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Türk hakkını mutlaka alacak-
---------------------·--------------------------------------

Ankara, 23 ( A. A.) - Reisicumhur 
Atatürk, yanlarında, Başvekil Paristeki miizakereler 

inkıtala neticelendi ismet lnönü olduğu halde bugün 
Büyük Erkanı Harbiyeye giderek 
iki saat kadar Mareşal Fevzi 
Çakmak'la görüşmüşlerdir. 

Suriye, Lübnan, Sancaktan mürekkep 
bir birleşik hükômetler teşkilini istedik 
'---------------------· 
Şimdi ne TOrk l-!9 y'eti bu .akşam I rHayatın ucuzlamasını beklerken 

Parısı terkedıyor 
olacak? Fransızlar Heyetimizi sureti mahsusada karşı la ŞtlQlmlZ muamma 
Suriyeyi parçalamak.ve çağırdıkları halde anlaşma yolunda f 1 
::n::~k ~;: !~~:: en küçük bir gayret bile göstermediler Yiyecek i at arı 
Fransadır lnkıtaın Anlıarada uyandırdığı tesirler nı•çı•n yu•• ı,.selı•yor?. 

Dün gece Paristen aelen bir tel- ~ 
graf haberi bize Antakya meselesi et• 
rafında başlamı9 olan müzakerelerin 
daha ilk adımda inkıtala neticelendiii
ni öğretti. Buna hayret ettik derıek, 
yalan aöylemit oluruz. Buna mukabil 
bize karfı mütemadiyen doıtluktan 
bahseden f ranıa tarafından bu müna
eebetle tutulan yolun içimizde derin 
'bir teeııür w teeaüf uyandırdıiını 
bydetme'k yerinde bir hi.11in ifadeıi 
olur. 

* 
Hayret etmedik diyoruz. Çünkü 

Yatcı yatların sebepsiz tere/} ··~.ünden şikayetçi, peynirci 
peynir ihtikarından bahse• ıgor, bakkal . hububat 
f iatlarına şaşmakta, ekmek buhranına gelınce uncu 

butdaycıyı, fırıncı uı :uyu itham ediyor. 
Anketi yapanlar : Naci S.Jlullab va Kemal Tahir 

H.ancl birinden, neresinden, kimden · 
' başlıyalım? Yağ meselesinden mi, pey

nir ıi1ıt.ikinndaıı mı, pirinç, fasulye 
işinden mi, meyva derdinden mi, yu
murta piyasasından mı, sabun, zeytin 
yağı buhranından mı, llOjanm. bquıa 
gelenlerden mi, yoksa un, buida7 ve 
ekmeğin ahvalinden mi? 

FA:Jnaf iyiden iyiye ~ U1ccar 
ne söylediğini bilmiyor. 

Fransız gazetelerinin yazılan, öte ta
raftan Fransız ajanslarının Antakyayı 
ıükun içinde gösteren tebliğleri, ve en 
nihayet Fransız mümessilinin Uluılar 
Kurumundaki sözleri Atiyi fazla nik-

(Devamı 12 inci 1ayfada) T&rk hey' eti latanbuldaa aynlırken (Y Ulll 7 inci uyfada) 
Fotoğrafçı peşimizde piyasaya çıktl

ğımız zaman hangi denle kulak wn
ceğimizi, kimin resmini çektireeelimi· 
zi, hangi birinin şiklyetini not edeoelstanbul Parti Kongresi sona erdi 

Nakil vasıtalarının bir 
elden idaresi.ne doğru 

Parti kongresinde nakil ücretlerinin ucuzlatılabilmesi 
için Şirketi Hayriye, Akag ve . 

Tramvay Şirketlerinin bir elden idaresi teklif edildi 

Dilekler araınJa pnlaT varJu: OalıüJar ve Bqildllfla lııs liuleri 
açılmaaı, Tramvay Şirlıetinin verJiii paaoların 6litiin talebe,,. tq 
mili, otobiia itinin Belediyece Jenılate edilmai, yollar yapılmaı 

'Vilayet parti kongreai dün c:le devam 
etmi9 ve mesiitini bitinnittir. 

ğimizi şaşırdık. Posta, telgraf ••• 
t e Ş k l· ı atı n da Dükkanlardan birine rastgel• Pdlk. 

Etrafta sıra sıra sade yal tıçılan, tme-
kelerde vejetaJ.inler üstlerinde fi.at .U-

yen I tayinler k~ı haddin vaım Trabmn ,.~ 
yaklaş, cesursan Halep yağına tal1p ol, 

Ankara. 23 (Huswi) - Posta Tel • yüreğin pekse Urfa yağına bir g6z al 
graf Umum Müdürlüğünün önümüzde Siyah paltosuna sJmCJ.lkı sarılmıt yal 
,ki seneye yeni teşkilat ile gireceği ya- cı : Ekmek buhranında kabahati pute-
,ZılmıştL Yeni teşkilata göre tayinler (Devamı 6 mcı 1ayfada) ellere yükleten Muhiddin Oattlnclai 
yapılmıştır. v.... ... • ....... ~ 

(Devamı 3 üncü sayfada) ...,.,_.. ·!--.. ~ -
1 Yeni Edebi Romanımız J 

" Son Po.ta ,, nm pek yakında 
netre bqlıyacağı 

<5'4:tmatw 
HarikulAde bir ıtirprizler 

romauıdır. 

Valiye göre şehirde 
ekmek buhranı yok! 

Ziraat Bankası da müdahaleye 
şimdilik lüzum görülmediğini sögledi 

Vali Muhiddin r " leklerini bize kabul 

Dünkü toplantıda riyaset makamı· 
IW Sular idarem Müdürü Ziya i9pl et
:tni9, dilek encümeninin raporu okun· 
ınu9tur. Bu rapor ilçe yönkurullan ta· 
rafından verilen dileklerin tetltikile 
ınuvafık görülen dileklerin toplanma
•ından tefekkül etntlfti. Raporda Ifık, 
•u, yol, kültür, tağhk, tarım, orman 
İ•leri ayrı ayrı tetkik edilmifti. Bütün 
Lu sahalarda yapılmuı muvafık görü
~n meseleler hakkında encümenin di
lclderi mevcuttu. 

' cS'OOen Gfeu 
1 Her muf okuyucunun edebi 
l zevkini doyurabilecek bir 

Üstündağ ekmek Kabahat gene mı· buhranı hakkında 
dün bir muharri-
rimize fU beyanat
ta bulunmuştur: 

- Ekmek buhra-
b ize yükleniyor? 

ettirmek isteyenle
rin bir hareketi ol· 
duğunu teabit et
tik. Buna kartı i
cap eden tedbirler 

Bu meyanda: ,. 

1 - Elektrik tirketinin depozito o

l.arak aldığı paraların faizlerinin tirket- Nakil Yuıtalaruwı bir elden ida-
1~ bir alakası olmadığından bu faizle- nlhd teklif eden Belediye 
t~n fehir ihtiyaçlarına tahsisi için Na~ tumıdan Avni 
:. Vekaletinden temennide bulunul- meınba ıuyunun ilçeye getirilmeai. 

1
• S - FJmalı ıuyunun belediye eli-

2 - Yalova ilçeeindeki Patak'.öy (Devama S ündl •yfada) 

mllkemmeliyettedir. 

