
HALKIN 

tt·ALKIN KULA 

ltALKIN D 1 L 

Sene 7 - No. 2296 

• 

Yazı itleri telefonu : 20203 

1 

SALI 22 - BIRINCIKANUN 1936 İdare itleri te1efonu : 20203 Fiatı 6 KUl'Uf 

Milletler Cemiyetinin Ha.yat~ ucuzlatın~ !edbirler_ı 
kararı işlerine gelmedi lstıhlak yergıs~ tenzıl, 

hatta belkı de 
Cenevreye sahte mazbatalar yağdırıyor tamamen ilğa edilecek 
hı·r taraftan da Sancaktakı· Taşnaklarla Maliye Vekili dün !'!ecliste bazı maddelerin vergilerinde 

yapılacak tenzılat hakkında beyanatta bulundu 

Onlara benzeyenleri silihlandırıyorlar tiy~=aadd!;e~~~i~tlan~~~:a~= 
ınakla beraber genı.ş bir vatandaş kit-

Senebaşından evvel lskenderuna varacak olan müşahitler hey'eti azalannın 
isimleri ilan edildi, eskf muhtelit mübadele reisi de hey'ete dahil 

lesini teşkil eden köylü ve müstahsilin 
alım kabiliyetinin de çoğaltılması, istih 
sal ve satış vaziyetinin bu sınıf lehine 
arttırılması iç.in çalışmalara devam e
dilmektedir. 

Paristeki 
Müzakereler 
Devam ediyor 

Haleb 21 (Hususi) - Milletler 
Cemiyetinin Sancağa müşahitler hey'~ 
linin gönderilmesi, son defa sevkeclil
lniş olan askeri kuvvetlerin geri alın· 
lt\ası ve yeni askeri kuvvetlerin sevke
'dilrnemesi hakkında verdiği karar Su
tiyede fena tesir uyandırmıştır. Vata
niler Milletler Cemiyetinin hu kararı
na karşı koymak için bazı tedbirlere 
baş vurmağa başlamışlardır. 

Bu tedbirlerden biri Alevilerden, 

1 

Güzel İskenderun dan bir manzara 

Sancaktaki son Türk polisleri 
vazifelerinden uzaklaşf mldı 

. Diğer taraftan hükfı.metin, hayatı u
cuzlatmak siyasetinin yeni bir safhaya 
ginnek üzere olduğu da anlaşılmakta
.dır. 

Maliye Vekili Fuat Ağralımn söyle
diklerine nazaran, bu hususta icap e
den tedbirlerin hazırlandığı muhakkak 
tır. Bundan başka hayat pahalılığı en
, dekslerine esas olacak malfunatın top
,lanmasına da başlanmıştır. 
, Ticaret odalan arasında açılan anke 
,tin neticeleri tetkik edilmek üzeredir. 
, Hayatı ucuzlatmak için alınan bu ted 
,birler. manzumesinin kısa bir zaman-

(Devamı 12 inci sayfada) Maliye Vekili Fuat Ağralı 

d 
· Bir Yunan gazetesinin 
e hezeyanlarına bakın! 

Sünnilerden, Hıristiyan Araplardan 
ileri gelenleri ve Türklerden mevcut 
hlcb'usları elde ederek, Sancağın Suri
tcnin bir parçası olduğuna dair Mil
letler Cemiyetine ve muhtelif makam
l~a (halk biziz, Sancağı temsil ede
ti~) gibi telgraflarla ve sahte mazba- Antakyada yeniden tevkif edilerek hapishanelere 
b.1arla yapılan müracaatlardır. ablan ırkdaşlarımızın isimleri 

lzmir, halkının sefalet ve pisligi yüzünden lekeli humma 
salgınına ugramış, verem de günden güne artıyormuş, 
şehir bataklık haline gelmiş, nü/ us gittikçe azalıyormuş! 

krin ikincisi de Taşnak Ermenilere ve gazetelerinhı yaptıklan teklft Hatay cZaman zaman bazı Suriye gazetele-
Vataniler tarafından alınan tedbir- Halep, 21 (Husus!) - Bazı Suriyelki metin ile protesto edilmiştir: 

. (Devamı 11 inci sayfada) Halit mümessilleri tarafından qağıda- (Devamı 11 inci sayfada) 

.. .. .. 1 
iz.mir Belediye Reiıinin bu heze-

yanlara dün gece telelonla 
verdiği cevap 

Madam Simpson istanbulda mı? 
Dün Beyoğlunda çıkan şayialar akşama kadar çalkanıp 
durdu, nihayet aslı olmadığı anlaşıldı. Atinada da ayni 

şekilde haberler yayıldıysa da tahakkuk etmedi 
. Beyoğlunun bazı ecnebi mahafilinde, 
Clün Kral Edvardın uğurunda tahtın
dan feragat ettiği Misis Simpsonun İs
ıtanbula geldiği şayi olm~tur. İlk aksi
.tıi, tanınmış bir ecnebi ailesinin salo
bUnda yapmış olan bu şayia, derhal 
beyoğlunun her tarafına yayılmış ve 
tM:isis Simpson 1stanbulda!.> iÖZÜ bir 
~k yerlerde işitilmeye başlanmıştır. 
tık defa öğle üzeri çıkan ibu şayia, 

llkşama kadar hem büyümüş, hem de 
tnulıtelif ilavelerle süslenerek, birçok f azetecileri hummalı bir faaliyete sev-
~ecek mahiyet almıştır. 
Bu meyanda bir arkadaşımız Misis 

Sünpsonun geç vakit Amerikan sefaret 
lı~nesine ait bir otomobilde görüldüğü 
bu haber alınış ve ne olur ne olmaz di· 
~e sefaret konağına müracaat ederek 

1 
U haberin doğru olmadığını kat'iyyet 

;e Öğrenmiştir. 

Madam Simpson Atinaya mı 
gelmiş ? 

Belgrat 21 (Husus?) - Yunan 
~~':tele.rinin bugün~ü , nüshalarında, 

ısıs Sımpsonun Kan dan Atinaya 
t lrniş olduğuna dair bazı haberler in-
ti~,,. . . Y"r etmıştır. 

Yunan salahiyettar mahafili bu
~Un b ir şayiadan ibaret olduğunu söy
~i !erdir. 

Madam Simpson Konf eranı 
Vermek Üzere Amerikaya 

Davet Ediliyor 
Kan, 21 (Hususi) - Stefani ajan-

ttna göre, bir Amerikan sendikası 
~Devamı 11 inci sayfada) Madam Siınpson'un ıon reslmlerüıden J.lrl 

Erenkög cinayeti Atinada çıkan Elefteros Antrepos ga 

G k d zetesinin son nüshalarından bil'inde ene Çl maz Q çok garip bir yazı gözümüze ili§ti. Ga
,zetenin İzmir muhabiri tarafından gün 

Facia kurbanı kadının de~ olan bu yazı şöyle başlıyor: 
mevkuf kocası , c- İzmirden yazılıyor: Belediyenin 

t k hl• d• . fakir olduğunu yazmıştım. Şehrin 4SO 
e rar ta ıye e ıldı bin nüfusu varken belediye varidatı 

.. Ere~y civ~da Küçük Bakkal- 2 l/a milyon lira !i<li. Bugün mikdar 160 
k~y. cın~yeti yemden ~perdesine bine ve varidat 900.000 liraya dü.şmiiı 
bürilnmuş bulunmaktadır. Katil sanıla tür. Nüfusu arttırmak içm muhacir ge 
rak tevkif edilen Seyfettin dün gene (Devamı ıı inci ayfada) İzmir Belediye Reisi Behçet Uz 
tahliye edihıliştir. Bu, Seyfettinin Jkin -===-ıı====-=ıı:c::ı==---=---=-ı::m:=ıc::::ı-=======:ı:::a:::ı::::::=::1==--=
ci defa. zan altına alınışı, tevkif edilişi 
ve tahliye olun~udur .. ttsküdar müd
deiumumlliği yeni ibaştan tahkikat açll 
ması veyahut Seyfettin! itham edecek 
delillerin toplanabilmesi için evrakı za 
bıtaya iade etmiftir. 
Şimdiki halde Hüsniye Gülsünıün 

kim tarafından ve ne maksatla öldürül 
düğü maltim değildir. Yani bu cinayet 
tahkikatı yeni bir çıkmaza saplanmış
tır. 

Bugün 
Piyango zenginleri 

ne oldular? 
Çok ıayanı dikkat bir röportaj 

•eri.inin ilk yazm 
Sc:lci:ı:laci 1ayfamı:ı:da 

Dünyamıza bir bakı§ 
Yaz.an: Bürhan Belge 

Altıncı 1ayfamı:ı:du 

Şark Demiryollannın 
tarihi 

Yazan: Naci Sadullah 
Ycdiaol 1&yfaauıda 

Muhasebeci, sen kimsin? 
Yasan I ismet 

Oolcuıuacll Ayfamıı:da 

Ekmek buhranı dün de 
bazı yerlerde devam etti 
Fırıncılara göre meıele gayet basit: Balatta bir luın 
ek•ilı ekmek çıkarmıı. Orada ekmek bulamıyanlar baıka 
•emtlere akın etmiıler, o baıka •emtlerin halkı da daha baıka umt 
lere yürümüıler ... Peki ama ba eluik ekmek çıkarlf neye bermutat 

buğday Fiyatlarının arttığı günlere raıtlıyor? 

(Yazısı 11 inci sayfada) 
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Herg n ___._ 

lt.oiga ile lngiltere 
Arasında Ak.deniz 
Kon.uşmakırı 

' Resimli Makal.e: 

·--- Yazan: Muhittin Birgen -

• Uilya ip1amasi:si,, asır Awu 

Misafirliğe gittiğiniz evde etrafı
nır.a bir oalcmıT., girdiğiniz dairede 
çalışma masasına blı- göz .atmız, mu 
Jıiti karışık ve perişan görürseniz 
hiibnedebilirsiniz ki bu evin vey.a 
masanın ~i .Şnde de brışı.k ve 
perişan~ır. Muntazam çalışmaz, mun 
tazam iş görmez, faydalı bir eleman 
d~1dir. 

(söz 

SON POSTA. 

Hayatın herhangi bir sahasında o 
lursa ol.sun .muvafiakıyete erişmek 
için ilk şart intizama riayet etmek, 
günii gününe, saati saatine, dakika· 
sı dakikasına .i§ görmektir. Fuat bu 
intiT.amı fazla tilizl.ik derecesinde 
ileri götürüldüğü zaman kendisin -
den beklenen faydayı silip .süpürür, 
fayda yerine urar verir. 

İntizam hissi biraz fikri, biraz da 
ltisbidir, :hilkatin verdiğine brqıla
maz, fakat az.inlle biraz tadili müm 
kündür. Onun için çocuğunuzu da· 
ha beşikten itibaren muntazam ol
maya alıştıruıız. sonra mektebe git
meye başladığı zaman da bebek iken 
verilen bu intiı.am hissini takviye 
etmeye çalışınız. 

Birincikinun 22 

r-
S özün Kısası 

Adalet, mantık ve .. his 

I!. Tahı ---

D ün, Anadolu Ajansı şu mealde 

bir haber verdi: Brezilyada SaO 
Paolo'da, bahçesinden izinsiz bir eııııa 
kopardı diye, bir Japon, bir Brezilyalı 
çocuğu öldürmüş. Bu vaziyet ka~~ıs~' 
da çocuğun deliye dönen babası tüfegı• 
ni kaptığı gibi sokağa fırlamış ve rast 
geldiği Japonların Üzerlerine ateş ede• 
rek on altı tanesini yere sermiş. 

Bu hadise hangi bakımdan muhake
me edilirse edilsin fecidir. Sosyeteniıl 
şuuru ve nizamı bunu takbih eder. ? 
şuura ve o nizama göre hiç kimse~ 
kendi kendine icrayi adalet etmeg• 
hakkı yoktur. Medeniyet, her mederil 
camiada, fertlerin haklarını ihkak için 
mahkemeler 'kurmuştur. Bunların ha
ricinde hiç kimse öç a1mağa kıyam 

ARASINDA J 
edemez; ederse muatap olur, mahkUrn 
olur. • 

Adalet mefhumu, mantık kaidelerJ 

1 nın güzel ve işvekar bir bayanTie 
temsil edil~bilir. Türkçesi dünya olan 
• mond• • ~ · , ayni 'Zamanda gÜ2eJ de 
o!lan 'bir mtmden için top.aruhmyaeak 
muvaffakıyette olmadığı da arum -
dur. Beynelm· d]plomas1 konseri 
demlen ahenk içinde, ber biri 'lbiT dip
lomatın elindeki !ı tten çıkan musiki 
na~ri bit' r.a) ropJ;mp ta, hü -
tün Avrupa ber hangi bi:T best~ 
dalgası içlode harekete h~1ad.ı mı, en 
evve1 -dansa .d8'\.'E!t ~i'len ibu güzel ·.e 
işvekar bay.andır. Bu hiç ~araa.: 
rnıyan bayan, daima genç, daıma gu
zel kalan, ıkai .ıka1 elbis.e1erini " e gü -
zellik 'i\'asıtal:arun .değiştlııdikç.e hep ıo 
her ı.·alriıki • ~ ıo arak meydanda 
dolaşan lba.::a.n, lbe.r sın~e varıdır_ 
Sıı:Ih JPeris:nlıı .şerefine ~p edilen 
balo, harp Jkııırbanlannın öksüzleriine 
yaırlım içın ;y.apilan :su\•are, yahutıı 
dünyanın her !hangi ibir ·.ühşi köşesine 
medeniyetin ırimeüerlni götürecek o -
lan 'Sefer .bey.etin:D :ı~ed.a müsameresi,, 
yahut. dünyayı lber ~ıffi ~~ ~ 
veya .siyas1 aretıen Sl)...ane! ıç.:.n tert::p 
edilen top:antı,, Jhiiınsa,, her : erde :-e 
her şeyde bu !bay.an "2Tdrr ~e c, '!ha- -
kese lkar.şı, ayn yn, ~ mültefil, 
ceanile'kardn:. 

iki milyon dolar 
Kıymetinde 
Bir elbise 

r HERGU BiR FIKR ·ı 
Sağlam nlkih 

Havuzda balo: 
Herkes su içinde 
Dans ediaor 

bunun behernahai böyle olmasını icap, 
eder. Muhtelif kanun kitaplarını açıR 
okuyunuz, bütün hukuk bilginlerin.C 
danışınız .. Elde edeceğiniz netice, ven• 
lecek hüküm, hep bu merkezdedir. 

Fakat. .. 

* Bu. em seneıfu" hep lbörle deı'Cllll e
der: Her ~ esnasındaP,amla,, ika -
veye,, bilibii - · ~ lr..r 
şeyler f ı1darlar; er Clans:n :smnm~ 
da her iki taraf ta memnundur. .Bırı 
cebine gizıice 'bir mavi boncuk md'irir, 
öteki ertesi sabah, uyandığı zaman, 
hizmetçinin 1kendisine üzel çiçekler -
le c!olu bir ~ getiııliğini g&ür. 
Mavi boncuğu kime verilse, onun gön
lünün Olld.a olduğu muhakkaktır. Fa
kat, modem kadm:ın da realist ve bat
ta hogam olduğu da daha ziyade mu
hakkaktır. !f ediyEyi çak .se-ırer; çürrkü 
hediye, kalblerde yaşıyan hislerin ye
gane nişanesi demektir. H€d:y-esl~ 1his, 
hissiı: aib kadar boş bi:r .şeb''rlir! Harp 
esnasında adına, İtalyan devlet ada -
mının, cmukaddes hodgfunh'.k:ı. dediği 

şey de ıişte ibu !kadın ihodgfunlığıydı. 
İtaly.a diplomasisi onu, :şu son elli se -
ne ·çmde. en güzel temsU ve en doğru 
ifade Etmiştir. 

* 

Hür , cihan harbine tckaddü e
fon tarihten. lberi İta~ya kada:r rofünü 
yi ta:y1111 etmiş ve onu güze1 ıoynam~ 
liç bir devlet voktur. 

l\lulıittin Birgen 

Napolyonun ölmeden evvel Sent 
Elen aduında giydiği ıapka ile pan· 
talon ve ceketi Amerikada Rokfelle-
1in ev.indedir. F.ranaa hükumeti bu ta
rihi .eşyayı almak istemi~ de Rokfel
le.r iade etmemiştir. Bu elbiselere iki 
ınllyon dolar 'kıymet izale edilmekte
dir. 

Madam Simpson ve 
Kandaki oteller 

Salih Efendi Abdülhami -
dia ymchı imaınlık eder ve Ak· 

yda otunmn . Bir akşam o 
denin varda kadıılJaruıdaıı bi-
rine ya r. Kadın pen-
cereye gebniş, İmanı Salih Efendi 
b w 

var, çJbın mey· 
dana! 
öadm~emi: 
- Var, demiş! Çağırayım, pence 

rere piılsin! O benhıı ikocamdJr. 
Erkek pencereye celmi~, kadın; 

sormuş: 

- Se beni aldın mı? 
- Aldım. 
- ıÖyl yse ef enailer de hep 

şahit olsunlar! 
İmam Salih Efendi, ~ an ses 

lenmiş: 

- Bari nikah parasını aşağı atın 
da ir dua edf')'"nn. 

Bu vak'ay1 Abdülhnmide nlat
mışJar, Abdüllıamit Salih Efendi
ye, böyle nikah yapılır mı diye ha
ber gôndermi~: Salih Efendi de ha
beri getirene: 

- Siz ona söyleyin demiş, Padi-
ah lduğu halde nıubında ancak 

iki üç şalıit vardı. Halbuki bunların 
nikihmda bütün mahalleli bitti
ler. Nikahın asıl hiylesi 11ağlam ni
kah olur. 

·----------------------~--· 
Affı için 
Müracaah reddeden 
idam mahkuma 

Fakat, siz bir baba olunuz. Dokuz. 
•on yaşlarında biraz yaramaz bir e:v1a• 
dmız vardır. Tutar eliniz, görür gözÜ" 
nüz, ümidiniz, teselliniz, sevinciniz, 
varlığınız, hep o mini mini şahsiyettd 
mündemiçtir. 

Günün birinde, bu küçük çapkın 
komşunuzun duvarından aşarak balı"' 
çesine girmiş ve bir elma koparmıştır. 

Nihayet, bu öy1e bir suçtur ki iki to• 
katla, sıkı bir tevbihle, zorlu bir azar· 
la, bir izzeti nefis sınavı ile, tekerrü· 
rünü menetmek kolaydır. 

~"-'-'=--="'---''---'"'~""'-"'-=r=•-· 1 Halbuki, komşu, çocuğu kulağındaİ'I 
Meşhur Fransız devlet ricalinden tutup ta velisine teslim edecek yerde, 

Painleve'nin oğlu Jan Painlcve'nin n- onu bir kurşunl~ .yere se:.e:. we .. o ~va~: 
yaseti altında bir dalgıçlar cemiyeti lı ile beraber sızın de butun urnıtler: 
k 1 B . nizi, emellerinizi, sevincinizi, varlıgJ 

uru muştur. u cemıyet her sene ha- d ··ıd·· .. · 
d b" bal kod" Ç"f 1 nızı a o uruverır. vuz a ır o verme t ır. ı ter, Ne yaparsınız? 

suyun içinde dans etmekte ve auyun Şuurunuzu kaybedersiniz_ Canavar 
içinde yiyip içmektedirler. Resim bu kesilirsiniz .. 
balodan bir kö~cyi göstermektedir. Ve tüfeğinizi kaptığınız gıôi siz de 

Gürültü ile mücadelede vurur musunuz?. Vurursunuz! Sizi ka· 

garip bir karar 
Hamburg zabıtam şehir içindeki gü

rültüyü azaltmak için ~oför1crin k!ak~ 
son çalmalarını menetmekle iktifa et
miyerek yeni bir talimatname hazırla
mış, yaya yürüyenlerin. şoförlerin 

klakson çalmalan.na .d>ehiyet verme
melerini emretmiştir. Eğer yaya yü -
rüyenler dikkatsizlik ve yahud scyrü 

nun, adalet, manhk haksız çıkarır. 
Fakat <his> .. babalık duygusu .. Ev· 

ıat aşkı bakımından hakkınız vardır. 

Brezilyalı baba haklıdır. 
İnsanları hay,oanbğa .zorla irca eden 

insanlar her cezaya müstahak olurlar, 

E~4' -sefer talimatına riayetsizlik neticesi o- Biliyor musunuz ? 
larak şoförü klabon çalmağa mecbur 
ederlerse hemen yakalanıp mahkeme- 1 - Pardesü ismile anılan adaIXl 
ye verilmekte im4ıler. kimdir? 

Hamburg zabıtası son zamanlarda 2 - Frankental ~ehri ner.ed~ir'! _ .. 
tatbika başlanan bu usulün çok .iyi ne- 1 3 - Kapın mesahai sathıyesı, nu 
t • el erd .•. - _ _. ___ ı_._ _ _ı· B !usu ne kadardır"! Ve Kapta neler ye· 
ıc er v ıgını .tc>,.n;.ıuc:J0;1caır. u eu- .. ., 

J'ctle yaya yürüyenler daha fazla dik ... tişır · ·· 
katli ve emre muti olmuşlar, şoförler 
de klakson çalınlltan daha ziyade ih
tiyatkar hareket etmişlerdir. Klahon 
çalarken yakalanıp da mahkemeye gö
türülen ~oförün mücbir bir sehe -
bin tciıtı tesirinde klakeon çaldığı an -
fafıldığı takdirde fOför affedilmektc ve 
yolcu ceza görmektedir. 

(Cevaplan Yarın) 

* - İstanbul için yazdığı bir kas1 • 
dede: 

Hep haJL,ntn etvan pesendidci malt• 
but, 

Derler ki biraz dilberi bimilıril "·c
:fadll'· 
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h 1 il 1 
müthiş bir facia konuşmaları 

arp gemi. erı· yo ayor armış F ransız harbiye nazırı Daladye, 
. . Faaliyete geçen bir yanar Fransanın silahlanması sebeple-

d b h ı . h rini mazur gösterecek şekilde bir nu· 
A • ağ ir çok şe ir erı arap tuk söyledL Dünyanın her tarafında 

Ası• lspanyol kruvazo••ru•• tarafından topa etti, OD binlerce Ö)Ü ve hasıl olan süngü ormanlarının sebe -

Yaralı var bini kendince izah etti. Bu arada, 
Fransanın mütemadi surette hazırlıkla 

t t ı R • • h Ad• • b •• •• Nevyork, 21 (A.A.) - Merke- bulunmasının da, her gün bir parça da· 
U U an US gemısı a ısesı uyuyor .zi Amcrikadan gelen haberlere gö ha artan Alman tehlikesinden ileri 

c S nt Rit' d ... a ren geldiğini bilhassa kaydetti. 
-1.ondra _91 (HususAı} - Sovyet ,. ' edeceklerdir. re, a a • a yanar agı oe:s 

f \ d f . B k Fransanın AlmanyadJn çekinmesi 
Komsomol gemisinin bir asi İspanyol İspanyada «Sovyet Genu1erini DurcJuracaldara gece in i a etmiftır. u mınta a- mümkündür. Nitekim Almanya da, 
kruvazörü tarafından bombardıman e· Ateş!» da San· Saluador devleti nüfusun dalına Fransadan çekinmekte olduğu· 
diln esi, bütün Rus.yada büyük bir a· SOD Vaziyet . IJ:lg_rad, 21 (Hususi) - Gazete- elan takriben 50 bin kiıinin bulun- nu iddia eder. Bu suretle birbirinden 
sab!yet uyandırm~<;tır. Sovyet gazete· . .. • • Ierın ıstihbaratına nazaran, bir Sovyet duğu söylemnektedir. Şimdiye ka· çe1 en memleketler, selameti silah w 

teri tarafından korsanlık. kelimesile Madnt, 21 (A.A.) - Ogleaen son- filosu ispanya sularına hareket etmi"· dar bin ceset meydana çıkarılmlf !anmakta bulur ve böylece dünyanın 
tavsif edilen bu hadisenin vahim neti- ra hükumetin topçu kuvvetleri, asile- tir. -r tır. On binleTce yaralı vardır. Bir ordu ve donanmaları, birbinle kudret 
celer doğurmasından korkulmakta-

1
rin_ t?pdlu - bir ~alde bCuınhulunan ~etvv·eıt- Filonun kumandaru Sovyet gemi· çok §ehir ve kasaba tamamiyle rekabetine koyulurlar. Bugün, bazı 
ermı agıtmaga ve uny çı e- . . d d ' milletlerin hava ve deniz filol~rına 

dır. rm· il . h T:..etl .. h' tme lermı u urmak te~ebbüsünde bulu- harap olmu§lu • Telgraf ve tele- f ttik1 . kaml . b d en are.r;. ennı ımaye e • T sar e erı ra ar, ışte un an ö -
Bugün, Moskovacla ve başka bir ğe- deva eylemişlerdır. Cmnhuriyet nacaklara karşı ateş açma emrini al- lan müİıakalah inlutaa uiramlf • türüdür ki havsalanın alıımıy;..ıcağı 

çok şehirlerde heyecanlı mitingler ya- çiler, yeni birtakım mevziler işgal et mıştır. tır. Suslllluldan dolayı 1aTi hasta kadar kabarıp durmaktadır. 
pıJmı~. nümayişçiler hadiseyi şiddet- m.işlerdir. IDküınt kuvvetleri, Poz- Sovyetler, Fransa Ve lngiltereye lılıların bat göstermesinden kor- Yann karşı tarafı teşkil eyliyen Af. 
le protesto etmişler, mukabil tedbirler nelo, Villaanueva, Del Pardillo ve De Müracaat Edeceklermiş kulmaktadrr. manyadan yükselecek bir ses, Dalad • 
alınmasını istemişlerdir. Valdemol'ille mıntakalannda ilerle- Londra 21 (A.A.) - Daily He- L yenin iddiasına cevap verecek, o söz, 

Moskova hükumetinin Frankoyu mişlerdir. Asiler mukabil haıkette rald gazetesi, bir asi İspanyol kruvazö- ------------- bir başkasını davet edecek V( böylece 
şiddetle protesto edeceği bildirilmekle bulunmamışlardır. ırukiimet kuvvet- rü tarafından yapılan bomba"tdıman Filistinde vaziyet ıaf yarışı suaıı yanşue müvazi olarak 
beraber, başka tedbirlere de b<l{! ,.ru- leri, ~ilerin son muharebede mey- neticesinde içinde yangın çıkmış olan ilerle~ ip duracaktır. 
lacağı tahmin olunmaktadır. danda blra.kımş oldukları altı tankı Komsomol vapuru ha.clisesinin beynel- Bu""tii"n Arap gazeteleri ka- * 

zan.t--tm1·ş1~-diır İngiltere ile İtalyanın arasın,,,.a 
Sovyetler Akdenize Harp Gemisi mi t"""· n::.L • milel mahafilde uyandırdığı endişeden J "' 

G 
.. 1-~ 

1 
, Aranjuez mıntakasında asilerin sü bahsetmektedı'r. pahldı, Araplar bnissuut muallak duran işleri halletmek ·çın 

Londra 21 (A.A.) -Daily Ekspres pejos'a hücum etmis ise de püskür- Dün akşaın Rus ticaret gemilerinin ile hak Kralına heyet Akdeniz kerede bulunu • 
Önaenyor ar· Vlln1eıi, Cas Higuera ve Casa Com-

1 

iki taraf müza • 

gazetesinin Varşovadan haber aldığına tülmüştür. Villaverde rnmtakasında himayesi için Akdenize Sovyet harp gönderdiler konu,mal11rı yor, fakat işle -
€Öre, sekiz denizaltı gemisi, üç torpi o taarruz etmek isteyen asiler tardedil- gemilerinin gönderilmesi ciheti düşü- . rin gidişatına 
ve iki torpido muluibi Akclenize git- mişlerdir. nülüyordu. Kudüs, 21 (A.A.) - Aralarında yük bakılacak olursu, Italya, bu müzakere-
hlek üzere dün Odesadan hareket et· Almanya bp~ya 60,000 kişi Moskova hükumetinin açık deniz- sek Arap komitesi azası da bulunan bir l~le aradığını alınış olmuyor. O, İn • 
rnişlerdir. Bu ~miler, lspanyol asile- gönde.recekm.i;; deki bu kabil korsanlıklara mani ol- Amp heyeti Filistin metalıontı hak- giltere ~le, bütün davalı ~lenni faslet-
ti elinde bulunan harp gemileri tara- Londra, 21 (A.A.) - Nevs Chro- mak hususunda kendisine yardım et- kında Irak Kral ve hükıimetiyle gö- m~ emelinde . ~~ Fakat ~nkü 
fından yapılacak tevkif vevn. araştırma nicle gazetesi, Hitlerin İspanyol asile .. k .. B ~ d d "+m;.,t"r B şekille, yapılan ıtilaf ı sadece bır ıda -

.r- meleri jçin lngiltere ve Fransaya mü- ruşme uzere ag a a gı ... ...ş 1 • u rei masluhat anlasmasından "ba •t 
takdirinde Sovyet gemilerini himaye rine yardım için altmış iki bin beş d ·a ek İb · t ·ı • 1 re ır. - k" · ·· d - A d - racaat etmesi ihtimali de vardır. heyt"t Riad'a a gl er nıssuu ı e Çünkü İngiliz filosu Akdenize hnkirn .............................................................. yuz ışı gon ermege ama e oldugu- ·· ·· kt· ş· d.liik F.listin" d ki b"" 

B l J nu ha'ber vermektedir. -···-............. - ............ .-...... - goruşece ır. ım ı 1 e u- kalmakta devam ediyor ve bu deniz 
U gariSf QRUQ lngz•ltere Ve tün Arap gazeteleri birkaç hafta müd- Atlantikten gelip Büyük Okyanusa gi: 

1\. 1 l __ ....... ·--·· .. ·-·-.......... --··-- detle kapatı~lardır. den imparatorluk yolunun bir parçası 

ı v ümagiş er Büyük Şefin u b . t olmakta berdevam bulunuyor. Hal -na eşıs an buld İtalyanın .istediği bu değildi. o. 
Dag""ıblan partiler faaliyete Kayserı·ye ayak 1 hracah kontrol İ · o )terenin J\.kdenizdeki hakiıni.1eti -

ngilizler, Fransızlarla ne te\·arüs etmek istiyordu. Bu arada, 
geçtiler, mühim hadiseler bastıgv 1 gün beraber Adisababadaki erkez kontrol heyeti İtalyanın kaydettiği tek muvaffakı -

bekleniyor k d . b l ,. yet, eğer muvaffakıyet demek cai~e, 
Kayseri 21 (A.A.) - Atatürk'ün elçiliklerini konsolosluk n ara a ışe aş acıı Fransanın da iştirak etmek istediği bu 

Belgrat, 2 ı (Hususi) _ Akşam ga- Sivas kongresinden aonra Kayseriyi bl l müzakerelerden, onu, uzak bulundur -
zeteler:i.nin istihbaratına nazaran, za· ilk şereflendirdikleri günün 17 inci yap ar Ankara 21 (Hususi) - hracatı mıya muvaffak olmasıdır. Ş;mdi, İtal-
b a.fınd ı k:ı: tedb· 1 nld- ·· .. halkı bı zah·· . -- kontrol için teşkil edilen merkez kon· ya ile Fransa arasında da görüşmell;!r 
ıta tar an a ınan sı ır ere )' onuma n ~ n te uratı- Roma 21 (A.A) - İngiliz hüku- tr 1 h • t" b .. . ı.~nladı b~slıuacak ve aiTı·ebı· ihtınıa' l, İtalyanın 

rağmen, Sofyada, Faşist aleyhtarları 1 k ti clı. B le. sal ·· ·· f o ey e ı ugun ışc """"\' · -.. ,, ~ 
kakı d 

.. -:ı .• 
1
.. .. . ,~ t ~ u an u ut gunun şere ıne meti Adisababadaki elçiligı-"nin General tuttuguv hattı h k....ı.t d 1 k 

60 ar a guruıtu u numayış.ı.c:ı: er· I hlkevinin teri ip ettiği tören ve mü- . . v İhracatı mürakahe kanununa göre are c~ en ° ayı, pe -
tip etnı!şlerdir Nümayişçiler bilhassa l binl halı.. . . ~ı.. cd k konsolosluk halıne ıfragmı karnrlaştır· b kolay kolay netice vercmiyeccktir. 

