40 a çıkarılmıştır. 
2 - 1 hkL;inun 37 sabahından itibaren Harem, Salacak ve Üsküdar
dan Beşiktaş ve Kabataş. ve Beşiktaş ve Fuıbataştan B arem, Salacak 
ve Üsküdara tek bilet fiatlan 2 şer kuruş tenzil edilmiştir. 

biri ı 
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"Son Posta,, nın 

Hic.--.~· ~ 
• Romancı Naci bu eserine ıençliliJıinl 

en temiz heyecanile ve büyük bir atetle 
çahşmı:ştı. Onun, bundan evvel çıkan ve 
halk arasında çok beğenildiji halde mem
lekette b~lli başlı bir varlık olamadılı 
için çabuk unutulan öteki yazıları gibi 
sönmemesini, bilakis hattA kendiıinden 
sonı a da yasamasını istiyordu ve bunun 
için çok ~ğr~şmış, yorgun günlerine uy
kusuz gecelerini de katarak durmadan 
ve yılmadan yazmıştı. İçinden kabaran 
sıcaklığın, hiç sönmiyecek mukaddes a
teş olduğuna inanıyordu. 

On beş yaşındanberi onda cyazmak 
hastalığıt arazı baş göstermişti. İlk ro -
n anını hazırlayınca, birdenbire karıısma 
maddi bir çok imkansızlıklar çık1vermişti. 

Fakat gazetelerden tabilere, tabiler -
den gazetelere koşarken, kendisi de far
kında olmadan olgunlaştı. Bu yüzden 
ikinci eseri birincisinden daha çok tu -
tuldu ve bunu tefrika eden gazete ile ba
san kitabcı ken<:lisini daha güleı yüzle 
karşıladılar. Bundan sonra, birbiri arka
sından üç romanı çıktı ve hepsi beğenildi. 

Bütün bu muvaffakiyetler, münekkid
ler kendi e~erleri hakkında iki satır bile 
yazmak külfetine katlanmadıkları halde, 
h~lkın sesinin hakikatin sesi olduğunu 
düşünen genç romancıyı teşvik etmiş, 
onda ölmiyecek bir eser yaratmak heve
sini doğurmuştu. 

İşte üç senedenberi bu romanına çaiış
mış. onu hazırlarken içinin bütün ateşmi 
damla damla akıtmıştı. 

Yazısına bu sefer büsbütün başka ciddi 
b!r yüz vermek için ilk müracaatini, öte
ki romanlarını basan gazeteye değil, doğ
rudan doğruya kitabcıya yapmıştı; onun: 

- Hele bir defa gazetede basılsın da ... 
Diyerek kaçamaklı bir yoldan gitmesi 

genç romancının ateşinin üstüne soğuk 
bir su serpti. Dükkandan çıkarken Naci
n:n başı birdenbire omuzlarının arasına 
çökmüş gibi eğilmişti. O, bu eserinin he
men neşredileceğine o kadar inanmıştı 
ki ... 

Matbaadan ve bilhassa gazetenin yazı 
işleri müdürünün yanından çıkarken bir 
saat evvel eğilen başı biraz daha düş
müştü. 

- Yazınızı bırakınız, biz size cevab 
veririz. 

* 
Genç muhnrrir bir ay kadar, Qmidinm 

bir damlasını bile kaybetmeden, bu sağ
lam imanla bekledi. Fakat bir akşam o
dasına geldiği vakit, güzel eserini masa
sının üzerinde buldu; yanında gazeten!n 
kırmızı damgalı zarfı da vardı. 

Hakikat en ağır ifadesile karşısında 
durduğu halde Naci gene inancını kay
betmek istemiyerek zarfı açtı: 

cBu sırada yazılarımızın çokluğu dola-

• loa Puta • naa 
edebi romanı 

SON POSTA 

Yazan: 

Muazzez T•h•ln Berkand 

Ak ,akallı ihtiyar konurnağcı bqlcıdı. 

yısile güzel romanını~ maalesef basanıı- tü. Kamburun ıslık çalan sesi cevab ver
yacağımızı ilh. ... Bu darbe o kadar kuv- di: 
vetli oldu ki, Naci birdenbire dü§iineme- _ Onun babası, işkence altında heni 
den kendisini olduğu gibi yatağının üze- sakat etti. O günden sonra ben gülme
rine atarak gözlerini sıkı sıkı kapadı. İçi- dim· 0 da gülmiyecek. 
ne dolan soğukluk onu korkutmuştu. ~ İntikam alacaksan babasından al, 

* oğlunu bırak Turgud. 
_Hayır, babası için geç kaldım; onun 

Başının içi birdenbire boş~ gibi, 
genç muharrir derin bir uykuya dalmış
tı. Şimdi artık başka bir Alemde yaşıyor
du: Masanın üzerinde bir tomar halinde 
duran romanının müsveddeleri içinden 
aksakallı bir adam fırlayıvermişti. Pa -

ketten arka arkaya birçok adamlar çıkı
yor, ihtiyarın etrafına diziliyorlardı. 
Bunlardan bir tanesi kıvırcıktan kumral 
saçları ensesini örten genç bir erkekti. 
Gözleri yarı kapalı, dudaklarında tatlı 

bir tebessümle ellerini ileriye doğru u-

zatmış, yanırıdaki esmer kızın fildişi gibi 
şeffaf ellerini tutmuştu. Herkesin yüzü 
~lüyordu; fakat birdenbire kısa boylu, 
şişman bir kambur, yuvarlanarak ortaya 
çıktı ve onun gelmesile birlikte, yalmz 
romandaki şahısların değil, yatakta göz
lerini sımsıkı kapıyarak uyuyan Nacinin 
yüzünden bile acı bir rüzgar esti. 

Aksakallı ihtiyar konuşmağa başla-

mıştı: 

- Gene mi sen geldin Turgud? Sen ne 
zaman görünürsen şu zavallı gençlere u
ğursuzluk getirdiğini bilmiyormuşsun gi
bi en mes'ud dakikalarında onlann kar
şısına niçin çıkıyorsun? 

ihtiyar kalbi sertlefti, titremiyor artık. 
Ak saçlı ihtiyar kambura yaklaşmıştı.: 
...... Yazık etme gence; bak ne kadar 

mes'ud.. hayatının en büyük mükifatını 
bugün buldu; kaç senedir hazırladığı e
seri bugün basılacak; bunu sevgilisine 
müjdelemek için tl uzaklardan koşup 

geldi. 
_ Biliyorum... Fakat eseri basılmıya-

cak onun; gülmiyecek, sevinmiyecek, 
muvaffak olmıyacak o... Babası benim 
hayatımı kırdı, ben de onun günlerine 
acı kata~ağım. 

İşaret parmağını yatakta uyuyan Na
ciye çevirmiş, ona hitab ediyor gibiydi. 

Naci, alnından terler akarak korku ile 
gözlerini açtı, fakat birdenbire muhake
mesini bulamamıştı. Hın kendini roma
nındaki kahramanlarla birlikte sanıyor, 

hala kamburun genç romancıya söylediği 
meş'um sözler kulaklarında çınlıyordu. 

Kendi kendisine: 
- Bu sahneyi değiştirmeliyim ... 
Diye düşünürken hakikati gördü ve 

anladı ve ancak o zaman dudaklarında 
acı bir tebessümle masanın üzerinde sa
rılı duran romanına baktı. 

- Muvaffakiyet yok benim için, taliin 
gizli sesi bunu rüya da bile bana söyledi ... Kamburun çatlak dudakları gerilerek 

çürük dişleri göründü. Bu onun gülüşü 
idi. Ve ilmidsi'Zliğin karanlık boşluğu, i!k 

·defa olarak genç romancıyı bir ölüm gibi 
anlamıyor sardı. - Onlara saadet haramdır, 

İkinciteşrin 30 
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Kütahyahlar Tahal pazannm 
istasyona naklini istiyorlar 

Kütahya (Hususl> -
Anadolunun her ka .. 
saba veya şehirle -
rinde birer bujtday pa-
nrı vardır. Anadol uda 
bunlara tahal pazan 
denilir. Bu pazar ma
halleritıde köylünün 
settrdlli ııahlre tüc . 
carlara satılır. Tüccar 
lar da zahireyi bu su
retle toplıyarak ihra • 
cat yaparlar. Her yer. 
de pazar mahalleri ir· 
kab mahallerine ya • 
kın bir ~rde intlhab 
ecllllr. Burada ise va-

ziyet bunun a:kslne - K"ta1 ıoıla ·ı:ahal pazarı 
dir. Bundan bir kaç u. · 
sene evvel yapılan Tahal pazan i• ı;vnrııı 11.inür arab. 1a n gehrln içinde mtıruru 1lba • 
oldukça uzak bir yerde oldulundan 8 ~!°""· ru lşkiıl etmekte hattA tebrtn sotatıarını 

köylü ve gerek tüccar bu yüaden hayli za-ı kirletmekte, kaldırımları bozmakta, k6Jli • 
rar görmektedir. Tüccar köylüden alcığı nün fi""'~ ıorılmakta, velhasıl ı>ir p sa-

ra, , , , o~•rı c•ımaktadır. Bundan enet Kü
buğdayını ikinci bir defa nakliye ucretl ve- , " 'l • 

1 
~ c. tlul topl .. narak hlltfunete mtl • 

rerek istasyona getlrmekte olduğundan pl-ı ı~,, t, ll\UJler ve Tahal pazarıma '°' 
yasa .. hususunda ~arkı muclb ol~aktadır. nıusaid olan istasyon elvanna na.kllnl nca 
Bu yuzden mala fuzuli olarak üç dort kilo- etmlşlerdl. Bu müracaata henüz mtllbel nya 
metreUk bir mesafenin natllye ücreti ili.ve menfi bir cevab verllmemlştir. Bu bal ~ • 
edilmektedir. Senede iki milyon kiloyu geçen ıece devam etmektedir. 
zahire ve hububatın istasyona tadar olan Her hususta zahire piyasasına fena tNlr 
üç, dört kilometrelik mesafeye nakil masra- yapan ve halkın zararına olan bu ite bir ça
fı senevi on yedi bin lira gibl bllyük bir ye- re bulunması Kütahyalıların mllstaluıll mıı
kfin tutmaktadır. Bu nakil yfbünden köy- fını çok sevindirecektir. 