<5'4:tmatw. 
Romanmın her .. yfumda, her çe
fit heyecanla dolu, Eırtuı.b bir .,. 
km ..U ala.lerini bolacak.unıı I 

Bizim aramıuia tuhaf bir şey, an- alınmıştır. 
nı diye bir mesele G 1 '- L 

!atılamaz ve hatti anlaşılamaz gar:p azete er e&me& 
mevcut değildir. bir ruh temayülü vardır. Herhangi buhranı var tarzın-
Hakikatte tek tük bir hadiseyi objelktif olarak mütalea daki neşriyatlarile 
bir kaç fırının bi- edemeyiz, olduğu gibi görüp göstere- bu mevzii hadiıe
raz geç veya bir meyiz. Çünkü her hadisede eğer ka- nin büyümetine 
kaç ağız eksik ek- (Devamı 12 inci sayfada) sebep ve fırıncıJa. 
mek çıkarması me- ra hizmet etmit o-
aelesi vardır kifbiz bunların sebebini a-ı luyorlar. 
r~9tırdık ve bu halin kendi dileklerini, Biz fırıncıların dileklerini tetkik 

_,, __________ J fiyatların arttırılmaaı huau.und•ki eli- (Dftw 12 iDei ..,tı•) 



Her gün 
Milletler arasındaki 
Ticaret mania/arını 
Kaldırma hareketi 

Yazan: Muhittin Birgen -

B ir zamandan'beri Avrupa gazete -

lerinde ba'hsedilen mesele, ya· 
ni milletler arasındaki ticari müba -
dele manialannı kaldırma mese.tsi 
hakkında Fransa, ingiltere, Amerika 
arasında bir takım konuşmalar yap!l -
dığı ve bu konuşmalara son üç haftcı· 
danberi ehemmiyet verildiği artık bir 
emri vakidir. Liberal iktısat prensip -
leı ine bir dereceye kadar sadık kalan 
ve beynelmilel mübadele manialarının 
kabil olduğu kadar ateyhinde bulunan 
bu memkketler, ayni zamanda sulhun 
idamesinde birinci derecede menfaat
tar memleketlerden de olduklarından 
sulhun kuvvetlenmesine yardımı do • 
kunacak böyle bir hamle daha yapmak 
istiyorlar. İngiltere iJ....-tısadi işlerini 
tanzim etmiştir; Amerika d.ı öyledir. 
Her iki mem~ekette de buhran, hiç de
ğilse şimdilik mağlup edi1miş bulunu· 
yor. Fransaya gelince, o da bu sahada 
yaptığı gayretlerm rnm·a!iakiyetle 
taclanması bakımından bu işte fayda 
görüyor. İskandinavya memleketleri • 
nin ise bu harekete müzaheret etmt? • 
ğe hazır oldukları muhakkaktır. Va -
kıa, bazı İngiliz ve Amerikan gazete· 
leri, para üzerinde yapılan anlaşma · 
nın umulan faydayı vermediğini :led 
sürerek bu yeni tedbirden de çok mü· 
him bir netice çıkmıyacağmı söyledik· 
leri de görülüyorsa da bu ses zayıftır. 
Görünüşe göre Fransa, İngiltere, A -
merika devletleri, peşlerine harp gör • 
memiş ve buhran devrini kolay atlat • 
mış memleketleri ve ezcümle Ruzvel
tin dolaştığı Amerika memleketlerini 
de katarak yeni bir hamle yapacakla · 
rım kabul etr;ıek lazım geliyor. 

* Röyle bir hamle karşısında, Türki· 
ye gibi, zayıf iktısat kuvvetlerine da • 
yanan memleketlerin 'bir kaç seneden· 
bf•rı binb1r gayretle canlandırmıya ça· 
hştıkları iktısadi t~kilatlanma proğ · 
ramlannm vaziyeti ne olacak? G€çen 

SON POST-"4 

------------·---------------------------------------------------------------------------------Resimli Makale: a çocuğun kafası a11dınıanmıya muhtaçtır a 

Çocuk seyahate yeni çıkmış bir 
yolcuya benzer, onun için gözleri Ö· 
nüne serilen her manzara yepyeni 
bir şeydir, mütemadiyen sorar, öğ -
renmek ister. 

Anne ve baba, yahut tanıdtk ço -
cuğun sorduğu her suale mutlaka 
cevap vermelidirler. Bu onlar için 
mühim bir vazifedir. 

Çocuğun sualine cevap vermemek 
vagonun perdesini yolcunun gözleri 
önüne indirmek demektir. Çocuğun 
kafasını karanlık içinde bırakır, 
kendisini aptal yapar. 

-=~~~~~~===========~======~==:==~::::=:~~~ 

( Oz ARASI DA) 
ııısanlar gibi 
Kitaplara da 
Aşı yapılıyor 

Dünyadaki bütün kütüphanelerin 
tek bir dertleri Yardır. Kitapları böcek· 
ler yer. Güve yer. Ve bununla başa çı
kılmaz. Nihayet lsveçli bir kimyager 
bu derde bir çare aramıf ve kitapların 
cildine sıkılacak bir aşı keşfetmiştir. 
Şimdi bütün kitapları aşılıyorlarmış, 
ve kitapların arasında ne muzır haşa
rat, ne de yumurtaları barınabiliyor
muş. Kitaplar ve kütüphaneler bu su· 
retle kurtulmuş. 

Dirilen ölü 

·-------------------------* HERGUN BiR FIKRA 
Para yok 

Meşrutiyetten evvel maliye nazı· 
rı olan Tevfik Paşanın zamanında 
maliyede hiç bir zaman para bu .. 
lunnıazmış. Tevfik Paşa maliyeye 
her müracaat edene: 

- Para yok! 
Cevabını verirmiş, 
Bir gün meclisi vükell içtimam· 

da kendisine sormuşlar: 
- iş pek çok, demiş, bir maliye 

nazın kafi gelmiyor .. Bir kaç mali· 
ye nazırı daha lazmı. 

Hayretle yüzüne bakmışlar: 
- Bu da ne demek? 
- Her gün sabahtan alqama ka .. 

1 

dar müracaat edenlere cpara yob 
cev~bını vermiye tek başıma yeti -
şemıyorurn. . "' 
Yeni bir hayvan 

On beş t1enedenberi 
Uyuyan 
96 lık ihtiyar 

lngiltere doktorları bu muamma
nın karşısında ne yapacaklarını tafır
mış bir vaziyettedirler. Bundan tam on 
beş sene evvel. hastanelerden birine 
81 yaşında bir ihtiyan getiriyorlar. İh

Birincikinun 24 

Sözün Kısas1 

El'aman yoktan 

l tL 

E debiyattan anlayana soruyorsu· 

nuz: 
- Edebiyatımız günden güne terak· 

ki ediyor mu? 
- Bilakis günden güne tedenni edi-

yor. 
- Bunun bir sebebi olmalı değil mil 
- Sebebi şu: Eleman yok! 
Tiyatrodan anlayana soruyorsunuz: 
- Şehir operetinin oynadığı operef 

ler, hakiki birer operet midir? 
- Haşa, hiç biri. hakiki bir opereı 

aayılmnaz. 
- Ha'ldki bir operet yapmak çok güg 

müdür? 
-Hayır! 
- Peki öyledir de niye yapılrnıyorı 
- Yapılmıyor. Çünkü Eleman yok! 
Futbolden a:rulayana soruyorsunuz: 
- Bugünkü futbol'ümüzü nasıl bulu 

yorsun uz? 
- Berbat.. 
- Ya eskiden? 
- Şimdikinden daha iyi idi. 
- Şimdi fenalaşmış olmasının sebe• 

bi nedia-? 
- Eleman yok! 
Bh- büro direktörüne soruyorsunuz; 
- İşler nasıl? 
- Eh şöyle böyle yürüyor. 
- Şöy'le, böyle dedin! 
- Ne yapayım daha iyi yapmak im~ 

kansız. Çünkü... Eleman yak! 
ı Belediyeciye soruyorsunuz: 

- Bu ~kmek buhranile uğraşılamaı 
mı? 

- Uğraşılır fakat .. 
- Niye uğraşılmıyor? 
- Eteman yok! 
İlerlemiyen, yerinde sayan geri gi

den, dlizelemiyen her ne iş va~a. bu 
}$etin 1işıt~ anhzyanları bi:r ag1Zdan 
ayni cevalbı ve.niyorlar: 

- Eleman yak! 
Bütün bu cevaplara karşı: 
- El'aman Eleman yoktur! 
Demekten başka ne yapı'l'abilir ki! 