• ' ' same.re ere erce 1'. ıştır~ ere I u işlerle uğraşanların hemen hepsi ----·--=-----s,. ..... J_im_,Ra __ gıp 
Faşist olarak tanınmış . eski Başvekil 0 günün heyecanını yaşadı mış olduğunu talyan hükumetine bil- ruhsatname almı,lardır, bir çok tacir- -
Çaıı_kofun evinin önünde toplanmak is- · dimıi tir. y • H f 
temişlcrse de, süvari polis k:ı:t:aatmm Cumhuriyet Halk Parti!i ilyönku- . . !erin ruhsatname alamadıkları ve müf- en 1 a ay 
nıüdahalesinden dolayı buna muvaf • rul kongresi de bugün yapıldı. Kon- Maamnfih bu karar, Ak.clemz hak- kül vaz"yete girerek lk ısat Vekaletine 
fak olamrumşlardır. grede Atatürk"ün misafir kaldığı evin kındaki İngiliz - İtalyan müzakerele- müracaat ettikleri doğru değildir. bay v 

Bu kabil nrmayişlerin tekerrürün _ satın alınarak inkılap müzesi yapılma-- rindcn tamamile müstakil olup, Habe- Ruhsatname almıyanlar bir iki ki- ra o 1 
~ korkulmaktadır. sına karar verildi. şistan impaıatorluğunun İngiltere ta· tı"den ibarettir. 

Diğer taraftan, dağıtılan siya.si par- M 
tııer de faaliyete geçmi.şlerdır. Üfettişler İçtimaı 

rafından tanınması meselesi ile hiç bir 
şekilde alakadar. değildir. 

Bulgaristanda mühim siyasi hadise
ler n vukuu beklenmektedir. devam ediyor Kaymakamlar arasında 

Adanada yıkılan sedler 
tamir ediliyor! 

Ankara 21 (Hususi) - Mfifettiş- nakil ve tayinler 
lcr toplantısına bugün de devam edil- A lra 21 (Huausi) _ Vize 1ca _ 
d. H A "d 1 -d·· ·· F n ra, Y 

ı. ususı ı are er umum mu uru a- k l w 1 l kaymakamı Nu-
"k bu - tc·· l d beled" h nrn. am ıgına psa a ı , gunKU top antı a ıye ve u-

Adana, (Husu.sl) - Seyli'bda yıkı- A "d 1 · . tin' • l tm reddin, Karaman kaymakamlığına . . . . susı ı are erın vazıye ı an a ış, a-
!an sedlerc aıt, heyetifenmye keşif J • _.:ı edb" 1 __ • • h r--ede kaymakamı Salahaddin Tos-

kı k A} t .. .L. ·ım· ı· ınması ıcap coen t ırH:TJ ıza et- U!:l' , 
evra ve a e e gonut:rı ışır. . . M"" t Ilıcaya Cizre k 

mıştır. yaya um az. ayma· 
Bu k~if raporları tasdik olunup gel-

dil.ten sonra derhal tamirata başlana· Bu mevzu etrafında görüşmelerden 
caktır. aonı:a nüfus ve seferberlik işleri konu

Şimdilik verilen tahsisat 1-4.000 lira 
kadardır. Tasdik edılip gelen birinci 
keşif içın 6000 lira havale gelmiştir. 

şulmuştur. 

Toplantı yarın da devam edecek, 
yarından itibaren ruznamede mevcut 
maddelerin müzakeresine devam edi

Meclist9 yeni layıhalar ıecek, kararlar alınacaktır. 
Ankar~ 21 (Hurnsi) - Yugoslav-

ya ile ticaret ve seyrisefoin mukave1esi- Erzincan Yerli Mallar Sergisi 
hin ve hah-'a ile ticaret mukavelesinin 
uu"tılmasına dair olan kanun layiha- Erzincan 21 (A.A.) - Bugün yer
ları Kamutaya gdmiştir. Deniz yolla- li mallar sergisi açıldı. Açılma töre-

• 1 · 1 • • fah .ka ninde Vali, daire müdürleri, nıemur-
rı ve ış etme ı ... aresının ve rı ve 

kamı Fikret, Bahçeye Saim Remzi, 
Koçhisnra Şevket kaymakam olarak 

tayin edilmişlerdir. 

Ereğli kömür şirketi 
Ankara 21 (Hususi) - Ereğli kö-

mür şirketinin satın alınması mukave-
lesinin her iki tarafça tasdikine kndar 

muamelatı kontrol edecek olan muhte 
lit komisyon bugünlerde teşekkül ede

cektir. lktısat Vekaleti bu komisyona 

girecek. azasını aeçmeğe hazırlanmak
tadır. 

Çeki Karlin - lzmir muhteliti ile 
berabere kaldı 

İzmir, 21 (A.A.) - Çeki Karlin takı
mı üçüncü maçını bugün karışık bir ta-
kımla yaptı. Havanın soğuk ve rüzgarlı 
olmasına rağmen sahada oldukça kesif 
bir seyirci kalabalığı göze çarpıyorclu. 
İlk devrede rüzgarla beraber oynayan 
karışık takım Çeki kalesine sık sık a· 
kınlar yaparak gol fırsatları ihdas edi
yordu. Beşinci ve yirmi beşincı daki
kalarda Fuadın ayağı ile iki gol kayde 
den karışık takım devreyi 2 - O lehine 
bitirdi. 

İkinci devrede rüzgar şiddetini büs
bütün arttırdığından Çeki Katlin karı· 
şık takıma karşı faik oynadı ve biri pe
naltıdan olmak üzere iki gol atarak be 
raberliği kurdu:. Karışık takım bu 
devrede iki penaltıyı fena vuru!ila ve 

1 

iki muhakkak gollük fırsatları acele et 
mek yüziınden kaçırdı ve oyun da 2-2 
berabere bitti. 

Lehistan Fransada" borç ahyor havuzlar ve Akay işletmesinin, lstan- lar, kesif halk kitlesi hazır bulunrnuş-
bul ve lzmir limanlarının 937 bütçew tur. Ziyaretciler fındık. üzüm, incir ve 
leri de gelmiş, bütçe, iktısat, maliye nefis sigaralarla izaz edildi. Teşhir e
ve divanı muhasebat encümenlerin- dilen eşya arasında İnhisarlar ve yerli 
den mürekkep muhtelit encümene tcv- bakır mamulatı herkesin dikkat naza-

Bulgaristan ve Habeşistan . Varşova, 21 (A.A.) - Hük.ume~ ]\fa 
lıye Bakanına Fransadan bır mılyar 

di olunmuştur. rını çekiyordu. 

Ronıa, 21 (A.A.) - Bulgaristan el- 35 milyon franklık istikraz akdine me 
çisi, Adisababada bir Bulgar konsolos- zuniyet veren bir kanun layihasını mec 
hanesinin ihdası için Dış işleri Bakanı 

1
. lise tevdi etmiştir. Bu para kamilen 

Kont Çianodan müsaade istemiştir. Milli müdafaaya tahsis olunac;aktır. 

Yarın merasimle cemiyetin 
Enıinönündeki binasına 

çekilecek 
Hatay Erkinlik Cemiyeti bugün 

Eminönünde hazırladığı yeni birınsına 
taşınacaktır. Cemiyet Hatay için te -
karrür eden yeni bayı:ağı kullanacak· 
tır. Bu bayrak aynen Türk bayrağıdır. 
Yalnız yıldız çizgi halindedir. Bu bay
rak yarın İstanbuldaki bütün Hataylı
ların iştirak edeceği merasimle yeni 
binaya çekilecek, Hataylılar bayrak 
çekme merasiminden sonra Taksun a
bidesine giderek bir çelenk koyacak -
}ardır. Cemiyet Dörtyolda, Mersinde, 
Kütahya \"e Kiliste de birer şube aç -
maktadır. Bunların hazırlığl da ikmal 
edilmek üzeredir. 

lktısat Vekili 
Ankara 21 (Hususi) - lktısat Ve

lcili Celal Bayar bu sabahki trenle şeh
rimize dönmüştür. 

Yeni Suriye Parlamentosu 
Kudüs 21 (A.A.) - Yeni Suriye 

parlamentosunun toplanması dolayısi
le Cumhurreisi ve hükürr.et istifa et• 
m işlerdir. 

Bir adam boynunu kaptırdı 
Tophanede oturan Hü~eyin Fuıclık -

lıda çalıştığı fabrikada boyııunu ma -
kineye kaptınmş, ağır surett.: yaralan
mış, hastaneye kaldırılmıştır . 
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Buğday fiyatı genel R~mi vak'a~ı 

"k I' Cınayet mı, 
YU 86 ıyor Kaza nıı? 

Zeytinyağı . 
ihtikarı 

Birincikinun 22 

Şark Demiryollarının 
T esellümüne başlanıldı 
Satın alma mukaveleleri bir kaç 
güne kadar Ankarada imzalanacak 

Buyıl mahsul fazla olmasına 
. rağmen müstahsil elindeki 
malı piyasaya arzetmiyor 

Bayramın ikinci günü Ramide Ke- Devlet Demiryolları Umum Mü-ı tedir. 
nan isminde bir adamın cesedi bultın- Dün yağ fiatlan birdenbire mür muavini Cemal Serterin riyase- Bu ,hattın işletme müdürlüğünü 
muş, ölüm şüpheli görül~üş, Morg'a yükseldi, herkes hayret tindeki hey'et Şark Demiryollarının muvakkaten Devlet Demiryolları U-
kaldırılmıştı. Bu hususta yapılan tahJci.. hükumete devri muamelesine dünden mum müdür muavini Cevat Hidayet 
kat henüz ikmal edilmemiştir. Zabıta içinde kaldı itibaren başlamıştır. Bu hey'et müdür yapacaktır. 

Buğday fiyatları yükselmektedir. 
Ekstra yumuşak buğdayların kilosu 
7 kuruş 25 paradan, sert buğdayların 
( 5 • 1 çavdarlı) kilosu 6 kuruş 36 pa-

Ziya isminde bir itfaiye neferini zan- p· d -t. ıc.. 'h 'k!t. L- l muavininden başka Mesrur, Arif, Ce- Ecnebi memurlar peyderpey ayrıla· 
ıyasa a zey ınya_.& ı tı a.n "'°ş a- a1 S _ ,_ 1 G T kil,. D ı D · 11 naltına almıştır. Ceıedin yanında bu- · m , adlJ[, zzet eneral doktor Fu- caktır. eş at ev et emıryo arı 

lunan tabancanın Ziyaya ait olduğu mışltkiır. 1_ k . h at ve Tanktan ibarettir. teşkilatına uydurulacağından kadro 
1 k d M f 'h b h .. · sene arJLa ar aya zeytın ma su• H 1. . . . b h ft . . .J • 1 .1 k . 

sanıma ta ır. aama ı u enuz 1.. .. l d . v fi tla,. attın tes ırru ışı u a a ıçınµe genış etı ece tır. 

k •· l hakk k • d ··ıd· unun az 0 UfUn an zeytınyagı ya ikm l --1!1 k · Se b d · 'b İk' ·· d b · D 1 t D · at ıyet e ta u etrnış egı ır. ki l .. k a. cw ece tır. ne aşın an ıtı a- ı uç sene en erı eve emır .. 
k d w rı esasen es sene ere nazaran yu • b h D l D · 11 f'· 11 h d b'k d 'l · ı,. 

radan satılmaktadır. 
Eylul, te~rinievvel ve teşrinisani 

ayları piyasaya bolca mahsul çıkarma 
aylarıdır. Kanunuevvel ayından itiba
ren ise arz azalmakta ve talep çoğal· 

Kenanın A sarayda otur ugu, an· k . Yaln l . k l ren u at ev et emıryo arının oır yo arı attın a tat ı e ı en tenzı at1 

. . . . h l w .. l.. l se tı. ız ma ın pıyasaya çı arı .. k l ak d k . 1 l 'f l .. b . d"• . d 

dne~ının a1ınır1 as?- ıTgı~._a;_!kmupbte a -~ - ması ifi idareli olmakta, bu suretle ı~.md~. o
1 
.. ~. ve alo uzduncu. l ı~1 et~e bı tarı e

1 
her hmus edt netbı~ek vde~1 ıgıkn ben 

ugu an afı mıştır. GruU at u aun· ih .k.. d d .1 kt 'di mu ur ugu namı tın a ıf etı mege u usu u atta a tat ı e ı ece , u 
. . . tı ara a mey an verı meme e ı · b l · l k 

lerde mkışaf edecektır. Fak . l h 1.. .. b. l .. 8{I anacaktır. suretle fıyatlar ucuz ıyaca tır. 
at yenı yı ma su unun ır yı mu- o·v f . k - hh l . Ank d . b'ld. ·1d· 

d
. . k l _ 1_ k ıger tara tan fır et mura as arı- ara an gazetemıze ı ırı ı-

tema ıyen pıyasayı arşı ayaca.L a- l h"k.. d k' 1 A - · .. ş k D · 11 t 
maktadır. 

Bir kayık battı Her yıl bu zamanlarda fiyatlarda 
yükselme olmaktadır. dar 1 d .. l 'h .,_~ e u umet arasın a ı temas ara n- gıne gore ar emıryo arının sa ın 

0 mayışın an tuccar ar ı tııuır yo· k d edil . .. b k h l 1 
1 1 

d ara a devam mektedır. Hükumet alınmasında muta a at ası o muş· 
Geçen yıl kanunuevvel ayı ilk haf-

tasında buğdayın kilosu İstanbul bor
,sasında ekstra yumuşak cins l O 'lcu
ruş 25 paraya, sert cins (5 - 1 çavdar· 

Tayfalan denize döküldü, 
bir tayfa kayboldu 

unaEsapmış ark ır. . wla - b' firketin teşkilatında bulunan memur- tur. Mukaveleler hazırlanmaktadır. Birı 
ge mınta ası zeytinyag rı ır l 'k . k l k 'ki ·· k d · ) · d ·k ' k b .. "k .. 1i d d' H h f ara ı ramıye verere ayrı masını te - ı gune a ar ımza muame esı e ı -

açl uyub 1tu~carın e n ek ır. e~l a - lif etmiştir. Bu tetkik tetkik edilmek- mal edilecektir. 
ta stan u p\Yasasına çı an yag arın 

lı) 8 kuruşa satılmıştır. 
Avrupa piyasası ise bu aylarda Li

verpol buğdayı kilosu 6.57 kuruş, 

Salıpazannda oturan bakkal Tahlrln iki 
yaşındaki Yılmaz lsmlndeld çocu~u odada fiyatını bu tüccarlar tesbit etmektedir. 
oyun oynarken mangalda kaynayan su üs- Dün lstanbula çıkarılan zeytinyağların 
tüne dökülmüş, çocuk vücudunun muhtell! ekstra ekstraları kilosu 73 kuruştan, 

Şikago buğdayı kilosu 6,42 kuruştan 
yerlerinden tehlikeli fek.ilde yanmış ve Ettal 
hastanesine kaldırılmıştır. 

muamele görmüştür. *Bakırköy bez fabrikası ameleslnden Ef-
Halbuki bu yıl geçen yıla nisbetle ret fabrikaya alt {073 numaralı kamyona a

buğday fiyatı 2 • 3 kuru~ daha ucuz- sılmak t.stemlf, düşerek kamyonun arka te

dur. kerlekler1 altında kalmlf, cerrahpata hasta
Buğday fiyatlarının bugünlerde nesine k.aldırılml4tır. 

yükselmesine muhtelif sebepler aaik * Fenerbahçeye giden 20 numaralı tram-
olmaktadır: vay Mal tepeye giden ve henüz numarası an-

Bu seneki buğday rekoltemiz, ista- laşılamıyan bir ot.obüsle çarp14mış, camlan 
tistiklerden anlaşıldığına göre 3,5 mil- kırılmıştır. 
yon ton tahmin olunmaktadır. Bu mik- * 893 numaralı vatman Ahmedln idare 
tar geçen senelere nazaran hissoluna- ettiği. tramvay arabası Topkapıdan geçerken 
cak derecede fazladır. Rus sefaretine alt Ziyanın idaresindeki 1240 

Buğday fiyatlanmızla Avrupa pi· numaralı otomobille çarpışmlf, tramvay ve 
yasasındaki buğday satışı arasında bir otomobll hasara uğramıştır. 
müvazcnc mevcut değildir. Çünkü bi- * Kandllllde Boğaza giden Ahmet rel.sin 
zim satışlarımız himayeli satışlardan- idaresindeki motör içinde maden kömürü 
dır. Ve her zaman için fiyatlarımız yüklü Bahaddlnln li tonluk kayığını arkası
A vrupa piyasasındaki fiyatlardan yük- na bağlamış, blr müddet sonra kayık birden
ıektir. Son aylarda ihracat olmamıf- blre devrilerek batml§, kayık içinde bulunan 
tıT. Yalnız Ziraat bankası tarafından tayfalardan Bahaddin Asım ve Hasan kur

elektrik firketine bir miktar buğday tarılm14 tayfa Mustafa kaybolmuştur. 

yemekliklerin kilosu 62, sabunlukların 
kilosu ise 50 kuruştan ıatılmağa baş
lamıştır. Bu hal, esnafı hayret içinde 
bırakmıştır. Geçen hafta ekstra ekstra 
yağların kilosu 56, yemekliklcrin kilo
su 48, aabunlukların ise kilosu 39 ku
ruşa satıldığı halde yedi gün içinde bu 
kadar yükselif piyasayı ürkütmüştür. 

Eski reji şirketinin hissedarlar 
hissesi 

Tasfiye halinde bulunan eski reji 
şirketi 1927 tarihinde hissedarlarına 
hisse başına 4, 1 O İngiliz lirası vermiş
ti. O tarihtenberi hissedarlar her mü· 
racaat ettikçe bu para verilmektedir. 

Hükumet mezkilr şirkete bu para
nın ödenme tarihini ıon olarak 1937 
fubatının sekizi olarak tayin etmi~tir. 
O tarihten sonra hİS8elerini almıyan
ların paraları haziney~ irad kaydedile
cektir. 

satılmıştır. Binaenaleyh bazı sabah ga· E'L Jı çl tl 
zetelerinin yazdığı gibi fiyat yükselişi Hme l 1 a arına Bir yankesicilik 
ihracatın çokluğu yüzünden değildir. Onar para zammedildi Beyoğlunda dolaşmakta olan Mus-

Alakadarların söylediklerine göre Un piyasası mevsimsiz bir yük8eliş tafa isminde taşralı bir tüccarın yan· 
fiyatlardaki yükseliş şu sebeplerden göstermektedir. Son 15 etin zarfında keseciler tarafından paltosunun ve ce-
doğmaktadır: unun çuvalı iki lira yükaelmiftir. ketinin cebi kesilerek (850) lirası 8'1-

Geçen sene fiyatların yükselme- Neticede fırıncıların iddiasına gö- rılmıftır. Zabıta yankescciyi aramak-
ainden bu sene tüccar ve zürra müteı- re beher kilo ekmek bafında 60 para tadır. 
yillız davranmaktadır. Tüccarın e· bir f~ görülınü,tür. Bunun üzerine ;================i 
linde fazla ıtok bulunmamakla bera· sermayesi az olan fırıncılar da ekme
ber zürraın elindeki mal fazladır. Zür· ği az çıkarmaya baflaınıflard.ır · 

NIJbetcl 
Eczaneler ra ve ikinci derecede tüccar, malını pi· Dün Unkapanı, Küçükpazar, Ka-

k d Be Ba rece nöbetcl olall ecıuneler pıalar • 
yasaya peyderpey arzetmekte, malının ragümrük, Fatih ve ısmen e ya- dır: 
çoğunu saklamakta ve geçen aene al- zıt ve Su1tanf.hmet civarında ekmek 
dığı dersten istifade ederek sakladığı bulmak mümkün olamamıştır. Bunun 
bu malı azami fiyatla satma yolunu üzerine narh komisyonu toplanmı,, 
tercih etmektedir. geç vakte kadar tetkikat yapmış, bi· 

Bu yüzden piyasaya ihtiyaçtan az rinci nevi ekmeğe 10 para ikinci ne
buğday çıkarılmakta bu hal de fiyat- vi ekmeğe de 20 para zammetmiştir · 
lann yükselmesini intaç etmektedir. Bu hale nazaran çarşamba günün

Elde buğday mevcudu fazla oldu- den itibaren birinci nevi ekmek 10 ku
ğu halde yükselişteki 8aiklerin en mü· ruş 10 paraya ikinci nevi ekmek 9,5 
himmi budnr. kuruşa satılacaktır. 

Küçük Haberler.-
Lise Vı Orta Mekteplerdeki İmtihanlar 1 Kemik Ve BoJDaz ihracatı 
Lise ve orta mekteplerde her üç ayda blr Almanyadan aon günlerde memlekeU-

fapılan tahriri yok.lamalara dünden itibaren mlzden kemik almak için bir çok taıebler 

başlanmıştır. İmtihanlar 1klncl kAnunun vardır. Memleketımız kemik ihraç eden mem
Ult battasına kadar ıtmal edllecek ve tale- leket.ıerln başında gelmektedir. 

Kemllt ihracatımız senede 400 - 600 bln 

İstanbal cihetbu!ekiler: 
Ak.sarayda : (Ziya Nuri). Alemdarda 
(Slrn Rasim). Bakırköyllnde : Cİatepan). 
Beyazıdda : <Haydar). Eınlnönünde : 
(Beruıason). Fenerde : (Arıt). Karagüm
rilkte : (Arif). Küçükpazarda : (Hikmet 
Cemil>, Bamatyada : CErotllos>. Şehre -
mln1nde : CNlzun). Şebzadebaşmda 

(İsmall Hakkı). 

Beyolla clbetlndeldler: 
Galatada : (Hüseyin Hüsnü). Hasköyde: 
<Barbut>. Kasım.paşada. : (Vasıf). Mer
kez nahiyede : (Della Suda). Şişlide : 
(Narglleciyan). Tak.simde : <Ltmonci -
yan). 
Üsküdar - Kadıköy n Adalardak.Uer: 
Büyükadada : (Merkez). Heybelide: (Yu

suf). Kadıköy Pazaryolunda : <Merkez>. 

belere karneleri 16 kAnunusanlye tadar da

lıtılmlf olacaktır. 

Modada : (Faik İskender). Üsküdar Çar
şıboyunda : (Ömer Kenan). 

kilodur. İstanbulun senede~ ton da boynuz 1-;_.;..._.....,~~~~~-=~~~~ 
ihracı vardır. K o N s E R v AT u AR 

Tütün Satıştan 
Ege mıntakası tütün satışları bltmif, Ka

radeniz mıntakasına geçilmiştir. Bu mınta

kada Amerikalılar, Avusturyalılar, n bir 1k1 

Sanayicilerin Bir Dlletı O R K E S T R A S f 
sanaytcller fiyat kontrolü kanununun Şef : C•MAL RE,IT 

tatbikatı etrafında bir talimatname hazır- Solist : FERDi YOll fTATZ•R 
ıanmasını istemektedir. Sanayi Birllll bu 22 Birinci KAnun Salı 21 de 

yeril tüccar tütün almaktadır, Batlf fiyatı susta tetkikat yapmlf, tallm.atnamenin ha- FRAN&IZ TiYATROSUNDA 
to kuruşla 135 kuruş arasındadır. zırlanmasını faydalı bulmU§tur. Çünkü bazı 

SARAY Sineması 
NOEL.... SÜRPRİZ BAYRAMI 4'. Münasebetile büyük 

küçüklerin hoıuna gitmek üzere müntehap 
ve 

bir program hazırlanm11br : 

1937 MI C B B Y'ID 

ŞEN SAATi 
Mickey Maus'un bOtnn diğer 

maceralannı musavver kısmen 

Halihazır dedikodosu filmi 
KRALIN 1ZD1V ACI MI 

MİLYONLARIN ızoıv ACI MI? 
Loretta Young ve Robert T•ylo 

GiZLi iZDiVAÇ 
renkli 5 kısımlık filın. filminde 

Bu program için çocuklara mahsus flYatlar tenzil etlllecektlr. 

Arzuyu umumi üzerine ~----, 
FERAH SiNEMA 

Müdiriyeti b6yük fedakarlıklar yaparak tam bir ay bütün huılat ve 
teyirci r•korlarını kırarak muvaffaklyetJi t emsiller veren 

Pr. ZATI SUNGU R'un 
K1111 bir müddet daha temıillerioc devamını ıon dakikada temin 
edebilmiJtir. Fiyatlarda mühim tenzilat ve her akşam uat 20.~ da 

Sungur'un programına ilaveten GUSTAV FRÖHLIGH'in 

(ÇAPKIN MOLAZIM ) filmi. 

Ecza deposu 
sahipleri 1 

Şehir l'tyatrosu 
Tepe başı 

dram kıımında 
22 - 12- 936 

akşam saat 20.30 da 

Ayn bir cemiyet kurmak 
istiyorlarmış 

BABA -Fransız tiyatroı1u 
Operet kısmında 

Ecza deposu sahiplerinin birleferek oyun yoktur. 
ecza fiyatlarını daha ucuz fiyatla sa- _T_ak_s-im_d_e--M_ak_s_l_m __ • ·-·------

tacakları hakkındaki haberler asılsız· varyete tiyatrosunda 
dır. Bu meae1e etrafında eczacılar u· H lk O ti 
mumt kltibi Ha8an fUnlan söylemi,. a pere 

Bu akşam 21 de 
tir: 

«-Böyle bir şey yoktur. Yalnız 
ZOZO DALMA& 
ve TOMAKOSLA 

PIPIÇA 
son defa 

eczacılar cemiyeti aıli azası aıuında 
bulunan hu zevatın cemiyetten ayrı
larak müstakil bir cemiyet kuracakları 
söylenmektedir. Bundan başka yeni bir --······································ .. ····· .. -.. --TAK V l M 
fek.il yoktur.» 

Bu mesele etrafında Sıhhat Müdil· ı inci KANUN 
rü de 11unları söylemiftir: 1-------.;----ı-----ı 

«- Ecza depo sahiplerinin reka- Rumt sene Arab1~ene t86a 22 
betsiz eatıf yapmalarına teşebbüs et· -1 el KQnun Resml sene 

9 103ö 

-Kasım 
45 meleri muhakkak ki bir ihtikS.ra yol 

açmak demektir. Benim böyle bir fCY• 
den haberim olmadığı gibi böyle bir 1----..2--S-A_L_I __ . ____ _ 

şeyin de aslı yoktur. Ecza fiyatlarında 1----:-:-ı-----ıı;:;u;~-
yapılacak .ihtikarın tetkiki kanunen SABAH İMSAK 
Sıhhat Veklletine aittir. Ecza depo sa· ö. 1 D. Şevval s. \ D. 
hipleri böyle bir şeye teşebbüs ettikle- 2 39 7 12 61 
ri gün tabiidir ki Vekalet işe vaz'ıyet 7 22 6 85 
edecektir.» ı-.:.~ö=--s-ı-e-;-1-:-lk-in-d"'.':"i..-:-Ak:-şım Yatsı 

Aleni tetekkUr E. ~7 ~- :· \ ~8 ~~ \ u. ~· ~9 
Senelerdenberi çektiğim müzmin z. 12 12 14 S2 16 43 ıe 22 , 

ekzemayı büyük bir hazakatle tedavi ---~·-..--- ~·. · .......... · -·--·--;· 
eden Haydarpaşa Nümune hastanesi nan bayan hemşirelere teşekkür " 
kıymetli cilt mütehassısı doktor Bay minnettarlıklarımı alenen sunarım. 

b 1 Meliha Kurtkall Osman Nur:iye ve maiyetlerinde u u-

KAHKAHA VE NEŞE ŞAHESERl 
Marmara mıntakası tütün satışları henüz maddelerde fiyat tesb1t edlllrken yalnız lf

başlamamıştır. Hazırlıklar yapılmaktadır. lenmiş kısmının değil, iptidai şeklideki Joy
Bir ay sonra satış işlerine başlanacatı umul- metlnln de göıönünde tutulması icap etmek
maktadır. tedlr. Sanayi Birlltl aanaylcllerln bu dllek-

BOKSÖR SÜTÇ O 
H A R O L D L L O Y D (Lut) 

Yakanda iPEK sinemasm~a Mikrobiyoloji Konrresl 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 24 blrinctkA
nun 1936 perşembe günü saat 18 - 30 da ca-

lerinl VeUlete arzedecektlr. ----· ..................... ·-~--
jtaloğlunda Etlbba Odası salonunda toplana-

caktır. Tıb müntesipleri geleblllrler. . ~ . l\•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••_,, 
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Tekirdağmda yeni bir iskele 
yaptmlması düşünülüyor 

MEMLEKET HABERLER/ 

Erzincan ve 
bir hayata 

havalisi yeni 
kavuşuyor 

Kasabaya su 
tasdik 

gelir 

bir proje yaphnlmış, 
gönderilmiştir, 
başlanacak 

getirmek için 
için Vekalete 
gelmez tesisata 

938de Erzincana tren işlediği zaman bu havali yepyeni 
bir çehre almış, köyleri bile elektriklenmiş bulunacak 

--~--.. ···-····· ......... -----······ .. -
Adana seylabında 
gayret gösterenler 

Adana (Hususi) - Seylapta sular 
ve an:kaz altında kalan vatanda.şlann 
kurtarılması için büyük gayret sarfe · 

Tekirdağ sahillerinden güzel bir görünüş 

Erzincan (Hususi) - Erzincan son J yarmakta ve bunun ön işleri Erzincanıj 
?.atnanlarda yavaş yavaş inkişafa baş- geçerek Erzurum istikametine uzan. -
lanuştır. Demiryolunu buraya ulaş - mış bulunmaktadır. İstasyonun şehrın J 
tırınakla memleketin bu diyarına da şimal kısmına yapılması ile yeni Er • 
ll'ıilli hayat ve kudret aşılanmış bu - zincan kasabasının temeli kurulacak, 
lunınaktad.ır. Çetinkayadan itibaren yeni lbir hayat ve çalışma başlıyacak
gelınekte olan hat Kemah boğazını tır. Şehrin su işi ele alınmış, elektrik 
..................................................... ---- işi yoluna konınuş, hül8.sa devlet eli 

Tekirdağı (Hususi) - Tekirdağı mek üzeredir. Yakında işe başlana • 
Trakyanın ithal ve ihraç iskele9idir. caktır. Buranın mühim bir derdi dt 
Ticari ve iktisadi ehemmiyeti her gün doktor ihtiyacıdır. 915 yılında muta· 
biraz daha artmaktadır. Bu yüzden sarrıf Zekeriyya Zihni unutulmaz bir 
mevcut iısk~e .ihtiyaca kafi g.elme • eser olarak burada çok mükemmel bir 
mekted.ir. Bu nokta nazarı itibara alı- hastane yaptırmıştır. Bu hastane elll 
narak beton bir iskele yaptırılmasına yataklıdır. Yatak mevcuduna ilaveten 
karar verilmiştir. Keşfi yaptırılmıştır. geçen sene gelen göçmenler nazan iti
Mükemmel bir tarzda yapılacak olan bara alınarak Kızılay on yatak daha 
bu iskelenin bedeli keşfl 450 bin lira- ihdas etmiş ve hastane altmış yataklı 
dır. Fakat belediye bütçesi kafi gel - olmuştur. Bu hastanenin bir tek dok -
mediği için bir çare aranmaktadır. toru vardır. Dahiliye mütehassısı te -
Şehrin bir de su meselesi vardır. Pro- tebbü için Almanyaya gitmiş, hem po
jesi yapılmış Vekfüetçe tasdikten gel- likilinik ve hem de altmış hastanın 
_ ................ ........................................ ... tedavi işi bir tek doktora kalmıslır . 