Altın 11 lira 
Beş lıuruşa çılltı 1 

Çarşamba.da 
Tütün rekolteal 

Türk borcu tahvilleri ve altın, dün, bl - Çarşamba (Husustl - Bu sene ttlttbı re
raz daha yükselmiştir. Cumartesi günü t. - koltesi bir milyon Ura tahmin edilmekte -

tanbul borsasında 13,90 lirada kapanan Tilrk d1r. Kurutma mevsiminde havalar lJl llWti 
borcu tahvilleri dün 13 85 lirada açılını§ ıı; için, mahsul, fevkalade neftatlr. Bu aenetı 

k Üks 1 k 14 1. ' da tapa t ' kadar çok ve nefis tütün latlhsal edildiği 
uruş y e ere ıra nmıt ır. 

Cumartesi günü borsa haricinde 1099 -
1100 kuruşa satılan altın da, dtın birkaç ku· 

hemen görülmemiştir. Müatahsll ttıılnlnü 

c!lzi dengi haline getirlb satıta huırlammf, 
fakat, tütün alıcıları henüz faaliyete PO -

ruş daha yükselmiş, ııo5 kuruta kadar sa - memişlerdlr. Köylünün vaziyetini g&ı 6ntl
tılmıştır. 

ne alan inhisarlar idaresi, müstahsile aftDs 
Madenlerin ihracından evvel Lisans suretlle on bln Ura tevzi etmiştir. 

alınacak 
Teşrinisanlnin onunda, İktıaad VekA.letl, 

kömür de dahll olmak üzere ibrac edilecek 
bllfunum madenlerle buğdayın lhracdan ev -
vel, hazırlanacak bir talimatnameye göre, 
lisansa tA.bi tutulması hakkında icra Vekil-
lerl Hey'etlne bir teklif yaplDlf, bu tetllf, 
Vekiller Hey'etinin 11 Teşrl.nlsan1dekl içti -
maında kabul edilerek karar altına alınmll
tır. 

htısad VekA.leti, bu maddelerin ihracın • 
dan evvel lisans verilmesi hakkındaki ta -
llmatnameyı hazırlamaktadır. 

İzmitte soya fasulyesi ekilecek 

İzmit <Hususi> - izınıtte sanayide kulla-

İnhisar idaresi tütün müstah•1i-
avans veriyor 

Düzceden yazılıyor: Ziraat bankuınm ıtl
tan mukabillnde zürraa yaptıtı lkrular, 
t11.hsisatın azlığı dolayıslle ziirraı tatmin ede
memekte, zürra müzayıkaya dtlfllıll bu
lunmaktaydı. Tütün zürraını bu sıtmtıb Ta· 
zlyetten kurtarmak üzere, lnblsarlar idaresi 
Dllzceyle, Uskübi ve Çilml mıntakalaıuıda 
geniş mikyaata avans vermek auretlle dr • 
raa yardıma başlamıştır. Bu hal, umaml bir 
sevinç ve memnuniyet uyandırmqtır. 

Adapazannda pancar rekoltesi 
İzmit (Hususi) - Bu sene Adapuarmda 

22 bln ton pancar istihsal edllmlf ve 111 bin 
nılan soya adı verilen bir ne'fl fasulyenin ura elde eclilmlştir. Pancar ziraatı .. ncar 
eklltnesine başlanılacaktır. Bu fasulyenin şirketinin mürakabesi altında ya~ 
menşei Japonya ve Çindir. Yatı çıkarılarak dır. Yeni sene rekoltesinin daha çok oıacatı 
sanayide kUllanılmaktadır. BUhassa Alman- haber verilmektedir. _____ ,,, .................. il·-... -··------

-Niçin? YARINKİ NÜSHAMIZDA: yanın soya fasulye yağını k.Wllyetll mikdarda -----------------. 
Çobanm kulübesinde.. çektiği görüJmiişttir. Fitremizi bir tek kişiye Vermek .... 

musun ihtiyar? 

Bunu genç kızın acile dolu sesi soru- Kocaeli havaıısı ikliminin soya fasulyesi yoksa mllyonlann faydası için k.a.. -
yordu. Korku ile yanındaki sevgilisınin Yazan: Peride Cetcit zlraatıne pek uygun geldiği görülmüştür. Bu mak mı daha bayulıdır? DüşünelbL 
ellerini bırakmış, başı göğsüne düşmüş- ------------~~--_,, ziraatın raıtbet göreceği söylenmektedir. '---------------~ 

- Her ne ise.. deminki sualime ce- - Sana da... na bu kadarcık yem bile bir gıda olabi-
va b vermedin .. söyle bakayım! Gülsüm elektriği söndürüb kapıyı a- lecekti. Zaten ne. zamandır gözlerile 

- Ne söyliyeyim? ralık · bırakarak çıktı. Karanlık sofada doyuyor ve sinirlerjni gözlerile doyu-
- Bütün gün terzide oturmadınız tekir kedi dolaşıyor ve asma saatin tik- ruyordu. Bunun için vasıtalan da var-

ya .. geç vakte kadar nerede idiniz? takları duyuluyordu. dı. Odasında konsolun gözlerinde sak-
Sana her zaman ihtiyatlı bulun diyo- Mahmure, hemen yorganını vmuzla- ladığı bir çok resimler, Ad.nanın ıru -
xum. Bu sözümü unutma. rına çekti ve beş dakika geçmeden çüktenberi çekilmiş boy boy ve çeşid 

- YaıaD ;;;ı l HaN Faltrf OzllHL 1 

- Aman anne ben çocuk değilim. gündüzkü yorgunlukla derin bir uy. - çeşid fotografları günün muhtelif s&-

Demek kı iş, kendisinin zannın _ _ . üzme kendini. Bugün ne yaptığımıza kuya daldı. Bu e.snada ~rşıdaki oda- atlerinde Gülsüme gizli bir zi~tin 
dan ha li f . . . taraftan da yatagma gıren kızile konu- gelince anlatayım· elbiselerin bazı ek- da Adnan, defterıne b.ugünkü düşün - hazzını veriyor ve titrek ellerle bvn-
d Adn Y ce azla ılerlemıştı. Yakın- şuyordu: 'ki . b ' tmem· t.' b' t kadar onu ~elerini sıralıyordu. Nıhayet yatmadan dığı bu mukavvalar ona bazan Adna -a an muhakkak bu küçillc kızın E .. 1 b k 1 M sı erı ı ış ı, ır saa .. 

1 1 
. ,,... .... 

·ki . . .. .. . . - y, soy e a a ım, ahmure! Bu- b kl d'k• Adn b ·n arzusile en son şu cum e en yazm~.ı: nın elleri ve yuzu kadar yumuşak ge-
~y:a arı ~~.1~~e ~ur~n~cektı. Eh, ışte gün terziden sonra ne yaptınız? Geçen b~r :o:o~r=~:~ itt~n bi~~~ç poz re- •Biliyorum; Mahmure beni öldüre - liyordu. Hatta karanlıkta uyuyamıyan 