İ. H. gün Son Postanın bir muharriri muhte Geçen hafta Mançesterin büyük 
rem Celal Bayara böyle bir sual sormuş 
o da bu suale c.böyle birşey vaki olur· hastanelerinden birinde çok garip bir 

Tibet yaylalarında Pa~da isminde 
yalnız oraya münhasır bir nevi hay
vanlar varmış. Bunların vücutları ayı
ya, kuyrukları da deve kuşuna benzer-
miş. tiyar, merdivenden dfifme neticesi, ----------------------

kalçasını kırmıştır. Doktorlar muayene Biliyor· musunuz ? 
sa biz de ona göre tedbirlerimizi alı . hadise olmuştur. 12 yaşında bir kız ço
nz:. cevabını vermiştir. Filhakika, cuğu difteriye tutularak hastaneye ya
Türkiyenin çıkacak her hangi bir va- tırılmış ve doktorların sarfettikleri bü
ziyete karşı alacağı tedbir!rr tün gayretlere rağmen iyileşemiyerek 
vardır ve onu da taayyün e- ölmüş ve tekfini yapılmak üzere has· 

Meşhur Çin hayvanatçılanndan bir 
tanesi öldükten sonra karısı kocasının 
hatıra ve mesleğine sadık kalma.k iste
yerek, elindeki p~ra ile nadir hayvan
ları aramağa koyulmuş. 

ediyorlar ve kendi.ini hastaneye yatı- ı - ThucydJde kimdir?. 

rıyorlar. ihtiyar yatağa konulduğun· 2 - Meşhur Fransız romancısı Jules 
dan beş dakika sonra derin bir uykuya Verne'ln eserlerinden haxigllerlnl hatırlıya

dalıyor. Dalış o dalıf. Ve tamam on billrslnlz ? 

be~ senedir, 24 saatin 22 saatinde u- s - Japura nehri nerededir? 
(Cevablan yarın) 

yumakta, yalnız .hah kahvaltıların-den vaziyete ve şartlara gö- tanenin ölüler salonuna götürülmüş Ve bir gün Tibet'te dolaşırken bu 
re alması ve alacağı tabiidir. :Ancak, t . .. b f IAk hab . . 

1 
' Pandalardan bir tanesinin yaVTulann-

tedb. 1 · h~..ı· J d er esı gun u e a et erını a an yav- d . 
ır erı; tııUISe er mey ana geldik · w I L h l an uzaklaşıp hır ağaç kovuğunda aak-

ten sonra ar-aktansa onların tabak • runun anası ag ayarax; astaneye ge - 1 d w •• •• h * da öğle ve akşam yemeklerinde uyan· <Dünkü nallerin cevablan) 

makta, yanıbaşına konan yemeklerini ı _ Hindlstandaki HimalAya dağ sllslle· 
yedikten sonra gene uyumaktadır. ~ 11n1n oavalagiri tepesi 8181 metredir. 

rm an ıgını gormuş, ayvanı yakalamış 
kukundan evvel mütalea etmek ve ha- miş ve kızının cesedini görmek iste- L nd h 

Ö 
ve o ra ayva.nat bahçesine satmış. 

zırlanmak müreccah ol'clugwundan bey· miş... lülerin bulunduau tecridhane- A d b ki • ra an ir i · sene geçtikten sonra 
nelmilel mü'badele şartlarında vukua ye girer girmez, yavrunun iyileşerek ayni cinı hayvandan bir tane daha mü· 
gelmesi muhtemel olan değişmelere kalktığını ve diğer ölülerle oynadığını d 
şimdiden hazırlanmak ta en makul bir zeye getirip iğerinin yanına koymuş-
iştir. görmüşler. Annesinin ıstırabı derhal lar, meğer, bunlar ana ile evlatmış, * sevince inkılap etmiş. Ve çocuk he- hayvanlaT derhal burunlannı birbirle-

Gözleri eski kuvvetini kaybetmif 2 - Lnchatclgnerale 1520 de doıtmuş olan 
olan ihtiyarın sıhhati yerindedir. Kol· Fransız kralı lklncl Hanrlnln musahlblerın
larını, bacaklarını oynatabilmektedir. den blrldir. Amcası meşhur din adamlarından 

Brantlme'dlr. 1M7 de Jamak Lmılnde biriyle 
Edvardlarzn başına gelenler yaptıtı bir düelloda ölmüştür. 

Türkiye böyle bir hadiseyi nasıl kar· men ölülerin arasından çıkarılarak e- rine sürtmeğe, ve acaip sesler çıkara· İngiltere tahtına gelen Edvardların 
şılama1ıd1T.? Meseleyi bu suretle koy- ve gönderilmiştir. rak icrayı şadımani eylemeğe başla- hepsi (bir tanesi müst~na) bedbaht 
duğumuz zaman ona verilecek iki ce • }{ı k k mışlar. O zamana kadar durgun bir ha- olmuşlardır. 
vap vardır: arp or USU l' 1 p d • Bir tanesi annesinin arzusu üzerine 

ı o an an a nın o tarihten sonra neş-
l-Tür1dyenin başlıca ihracat kuvve Paris köylerinden birinde ufak bir elendiği de haber verilmektedir. öldürülmüştür. ikinci Edvard tahtın· 

tini teşkil eden toprak mahsullerini çocuk yolun kenarında bebeğine enta- dan feragat etmİf, sonra da katledil· 
beynelmilel piyasanın rekabet şartla· ri dikiyormuş, parmağın<la yüksük ol· İnsanı katı/ta katı/ta miştir. Beşinci Eclvard da Kanlı kale 
rına uyacak derecede ucuzlaflnak. d w . . •w b" de b. - gu··ldu··recek roman nam mahalde hayata gözlerini yum-

2- Türkiyede yeni kurulmakta olan ma ıgı ıçm ıgne ır n ırc parmagına 

sanayi mamıtlatını ayni n'c;betler dahi- batmış, tabii ağlamağa başlamış. O sı- Amerikan tabilerinden biri her se- muştur. 
ad d l b' ba Birinci Edvard mevkiini muhafaza 

!inde ucuz almanın yo:unu bu:malıdır. r a ora an geçen yaş 1 ır yan: ne verilmek üzere ortaya 100,000 do· etmek iç.in 35 sene mücadele etmeğe 
Bir iki senedenberi ihracatımızı kuv - Yavrucuğum demiş, bak daha larlık bir roman mükafatı koymuştur. 

d'k" d'k b l mecbur olmuştur. Oğlu ikinci Edvard vetlendiren, bunJarın hacmini olduğu 1 ı ış ı mesini İ miyorsun? Mektebe Ttıbi şart olarak şunları ileri sürmek- ba bel 
kadar fiyatlarını da yi.ıkselten amil, bu· gittiğin zaman öğrenirsin... Hele bü· tedir: ise memleketine bir ş ası olarak 
gün kaldırılmasından bahsedilen ti- yü... ge'miştir. 
cari maniaların yapmış oldug·u hususi «Asrımızda herkes kederli olduğu Üçüncü Edvard veba hastalığının 

Çocuk göz yaşlarını silerken: · · b b · · ·· .. ·· ··ıd·· piyasalardır. Bu ticari manialar kay- ıçın, en eşerıyetın yuzunu gu ur· hükiim sürdiiğü bir zamanda krallık 
boldukça bu hususi pivasalar da tedri- - Ben mektebe gitmiyeceğim, de· mek istiyorum, ve açtığım müsabaka- etmiş ve oğlunu bu hastalığa kurban 
cen ortadan kalkar. Bunun gibi, ma _ miş. Kadın bu isyanın manasını anla· nın birinciliğini okuyucuyu en fazla verm1ştir. 
mul eşyanın himayesini de yalnız güm mak için: güldürecek olan esere vereceğim. Bu Dördiincü Edvard ise başveziri 
rük himayelerinin temin etmediği ve - Niye~ diye sorunca şu cevabı eserin her sayfaaı okuyucuyu katılta \V c1rwick ile uğraşmış ve mağlup 0 ]. 

kontenjan, takas v-e klering gibi usul· vermış: katı ita güldürmelidir, öyle tebessüm fa. muştur. (i ncı Edvard 17 yaşında öl· 
lerin de yardımı lazımgelmiş olduğu - Biz büyüyünceye kadar mektep- lan olmamalı .... Kari gülmekten göz· müştür. 
malUmdur. Bunlar da ya doğrudan dog· 1 k k B d L ı 

er apanaca ... izi c ~ış aya koya- !erinden yaşlar gelerek eseri bitirmeli- Bunların içinde yalnız yedinci Ed-
ruya, yahut dolay ıs ile bu himayede fi. caklar 

1 mildirler. Fazla olarak toprak mahsul- ----------------------d-ir_._)> ____________________ v_a_r_d __ h_ay_a_t_ın __ z_e_v_k_inı_·_s_ü_rm __ u_· ş_t_ü_r. ___ _ 

İSTER iNAN İSTER İNANMA! 