E g e i k 1• z ,. ra at girmiş büyük bir canlılığa yol açılmış-
tır. Erzincanın 2 8 kilometre güney do-
ğusunda 6000 beygir kuvvetinde bu -

Borsada iki ev ve Operatör Muzaffer Soylfirr 
1 

· - -

talarla gece gündüz uğraşmakta ise de 

bı·r kadın yandı yalnız başına bu işin ıayıkile başarıla
mıyacağı muhakkaktır. 

m 1 n ta k a S 1 na lunan ve dünyanın ikinci derecede su 
kudretini haiz olan şellaleden 100 bin Bursa (Hususi) - Burada bir yan· 
lira sarfile vücuda getirilecek elektrik gın olmuş, iki ev ve bir hasta kadın 

_...... ..... =-. . ...... 

Alacada 

Yrl la Cak membaından yalnız tenvirat için de - yanmıştır. Hadise şöyle olmuştur: a ğil, nakliye vasıtaları için de istifade Hasta olan kadın yatağında ısın-
kabil olacaktır. Kömür ve yakacak ih- mak için tandır kurmuştur. Kurduğu 

Maarif faaliyeti 
Alaca (Hususi) - Alacada maarif 

faaliyeti son yıllar içinde artmıştır. 
Mekteplere devam eden talebe mikta
rı her sene ümidin fevkinde artmak -
tadır. Kaza merkezinde bulunan tam 
devreli ilk mektep kazanın ihtiyacına 
kafi gelmemektedir. B~ köyde bulu
nan beş ilk mektepten başka Vekatet, 
muhtelif köylerde yeni ilk mektepler 
açacaktır. Bu suretle civarın mektep 
ihtiyacı tamamen değilse bile kısmen 
telafi edilmiş olacaktır. 

Ziraat ve Nafia Vekilleri 
ile meb'uslar kanunusanide 
bu mıntakalarda tetkikat 

yapacaklar 

Bergama 21 (Hususi) - Ziraat Ve
~leti mütehassıslarından Nihat Eğri

z tarafından Menemen, Bergama ve 
bikıli rnıntakasında yapılan tetkikler 
tleticelenıniştir. 

Ege istihsal mıntakasının ikiye ay -
~lınası ve iki ayrı müdürlük tarafın • 

n idaresi mevzuu bahsolmaktadır. 
~u müdürlüklerin biri Gediz, diğeri 

endcreste kurulacak ve daimi suret
~ birbirl<'rile temasları temin edile -
Cekur. 

Gediz mıntakası: Menemen, Dikili, 
~ereama, Manisa, Kasaba, Salihli ve 
t\laşehire kadar uzayan kısımdır. 

1 
M:enderes mıntakası: İzmirden baş -

1Yarak Torbalı, Tire, Bayındır, Öde -
l'nış, Selçuk, Aydın, Sultanhisar ve 
~azilliye kadar uzayan kısmı ihtiva 
~ecektir. 
J Bu taksimat başlıca istihsal madde
t eli~in ayrılması hususun~a yapılan 
ıketkık1erin bir neticesidir. iki mınta -
adan biri incir, diğeri üzüm mıntaka

tı olacaktır. 
h .. Gediz ve Menderes mıntakaları için 
Uyük bir ıslahat projesi hazırlan -

ttıaktadır. Proje iki kısmı ihtiva ede -
Cektir: 

1 - Gediz mıntakasında su baskını, 
tt:hir taşkınlıkları ve sulama işleri 
~lınacak tertibat ve yapılacak te -

- Her sene kış için birçok tah
lninler olur Hasan Bev? 

tiyaçlanna da çare bulunmak suretile den subaylarımız halkın minnetini ka- tandırın sıcaklığı içinde derince uyku
milli servet olan ormanlar korunacak, zarunış bulunmaktadır. Bilhassa re - ya dalan kadın bir müddet sonra ate
bütün köylerin elektrikle tenviri im - simde bir numara ile işaret edilen bin- ~n tesirile tutuşmuştur Fakat kencli-
kanı da mevcut olduğundan Erzincan b~ı Necati Çetinkök, 2 numaralı yuz- . k l' İ d v • • 

ve ovası en modern ve yüksek bir ha- başı Zilini Ardiç, 3 numaralı yüzbaşı nı b~~t~.rm.~ya meca ı 0 kma ıgı ıçınfa
yata kavu.şmıya namzet bulunmakta- İsmail Hakkı Uray, 4 numaralı As - t:ş uyumuş, ev tutuştu ~an .. 80~.ra a
dır. 1938 yılında tren gelmesi ile bü - te~en Muammer, S numaralı ge _ cı~. an~~şılmış, fakat ~t:~ı sondurmek 
tün bu varlıkların ayni zamanda do _ dikli başçavuş Niyazi ve 6 numaralı mumkun olamamış, bıtışık ev de yan· 
ğacağı işin iç yüzüne bakmakla anla • başçavuş Hüseyin büyük mahrumi - dıktan sonra ateş söndürülehilmiştir. 
şılmakta ve bu vaziyet büyük şark se- yetlere katlanarak çalışmışlardır. 
yahati ile bu varıık1arı canlandıran Bursada iki kadm yankesici 
sayın t>aşbakan tnönüne karşı oıan Adana seylapzedelerine yardım 
milli saygıyı tazelemektedir. Adana seyllbzedelerl için Kızılay mümes- yakalandı 

Erzincan bir çok defalar zelzeleden slllll'lne: Muallim Bay Şefik 10, Avukat Urnl Bursa (Hususi) - Burada iki ka-
harap olmuştur. Hatta 1784 de şid - Dilek 10, Bay Etem 10, Artın Eseyan 10. Jak dın yankeseci yakalanmıştır. Dilberle 
detli bir zelzeleden şehir tamamile . . 

k 1 f k t t f d k
. .. . Haln ve Benslyon Galin avukat ıo, Doyçe Zehra adında olan bu ıki kadın pazar 

yı ı mı.ş, a a e ra ın a ı mumbıt o- . . .. .. .. .. 
Va sa . d 'd lm t Ş h Bank Und Dlskoıtt.o Gezel§aft 200, Bayan yerlerıncle hır takım koyluyu lafa tu-

yesın e yenı en yapı ış rr. e -
rin ancak hükfunet konağı civarı bir Mevhibe 1, Bayan Nazmlye 0.25, Bayan Ne- tarak paralarını çalmaktadır. Son defa 
şehir manzarası gösterir. Diğer kısım· slbe 0.50, İsim vermlyen bir zat 10, Doktor Rüstem adında birini soymak isteyen 
lar bahçeler içinde kurulmuş, seyrek Kukutls 10, Baker 300, Mihran Gesaryan. 5, bu iki yankeseci cürmü meşhud ha-
evle:._~_:~ .~~;; .. ~~i::_:p. ·-·· ......... ..... _ Topçu Mektebi Öğretmen ve İdarecileri 41.61, !inde ele geçmiş ve adliyeye teslim c-
sisat... Bakır çayının temizlenmesi, Sakarya sineması 32, Doyçe oryent Bank dilmiştir. 
Menemen ve Bergama ovalarının su - Dresdner Bank Şubesi 200, Hacı Halll ıo ---------
lanması için yapılacak navei tesisat ,.e • Bursada adliye tayinleri 
Menemen barajı.. Budapeşte Büyült Elçisi Bay Behiç Ergin ıoo 

2 - Menderes mıntakasında mev- Ura teberrü etmişlerdir. 

cut sulaına kooperatiflerinin bütün ·-- .. -· ..... -.... - ---- 00
-·

mıntakaya tesisi, sulama kooperatifle- harda her iki mıntaka zürraına mo -
rinin faaliyet göstermeleri ve techi - dem ziraat aletleri, traktör ve diğer 
zatlarını tamamlamaları için gereken ziraat makinelerinin temini de ehem· 
sermayenin Ziraat Bankasınca temini.. miyetle gözönünde tutulmaktadır. 
Büyük ve Küçük Menderes sularından Nafia ve Ziraat vekillerinin ikinci 
icap ettiği şekillerde istüade edilme - kanun ayında İzmir, Manisa ve Aydın 
si.. Cellad kurutma sahasına yeniden meb'usları ve sulama mühendislerile 
iki milyon liralık tesisat ilavesile ne - birlikte İzmire gelmesine intizar e _ 
hir sularından tarlaların azami surette dilmektedir. Vekiller ve meb'uslar, E
istifadelenmeleri. ge mıntakasında yapılacak tesisat 

Bütün bu işler başarılırken, ilkba - hakkında son bir tetkik yapacaklardır. 

Bursa (Hususi) - Müddeiumumi 
muavini Ferit Tüzel terfian Samsun 
müddeiumumi muavinliğine, hakim 
namzetlerinden Mazlum Kayalar da 
Çanakkale müddeiumumi muavinliği
ne tayin edilmişlerdir. 

Antalyada arazi tahrir işleri 
Antalya (Hususi) - Vilayetimizin 

arazi tahrir işleri Maliye Vekfüetinin 
takdirine mazhar olmuştur. Malive 
Vekili gönderdiği bir tezkere ile viİa
yete teşekkür etmi§tir. 

Alaca mekteplerinden mezun tale • 
beler Çorum orta mektebine gitmek -
tedirler. Çorumdan mezun talebeler de 
diğer vilayetlere gitmekte ve bir çok 
müşkülatla karşılaşmaktadırlar. Haber 
alındığına göre Çorumda bir lise de a
çılacaktır. Bu takdirde gençler lise 
tahsilini de ikmal etmek imkanını bu
lacaklardır. 

Yozgatta bolluk 
Yozgat (Hususi) - Yozgatta şimdi· 

ye kadar görülmedik bir bolluk göze 
çarpmaktadır. Bu bolluğa rağmer 
buğdayın kilosu 3, arpanın 2 kuruşa 
satılmaktadır. Köylü memnundur. 

Taze tereyağı 75, en iyi yemek yağı 

70, koyun eti 25 kuruşa, bir tavuk ta 
15 kuruşa satılmaktadır. 

····························································-
1 Hadiseler Ol 
Karşısmd~ 

Mütetssir olmakta 
haklıdırlar 

Dünkü gazetelerde şöyle bir hava
dis nazarı dikkatimizi celbetti: 

«Hasan Hüseyin ve Hasan Veysi 
adlarında iki arkadaş topladıkları ra
kı şişelerine su doldurmuş, rakı diye 
satıyorlarmış. Bu sırada polisler her 
ikisini de yakalayıp karakola götür· 
müşler ... » 

Birçok kimselerin su yerine rakı iç
tikleri bu znmanda, rakı yerine su 
içirmek hayırperveliğini yapan iki 
yüksek kalpli insanın bu tarzda ya
kalanıp karakola götürülmüş olma-
larına karşı duyduğumuz teessürün 
gazetenizle ilanını rica eder, ve bu iki 
yüksek kalpli h~yirperver, insanın 
bir an evvel kurtulmaları için dua et
mekte olduğumuzu bildiririz. ... Acaba bu sene de kı.ş şiddetli 

mi olacak? •• 
•.. Yoksa hafif mi geçecek ... Hasan Bey - Parklardaki kana

pelerin tahtalarına bak azizim, yer-

11 
!erinde duruyorlarsa hafif, ortadan 
kalkmışlarsa şiddetli olacaktır .. 

İmza 
Yeşil Hiliilciler 
Kopye eden: 

İMSET 
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• Romanyanın yeni 
Elçisi bugün 

İstanbula geliyor 

Bunu siz de yapabilir mis·niz? 
* 

1 - j yo, dünya~ın ne~s~nde yapıl~:sa ya -

G .. ki ya aJ·ans bülteni, pılsın, aynı prensıbın mahsulu ve ay-

Çiltçi idi, aıaJı alda, aıaklıktan ti oktorluğa, doktorluktan apor yıl· 
dızlığına geçti, derken dünyanın en büyük elektTik mühendiılerin
den aaydmaya baıJandı, illa. etti, dilendi ve nihayet borsa oyunları 

un geçmez . "h . ·r d "dir ile tehrar milyonerliğe yiikıeldi. 
--------------------h t k · d 0 bize yeni bir hadisenin nı ı tıyacın ı a esı . 

ya u .. ; r~-~- '. haber vermesin. Et _ Binaenaleyh, bütün milletler ve bü
baş gos er_ ıgıl~ı b"le şimdi artık eski . tün insanlar için, bugün, tarihin hiç 
yopyanın ışga ı ı . d . d 1 d - k d 

· if d"lmiş bir maceradır hır evresın e oma ıgı a ar, mu • 
mış .. ve tasn 1 e 

1 
bac:kalan dah~ kadderat Ültiraki mevcuttur. İspanya-

Bugun nazar arımızı ~ • A • • J d 
-1 · · ı tmektedir daki hadısenın ta aponya a yaşıyan 

ye1!1ı erı , ışdga keanlı çarpış.malar devam insanları bile iki, yahut üç ayn telAk-
span) a a k" ·· ··kı · · fik" 

d. v d ha bunlar neticelenme - ı ve arzuya suru emesı, yanı ır e ıyor. e, a l b .. b" H 
d u k ş kta kara bulutların pev- cereyan arının ugun ır erz mev -
d:~İan~~ğını ar duyuyoruz. Dünyam;z, cesi gi:bi bütün dünyayı dolaşabilmesi, 

k d l bir hale gelmiş olma - bundandır. 
ne a ar o gun İk " . b" d !Lil w. • kta 
Jıdır ki, her gün bir yeni ve kanlı tab- .~cı .. t~. ıt e eu ecegımız. ~o , 
ı un gözlerimizin önünde canlandı - bugunku dunyamızda yalnız ılen ve 
_on g··rel;,..,... Dünyamız ne kadar gebe geri milletler bulunduğu değil, ( çün-
gını o ..... .. l k d . "d") h" 
olmalıdır ki, doğurduğu canavarcık - k~ bu. ay~ı ı ~una. mevcut ı ı ıç 
l dan n yenisi eskimeden, bir daha hır mılletın egen mılleb damgasını 
ar e k d B ·· h il enisi ve daha tehlikelisi doğsun. yememe arzusu ur. ugun, er m • 

y Bütün bu olup bitenleri günü günü- let, ayrı yollardan yürüse bile, hep 
tahlil elmek kabil olduğu gibi, bun- ayni noktaya varmak kararındadır. 

~e dah geniş iki zaman haddi ara - Her millet, hakim kültürü ve hakinı 
s~a m~talea eylemek te mümkün - tekniği .. benim~ernek .. peşinde?!r·. ~u, . M. Aleksandr TeJemak 
dür. Ve bu ikinci hareket tarzı diğe - 60 yıl once bıle böyle degıldı. Çın, . . 
·ne nazaran daha doğru ve daha ma- kendi medeniyet ve kendi kültürünün Romanyanın yenı Ankara elç1sı M. 

:ııı olsa gerektir. daha ileri_ olduğu?a kani idi. A v~p~- Aleksandr Telemak bugün şehrimize 
Çünkü her gün bir yenisi çıkagelen da ke~alı~e ermış ola!1 Greko Latın gelecektir. 

bu hadiseler kadar bunların bir kere medenıyetın ne oldugunu anlaması Dost Romanya devletini Türkiye 
kendi kendilerine, ikincisi de bütün için, sııns.ıkı kapalı .b~unan Çini topa :Cumhuriyeti hükO.meti nezdinde teın
milletleri birden alakadar. etm~~ iti - Ştutrnktak ıa:ım gelrnl ıştır. K;za, lYkakın sil edecek olan A. Telemak 1884 sene-
barile taşıdıkları mana bıze goster - ar a, cgavur• ara ve cgavur u • a . w • • 

mektedir ki tarihin muayyen ve çok karşı beslenen nefret, bu havalide ya • ,sınde dogm~~r. 1907 senE6ınde dip
büyük bir devresini yaşamaktayız. Ne şıyan insanların idrakini son senelere ,lomasi meslegıne girmiş ve birkaç se
Mançurinin işgali ile yukarı Çinin is • kadar, hakikat~. ka~~ kapalı __ tu~muş - .ne sonra Viyana se.faret katipliğine ta· 
til3sı, ne Etyopyanın ilhakı, ne de İs- t~. Fakat ~ugun,A ~yle .~e~ıldır. ~u- yin edilerek 1915 senesine kadar ora
panyayı kana boyıyan mücadele ile ~n, her ~let, ~ kultur ve ha • da kalmıştır. 1927 de Brüksel başkita· 
Çin diktatörü Çankayşek'in tevkif e - kını teknıgı benımsemek kararında - . . edil M 
dilmesi tesadüfi birer hadisedir. BilA.- dır. betıne tay~ e~ · Ale~dr .T: 
kis, bunlann hepsini ayni kriteryom - Haklın kültür ve hakim teknik der- .Ie~ak, se~ın tekaude ~kedilm:sı u
lara vurarak ayni esasa irca etmek ka· ken, ne anlıyoruz? Bunun üzerinde de zerıne Brükselde uhdesıne terettüp. e
hildir. Keza, Milletler Cemiyetinin mutabık kalalım. Buna bazıları Av - den vazifeleri liyakatle başarmıştır. 
uğradığı akı.beti, faşizm - sosyalizm rupa k~ltürü ve 4vrupa ~e~iği de_ - . 1930 da memleketine avdet ederek Ha 
mücadelesini, yahut cHind yasası> ile mektedır. Ve bundan, gen mılletlerm riciyede siyasi kısım müdürlüğünü yap 
İngiliz - Mısır itti.fak.mı, yahut dolar • ccomplexe d'in.ferioritle• si Avrupa mıştır. Ve bazı müdürlüklerde de bu
sterling • frank anlaşınası gibi kan hayranlığını doğurmaktadır. Böyle bir lundu.ktan sonra 15 Nisan 1934 dese
dökınek ile biç bir alakalan olmıyan adlandırma, yan~tır. Ne bu kültür, 
davaları da ayni kriteryomlara vura • ne de bu teknik, Avrupa Ve Avrupa • fir payesini ihraz etmiştir. Kendisi Ki 
rak ayni esasa irca etmek kabildir. lının değildir. nunuevvelin l .S inde Romanyanın An-

11eride gelecek olan tarihşinasın da İşi, fiki'.r bakımından izlersek, her kara elçiliğine tayin edildiği cihetle 
bunları böylece hü.kümlendireceğine ikisini de Renaissance köprüsü üze - Ankarada dost Romanya devletini tem 
hiç şüphe yoktur. Yalnız o, bu hüküm- rinden Roma ve Atinaya, fakat oradan sil edecektir. 
lendirmeği çok daha büyük bir sala - da Küçük Asyaya, Orta Asyaya, Çine -------------
hlyetle yapacaktır. Çünkü bitmiş ha - ve Hinde kadar götürebiliriz. Esasen, 
diseleri biıt>irine izah ettirmek gibi insanlığın bir ilerilik, yahut gerilik 
müstesna bir mevkide bulunacaktır. halini ifade eden ckültür.... ve cteknib 
Bizlerin yaptığımız ise, ne kadar olsa mefhumlarında, bütün insan.tığın bir 
takribi ve farazi olmaktan kurtula - payı olmamasına inıkAıı var mıdır? 
mıyacaktır. Buna rağmen, bu işi gör· Madde bakımından da, keyfiyet, gc
meğe çalışalım. Karilerimizden sade, ne değişmemektedir. Pariste ışıldıyan 
bir cmakale» nin bir ctarih tetkiki• ol- bir caddenin üzerincre, Cavalının, Bre
madığmı gözden kaçınnamalannı ri - zilyalının, Hindlinin ve Mısırlının a -
ca ederiz. lın teri hakkı olduğuna hiç şüphe yok· 

Bir kere, şunu hep beraber tesbit e- tur. Çünkü bu caddenin ışıldaması için 
de'biliriz ki, içinde yaşamakta olduğu - bütün bu saydığımız yerlerde ve daha 
muz medeniyet nizamı gerek esası, ge- başka memleketlerde, bir çok ocakla -
rek şekli itibarile dünya ölçüsünde, nn söndüğünü tesbit etmek kadar :<o
yani dünyanın her kıt'asına ve her lay bir şey yoktur. 
noktasına şfunil bir medeniyettir. F.s- cAvrupa kültürü» ve cAvrupa tek
kiden olduğu gfui bir nehir boyunda niği> diye bir adlandırma, demek olu
inkişaf edip tereddi etmiş, yahut bir yor ki, sarahaten yanlıştır. Bu kültür 
denizin çevresinde doğarak göçmüş ve bu teknik, cmüsbet ilimler> dedi • 
bir medeniyet niz~ değildir. ğimiz ve bütün insanlığa şamil bir fa. 

Esasında dünya ölçüsündedir. Çün- kültemizin eseridir. Bunda, Çinlinin 
kü bir buğday tanesinin istihsalinden, pusulası dahil olduğu gibi Arabın ce
yabut bir kitabın kaleme alınmasından bir ilmi de dahildir. Avrupa, bu fa -
dünyanın her noktası haberdar ve di- külteyi sadece yeniden işlemiş ve 
rekt, yahut indirekt müteessir olmak- madde hayatına yeni bir takım for -
tadır. Ünivc.rsalizm, çağdaş medeniye- müllere göre tatbik eylemiştir. Emi • 
timizin en büyük farikasıdır. Şekilde nim ki, bu hususta da mutabık kala -
de, böyledir. Bir gramofon ve bir rad- biliriz. Burhan Belge 

Olıugucularıma 
Cevaplarım 
Bergamada Bay (B. C. K.) a: 
Düşüncenizi ciddi ve tatbiki 

mümkün bulmadım. Kadın erkeği, 

bağlanıla'bilec~k görürse sever, mu
vakkat bağdan hoşlanmaz, aşkta de
vam ister. Karakteri bu bahiste bir 
çok erkeklerinkinin aksinedir. 

ç11<mış olan bazı rivayetleri oku -
muş olmıyasınız, diye düşünüyo -
rum. 

* Samatyada Bay (M. D.) a: 
Eski bir kaidedir, iki kadın ara • 

smda mütereddit kcflan erkek iki -
sini de sevmiyor, demektir. Tavsiye 
ederim bir üçüncüsüne bakınız. 

* Tr. bzonda Bay (Srtkı) ya: 

Kışlık, yünlü bir rob elbiselik ince 
tuirtten yapabilirsiniz. Yaka, kol ka
paklan ve düğ· 
meler düz, ko -
yu renkte bir 
yünlüden ya -
pılmıştır. Sen • 
tür, garnitür
lerin rengin -
de deridendir. 
Arka tama -
mile düzdür. Be -
1i sıkan bir sen
türden ve düz 
yuvarlak bir ya· 
katlan başka bir 
şey görülme -
mektedir. Ön 
yakadan bele ka
dar düğmelidir. 
Bu açıklık bel -
den aşağı bir di
kiş halinde de • 
vam etmekte ve 
etekte bir plika -
şe ile nihayetlen
mekte<lir. Gö~üs 
üzerinde ve be -
lin altında dört 
cebi var. Bu ceplerin orta yerlerinde 
üçer tane ufak pli yapılmıştır. Üstleri 
kendi kumaşlarından kapaklıdır. 

Yaka yuvarlak, kapalı ve ufaktır. 
Kollar düzdür. Bileklere kadar, kolun 
biçimini alacak şekilde dapdar iniyor. 
Vücuda rahatça uyan pratik bir elhi -
sedir. Her gün giymek için bundan da
ha şık ve sade bir model güç bulunur. 

Dikişe meraklı bayanlar bu modeli 

Bundan dört yüz sene evveı yaşamış 
olan bir İngHiz şairi vardır. Yazdığı ni
yeslerle ismini ebediyete perçinleyen 
bu şair, eserlerinde insan oğlunun bü
tün hususiyetlerini yaratmış, yaşatmış 
tır. Onları okurken, sanki ayni şeyleri 
bugün de görüyor, yaşıyormuşuz gibi 
oluruz. Bu şair, Schakspear'dir. 

* cNasıl isterseniz öyle olsun> şairin 
komedilerinden biridir. Bunun kahra
manlarından biri de filozof, derbeder 
Cak isimli kırk bet ellilik bir köylüdür 
Bu Cak, oyunda, rol icabı cdünya bir 
sahne, biz de onun yolcularıyız .. > der. 
Ve doğru söyler. İşte, dünya dediğimiz 
bu büyük sahnenin bir köşesinde, Nev 
yorkta cereyan eden, bir vak'a, oyun
cularından birini daha bize tanıtacak, 
60 seneden beri kaç türlü kalıba gir
diğini gösterecektir. 

* İnsanın :Hiltlerini donduran soğuk bir 
k1ş gecesi. Zitiri karanlık. Nevyorkun 
ana caddelerinden birini sıralayan, a
partımanlarmdan birinin müheykel ka 
pısında bir karaltı kıvnlmış yatıyor. 
Buna yatmak ta denemez. Sanki boş 
bir çuvalı almışlar, hızla oraya bırakı
vermişler .. Çuval da orada yığılı kal
mış ... 
Başında kaskı, elinde lastik sopası 

dev gibi bir polis memuru bu yığılı çu
vala benziyen şeye ayağiyle dokundu. 
Sonra eğildi, karaltıyı yerden kaldır
dı ve bir havagazı fenerinin altına ge
tirdi. Şimdi daha iyi seçiyoruz. Bu hır 
pani kılıklı tek gözlü bir ihtiyardır. 

Polis: c Yürü!..ı. diye homurdandı. İh 
tiyar adam sızlandı: 

- Yapmayın! Burada namusumla 
çalışıyorum... Bir ekmek parqı için, 
geceleri zenginlerin otomobillerini bek 
liyerek kapılannı açıyorum. Bana ser
seri denemez ki ... Evim de var hani.. 

Polis, bu pejmürde adamın haline a
cınuş olınalı ki: 

- Ne yapayım, kabahat benim değil. 
Müdürün emri bu!.. Biz de vazife ku
luyuz.. diye cevap verdi. 

Tek gözlü .ihtiyar: 
- Merhamet edin! Madem ki emir, 

emirdir ... Bir daha bu işi yapmam. Söz 
veriyorum sana... diye yalvardı. 

Merhamet damarlan kabaran polis 
te bu teklife razı oldu, ve (bir daha gö 
züme görünme ... ) diyerek te bir tehdit 
savurdu. 

* Hakikaten de o adam bir daha ora-
larda görünmedi. Şimdi de sebebini ve 
hikayesini dinleyiniz: 

Bu tek gözlü adam, bundan 6S sene 
evvel İngilterede doğdu. Köylü çocuğu 
idi. İsmini, Gladv'in koydular.. Bir 
gün tarlada çalışırken, azgın atlardan 
birinden tekme yedi ve bir gözü çıktı. 
Bu işte bannamıyacağını anlayan Glad 
vin bir Kontesin yanına girdi, uşak ol
du. Ve namuslu tekgözlü uşak diye şöh 
ret buldu. Delikanlının gayeleri büyük 
tü. Böyle uşaklıkta kalınaya hiç te ni
yeti yoktu. Onun için, yemiyor, içmi
yor, para biriktiriyordu. Nihayet bir 
gün kafi derecede para top1ayınca, Ka
nadaya hicret etti ve Mc. Gill Üniver
sitesinin tıp şubesinde çalışmaya baş
ladı. Tek gözüne rağmen spor merak
lısı, fışıkı olan delikanlı kar üstünde pa 
ten kaymaya bayılıyordu. O kadar ki 
1892 senesinde dünyanın en iyi paten
cilerinden biri olarak parmakla göste
riliyordu. Ve 1900 yılında da yaşayan 
atletlerin en büyüklerinden, en narn
darlarından olarak şöhret buldu. I3ir 
mi1lik me~afeyi patenle 4 dakika 59 sa 
niyede katedince, o zamana kadar tesis 
edilmiş olan bütün rekorları kırdı. 899 
da Stokholmde yapılan olimpiyat kış 
sporlarında başlıbaşına bir varlık ola 
rak meydana çıktı. 1902de bir ateş oyu 
nu esnasında her iki bacağı kırılınca, 
atletizme veda etmek mecburiyetinde 
kaldı. 

* Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Müddetli nikah bir \'akitler bazı 

şark memleketleri.od(' ·apılırdı, şim

di oralarda da ka 1 madı, noter d:. -
rec;inne aktedilecek mukavele ise 
hizmet mukavelesi olur. Hem ku -
zum bu fikir size nereden geldi? Bir 
\kı yıl evvel İstanbul gazetelerinde 

Nişan yüzüğü ile birlikte bahset -
tiğ:niı şekilde bir sürü hediye yol -
]anması vaktile İstanbulda da fıdet
ti, kalkalı çok oldu. Fakat ben size 
muhitinizin ekseriyetine uymanızı 

1·iirkçü dükkanıdır, derler ... İşte G1ad 
Gençlere o~duğu kadar biraz yaşlı ha - vin de, böyle istemiye istemiye atle • 
ynnlara da elveri~lidir. Çünkü çok sn- tizmden ayrılınca, tekrar fene döndü. 
de ve rahat giyinilebilen, biiyük bir Ve elektrik sahasında, atletliği kadar 
vücut incel:~:ne ihtiyaç göstenniyım I şöhret kazandı. Amerikanın fen mec
bir elbisedir. mua!arı, onu Edison ve Marconi ile 

evlerinde kolayca hazırlıyabilirler. 

tavsiye ederim. TEYZE 

Gladvin 
hemayar sayıyorlardı. Tek gözlü adaJSİ 
harikulade bir ahenk ve intizamla i:j" 
leyen kafası, sayesinde türlü türlu cat 
larda ve elektrikçilikte daha ha.a is· 
tifade ile kullanılan bazı keşiflerde bU• 
lundu. 

Köylü çocuğu, tek gözlü Gladvin, ar 
tık zengin olmuş, ve şöyle bir köşe)' 
çekilip dinlenmeği haketmişti. 