k ~ u sun:ıun ıntıkamt şahlana- seferki gibi pastaneye mi girdiniz, yok- . kt' dilt·y h g . ' hem iki- cek. Fakat benim olduktan sonra ... • Gülsümün kaç kere geceleri bile ya -
ca ve d~ana ılk darbesi kızını bir sa sinemaya mı? sıı:ı çe ır ' em ayrı ayrı, * taktan kalkıb konsolu açışı ve uzun u-
başk~ına ~ışanlamak olacaktı. ParRsile -Tuhafsın anne .. adeti Adnan bey- ımz bera~e~... ? Gülsüm niçin Mahmurenin k.apısım zun bohçalarını karıştırıp. er • 
onu oyle bır yere v_uracaktı ki. .. Baka- le beni sevdalılar rolüne çıkaracaksın! - P~kala .. son~a n~ y~ptınız · açık bırakmıştı? Bunun acaba farkında kenden işe gidecek olan Fatmayı bile 
lım /arası para edıyor mıydı? İhtiyar - Yalan mı? Adnan seni sevmiyor - Bır otomobıle bındık, F~-~aya değil miydi? Yoksa bunu, bilerek, h1n- sinirlendirmeğe başlamıştL Kız bç ke 
çap ın, ateşini otuz yıl anasına değil, mu' kadar gittik; fakat denize girme ı vsa- zırca bir düşünce ile mi yapmıştı? Mah- re uyanmış ve hırçın bir sesle· 
~~~~~n~~lamanın ne demek olduğunu ~ Babam yerinde adam .. söylediğin de gazinoda. oturduk; dönüşte de dogru murenin kapısını açık bırakmak, kim- - Anne, bu gece gene ko~lda n• 

· söze bak! vapura geldik. .. .. .. bilir beliti de bir gece Adnam -0 kapı- an yorsun? * - Peki, ne diye sana yepyeni elbi- - Maşallah.. aldınız yürudunuz de- nın cazibesine çekmek demekti. O za- Demişti. 
Mahmure odasına çekilip yeni elbi- seler yaptırıyor, bu kadar masraflara sene! man Mahmure uyanacak, bağıracak ve Gülsüm de, aynada gördüğü yüzü 

sesını çıkarırken, Gülsüm içeriye gir- gipyor, her nazına katlanıyor? - Ne o? Canın mı sıkıldı? Gülsüm Fatma ile yattığı bitişik oda - nün karışık ve değişik çizgilerini l'at. 
di. Elinde Mahmurenin öteki kostüm- - Artık o kadar incesini de düşüne- - Hayır, yalnız dediğimi unutma. dan koşacaktı. Gülsüm, Adnanın ilk madan sa'k'lamak için büsbütün koıa-
ieri vardı. meın. Benim bildiğim, Adnan bey be- Gözlerini aç. Çünkü Adnan yaman bozgununu böyle bir gecede görmek, solun açık gözüne eğilerek: 

Sözüne bakılırsa bunları belki üst- nim büyüğümdür, o kadar... kurddur. yüzüne tükürürken ilk hıncını böyle - Çamaşırları düzeltiyorum. 
lerinden kedi geçer de kirlenir diye - Büyüğünse sofradan kalkıp gider- - Kuzusuna göre.. almak istiyordu. Cevabını vermişti. 
aşağıki salonda bırakmamış, geceden ken niçin ayağa bile kalkmıyorsun? - Demek kendine bu kadar güveni- Fakat içinde, bundan daha başka, Fatma bu cevabdan bir şey anlamı-
kızın aynalı dolabına asmağa gelmişti. - O yemeğini bitirmiş kalkıyor, ben yorsun? bundan daha keskin bir arzu besliyor- yor: 
Fakat bu gelişinin asıl sebebi, kızın bitirmedimse ne yapayım? - Diyorum ya, içini rahat tut! Hem du: Adnanın ihtirasla anaforlaşmış yü- - Allah Allah, hep geceleri mi bu
iyice ağzını aramaktı. Bakalım Adnan - Gördün mü, adaniı saymıyorsun artık yatalım, benim uykum V"&r. zünü görmek ve bu görilften, sadece luyorsun bu işi? .. Söndür şu elektriği.. 
bugün ona neler söylemişti? Şimdi bir demek! L.=~P~e~k~i~, j~~kih ... :.._i~di~o~rum~!!:·:!..,· l.Al~la~h~ra!!:-:llıb!lL__.ızi:ir.illSifın........JLaruL.hi.._.'l!Alıtlc.._ııluıı:...lı ...... .,.....~--~-'---------------
+" .... ...._..,____ -1 . 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Bizansın Defineleri 
Magda yattığı yerden gözlerini kırışhrarak bir müdaet yüzüme bakb. Bu bakıılarla 
sanki ruhumu görmek istiyordu. Kısık bir se.sle: ''Evet, dedi. Ben de o çetedenim!t 

Zira, biraz evvel beni havadan gelmiş ı 
6 bin liralık bir çekle bir takını meçhul 
felaketler arasında muhayyer bırakmış 
olan cür'etkir Bauman görünmek istedi
ği gibi bir Alman veya bir Viyanalı de
ğildir. Bir Türldür. 

Beni kanapenin üzerinde 90ll derece 
bitkin ve dalgın gözlerle dinlemek~ olan 
Magda bu son sözüm üzerine birdenbire 
1itredi, yüzüme müdhiş, garib bir korku 
ile baktı: 

- Evet, cıedim, Madmazel Magda! Bu 
adam, bir Türktür! Kendi.sini de ben 
ınutlaka bir yerde gördüm, tanıyorum. 

Fakat kim o!duğunu heniiz hatırlamıyo
rum. Elbet aklıma gelecektir. Siz de gör
dlinüz ki bu adam bana adeta bir ültima
tom vermış bulunuyor. Cumartesi akşa
mına kadar.. o akşam da bana hem de 
tanıdıklarımdan bir dostumwı evinde es· 
rarengiz bir randevu verdi.. 

Hakikatte, o akşama kadar benim hü
kumete müracaat edip elmiyeceğimi gör
mek uzere şiddetli bir tarassud altında 
hulundurulacağım, :takib olunacağım 

§Uphesizdir .. halbuki benim cevabımı 

Verdiğimi gözlerinizle gördünüz zannede
rim. 

Magda, yan kapalı gözlerle, hiçbir şey 
söylemeden, beni dinliyordu. Tam bu 
suali sorduğum zaman gözlerini açıp yü
züme tatlı, garib ve esrarlı bir gülümse
meyle baktı, sonra, birdenbire, benim 
için ~ok büyük bir sürpriz olan şu sözü 
söyledi: 

- Evet ~ ma, bunu benim hoşuma git
ln<'k ıçin yaptınız! 

- Belki evet, sizin hoşunuza gitmek 
için .. fakat, Magda, sizin de, gene anla
nıaöığım sebeblerden dolayı onlardan 
olduğunuzu, onlarla birlikte çalıştığınızı 

biliyorum. Bana söyleyiniz, hakikaten 
şiz de onlara dahil misiniz? 

Magda yatbğı yerden, hiç kıpırdama
dan, gene ayni tatlı sesle söyledi: 

- Kimlere? 
- Ooo! Hila bilmemezlikten ge1miye 

hiç lüzum yok Magda! 
Magda sualinde ısrar etti: • 
- Fakat kimlere? 
- Bauman çetesine! 
-~~~da tuhaf, acı, müstehzi bir gülü~1e I 

guldu: / 
- Çete mi? 
- Evet çete .. 

Magda bu sözüm ü~rine birdenbire 
ciddileşmişti: 

- Siz onlan tanıyor musunuz ki? 
Diye sordu. 
- Tamamile, hayır! Fakat faaliyetle

rinin pek mühim ve pek büyük mikyasta 
karlı işler için olduğunu bana bol kese

ode.n vadedilen 6 bin liralıJı: çıeklerdeıı kes-
tirmem ıçi.n çok zeki olmaya da lüzum 
yoktur zannederim. 

Ve pek ciddi bir tavırla işi kısa kes
mek fikrinde olduğumu göstererek: 

- Madmazel Magda! Bana hakikati 
söylemelisiniz, rica ederim, dedim. Siz de 
onlardan JlllSlnız? 

.Magda yattığı yerden gözlerini kırpış
tırarak bir müddet yüzüme baktı. Bu ba
lnşlar la :sanki ruhumu görmek istiyordu. 

Son~a, ıgözlerimin içine bakarak kat'i 
bir sesle: 

- Evet! dedi. 
.Bwıu ...zaien bilmiyor veya eezmemiş 

dcğUdim. Fakat Magdanm bunu aleni o
lar.ak üiral edi§i beıai :pddetle sarsmıştı. 
Bir •üddet susarak onun ışıklı mavi ve 
.henüz ı.tlakl~ geçmemif gözlerile göz 
göze bakıftı.k. İtiraf ederim ki bu göz
lerden bana hiçbir düpıianlık görmüyor
dum. Haydud bir kadının ruhu ~ünyaya 
böyle gözlerle bakamazdı. 

- Magda! dedim. 1stanbulu hemen 
terk.etmeni asla istemezdim. Fakat he
men terketmelisin! 

Magda hayretle sordu: 
- Niçin? 
- Niçin mi? Çünkü bu karışık i~ler 

arasında nasıl hareket etmem lazım gel
diğini şaşırmış olsam bile vicdanıma dö
nerek meseleyi halletmem zamanı gel
miştir. Yapacağım tek vicdani bir vazife 
karşısındayım. Elimde vesikalar oldu
ğunu da inkar edecek değilim .. bütün bıl
dıklerimi lıi;ı umete haber vererek bu fş 
içir.den sıyı ılacağım .. 

l<aıarım hakikaten çok kat'i idi. Es-

Mcığda iri mam gözlerini gözlerim den a,,.,.,,.ada• befti di?ıliyordu 
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rarlı tesiri altına girmeğe başladığım ka
dının karşısında bu kararımı hiç şüphe 
götürmiyecek bir kat'iyetle söylemiştim. 

Fakat Magda hiç kımıldamamıştı bile. 
azami şekilde sakindi. Adeta söylediğimi 

işitmemiş gibiydi. O, bir şeyler düşünü
yordu. Sözümü daha büyük kat'iyetle 
tekrar ettim: 

- Magda! Henüz mahiyetini tamami
le öğrenmemiş olsam bile üzerinde bu 

kadar geniş bir faaliyet gördüğüm bu ta
riht hazineler hükfunetiınize kalacaktır. 

Taliin böyle bir vazifeyi belki ilk defa 

bana 'Terıni§ olduğunu görüyonım. Ka
ranını çoktan da vermif bulunuyorum. 

Fakat sizin bana karşı gösterdiğiniz bü
yük dostluk ve sahabet beni cidden te-
reddüde düşürüyor. İstanbulu hemen 