3 - Balambo Fransız muharriri Flaubert'ln 
eserldlr. Kartacalılardan meşhur bir kadının 
hayatından bahseder. Şair Ca.mllle Locle ta• 
rafından beş perdelik bir opera yapılmış, bl-
11\hara Flaubert roman haline koymuştur. 

1936 da Müellife naszl 
reklam yapılır ? 

Şikagoda yeni bir muharririn eseri" 
ni satmak için tabi çok garip bir rek· 
lam tarzı bulmuştur ... Tabi muharriri 
camdan bir kafesin içine oturtmuş ve 
mağazanın önünde kafesi bir sırığa ıv 
sarak gelene geçene teşhir etmiş. Ka• 
fesin ~çindeki · muharrir de o esnada 
mühim şeyler yazıyormuş gibi pozlar 
almıştır. 

işin şık tarafı, herkes kafesteki ınll" 
harriri seyretmeğe geldiği halde pe~ 
az k.imse, bu acaip muharririn eserin& 
okumağa teşebbüs etmiştir. 

Amerikada F aust naszl 
tahayyül ediliyor? 

F.iladelfiyanın en büyük tiyatrola
rından birinde halk her gün yer b1.1l• 
mak için sıra beklemektedir. Tiyatroda 
Amerikalıların kendilerine göre adaf>l• 

!erimizin ucuz1arnasında mamul eşya 1 
piyasamızın büyük bir tesiri olduğu da 
muhakkaktır. Bütün bu sebeplerden 
dolayı memlekette ucuz bir maliyet fi· 
atına doğru kuvvetli bir ihamle yapmak 
ihtiyacı, kendi kendisini zorla kabul et 

ettı.kleri F aust temsil edilmekte "'e Dün akşam saat 7 de itfaiyeye Ortaköyde Portakal'oğlu men yangımlan eser bulunamamış, 3 otomobil geri dön t 
ob·ı 1.-vkala"'de rag-bet görmektedir. f a.11.•. 

t~ bir zarur~t halindedir. 

* 

yokuşunda yangın olduğu haber verilmiş, derhal beş oto- müş, iki otom ı yangın aramaya devam etmişlerdir. wc 
mobifden mürekkep bir itfaiye müfrezesi Ortaköye ha· BilMıara anlaşılmıştır ki bir muzip aslı olmadığı halde mühim bir kimya fabrikasının müdll" 
reket etmiştir. Fakat 25 dakika süren bir aramaya rağ- itfaiyeye yangın ihbar etmiştir. · rü olarak temsil edilmekte ve Mefisto-

J S T E R J NA N J S T E R f N A N M A ! da bir borsa ajanı olarak ortaya kO" 
Toprak mahsullerimizin maliyet fi- nulmuş bulunmaktadır. Margarite ge-

(Devaml 12 inci uyfacla) L--------------------------------·-------------------------..J lince o da bir mağazada tezaihtardır• ......:ıı ____ _:_ ________________ ~~--~----~--~--~-----------------------------------------..=.::..:..::.:..::;;::-=......=..-=..:..:~;.;.;s.;;.;;;..;....;;.;_ __ =-----....ı..;.ı-
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Madrid önünde bir çok 
zabit . maktul düştü ecnebi 

Hükumet kuvvetlerinin Madrid önündeki mukabil taarruzu 
A 

rnuvaffakiyetle neticelendi. Asiler mevzilerini terkettiler 
Madrid 23 (A.A.) - Cumhuri- rafından ifgal edilmit olan Madridin Madrid civacmda vukubulan çar-

yetcilcr, Boadilla del Monte•yi istirdat üsera varofundalci .eon evleri ifpl et- ppnalar esnasında ieilerin elde ettik
etmişlerdir. mifler ~Falanjistlerin Carabandıel'- Jerj ganimetler, ecnebilerin hükumet

• Asilerin beş gündenberi devam e- deki bir çok müfrezelerini tardetmi~ çüerle .beraber harbe ittirak ettiklerini 
den şiddetli taarruzlarına kaqı müea- lerdir. ıiapat etmektedir. EK Polonyalı komü
.eir bir mukavemet gösterdikten aonra Humera - Pozuelo mıntakaMnda nist :tefinin naaşı üzerinde 25 bin pe

Cumhurıyetci kuvvetler, Madrid cep- Cumhuriyetci kuvvetler, .Boadilla'yı çetelik. bir meb1ağ bulunmuştur. Bir 
hesinin muhtelif noktalarında ve payi· istirdat etmitler ve asilerin taarruzla- :Belçikalı mülizım bizzat Largo Ka· 
tahtın şimali garbi mıntakasında 24 aa- tından evvel İfgal etmekte oldukları baBet-o tarafından imza edilen bir ikon-
attenberi mukabil taarruzlara ge_mit'- hatların daha ilerisine varmışlardır. trato ta\lımaha. idi. 
}erdir. Bu kuvvetler, her tarafta tam .ls.,.nyada Kimler Oliiyor? Harpte ölen 270 komünistten ancak 
bir mmraffakiyet elde etmişlerdir. Salam \a 23 (A.A.) - Asi kuv• biri 4spanyoi ve bütün diğerleri lngili-z 

Cumh11riyetçi kuvvetler. asiler ta- vetleri umumi karaTgahı bildiriyor: ve muhtelif milletler tebaasından idi. 

Vilayetlerden istanbula gelen 
mübayaa heyetleri hakkmda tamim 

Heyetlerin başında valilerin bulunamıyacağı bir 
tamimle alakadarlara bildirildi 

Ankara, 23 (Hususi) - Vilayet- hey'ctlcrde bulunarnıyacaklan, 'hey'et
Jer namına lstanbula giden müb3yaa lerin bu ae)ahatlerde yapacaklarıma&
hey'etlerinin b~ında valilerin de bu- rafların miiha)aa bede.linin yüzde b& 
lunduğu görülmüftür. fini geçemiyeccği ve Jievkalide ahval 

Bu münasebetle valiliklere bir ta- olmadıkça lstanbula hey'-et gönderil
mim yapılarak valilerin vilayet bütçe- miyerrk. nümune cdbi auıetüe if yapıl
ler1nin ita funiri olmalan itibarile bu mas1 tebliğ edHmiştir. 

~-------------H-.-.--------~--~ 
Sularımızın Negüsiin parası 

tükeniyor 
• 
Islahı 

Almanya da 
askeri tedbirler 

Berlin .23 (A.A.) - .Aakeri 
mükellefiyetlere tabi Almanlann 
pasaportlarının handan böyle aa
keri makainat tarafuıdaıı &ontrol 
ed:i:ncaine dair olan yeni nizamna
me. b;n, .... ecnebi mahafilde he
yecan tevlit etmiştir. Bu mahafılde 
bu karar ne memleketin aivil kuv
'Wltierinin .eklber edilmesi ve Al
manyanın bazı noktalarındaki gar· 
nizonlaruı takviye olunması hak
kındaki tedbirler Jt.rasında bir ala
ka görülmektedir. 

Bir Serıizett Mi? 
Londra 23 (A.A.) - News Chro

nicle gazeteainin diplomasi muharriri. 