* 1929 senesi sıralannda idi. Amerika' 
nın meşhur mali buhranı geldi çath v• 
emsali gibi Gladvinin de bütün serveti 
rnahvoldu. Bütün ihtiralannı satmı~tfi 
Sonunda kelimenin bütün manasile Ol~ 
teliksiz kaldı. 
Artık semaya baş kaldıran apartı ~ 

manlar, sıra sıra otomobillerin yerind~ 
yeller esiyordu. Kadere rıza göstere1't 
bu sabık atlet, milyoner, fen adamı, ar 
kadaşlarını terketti. Bir iz bile bıraJc• 
maksızm, N evyorkun en fena semtl~ 
rinde harap, çatısı uçmuş bir evin teJll 

bir odasında barındı. Açtı. İ.şsizdi. KiJJ> 
olduğunu belli etmeksizin, kendisini gt 
çindirecek bir iş aradı. Gece bekçisi o 
du. Ve bir gece arkadan gelen bir oto-ı 
mobilin altında kaldı. Tam dört av h8' 
tahanede yattı. Hastahaneden ç;ktıi1 
zaman cebinde beş kuruş parası kal ı. 
mıştı. 

Gladvin ümidini kesmedi. Yeise d~· 
medi. Bu da geçer yahu!.. dedi ve uf 
tefek işler yapmaktansa, talihini bir ~" 
re daha borsada denemeğe karar vercıu 
Yeni bir iş daha buldu. Geceleri zeJ1" 
ginlerin otomobillerini bekliyor, kapı '" 
larını açıp bahşiş alıyor, ayni zaman~ 
da her gün borsanın kapısını aşındırl 
yordu ... 

* 
İşte dev gibi polisin Gladvini ya"Kall 

dığı gece vaziyeti bu idi.. Ertesi g~ 
soluğu borsa simsarının yazıhanesind~ 
aldı. Büyük iş görmüş, epeyce para ]ta 
zanmış olanlara has memnun bir çehf' 
ile, gözlüklerinin altından bakan ortsf 
ğı kendisine 50,000 liralık bir çek uza 
tı ve cBugünlük karımız, işte bu le' 
dar. Ne yapalım.. Tanrı bin berek~ 
versin• ... dedi.. Tek gözlü ihtiyarın b~ 
yandan dilenirken, öbür yandan bu dı" 
lenclik mahsulü paralarla borsanııf 
kapısını aşındırması boşa gitmemişti. 

* Nevyorkun o ücra semtinden pırtı~ 
nı toplıyarak, yeni baştan en mute?ld 
bir caddede en muhteşem bir apartı • 
mana taşınan Gladvin, şimdi iki odBi' 
sını, o fakirlik devrinn eşyalarına a)~ 
dığı apartımanda, kokteyl, briç part~ 
leri tertip etmektedir. 

kıymetli eserlerin Mulljları 
Bundan bir müddet evvel Ror1l4 

Müzeler jdaresi hükumete müracaat~ 
derek İstanbul müzelerinde bulun 
bazı eserlerin alçı ile kalıplarının alııl4 

masına dair müsaade istemİftİ. ' 

Hükumet bu teklifi kabul etmiş~~ 
alakadarlara emirler vermişti. İstanb~ 
Arkeoloji müzesinde bulunan bazı t,; 
rihi heykeller ile, mezar tatları ve-~)#. 
naze kıyafetleri tabir edilen ( R0 ~ 
jef) kabartmalarının kalıplarını ç 
karmak üzere Roma müzeler idar~ 
tarafından bir heykeltra' gönderilrtı1 A 
tir. Şimdiye kadar mevcut eserlert~ 
10 tan "nin molajı alınmıştır. 10 
dar eserin daha mulajı alınacaktır. 

· 1 ·ar• Bu suretle her devlet müze erı. 
11 

sında ilmi bir anlaşma teessüs etf11 1 Ş 
lacaktır. 



22 Eirincikinun 

1265 Kilometreden! 
337 kilometreye 

inen hat 

S()N POS'll{ 

14 965 Gecedir uyku 
uyumayan adam 

Sayfa 7 

Spor işlerinde bilenler 
susuyor, bilmeyenler ise 

boyuna söylüyor 
..------------------~ • * 

Her spordan anlıyan ve her sporun derdi olan bu 
mütehassıslar 0) her fırsatta sporun temiz havasını 
bulandırmak için ortaya binbir dedikodu saçıyorlar 

Şark Şimendiferlerinde bir 
nıülikat ve bu mülakat için 

çekilen zorluklar 

~ark Demirrıollarının 41 senelik Y•z•n = ç.vutoııu 
V 1 ~ , Meslekler ve ihtisas mevzuları da J tecrübesi sahaya sporcuların fanila ve 

gece bek1-isi neler anlatıyor ? tıpkı insanlar <&ibidir. Talilı1ileri, alın çoraplarını taşımaktan ibaret olan 
y yazıları kapkara olanları vardır. Kuru z ... konuşur. 

Yaz- ı ttacl Sadullah prlatanlıktlln ibaret olan ti1!n (sözde Bu mütehaaıa bOllutu ne yazık kj 
Devlet taı'&fından satan alınan Şark Bekçi Mehmet g6ğsünü .kabartarak, mes1e"k) in - zamanının en çok teveccü- sporumuzun her şubesine musallattır. 

Demiryollarınm en emektar adamını jbe'k1ediği malların değerlerile öğünü - he mazhar mevzuu diye böbürlenmes]. Her spordan anlıyan (!) her sporun 
bulabilmek için. hayli emek harcad1;Ill- ,-or:, buna .m~il ~ çok i:§e yaradığı başının derdi olan bu .mütehassıslar, 

Sirkeci istasyommun brşısmdaki ar , - Şu vagonu ıgörüyar musun? Su ~~ ~ bır kredi ~:aınay~ f~ her fırsatta sporun temız havasını bu-
sanın içinde, vi· ;içinde ~l~ş bin liradır. Şu lokoıpoti· ilı~ .mevzuunun .wnülc halı hakika- !andırmak için ortaya binbir dedikodu 
ra.n bir kulübede ,fi 80 hın !ıradan -aşağı vermezler! ten ~ekl_er acısıdır~ F~t .bu, ~es - ve binbir manasızlık saçarlar. 
oturan Mehmet 

1 
Bu masum öğünüşe :gülerek .soruyo- J.elderın ugradıkları talihsızli.klerm en Bütün bu terbiye ve teknik mevzuu-

.Ağa, Şark Demir ;rom: teselli ..kaldırır ~eklidir. .. nun iru:eliklerini nerede ve nasıl öğ-
ll c.;,.keti . , - Bu vagonların kapılan neye mü- T.asavvur edin; Rum dulger kalfası- renmişlerdir. Mclttepte mi yetişmişler, 
~ ~· 41nm ,hürlü bôy~? nın elinde yıllarca sürünen mimarlı - yoksa en büyük mektep olan tecrübe-

~ .Si , - Elbette mühürlenecek ya~ .Kapı- ğın, Koca Sinan mesl~ğinin hali, bir nin potasında mı pişm~ler? Hangi si -
pe çe~··· )ar mühürlenınese, memleketin bütün zamanki hali az hüzünlü ıeylerden mi· hirli el bunlara diğerlerinin yıllarca 
Kırk bır .ene... ye.r6izleri, ıote1e çevirirler istasyonu! dir?.. uğraşıp elde edemedikleri bilgiyi vr 

Toparlak hesap '3u vagonlarda yatmak için 1bana :para Dülger kalfası anlar. Komşusu ah - 'kudreti bağışlamış? Hem de ne ça -
yarım asır... teklif edenler bile oldu. Paraya tama baplığı .dolayısile .anlar. Doğramacı buk! 

iŞirJret Şroy.ner ,etmedim ama, bazılarmı xov.arken, yü anlai-, günün birinde bir. inşaatta tuğla Bence bütün bu pervasızlığın, yıkı· 
markalı külüstür ;r~ğim de paralandı doğrusu.- K:ış kıya sa,Ymış memur anlar. Önüne gelen an- cılığın günahı spordan hakikaten an -
lolromottiler'i bile ;met ... Kar bir 'tar.aftan, soğuk bir taraf l.ar. Çıkıkçılar v,e hocalar elinde kalan Iıyanların, spora candan sevenlerin 
tekaüde sevketme Bekçi Mehmet :tan bastırml§. ;Çırçıplak .fıkara karşına or:topedi, hamam tellaklığından tutun- boyundadır. Kimsin, Nesin diye sor • 
ğe medbur kalmış. Yam ŞirK-etin kah- 'dikilip : da hafifmeşrep Rus mültecisine, bir ınazlar ve çok defa bu nevi konuşma· 
pnı yanın asır ~· demirler bile : _ Amca! diyor, Allah seni inandır- .kaç ~orcu .arkada§ınm ağrıyan pa - !ara, yazmalara işin alayında olmak 
payanamamış. Fakat !bekçi Mehmet ıs- sın. iki gündür yemek yemedim. Açlık .zularını .sikıştıran sporcuya vanncıy.a için müsaade ederler. Artık memleket 

Şark Demiryolları Türk Anonim ;ımrtaya çıkmamış. ~O ~ her gece bir ;tan şikfıyetim yo'k. Fakat soğuktan do- kadar ~tası ol.~ m~~, herkesin Y~ davasına kanşan bu mevzuun bu za -
firketi, malını, mülkünü, varını yoau- .~iinda itabancaaı, ib1r elinde sopası, .. ~- nacağını. Bil' can .kurtarmak .dstiyor- ~~şıı .kendini ~al~ıyettar .addetti· viyeden görülmeğe tahammülü olup 
nu d 1 t t ı· t lc.t Dil s· k ;ranlik \Vagonlar arasında ihırsız gozli- c:an, al şu ylımi ı.-..ligı-· de, aç ::şu vagon gı yeru mevzu .fehırcılik hep bu baht- olmadığını düşünmezler bile. 

eve e es ıme me e. n, ır &- d r- --9 ıil :d d •· "d'? 
cideki kırmızı hinada, bana ~irketin yerek ıdolaşı~or .. Ara an ren 1a~ Iardan birini! s F.: ~b .. ~?.ıl ı:ı ~· Sporu memlekete maletınek ve o . 
tarihi hakkmda malumat verebilecek ,asır demirlen bı~e :raradmı~. .:. Bunlara bekçi yüreği dlile güç daya- da• ta:l~ u ~n. . un .. ar spo~1n yaknıdn - nu Türke yaraşan asalet damgasile 
b. . aha . . k l 1bekçi Mehmet Aga enll!' gı ı. ;nıyor Baynn... Ben kaç defa, vazifemi perısının oz çocu an a ar süsliyebilmek için her şeyden evvel O· 

c:r ınsan t ~ı:sı~e w 
0~ du~. Kapı- , :Vagonları, l?komotifieri, . bsa1an, flYak1ar a1tına alıp ta, vagon açmamak mes'uttur~. .. _ . nu yıkıcıların ve tufeylilerin elinden 

• li~r~~t i.m.irmı saglı~ v~rr:u· .. ~~re- ;bir kelimeyle mı1yonları beklıyor. . ,için k-enfümi güç tuttum. Arada bir ak Sporu duşunun! Anlayanını bır ta- kurtarmak lazrmdır. İyi sporcu, dürüst 
ik~t amın, hareket komu;enm ogutle- - Ya kulüben~ -diyorum. Onu kım lıma gelir: rafa bırakın, anlmnıyan kim ·~rardır? ve iyi görüşlü hakem yetiştirmek içm 
di. Hareket :komiseri baş .katibe gön- ~liyor~ _ Gidey.im ıde, derim, şu ınüdüre va Muallim gençlik ve texbiye işı oldu- yaptlğunız mücadeleyi elbirliği ile 
derdi. Baş katip Direktör Pasknla yol- , :Acı acı .gülüyor: . ;ziyeıi anfata)"..m. :Şu boş 'V~o0nlan, ge- ğu için anlar. Doktor insana ıtaallfık e· bunlara karşı da yapmalıyız. Bizcı 
ladı. Direktör tekrar baş katibe .haıva- , - Kulübem mi? Hırsızlara üste pa- celeri otel gibi işletsin. Zaten yolcu den bir mevzu olduğu için, baytar ko- spor ahlakı, spor disiplini, överek ö -
le etti, baş kfuip de komiser Salahatti- ra versen girmezler oraya! . y<lk. Şirke't :ziyanda diyi:p duruyorlır. şan yarış atından .anladığı için, .geri zendiğimiz sporcu karakteri ancak 
nin odasını gösterdi. Bu suretle koca Hava yağışlı. Bekçi Mehmet, -eskı, -yır ~u iş yolcu taşımaktan fazla kfır .geti- kafalısı baQakları kollan açık seyirt - böyle kurulabilir. 
brn' • • d h.b. b 1 ' tık paltosunun içinde, titrediğini giz'ie- Tir şitEete menin günahı kebairden olduğunu bil- Çavuşoğlu 

anın ıçm c, sa ı ı u unamamış ' .c • . d·- · · · t dd"" . 
bıektup gibi oda oda dolaştıktan 8onra mıye çalıŞ1yor: k d . Sonra gene vazgeçiyorum: .ıgı ~çın, d :ce. ·. utpervl enı.. bunun ak • Galatasaray büyük bir 
.B S IUh . . ' , - Her gece -evden çı'kar en ua e- _ Yabanın cahili! diyorum. Şirke- sıne ınan ıgı ıçın an ar, uerkes anlar, •• 
~ a altının kapıS1nda l.karar kıl· ,diyorum: «Yarabbim, diyorum •. 'bura· ,tm vaziy.etini düzeltmek sana mı dü~- herke~. an1~r! . surprz yapb 

· . . ,1.arın ibekçısi ben değilim, sensın!.. Al- tü? Ve oylesıne anlar kı: Galatasaray, Güneş takımları arasın 
K~mıs::'. geçme... odaya &es~e~ı~, ,tı çocuğuma acı dıı kötü niyetli adam- ' _ Gece ayazlarında dolaşmak dokun Bakırköyündeki arkadaşın vurdqğu ,daki müsabakadan evvel Sadun Galip 

han~ ısted.ı~ım malumatı verıı:esı. ıçın ,iarı, benim dairemden uzak tut?.. ırnuyor mu sana? bıldırcınları y~ekten baş'ka endişesi Galatasaray takımının hangi şekillerd~ 
~nı kendısınc yollaye.n baş katibı ça- , _ Altı çocuğun "Var aeme"k? _ Bilakis ... Ay.az besler insanı ... Ba- olmıyan 120 kiloluk bay X ... av spor • çıkabileceğini tahmin edebilmek için 
8trdı. Ben onu görünce ümitsiz ümit- - Beş taneydi. Altı çocuk sahım 'O- na kaç defa, buralarda dolaşırken kon lanna ömür vermiş emektarlara ağız Galatasaraym dünkü kadrosunu ancak 
siz boynumu büktüm. Çünkü o <Iaha ,lanlar.d.an vergi ahnınıyacak dediler. 

1

y:ak içmemi öğütlediler. Kulak asma- açtırmaz. rn muhtelif şekilde teSbit edebilmişl~ 
Yarım saat evvel, cevaplarını öğren- ,Bir fazlası göz çıkarmaz diyip, altıya dım. Ayazda üşümemek için en iyi rça Y~r.ın mahallesi efradına su taşı- Hemen bütün oyunculan yerlerinden 
Jnek istediğim sualleri görünce: sıkarclı'k. Hamdolsun, vergi venniyo - re, daha ayazlı zamanlan düşünmek- mal..-tan baş_ka ~ıx>:a yalonlığı olmtyan ,oynatan Sadun Galip bütün hesap1an1 

_Benim bu hususta hiç bir malu- ruz art~ ,tir. "!:·· ~~ degerli ~k sporunu tenkit pa rağmen Galatasarayın hakiki takı· 
ltıatım okl cevabını vermişti. . - Büyük bir hırsıihk olmadı de - - içki içmiyorsun demek? ıçın soylemedik .soz, y~pmadık dedi - ;mını keşfedemedi. 
F~ ko · uallerimi kendisi- mek? , - Şimdı :içmiyorum. Fakat eskiden ~odu bırakrn~z. Or..ganızasyonlan be - Çok esld senelerden beri büyük siir-

ıa k 
1 

mıse~, ~ 
1 

- Hamdolsun olmadı. fidam akıllı sabahçıydım. genmez, tcknısyenleri beğenmez, y.apı .Prizler yapmış olan Galatasarayın diiD 
e te rar ~yı~ca e: 8 

: , Yalnız, geçenlerde, karlı bir kış ge- _ Sababçı mıydın?. lan i§I_eri beğenmez, söyler, söyler. ;kü takımından sonra Sadun Galibin gı 
- Başustunet yı bastırdı. Ve ~a- cesiydi. Baktım, vagonlann arasında _ EtbeU.e ya. Akşamcı olmama va- Meşın topun arkasında yıllarca ne· jecek sene bu kabil hesaplarla zihnim 

•ından evrakını kapıp gelerek komıae- ,bir a<iam <lolaŞtyor. Kendine duyurma ,zifem maniydi. Sabaha 'kadar, dört göz fes tffketen Nihatlar, Zekiler, Nedim - yormıyacağını sanının!.. 
te: ,dan peşini kolladım. Vagon1ardan biri .le vakti 'keraha'ti beklerdim. fakat son ler V. S. ler .susar da bütün spor.tıf Ömer Besim 

-~~~~~~i.~~~~g~E~~~~M~~d~~~wq~~ .. ~~~~nna ı=ı:======~===================~ de, sanki bu suallere maruz kalacağı- ~nsesine binmeye niyetlendim. Fak.-ı.t ,fakasına kıymaya gönlüm varmadı. ı-
ltıı bilmi~ gıôi, bu hususta bir çok ma- ~ra, aklım başıma geldi: - Sı'kıdasın demek'? 
lurnat toplamıştım. , - Ya, dedim, henüz 'bir şeye elini En zayıf tarafına dokunmuştum. 

_Ala bayların da talihleri varmış! ;rurmediyse? Ya: cBen buraya hırsızlık _Ben bu demiryo1una, 41 sene ev-
- Yalnız, müsaade buyursanız da yapmaya değil, yatmaya ge1dim!• der- :ve1, '5 gümüş kunı§ aylıkla girdim. 41 

\u malumatı kendilerine burada hu- ,se 1 ,senedir, gece uykusu uyumadan ya§ı 
... _..ı 

1 
Bu düşünceyle, birkaç dakika beK- yorum. A'k§amın saat on yedisinde jşe 

co.UrunuUJa versem . edis. d 
. . . . ledım. Sonra: ;başlayıp, .sabahın y ın e çikıyorum. 

ol - Hay hay ... Bız de ıstıfade etmı~ - Th ... dedim. Artık işe ~~.ş~~ışlır 14 saat bu. Hem hep ayak :üstünde. 41 
· uruz. ... . . . ~lbet! Vagona girip te, fenen ustune tu sene ~öyle çalıştım da, ne 'kazandım? 
~ ba11 .katıbın bana; komısere tunca, elinde pırıl pırıl bir bıçak gör- Bugün bir ayda elime geçen para 43 1i 

:'\'erdiği cevaplar arasındaki tezadla bu pnm. Yabanın sütsüzü, bıçakla, kadife ra .... T€kaüdiye de yok. 
1Ürçii lisan korkusuna dudak altından kamıpe ~ap1ama1annı söker durur- 14965 gecedir uyku uyumayan a • 
tülerek kalemi :kliğıdı hazıiJadım . .&, ,muş. Işı&11 görünce, bıçağı bana .çevir- dam: 
ltatip ilk cümleyi okudu: di. Ben de tabancayı gözüne doğrult- - Bırak sen de! diyor. Ciğerime fil 

- Şark şimendiferleri, T.ürkiyede ~um: ,sokma. Burada altı milyon lirayı bek-
infa edilen hatların üçüncüsüdürt , - tnan, dedim, kımıldanma... Ha liyoru~. Cebimde al~mış p~ram yok. 

Be t _.:ı:, o~ .. k~ .. : "lk tren altında .kalm1c:sın, ha bu kurşunu Saatıne bakarak ilave edıyor; 
n no ew) orum. ~ aup. J ~ ıo ka b" di -- k b ..;: ı · b" · · :ı..._ 1 da vemi~in• - .oaş ır yecegın yo ya a -

~"'lrn eyı ıLrmce, ıDöşını not a?'m n .., ~ · , 
laıw dı K · · ·· ·· ı.._ L... K Hır.sız tabancaya görünce duraladı. na···· 

. r · omıserın y~une oa&ll. o- _ . Ruhsat 'Ve1' de, gidip fenerleri yaka 
~ıser başım önüne egcrek, yazılması .B~ır~ _ d . . yım 
h.-L- ı ,... 1c k -'-'h - At o bıçagı y.ere e g.erı gıt! · . 

Kapıcı V egslnin 
Parası acaba 
Hangi bankada? 

Yurdumuzun İstanbula en uzak 
köşelerinden birinde oturan bir ka
dın okuyucumuz bize bu suali so • 
ruyor, dediği şudur: 

Ben Erzurum vilayetinin t~pir 
kazasının Semebrek köyünden, Kıır· 

l ban oğlu Veysinin kızı HacerL.~. 
Babam Veysi 1326 senesinde İs -

tanbulda, Beyoğlunda, Yüksek.kal -
<lırımda Fener sokağında J 4 numa-
rada Kamanto hanında ıkapıcılık e--ı.cmzur u maıumat açınna tan oe • ' 0 b • ~ ..:ı :.ı...· b ak İhtiyar be'kçı 1lyak1anm sürüye SÜ· 

•et}" k' . • b k'"' "b" er . , ıçagını .ayagmın wu.ıl~ '11' ıp . . . . 
I\' ı 'dçe dı~eBan titk~ . aş a? bı~ en fışesı- geriledi Ben de önüme rkatıp, kar:akola z:1ye, kırk bınncı yılını tamamlamaya diyordu ve o zaman bi7.e gönderdiği 

ı gı er ı. ş . atıp genış ır ne es a· 'götürdüm. Üç ay sonra mahkememiz ol gıderken: . ] mektupla:r<ia bir kaç yüz lira birik-
•larak devam ettı: 

1
du. Üç sene ha.Psc koydular iti.. O gün - Unutma._.. dıyor ... : 80! <ıdımı ~a tir.diğini ve bankada sakladığını 

1 . - Şark şimendiferierinin inşa tari- pugündür, hiç bir vukuat JOk elham- !~~ · · · Qeoeleııım -aya'k uzennde geçtigi yazmıştı. !ti 1869 dur. (Devamı 12 inci sayfada) dülillah. ıçın: «Geceyalmaz Mehmet. koyaum Bir müddet sonra babamın bir 
adnm! Naci Sadullah 

kalb sektesinden öldüğünü işittik. 
Parası hangi bankadaydı, ne mik

tardı, başka eşyası var mıydı, bil -
miyoruz. Bize bildiren olmadı. 
Şimdi bu mektubumu gazetenize 

yazsanız. belki bankaların gözüne 
çarpar, bize haber verirler dedim.' 
Bana bu iyiliği y.ıpar mısınız? 

Şimdiki adresim şudur: 
Kemahta Perçindikiş Bay Beh -

çet vasıtasile Hacer. 

* Bu okuyucumuza hatırlatalım ki: 
Epeyce zaman en el neşredilmiş pek 
fay.dalı bir kanun mucibince ban • 
kalar sahipsiz kalan mevduatı, o.n 
yılı müteakip Cumhuriyet Merkez' 
Bankasına yatırırlar, banka ı..a bun
ların listesini iliı.n eder. Yapılarak 
şey bankalara sormak ile bcrnber 
bir cefa da Merkez Bankasına mü -
racaat etmektir. 
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Geçen yıl 50,000 lira alan 

ne 
avukat bu parayı 
yaptığını anlatıyor 

Yazan : AH Akıncı 

SON POSTA 

Filleşen mikrop 
mikroplaşan insan 

, Eski Akdeniz medeniyeti, mabudu 
insan teklinde tasavvur ederdi. Bu
,nun mAnası şu idi: İnsan ideallerin ide
' ali, kıymetlerin kıymeti, üstünlükle
rin üstünü sayılabilir. Muasır medeni
yet fikriyle, felsefesiyle, insanı en bü
yük kıymet olarak kabul eder. De
mokrasi insan reylerini kemiyet bakı
mından cemetmek değil, her adamın 
bir kalite olarak bir merkezi siklet ol· 
masıdır. Demokrasi insanın hakların
dan, hürriyetlerinden bir vahi okur 
gibi bahseder, hayat hakkının mukad
desliğini dilinden düşürmez. Vasati 
ömrün arttığını iftiharla söyler. 
İlmin insana hizmet için halkedildi

ğini göz kırpmadan tekrar eder. 
Üniversitesi, şefakati, merhameti ve 

insanlığı ile mağrurdur. 
Beşeri fenalıklara karşı ilmi, tekniği 

seferber ettiğini kimseden saklamaz. 

Birincikinun 22 

Alaturka musikiyi 
nasıl dinliyoruz ? 

,,.. 

Maruf san'atkô.r Safigege göre din
leyicileri ve dinleyicilere göre Saf iye 

Sağ masa, böyle konuşuyor: l 
- Bu hatun uğrunda amma kıyak 

dövüşülür ha! 
Yanunda oturan Kemal Tahir: T 
- Hakkı var adamcağızın, diyor, 

kadın uğrunda herkes elinden geleni 
yapar. Bu adamcağızın haline bakını· 
yor musun? Sırtındaki ceket Adeta pır 
tıllaşmış. Bu kılıktaki hovarda tutul
duğu kadına kalkıp kürk manto alamaz 
ya, göze girmek için zengini cüzdanına 
fakiri de muştasına sarılır elbet! 

- Haydi haydi, dedim. Acaip acaip 
söylenerek önüne gelene hak verme
ğe kalkma. Bir hatunun gözüne gir • 
mek için bir fakirin gözünü çıkarmak 
mı lazun? Böyle olsaydı, yer yüzünde 
körden geçilmezdi. 

* Sol masa da, böyle konuşuyor: 
Tayyare piyango•u yüzünden her ze gelmişti. Kendisine yardım Bunu bir kilise vaizi gibi, derin .derin 

ayın 11 inci ve 12 inci günleri, yur- edecek vaziyette bulunamadığı - ve karşısındakine sindire, sindire .anla-
dun dört bucağında yeni yeni zen· ma üzülüp d'uruyordum. Katibimi tır. - Bizim köyü fethetmek lazımgelse, 

ben Safiyeyi tek başına önden gönde-ginler peyda oluyor. Yılbafı piyan- "bir yer~ ~önd~rip ödünç para istettim, * 
SOO b · r al L b·· • .::L ·L fakat katıp eh boş geldi. Canım, fena Bir Amuk gölü vardır. rirdim. Safiye 

g~•un~~ ın ır 1~ • a,.- ucra- halde sıkılıyordu. Kadına da bir kere: Size ilahlardan, ilfilılar gibi insanlar 
mıye•ını k~nan talıhlı vatandCJ!- - Otur!.. demiş :bulundum. Onun dan bahsederken birdenbire bir insan 
ları da, bunlara· lıatacalı olursalr, para vereceğim ümidile beklemesi, te- bile olmıyan, etrafında insanlan değil, 
mamlekette p ·yangonun yarattığı essürümü arttırıyordu. Derken, çat çat hayvanları bile yaşatmayan Amuk gö
aervet sahiplerinin hatırı sayılacalı kapı çalındı. Tanıdıklanmdan bir 1 - !ünden bahsedişim tuhaf geliyor. 

- O da neden? . Bir garsonla bu arzumuzu kendisi-
- Sen onu pişdar diye öne hele bir ,ne bildirdik. Yorgun olduğu halde red 

ıür. O da (siya balık göründü) diye detmemek nezaketini gösteren sevimli 
köyden içeri bir dalsın. Bizim delikan- halk san'atkarı bizi sahne arkasında" 
hlar havaya öyI. kurşun sıkarlar ki .ki odasında kabul etti. 

bir yekiın teılıil ettiğini görürüz. Re ranlı .. Aleyhine açılan bir dava için Küçücük bir gölün, bir bataklığın, 
lah • v · l · d hal ·· /ı l ha 'Vekaletimi istemeğe gelmiş. Derhal o- sıtma mikroplarını birer domuz, birer 

e ıye erı er Y~. •e en, • racikta pazarlığı yaptık. Adamcağız • camus, birer fil haline koyacak kadar 

ellerinde kendilerini müdafaa için bir ' İlk sualimi sordum: 
tek mermi kalmaz. ı - Halkın üzerinde yaptığınız tesit 

Yan gözle tekrar Kemal Tahire bak- fevkalade, fakat onların pek gürültülil 
tım. Ağzını ha açtı ha açacak. Adamca .ve pek laübali takdir şekli karşısında )atlarının ~an~aı degı.ıen bu v~- dan vekalet ücretine mahsuben yirmi semizleten bir su birikiıitisinin başın • 

-lanJa,ıar, ıımdı nerededakr, ne ıf lira aldım. İlk ağızda beş lirasını ka - da oturan Pastörün hemşerileri Pas
wöriirler? Talihin lutluyle ellerine dına verdim. Geri kalan paranın on li- tör doğmamış ve Pastörün söylediği 
geçen parayı, ne yolda sarled."yor- rasile, Şehzadebaşında bir bayiden yıl- hakikatler yalanmış g~bi yarenlik edi
lar ? •• Doğnını zahmete değer bir başı piyango ~ileti aldım. Cebimde yorlar. 

ğızlara hakkı ha verdi, ha verecek. siz ne düşnüyorsunuz? 
- Hak mı vereceksin, bana dert mi - Dinleyicilerimden çok memnu .. 

yanacaksın? Sabırlı ol, dedim, niyeti _ n~m. Beni seviyorlar, ben de onları !-e" 

miz biri:birimizi dinlemek olsaydı, bu ,vıyorum. Bu sevgi ile aramızda ufak 
kadar masrafı göze alır mıydık? Ya, tefek anlaşmazlıklar olmuyor değiL meraktı bu ... Falıat; daha illı adım- bayram harçlıgı olarak ~ lira para 

• w kaldı. Uzatıruyayım: Kanunuevvelin 
da, bana verılen adre•lerden çogu- 31 m· . ·· .. ld' tt E t · k 

w •• • cı gunu ge ı, ça ı. r esı a şam 
nan yanlıı oldugunu gorerelı, derın piyango çekilecek ... Fakat ne dersiniz 
bir hayal inlıisarına uğramaktan benim sevincimden, içim içime sığ ~ 
lıentlimi alamadım. Para, insanları mıyor. Piyangonun en büyük ikramı • 
mütlaif mrette lıetum yapıyor. Kapı yesi bana çıkacaktı!.. Buna o kadar 
lrapı dolapp aradıiun elli luıJar pi- kat'i olarak hükmediyorduın ki, parayı 
yango zengini içinde ancalı dört lıi- nerelere ~!edeceğimi inceden inceye 

• • • • • •• w •• •• hesaplamaga başladım. Bazan dalar 
f.nın vazıyetını ogrenmek mumkun gibi oluyordum d •• d 
ol b

. . .. .. . , o zaman a, uyl\.u a 
a ıldı. Çunlıu, hemen hepn adre• birisi dürtüp uyandınyordu: 

lerini deiittirmitler, yeni adre•lerİ· - Kalk, sana SO bin lira çıktı! .. O 
ni de lıim•eye haber vermiyerelt ci- gece, böyle heyecanla, yatağımın için
Jeta werini lıaybetmitlerdi. s·, lıu de yan uyur, yan uyanık sabahı bul
mı da, piyangodan zengin oldukla- dum. 
rını • ·· ı lı üt · l d z Tam piyango çekildiği sıralarda bi • 

• • oy em•...... e?.'ıyor ar. ~ en- zim bayan tutturdu: 
wının malı ~gurdun !eneaını yor~, - Bayi, şimdi yola çıktı, işte geli • 
derler. Benım çenemı YOTflladı ı•e yor... Otomobilinin sesini duymuyor 
de ayaklarımı yordu. Günlerce do- musunuz! .. 
Lı,tılıtan sonra, dört zenginden baı- Derken, biraz sonra, kapının önün· 
luuını aramaktan vazgeçerek if ·n ?~ sahiden bir otomobil durup, bayi 
lll'lıaını bıralunaia mecbur oldum. ıçın?e~ ~ı~maz mı?. 