terketmelisiniz .. 

Magda gene hiç cevab vermemişti. 
Gözleri tav:ınm avizelerine dikilmiş, be-

ni duymuyor gibi, meçhul ve dalgın btr 
feyler düşünüyordu. 

(Arkası oor) 

İstanbul Delterdarlığından 
Senelik muhammen kıymeti 

Lira 

Büyükderede: Tepebaşı sokağında (17) sa yılı ev.... 12 
lı:adıköyünde: Osmanağa mahallesinde Haydarpaşa rıhtım 

iskele elyevm Rasimpaşa sokağında eski 7 yeni 9 sayılı ev. 96 

Yukarıda yazılı emlakin 10/12/937 Cuma günü saat H de kiraya verilecektir. 
Kıra bedeli dört müsavi taksitte ve her taksit peşinen ödenmek prtile talihle· 
rin muayyen vaktinden evvel % 7,5 pey alcçelerini yatırarak mezk<lr gün :ve sa .. 
atte Milli Emlak Müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(F.) (7895) 

BIB KADIN BASTABABICI DABA AIWVIOB 
Bartın Memleket hutaneslnde ,,ayda C35) lira iicraW bir JuMhn haatabaklcıya 

çok ihtiyaç vardır. 
İsteyenlerin son çahşbkları yerden alınmış 'fealka lle bon.enlsleri, labıtadan a

ımm1ı1 bir ve.stka ile iki adet 1otografla bfrlitte hastane ~e ~at ft
dklerl talı:dirde derhal tayin edilecekleri 1tlD olunur. 

J lstanbul Belediıed llinlan J 
Senelik muhammen kirası 18 lira olan Rum~vağmda iskele civan llOk.a~n

da 7 No. lı kayıkhane 938 veya 939 ve 940 BeJieleri Mayıs '90IJUl1& kadar kil'aya ~ 
rilmek :üzere açık artırmaya koo.uhma§tu;r. ,,şartnamesi .Levazım lııfüdürl.üğünde 
görülebilir . .İstekli olanlar 1 lira 35 :kuruşluk ilk teminat .ınektııb veya .makbuzu 

ile 2il2/93'i Perşembe günü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(B.) (7801) ---Hepsine 100 lira kıymet konulan Şeh .zadebaşında Kalenderhane mahallesinin 

Cami EOkağında 8 No. lı hanenin enkan satılmak üzere açık artırmaya .konul

muştur. Şartnamesi Levazım .Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 7 lira 50 ku
rU§luk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 2/12/937 Perşembe günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B.) (7800) 

[ inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
I - İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası etrafına şartnamesi mucibince yapıla

ca~ trotvarla binanın harici badana işi paıarlık usuliyle eksiltmeye · konui
muftur. 

Il - Ketif bedeli 986 lira 32 kurU§ ve muvakkat teminatı 73-98 liradır. 
JII - Pazarfık 7/XII/937 tarihine rastlıyan Salı fl?ÜDÜ saat 14 de Xabatqta Le

vaıım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartname ve keşifnameler 5 ~u:rnş bedelle hergün sözü geçen fbbeden 

a:ınabilir. 

V - İstekliJerin pazarlık için tayin ediien gün ve saatte yukarıda adı ieçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> ·7861> 

Baş, diş, nezle, 
derhal keser. 

grip, romatızma 
lcabmda günde 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

ve bütuo ağruarı.uzı 
uç kaşe almaoilır. 
ısrarla GRİPIN isteyiniz. 

1 ... -
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Sayfa 13 

Meclis dün Teşkilatı Esasiye 
kanununun 6 maddesini tadil etti 

(B41ta.Tcıfı l inci scıJ1fcıd4) dareyl muUak olarak ele alınca vekfiletıe .. 
Utihdaf eden kanuni teklif ile gene Celil rin hepsine taksim oıu:ıur mA~ası çıkar. Bu 

' . maddenin yazılışına gore vekfiletierden blı! 
Bayar ve 18 al'kad&§Ullll devlet dair~le - lklalnl Jstlsna et.met mümkün olmaz diye dü 
:riııin veilletlere ıelriki ve siyasl must.e- §linüyorum. Eğer bazı vekAletleri devlet da
prların vazifeleri hakkındaki kanun ta- lrelerlnln içlerinden harlc bırakmak 1stıyor
dilini göze~n diğer bir kanuni teltlift He sa.le, o vakit bu işler, vektıletıerin münaslb 

te k'lAtı · e encümeninin bunlara aid olanlarına taksim olunur. şeklinde maddeyi 
§ ı esuıy .. . . .. ikmal etmek lazun geldiği kanaatındeyım. 

mazbatalarını mustaceliyet kararıle mu - Bu noktayı da Encümen nasıl mütalca e ~ -
zakere ederek mevzuubahs kanun layi - mJştlr bilmiyorum. 
,balannı kabul eylemiştir. İkinci nokta da şudur: Devlet daire .?rt 

Teıkilitı esasiye kanununun yukarıda ~lerlnln inkişafına gore ve devlet işle .in 

ikredil dd 1 · d apılmış. olan luzumsuz yere p:ırçalanmıyacak sure t 
z en ma e erın e Y r.1llyor ... Bu kayıdlnr bu maddelerin nn 1 at 
tedillt şunlardır: blk edlleceği hakkında olan ve knnunun ı u-

TeıkilAtı esasiye kanununun 4-4 Uncü hunu taşıyan ibarelerdir. VekAletıerln • , -
maddesi agağıda yazılı suret~ değiştiril- zumsuz yere parçnlnnmaması tabiri ayn. ı· 
~ür: J manda vekruetın luzumsuz yere tekasu ı•t-

Ba kil R .. umh 'b' d ve tirllmemesi ve ıuzumsuz ;ere bir vek le t.e 
c tve • eısıc ur canı ın en ]işlerin toplanmamıı&nı d:ı ıfade cJ" !it ı-. 

Meclis izası mey~nmdan tayin olunur. Bu manayı inkişaf tabirinden c:ıke.rmr.k tcab 
Sair vekiller Başvekil tarafından Mec- ediyor. Fakat mııJı"ı:n :ı 5.llnız ınkl.fa! t..tbirl 

lis hası arasından intihab olunarak he - aıılma, genlşlem<;) di/e b.::- m!i.n.,, t•. r.. ı ... ııın 
t' umumiyesi Reisicumhurun tasdiki , edrr 'E.~er inkişaf bu lugat nıar nsında ka-

·7e ı . ~u ~rNc;clc bundan sonra b t ı :ıdde i!e ı -
ile Meclise arzolunur. , .::., o t'l~" de bcr'lanı:t b r ve ;\ ,,t kııld ı :nak 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti i~ıcr~1' A.de·a gi:ÇJPşir. Bugun ve'lr!ıletıf>r\n 
mecliain fçthnama talik olunur. adedi önümilzdedir. Bu !kslnu.1la ifa ı:dılcn 

Hükfunet hattı hareket ve siyasi nok - - lnk!~af - kell:r.e.!lle buna unun düşen 

ta. zannı azami bir haft zarfında mec- blr mlna kasd olunup olunm~dığını nnıa -1 na . . . . a mak ve bu hu.susta llml tedkl!catta buluna-
lise bildinr Ye ıtımad taleb eder.> caklara rehber olmak için esbabı muC!bede 

Teşkilatı esui~ kanununun 47 inci bu noktayı tebarüz ettirmek yerinde olurdu. 
maddesı qağıda ya.ıılı surette değiştiril- İntipf kelimesi yalnız yayılma, gen!şleme 

iştir· ' .ttibarile dtll. ayni zamanda lüzumsuz kay-
m · . . . , . . dı dahilinde olmayıp yayılma ve açılmayı da 

cVekıllerm vazı~e ve mes ulıyetlen llade edeceektir. Encümen bu inkişaf ke.rl-
rnahsus kanunla tayın olunur.> mesine nasıl mıina verildiğini izah edı?rse 

Teşkilltı esasiye kanununun 48 inci bllhassa kendi hesabıma çok müstefid olu • 
maddesi aşağıda yazılı surette değiştiril- rum.11 
miştir: F..ncümenin cevabı 

cVeklletlmn teşkili tarzı, mahsus ka- Teşkilatı Esasiye Encümeni mazbatn :nu-
harrlrl Kenan Orer - Manin -, Hakkı Ta -

nuna tabidir.> rık Us tarafından ileri sürülen mütalealara 
Teşkilatı esasiye kanununun 49 uncu cevab vermiş, bunu TeşkllMı Esasiye Encu

maddesi apğıda yazılı surette değiştirıl- meni Relsl Şemseddin Günnltay'ln cevabı 
miştir: takib etmiştir: 

cMezun ve her hangi bir sebeble ma- - Hakkı Tarık arkadaşımızın ltlrnzı veh
zur oJan bir vekile İcra Vekilleri Heyeti ıeten varld görüleblllr. Tereddüdu muci!> o-

lablllr. Fakat burada inkişaf ihtiyaç yerin
azasından bir diğeri muvakkaten niya - de kullanılmıştır. inkişaf ihtiynç mfm""ına 
bet eder. Ancak bir vekil bir veklletten olduğuna göre, vekrueııeri ıuzumsuz yere 
fazlasına niyabet edemez.> parçalamnk caiz olmıyacağı gibi vekilleri lü 

Teşkilltı esasiye kanununun 50 inci zumsuz yere bir yere toplamak da caiz olm!).z. 
Çünkü, lüzumsuz parçalamak gibi Iuzum -

maddesi aşağıda yazılı suret~ değiştiril- .suz te.kiisüf ettırınek ve toplamak da lhtiya-
miştir: ca n!ıfl olur. 

cİcra Vekillerinden birinin divanı ali- Hakkı Tank Us - Giresun - çok doğru 
ye seTkine dair Türkiye Büyük Millet ben de oyle zannediyorum. 
Meclisince verilen karar veklletten su - Encümen Relsl Şemseddin Günallny <Si-~ 
kutu dahi mutazammmdır.> vasl - Zannederim artık bunun üzerinde 
Teşkı1Atı esasiye kanununun 61 inci tereddüde mahal yoktur. 
dd · :r..da b tte d ~.+· il Sırn İçoz - Bir sual-. İcra Vekllleri Hey' 

ma ell •J85• 'Y&zt 'SUTe eı:.•:i•ır - etinin taç vekilden mürekkeb olacağı Baş-. 