Beş senede 31 milyon lira G Almenyanm ikbaadi miitküllerinin 
ÜmÜş takını1an 2500 111ütemadiyen artmakta olduğunu yaz-

sarfedilerek nehirler liraya sabldı maktadır. AlmanyanınA siyasetinde 
islah edilecek cezri bir teheddül haaıl olmaması tak-

Ankara, 23 (Hususi) - Memle- Londra 23 (A.A.) -.Negü.iin gü- dirindc, bir ıeergiizcttc atılması mfun. 
kette geniş mikyasta yapılacak yeni milf sofra vesaire takımlarının atıfı 'kündür. 
ıu işlerine dair mühim bir layiha Nafi- 2fl00 lngiliz lirası getinnittir. Mihim Bir Toplanb 
a Vekileti ta.rafından hazırlanmı~tır. Ala.kadar mahafilden öğrenildiğine Londra 23 (Hususi) - Alman 
Bu layihanın esaslan şunlardır: göre, imparatorun bütün ihtiyatları ar- hava nazın Göri.ng ile harbiye .nazın 

1 - Orta ve garbi Anadoiunun tık tükcnmİftir. Kendisinin yalnız 150 General Fon Blomberg dün gece, baf
rularından istifade edilmek üzere •im· ila 200 bin liralık Cibuti - Adisababa vekalet ıbinaaında. Hitleri ziyaret et· 
diye kadar çalıfan ha~-zala:-dan başka demiryolu biset" senedi ka1m1fhr. Ma- miş ve aabaha kadar müzakerelerde 
ve bilhassa Marmara havzasıuda Su- mafih ltalyanlar, bu hisse senetleri- bulunmuşlardır. 
sıgırlık ve tabileri, Ege denizi h;ıvza-, nin satıfoıasını protesto etmişlerdir. Müzakereler hakkında resmi hiç 
sında Bakırçay, Gediz. Kumçayı ve bii- bir malumat verilmemekle beraber, 
yük Menderes nehirlerile Adana ha- Ras Kassamn iki oğlu İspanya harbinin vaziyetile b:ızı ik.bsa

\•clisinde Seyhan ve Ceyhan Bt>rban, kurşuna dizilmiş bulunyor di meselelerin görüfülmiif olduğu ıah-
Silifkede Göksu, Malatya havaHsinde min edilmektedir. 
Ho t T h a ime Karadeniz ha .. Roma 23 (A.A.) -Ras KaaS<l'nın ----------
ı:as::~ ~~7ır~!ak, 'tahilerinden ç: ~erra ve Vossen iaminJeki iki oğlu Maden ocag" ında 
L k T k T k" kl da kurşuna dizilmiştir. Bu suretle son 
~ere , ersa an, er ıp ırma arı. 5 1 ··ıc1 •• 

O ta A d ] d P k Sak mukavemet imkanları da ortadan .ka!k- ame e o u r na o u a orsu , arya b l 
"e tabileri Konyada Sille, Niğdede Ge- mış u u_n_u_y_o_r. _____ _ 

bere deresile bunlarla münasebetleri Ankarada Kubilay günü 
bulunan g;;l, nehir, dere, çay ve kol- Ankara 23 (1-lwuai) _ Kubila ın 
larında sulama yapllması, bataklıkla- _ı.a..l- • . ldö .. .. .. _ı_!,1 rın kurutulması ve hasarların mr-n·i t-~tlnın yı. nu°:'u. ~anaacucu c 
'b· la ı_ b"I'" . l . be bugun Halke ·ınde hır ıhtıfat yapılmıf, 

gı ı yapı ca~ ı umum su If erme f h : _.J·ı . . 
ed 31 

.
1 

lir f _ 1 atrrası fazız coı mıştir. 
een e mı yon a sarma ve gÇA& 

cek senelere şamil taahhütler icrasına 
Nafia Vekiline salahiyet verilmekte
dir. Layiha ile ııa.vekil bilhassa alaka
dar olmuşlardır. Liyiha tetkik cdlic
reık müstacelen müta1ealan alınmak ü
zere vekaletlere dağıtılmıftır. Yakında 
Ba~vekaletc ·verilecek ve meclise scv
kolunacaktır. 

Moskovada 34 Alman 
muhakeme edilecek 
Londra 23 - (Hususi) Al

mauyanm Moskova elçisi bugün 
Molotofu ve Litvinofu ayn ayn 
ziyaret etmif, ıon zamanlar
da hapsedilen Alınan tebaasının 
tevkifini tekrar protesto etmiıtir. 

Moskovadan bildirildiğine göre, 
casusluk faşizm hareketile mütte
tebim 34 Almanın muhakemeli 
1akmda bil§lıyacakbr 

Ktlişeci AIAeddin bir ytf hapse 
mahkDnı o1du 

.3 yıl e\1vel Maslak )'Olunda ot.omo -
bille Hasruı Hüseyin isminde hir jan -
darmayı çiğneyerek öldümıek.ten sııç
hı Jc.ı.~i Alaeddinin nal.zen y.apılan 
muhakemesi bitmiştir. Abieddin bir yıl 
hapse .nıalıkWıı olmuştur. ---

Bı sabahki sis 
Bu sabah ~imWie. kesif bir sis hii

küm siırmiiş ve saat dokuz buçuğa lra
.dar devam etrnı.ştir. Sis müddet ince 
fenerler idaresinin i§<trct düdükleri 
mütemadıyen öttürii~r-ek vapurlara 
yol gösterilmiş ise de buna :rağmen ba
zı seferlerin yapılmasına imkan bulu
namaffil§, bazı seferler de teehhürJe 
yapılabilmiştir. Sis bir aralık bra mü
nakala.ını bi1e sekteye uğratacak ka
dar kesafet peyda etmijtiı'. 

Mup, 2J lA.A.) - Köyce
ğiz'in Sandalb8,ı dağKıdaki ma
den ocağında ça}lflllakta olan beı 
Köyceğizli, ocağın yıkılması ile 
a1huda kalarak ilmüfludir. 

Troçjü Meksika yolunda 
OsSo 23 (A.A.) B. Troçkinin ha

lihazllda Mcbibya müteveccihen y~
la çıkmıt oldnju JıeSmen teyit edilmek
tedir. 

Papa döayaya selamet 
yollannı gösterecek 

Vatik-. 23 (A. A.) - Papa, 
Nod bey•=rr ani 24 KAnunu
evnl'de -.t t3.30-oknyacaktır. 

Vatiku ist.yona, bir çok ec
nebi istuyonlarma bağlanmı,tır. 
~ kıa Glanıılrur. Nutukd• 
diinyamn içinde bulnduğ• \'a11İm 
prtlardu ut.edecek ve beteri
m. ... m. pr 'ıaleaiai g&ıtre
cektir. 

Boluda ze1zele 
Botu, 23 (A. A.} - Dfin gece 

saat 4.tS'de dewamsız iakat tid
detli bir yer sarsıntısı BoJuluJan 
aıkudaa uyandırdı. Hasar yoktur. 

lstanbul Parti 
Kongresi 
Sona erdi 

Posta, Telgraf 
Teşkilatında 
Yeni , tayinler 

) (Baştarafı 1 inci sayfacla) 
(Baştarah 1 inci sayfada ne-"lllı:unası hususundaki teşebbüsle 

Tayin edilenlerin isimleri §UD.lardır: 
Merkezde iLıdas edilen yüksek fen rin biran evvel lıi~i1fün~ıi · 

lıeyeti reisliğine İstanbul telsiz mühen 4 - Yeni ilk okul. lise- ve ort~ ~ 
disi Abdüllatif, uah'ldara fen müşavir kulların açılması, öğretmen ade~"-"9•n. 
~yeti müdürü Hüseyin Kazım, Bekir arttırılması. Üsküdar ve 13etiktaşa kız 
Vef.a. İstanbul fabrika mühendisi Meh liseai açılması, Küçükmustafapaf8ya, 
met Afi. Beylerbeyine, Kartala orta mektep a-

Birinci sınıf başmüfettişlildere baş- çılması 
üf tt. lerd H r· ve Besim posta m e ış en ay 1 .. .~ _ İb- 5 - Tramvay şirketinin ilk mek· 

işleri reisliğine Ankara başmüduru ı besin .J:~ la b ·· -
rahim, muavinliltlerine posta işleri mü tealp-L~ e e·ı~er~, paao rın utun 

d- _ N . uavinleri Tevfik, Eyüp t cocye teşmı ı. 
uru acı ve m 6 F ih ·ı · h-"- · ı 

Sabri, Nazmi, telgraf işleri reisllğine - at ~. ~ı~~ aaev~ açı ması. 
telgraf işleri müdürü Necati, :eis m~: 7 -. Oto?u•. ı~nın hel~ıyecc der-
avinliltlerine telgraf ifleri mühendisı uhte edilmeaı gıbı temennıler de var· 
Fuat, telgraf işleri müdür muavini Fu- dır. 
at Vasıf, telefon işleri reisliği telgraf Raporun okunması bittikten aonra 
işleri reisliği tarafından vekileten ida- Daimi Encümen &zasından Avni IÖz 
re edilecektir. alarak yol meselesinin encümenin ra-