. . Evın ıçının ne hale geldiğini artık siz 
Yenıpost:111ane karşısındaki daracık düşünün. Fakat ben tuh f d - ·1 · 

sokakta, dik ve karanlık bir merdi - hiç tetig-imi bozmad ' y~ .. hegıl mı, 
venle k ı ·· ·· ki b" ım. uzu e ecan-çı ı an asansorsuz, es ır han: dan kıpkırmızı kesilen ba .. 
Kazasker hanı!.. H d'' Du.rm 1 yı. 

Geç lba d 
. - a ı... ayın... Çabuk para -

en yı şın a tayyare pıyango • 1 1 1 , d' b w 
sunun 500 b" r lık 'kr . . . k arı a a ım... ıye ar bar bagırıyordu. 

ın ıra. . ı amıyesını a- Ben, telclşsız sordum: 
~. a~t Fevzı, ışte bu hanın mi- _Ne kadar çıktı? .. 
nımını bır ~dasında oturuyor. Talihli _ Elli bin lira .. Elli bin, elli bin ..• 
avukat, benı son derecede nezaketle İ · ded" · 
karşıladı. Ziyaretim, bir ramazan günü - yı ya.. ım, yann gıder, alı -
kş nm. 

a amma rastlamıştı. Ben içeri girdi-w - Yok, olmaz .. Mutlaka bu gece al-
gim zaman avukat Fevzi lokantaya malıyız. 
y~mek ısmarlıyordu. Geç vakit yap - _ Bilet yanımda değil! 
tıgım bu ziyaretten dolayı, kendisin- Hakikaten bileti yazıhanedeki ına • 
den özür diledim. Fevzi, bilakis, çok sanın gözünde unutmuştum. 
memnun olduğunu söyliyerek, bana da B · h 

1 ayı, emen yola çıkmak için deh -
yemek ısmar amağa kalkıştı. Hem öy- şetli ısrar ediyordu: Ben aldırmadım. 
le yarım ağızla değil: R h 

a at rahat yemeğimi yeyip bitirdim. 
- Reddedersen hatırım kalır!. diye Ona da: 

bir çok ısrarlarda bulundu. Bana ~e - - Gel, sen de yemek ye! dedimse de, 
keceği en büyük ziyafet, elli bin lira - adamcağıza bir lokma tattırmak müm
nın hikayesini anlatmaktan ibaret ol- kün olamadı. 
duğunu söyledim. 

Avukat Fevzi, hayatının bütün he - du'!ı~mekten sonra gülerek bayie sor -
saplarını açıkça veren her namuslu a· 
dam gibi, çekinmeden, yüksünmeden 
talihin yüzüne güldüğü günlere ait 
hatıralarını bana tatlı tatlı anlatmağa 
başladı: 

- Kahve, şekerli mi olsun, sade m!? 
Adamcağız çırpınıyordu: 
- Ben bir şey içmem! Siz de bıra -

kın şimdi kahveyi! .. 

Milletleri, olgunluğa, istiklAle ka- ağzını kapa, gözünü, kulağını aç, yahut .Fakat ne de olsa birLbirimizden rneJJl" 
vuşturmayı bir mision olarak alan man ben açarım ağzımı, yumarıIJ\ gözümü? ,nunuz. 
dater devlet sıtma mikrobunu besili Bunlan yavaş sesle konuşuyoruz. , Ben iyi sözü, nükteyi çok severim .. • 
camus haline koymak iktidarını gös- Bayan Safiye bilmem kaçıncı şarkısını ,Tabii en sevmediğim şey de soğuk şa"' 
terdi. bitirip bilmem kaçıncı defa çekilmeğe ,ka, kaba nükte ve durup dinlenmeden 

İnsanların mikrop, mikroplann deve davrandı. Fakat~ haddine? Feryadın, ,tekrarlanan eskimiş sözlerdir. 
halini aldığı bu diyarlarda niçin Pastö- ,figanın bini bir paraya. Size bir misal: Benim Dursun KaP" 
rü anmalıdır? Ça~alın~ ~?ün~.e~.i ~kı şişesine vura :tan şarkısının başında bir pasaj_ var-

Pastörün şöhretini yapan, koyun ta- r~k uç. kışılık ~rultu çıkaran fişman ,dı. Erkek, kadına: Bana bir şarkı söylt 
cirlerinin kazancına kazanç katan bir bır delikanlı. bagırıyor: . pe al bir odun vur kafama diyor, aşağı 
keşifti. Pastör şöhretini kasapların def- - Yanık ömer, Yanık Ömeri söyle- yukan bu mealde bir söz. İşte bu bit, 
terlerine kaydettikleri kar hesabından mezsen yana.r, giderim, kül olur sav- ,ni'hayet iki kere söylenirse hoştur. BU" 
sonra kazandı. rul~~ Safıye abla. pun için de ben artık bu pasajı tarna-

Sancakta bir Amuk gölü varm!f. Bu Bırısı ona cevap. ~etiştiriyor: µıile kaldırdun. Halbuki bazı dinleyici 
gölün kenannda Türkler sıtmadan kı- - Utanmadan hala yanarım diyor- )erim hala ben ortaya çıkar çıkmaZ. 
rılıp gidiyormuş, buna kim cevap vere- sun be saygısız! Burda hazır yanmlş- ,cal bir odun, vur kafama• diyorlar. 
cektir? lar, kavrulup kebap olmuşlar var . 

w . Dur Ka t · . Bır kere de sahneye çok yakın otU" 
Eger bu ınsanlar mandater için Ce- Ömc sun P an• dururken, •Yanık b" d b' d' 1 · · f kall 

· 1· b la k 1 kad . er• de istenir m'' ,ran ır masa a ır ın eyıcım ev 
zayır ı ço an nn oyun arı ar bır . . . ı. de 00 tu Ben halk arasında arkl 
mana ifade etseydi o zaman bu işe ce- Bazı dınleyıcıler artık insafa geliyor ' .. 1 şm~ ba. ılı D . ö 1 ş bit 

k 
Iar soy emege y run. aıma y e 

vap olay bulunurdu. · lm 1 k' d. d". ·· ·· ·· ada 
F k t M d ki b" k .. .. .. - Yahu ... Dokuzuncu şarkı oldu. O yer o a ı ı ıye uşunurum, or 

a a a em ır oyun surusu b ahned d w ·ı rd halkın rlf 
kadar ehemmiyeti olmıyan insanlar bu müslümanın gırtlağı da çelikten değil en s e egı ye e, 8 a) 
bataklığın içinde yaşıyor, bırakınız me a? Ona da yazık değil mi? sında, ~e~ ~sayı ayn ayn .. dolaşar 
deniler mikroplara yardım etsinler Etrafına harıl hanı cevap yetiştiren şarkı soylıyeyım. Bunun bugun inıkAJıJ 
muharebelerle bitiremedikleri bir nes~ müşteri bir taraftan alkışlarken diğer .maalesef yok. Fakat dedim ya, bu ar
li burada mikropla kırmaya çalışsınlar. taraftan onun da ağzının payını verdi~ .zum beni dinleyicilerime daha çok yalı 

Amuk gölü bunun için kurutulma- - Haklısın mirim amma, okumaz da )aştırıyor! İşte o akşam, fazla taşkınlJ) 
mıştır. giderse bize yazık olacak! 1eden zatın arkadaşlarına çok samunl 

Sadri Ertem * ,ve çok dost bir maksatla sade şaka et-
--------------- Bayan Safiye carzuyu umwnb yi ye mek için .-başına su dökün, açılır!• di" 
paranın içinde, göze görünen bir şey rine getirmeği çoktan göze alınış. Fa- ye işaret ettim. Ertesi gece, daha ertesi 
varsa, satın aldığım evdir. O da ken - kat, sözü ona bırakan kim? ,g~e hep geldiler. Ve her gelişlrind' 
dimize göre .. Pek büyük değil. . Rama.z~ndan, dolayısile bir aylık iç- ,bana ayni işareti yaptılar. AnlıyorsU" 

- Bir apartıman filan alrnağı dü - ki perhızınden. daha bir hafta e'CVel .nuz değil mi? Bu suretle bana kendill 
şünmediniz mi? çıkmanın keyfıyle, kadehlerin sayısını rinin kim olduklarını daima hatırla'" 

- Düşündüm, hatta sade düşün - şaşıran akşamcıla~,. B~!a!1 Safiyen~ ',mak istiyorlardL Jest ne kadar tüzel o
mekle kalmadım. Bir çok apartıman - ş~rkıya başlamak ıçın sükutu bekledigi !ursa olsun fazla tekrarlandı mı sıkl" 
lara baktım da .. Fakat hiç birini gö - nın farkmdalar mı ya? yor. 
züm tutmadı. Eski Amerikan hastane· Şarkı h ... rlad ç k k a .. ~ ı. 0 yanı , çok eski Bence bir san'atkar ıç· in en zevkli b• 
sinin satılığa çıkarıldığını haber alın - gunlerin gurbet hicran dolu Anad ı . .~ .. .. ' o u- dise anlıyarak duyarak dinleyen tt"' 
ca, ben de pey sürdüm. 32 bin liraya su. Butun ıztırabını sanki bu türküye 'te ~ b" k 1 ba' 1 - b" ..::ı t kal balı" 
kada k d F k t t sıgwd mız ır a a ıga, ır wos a 

r çı ar un. a a ' apar ıman, ı"?:1ış. ,ğa hitap etmektir. 
benden daha havesli birinin üzerinde En on masalarda oturan ve demin- . d• 
35 bin liraya kaldı. Elimdeki bu parayı ?enberi seslerini bir türlü kesmiyen, t Yanıl ben sahndeye =ca, vkka~ş~~,a .. 
şimdilik oğlumun iyi bir tahsil yap - adeta fazla cıvıklaşa k"" b'l d" .0 uran ar arasın a m ı ze mı ı-n ume ı e m- kt h" tt•W· belli 1 dinl .. , 
ması ve hayatını kurtarması için, ban- liyor ama nasıl N> 1 · · 1 re en ısse ıgı o an eyıcı , , rne erını avuç arına 1 V b.. 1 bir t k k' . etJ' 
kada tutmağı daha karlı buluyorum. almışlar, dirseklerini masaya dayamış er ararun. e oy e e ıfl sezs 

Allah bana bu ikramiyeyi, hayaıı - lar. Kendilerinden adeta geçmişler coşarım.• 
mm en durulmuş devrinde ihsan etti. Ben· ' Sevimli halk san'atklnnı daha fazl• 
Har V\lrup harman savuracak çağda - Ne ses, diyorum kendi kendime· yormak Hıtemedik. Aynbrken tekrııt 
değilinı. Bundan sonra bizim için bir b':111lan bile imana getirdikten ıonra .. : etil: 
lokma, bir hırka.. Bır korkunç kuvvet gibi. - Aman rica ederim yanlq anlaşıl-

- Y oook .. dedim, ben yemek üstü • 
ne mutlaka bir fincan kahve içerim! 

Neyse, kahveleri içip yola düzüldük. 

Bu dünyada en büyük saadet, bir * pıasın. Bu sözlerim hiç bir zaman öıtı" 
baba için, arkada kalanları sefalette Birdenbire aklıma geldi: ,leyicilerimden şikayet ediyorum ınaıı.• 

•- Yılbaşı yaklaştığı sıralarda epey· 
ce sıkıntı içinde idim. Araya bayram 
da girmişti. Allah eksik etmesin, ço • 
luğa çocuğa öteberi yaptık. Eh .. Sizden 
ne saklayım.. Biraz da borcum vardı. 
O ara, tanıdıklardan bir kadının işini 
takip ederdim. Fakat işi bir türlü bit
mek bilmediği için, elimden geldiği 
kadar kendisine ufak tefek yar
dımlarda bulunurdum. Bayramın 
Uk günü, kadıncağız gene bi -

Paralan aldık. Fakat daha o akşam 
içincl,en bin lirası gitti. Yalnız 600 li
rasını, müjde hakkı olarak verdim. 
Dört yüz lirasını da şuna buna dağıt -
tım. Parayı, vaktinden evvel almak 
için, kırdırmağa da mecbur olmuştum. 

bırakmadan, ölümün huzuruna çıka • -: Kalk Kemal Tahir, dedim, Bayan ~ına gelemez. Ben gene söyledijim gı-
bilecek vaziyette bulunmaktır. Çok ~afıye gitmeden kendisile bir görüşe- ,bi hepsile çok dost çok arkadaşıın, ar• 
şüv.ür, ben o vaziyetteyim. Ölümüm - lım. Etrafta yaptığı tesir çok enteresan mızda ufak tefek dargınlıklar olursa d• 
den sonraya kalanların sürünmiye • Bütün bu hareketler ve bu hitaplar 8 • '.bunlar iki dost arasındaki ömürsüz çe
c,ıklerini düşünerek, gözlerimi huzur caba bir san'atkar üzerinde nasıl bir te ,kişmelerden ileri geçemez. 
i 1;inde kapıyacağım.• sir ya~ı~o~? Me~un m~,.hiddetli mi? , Biz, ayni duyguyu hep beraber ~&J· 

Bazı eşe dosta yardımlarda da bu -
lunduk tabii.. BUıgiin, elimde kalan pa
ra, (.35,000) lirayı geçmez. Harcadığım 

Avukat Fevziye, uzun ömürler ve San atının ta.kdir ?eklını beğenmek yan insanlarız, böyle olanlann biriblf-
bahtiyarlıklar diliyerek yanından ay _ ve seçmek te bır sanatkarın biraz hak- )erine bir an bile kınlınalarma i.rnklJ' 
nldım. kıdır, hatti mevcudu değiştirmek elin- olur mu hiç? 

Ali Akma de olmasa dahi · • 
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iSEN KiMSiN? 

3 -MUHASEBECi 
1 Yazan 1 

• 
/ ~ /flH ~ ~-c. .. l?c~~ 

-
Düşünür: , Niye topluyor-
Onu, kırk beş se- lar anlamam ki, bi-

ne evvel hayat hesa let demek verilen 
bının zimmetine ve paraya karşı alınan 
ana baba müşterek evrakı müsbite de-
hesa plannın matlu- mektir. Evrakı müs 
l ??tına yazmışlar - bite daima tediyeyi 
dır. Ana sütü hesa- yapan şahsın nez -

dinde kalmalıdır. bmın matlubu ço - Yarın öbür gün bir 
ğaldıkça onun da 
büyüme hesabının sual vaki olacak o· 

z;mmeti çoğalmış - lur~:lruz bunlar de-
tır. Bu arada diğer 
lıesaplarda da deği- ğil; onu karısı bile 
~ klıkler olmuştur. henüz anlıyamam.ış-
l, esela babasının tır. Hele kansını 
k aıncı hesabından hiç amma, hiç be-
n ıasının yiyimi, gi- ğenmez. Nasıl be-
vımi hesabına malı· ğensin. Ev, odalar-
• daki eşya, mutfak Eup muameleleri ya 

takımı, hatıl çöp te 
p. mıştır. ~ nekesi bile karısına 

Biraz büyümüş, tevdi edilıniştir. 
rnektebe gitmiştir ; 
y~ni, şahsiyeti ev hesabının zimmet hayet seksen kağıt değiştirip, doksan BW?;l~:ın hepsi birer kıym~~~ir. Ka. -
yaprağından matlup yaprağına geçi • yerden sizin siz olduğunuza dair şa - nsı butun bu kıymetlere vazıulyet bır 
tilmiş, ve mektep hesabının zimmeti- hit, isbat getirdikten sonra muhasebeci ,ayniyat muhasfüidir. Bir ayniyat mu -
ne yazılmıştır. kağıdınıza imza atıp işinizi bitirmiye ,has~bi için, ayniyatının miktarını, ne-

Hocalann kafalarındaki bilgi bir çok razı olmuştur. Ah o imza bahsi, ne güç ,vilerini, ve kıymetlerini bilmemek ve 
rnuamelelerden sonra onun kafasına iştir. Kalemi alır. Ucu muayene eder, ,bunları bir deftere kaydedip takip et· 
intikal etmiştir. Ve mektep hesabına tekrar muayene eder, mürekkebe ha - memek kadar büyük hata mı olur? 
nıatıup yazıldığı gün o zamana kadar nar, te~rar ~anar .. Bakar, . beğen~~z. , Sonra kansının daha büyük bir ha • 
geçen hayatının bir bilançosunu yap- Kalemı yenıd~ s~er, . y:ruden . mu,. - tası vardır: Sütçüye para verir, kasa -
nııştır. ~ekkepler~ ve t~r tır tıtnyen elıle ka- ha para verir, şu.na buna para verir ve 

Pasif tarafında zarar yok, fakat ak- gıdınıza tıtrek unzasını koyar. hiç birisinden makbuz almaz. Evlerin-
tif tarafında hiç te yabana atılmıyacak . . ~ .. ,de eğer bir gün bir divani muhasebat 
bir kar vardır. Muhase1becı evlıdır. Karısı ve uç ço- kursalar muhakkak ki karısı için öm -

Mektepten çıkmış, hayata atılmış • cuğu vardır. Bunların varlığına inanır, rünce ödiyemiyeceği miktarda bir 
tır. Artık bütün ömrü fişten yevmiye - çünkü evlendiği gün kansını adıyla ,zimmet tahakkuk ettirilecektir. 
31e madde, maddeden muavin deftere sanıyla defterine yazmıştır. Çocukla -
.rakam, gene yevmiyeden defteri ke - rım h~keza doğdukları gün! Eğer iç - 11-
bire hesap nakletmekle geçmiye baş - lerinden bir tanesini yazmayı unut - Sen kimsin? Serisinin bu mevzuu, 
laınıştır. Ve bu hesaplar, ve bu defter- muş. olsaydı muhakkak ki inkar ede • evvela aklıma gelmişti. Kağıda yaz -
ler içinde öyle hesapçı, öyle defterci ol cektı. Var mı, yok mu? D~fterd~ 0~ • ,makla aklıma matlup ve müsvedde 
muştur ki. .. Ona, hususi hayatına ait madıktan sonra nereden bılecektı kı... hesabına zimmet geçirmiş oldum. 
sorulacak suallere şu tarzda cevaplar Bakkaldan aldığını deftere yazmayı 
\?erir. hiç unutmaz. 

- Adın ne? Akşam evinde yediği yemeğin taba-
- Deftere bakayım, cevap veririm! ,ğının maliyetini bildiği gibi ağzına at-
- Yaşın kaç? ,tığı ~er l~kmanın maliyetini de bilir. 
- Geçen 14 kfınunuevvelde bilan - . İkıde bır: .. 

Çosunu çıkarmıştım, kırk beşti. , - Ah bu do~_t?r.la~, şu v~cudun y_e -
_ Kaç çocuğun var? meklerden .ettıgı .ıstıfadeyı de dogru 
- Defterde dört tane fakat bir ta· olarak tesbıt etmış olsalardı, ve ben 

Desi amortismana uğrach... her lokmanın vücudumda yaptığı kanı, 
_ Anlamadım. .kemiği, adaleyi, velhasıl her şeyi ayrı 
- Yani öldü. Onu imha edince ge - ayrı tesbit edebilseydim. 

tiye üç kaldı dernektir. Der, birisile konuşurken: 
· * - Nasılsın? 

Bulanık suda balık avlamak, muha- Diye sormaz: 
ıebecinin elinden iş çıkarmanın yanın- - Vaziyet nasıl? 
da mesele bile değildir. Diye sorar: 
Yanına ilk gidişinizde kağıdınıza da, - Keyfin yerinde mi? 

Yüzi.inüze de bakmaz: Diye sormaz. 
- Yarın gel! 
İkinci gicüşmizde 

bakar: 

- Nasıl, diye sorar, kar tarafı ka -
yalnız kağıdınıza . bank mı? 

Ve ne anlatırsa anlatsın, anlattıktan 
sonra şu cümleyi ilaYe etmeğı ihmal 

kağıdınıza ve etmez: 
- Yarın gel! 
Üçüncü gidişinizde 

Yüzünüze bakar: 
- Yarın gel! 
Dördüncü yarında kağıtlarınızı ka-

l'ıştınr. 

- Olmadı bayım. 
- Neresi olmadı? 
Diye sorarsınız; o zaman kağıtları bir 

kere daha kanştınr. Maazallah kağıt
larda hakikaten bir eksiklik varsa 
~andınız demektir. 

Eksiklik yoksa o, bir zahmete daha 
girer. Bir kere daha karı~tırır. 

- İşte bayım böyle iş mi olur? 
ı - Ne oldu, ne var? 

- Daha ne olacak, imzanızın kuy -
?'uğu pulun birinin ucuna pekaz çık -
fnış .. İmkanı yok bu parayı veremem. 

- Müsaade edin, kuyruğu biraz u -
ıtltayım .. 
Tarzında bir söz söylerseniz gene 

Yandınız dernektir. 
Açar ağzını, yumar gözünü: 

- Hata ve nısyan müstesna! 
Belediye kaldırımların solundan git

meyi yasak edip herkesi sağdan gitmi
ye icbar ettiği zaman çok canı sıkıl • 
mıştır. Hatta valiye gidip bu işte bir 
hata olduğunu muhasebe bilgisine is
tinat ederek isbat etmek istemiştir: 

- Ne büyük hata demiştir. Sağdan 
değil, soldan gidilmelidir. Çünkü esas 
soldur. Defteri kebire bakın hesaplar 
soldan sağa do.ğru sıralanmıştır. Ve 
her hesabın zimmeti, yani mevcudu 
sola geçer .. Sa{ dan yürümek olur nıu? 
So!dan yürünecek. Sağ dönüş için ol
malıdır. Dönmek te bir nevi hesaptan 
çıkmak değil midir ki? 

Daima muazzeptir. Çünkü kendisini 
anlıyamıyanlar çoktur. Arzularına gı.i
lenler \'ardır. 
Bakkalın defterini beğenmez, değiş -

tirmek ıster: 
- Kırk defa söyledim, der. Şu ben

den aldığın parayı hesabımdan çıka -
rırken kenarı eğri bir çizgi çekip in -
dirme. Defter.n sağ yaprağına yaz. 

Yazı dizilecek, gazeteye girecek ta
bii bunlar yapılırken de bir alay mu • 
hasebe muameıatı cereyan edecektir 
ve nihayet basılıp gazetede çıkacak.. 

Sayın muhasebeci doğru mu söylü· 
yorum bilmem. Neticede sana zimmet 
ve gazeteye matlup olacak. Artık hep 
senin zimmetinde kalsın; hayatının so
nunda bakiyei zimmet olarak görünür. 

İsmet HulOsi 

Yozgat hastanesi ikmal 
edilmek üzere 

Yozgat (Hususi) - Nafia idaresi 
şehrin mühim yollanndan biri olan 
Yerköy yolunu esaslı surette tamir et
tirmiştir. 

Vilayet tarafından inşasına başla -
nan hastane ikmal edilmek üzeredir. 
Hastanenin su tesisatı ikmal edilmiş -
tir. Yakında küşat resmi yapılacaktır. 

Urfada yerlimallar sergisi 
Urfa (Hususi) - Tasarruf ve yerli 

malı haftası münasebetile Halkevi sa
lonunda bir sergi açılmıştır. Açılış tö
reninde Urfa iktisat ve tasarruf cemi
yeti başkanı Ömer Alay tarafından bir 
konferans verilmiştir. 

Sergiyi gezen halk yerli mamul! -
tını takdir etmektedir. 

Serginin açıldığı akşam ilk okul ta
lebeleri tarafından belediye sineması 
salonunda bir müsamere verilmiştir. 

Bursada bir otobüs kazası 
Bursa (l lususi) - Pınarbaşı cad -

desinde çok acıklı bir ölüm hadisesi ol

muştur. 

Bursaya gelme'kte iken lkarşıs~na 

sür'atle ilerlemekte olan bir otobüs 

Ç'k.mış, ansızın zavallı kadına çarpmak 

- Ne diyorsunuz siz? Resmi mua -
lneleyi oyuncak mı sanıyorsunuz? Ben 
~rnniyeti suiistimal edemem. Bu pa
ta bu tarzda verilemez .. Verilemez, hu 
kadar işte. 

O gün söz dinletemezsiniz, ertesi 
gün, daha ertesi gün de hakeza.. Ni -

Tabii bakkal bunu anlamaz ve gü -
suretiyle ölümüne sebebiyet vermiştir. 

iskelelerde Müddeiumun.ilik derhal işe el koya • 

1 rak tahkikata ve takibata başlamıştır. 

ler; muhasebeci sinirlenir. 
Vapur biletlerinin 

topl~mnasına muanzdır: 

Sayfa 9 

Bu ev Madridde bir bomba i.aabetile batara uğramıştır. Bununla 
beraber hü1dimet bu binayı bir istlkhlm haline koymayı mnnuip 
görmilf ve kum çuvallarile tahkim etmiftir. Şimdi insan uzaktan 
bakınca bu evi içi bpkı tıkıpk buiday çuvallan ile doldurulmut 
harap bir zahire ambanna benzetivor. 

Bu YUlf Holivutta yapılmlfbr. Genç kızlar yilz metrelik bir 
mesafeyi kollan altında birer hindi tqıyarak koımUflardır. Yeni seneye 
girerken yapılan bu 18.rlf çok alakalı olmuftur. He•en hemen bütün 
~olivud bu Ylll1flll seyrine a-elmiflerdir. 

Şimall lngilterede ke.i.f bir m 
içinde kaybolan bir bava filoauna 
mensup bir tayyare Çeff&yda 
yere iniyor. 

Fransızların yapbklan İstrazburg 
zırhlısı Sen· Nazer'de denize in
dirilmjştir. Merasimde Bahriye 
Nazırı da hazır bulunmuştur. Sürati 
saatte 29 mildir. Ağırlığı 26,500 
tondur. 

Almanlann yapbkları 26 bin 
tonluk Ceneimav harp gemisi 
denize indirilmiftir. Merasimde 
Hitler de hazır bulunmuftur. 

Londrada kibar kadınlar yan
lannda kanguriler gezdirmeğe 
başlamışlardır. Bu hal son günlerde 
Fransız kadınlarına da sirayet et
mi~tir. Bakalım bu ır..oda biıtün 
~ünyada rev-ç bulacaİ.i mı? 
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1 ZIRAA T BAHiSLER/ 1 

ar ize anşa ya a cı dlar 
köy "müze be ·msetmeliyiz 

• 
SON 

on Poıt 

İstanbul Gelir ve Para 

21. 12 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Lira Lka 

Ziraatimizi ileri götürmek yolunda, na da (Akale) yerine (Egeli) demeli- % 
7
" T. B. 

1 22
• 
75 ~ 5 Hazine B. 00,00 

h l kla 
· '~"-- · · _ı_ B ~ 7,6 T.B. II 21,325 Dablll ıst1lau99,0S 

to umu rımızın ısıanı ışınc w: ne yiz. u adı vermekle : 410 'l,5T.B. m 00,00 
kadar emek harcadığımız malumdur. A - Kelimenin müşabehetini mu - •---·-----------
Cumhuriyetle beraber kurulan bir çok hafaza ederek. ondan türeme yerli bir 
müesseselerimiz vardır ki yıllardanbc- tip olduğunu. 
ri bu iş üzerinde çalışmakta ve yurda B - Bu pamuk cinsinin Ege hav ~ 
her yıl değerli bir tohum kazandırmak- zasının bir ncv·i olduğunu. 

· tadırlar. C - Bu pamuğu Egcli'nin yetiştir-
(Tohum lslah İstasyonları) adını mckte bulund~ fltİ mretlc bir 

taşıyan bu kıymetli ilim müesseseleri hususiyet ve mümtaziyetc malik olHu
yesinde, elimizdeki kalite bozuk, ve- ğunu tcsbit c~ olacağız.. 

rimsiz çeşidler; gittikce verimi yüksek D - Nihayet bu ad köylünün dili-
·e bilhas:ıa mak:ıada unuıı çeşKIIere ne daha kolaylıkla yedcşecektir. 

dönüyorlar. istasyonlar bir tara.han Yazımı alakadar pamuk islah i!ta:s • 
memleket tohunıluklannı, fennt yol - yonuna ithaf etmekle bitiriyorum. 
larla islaha uğraşırken bir taraftan da ÇfFTci 
ziraatimize ~masınclan fayda göre· Not: Zirai müşküllerinizi bize yazınız, 
ceğimiz yabancı tohumlukları getirte- ize ccvah vereyim. 
rek burada yerlileştiriyorlar. V c böyle- -------
oc de köylümüz yeni yeni çcşid isim-
1erini öğrenyior. 

* fşte bizim temas etmek istediğin\iz 
nokta, bu hayırlı çalışmada pCk b t 

boş kalan «isim» meselesidir. Zira.ati· 
mize karışan yabanet kelimeleri köy -
lümüz bir türlü beceremiyor. Becere • 
meyince de yabancı bir kelime şeklini 
değiştire, değiştire aslından uzaklaş • 
tığı gibi, hazan pek manasız bir şek -
le de bürünüyor. Mesela: Bir pamuk 
ÇC{lidinin adını Ege ve Sakarya havza
sında Akala - Akale diye ananlar ol J 

duğu gibi, bilinmez bir sevki tabii ile 
(Ak-ala) şeklinde bulanlar, tecvitlen
dirip (Ak..aia) şekline sokanlar, bir 
Rum şivesile çekiştirip (E-kalo) veya 
(O-kale) diye söyleyenler de vardır. 

Diğer taraftan aynı çcşid, memleket 
içinde bir çok iıümler takmıyor. 

halyadan getirtilen Mentana huğ • 
dayına önce Musolini buğdayı. onra 
yeni buğday, daha sonra ltalyan buğ
dayı ve en son da cumhuriyet buğdayı 
dendiğini söylersem hayret etmeyiniz. 
Gerek yukarıdaki pamuk adı, gerek 9u 
buğday adı gösteriyor lc.i köylümüz, 
yabancı elimelcre milli bir kılık gi;y
dirmek zorundadır. işi oluruna bırak
maktan ziyade bu isimlendirmeye ve
ya dil istihalesine bir istikamet vermek 
lazımdır. 

B:r zamanlar Adanaya getirtilen bir 
Amerikan pamuk cinsine, hükumctce 
meccanen dağıtıldığı için köylünün 
taktığı {İane) adı el'an yaşıyor. 

Hulusa. buna benzer adlar o kadar 
çoğaldı ki .. bunları düzdtmek ihtiyacı 
bugün kendini duyuruyor. 