miştir: vekllln tekliti üzerine Relslcumhur tarafın-

c Vazifelerinden münbais hususatta İc- dan tasdik olunur. İcra Veklllerl Hey'etl ka
ra Vekilleri ile prayi devlet ve temyiz nununda bunlann iinvanı vardır. Meseli\ 
mahkemesi TÜea ve Azasını ve cumhuri- 16 - 17 .ekllete liizum gösterilirse bunun 
yet baımüddeiumumısıni muhakeme et- tinftnmı :BafTetll mi tayin edecek, bu nasıl 

. . ~=---·_,ili ........ ~1 l yapılacaktır? 
~-'Üzere tı.ır ı&UY.-ua ~ 0 unuT.-. Te§kllitı Esasiye Encümeni Relsl Gılnal-

Devlet dairelerinin veki!etlere tefTiki tay: _ Yeni bir vekalet tesis edlldl~I vakit 
ve siyasi müsteşarların vazifeleri hak - büdcesi ıiey'etl celllenlze getirllecektlr. o za 
lruıdaki kanunda da aşağıdaki tadilat ya- man bu büdce bir Unvanla gelecektir. Hey'-

lm eti Celllece muvafık göriilürse, yeni şekil ka-
pı ıştır: d d . lı ka bul edilmiş olur. Kanunlarda mevcu ım. -

8/11/1937 tarıh ve 3117 numara - delerdekl kayıdlar da bununla değiştırllınl§ 
nuntın birinci maddesi aşağıda yazılı su - olur. 
rette değiftirilm:i§tir: Bu izahatı müteakıb devlet dalrelerır.in 

cİcra Vekilleri heyetinin bç veki1den vekS.J.eUere tefriti atyas1 müst$rların 'ı. -
terekküb edeceği, Ba,vek:ilin teklifi üze- zlfelerl hakkındaki kanunun tadlllne dair 
· C h · · . •A•diki .1 taa -n kanun llylhası reye konularak kabul f!dil -

rıne um urreısınm ...., ı e yyu 
eder.> 

Devlet daireleri, biri Başvekllet olmak 
üzere, devlet iflerinin inkişafına göre ve 
devlet iflerini lüzumsuz yere parçalamı
yacak surette Başvekilin teklifi ve Cum
hurreisinin tasdiki ile vek.iletlere taksim 
olunur. 

3117 numaralı kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 1, 
81 ve 9 uncu maddeleri ilga edilmiştir. 

Bu sonuncu klnun llyihuının müzake -

mlştlr. 

Kamutay bu toplantısında, askerl me -
murlar kanonunun 6 ıncı maddesinin 1eğiş
ürllmeslne datr birinci müzakereslnl yapmlJ 
ve çarşamba günü toplanmak üzere içtlmaa 
nihayet vermiştir. 

Şiddetli yağmurlardan 
Seyhan 2 metre 
Yükseldi 

reai esnuında a& alan Baktı Tank Us - 01 Adana 29 (Hususi) - Fazla mik -
resun -. kanun! teJclltııı b1rlncl maddesi Jle ı d Se h 
Encümen tarafından hey'etı umumlyeye ar- darda yağan yağmur ar an Y an ır-
zedllen mazbatada teklif olunan blrlnct mad rnağı dün akşam tabii seviyesinden 2 
de aruındald idare del'ttlk11tıne temas ede- metre 45 santim yükselmişse de bu 
ret bu deli41klllin bir lüzum üııerine yapıl- nisbet bugün 45 santim inmiştir. Ge -
mıt oldutuna pbaen klnl bulundotunu 8Öy- çen yılki selden korkuda bulunan halk, 
lemi§, llerde bugün mevzuu müzakere olan 
tadil sebeblertnı araştıracaklar için Eneli _ her ihtimale karşı son derece müteyak-
men esı.abı mucibe mazbata.sının tlfl de - kız bulunmaktadır. 
recede etraflı bulunmadıtını ilbe eyıemı.- Yağmurlardan bu haftaki at koşu -
tir. ları da yapılamamıştır. 

Hakkı TM'lk Us bu meyanda mesell, de-
miştir: 

Vekllet tabiri vekll yapılmıştır. Bu dol- Alman propaganda nazırı 
rudur. Yalnız vekiller taayyün ettikten son-
ra devlet daireleri işlerinin vetaıetıere talı:- Mısıra gidiyor 
slminl gösteren fıkra o şekllde yazılmamış - . 
tır. Acaba. ilgası teklif olunan metindeki, ve- Berlin 29 (A.A.) - lyi haber alan 
kiletsiz vekil tabirini meskttan mı geçlyo - mahfeller, Dr. Göbbels'in dinlemnek ü 
ruz' yoksa tamamen o fıkraya taraftar ol - zere ilkkanun başlangıcında Mısıra gi
madığımız mı anlaşıl1yor? Bllmlyorum. deceğinı bildirmektedirler. Bu seya -

Acaba ev~elkl maddeyi değiştirdiğimiz - h t t ile hususi mahiyette ?la -
den dolnyı boyle bir zehıı.p hasıl olacak rnı? a ' amam I 

Bir de birinci maddenin son fıkralarında' caktır. 
devlet daireleri biri vekruet olmak üzere dev Göbbels, Mısırda bulunmasından is
let işlerinin lnkl~afına göre ve devlet işleri- tifade ederek uzun seneler<lenberı r:e 
nl lüzumsuz yere parçalam1yacak surette 

1
. k d . l · b 1 R 

B klll t kllfi ve cumhur ııı.eıstnin t:ı.svi- s en erJyeye yer eşmış u unan u .. 
aşve n e j ·ı . . . t d ekt" bile Vekaletlere takslm olunur. denJyor. i- ,dolf Hess aı esını zıyare e ec • ır. 
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iııvıı Bir 
. Haremağasının H .. tıralar• 

Ankarada yapılan lig 
maçlarının tafsilitı 

\ azaıı: Ziya Şa:ür 

"Selamlık alayım seyretmek için sultanlar gelmişlerdi. Arabaları, camiin yanına, 
diz:lmişti. Gözlerim birdenbire arabalardan birine il:şti. Bu arabada bulunan Münire 

Albnordunun Ankaragücünü yeneceğini kimse ummu• 
yordu. Albnordululann tlört aolünü de lskender atb 

sultanın kalfalarından biri gene bana tatlı tatlı gülümseyordu. tt 
Ankara (HUSUBI) - Lig maçlannın ı lar, devrenin aonlarma doğru gene İl

ikinci karşılaşmasını tefkil eden Altın - kender Altınordunun ikinci sayısını at • 
ordu - Ankaragücü maçı cumartesi günü 

• :ıaber aldım. Derhal doktor yollıyacak- Ankaragücü sahasında oynandı ve Al -
mıya muvaffak oldu ve birinci devre böy• 
lece bitti. Ve her ikisinin sebebi de, anlaşılamt-ı 

yordu. 
Saray hadiiseleririin harice intişa

rından iOn derecede çekinen Abdülha
mid, meselenin dallanıp budaklanma
sını istemiyordu. Onun için tahkikatın 
resmi bir şekle girmesini arzu etmiyor
du. Fakat hünkar bu iki esrarengiz me
selenin esasını öğrenmek için geceleri 

tırn. Fakat Nezir: tınordunun (4-1) galebesile neticelendi. 
h İkinci devrede Güçlüler takımlannda 

- Yaram, e eınmiyetsiz. Bir iki Altınordu, Cahid, Nihad, Mehmed, Tur-. · ı Am değişiklik yaptılar, kaleci Ate§ gene ta• 
günde ıyı o ur. an, mesele dallan- oud, Sedad, Rauf, Taceddin, Necmi, ts- t 

p- kımda yok ve iç smail kalede oynuyor-
masın. kender, Orhan, Reşad. du. Başlangıçta Güçlüler canlı bir oyun 

Diye haber gönderdi. ArkadaşJanna Ankaragücü: Ateş, Rıza, Necdet, Mu-
dum Hakikat hafif · F tutturdular ve on """"- dakika kadar Al-sor · en y~ası m~ş. a- sa, Semih, Nusret, Hakkı, İsmail, Yaşar, .,..i' 

kat ..... _,.,._.,ızlılr+ .. - b. d b k tınordu kalesinden ayrılmadılar. Llkin 

uyku uyumuyordu. 

~"'" ... ._.., ır en ire angren J.'ahri, Bilal ~klinde dizi}.mişti. 
oluvermış. Bütün tahminler Ankaragücünün je _ kaleci Cahidin ve bek Nihadın güzel o • 

Tahir Paşanın sözleri doğru idi. Ne- hinde idi. İlk on beş dakika mütevazL'l yunlan gol olmasına mini oluyordu. Dev
zirin y~ı ~akikaten kangren oımuş, geçti, sahanın fazla çamurlu olması ~'Uur- renin ortalanna doğru gene İsgender ü
bütün vucudu simsiyah kesilerek ölüp ıu oyun oynamıya imkAn vermiyordu. çüncü golü, Necmiden aldığı pasla kayd•· 
gitmişti. Fakat tüfekciler dairesinde, Altınordunun bir akını esnasında, kaleci diyor. Nihayet (38) ci dakikada gene ta -
bilhassa ~~~dlar arasında birbirle- Ateş sakatlanarak oyundan çıktı, Güç on kender Altınordunun dördüncü golünil 
rine ~arşı b~yuk bir merbutiyet oldu- kişi oynamak mecburiyetinde kaldı. Güç- atmıya muvaffak oluyor, ve böyleee maç 
~ içıı:1, ha~ı?e kar~ı .en küçUk bir şey lülcr çok çalışıyorlar, ilkin bu arada ts- 4-1 Altınordunun galibiyetile sona eri • 
bıle h~ssettı~ılrnernıştı. kender Attınordunun ilk sayısını çıkar- yor. Altınordu takımında Cahid, Nihad, 

Nihayet bir gün, bir mesele için Ta
hir Paşa huzura girmiştL Abdülhamid, 
tüfekcibaşı ile konuşacağı şeyleri ko
nuştuktan sonra: 

- Yazık sana. paşa ... Hem bir taraf
tan benim üzülmemem, sıkıI.mamam 
için üzerime kanad gerersin, hem de 
yanı başında cereyan eden bir vak'ayı 
benden saklıyarak geceleri uykuları
mın kaçmasına sebebiyet verirsin. Ne
zir ağanın ne suretle vefat ettiğini öğ
rendim. Bunu benden niçin s:ıkladın. 

Ne~r'. munasebetsizliğinin cezasını dı. Bundan sonra Güçlüler penaltıdan bir Turgud, Orhan, Taceddin, Necmi bilha•· 
çekmıştL Fakat zavallı Tahsin bey r.ey- sayı çıkararak beraberliği temin ediyor- sa muvaffak oldular. 