Reis nıuavinlilderine f:e~ ~~ porunda olduğu gibi, tehir yollan, fC
mühendisi Kemal, telşraf işlen ~üd1:1' bir harici yollar olmak üzere ikiye av• 
muavini Cevdet, Nurı, muamelit mu- 1 fık lmad w • , _ _,.ır !it üd- n masının muva o ıgını, buna 
düdüğüne T~.LIAt muame m ur b" - .. - l d . 1 da 'I"' 

inlikl · Posta Telgraf müdürü ır uçuncu yo u, enız yo unu ı a· 
muav erme mı-,_ I"' 1 w· • •• 1 di ş· 
Ş-k - imdiki muavinler Latif ve Hak ve e ~ azımge eccgını aoy e . ır~ 
uru,ş k 'Ha· Hli T "k. kı ipkaen, levazım müdürlüğüne şim- eti ynye, a ç, rarnvay f1r eti 

diki müdür Sakin, muavinliklerine Şe- gibi muhtelif tqekküllerin bir elden i• 
ref ve Kadri fabrika müdürlüğüne An daresine doğru gidilmesini, bu auretle 
kara başmüdür muavini Hakkı, Hukuk nakil ücretlerinin hüYuk ifletmenin 
müşavirliğine hukuk müşaviri Hamit, menfaatlerinden müstefit olarak gayet 
muaviııliğiıne ipkaen Tahsin, evrak is- ucuz olacağını ve bunun da halkın 
tatiStik müdürlüğüne Memduh, ~ua: menfaatine olduğunu aöyledi. 
vin1jğine mümeyyiz Ferit, .hesap ışlen Niyazi Tevfik. söz alarak halkevle-
müdiirlüğüne muhasebe müdürüMuzaf . 1 he · · · 1 ·•~ • • . ..:_ 1ikl . .. . Rıd D nne, ta e ıçın pansıyon ar uaveaını 
fer, muavuu erıne mumeyyız va ~-L''f . V A . 1 
tT eda şak· H.. ·· Ankara te- 'te&-11 etti. e vrupada daima « itan• vezn r ır, usııu ve bu1da .. li hal . 
lefıon müdürlüğüne ipkaen Sadi tayin ı:nul'tev de tıfo vardır.>> taıw 
edı1diler. zındaki propagandaya mani olmak j. 
Şimdi mevcut olan l 'J başmüdürl.ük çin Sular idaresinin sulan 61treden ge

yılbaşında lağvedilecekt'ir. Yeniden teş çİrmcsini istedi. 
kil edilen 62 viliyet merkez müdürlük Sular idaresi müdürü ve kongre 
leı.ine yapılım tayinler de şunla~ır: ı..karıı Ziya buna cevap vererek esa-

İstanbul merkez müdürliiğüne Istan acn böyle bir filtre tesisatının Kiğıtha• 
bul ~aş~üdürü. Mazhar, Bursaya Y~ - ne mtlarında mevcut olduğunu ve bu 
suf, lzmire Naım, Ankar~ya Posta ış- iş.i evvelce terkos şirketi bafUamaz-
leri müdür muavini Sakin, Seyhana k beJed" · b · · b"' .. k b' 
Y-,~- Edi Yusuf Konyaya Mit- en ıyenın u lfı uyu ır mu· 
<WUtPı rneye , fL L. l ı._A_ dıw h .. 

hat, Erzuruma Fazıl, Trabzona İhsan, va aaıy~t e. ~r gını, ergun !apı· 
Sivasa Asaf KDcaeline Kenan, Vana E- lan tahlillenn sulanmızm temız ve 
hem, Teklı-dağına İstanbu1. müfettişi v: mi~ropsuz olduğunu göaterdıjini 
Avni, Kastamonuya başmüdür muavi· .ayleclı. 
ni İhsan, Maraşa Sh as müfettışi Fah- İkinci Celse 
rettin, Bileciğe Bur.sa baş müdür mu- İkinci celse ikinci reis Refik Ahme-
av.ini Şevket, .Antalyaya Galata posta din riyaseti altında saat 16,5 da açıldı. 
müdürü Faik, Mani~aya İzmir müfet- Kongrenin çekmif olduğu tazim tel
tişi Ziya, Çoruha Seyhan . mü!ett~ graf1an, gelen cevaplar okundu. ilk o
Mahmut, Yozgada J?iyarbekır mufettı- kunan telgraf şud . 
şi Sabri, Samsuna Izmir müfettişi E- Atatürk' ~r ·T-1-fı 
yüp, Zonguldağa Seyhan baş müdür . . .~ . ~--· 
muavini Nurzad, Diyarbekire Diyar - ~artı il kon.~eaı~ın toplanması d~ 
bekir 'ba nüdür muavi.ıı Emin. Elizize layısile bana gosterilen duygulara t& 
Diyarbekir BaşkatibiRaif F.skişehire İz ~kür ederim. 
mir palket müdürü Hüseyin Hüsnü, Atatürk'ün telgrafı alkışlarla kartılan 
İçele 1\1ersin Posta müdürü Salibattin, dı. Bundan tonra Parti &,kanı ve Da
İspartaya Sivas başmüdür muavini lıiliye Vekili Şükrü Kayanın telgrafı 
Hamdi. Çanak.kaleye Sivas müdürü okundu. 
~ayri, A~ E~rum .b~şkatibi Fah- lstanbul Parti 13afkanı Muhiddin 
rı, Balıkesıre Melih, Bitlıse, Dyarbe- Üstündağ kürsüye gelerek izadan Av· 
kir 1'elgraf miidiirii Nuri, Çankınya · · 1 1 . · · ... 
Ahı t R. Tr b b kAıt.i·b· Ş uının yo mese eaı hakkındakı dilegı-ne , ızeye a mn aş a ı ev- . 
ki, Niğdeye Konya başmüdürlük baş- ne. . . . . . 
.katibi İsmail. Giresuna posta müdürü - Haliç beledıyemn elındcdır. O. 
Temel • Bolu miidürliiğü.ne Şeref, Kar küdar Kadıköy tramvaylannın da be
sa, E.5kişehir posta müdürü Bahaettin, lediyenin elinde olduğu malumdur. 
Afyona Muhittin, Kütahyaya Bursa Şirketi Hayriye ve f staı;bul tramvayla
bqmüdürliiğü başkatibi Nazif, Malat· n ile .devlet arasında mukavele var· 
yay.a Edirne müdürü Zeki, Muğlaya dır. Bu mukavelenin ahkamı dahilin· 
Seyhan başkatibi Rıza, Eczj.ncana Si- de hareket olunmaktadır. Biz nakil 
vas başmemuru Tayyip Edip, Orduya vasıtalarının· birleşmesine doğru gidi
Samsun posta telgraf müdürü Nazım, yoruz. 
K.ırklareline B~taş posta müdürü Deci" 
Neşet, Aydına Aydın posta müdürü ı. 
Osman, Gümüşhaneye Ordu posta mü . . Bundan ~~ra r~~name mu~i~inc~ 
dürü Ali Güneş, Çoruma Kastamonu mtihaba geçıldı. il yonkurul aslı uyesı 
müdürü Hüseyin Hüsnü, Denizliye olarak sekiz kişi, yedek üye olank 
Denizli müdürü Vehbi, Gazi Antebe da 8 kişi seçildi. Asli üyeler şunlardır: 
Bayram Rem~, Hakariye Diyarbe~ir Necip Serdengeçti, Ahmet Kara, 
baş memuru Avni, Siooba Fuat, Ton- Refi Bayar, Faruki Dereli, Hakkıye 
da Malatya müdürü Sami, Tunç.eline Emin, F aide Escndal, Hüsnü Alatlı Nu 
Gelibolu müdürü Süleyman Sakıp ta- reddin Ali. ' 
yin olundu1ar. 