* 
Yabancı kelimeleri aynen almak te-

DOVÇE ORIENT BA K 
Dresdncr Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiy dehi fabcleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İsl Tütün Gümrüğü 

* Her türlii banka iti * 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Ura IJl'a 

~ 97. 25 il Anadolu Il'ell40. 8S 
eıva.s Erzarum 95,00 Anadolu lıl 43,85 

Sosyeteler .EshlllDI 
Lira tJra 

ta. 8. 1411. 81.00 İ&t 'I'ramTQ 21,SO 
• • HL 10,00 Bommıtı 9.so 
• • Name 10,00 Terk:Da 14, 7S 

Wer~ a D~ 90,25 A. Çtmmıto 13,25 

20 F. Irrımıt 
1 Dolar 
1 İiterlln 

.20 Llre~ 

ÇEKLER 
~ 

616,00 il DolU 
17.rn um 

NAKİT: 
Jtn. 
U7,00 1 

~ '1'.: L. lc1D 
0.7967 

ıs.ıns 

26,JJ 
124.25 20 Dmhm1 23,00 
618.00 20 Lna 23,05 
125,00 20 LeJ' 14,ıJJ 

Borsa Dışında 
ı;. it; L. K. 

Kredi F.onal::re 
1880 sene.al 

Mtlbadll Bon. O'J.0() 
00,00 Gayri > • O,OJJ 

1903 • 103,00 Altın 1018 

1911 • 97,00 Mecldi;ye OiJ 

-·--...... -............. -. ........... ._.._ ... .... 

ötİe aeşrlrah: 

ll.30: PlWa. TO.tk muslkf31. 12,60: H&Ya. 

d1s. 13,05: Pltlkla hat1! müzik. ll.25: Muh.-

tell! pllk neıızjyatı. 

17: Kbnferana: Ünlversltedmı naklen İhkı
lAb dersleri, Mahmut Esat Bozkurt tara!ın

dan. 18.30: Dans muslk1s1.. 19.30: Konferans; 
Dr. Kemal Cenab tarafından. 20: Vedia Rıza 
ve arkndaşlan tarafından Türk muslldsl ve 

halk şarkıları. 20.30: Cemal Kfunll ve arkıı. -
daşt:m tarafmdhn Türle musfJJ..&1 ve halk 
şarkıla.n. 21 : (Saat Ayan). Şehir Tiyatrosu 
Opcrot tısını tarıı.fmdan bir temsil. 22: AJıı.ns 

ve borsa haberleri, 22.30: Pllikle. solola:r. 

BUKREŞ 

16.15: Orkestra. 17.10: Orkestra. 19.30: Bet
hoven'den parçalar. 20.10: Şarkılar. 20.15: 
Orkestra. 21.45:. Haberler. 

BUDAPEŞTE 

19: Şarkılar. 20.25: Çigan orkestrası. 21.45: 
Opera orke5trası. 22.5! PH\k neır!Yatı. 24.5: 

Haberler. 

nm ü l hükmündedir. Fakat bu kelime- PRAG 

leri milli alfabeye uydurmak da bir dil 17.35: Muhtelif havalar. 18.55: Plo.k neşrl-

zaruretidir. Ziraatte ise kelimenin ben- .--------------- yatı. 19.25: Orkestra. 20.40: Tiyatro. 22.15: 

zerliğini muhafaza ederek şekil değiş- PlAk n~rlyatı. 21.30: Dana muslkisl 
tirmesine müsamaha edilir. VİYANA 

Misalen söyliyeyim: f talyanlar biz- 17.15: Şarkılar. 17.5-0: Bcbüman'dan pıı.r-
den aldıkları «Sarıkelle» buğdayının çalnr. 20: ~ 22.50: Hafit miiZUıt. 
adını kendi dillerine göre <cSaragolln» Yerebaıaı sC.:~l~T~Lsokak, 25. TARŞOVA 
diye şddc!n değiştirmişte~. On1ar 18130: Orkestra.. 21: Plrut ne;Pya.tı. 21.30: 
nasıl Sankellc'yi söyleycmiyorlarsa Gazetemizde çıkan yazı ve Konser. 22.30: Dans §SU'k.ılnn 23: nana p!Ak-

biz de Mentana'yı belleycmiyoruz. resimlerin bütün haklan ıarı. 
«Akalen «Legorn» etKlevland» vcsa· mahfuz ve gazetemize aittir. 

ireyi de köylümüze söyletcmemd::te 
mazuruz. Bütün bu adlar için esasen 
olmakta bulunan istihaleye eaaılı bir 
istikamet vermek. bu ifdc aslına aadık 
kalmayı da göz önünde tutmak iCfek
tir. 

Me:ıela ben, bundan önce Mentana 
buğdayının yukarıda anlattığım peri -
şanlığını kurtarmak iç.in bunun Men
dana • 1indana - Mindane - yollanndan 
(Bir tıne) ye çevrilmesini teklif etmiş
tim. Teklif umumi bir kongrede res • 
men kabul ve tescil edildi. ilan olun • 
du. Ve ~imdi köylümüz (Bintane) a· 
dını seve seve oğrendi ve kullanabili
yor. 

Bu seferlik de şu pamuk adı için bir 
teklifte bulunacağım. Eyübün ip oldu

ABO E FIATLARI 
1 3 1 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

T()RKİYE 1400 400 150 
YUNANİSTAN 2340 710 270 
Ev'""NEBİ 2700 1004 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

,. 

Gelen CfJTa geri verilmez. 
IUinlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilivesi lazımdır. 

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

l ı 

w ,mu bir gün görmek istemiyorsak o-;.L..--------------.1 

~arınt.I pı:eır.a• 

Z3 BirioclHnnn 1936 

A~zdan alınan 
mikroplara karşı en 

müessir devadır. 
Ökıürük; nezle n bronşit, 

Boğazdaki bademciklerin iltiha -
bı had ihtilitlara yol açabilir. 
Bunlan ve diier taharriifleri Paa • 
til For kullanarak izaı. .eddrilir • 
.miz. 

Birincikinun 22 
~ 

PASTiL FOR 
• • • • • • • ,· 1 • ı~ . ' 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Maden mühendm yetiştirmeküzere müsabaka ile Avrupaya «2-0n ta• 
lehe tahsile gönderilecektir. isteklilerin apğıdaki ,artları haiz ohnuı li
zımdır. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocakl8nııda çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak, 

«Sıhhi muayene Ankara yapılacaktır..» 
C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, 1n.gilizce dillerden birisini 

oku'f\lp yazabilmek. · 
D - Yatı 18 den apğJ 25 den yukan olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. En~titüaünde 25 ikinciki

nun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak: müsabaka imtihanında kazenllllf ol
makla berabs gönderilecek talebelerin ib.ru ettikleri derece ih"barile u20>i 

araaında bulunmak fartfır. 
3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fmk, kimyadan ve JU• 

karıda yazılı dillerden birinden yapılacald'ır. 
4 - TalWle eönd«ilecck olanlar ilcriele tahsil müddetleri kadar mecbu

ri hizmete tabi oldııldarmdan, bu hususta mükellefiyetlerini tevaik etmek 
üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göster• 
ceklerdir. 

S - isteyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek· 
tep şelmd...""hıamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 lat'a fotoğraf 
ve dilekçelerini 21/1/937 perşembe gün .. akşamına kadar Ankarada M. T. 
A. ~tüsü Genel Dirdrtörlüğüne göndermeleri ve 22/1/1937 a:ma 
günü sıhhi muayeneleri ynpbnlmak üzere, öğleden evvel Bay Hasan a
partmuuıındaki Enstitü dairesinde bulunmalan ilan olunur. u2119» «3573» 

Akay -şletmesinden: 
Nefsi Kadıköy iskelesi iç Büfesi 
Bostancı iskelesindeki dükkan 
Bahçekapıda 52 No. lu dükkan 
Sam tya vapur iskele arsası 
Moda : Vapur iskelesi Gazinosu. 

Yukarıda yazılı mahaller açık arttırma usuliyle birer sene müddetle 
kiraya ver.ilecektir. Artbrma, 26/12/936 Cumartesi gfinü saat 10da 
yapılacaktır. isteklilerin mezlcür gün ve saatte senelik kira bedelinin 
% 7 ,5 nisbetinde pey akçeleri.le Encümene gelmeleri. "3643" 

--~--••> Her zevki tatmin edecek bir derecei nefasette 

TErBIŞAT LEVAZIMATI 
almak için; bunlan sabn alacak yeri bilmelidir. Beyoğlunda Tokathyan 

karşısındaki meşhur 

il U V R Malazalarmda 
Bu hususta en güç beğenenleri bile fazlasile memnun edebilecek 
zengin stoklan mevcuttur. Cazip ve şık divaı: k.Ağıtları, en son mo· 
da tefrişat kumaşları, storlar, perdeler, birinci nevi muşambalar 
vesatr:enin mnntebap çeşitlcrint rekabet kabul etmez fiyatlarla 

bwacuksınız. 



~ ısırıncikinun 

Ekmek buhranı dünde 
<levam etti 

- Açıkgözlüğün alemi yok. Sıra ile .. } - ~vet. 
Adam öyle hıddetli kı nerdeyse ya- - Iyi ama iki gündür ekmek bulun-

kama sarılacak. muyormuş. Neden bu? 
- Fakat ben ekmek alacak deği1im - Balatta mı, Fatihte mi bir yerde 

ki. . ekmek az çıkmış galiba. Ekmeksiz ka-
Etraftan bağırdılar. lanlar Balattan Unkapanına doğru yü-
- Ekmek almıyacaksın da bu ka~a- rümüşler. Elbette Küçükpazarlılar da 

balıkta işin ne? Eminönüne doğru yürürler. 
- Yol verin de derdimizi anlatalım. - Demek mesele herhangi bir semt 

Ben gazeteciyim. fırınının bir mikdar eksik ekmek çıkar 
- Allah Allah! Gazeteciyim ne de- masında! 

mek? Şimdı gazetenin sırası mı? Cüm- - Öyle ya, sonrası zincirleme böyle 
lemız burada ekmc.k derdine düşmü- oluyor. 
şüz. 

Kızdım: 

- Siz ekmek derdine düştünüz de 
ben ekmek derdine düşmedım mi? Bu 
yaptığım ışi keyif için mi yapıyorum 
sanıyorsunuz? Elbet benimki de ek
mek derdi. 

«Ekmek derdi> müptela!arı ayni il
letle malfıl bir adama galiba acıdılar. 
Fınn kapısındaki canlı duvar biraz a
ralandı. İçeri daldım. 

Tezgahtar, biraz şaşkın, biraz mah
cup, kalabalığa bakıyor. Beni yamba
şında görünce: 

- Ekmek yok, dedi. 
- Ekmek istemiyorum. Neden yok? 

Onu anlamak istiyorum. 
- Neden yok olacak! Biz her zaman 

ki kadar ekmek çıkardık. Fakat öteki 
semtin fırınında ekmek bitivermiş, hay 
di millet buraya ~üştü. Sonu elbet 
böyle olur. 

- Ötek fırında ekmek niye bitmiş? 
- Daha ötekinde tükenmiş te on -

dan ... 
- Daha ötekindeki kıtlığın sebebi? 
- Ne bilirim ben! 
- Şimdi ne olacak? 
- Fırın yanıyor. Ekmek çıkacak. 
Bu aralık kalabalığı dirsekliyerek 

le.ıgfilıa yanaşan şişman bir adam: 
- Baksana evlad, dedi, şu bizim sa

bah tenbihlediğimiz üç kilo ekmeği u
ıat ta gfdelim. 

- Ekmek yok Hacı baba. 
- Ekımk yok ne demek. Sabahle-

Yin dükkana giderken ben kendim ten
bnı etilin. Kendim ısmarladım. Yoksa 
ıa ltınız mı? 

- O da mı sual elbette sattık. 
- •Bunların sahibi var• demek yok 

lrıu? 

- Sen ne söylüyorsun Hacı baba, 
elinde ekmek parasile gelen müşteriye 
ben göz göre göre ekmek satmamağa 
kalkayım da senin güzel hatınn için 
dayak mı yiyeyim? 

* Sıyah yeldirmeli, ufak tefek bir ih
tiyar kadına torbasına dumanı üstün
de iki ekmek koyup fırından ayrılınca 
Paklaştırn. 

- Teyze sizin mahallede de ekmek 
kıtlığı var mı? 
-Var ya, 
- Neresi sizin mahalle? 
- Zeyrek. Düşün bir, Zeyrek neresi 

l<üçüpazar neresi?. İki gündür ekmek 
tavşan biz tazı olduk. O fırın senin, bu 
fırın benim, kovalamaca oynuyoruz. 
~ok şükür burada yetişebildim. 

* ' Fınna girdim. Tezgahın üstünde an-
cak 20 - 30 kilo ekmek var. Saat daha 
5• Esnafın dükkanını 1 de kapadığına, 
işçinin işinden gene o saatlerde çıktlğı
l'la göre burası da mahşer olmağa nam
ıet. 

Sordum: 

* Bu garip mtaleaya göre herhangi bir 
gün, herhangı bir sebeple, herhangi bir 
fırının tezgahlarında yüz kilo ekme
ğin boşalan yeri, Arkasında her mahal 
lede değişen yUze yakın vatandaşı da 
beraber sürükliyerek Eyüp Sultandan 
'Eminönüne ve Eminönünden Galata ta 
~ikiyle Mecidiyeköyüne kadar bütün 
Istanbul fırınlarını dolaşıyor. 

Gene bu müta1eaya göre İstanbulu 
semt semt mahalle mahalle dolaşan bu 
ekmek kıtlığına hepimiz : 

- 700 bin küsur nüfusluk bir şehir
de elbette arada bir yüz kilo ekmek ek 
sik çıkabilir. diye basit ve normal bir 
hadise gibi bakacağız. 

* Fakat işin gene bir esrarengiz tarafı 
\•ar. Bu noksan ne için daima buğday 
ve un fiyatlarının fırladığı zamana rast 
lar? Yoksa fırından fırına sıçrayan ve 
sıçrarken de arkasında yüze yakın va· 
tandaş sürükleyen cyüz ekmek noksan 
lığı» buğday piyasasını bu kadar ya
kından, henüz keşfedilmemiş bir şu
urla mı, takip ediyor? 

Kemal Tahir 

Artistlerin kazandıkları 
paralar ne oluyor? 

Amerikalı bir gazeteci büyük ıine • 
macılar ile büyük sinema artiıtleri hak
kında dikkate değer bir tetkik yapmı,
tır. 

Buna göre Amerikanın eski ainema 
kralı F oks müthit paralar kazandığı 
halde Amerika Maliyesine borçlu ol • 
duğu vergiyi verememekte imif. Gene 
büyük sinemacılardan Con Barimor 
bütün servetini kaybctmi~ ve be~ para
sız kalmıştır. 

Bunların zıddına olarak Creta Garbo 
bir film çevirmek istediği vakit 6 mil
yon frank bulabilecek bir mevkide i
mif. Fakat söylendiğine göre gelecek 

seneden itibaren onun da Holivuttaki 
mevkii düşecek imi~. 

Daha bir hayli kimseler hakkında 
tetkikatta bulunan gazeteci netice ola
rak şöyle mütalea yürütmektedir: 

Müthiş paralar kazanan artistlerden 
% 75 i fakir olarak ölmüşlerdir. Bir 

çokları da arkalarında bir çok borç bı
rakmışlardır. 

226 Kilo gelen genç kız 
Yugoslavyada küçük bir şehir olan 

Yakudinoda bir işcinin Saveta AngeJiç 

isminde 26 yaşındaki kızı 225 kilo a
ğırlığında imiş 1 

Saveta on altı yaşına kadar tabii su-

SON POSTA: 

Bir Yunan gazetesinin 
Hezeyanlarına ballın 1 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tirilmekte ise de, gelenler çiftçidir. İz
mir civarı göçmenlerle dolmuştur. 

Sayfa 11 

Milletler Cemiyetinin 
kararı işlerine gelmedi 

Aevcut nüfus ta artmamaktadır. Res (Baştarafı 1 inci sayfada) · Rüştü Aras bu sabah saat 11,45 d6 
mi istatistiğe göre bu sene doğum 2722 muhtelif anasırdan kandırabildikleri yanında Türkiyenin Paris büyük elç.l
ve ölüm 343o kişidir. Sefalet ölüm mik kısımlara silah tevzi etmektir. Küçük si Suad Davas olduğu halde Dış Ba
darını arttırmıştır. İzmirin iskanı hü- bir akalliyet teşkil ettikleri sahada an- karılığına giderek Hariciye Bakanı Del• 
kumeti fazla meşgul etmektedir. Fakat cak. silahla tutunabileceklerine kanı· o- b l 
bir şehrin canlı malzemesi o kadar ko· os i e görüşmüştür. Bu konuşmad.ıl: 
lay tedarik edilemez. lanlar timdi de bu gibi tedbirleri al- Vienot da hazır bulunmuştur. MiJlet-

Turist celbi için Kadifekalede yapıla maktadırlar. ler Cemiyeti konseyinin son miizake .. 
cak şeyler de suya düşmüş ve burası Cenevre 21 (A.A.) - Milletler relerine esas olan İskenderun hakkın .. 
memnu mıntaka haline konmuştur. Cemiyeti Sekreterliği, vaziyeti tetkik daki Türk - Fransız müzak~ 

İzmir bataklık haline gelmiş oldu- etmek üzere İskenderun Sancağına gi· releri bugün tekrar başlamıştır. Bu 
ğundan sıtma ve verem artmış ve hal- decek olan üç bitaraf müşahidin isim- noktai nazar taatilerinde hazır bulun• 
kın sefalet ve pisliği yüzünden lekeli lerini neşretmektedir: Bunlar, eski mak üzere F ransanın Türkiye büyüli 
hümma belde hastalığı haline gelmiş- Türk - Yunan muhtelit mubade]e ko- elçisi Ponsot da bu sabah Parise ge». 
tir. Görüştüğüm hekimler bu hakikati misyonu başkanı Norveçli Hans Hols- miştir. 
gizDl:_m~işlerdir.» tad, eski Ce1ebes valisi Holandalı J. Paris 21 .(A.A.) - Türkiye Dit 

un a ş.am bu yazıyi okuduktan son Ca p· d 1 · · K l 1 
ra telefonla !zm· Bel d' . . . ron ve ıya e albayı svıçrelı ar şleri Bakanının valdesi vefat etnUf 

ır e ıye reısını ara W , . 
yıp bulduk ve İzmirde misafir ve dost attewyl dır. olduğundan, Bakanın buradaki ika· 
memlekete mensup dü.şman gazeteci _ Komisyon 1 ikincikanundan evvel meti esnasında yapılacak olan remıf 
nin sözlerine ne diyeceğini sorduk. lskenderuna varmış olacaktır. kabuller asgari hadde indirilmiştir. 
Behçet Salih Uz dedi ki: Pariste Konutmalar Delbos yarın Dış lş1eri Bakanlığınr 

- B~ yazı baştan başa garaz mahsu- Paris 21 (A.A.) - Dün gece Pa- da Rüştü Aras şerefine hususi bir öği. 
lüdür. Izmire düşman birtakım şahıs- rıse gelen Türkiye Hariciye Vekili le ziyafeti verecektir. 
lar tarafından uydurulduğu muhakkak ·•·---------
tır. Bir kere İzmir belediyesi fakir de
ğildir. Bunu ileride size göndereceğim 
bir yazıda rakamlarla isbat edeceğim. 
Nüfusu da her gün artmaktadır. İzmi
re getirilen göç.menler ise, İıınir ve ci
varında faaliyetin artmasında 8mil ol· 
muşlardır. Gazetenin ortaya attığı do
ğum ve ölüm rakamları da başından 
sonuna kadar yanlış tamamen hayal 
mahsulüdür. Bunu g;ne rakamlarla tes 
bit edeceğim. 

Turist celbi için Kad.ifekalede yapı
lacak şeyler de - Yunanlı muhabir e
fendinin söylediği giıbi • suya düşme
miştir. Zaten böyle bir iddiayı ileri sü
rerken gösterilen sebep te gülünçtür. 

Sonra bu muhabirin İzmir bataklık 
hale geldiği için sıtma ve veremin art
tığı, şehrin sefalet ve pislik yüzünden 
lekeli hümma istilasına uğradığı yolun 
da savurduğu hezeyanlara da gülmek 
lazımgelir. İzmirde salgın halinde hiç 
bir hastalık yoktur. Bilakis güzel İz
mir tam ve umumt bir sıhhat içindedir. 
Halk fevkalade neşelidir. Şehir, son 
bayramını diğer memleketler gibi neşe 
içinde geçirmiştir.• 

Bulgaristan, 
ltalyadan tayyare 
Satın alıyor 
Sofyadan bildirildiğine göre Bulgar 

hükfımeti İtalyadan tayyareler satın 
almaya başlamıştır. İlk olarak her 
biri üç ton ağırlığında iki bombardı
man tayyaresi satın alınmıştır. Bu tay 
yareler ayın 18 inci günü Seıldnik yo
liyle ve İtalyan tayyarecilerinden D. 
Bernardinin riyasetindeki bir heyet va 
sıtasile Sofyaya getirilmiş, hudutta 3 
Bulgar pilotu tarafından karşılanmış -
tır. 

Sofyada Bernardinin şerefine bir zi
yafet verilmiş, bu ziyafette Bernardi 
bir nutuk söylemiş: 

- Ben Bulgaryayı adeta kendi vata 
nım gfüi seviyorum. Zaten Bulgarlarla 
İtalyanlar için bir vatan ayrılığı mev
zuu bahsolamaz, Bulgar Kraliçesi İtal
yan Kralının kızıdır.» demiştir. 

Bernardi yakında ayni tipte .ıf bom
bardıman tayyaresi daha getirileceği
ni söylemiştir. 

Madam Simpson 
lstanbulda mı? 

Sancaktaki son Türk polisleri de 
vazifelerinden uzaklaşhrıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ri Hataydaki Türklerin bir ekalliyet
ten ibaret olduğu ve buradaki Türk-
lerin Toroslann şimaline mübadele su 
retile yerleştirilmelerini teklif etmek
tedirler. Hatay Türkleri, Türk mınta
kasında 40 asırdan beri yaşayan ve bu

len malıimata g~" • Kanunuevvel hl 
<lisesinde Hatayda ölen ilk iki genem 
İstikJal şehitleri olarak anılması ve bu 
gençlerlıi namına, Hatayda abide ya· 
pılması kararlaşmıştır. 

rada nüfus ekseriyeti de bulunan bir 
millettir. Tarihi ile, an'anesile, coğrafi 
lsimlerile ve bütün kültürü ile blr J d. z ıvaca mani olan rüya 
Türk mıntakası olan Hatayın sahibi 

Hataylılar, şimdiden yapılacak bu &.o 
bide için lazım gelen parayı aralarındc 
tolamaktadırlar. 

biz Türkler, belli olan bir maksada ma Bavyeranın Leazak kuahaamda ae
tuf bu talepleri tiddetle red ve protesto çen salı günü Miller namında birisin.JI& 
ederiz. Biz kendi öı Topraklarımızda nikahı kıyılacakmış. Gelin ile bii'tüa 
kalarak istiklAlimizi kendi ku'vvetimiz davetliler kiliseye geldikleri ha.ide g6 • 

le korumak istediğimizi cihana bir ke- vey görünmemiş. Aradan bir saat ka. 
re daha bildiririz.• dar bir vakit geçtikten ıonra bala p. 

Ermeni ve Alevilere silah dağıtılıynr rünmiyen MilJer'i aramağa çıkmışlar. 

Hama, 21 (Hususi) - Sancakta muh 
telif unsurların arasını açmak ve bun 
lan biribirine .düŞ'iirmek siyaseti de· 
vam etmektedir. Alınan yeni haberler 
bunu teyit edecek mahiyettedir. Dü
ver köyündeki Alevilere yeniden 15, 

Harbiye Alevilerine 20 silah verilmi~
tir. Sancakta otoriter idarenin himaye 
gerdesi olan eşkiya çetesi reisi Koço ve 
adamlarına da silah tevziatı devam e-

diyor. 

Türk polis ve jandarmalar vazifelerin

den uıaklaştınldı 

Uzikiye, 21 (Hususi) - Antakya po 
lis teşkilAtında en son Türk polislerini 
teşkil eden dört kişi çıkarılarak yerle
rine Alevt polisler ikame edilmiştir. Ha 
len Antakyada bir tek Türk polis kal
mamıştır. Kaldırılan Türk polislerinin 

isimleri şunlardır: 

Şevket, Rauf, Osman, Sadık. Diğer 
taraftan Türk jandarmaları da kaldırı 
larak yerlerine Alevi ve Ermeni jan
<iarmalar gönderilmektedir. 

Hapishanelerde inleyen vatandaşlan -

mızın isimleri 

Arayıcılardan gelinin kardeşi d<>i • 

ruca damadın evine gitmişler, Miller't 

uykuda bulmu~lar ve uyandırarak h• 
men kalkıp kiliseye gelmesini söylemif' 
ler. 

Fakat Miller çok fena bir rüya gör 
düğünü ileriye sürerek kiliseye gitmek
ten imtina ettiği gibi yatağından gec., 
lik elbisesile fırlayıp koşmağa başla • 
mıştır. Bu sırada kiliscs:le yangın çık
mış, gelin ile davetliler de kaçrnağa 
mecbur kalmışlardır. .... ..................................... ._ .......... ._ 

BULMACA 
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Soldan sata: 

- Ekmek buhranı varmış doğru 
ıtıu? rette inkişaf ettikten sonra birdenbire (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Lazikiye, 21 (Hususi) - Antakyada ı - Kahve içtiğimiz kap, IAf. 2 - Bü .. 

son hadiseler münasebetile tevkif edi- yük, baş. 3 - Hafif yürüyen at. 4 - Bir ye .. 
rimtz \•uruldu~ zaman çıkardığımız su, - Hayır bayım, buhran falan yok. 

- Buğday fiyatları fırlamış diye duy 
duk. 

- Bak bu doğru. Fiyatlar fırladı. Un 
Pahalılaştı. Narh kurtarmıyor. 

- Şu halde siz ekmeği az mı çıkan
) orsunuz? 

- Ne münasebet?. 
- Ne münasebeti var mı? İşte mal 

~ydanda. Saat daha beş olmadan tez
Kahta :30 kilo ekmek kalm~1 millet ak
lanı üstü üşüşünce bu kadarcık şey ye
le-r mi? 

t - Yetmez ama, fırın hazır, üç çey
t>lt 8onra ekmek çıkacak. 
- Günde kaç ekmek çıkarır sizin fı

tı11? 

- ~ağı yukarı iki bin. 
- Bugün gene iki bin mi çıkaracak 

ıın1z? 

ve hala fennen sebebi ~laşılamıyacak Misis Simpsona müracaat ederek, A
bir şekilde o kadar şişmanlamağa baş- merikanın büyük .,ehirlcrinde konfe
lamış ki kendisi bile 90kağa çıkmak _ ranslar vermesi~i teklif etmiştir. 
tan utanmağa başlamıştır. Saveta on Sendika, her konferans için Ma-

sene evinden dışarıya çıkmamıftır. Fa
kat şişmanlık arttıkca ittihaaı da o nis-

bette arttığından İfci babanın kazandı
ğı para yalnız fİşman kızının gıdasına 
bile kifayet etmemeğe başlam1' ve ni· 
hayet Savetanın halka teşhiri neticesi 
kazanılacak para ile beslenmesine ka -
rar verilmiştir. 

Savetanın sokağa çıkarılması da bir 
mesele olmuştur. Şişman kızın aoka.k 
kapısından sığması kahil olmadıiı için 
getirilen ustalar vasıta.sile bir duvar 
yıktırılmış, bundan ıonra kız evden 
çıkarılmıştır. 

dam Simpsona on bin dolar teklif et-
miştir. 

Tahliller gunu gunune yapılacak 
Kimyevi bir tahavvül neticesinde 

terkibini değiştirmek ihtimali olan 
maddeler, belediye kimyahanesinde 
günü gününe tahlil edilecektir. 

Ayni zamanda tahlil neticesini 
müş'ir rapor da gene o gijn tanzim o
lunacak ve şayet hu hususta bir teah
hür vukua gelmişse yani tahlil kimye
vi raporu sonra verilmişse buna tahliJ 
tarihi ilftve edilecektir. 

len ve hapishanelerde yatmakta olan kl be b dlx.tmı 1n-·-• 5 yeme e ra er ye "' z \Uou.uuu şey. -
Türklerin adları şunlardır: Fransız sayfiye şehirlerinden biridir, dair. 
Abd~ani Fahri, Sabit Fazıl, Abdul 6 - Dlş çıkmak. '1 - Aletler, nota, vasi ma

lah, Mustafa, Uçman zade Halil, Uç • nasına kullandığımız iki harfil blr kelime. 
man zade Seyfi, Kasap Mustafa, 8 - Su kaWma.mış, nota. 9 - Çevik, A .. 

Mustafa, Ahmet Halef, hamal Ha- nadolunun iptida! arabası. ıo - Davul seti, 

mit, Recep Şamil, Kazım Nihat, Emin sız manasına gelir. 
Mürteza, Ali Silici, K~ap Ahmet, Ce- Yukarıdan aşatıya: 
lll Boşnak, Hüsnü Abdurrahman, İb-
rahim Hamali, Sabit Hüsnü, Sül~y - 1 - Ekmek pl§irllen yer, birler. 2 - Alla-
man Fehmi, Hafit, Nuh zade Rifat, şo- ha ait, cübbenin kısası. 3 - Tufanda ismi 
för Salahattin, Kartal Mehmet, Met\ - geçen peygamber, Sovyet Rusyanın t"'tkta -

törü. 4 - Rabıt edatı, eski. 5 - A~n. nida. 
met Kebapçı, Süleyman Dirik, ma-

R
.. ·· B d T S - Kokulu şeker, kırmızı, rabıt edatı. 7 -

rangoz Mehmet, uştu ey za e a- od 8 Bl ç ..... u b 
Vapurlıınn nsı. - r u..ves e aşı -

bir. 
lstikl&l şahitleri için bir abide 

yapılıyor 

mızda olur, eski arap harflerinden biri, A
dalar denizinin yeni ismi. 9 - "Ozerlndc ul
ra§Dlak tabirinin transızcası. 10 - Aşıla -

Ankara, 2 ı (Hususi) - Buraya ge- mat ,gerek. 



SON POSTA 8iaiN: •• han 2Z 

Hayatı ucuzlatma 1265 Kilometreden 337 
tedbiri eri kilometreye hat • 

ınen 

Kendilerine ait olmıyan 
bir evi terhin etmişler . 