hude yere kurban gitmişti. Tüfekcile- -...-.. .............................. .,...._ .... .,. ..... .,., .... _.,..,.. • .,.,.,..,_.._ .... , .... _ .... , .......... , .... ,,.. .. 

rini hiçbir suretıe gücendirmek istemi- MUl'1iye voleybolda Yüksek Kasımpaşa gureşç·leri 
yen Abdülhamid ise, bu vaziyet karşı- Ad ·d· 1 

Senin sadakatine yakışır mı? sında sükutu tercih etm~tL Zİrtltİ yendi apaza. ini gı IJOr ar 
Tahir Paşa Abdülhamidi tamamen tbdillhıımidbı ıarııyındııki kııdınlıırdııft Pazar günü Mülkiye mektebi voley - Haber aldığımıza göre bayramın ikin· 

riyasız bir muhabbetle severdi ve hün- biri ABDÜLHAMIDE YAPILAN bol sahasında Mülkiye ve Yüksek Ziraat ci günü Kasımpaşa klübünün B takımı 
karıTl üzerine cidden kanad gererdi. "cenir dedi .... F k t N . . d KORKUNÇ BİR TEHDİD Enstitüsü voleybol takımları bir nıaç güreşçileri Adapazarına gidecekler ve 

· · u· f dis. · b - ,.arsa gu ' u... a a ezır, ına 1 k h l l 'k' k Adapa g·· ·ı "le bı·r mu"sabaka ya Onun ıçın, sev! ı e en ınm u ~z: etti: .. . . . . . ya~mşı ar, ço eyecan ı o an ve ı. ı rne - zarı ureşçı erı -
Jeri. paşanın agzının açılmasına kafi p , B'" .. • .. .. ld _ . . Tufekcılerın bu vazıyetlen sıze ga- tebın talebeleri tarafından alaka ile sey- pacaklardır . 

. M t d la t kl'f . . - aşa... uyugumuz o ugun ıçın "b J • ne··1 T h' p Ad b. ed'l b M"lk' . l"b. t'l K 1 ı· H db 1 gelrniştı. u a ı o n e ı sız tavrı ıle: h be . E- b • rı ~e mesın. gı a ır aşa, a ı ır r ı en u maç u ıyenın ga ı ıye ı e u e 1 Aen c 
- Be efendim!.. Beyhude yere üzü- ~al a r benverıyborumd · g·eıkr, .~nd~ -~a- tüfekci neferi bile, sarayın en pervasız net!celenmiştir. nl ald 

' d , Ol nı o ursan, u a amı ı gor ugum . h . t' 'd' H , . campı·yo ug"' UDU da 1 
Jürsün. Kaç para e er. an oldu, gc· ··ıd·· .. kat·ı 1 B k hır şa sıye ı ı ı. azır sırası ge.mı~- Selim Tezcan Y 

. b' dlik ""'·-· zanıan o urur, ı o urum. ıra , k . b' d b 1 .. .. d Askeri liselerimiz arasında yapılmak -çen geçti Nezır, ır mer u5 """'na d . d" .. 1. en. sıze ıraz a un arın içyuzun en Ank~ra 
. mer cesıne ovuşe mı. . ... at yarışları ta olan hendbol şampiyonasına pazar gü-

kurban gitti. , _ Dedi. MalUın ya, tevketlim!. Bizim ~ahsedeyım: nü Kasımpaşa Deniz gediklisi alanında 
Dedikten sonra, vak anın esasını fOY- adamlar laf anlamaz. Sonra mesele de Halk arasında, yanlış bir fikir var- Ankara <!fususO - Ankara at yanılan- d edil 'ati .. D . 1. H b'yesi 

ı h:1..ıı. .. , , . _ eva m mıır--· enız ıse ve ar ı 
ece !AClye ettı. bir merdlik meselesi dır. Hatta, saray ahva1ınden bahseden nın seklzlncisl gene kalabalık bir seyirci o - .1 K 1 li lı dbol tak mi M lte spor 

B . ·· .. ı· l kt ı e u e t!n ı arı a pe 
~r cuma gu~u se am ı an sonra _ Benim haberim olmasın. Ne !ıalle- bazı muharrirler de bu yanlış fikre kl- nünde saat üçde bafladı. Atlı .~por lzaları muallimi Zekinin idaresinde saat on bir-

Nezır bana geldi: dersen, et! dedim. pılmış1ardır. arasındaki koşu bilhassa çolı: guzeldl. Yarıt- d k 1 1 d H :r. ve 
- P11 c::11 !. Bir yaver, beni tahkir etti, (A k ) larda Bafbakan Cell1 Bayar ve Kbım öa - eh arşı aşmk ış ar ır.l avı anın ya6~1 

en _.. O akşam, Nezirin yaralı geJd;ğini r ası vıır sa anın ro r!llmur u omasına raam 
cedi... Ve aramızda, şu konuşma geçti: - .......,_ alp bulunuyorlardL 7 7:-

- Kim o yaver? 1 1 Birinci toşu, satış koşusu: Birinci Kara- oyun . baştan nihayete kadar çok serf ve 
- Namık paşanın damadL Yüzbn;;ı ~ A D Y O tuJ. !klno! Uysal, İklncl kOfU hand!kap!17dı. zevkh olmuştur. . 

T h~· be Bir Doktorun _ ~ Mesafe 2000 metre idi. Blrlnci Baylan, iklncl İki senedır hendbol pmpıyonu olan 
. a~ı~içi:·tahkir eUi? Günlük Salı [ ug··nkU Tomru. Üçüncü koşu: Blrlncl Bemlranıls, 1- Kulelililer evvelki ha~ta Malt~pe ~kı • 

Sak k d • progr•m 1r1nc1 Bozkurt. Dördüncü totu: Blrlncı Ko - mını 7 ye karşı 21 sayıle yenmışlerdi. Bu 
- ın, ızma, ogrusunu söyli- ••o• .• -rından (") ..,_, Sah h f d k' . k 'k ·ı De • • " '~ • H uunclteşrln 93'7 pen, itlnci Novis. Beşinci koşu: Blrincl Bah- a ta a ço serı ve te nı oyum e -

ye~g:- ı bak 1 Azm ha"la,ıg"'ı t 8 T .& N Bu L Uyar, ittncı Bevlm. Altıncı lı:oşu: Atlı spor l- nizlileri 1 e karşı 13 sayile yenere~ gene 

S ;ıı.:ıık a :ı· t k . . 0 Ötle •tıllri7atı: •lanna mabau.s olan bu hancllkapll koşu, hendbol şampiyonluğunu kazanmışlar -
- e.uuu a yını seyre me ıçın 1 " Aslh ıuo: Plltla Türt muslldsl. 12.50: Havadla ü .. d K 1 r t k k tl' ldm 

sultanlar gelmişlerdi. Arabaları, cami- me fJ 13,1)5: Beyotlu Halkevl gösterlt kolu tarafın- g nun en etlencell yarışı oldu. Bayan ve Bay ır. ~ e ı a ı~ının en ı.yme ı ~ 
· an na d. ·ı.,,,.; .. ti Ben, k d 1 1 Bu battalar zarfında blr--k asthme kriz- dan bir temsil blnlcUerı eörmek tçln herkea menaJ sahası - olan Zıya çok mukemmel bır atletür. Ta-

la binek ta ının da dum. lerl görWmektedlr. l)a,anı dltkatUr ki Ak.tam n-.rtYatı: na kotuJordu. Y&rlf ba§ladı. Seyirciler be - mına on ır sayı kazandıran bu genci 
nın y ı ızıuu"i . ar a aş ar-

1 

Y"' • kı b' 

.. · . ş. y~ın duruyor . uthme krizleri yalnuı büyüklerde delil, 18,30: Plltla dana musltlsl, 1U5: Kon- 1ecan içinde tdl. Tahminler altı numaralı tebrik ederiz. 
<?0zl~~~· bırdenbıre arab~I~<fan bı- çocuklarda da tesadüf edllmettedlr. ferans: Eminönü Halkevl neşriyat lı:ı>lu na· tJtur'da lcH. Olp.lerde bu numaranın pllae - Kulelinin hendbol takımı hakikaten 
rıne ılıştı ... Bu arabada, Munıre sult~- İstanbulun havasının ratıb oluşu burada mına Nusret Safa, 19: Çocuklara masal: Ba- 1 aı hiç lı:alm&llllftl. Neticede heJecanlı bir çe. çok kuvvetlidir. Bu spor şubesinde çalı. 
nın kalfaları vardı. Bu kalfalardan bı-

1 
birçok memleketlere nazaran a~thme lyan N~e tarafından, 19,30: Konferans: B- kişmeden sonra Ulur blrlncl tldnclll"' Ba _ d'gver mekteblerin tak 1 .1 b'lh 

ri, sık sık selamlığa geliyordu. Ne za- nt'alannın artmasına aebeb olmaktadır. mlnönu Halken sosyal yardım şubesi namına n H ' &• şan 1 
• • • ım arı e'. ı as-

.... ba .1. tatl tatl .. 1.. Maalesef bu hastalı.tın radikal yani e- Eşref (Çocuk ve gençlerin musikide t.'.'\has • ya elsa Mayerln bindiği Bokorl aldı. Ç1f- sa Alman lısesının hendbol takımile Tak-
ınan gozu na ı ışse, ı ı gu um- • .. t dl, ı ,._ 'te ba'-•-- Ba d b" .. f d ö le ld B 1 sasıı ve tat1 bir ıııcı henuz ... eşe .e- s..., kablllyetlerl), 19,55: Borsa haberleri, 20: 

1 
• ...,..., ylan Ue Semiramis tlzerlnde oy sim stadın a ır maç yapmalannı ve 

suyordu. Bu se eAr be Y b? u... en, memiştlr. Baaıalara verdlll ı::tırab ve Kllslk Türk musikisi: Okuyan Nuri Halll.

1 

nayanlar bet ytla :tunıı aldılar. · halkın karşısında zevkle seyredebilmesi-
n sıl dalmışım. ra aya ıraz fazlaca sıkıntı ve nefes darhlı dolayısile pek çok Keman Reşad Tanbur Dürrü tanun Vecihe, . t . d · 

u · d b' k . t d 1 ... bl ı t 8e ' ' 8elhn Tesean nı emenr.ı c erız. Ldmı~m.~ırenırear~~n~~ ~~lar~~~M oq~~ rş. u •bm~~~~~- ID~e--~----~=====~-=========~==~---
işitt!m. Biri bana seslendi: fa Omldl aramata lı:oyuhnuılardır. T~r- Selahattın Candan, 20,30: Bava raporu, 20.33' Kabuklu · t ; I 

_ Müliı.zim! Buraya bak lı:tyede veyahud ecnebi büyüt m"rkczler- Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 20,45:, • Cey;z JU m&9a Çi IŞIR 
. . . · deki bütün büyiilı: helı:imlerl dolaşmışlar ı Vedia Rıza ve arkadqlan tarahndan Türk dehkanh ölUmd O k rt ld 

D lı. Başımı çevırdım, baktım. Ya-
1 

ve elleri hemen hemen bO§ olarak dön- . muslkls1 ve halk p.rkıları <Saat ayarı> 21 15: en g Ç U U U 
ver yüzbaşı Tahsin bey, kılıca dayan- milflerdlr. Orkestra, ı - Grleg: P~r - Gynt suıte. '2 • Tavşanlı (Hususi) - Gürağaç köyün-