Bingöl, Kayseri, Kırşe'hir, Urfa, Muş, 
.M.ardin, Burdur, Siirt, :'....masya merkez 
müdürlükleri henüz münhaldir. 
Oralarım posta telgraf merkez şef· 

!eri vekaleten idare edeceklerdir . 

yedek azalar şunlardır: 
Mithat Nemli, Fuad Fazlı, Suphi 

Ertei, Meliha Avni, Samih Türkd~ 
ğan, Murad F ortüm, Hasan Keper, 
Reşad Yılmaz. 

Merkez müdür muavinliklenne ta _ Bunu müteakıp büyük Kurultaya 
yin edilenler de şunlardır: he, asli beş yedek aza seçildi. 

İ5ta;nbuı merkez müdür muavinlikle Asli azalar: Muhiddin Üstündai, 
rine Istanbu! müfettişi Şevki. İstan - Faruki Dereli, Refi Celal Bavar Sırrı 
bul posta müdürü ~met, İstanbul tel Enver Batur, F aide Escndal'iır ' 
graf müdürü Sami, Istanbul paket pos- Yedek azalar·. ı-tal"I H'I · u' 
t h ··a·· .. T 1 1 1 mı YiUO• 
a ıınesı mu uru ayyar. Beyoğlu t.el- er Ref'k Ah t s ·ı F d F ı - - .. İ • ı me evengı • ua az 1 graf muduru Kenan, stanbul baş me- Ak .. Ah Kara N . Se · 

(Devamı 7 İlleİ •yf ... ) gt•un; met • ecıp rden· 
geç ı. 



4 Sayfa SON POSTA 

ŞEBİB BABEBLBBİ 
Tü;rkkuşu lstanbul 

_,-- şubesi dün açıldı 
Yakında Adana ve lzmir şubeleri de açılacak, eski 

talebeler yenilere hocahk edecek 

, 
Esnaf reisleri 
Bugün 
Toplanıyorlar 
Toplanbda dispanser ve 
müşterek büronun islihı 

İ§İ görüşülecek 

Esnaf Cemiyetleri reis. ve umumt 
katipleri yarın Ticaret Odasında Oda 
umumi katibi Cevad Nizaminin riyase· 
ti altında toplanacaklardır. Bu ıeferki 
toplantı çok hararetli olacaktır. Esna• 
fın açacağı dispanser işi halledilmiş gi· 
bidir. Cevad Nizami bu hususta cemi· 
yet reislerinin bir proje hazırlamasını 
kararlaştırmıştı. Esnaf reislerinden bir 
kaçı dün umumi katibi görerek netice
den memnun göründüklerini ve bu 
teklifin esnaf tarafından memnuniyet· 

BüincWnun 24 

-
Yerli yemiş ziyafeti 

Kadıköy Kadınlar Biçki ve Dikiş mektebinde talebeler münhasıran yer· 
li yaş ve kutu yemişlerden bir ziyafet ter tip etmişlerdir. Bu ziyafette on 
tane portakal yiyen talebelere mektep idaresi tarafından hediyeler verilmiş· 
tir. R esim mektebin birinci sınıf talebesini ziyafet başlamadan evvel ziya· 
fet sofrası başında toplanmıf bir halde göstermektedir. 

KUçUk Haberler - -
le karşılandığını söylemişlerdir. Bir Esnaf Cemiyeti Lifvedllecek 1 Ticaret Otiası Bütçesi 

Dispanser açılınca teşkilat genişle- Kuru ve yaş meyvacılar cemlyetındeld lh- •. Ticaret Odası bütçesi ~zırlanml§tır. Bt1.f 

• tilinceye kadar muvakkaten iki doktor tllA1 devam etmektedir. Azadan bir kısmı gun riyaset divanında corüşölecektlr. Odaı 
t t lacak bu dokt 1 fı has- nizamnamede tadlllt yapılmasını ı.stedlkle- meclisi yılbaşınu.n evvel toplanarak bütçf 

Dünkü menümde bulun an Türldmtu talebeleri ulu ve bak or karlaedsna An rlnden ıstua etmişlerdi. Yeni seçim yapıl- üzerinde müzakerelerde bulunacaktır. ta arına parasız aca r ır. ynca 
TürllufunUn Jstanbul tubeai dün ( lar. Ve B. Bröve'ai aldılar.» gösterilecek bir eczaneden de ucuz ve mat üzere meyvacılar kongreye çatrılmlfS& Konser Ve Kenferans 

T H K ı b 1 M k · de mera· Bundan ıonra Bröve alan talebe· . ,. . cd"l . da ıelmedltıeri görülmüştür. Bunlar 1enı şışıı Halkevinden: . 
• . . atan u er ezın .. l . . dil parasız ılaç temın ı ccektır. yapılacak lçtımaa ve seçime de iftl.rt.Jı: etmez- Cuma aiinü aJı:.şamı saat 21 de Evimizdi 

_!_ 1 ı t Ha Kurumu Aabq- ye madalye ve Brove erı tevzı e • B ·1 ·ı Es f · l · ·· k muıue açı .mıf ır. ~ . . l k u vesı e ı e na reıs erı muştere ıerse kurun yaş meyvacılar cem1Jet11Alve- profesör Suphl Nuri tarafından bir konfe~ kanı Ferıdun davetliler, gazetecıler. di. Bu ~ebe bun~~ sonra ~e ece o- büronun islahı etrafında da bazı dilek- dllecektlr. rana ve Bayan Nermin, Fevziye, Bnlse, ~ 
TürkkufU haları merasimde hazır bu· lan !enı. tal~ye ogretmenlik. edecek· ler hazırlamışlardır. Uskumru Çıkmıyor mime ve Semiha taraflarından da bir kon• 
lunmuflardır. latanbul Hava Kurumu lerdır. lı~le~ tunlardır: Şimdilik listesi tutulan bu dilekle- Bir miiddettenberl devam eden torik ala- ser verllecelı:tlr. Herkes ıelebWr. 
&,kanı lamail Şevket kısa bir söylev- C. ~roveaı alanlaı:: . rin bütün Esnaf Ccnı.iyeti reisleri tara- m durmUJtur. Balık açıklara dotru gltmiftlr. Kadıköy Haltevlnden: 
le kurumu açmıştır ve TürkkufU Ku- Necıp Pulat, Tahir Yalçın, T ahım fından memnuniyetle b.rşılanacağı U• Bu yıl uakumrU azdır. euma aJı:.şamı saat 21 de Ev1m1z salonun~ 
rumuna muvaffakiyetler dilemiftİr. Tekin, Adnan Tetik'. Musa Güraea, mulmaktadır. Borçlar Kanununda Yapılacak Tadili& da Niyazi Tevfik Yükselen tarafından ('rl• 

Hava Kurumu Aabatkanı Feridun Abdullah Ertur, Rasım Tan, Borçlar ve ticaret kanununda yapılacak mürlenk hayatı fütuhatı ve Omıanlı Türk-
da ıöylevinde ezcümle demiftir ki: B. Bröveai alanlar: Mekteplerin ders tadllltı tesblt eden komisyona iiç avukat da- lerlle münasebeti) adlı bir Jı:onferam veril~ 

«Bundan bir a evvel Bursa tube- Naciye T oros, Firuzan, Ka. ba llt1balı: etmiştir. celı:tlr. 
. . .. yı b 1 besin' • miran Ali Ayta Bürhan, Rahmi. Va- saatlerı· Beynelmilel Ticaret Odası mıııı komitesi- Konferanstan sonra konser. Bütfln yurd" aını açtık. Bugun stan u fU . 

1 
a • ç. n1n de bazı dileklerde bulunacatı blldlrll- daşlara açıktır. 