(8-ftarafı l ind ayfaüJ 
,da mühim ve faydalı neticeler verece- (Bqtarafı 7 iDcl .,tada) - 1932 de, «Şark DemirJoLn ir 
,ğine şüphe yoktur. Gene sükut. Gene aeaiz bir ıorau. letici kumpanyaırn hali taa&,e,e sir-

Kamutayü dün İatihlAk v~ Se11iz bir tasdik. Ve devam: eli. Ve «Şark Demiryollan Türk ano-
tenzill hakkında konuşuldu - Türkiyede ilk inta edilen tren yo- nim tirketi)) te,ekkül etti. Ba sün ile 

Ankara, 21 (Hususi) - Kamutayın lu, fzmir - Aydın arasındaki 130 kilo- hükGmet, bu tirketten, Türk uaziıin
Şimdi Ağırceza mahkemesi huzurunda bu büyük bugünkü toplantısında Siirt Say lavı metrelik hattır. Bu hattın İnf8 tarihi de bulunan bu 337 kilometrelik hat ü-

" f ti • · h b • J "1ahmut Soydanla Kocaeli saylavı Ge- 1866 dır zerindeki bütün haldan, alta milyon 
man e ennın. esa ını verıyor ar neral Ziya Nurinin vefatlarına dair Gene. sükut .. gene se .. iz bir ıoriU. liraya satın almıt bulunuyorl 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir rif Cimc.ozl~ beraber geldiğini ve ora· ,Başveka~.et tezkeresi o~~, hltır~- Selliz bir tasdik. Genif bir nefeı ve _ Güle güle kullan11n... Bittabi, 
sahtekarlık davasına başlanmıştır· da kendılerıne· ,larına hurmet olarak bır dakika ayaga d d'" !L• • k t _..ı_..:lan __ L:~ · · k k lm evam: ıger uu tır e sennaycaar -...eur 

Maznunlar Şerif Cimcoz ve Zeki Şerif namında birisi Abdülhakim · al ılınış ve susu uştur. _Satın alınan bu hatta ilk imtiyaz diler deg"il mi} 
· · d 'k' k · d Ş'k" · Se · · k"I · · ·ıe · .. k Bundan sonra da Uıia saylavı Ali 

Hısmı.n. e ıVı L,?lm~syoncu lur. dı ayAe~ı )Ji>'~aı6n()()()ın vl~ a eti~ı ık ra ı~rerde d'~~: 'saip Ursavaşın beraetine dair olan Baş Baron Hirte verilmitti. Fakat sonra, Komi~erin nedense, kar,ıhk..z bı· 
arıcı~e e&a ~tı memur arın an o- aıu . . ıraya ı~te etmıf e ıgını vekalet tezkeresi okunmuştur. Bu sıra bazı ahvalden dolayı, Baron Hirt im· raktığı bu sorgunun cevabını da beı; 

dülhalcım Senaı namına avukatı iste- v~ Şerı~ın bu~u tıd~le reddedere~ 'da Ali Saip te Meclise gelmiş ve arka tiyaz sahipliğinden iakat edildi. Ve 8 • vereyim: 
pandır. böyle hır keyfıyet v~kise .~unt taki· ,sıralarda yer almıştır. lelade bir mültezim sıfatile bu demir- - Elbette! 

M~hkem~e okunan ev~ak~an. an· bat yapılmasını teklıf ettıgını: ~atma-, İçti.mai muavenet umum müdürü yolJarını, hükumet hesabına inşaya Komisere bir sual daha eonıcak ol· 
la9ıldıgına gore Fatma Lebrız ısmındc nın da hayretten bayılacak gıbı oldu- Faik münhal olan Şllrayi Devlet azalı· memur edildi. Bu şekilde inşasına bat- dum: 
bir kadın üveyi oğlu Abdülhakim Se- ğunu söylemiştir. ,ğına seçilmiş, Sümer Bankın sermaye- lanan hatlar 1878 de ikmal olundu. _Yetmez mi bu kadar ceftP) de-
naiye emlakini ölünceye kadar bakma Şerif Cimcoz buna cevaben: fpo- sine 3,S milyon. ilive edilmesine da~ Ve tulü ıı.m~misi 1265 kilometreden eli. iki gazete ıütunu pek alldolar bun· 
••rtile ferağ etmittir. tek muamelesinin tekemmül edebil- olan kanun ~ayiha~ı . ile. Tahranda hır ibaret kaldı. ' larla. Bunları diğer gazeteler aJamadı· 

Zeki keruhsine mefruğla Abdülha· mesi için emlakini şartla ferağ etmit o- .s~farethane ~1• 1~ ıcap eden tah- Gene sükut ... Gene seniz bir ıor- lar. Bütün arkadatlannızı atlattınız. 
le.' Se · ek O k"d l F d k"l eli'"' • b sısat kabul edılmiştır 
b~~ . naı n~mdınıŞe ~ferCe~ s u ar anbe ~~~anınk ka vef' a ~t dver hgıbenı, d u ' Dahili istihlak V~i kanununa ek gu. Seaıiz biT ta.selik. Genit bir nefeı Daha ne istiyorsunu'7..) 
ırmcı notenn e rı ımcoz namı· se pıe ıpote ey ıyetın en a r ar k (G) 1.,.- d ..... 1 . ve devam· Oradan ayrılırken aiz okuyucula• 

h .. b' Let • ld .. h . d ha l anunun uuasınm egıştırı mesı- · • 
na ususı ır veıuuetname tanzım et• o ugunu, ayretın en yı maaı 't ııı.yih d Kam ta .. zak _ in-at bittikten ıonra «Şark ~ rımın insafınıza sığınmaya karat ver· · · · bah 1 .. il . .. ne aı u a a u yın mu ere ~ , 
tırmıştı.r. . .. m~vz.?u so amıyacagını erı sur· ettiği kanunlar arasında bulun.makta miryolları işletici k.umpanyaarn namı mit bulunuyordum . 
. . Şerıf Cimco~ .bu vekaletnameye muftur. Ve avukatın ... ~zı aylar Fat- idi. Maden istihsalitında sarfedilen e- altında bir şirket kuruldu. Bu hatlarm Görüyorsunuz ya) Size buan en 
ıstı.naden b~ e?'1lakı do~tor M~hmet maya 185 .k~rut verdıgını, bakma .. ~r: lektrik, made.~er~ istihsal masraflan işletilmesini taahhüt etti. Şirket, muh- özlü malumatı, hazan yüzde J6z ha
Ah Dermana ıpotek edıp 6000 lı~a al- tına ademı rıayetten dolayı emlikını üzerinde büyük hır tesir ya.,makta ol· telif ahval dolayısile, elindeki hatların kikatı bulabilmek için, kapı kap, m~· 
mıştır. Mehmet Ali Derman da bılaha- geri almak için F atmanın birinci hu- m~ına binaen ve kömürlerimizin aza bazı kısımlarından mahrum kaldı. halle mahalle, hatta memleket memle
ra. i~teğ.i ... halıcı Me~mede fe~ai et· ~ukta ikamei dava ettiğini söylemit- ~ derecede ucuza ~l ediler~k rak~p Harbi umumiden ıonra, firketin elin- ket dolaşmaktan çekinmeyen pzete
mıştır. Bılahara vekaletnamenın sah- tır. ~ı!asalarda tutunabilmelerin~ temın deki hatların uzunluğu 337 kilometreyi ci, hala, «sütun doldurmak» pyretinİ 
te olduğu anla9ılmıt ve it Abdülha- Zeki de Fatmanın yeğeni olduğu· ıçm maden ocaklannda sarfedılen elek . d "d b' ahlAk ... yılıvor 

t · .. · · t 'hlik esmind af uI geçmıyor u. gu en ır m u - , • ltim Senainin ihbarı üzerine ad':iyeye nu söylemif, Şerifin sözlerini teyit et- ngın ıs.~ r . en mu .. tut • B f "'zü komiser aldı. Naci s.dahh 
aksetmiştir. miştir. n:ıasını gozete~. bu IAylıanın muzakere c=:=u===ıe=e=r=a=o===---=-·==-===============----==-

K . k b' 'k Şah"tl d N 11 h H" . sı esnasında soz alan Kemal (Maraş) b d L_IL_ ararnamenın o unması ıttı ten ı er en uru a ve uaeyın 1 kt "kl . 1. an . .. 1 . ~inden muaf tutulınalannı istemiş ve nacağını ve u ara a gene 1H11U11 za· . . . l d''" . . e e rı e ı.ş ıyen s aıyı muessese erı- . . l 
sonra maznunlardan Şerıf: dınlenmış er, ıger şahitler gelmemıf· nin vermekte olduklar 1 kt 'k . t'h- bu maksatla da bır de takrir vemuş- ruri ihtiyaçlarından biıi olan petro 

- Fatma Lebriz benim büyük val- lerdir. Muhakeme bu tahitlerin celbi ,lak resmine mukabil b~~~lar~ü~~~r ,tir. . üzerindeki verginin de mühim tenzı1l-
de?'1dir. O;e!i. oğlu Abdül~kim 5e_:- için bafka güne bırakılmıtbr. .rik müesseselerin böyle bir vergi mü- Maliy.e. Vekıli. Fu~ ~alı k~m~r ta tabi tutulacağını bildimı!ftir· 
naıye emlak.inı bakmak 9artıle ferağ • .kellefiyetine tabi bulunmadıklarını ve ocakları ıçm teklıf edilmıt olan 11tı• Bu izahattan sonra taknr okunarak 
etmişti. Fakat Abdülhakim Senai f&J'- Bır celsede başlayıp .bu yüzden ik taraf arasında tabit ola· naiyetin sebeplerini işaret ederek di- kabul edilmit ve madde encümene ıe-
ta riayet etmedi. Ve kadın sefalete • rak husule gelen maliyet fiyatı farkı- ğer sanayi müesseselerinin vaziyetinin ri verilmittir. • 
düştü. Bu kadına ben baktım. Büyük bıten dava .n~ elektri~le işliyen müesseseler aley de gözden uzak tutulmadığını ve on- Kamutay çartamba günü toplan~ 
annemi sefaletten kurtarmak için em- ,hınde oldugunu kaydederek sanayi mü lara da bu muafiyeti temin edecek o- caktır. 
l&kini ipotek etmeii d6tündük. Arka- N• l ğ be • • • esseselerinin de elektrik istihlik vergi- lan kanun layihasının bu devrede mec- V _; BülbütGn Kaldınllıak •? 

ışan ısının a a yısını vu- --.................. . ........ __ -·· 
daşım Zeki Ankaraya gidip Abdülha- A . . ed' b ki k "ld" .. .. lise verileceğini, maliye vekaletinin Maliye Vekilinin beyanabndıı.• ça-
kimden bir vekaletname almak üzere ran Jı 18 yıl hapıs yatacak m Soı ıçaahak'vuk rara 0

1 
urmkauftur. sanayiimizin inkişafı için elinden gelen karılan manaya göre yapdaıcak olan 

de 1..1 o .. be . . D"" w ahk . d b" n t ı atın açı mail rarı ve h f d '-~ 1 w w k 1 ind '--"--ev: n ayrııaı. ç gun ıonra nım ı- un agır ceza m emeıın e ır 1 k d M .. er e aıusr ıgı yaptıgı ve yapma ta tadilat sanayi müessese er e &11111111•• 
. O k'"clar . d . . d .. t' ba] rapor ar o un u. aznuna soz d d ...... I . . k k k . .. • d _, __ _ 

çın s u noterın en reaen tanzım cınayet avaaının ruye ıne f anffiJft 'ld' HJ!>..ı• ... af . h' evam e ecegını soy emıftir. lan ele tri uvvetı uzenn en awuaD 
_..ı·1 . b' k"l .,_ leli V . l ed d .. . 'dd' .. verı ı. aaıaeyı ıtır ettı. Şa ıt- M l' V k'l' . b ~--L- .. • il l .J:x.- • ~!L 
cql mı' ır ve a etname ııe ge . e- aynı ce s e av•mn ruyetı, ı ıa, mu- I d' l d' 'ddia k a ıye e ı ının u ~tı uzen- istihlak vergisi· e petro ve~ •u11• 
lcAletnamenin niçin Ankara noterinde dafaa yapılmıt ve karar· teOıim olun- Aerh ıedn ~~ ı. 1 

•• ld~~rda~~. n,':az~uledinu? ne Kemal (Maraş) takririni pri almıt- lak maddeleri üzerindeki vervi)erin e-
k l dı .. d Ban Ce 1.. h k I . k m ı &aaten o u ugunu soy , . I . . tihdaf _..___ı.. çı arı ma gını sor um. a Qeva- muştur. za uıu u mu a eme erı a- la d l . d' tır. sAsb indırme en ıı ~teı 

ben: Abdülhakim Senainin kendisile nunumuzun esas prensibine uygun o- cez~~~rı ma~m ıı~~ ı. ··zak ed Ziya Gevher Etili - Çanakkale· ka- o~. Söylendiğine göre veqİDİD heJ 
beraber büyük annemin elini öpüp lan bu keyfiyet çok ender tatbik olu- k eme 

1~.w ır. z;u ebr' eln nunun bir maddesinin bir fıkrası tadil men hemen klmilen Jiivı mabrrer-
kendisini affettirmek üzere lstanbula uabilen ideal bir neticedir. ~o°..ra darar~. t~ Tsettı: u~ 18 hıt 0

: edilirken ayni madde içinde, hastane- dir. 
geldiğini, fakat lstanbula gelince fik- Maznun 26 yaşında Malatyalı, Tah- ug~n an ·ı~ın sene agır apsı- Ierle mekteplerin ve c:larüllcezenin i .. 
rinden cayarak Üsküdar noterinde ve- takalede Kundakçı hanında oturan, ne arar ~erı 1

•• • • tihlik edecekleri elektrik vergisinin Sahte müddeiumumi 
kaletnameyi verip Ankaraya avdet et- hamal Alidir. Bundan bet ay evvel Yem hAkım muavmlerı kaldırılmamış olmasındaki minayı an- Dün bir adam kendiaine Adana 
tiğini söyledi. T ahtakalecle oturan Ahmedin kız kar- Anadokıya tayin olunan hakim lıyamadığını söyliyerek izahat iatemit müddeiumumisi süsünü verenık Bey-

Ben hu vekaletnameye istinaden deşi Ay,e ile nipnlanıriıt ve bu evlen- muavinleri yavq yavat vazifelerine ve riyasete, bu müeaseıelerin de 11yni oğlunda bir umumhaneden para ver-
emliki İpotek ettim demiftir. me ümidile 100 lira kadar masraf et- hareket etmektedirler. Dün İzmit ha- suretle muaf tutulmasını iıteyen bir medcn çıkmak iıtcmif~ it polile abr 

Bu sırada müşteki vekili aöz almıt. miş fakat nüfus kağıdı olmadığı için kim muavini Güzide, Adapazarı icra takrir vermiştir. dince bu adamın sahte hüviyet kulla-
iki aenedenberi Abdülhakim Senainin evlenme iti gecikmit, Ahmet te Ay,e- memuru Hikmet, Adana hakim mua- Maliye Vekili Fuad Ağralı, ileri nan biri olduğu anlatılmıfbr. Aal İl" 
vekili olduğunu, her ay Fatma Lebrize yi bir ba,kaıile nif8Dlayarak Alinin vini Firdevs vazifelerine hareket et- sürülen müesseseler muafiyetleri me- minin Ahmet okluğunu aöyie,ıen bu 
makbuz mukabili 20 • 25 lira verdiği- parasını iade etmi9tir. Bundan müte- mişler ve İstanbul hakimlerinden bir selesinin teklif edilmek üzere bulunan adam hakkında zabıtaca tablribt ya· 
ni, en son Fatmanın yazıhanesine Şe- eısir olan Ali 5 tetrini evvel günü Ah- grup tarafından tetyi olunmutlardır. kanun layihasında nazan dikkate alı- pılmaktadır. 

Artık göz yqı yok Mualla.. her zaman - Size ne oluyor efendim) Uma - Becliadan ... 
güleceksin. rım ki mektublarımı kontrol etmek - Eveti 

- Her zaman güleceğim Ekrem ... niyetinde değilsiniz. - Ne diyor) 
Fakat bugünler aaadetimin tafkınlığın4 - Şakayı bırak Muall&; kimden tU - Battan başa çılaın saadet ekle• 
dan ağlıyorum. Öyle mea'udum ki bile- mektub? ri ... Vaktin varsa bazı parçalaruu o'" 
mezsin... Ekremin alnı bulutlanmıttı. kuyayım da dinle! 

- Ben de çok bahtiyarım. Daha üç - Söylemiyeceğim. - Vaktin varsa da aöı mi) Fabl 
günümüz kaldı.. cuma sabahı senin - Bu mektubun kimden geldiğini buraya biriıi gelir diye korbyonuo• 
cevabını işittikten sonra artık sana söyle, üzme beni.. Haydi sen benim odama gell Ben ma• 

• Yazanı Muazzez Tahaln Berkand 

- Bugün mahzunsun, neden aca • ıönmeainden korkuyorum. «benim» diyebileceğim; seni göğsü .. - Özkandan.. samın batına «Bay Taylan» mevkiin• 
ba ~ Ekremin katları çatıldı.. yuzu en mün üzerinde daha kuvvetle ııkabile • - Özkandan mı? otururum, sen de kartımdaki memlede 

- Mahzun değilim Ekrem .. fakat fırtınalı zamanlarına mahsuı sert ve ceğtm. Mualla bu ismi söyler söylemez yap- <<Bayan Dalmen» olursun. 
korkuyorum. azimkir manasını buldu. Mualla işaret parmağını dudakları- tığı şakaya pişman olmuftU. Ekremin Gülerek bakıttılar .• ikisinin de JÜS" 

- Korkuyor musun? Neden kor • - Artık hiç bir kuvvet bizim saade4 nın üzerine koyarak ona.: hemen kaşları çatılmış, ykü gerginlet- lerinde sevinç ve net•e vardı. 
kuyorsun? timizi söndüremez Mualla . . . Ölümden - Sus! dedi. miş, dudakları hiddetle titremeğe bat- Bedianın mektubu uzun, uzan bit 

Ekrem yerinden kalkmış, meraklı ve başka hiç bir şey bizi ayıramaz, buna Ekrem bu emri veren parmağı du- lamıştı. saadet destanı idi ve ,a.yle bqhyor ' 
telişlı gözlerle genç kıza bakarak elle- inan .. buna inandığını istiyorum; an • daklarına götürmüş, küçük, fasılalı ö- - Şaka ettim canım, Özkan bana du: 
rini tutmuftu. lıyor musun) pücüklerle öpmeğe başlamıştı. ne diye mektub yazsını «Teyzeciğim, 

- Söyle, neden korkuyorsun? Hal· Kesik, sönük bir gülüt genç kızın - Susuyorum itte ... Fakat bu haf- - Bilir miyim ben} «Dünyada hakiki saadet yokturfl> 
buki dün ne kadar şen .. ne kadar mes'· dudaklarında yanıp söndü. ta ne kadar uzun 1 - Demek bütün söylediklerime rağ- «diyen kara düşllnceli, hasta ruhlu kiırr 
uddun ! - Anlıyorum ve inanıyorum Ek • Bunu söylerken halinde öyle çocuk- men hala onunla benim aramda bir ro- «aeler gelsinler de bizi görsünler. Bell 

- Belki de bu gece fena bir rüya reın. ca bir üzüntü ve içli bir acı vardı ki man geçtiğine inanmakta israr ediyor- «yaşadığım bugünleri anlatmak içilı 
gördüm. - Öyle ise yüzüme bak .. gözlerinin Mualla dayanamadan kollarını onun sun. <<Mes'udum» sözünü kafi görmüyo • 

Alay ediyor gibi ona bakıyordu. neş'e ile güldüiünü bana göster ... Ha- boynuna doladı ve ilk defa olarak, bi- - Sana inanıyorum Mualla; fakat «tum, bundan çok daha kunetli bit 
- Şaka etme Mualla, ciddi şeyler • yır, dur. kirpi.itlerinin üzerinde bir lerek ve isteyerek dudaklarım Ekremin sana aid her teYi kıskanıyorum. «kelime bulmak istiyorum; fakat ne 

.. l• :len konuşurken alay eden sesine ta - damla yaş kalmıf, onu dudaklarımla yanan nefesine yaklafttrarak gözlr.ri· Yaklatmış .. genç kızın masanın üze- «Feridun ne de ben edebiyat ft fiJf 
hammül edemiyorum; söyle, neden kurulayım. ni kapadı. rine koyarak elile okumasını işaret et• <<uğrafmadığımız için bu yeni kefiıoe" 
korkuyorsun yavrum? Şimdi yüzüme bak; işte gözlerin ve * tiği zarfı almıftı. ((yi, bir çok, bir çok aradığumz halde 

- Bu yatadığımız günler çok gü • dudakların gülüyor, bütün yüzün ço- - Bu mektub kimden> Okumaia Hemen gözlerinde ,efkat ve sevinç «bulamıyoruz. Onu senin baJdaiuP11 

zel.. r "k mes'ud saatlerle dolu ... Bulcuk nq'eıini buldu değil mi? Seni gü- o kadar dalm191m ki bpadan girdiğimi parladı: «ne kadar isterdim aevsiJi MuDI 
saati in geçmesinden, bu ıaadetin 

1 
)erken öyle eeviyorunı ki bilemezsin. j bile duymadan. - Mektub Floranaadan bal Demek (A,,,_ -· 
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(Af<LIK iJLKf flNDE 
IJitı TOtıK ZARiTi 

iKiNCi KISfl\I A. R. Yazan : Celal Cengiz 
Maşa annesine yazdığı bir mektupta Cemilden 
bahsederken şöyle demişti : " Hiç kimsenin elini 
sürmeğe cesaret edemiyeceği şeyleri kJnpparçahyor 
lakin etleri kurumuyor, şimdi ona eskisinden daha 

Kral Nabo emretti: "Beklanın evinde 
bir Sumerli kadın varmış, onu buraya 

kaçırarak getireceks · n ! ,, 
kuvvetli bağlarla merbutum ,, 

Cemil; arkasında yatan Maşanın, teneffüs ederiz... Eğer İ!tersen, anne
derin derin içini çektiğini hissetmişti. ne orada b ir mektub yazarsın. Hem, 
Gözlerini açmadan ve vücudüqü de mektub da biraz ~irine o1ur ... Söyle Kral Naha, Tunç.ayın sözlerine kızmııh. " Sen nasıl bir ka~n ki, l:aç ve tahb 

bütün dünyanın gözünü kamaşbran Suı arayında hala öyle bir baldırı çıplağı 
düşünüyorsun? Sen bumdan, benim yanım n amk hiç bir tarafa gidemezsin! " 

lupırdatmadan seslenmişti : bakalım; ne dersin, bu işe ... 
- Uyumadın mı, Maşa?. - Madem ki siz böyle düşünüyor· 
- Hayır. sunuz .. böyle olsun. 

-Ni9n uyumuyorsun? - Br_avo, Maşa... Sen, 'hakikaten --Siz benim işime kanşmayınl E- için, Bek1nn'm başkalarını nası1 koru·]1anmı' bir çifti birbirinden neden ayır 
- Uyuyamıyorum. , ç_ok. temız. ve çok uysal bir kaihe ma- 1inizde bir ~eywmsa., ona ~ak bulup Yabikcciine .akıl erclirememi,tl. Hassa C!mız? Sizin gıbi ulu 4cınık1ara (1} J#' 
- Rahatsız mısın}·· iıksın getirecek bir kuvvete sahih iseniz, söy- .zabitlcr.iııdcu -b.irine eımetti: rafır mı bir kadını efinden ayırmak . .1 
- Başım ağrıyor. - Artık, kalkabilir miyim... leyin ı - İnci taciri Bek1an'ın evinde güzel N lb T d 00 1 lu bit 
- Akşam, çok rahatsızdın. Beni, - Evet .. artık, kalkabilirsin. Sihir'bazlar 'hep bir ağızaan: bir Sumerli kadın varmıf. Onukimi!eye aha 

0

1
' ':nçay an y ~ al ~ı rııJJ 

·· 1 k kuttun ki * B •. :.ı ,_ -cev a acagını ummuyo u. ' a 
oy e or · · · - ize Ü~ gan ınüh1et veriniz .. aÜ· :sezdirmeden ka~:rıp buraya getirece~- t ak T çayın yüzüne baktı: 

- A nnene neler yazdıl'\, Maşa?. şüne1iml sini ça ar un 
- Galiba, fazla şarab içmeye alışık - Sizden bahsettim. Diye cevab verdiler. * _ Bana bugüne kadar bir erkek bilı 

Heğilsin? .: . - Benim,~ neyim~:n b .. ahsett~n... Nabo üç gün sihır'bazlma mJ.hlet Tunçay Suz sarayında böyle can eıkı~ı .sözler söy1eme~e ce: 
- İ çerım, amma .. galıba, akşam çok - Fevkalade.. harıkulaae, hır a - vermi1li. . _ 17 •• •• •• • ... saret edememıştll'. Sen nasıl hır ka 

fazla içmişim. dam .. Cenabıhak ona öyle müstesna O ıgün :verilen mühlet bitiyoTau. tBır bogaııın, lı.:uçucük. bu cey'lAnı clmsın ki, t:ıç ve tahtı bütün dünyanıtl 
- Kabahat, bende oldu. Ben içir • bir kuvvet vermiıı ki, hiç kimsenin söy- Sihirbazlar sarayda oplanclılar .f avlaması !lle kı:.dar k~1ay ~e; Suz ba- .gözünü kama{ltıran Suz sarayında JJ• 

dim. Onun için rahatsızlığından da çok iiyemiyeceği şeyleri söy]üy.or; fa'kat _Krala ıne cev_ab ıve:receğiz} luıın Tunçayı ele geçmneın de 0 kaaar lA öyle ıbir baldın çıplağı clüşünüY.or' 
b.. ··k h' ·· h. ttım" el'}" t t 1 h. k" · -1' • " kolay oldu Ew · k Jd w · • _,.,, uyu ır teessur .. ısse · . ı ı u umuyor.. ı~ ımws:nın .ı:.ı1~1 sur- _Onan .tacını ha,ından alacak hir · ı lBek1an"ın bah- sun) ger onun eşsız. a ~ı ıçın ~. 

- Zarar yok. Musaade edın de. ar- meye cesaret edemıyecegı şey.len ı:ırıp, kadını bulsak bile, buraya elimizle gc- ~abo~u:1 muhafızlar bi ~ d' nıyorsan, şimdi ona hır caııye vere 
tık kalkayım. yırtıp, parçalıyor; !ikin elleri .kur.umu- tiremeyiz böyl-e bir kadın yoktur de- ~~ıne gıttıler .. 'funçay r ~acm ı- ylın .. fakat, sen buradan, benim yanııtl" 

Y _:ı ha k ş· d' sk' · d d 1 ,_ - ' ,cınd• oturmuf saçını tarar~en onu . k b. k ~' - at, canım.. ua er en. yor.. un ı ona, e ıSJn en a ıa ~uv • .riz. .. • dan başka hır yere, baş a ır er e~-
vetlı b~~1ar~ .mcrbutum_ dedim. 'Nabo 'hiddetinden ate

1 
püskürüyor ... ku;aklay:ıp al~::·· koynuna gidemezsin artıkl 

- Söyle bakalım .. bugün, ne i~ler Cemilın bütün vücudü,, sanki nermin du nraya getır. eı:· . . . , fel, 
.&o"receksin?.. bir el gezmiı. aibi tatl t th ... tr · t' On. b- :ı_ rı_• _ tL!_ Tunçay derm bir crsemlık .ıçındc Odanm ıı~arunda.aaılı duran ka 
"" ır oc- ı a ..ı emı~ ı. a oy~ ' Olf cevap vermege ~ !I v __ , k d.i · d · · 1 · ·· di 

H ·· k'· 'b" t · ı·L · 1 · Yu'"zu""ndekı' tehessu··- · 1 "..+; t _.:.ı k . , boçalıyoruu. :n..rw ·en sın en ne .:ıati- en goater : - er gun u gı ı.. emız l& ış en.. u.a, gemf emı.., .... 1. - cesaret ccıece tı r • . . ı 

sonra, ütülenecek bazı ~yler vardı ... çinden cosan bir ıev:inçl~· o .. k k a d ıkra1 yoTdıt} Onu e~ındcn nıçm ayırmıftı) Şu papağanlar nasıl kafes içinCJ' 
k ~ah: . .. 1·· . Ma gan or ~ ~ın an ın yanına Tun~y ıbunlan anlamakta gecikme.- .. :-1 . . . . d bundBD 

'Anneme <le bir m e ·tub yazmak isti .. - .... ~ mı soyuyorsun, şa... gitmek cesaretını gösteremiyen oiiiir- . f on:ur crını gcçırıyoraa, sen e . 
1
, 

yordum. Demıştı. bazlar :Suz sokaklarında do'laşırken, di. .. .. sonra Suz sarayında yalnız benıı:Jl 
- Annene, ne yazacaksın~.. l\faşa; yüzünün hiç bir tarafı 'Oyna- yakışıkh .bir erkekle, gözleri .ıkamaştı- tSuz halı, T ~çayı gOTunc~.= yaşıyacaksın t Ve benden ha~ka bir tJ' 
- Son gönderdiğim parayı aldığına madan, o her zamanki cidaiyeti ile ce- ran bir güzel .kaı:hn gördüler. - .. A::. san'ki .kopmuş a.a golcten ye- kek ~riizü görmiyece'kein, anladın ın11 

öair bir şey yazmadı. Onu soracağım. vah vermişti: Sihirbazlar.dan biri bu .adamın ya • re d~şmuş.. .. •. • Tunçayın gözleri dolmuştu. 
B b l E et b.. l d .JA ·ı 1 Dıyerck uzun muddet bu guzcl iıkl· Ö .. b .,_ d - u programı ozamaz mısın •. - v .. oy ece yaz ım. M.. mız. s- hancı olduğunu kılığından anlamıştı. .. .. nune ~Kıyar u .. 
E- ı· t · ,, zın yuzune baka ıkcılmıftı. K ,_ b edi - ger .. az1msa.. . ersenız, oırnyunuz. Arkaaa,;ıına güze1 kadını gösterdi vo , .. re.ı.a ceva verm . 

- Mesela .. ben sana. b;r program - Demek, bana eskisinden daha • k ) w W'ld'· Nabo, Sumer yı,dızının goz kamaş- Nabo: 
y -v aşca u a.gına egı ı. .. ır-· \k d w 1 

söylesem, yapar mısın~ .. kuvvetli bağforla merbutsuu. oy1e mH. _ işte Nabo4 nun aradığı kaaın.. tmc~ g~e ıgı ~ısın a 'De yapacagı· - Gözlerini gözlerime çevir.. ' 
-Yapmakicabediyorsa, niçin yap- -Tabii, değil mi?.. -'· Tanzer Öır ısatı.cmın önünde duru .. nı bı~mıyordu. .. .., ç~hreni bir daha göreyim .. 1 

mayım. - Bilmem .. tabii mi?. rurd Eli'rl.den t uttu .. ı'l:ıer ~uzele yaptı:P Diye ses1endi. 