mış ayakta duruyordu. Dik dik bana Asthme hastalılı dotru41an doğruya Waldtenfel: Espana valse, 3 - Peae: Menu - de Küçük Ali otuılarından Mehmed Ba-
bakıyordu. O~duğum yerden kımıldı- tehlllı:eli dettldir. Fakat sık sık tekerrür etto, 4 - Offenbach: La Belle mı~ne potpour- yır, kabuklu ceviz yutmak istemiş. bola-
rnad•m. I eden trtzıer dolayı.sile a~clterlerln elAs- il rt, 5 - Tschaiko'WQ: Natha-ftbe, 22,15: zmda kalarak düfiip bayıl t hl"k . 

. . tltlyetl azalır, bronşler yanl nefes boru- Ajans blberlerl 22,30: Pllkla IOlolar, opera IDlf, e 1 eyı 
- Ne ıstıyorsun, yüzbaşı? diye ba- lan genWer ve bUlhare llerl yafa geldik- ve operet ~ı 22,50: Son haberler ve gören babası oğlunu derhal ıimendilere 

ğırdım. Jert zaman zıytı sadır hastalı 1 
ertesi günün prQgr~mı. bindirerek Eskişehire götürmüş, doktor-

- Buraya gel! tına ctüçar olurlar. <Asthme) hastalığına 11 hİneıa..rtn 1937 Salı Iar tarafından ölümden kurtanlmıştır. 

Hendekde kadın yUzUnden 
b~r delikanh öldUrUldU 

Hendek, (Hususi) - Buraya bajlı 
Güldibi köyünde bir cinayet olmuştur. 
Yusuf isminde biri bir kadın mesele -
sinden ayni köyden Vehbi isminde bir 
delikanlıyı öldürmüş, kaçmıştır. Zabı • 
tanın sıkı takibatı neticesinde Yusuf 
yakalanmıştır. ------Dedi. Fena halde kızdım. döçar olanlar tendllertne uyan ~birler- AIU:ARA Köylerde bu mevsimde hindilerin semir-

- Lizımsa, sen buraya gel. de oturmalı tercih etmelidirler. Mesell ötıe ntı11ri7a&ı: mc•si için kabuklu ceviz yutturmak Adet- Karaman cezaevinde bir hl dise 
blrlı:aç haatamız İstanbulda pek rahatsız 

D'ye cevab verdim. Bu sözlerim o- silnler ıreçlrdltıert halde Ankara ve tz- l2.30: Muhtelif pllt neşriyatı, 12.50: l-'llk: tir. Delikanlılar bir yandan hindilere ce-
nun gücüne gitti. 1 anirde çok 11iletmlller Ye bu tilçülı: se~·a- Türk muslldst ve halk prtııan, ıs.ı5: D~hl- viz yuttururken aralannda insanların da 

ll ve harlcl haberler · · 
- Kabahat sende değil. Senin gibi baUerden oe>k laUfade etmı,ıerdlr. Bazan 

1 

Ak m , .. .....,._, • · kabuklu cevız yutabılec:elfni iddia et-

bir. k~ ~banma asker ve zabit elbi- :n:.::rn =:~ mahalleleri arasın- ıs.:: Muhteıır'° pllk neşriyatı, 19: Türt rrıişlcr'. bu sıra~a M~h~ed ~ü~ün cevizi 
sesı gıydirende. Ekmeğini yed.iğin e- Herhalde rtıtubetl Ye rütube!ll sotuk musikisi ve ballı: tartıları cHüanıiye ve ar .• kabujıle yutabıleceğını ilen sürmüş ve 
fendinin haremlerine yan gözle baka-1 utmaytıara tyt gelmez. sıt ı;ıt trtz re- tadaşları>, 19.30 saat ayarı ve arabça net-1 derhal cevizi yutmuş, yutttıuş ama ceviz 
cağına, biraz askerlik terbiyest öğren.1 tenlerde buan atetterıerde lhttkanlar rlyat, 19,45: Türk mualtl.si ve halk tartıları mideye inmemi§, soluju tıkanan Meh-

Dedi. Ta}>ii, bu sözler fen.:ı halde gü-, meydana ıellr. o aman hastalann ta- ı <Hikmet Rıza Sesgür ve arkadqlanı, 20,15: med oraya yıkılmış, düşmüş, baygın bir 
cüme gitti. 1 mamen lhtikanJan an olmayınca dıp - Sıhhi kon1lfllla: Dr. Vefik Vassaf, .2'>,30: halde Eskişehire götürülmüş, doktorla-

n,a çıkmaları cali olmaz. Pllkla dans musikisi, 21: Ajans haberleri, 1 • _ .. 
- Vay, demek bana asker1 ik öğret- 121 ,15: StüdJo salon orkestraaı: 1 _ Moaart.: rın n1üdahalesıle olumden kurtanlmıştır. 

mek istiyorsun, ha, eyvallah... Fakat c•> il• ••tl•n k•I• •ldayam. 1•ll•t Ole Schuldlıhcit Galbotes, 2 - Thomas: Le 
benim de sana, bir ders vermem ıazım 1ı r aı•--• 1•......,• k~Jm~ ,.,.,.... caıı, 3 - Starouss: Donaume, + - Lalo D:ın. Ereglide yağmurlar 
geldi. Ancak burası yeri degvil. Eg·cr ._Jı.anu umaauullt.a '• ..uar lıılr • •'-• 80111• 5 - Mousaonu: lntermeao Mo. 2; 21,15 Ereg·li, (Hususi) - Aylardanberi 

, ,,..,. ........ , • ~··••hUir. Y la İatiklll 
kendine güveniyorsan, yarın tam saat arın program ve marp. dört gözle bereketli bir yağmur bek -
beşte Maslak k~künün duvarı d.b:ne 1iyen çiftçinin yüzü güldü. Evvelki 
gel, dedim. Tahsin bey: K A E günden itibaren şehrimiz ve civarına 

- Pekala .. yann tam sa:ıt beşte. j bereketli yağmurlar düşmeğe başladı. 
Dedi. Daha bir şeyler söyliyecekti. 1 Fakat yağmurun pazara tesadüf etme-

Fakat, boru1ar, (hazır ol!) çalmaya' si, malını şehre getirip satmak isteven 
başladı. Ben, binek taşının yanına koş- köylüyü müteessir etmiştir. Bu ar~da 
tum. Onun sözleri de ağzında k:ıldı. 1 pazar yerinde bek1iyen binlerce 'Ura -
Yarın, onunla vuru--arağız. 1 !ık buğday, arpa şiddetli yağmur al -

. Nezirin bu sözlerini tamamile din]e-ı Grip, Baş ve Diş Ag"'rı:arı, Nevraiı"i, Artritizm. Romat.zma 1 tında berbad bir hale eelmiştir. Bu 
d.m: , mahsulün suyun içinde çÜTümesinden 

- Böyle şey olmaz. Efendimiz du-1 1 korkulmaktadır. 

Karamandan bildiriliyor: Cezaevtnde
.ki mahkiımlardan bazıları, gardiyanlann 
kendilerinden rüşvet istedikleri iddiuil• 
müddeiumumllite müracaat etmlfler, it 
mahkemeye aksetmiftir. Mahkeme
de phidler dinlenmit. bunlardan Erel
llli Mehmed, bir gardiyanın, Diyarb•kırh 
Yusuftan, kahveyi ifletebilmesi için 51 
lira aldığını söylemiştir. 

Mahkemeden sonra eezanlne gideD 
mahkWnlar. bu ifadesinden dolayı Ereğ
lili Mehmedin üzerine çullanmıflar, ba· 
şından tehlikeli surette yaralamıflar, 

jandarmalar, Meltmedi, diğer mahkdm
ların elinden güçlükle kurtanruflardır. 
Yaralı iıastaneye yatmlmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

Bo!uda bir hastane yapıhyor 
Bolu 27 (A.A.) - İdarei hususiyı 

tarafından yaptırılacak olan hastanı 
binası 5 3.500 liraya mimar İzzet'e ıh•· 
le edilmiştir. 

Hastane modern bir tarzda 50 'a -
taklı olacaktır 
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Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kaf'i ilacı KESKİN KAŞELERİDİR. ~:li~N:c~fi1 

,_ ________ , 
Harikulade güzel 

Yeni bir 

Pudra Bulunmuştur 

SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 

SaçJann köklerini kuvvetlendirir. 
DOkOlmeslnl keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyllme kabili· 

yetini artırarak saçlara yeniden 

bayat verir. Kokusu ı.a.tlt, kullanışı 
koıay bir saç eksiridir, 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - lST ANBUL 
t.,. 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu • 
&undan: 

Ti.ırkiye İş Bankasına birinci derecede 
ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesine 

karar verilen ve ehli vukuf tarafından ta
mamına 34063 lira kıymet takdiT edilen 

P;,.şabahçe önünde demirli bulunan 1481 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 

SABUN 

LT.Plmna~a~ 
'°rn~ Dt:P"'"J.t,.,~· 

.,./.,.,,,.. 

L.T. PIVER 
PARFOllORl-L:.T:PIVEFl .. ISiiftbul şalleil', 

o..u Bty. AhMl Btr 11bk .. _aa-ISTüll. 

Is tan bul Defterdarlığından 
1 gayri safi ton ve 681 safi ton hacmında ve 

2053 beygir kuvvetindeki maki~ ve iki 
iidet üstüvani ana kazanın ve 180 libre 

tazyika mütehammil ve bir Adet iki hele
zon külhanlı vinç kazanını havi Adnan 

Lira Kurtıt ) 

Bu yeni pudra terkibine 
altın kremi karıştırılan ve 48 
saat havalandmlnuş VENÜS 
pud.rasldır. 

Fevkalade ince ve hafif ou 
VENÜS pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en taravetli 
güzelliğini ifade eder. Okr, J on 
okr, Raşel, bej, Roze, pembe ve 
beyaz renkler sarışın, kumral ve 
esmerlere tanınınıyacak güzel -
lik ,.e cazibe verir. Bütün şık ve 
k ibar familyalar şimdi Venüs 
pudı asını tercihan kullanırlar. 

Umumi deposu: Nureddin 
Evliya Zade eczayi kimyeviye 
aıatı tıbbiye ve ıtriyat deposu, 
stanbu1. 

Can Rızkullah Kürdi 
Halepte bütün Türkçe 
Te yabancı gazete ye 
mecmualar bayii 

ilan Tarif em iz 
- il 

Birinci •ahile 400 
/kinci •ahile 250 
Vçiincii aahil• 200 
Dördüncü ıahile 100 
J, •ahi/eler 60 
Son aalıil• 40 

lrarut 

• 
• 
J) 

» 

• 

vapuru dosyıtda mevcud müfredat ve 
laymetleri yaıılı Avantaryasile birlikte 

açık arttırmaya konulmuştur. İstanbulda 