Bak · d" T ·-.:~·.. . O k .:J b" .. ki ~ 'Y 
11

: • gibi, ilkönce alnın<lan öptü .. saçların • .., 
- şım ı, yavrum... emızııgı. - anar ta ıı .... hwba71ar genç kıza dd&atle baktı· _ı __ •• t"' T Ltı turtt Fa.kat :f un;ay: korkunç bir 11nış"" 

filan; bugün bir tarafa bırakıTsın. Ev· - Niçin?.. Qilll op u. '" Brı. nın wanına o u. ' . • . . krll' 
1.. b h l n k · ı Ç"nk 0

' • be . kalh" d . "k Nabo saatler geçtikce, derin bir hay- !kaTflBlnda ;trtreyen çocuklar gıbı, • 
ve a, anyoyu azır arsııı. ı su ı e - u u .sız, mm · ır.:ı e kö - -O güne ika.dar Suz 80ka1klarmda bu . '. . . l .::ı:... "'"b · tlc le aüsleıı 
L • ban k f zd ki ~ 1 · I k li h' · .. ........ tanlık .ı,ÇJ.nde tıtrıyor, ve gençıkıza .ev- ın ~enç ve acaı ıışare r 
vırer yo yaparız; a amı a '?u eşmış o an en uvvet ıssıyatı, ıaaaa der&:e :fbÜzcl we insanı kendine çeken . . . w • •• ··ne bakamıyordu. 
ağırlıklar~ bir~r tarafa a~ar~z ... 5_onra, k~kü.~den sarstımz. Kopardınız . .Ben i. hir Jadı görülmemi~. gısının artttgıru .du~y~rdu... .. .. • , ~ yuzu . . . .. ..tı'' 
;zannedenm kı, oldukca ıştıhalı bır ye- busbutn bana yabancı olan bir a _ t... .Be'-L _ Suz kralı. T un~yı ılk ,eoruşto 6 v Na"ho çok hıcldetli ve sert hır 'hukU 

a.ş~ ~.. . . dı' 
mek yeriz ... Yemekten sonra da, eli - hiı:ılerle başha~ bıraktınız. !Beıl, bu nnştı. dar olmakla bera'b~r. 'Tunçaya acı ' 

L! k b ı '- h ı h·-• - O da tanıyor bu güzel 'kadıni.. Nabo'nun IJ güne bdar .bir kadm mize Direr ita a ır .. para.ın üst tara • meç u IKJ.erin ara!ında, yalnız başı· . • . ·v. .. .. . • . . . . _ Seni !Yatak odama götüraünlel• 
fındaki çamlıgwa kadar gideriz. Geç vak- ma ne yapabilirim. Bana· yol göstere-- - Konuşuyorlar .:hır dost gı}jı. sevdıgı gorulmemış, .ışidilmemışti. lar n L! li -L- w -'b:- ,_,.ı 

• • • ' • c!L!....:ba-'ı ı__ .· a-.. '~l •. S L-al d . . .. k· etli bi- soyeun . .:uu 6.lr ' ~yagı eı ı~· 
te kadar orada temız bır çam luıvası (.'f!k hır rehber .. tutunacak oir destek ,;ıw:w:-. uar oıraz sonra 'De& an ,n uz .u ının emır ıBı.b.ı. :ıvıv l ekl ı · cild' .. _ .. ,_ , ·- .. - . .. ·-··----=--- lazım, değil mi?... yolunu keat.ilet'.: leklcri :v.e bilok.leri Bibi yenilmez bir ıi· sırtından çıkar. P :~ke sarı .:· ~ .. ~ 

l"-- ·· .. de -1--- ..+ " d · d le donan .:aadannı do .. y.uzunU Cemilin dudaklarındaki tebessüm - -uır-macmın onun JJWDUy-Ugun .ra e8l :var ı. •• · w} } &ıJf/ 
birdenbire değişti i.:te Clün akı: • delik.ruılı yabancıya benziyor.. ıkimlli Suz krallığının sınırlarına bitişik O· boyn~~u mısk ,Ja,.~u u ıbayagtıkar a o"V arııJl 

. . • ' Tam ? l kral) .N b ' "Clde tmek. i . Jar. Suslcn .. v:e gunef t tan y 
yaptığı hareketin neticesi, şimdi tebel- 0 an aı a 0 yu e çın az danda beni bekle! 

r 
Bir Dok orun 
Günlük SALI 

lür etmişti. Fakat. tebellür eden bu ne- Beklan $aldamağa lüzum ,aörmedi: mı .ıığraşnıı_Ş}ardı) . •. .. saat ıonra '° 
~otlarından (*) tice 0 b.dar ciddi idi Jci· Cemil Maşa- - Bir.Sumerli.. D.nun ~na Gargamı,şın n gu· ıtki zenci 'kadın Tunçayın koltJtı' ----------------c mn kalbinde yarattığı, bu b~hranın Diye ce'\·ah verdi. • 7el. d.il.b~lerini ı:ön~e~şler, H~ma.t girdı1er .. halın yata\: ooasına götiif' 
Karaciğer ' ,mes'ul.iyeti altında birdenbire -eziliver- Sumerden Suz'ıa. Suz aan Su__mere mcil~rının en de.gerlısını onda~. esırge- düler. 
BozuJılukları miştL gidip gelenler çok olduğu için, Beklan memışler •. w ~t, ~~yu.~e. guze.l ka- * Ağır yemekler yememeli, alkollQ l~ldler 

kullanmamalı demiştik. Bu ki.fi değlldtr. 

Karaciğer her gün müh1m mlkdarda saf
ra ifraz eder. Barsaklarunıza akan safra 

0 k ıh. d ki · .. k" b .. ".L!'--d bu delikanlının v.e ıP~İnin .drendi 1.evin • Hın, -:ne dcger1ı mm •• hiç hmsı sarsama· nun a ın e ıreı ve ıs ı ~ ·"T 

ve imanı çiğnemiş'ti. Fabt şimdi. bu de misafir olduğunu hile söylemişti. mıştı.. . . .... . . 
kı 1 ·· . ...;~ _Lb''-- -·'- Sihirbazlar fazla bir şey l1Öyleme8en O 9ımdi ıkcncliligın8en amsllmı,, erı- iki arkacla, Jwnıışuyorlar: 11 •• genç za nası mur~ oa ll(X)t'.Jj;;, •• o· .. · . .. .. . haln- o:r. • • da k -ı. y 

'Tanzer yakatamyor .. 

nun bomb~ hJan ruhuna 1lnmgi lhis • çekilip gıttiler. ~~' ~O~U'; Dil W:: •.ı.unçayın aızı. • - :u~yı ıaray D ;ırm8JI" . 
barsaklnrımızdaki h:ı.zme yaradığı gibi lerle .kuvvet ve iman verecekti?- Kral Nabo ıraraym ~ahçesinae papa- nın ilibiııae otureyorHu. ·· · bil de_gıl .mı? . . t' :::a ::: 0~ı::":ar:7':ta: Cemil oevab 'VCTmeden evvel, Maşa; ğanlarilc lmnusuvorau. İlk müj8eyi if-unçay.. - Nabo·nun tara~·ma emler bıle 

- - d . . kraia .,,n iht'=-
1 

ihirhaz "Verdi~ [])ört kra'llık arasında \g'ÜzeiUğİ an - remez.. . ' 
mrı.mlyet varsa o zaman safra. lAyıtile .. ozune evam etmı~tr: ..., ·:r- L ___ _.L_ ııı::.! "- • ı. ıJl} 

_ ·Aya,ı,;;..~z lkadmı ibulc!u1t.. lerCle dolaşan .vu güze. 1.ikız l'Clc;a.DA. u.uz - ,Onu bir dana göremıyece~ 
akamaz, kabızlık başlar, hazmı bozlllur, - Sonra .. anneme, başka 'bir şey ~ Wc-- 1 

daha yazdım. :a .. Lbo',.,un göz1eci ısııldadı: krcilının "koynuna gırcoilccek miydi'? yiın'? , ıt:A 
şişkinlik olur ve bllhı.ıssa bıı.rsakla.nmız- :na ... T T ! ;;" 

_ Ne dıyo' ....... n •. b-ıdnnuz :mu"' iFıın~y. Sumcr1i1cr maaın& ımerdli· - Ummam 'ki. _göresin, anzebr ... ~ 
dan mütea!fün :fena kokulu gazler çık- Cemil, uykudan uyanır gibi o1au. LO-W :w r ,~v 
mağa ba§lar. 
Bu gibi vnzlyetıerde en lyi ilaç bikarbo
nat dö süt'dür. Hakiko.ten bir çok anfra 
ilaclarının esası buna dayanır. Bedllcler 
de çok iyi gelir. 
Karaelğeri bozuk olanlar en ziyade 3eb· 

ze ve meyvn ile geçinmeğe çnl~
lar. Ağır yağlı yemekler, salçalı feyicr, 

ıhtı'yar -iliirluıaz ı.-~· __ n_dı: ği, ~akışı:klilığJ,. cesun:ti ne tan_. ınmıf kra1ının ne kad;,ır .sert ve inadcı ır 
Dalgın dalgın sordu: --- - ~u.u. 5UWl 

N d M 
_ E\l·et .. bulduk. hlem de sizin hük- olan if.anzerden 'lba_fka ırerkegı ınasıl kümdar olauğunu bilirsin seni , 

- e yaz ın, aşa?.. b L d se~ 
mettiğiniz topraklar üzcrhıde ya_şıyor sevebilirllı"':i - O, ~imdiye 'kad~ ir .'Ka ın dt.P 

- Bana, derhal yeni hir if .aramasını 
0 

ı;ıimdi. .. ~~nzer ne ka?~ sevimli. ne .kadar memiş, diyor1ar. Benım eşıme ner 
tavsiye ettim .•• Onun tanıdığı bir mita _O halde nıdlen rutap getinn1'ai _ gonul almasıııı bı1ır, ne kai!ar cana ya· ve rllasıl göz oydu .c.caba .. } cSt' 
başı vardır. Onun fabrikasında, ıh.iz 4ş- niz huray.a~ km bir erkekse; Suz kralı da o nisbette - Siliirbazlar 'haber vermişler: < , 

, cilik .. bir amelelik .• ne olursa, olsun; ' _ E~ var& vanmcla. soğu~, ".'e yüzü korkunç <leneçek.~a: nin tacmı güzel bir kndın yere Vll~r 
bir i' bulmasını istedim. _Onu ~inden ayırmak güç ir i~ dar ,ırkın, aynı zamand~ da. elüsını cakl» aemi~ler. Tunçayı gfüünce: <\1. 

yumurta, s:ı.lamm:alı şeylerden uzak Jı:al- - Buna ne lüzum var, Maşa'?.. mi~ _ ge~kin öir adamdı. te, aradığım kadını buldumh> de1ı1l malıdırlar. Zeytln yağlı sebzeler pek mu- r t hı·· .l - 'l ·"' A ..... k 1b k "n" S -ı_. !l k T .., 
- L. . a ı ocgı mır.. •u u a· _Hamisi de "VaTch.. ı unçay, uz taııtmın yanınua otu- Artı unçay1 unut sen, yavru~·· ~, 

va!ıktır. Meyva kompostoları da pek iyi- dar sarsıldıktan .. bu derece değiştikten - o d.aıL~m' ruıilten, Tranzeri aüşünüyorao.. - Onu· bir daha göremiyece"k 1l1l 
dir. Yenilecek yemekler daima ho.şlama d k f ·ıu r-

sonra, ~im i i vazi eme nasıl devam e- _ oe''-lan.. Krıil Na'bo bunun farkına varaı: yim} .. ..,el 
olmalıdır. Tavada Jnzartılmı.ş şeyler asla o ~& ıl" 
tavsiye edilmez. Kalevi maden sulan, debiliri~? ·· . . . _ Bek1an mı'> - ~şini mi düşünüyorsun~ · - Nabonun eline ~üş:? bö~le g ~· 
blzlm Karnhlsar sularımızı kullanmak da .Bu ~o~ler, Cemılı hır kat d~h~ ~ - İhtiyar sihirbaz cÖDÜne bakarak gül- Ojye sOTdıı. bir kız, bir daha seru degıl, guneŞ 
pek ziyade tavcıiyeye ş~yandır. mış; bır kat daha serse.nl1etmıştı. Bır· d"" ifunça.y 1tafifce başını salladı: zü bile göremez. 
•------~~~~----• denbire göz'lcr\ni Maşaya çevirmişti u. t:>-Ll • -~__:ı__ • _ __ıC!_ • • .c·· L • O d'" ·· .. ( •) ıgq notlan kesip aaklaymm, ~ • . . .. .. . : - ıDeA. an ııı ıcv.mac nuaanr ~ - - ~upnCBJZ. nu uşunuyorum. 

but bir albüme yapıfbnp kolWuiyoa On~, s~nki ılk de.fa g~ru~ormuş gıbı, ler. Sumerde.ıı ıgehpi,Şler buraya. ıBeni ne.den e;şimden .ayırdınız- Siz ki, 

1apınız. Sıkmb zamanınızda ba DOtJat derın bır hayranlı~ süzdükten sonra: Kral ~.SU% ıiilkesinde kendisin- koskoca bir 'illmı'ım hafısmızl Bizim 

bir <1..Jdor ~°bi imdadınıuı ptifebilir. \Arlam 'Var) dea daha bü,Yük bir kimae ta.nunad.\iı gibi hirhirini acvmi,f, birbirine ~ • . . 

(Arkası \Tar) 

( 1) Hükümdar de?.' ektir.. :,::1. 
Türkleri arasında bqıün .hüla 
nılmaktawr. 
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lstanbul Hava Gazı ve Elektrik ve T eşebbüsab Sınaiye 
Türk Anonim Şirketi 

( MÜHiM iLAN) 
latanbul ffaya Guı ve F.leldrik. ve T ~ebbüsatı Sına.iye Türk An+ • a 

Şd:eti memWinia 1936 senesine ait cckül» tenkte ve «muat.UD.I» ..-mc1e 
Mviyet kartlannm 1 llôncikinun 1937 den itibaren iP,tal edilerek 1917 ae
-.i için muteber olmak üzere cdurunç» renkte ve «muatatil» ykiWt kut
ı..ıa tebcil edilecejini ambtenm mütterilerine arzeder. 

MezkUr kartlaım .... tarafmda tirketin unvanı yani <dST ~ HA· 
VA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI S1NAIYE TORlt ANO • 
NiM ŞiRKETi>) ~ eiri ol.ak 1937 maresi yaaıııladlr. 

Bu evsafı 11 l im -..798 brtlar u..L- w aaııiwawilfık adc:lır il ek 
~ hemen,,,_ il.ı.. .... ,.w... Şirl.et, • -;ıailerin ifll- M.. 
-.neye riayet elmzmrlnindea tevellüt ecW:ilecek olan -We&e• içia her 
-.e&uliyeti fİmıııfNlm red.leyler. 

SON rosT Ji. .......... - ....... ... ••: 
Uç eblhuklrf ıan.1ıııc1an tamamma 

(11.-) lira kQmd lakdlı: .... -.mij

J'Öllde Sürap CeG mah•Q ?•• .. ...., 
eaddeııinn esti 37 - 38 yenf W/1 ve nume

rotaf 186 No. ı. ballçell ev ~ arttırmaya 
vaz'edillDJftlr. Huducr.: ~ ı, 7, • arkam 

ı harita No. ıu mahaller .ıu Celil,... w
resest Ayte kötk ve bahçesi önil Baldad cad

desi Ue mahduttur. Evsafı: Zemin tat, tött 
bahçe içindedir. Yan taraftaki kapıdan gtrt

len zemlnJ renkli çini dÖ§eli bir tatlık, tavan
ları yallı ve sulu boya kalem tezytnatıı 119 
oda bir hell ve mel'diven altı vardır. Birinci 

kat: B:'bçenin ön twnında IODl'adan yapıl

mıt olan çimento merdivenle ~n antre 

.- ..... taft.111 kartonpiyer ve :rallı boyalı 
bir IÜID. dlllr '- pçllen blr tapı, aol

da Qlll ...afda MI' •111ııa ilzerlnde üç o
da, bir ldllr, mnı,... •al* tq1a blr hell ve 

dfler ~ ~ bir bill. odmmı önünde 
zemtnS tan ~ etrafı dmm' pumat
lıklı balllan ftJ"dır. h:lnıd aı: BdDcl tatta 

.xyfa 11 

Bir Doktorun Cazip Ke9fl; 
Solmuş " buruŞlll\lf bir cildin 

GENÇLIGINI iADE EDiYOR. 

------------ ------- ----------- bAlea. bpatıJmuş -·•wenJıt ~ .. lat· 

Viyanada bir tıp mecmuası, dün
yayı hayrette bıruacak fennin 
son zaferini ilan ediyor. Buru· 
§ukluklann yalnız sebebi zuhuru 
değil, izale çaresini de bulmuşlar

dır. Anneler, hatta büyük anneler, 

münhesıran istimal hakkı Tc·ka• 

müessesesi tarafından büyük fe -
aakarlıklarla temin edilmiştir. 

cBiocel» tabir edilen canlı J6. 
ceyreler hülasası, yalnız pembe A vrupaya talebe 

gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Maden Jeoloğu yetiftiıımek üzere müsabaka ile A'Vnlpll'ya ulOı> 

talebe tahsile gönderilecektir. lsteldileriıı apğıdalö fUdan hiiz alm.11 Ji. 
a.ıdır. 

A - Türk olmak, -
B - Maden ocaklarında çalışabilecek bbiıiyette Ye alhhati tam olmak. 

uSıhhi muayene Ankara' da ~-

da bkiDd lı::atın &.YJD tepiJ6& ft teqfnatı 

bavi.dtr. Bu ann iiaünde aı.. tU-.. 
nıafJ bu mına •ltUr. ~ ıı:aı: Blrlnd 
ottan merdivenle ~ bll*ta klımiirl&. 
btr küp ve ııeıhıl çimenao bir oda diler ıa
ra!taıı ~ bir tlmirlilt Yardir. ~ 
mllit: Blnanın litisaliode w arta tarafında 
iistii taras ve altında, Rmiııf çimento, mer
mer tngAıh olan ntn\h.l: ve yamnc1a sarnıç. 

bk kömiclök V'f. •miDi çimento. mermer 
tekneli ocak ol'a.Xl Ç&ma.pmt .,. QT1Ca bir 

kömürlük ftrdu-• .Mesahası: Ummn aahaa 

3125 ~e murabbaı ve tki paneı ve itlN 
parsel ile ı. 3, 7, 8, ı. paneller leh1r:ıe mürm
dan tberet ırtifak ha)rkmı haiz aetız parsel 

üe mfift;erelt kurWtu ohıp bandan 240 metre 

murabbaı ~ nıaa nriiştemllat köşk mn

artık gençlik zamanlardaki taze 
ve açık .tenlerine kavuşabilirle-r, 

5(} ve 60 yaşlarında olan kadınlar, 

gençliklerindeki yumuşak ve bu-

ruşuksuz bir cilt teminine muvaf
fak olabilirler. Buruşukluklar, ih
tiyarladığımı:ı vakit zuhura gelir, 

cild; bazı canlı ve besleyici un -
surlan kaybeder. Bu unsurlar, 
tlındiki kemali itina ile intihap e
dilmiş genç hayvanlardan istihsal 

rengindeki Tokalan kreminde bu • 
lunur. Hastahanelerde 60 - 70 Y:at
lanndaki kadınlar üzerinde yapı -

lan tecrübelerde altı hafta za rfın -

da baruşukluklannın tamamen za
il olduğu görülm~1ür. Her akşam 

yatmazdan evvel yegane cild ua
suru olan pembe rengindeki Tab
lon kremini kullanınız. Siz uyur-

ken, o, cildi besler ve gençleştirir. 
Serian buruşukluklar izale olur ve 
birkaç hafta zarfında daha g~ 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, ~ 
ehyup yazabilmek. 

clillerdea lairiaiııi nı ft ~kalanı~-

edilmektedir. Bunlarla cild beslen
diği takdirde tazeleşir ve gençle -
şir. İşte; Viyana 'Üniversitesinde 
profesör Doktor Stejskal idaresin
de yapılan keşfin şayanı hayret se
mereleri bu profesörün keşfinin 

iJ[)rünmüş olursunuz. Gündüz için 
(yağsız) beyaz rengindeki Tokaloa 
kremini. kullanınız. Siyah benlen 
eritir, açık mesameleri kapatı r ve D - Y .. ı 18 den -.ağı 25 den yubn olmamak 

2 - Müsabaka imtihanı Ankara' da M. T. A. Emtİtii8inde 1 Şubat 1937 
linü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazalUIUf olmakla be-
ı.ber gönden1ecek talebe!erin ihraz ettikleri derece itibarile «IOu arasında 
t.lunmak fUlbr. 

3 - İmtiıı.n ı RiJ"••İye «HeRde1t cebim, Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 
F°1Zik, Kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - T ahı ile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kacl.r mec
IMari hizmete tabi olduklarındanJ bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et
llelı: ibere bir taahhütname verecekler Ye bunun içiı de muteba- bfil p 
lereceklerdir. 

5 - leteyenlerin niifua hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek
tep tefıadetnamesini veya bunların tasdikli birer ameelerBp, 4 kıt'a fo • 
toğraf ve dilekçelerini ~/1/937 Pertembe günü aktamına kadar Ankara-
cla M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüjiine aöndn• 'mi ve 29/1 /937 
Cuma günii ııhhi mua.1enderi yaptırılmak üzere, öğleden evvel Bay Ha-

lan Apartrnarundaki Enstitü Dairesinde bulunmaları iAia olaa .... «2118» 
CCJ674» 

T esi sah Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

(MÜHiM iLAN) 
T eaiaatı Elektrikiye 1urk Anonim Şirlrdi, mıemurinin 1936 8elleaİne ait 

((pembe» renkte ve umüstatil» tekilde hüviyet kartlannın 1 löncikinun 
1937 den itibaren İptal edlenk 1937 &ellıe9i içia ımıteber oı...k üzere «ma
'ri» renkte ve «muıtatiln tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 

lniifterilerine uzeder. 
MezkUr lmrtlann '-t tarafında fiırketin unvanı yani « T~bA 11 ELEK

l'RIKIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi>) ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılı
dır. 

Bu evsafı mahtm olmayan bıtlıar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

Linıiıleri hemen polise iıi.r olmamalıdır. Şirket, lllİİfterilerin ifbu ibbar
lıameye riayet et11xmekıinden te...Uit eclelaibcelı olm neticeler için her 

lneauliyeti fimdideu reddeym. 

OSMANLI BANKASI 
T~K ANONfM ŞİRKETİ 

T~ TAKiHİ : 1863 

Sermayesi: H,080,900 İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
l>aris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
\rardır. 

Her türlü banka muameleleri ,.,.,. 

DiREKTÖRLÜK -1 Tokad Asliye Hukuk ~emesinden: 
Tokadın Cedld nıahallıesindıe Yarmaoğlu 

Doktor Mlnas karısı ve İpekolJu kızı Teperlk 
1 nleyhlne Tokat hazlneyi maliyesi tarafından 
ilame olunı:ım alacak davasmciln dolayı icra 
kılınan muhakemesinde: 

Müddeaaleyh namına yazılan O.~lye 

mezburenin Tokatta olmayıp ikametgahı da 
meçhul bulaııduğundan bahsile iade edilrmt 
oldutu görü1mellle hukuk usulü muhakeme
leri tamrmm Hl fnct maddesi mucibince 111-
nen tebliğat icrasına ve 111Wıakemenln 

1/12/ 938 tarihine talikine mahkemece karar 
verilmiş olduğundan yevmi mezkürda Tokal 
asliye hulrnk mahkemesinde bizzaı veya usu-
l tüne tevfikan bllveıraı.e tsbatı VÜcu\ etmesi. 
ak.al halde muhakemenin ııyabmtla :yapıla

cağı ilin olunur. 

ifbu ilanın bir aureU mahteme pıonyna 

uılmakJa ilin edbttwUr. 

l31na. ut duvarh ~• derezlidlr. Kulı kıs
mı barlc olmak iizere üç katlıdır. Bina sağ
lam ve f)'f bir haldedir. Pencereleri pancur

lu ve zemin katta kiler demir parmaklıklı
cflr, bavagazı. tertos, ıuısatı Tardır, tııahçe
de yetltm11 bir çok çam. kestane ve ıhlamw 
~taçları vardır. 

MezkQr ıapimenkulün 25/ 1/937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat H den 16 ya ka

dar dairede birinci arttmnası icra edilecek
tir. Arttırma bedeli kıymeti muhanımenenin 

~ 75 tlD1 buldup ıatdlnie miif*erill istün
de bırakılacaktır. Aksi takdirde en aon arttı

ranın taahhüdü batı kalmak üzere arttırma 

oo bet sin müddeüe temdit edlleret 1 2113'1 

tarihine müsadit salı günü saat 14 den 16 ya 

kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 

arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu

bammenenln % 15 finl balınadıtı takdirde 
satış 2004 numarab icra ve ına.s kanunu mu
c:1bince birinci derecedeki 1po&etll alacalı 

&emin etmek şartllıe en cıallı artbranın tne

ıinde buakMMakiır. Saba peşl..nclll'. Arttırma
ya işttrtt etmek isteyenlerin kıymeti mu
hammenenın ,. '1~ ıu. nJsbeUnda pey ucesi 
ft';Ja mtın btr bantamn temtnaı mektubunıı 

bamll bulumnalan llzımdır. Haklan tapu si

cllllle sabip ol!llQ'Ul 1potekll alaeaklılarla 

diler alllkactaranın Te irtifak laakkı aahiple
ıillln bu ha.ıarını w hususll• faiz .,. masa

ıUe dair olan lddialuuı.ı evrnlQ raüüıı&Wed

ıe birlikte llfln tarihinden itibaren nihayet 

yirml gün sarfında blrökte dalnmbe bildir
~ lhmlchr. Abl talrdı~ halttan tapU 

ılclllle salıt.t olm.cyanlu satı.ı bedelinin pay

laşma.mıdan barlc; tabılar . .lıılütaaldııı:ı ver

ıi tenvirlye. tanzitiyed.en miitevelllı. belediye 

riisumu ve vakı( icare.t beae:li müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla malUmat almak is

teyenler llAn tarııııncı.n IUD&ren ~erkesın 

ıörebllmesi için dairede açık bulunduruıacalı: 

arttırma f8rtnamesne 93-t/ 180? 1'o. hı dosya

:ya mlira~aatla mezkdr dosyada mevcut ve 
saiki görebilecekleri llAn olunur. <28485) 

Beiedlye kHrşısındıı, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~----~ eder-

en sert bir cildi yumuşatır. beyaz. 
la tır ~ ve gençleştirir. 

-
· Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Elektrik Şirketi, memmmm 193ti lelleSİne ait «yetil» renkte ve muı • 
ta.!_il tekilde himyet kaıtlarmm 1 llôncikimua 1937 den itim- iplal ecile
rek 1937 senesi için muteber olmak Ü zere «pemben renkte ve ((mustatit. 

tekicle brtlıula tebdil edileceğiai muhwem nüifterilerine bildirir. 

Meslnr.r kartl.nn ... taraflllda firketin unvanı :yani HTllRK ANONiM 

ELEKTRiK ŞiRKETi» ve eiri olarak 1937 iMresi p.z.ı.l.r. 
Bu evaalı malıteTi olmayan kutlar .. lüne gaynmunfık adde~ilereli 

himilleri hemea polise ihbar olumnalıdır. Şirket, miitterilerin .,u ihbu
na..,. nayet etmeme&erindea te'ftlliit eddailecelr olm aetiıaıler için .... 
meeuli,eti timcfiden reddey ler. 

-
1 İstanbul Belediyesi llinları 1 
~--------
Kwenahıwar Yab kw talıeb11iae yapbm.ak k..bt. Caket 

ve pantolondan ibaret 40 takım elbise açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kvmat Ye eJlüenin Jtimunelerile prlıtamesi leYaJ11111 mldlPlüğiiiltle 
göıih:Wliı. Bir takım eUueye 18 .tin bedel tahmin ot..ıuştur. 
lstKliler 24'0 No. h kuunda yuıh Yesika ve 54 lirahlr ilk te .. 1inat 
makbuz 'ftJ• mektubile beraber 23112/ J J6 Çarp.ha pal .. t 14 de 
Daimi F..dinneade W..mahdıriar. «Jl) f3&J) 

* • 
Y aphukta olu Ku•tizaayen a..diyab dolay11ile, 19/ n 11936 

tarihindea itibarea, Toplut-ede BopnHm caddesi• Mis nakil 
vaatalanaa kapab hohmacağl ilin en.ur. "B.. •Mt. 

* • 
8-uk Frea ye taksimetre suçuadan ddayı maktu para cezası 

listuiıade tespit edilen 15 liranın seyriiederin emniyet n St1für.eti 
noktai nazanndaa 25 liraya iblii edilmek saretile. tadil edil: sine 
Daimi Encümenin 28/ 11 /936 T. b içtimaında kuar verilcliii ilAn 
oluaar. (B.) (3690) 

.. ' ·' · ·· , r 1# 

K A Ş E 
• 

NEOKALMIN 
Grip • Nevralji • Bat ve Dif. ağr&ları • Artritizm • Romatiz ... 

. - . -
... .. , ~ . .. . ""'· " ,. 



16 Sayla SON POSTA: 
= 

, 
IMAlt • 

~ ifl'MI..,._ 
KISA· ORTA· UZUN dalgalı netrlyab iki mlsll daha ~•halı radyolar kadar temiz ve berrak ol•n yeni R.C.A. 

rad osunun 5 T. 4 modell geldl. Yalmz 180 liraya sahlan bu radyoyu ayda 12 lira vermek suretile derhal evinize öndertiniz. 

.T.T. • i . L ve .sı 
Beyollu, lstlklll caddesi IST AN BUL ANKARA IZMIR 

- · 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri ~ Her eczanede arayuıu. (Pmta kutusu 1552 Hormobin) 

MADENi KUTULARDA KAŞE 

ALGOPAN 
Grip, Nevralji, Romatizma, b•t ve dit •irılerına birebirdir. 

-

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

ISTANBUL 

lıAn flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim illn 
fiatı şunlardır: 

Sabite 

• 
• 
• 

: 1 - 400 kur ... 
:ı - ut • 

: ·-- . : & - iM • 

Diler yerler : - • • 
Son llahlfe : - it • 

J - Bir santimde vasati (8) keli· 
me vardır. 

8 ANZOPiRiN ka;eleri ~ER YEP:~4o"~"J~ 
. . ~ " " e r • :.. - " - ; ••• : • " • "' :.. . .:. "1 " ·~ '\ T ·,. ;:; ·~ >< • . • ••• ., ·~ (. 'u " E ~ ~ N G i DE p; R 

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

- - . - - - -·-----
Doktor H•f•a Ce111 ... ı 

Dalai.lı,. mltehM9•• 
Pazardan maada hergQn a • e 
Dıvanyolıı(l04) No. Telefon: 2289.J 
tel. KandWi 88 • Beylerbe.vı " 

IL\YIB : Tatbik mühürümü kaybettim, 
yenlslnl yaptıracatımdan estlslnln hütmfl 

10ttur. 
Topbam Botazteeen Ko. l'1 

l*enl -.,na Usta 

.............................. ·······--·-·-··-----
&on Posla Matbaaaa 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

aAHIPLEAll{ A. lkielll Uf~KJ.JOIL 
& RacıP EllEÇ 

~ 
~/iMaı 

EVERSHARP 
l<ALEMI. AKAMAZ'! 

Glnlae bp111 ... bir fllenin atm ribl,. !.~ 
blem1 .kamu. EauU,et ---· batla ·'*"" 
kep leb ve bulafmalann 6nllnü almışbr. 

Kalemin üaerıncleki kapat• vidaladıtınaıda, ... 
rekkebi otomatik bir aurette kalemin depolUD~ 

hapMtmit oluoaunuz. Bu suretle kat'iyyen akmaz "' 

kamlaldannızı, kitıdınııı veya elbi.enizi kirletmesi 

Y aı.. E.venharp kalemlerinde, elllniyet mınlui 
ayar edilebilir ucu ve cazip desenleri vardar, 

EV&RSHARP 
HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BiR KURŞUN KM.Eli ... 

Satıhk Bina 
KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Cağaloğlunda lıtanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Direktörlüiii 

kartııında Kızılay Mümeasilliğinin bulunduğu bina satılıktır. Mira -
caat mahalli Y enipoatane civarında Kızılay hanında «eski AkaaraP .. 
lar hanı» Depo Direktörtüiüdür. 