Sirkecide Yeniposu..hane binası içinde 

İstanbul dördüncü icra daire.sinde 6/1/938 

tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar birinci açık arttıJjlll&Sl 
yapılacaktır. Arttırma bedeli klymeti 

muhamrnenenin % 75 ini bulduğu takdir
de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 

takdirde en çok arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddet-

le temdit edilerek 21/1/938 tarihine mü
sadif Cuma günü saat H den 16 ya kadar 

keza mezk\1r dairede ikinci açık arttırma
sı yapılacaktır. Bu kerre mezkO.r vapur 

muhammen kıymetin % 75 ini bulmasa 
dahi en çok arttıranın üstünde bırakıla -

caktır. Satış peşin para iledir. Arttırma
ya iştirak etmek istiyenlerin muhammen 

kıymetin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi ve
ya milli bir banka teminat mektubunu 

hamil bulunmaları lizımdır. Hakları ge
mi sicillile sabit ol.mıyan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ft irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarım ve hususile 

faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbitelerile birlikte ilAn tarihinden 

nihayet 20 gijn içinde dairemi7.e bildir -

meler!, aksi takdirde haklan ıemi aicil
lile şahit olmıyanlar satış bedelinin pay

lastınlmasından hariç kalırlar. Mütera -
kim vergi, belediye rüsumu bedeli mü -

zaycdeden tenzil olunur. Diğer her nevi 

tekafil ve rüsum cümlesi ve delliliye res

mi müşteriye aiddir. Daha fazla malu -
mat almak istiyenler 21/12/937 Pazartesi 

gününden itibaren herkesin görebilmesi 

için dairede açık bulundurulacak olan 

arttırma ~artnamesile 933/435 numaralı 

dosyası içinde mevcud vesaiki tedkik ey

lemek üzere İstanbul dördüncü icra rne-

Muayyel! bir müddet zarfında fazla. murluğuna müracaatları illn olunur. 

ca mikdaı da ilan yaptıracaklar aynca (2330) 
ten:ıilitlı tarifemizden istifade ede-
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sayfa İstanbul İkinci İflis Memurluğundan: 
Ulnlar !ç!n ayn bir tarife derpiş Müflis İlya Zalmaya aid olup Mahmud-
edilmiıtır. 

Son Pwta'nın ticarl ilanlarına ald 
ifler için fU adrese mürı.caat edil· 
melidir: 

tliımhk lloUektlt llrkett. 

paşada Yeşildirekte Krako hanına nak -

!edilen tuhafiyeciliğe müteallik mallar 

açık arttırma suretile masa memurlu -

ğunca satılacaktır. Satı§ gün6 2/12/937 

llalıramansade 11&11 Cuma günü saat 13 de Karako hanında 
AAbra eacld.a L _J yapılacaktır. İstiyenlerin mahallinde h._ 

,_.,___________ .zır bulunmaları ilin olunur. _(2314) 

Eyüb· civarında: Topçular mahallesinde Rami kışlası caddesinde 
51 sayılı saman mağazasının tamamı. cİ kinci tertib mübadil 
tasfiye vesıkasile• 
Boyacıköyünde: Eski Te yeni Mekteb sokağında eski 2 yeni 4 

720 00 

sayılı cvın 64 hissede 30 hissesi. 190 00 
&yoğlunda: Feriköyünde Feriköy mo.ha Hesinin Rum kilisesi ön 
IK)kağmda eski 83 yeni 63 sayılı evin 2/3 payı. 320 00 
tl'aküdr.rda: Selamiali mahallesinde eski Andonaki yeni Trablüs 

1<>bğında eski 21 yeni 31 sayılı evin tamamı.... 140 00 
Yukanda yazılı mallar 10/12/937 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satıı 00. 

deline isükrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Talible
rfa mu~yyen vaktinden evvel % 7,5 pey akçelerini yatırarak mezkUr gün ve sa
atte Milli Emllk Müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatlarL 

(M.) (1893) 

İstanbul Güm~ükleri Başmüdürlüğünden: 
203 adet Nagant toplu tabanca bu tabancaların alımına yalnız zabıtadan silah 

ahla ve satımına Uinli kimselerin girebileceği ve vesikalnnnı ihale esnasında 
Jr.oaıisyona göstermeleri mecburidir. 720 kilo pamuk mensucat, 9980 kilo ıalk, 

lC1 kilo hurda demir ve de.mir eşya, 223 kilo muhtelif ipek eşya, 140 kilo müs· 
tanaratı ldmyeviye, '15 kilo müstahzara tı tıbbiye, 849 kilo yün mensucat, 1459 
JWo radyo gramofon, 10ba kalorifer ve aksamı, 765 kilo ağaç eşya, 58 kilo asıt, 
lM lı:ilo bam mantar, 653 kilo cam v~ §işe eşyası, 523 kilo k.iğıd ve rekllm, 55 
kBo kauçuk mamulitl efY81 <t4 kilo deri mamulatı eşya, 56 kilo bayan eşyası sür
me, ruj ve saire, 25 kilo dolu sinema fil mi, 3705 kilo elektrik motörü ve kağıd 
imaline mehms k:uııı1m.amış makine Son Telgraf gazetesinin 19/11/937 günlii 
..... ne nan edildili, telefon %3219. (7920) 

SELANIK BANKASI 
Tm tarlhi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

J'irJıiycJdi Şaw.ri I 

tSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y ananidanclalri Şubeleri : 

SELANtK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

lstanbul 'Oçüncü İcra memurluğun 

dan: 

1 

. 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen Marsilya tipi kiremit 
7 /12/93 7 sah günü saat 12 den sonra 
Galatada Arap camii Makaracılar 13/ 
4 7 numaralı depoda birinci açık arttır
ması icra kılınacağından tallb olanla. 
~ mezkUr gün ve saatte mahallinde 
ha.zır bulunacak memuruna mürncaat
,lan i1&n olunur. (981) 

Son Posta 
Yevmi. Blyaa!. Band!a Ye Halle psetesı 

• 
Yerebatan, Çata~çepne sokak, 25. 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan :ruı ve 
ıesimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. JCr. Kr • -

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YlJNANİSTAN 2.MO 1220 710 ~70 

ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 

değiflirmek 25 kuru§tur. 
- ..,,..._ _,,, 

Gelen evralc geri ucrilıne~ 
ilanlardan ıneSaliyet aluunas. 
CevJp için mektuplara 10 kuruşluk 

Pul illvesi llzımdır. 
1 

1 

1 

Poda 1cutua : 7U 1stanbal 
Telgraf : Son Posta 

Telefon : 20203 

il 

I· ,, 
1: 

ıı 
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~ 

1 ~ 
I • 
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Mevsim hastalıklarından kendinizi korumak ancak: 

Kullanmakla 

GRiP - NEZLE • soGuK 
ALGINLIGI ve ATEŞLİ 
Hastalıklara karşı tesiri 
gayet antdir. SEFA L İN 
kullanmakla ilştttmekten 
husule gelecek birçok 
t ehlikeli hastalıkların 
önüne geçebilirsiniz. 

kabildir. 

BAŞ - DİŞ • ROMATiZ
MA ve MAFSAL AÖRl
LARI kadınların AVBA
ŞILARI ve biltün ağrıları 
derhal geçirir. 

Tesirindeki sür'at hayret 
vericidir. 

Mlde1ı, kalbi 1ormaz, icabında gtbıde 3 kaşe alınabilir. 
S E FAL İ N'i her eczanede ısrarla arayınız ve kullanınız. 

1 ilk ve 12 ilk ambalajları vardır. 

-------
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş, adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALl H.As
TALIKLARA KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR 

Terkibi ve teairindeki sür'at itibarile emıalsiz olan GRlPlN'ia 
10 taiıelik yeni ambalijlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağnlara kartı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. Ve heryerde ısrarla 

Gripin isteyiniz ------
lstanbul Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinde• : 

34/1091 inhisarlar Umum Müdürlüğü tarafından Fransuva, Ragıp Kemal ve 
saire aleyhinde açılan zarar ve ziyan davasından dolayı Kerestecilerde Eyilb 
hattına işliyen 3255 numaralı otobüs biletçisi Ragıp Kemal namına . e...ı~e 
r.önderdiği davetiye gösterdiği ikametgahtn bulunmamasından dolayı bıllteblığ 
adc edilmiş olduğundan mumaileyhe ilanen tebligat ifasına mahk~~ce karar 

, erilmış ve bu işe aid muhakeme 21/12/937 tarihine müsadif Salı gun? ~t on 
altıya bırakılmış olduğundan yevmi mezkurda gelmediği vcyn bir vekıl g~nder
nıcdiği takdirde gıyabında davaya devam edileceği tebliğ makamına kaım ol-
mak üzere ilan olunur. c8068> 

Kayıb : Gebze askerlik şubeelnden aldığım 
tezkeremi kaybettim. Yeni.sini alacaıtınıdan 
eskisinin hükmü yoktur. (982) 

•.. GelH••.W. Ta~ı ııahiy~inclen 315 
doiamla: Bekir oll• Refik 

Son P osta l\1atbaası 

Neşriyat Müdürü: ~elim Ragıp Emet 

Hİ t 
S. Ragıp EMEÇ 

SA PLER : A. Ekrem u.~AKLlGU. 