çıyoruz. Yakında Adana ve İzmir fU• mık. . . .. miftlr. Ticaret o.ası SanaJI Şaltesl Kaldmlıyor 
helerini açacağız. Bunların ıçmden T urkkuşu lıtanbu] H h k k b l[m)a T kkürü Ticaret Odası Sanayi Şubesi yılbafındaq 

'k L __ • h • · 'da · ·ıdi H • t" aya nı azanma mec u- yuı * ~ Bütün milletler uçucu bir gençlı Ş uoeaı ey eti 1 resı aeçı · ey e 1 
• • Şehrlmlz1n Arpaemlni mahallealnde otu- itibaren kaldırılacalından raportörler tem 

.. havalannı çelik kanatlarla aiperle- idare bası fUnlardır: Naciye Toros, nyetinde olan yavrular ran ve ıamtn1 bildirmek 1.stemeyen bamtyet- kat ıubeslne verllecelı:tlr. 
mek için çalışıyorlar, büyük bir ihtiyat Rahmi. Ruim, Bürhan, Abdullah. düşünülüyor ıı bir Türk anası Kızılay Şehremini Jı:aınu- --------------
hava ordusu hazırlıyorlar. Kurumun yegane kadın hası olan nuna müracaatla Kızılaya 21 lira teberrfl verllm.lş oldutundan kendisine alenen t'9' 

Türk Hava Kurumu geçen ıeneler Naciye T oroı kendisile görüşen bir Maarif idaresi kanunusani 937 den etmJt ve para alınarak tesellüm makbuzları telı:Jı:ürü borç b1llr1z. 

büyük bir öğretmen kadrosu yetiftir· muharririmize: itibaren 2 ay müddetle; teneffüsleri 
mekle vakit geçirdi. En iatidathlar Ru.. - Geçen sene evvela üniversite 20 fer dakikadan 1 O nar dakikaya in· 
:yaya gönderildi. bahçesinde ça}ıftık. Sonra Ramide u- dirmek ve sabahları derslere yarım ta• 

Şehir rtyatroıu 

Tepe başı 
dram kısmında 

24- 12-936 
akşam saat 20.80 da 

BABA 

• Açtığımız kurslarda en iyi teraiti çuş yaptık. Yaz aylarında in önü kam- at evvel baflamak suretile aktam pay· 
haiz olanlar İnönü kampına gönderil- pında meaAimize devam ettik. Orada dosunu daha erken yapmayı dütün· 
eli. Orada da çalıftılar. Bu talebenin da yelken uçufları yaptık. Bu uçuflar· mektcdir. Şimdiki halde mektepler 
yüzde 60 fi C. Bröve'li aldı. Bir kı• da ovadan 400 metre kadar yükseldik. saat 15,10 da paydos edilmektedir. Bu 
mı da ıon aünlerde havaların fena git- Şimdilik Ruıyaya a:idemiyoruz, de· saatte mektepten çıkan talebeler 4 bu- Fransız Uyatroanı 

1 

Taksimde- Maksi• 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opınti 
Bu akşam 21 de 

ZOZO DALMA8 
ve TOMAKOSLA 

PIPIÇA 
son defa 

• 

meli yüzünden uçuflarını yapamadı- miştir. çukta ortalık karardığı için ders çalıt- Operet kısmında 
akşam saat 20,80 da _____________ _.. 

Gaz, k , f f"k 'dh 1· mağa vakit bulamamaktadırlar. Diğer UYLA we MECNUN .a 1 ı öprUsU ınşaab P ı ı a ı bir kısım talebe de hayatını kazannıak iki hırsız mahkOm oı.u ar 
Gazi köprüsünün inpatı devam et· ipliğin tiiccarlar tarafından idhal e- vaziyetindedir. Bunun için de gazete, Edirne hatllDID tesellUm Bundan bir müddet evvel BeykoZ'& 

mektedir. Şimdiki halde Siman ponc!ü dilerek müaaacleainin uyufturucu mad- yemif veuire satarak çalışmakta. tah- muamelesi da lapina, Olka ve Nikonun müttereıl . 
elenilen Dıtaatı yapılmaktadır. Tecrübe deler inhi..r idaresinden alınmuı hak- ıiline devam imkanını temin .için az . . hatt ken sahip olduklan evin kapısını v• 
kazıkları imal edilmiftir. Ayaklara te- 1 __ .. LL! San . B' ı·w • . v·-1-ilet da olsa her gün bir kaç kurut kazan. Devlet Demıryollan Edirne . ın· pencerelerinin demir parmllklıklan .. 1 

JUDQA&.l ayı ır ıgmm e1t nez· L Dan 1mak ·· ·· 1 k otıf ve ""': eadüf eden kısımlarda toprağın vaziye- . w •• •• maktadır. Hal>uki bunlar da saat Üç• da AU ı uzere uç ~ _om kırmak. ıuretile 200 lira kıymetinde et' 
ti teabit edilmektedir. Bu if bittikten c:lind~ ~apbaı tetcbbuse musbet cevap ten ıonra iş bulamamakta ve bu yüz· müteaddit ':a~on aetirtmıttır. Bunlar ya çalıp kaçan Şevki ve Huanın mllll 
aonra köprünün demir aksamı Alman· gelDUftir. den mektebe devam in;ıkanını da kay- yılbaşından ıtibaren ıefere çıkarılıcak· hakemeaine dün Üsküdar ceza mahkeı' 
yada mqhur bir firma olan M. A M. Diğer taraftan Clokumacılar cemiye- betmektedirler. br. . • meainde devam edilmiftir. 1 
fabribaı ta.rafından yapılacaktır. ti de idhal ifile mefgul olmaktadır. Bir Maarif bu kabil mahzurların Bnil· Dev_ir m~eleııne ?~':~ . ~- Yapılan muhakeme netieetinde h~ 

Siman pondü'den sonra rtatik he- t il I 1 t B I ne geçmek için günler uzayıncaya ka· mektedir •• Hey et buradakı 1fını bitirın· iki ıuçlunun beter ıene mahkdmiye~ 
eaplar yapılacak ve bu hesaplar bele- acen e . e an ~ı.m~ş ır. u ace~te • dar tedris saatlerinin azaltılmasını dü- ce bir iki gün sonra hat boyuna .çı~a- ne karar verilmiştir. l 
diye fen hey'eti tarafından tetkik edil- kenderıyeden ıplik ıdhal cdecektır. Ce- fÜnmektcdir. Fakat henüz bir karar cak, oralarda bulunan ~alzemeyı bız. 't 
dikten aonra tatbik edilecektir. miyet adamları acenteyi uyuşturucu verilmif değildir. zat yerinde görerek teslım alacaktır. GU Ok laŞIRIJOr ' 

1 b. • maddeler inhisarı idaresi direktörlüğü -·· ........ ----· • hkO · ı· mr . .. J Yumurtacı ar1n ır talebı ·ı .... t '" .. ti' d bi 1 Bır kUçUk hırsızın ma mıye 1 Dünden itibaren Gümrük daırel~ ı e goruş urınuf, ne ce e r an aşma h _,_,: ı.A_. 
Yumurtacılar, yumurta ihraç ni· im Bir kaç gün evvel Eczacılar Şirke- rinin Çinili Rıhtım anına na&ııne uan 

zamnamesinde mnci defa tadilat ya· yapı ıftır. tine ait apartımana girerek mühim lanmıttır. ilk. olarak Ba,müdürlük Bü-
pılmaıını istemitlerdir. Bu teklife mu- miktarda kurtun ve 50 lira para çalan roau nakledilmit ve Ba,müdür Yen& 
vafık cevap verileceği anlatılmakta- Bir kadm Akıntıburnunda Necibin muhakemesi dün yapılmıt ve handa çalışmaia baflamıttır. 
dır. denize dUştU 5 aeııe hapsine karar verilmişken ya- Ayın 28 zine kadar nakil itleri t911t 

TAKViM 
1 ind KANuN 

Rumi sene 
24 

Arabi tene 
1863 l&M - -tel K.Anun Resmi sene Kasım 
11 1~ ,7 

PERŞEMBE 

SABAH 
Şevval 

1 

iMSAK 
ıl:i. D. S.11>. 2 89 9 12 61 
7 28 6 36 

ö ~te .. İkindi Akşam Yatsı 

.:>. D. s. u • ti. lJ. .:;. o . 
E. 7 28 9 48 tl - 1 39 
z. 12 18 1, 88 16 45 18 22 

Evvelki gece saat 2,5 de Makbule 

adında biri Arnavutköyünde Akıntı 
burnunda otomobilden indiği esnada 

muvazenesini kaybederek denize düf· 
mufse de ·derhal kurtarılmıftır. Hadise 
etrafında tahkikata devam edilmekte
dir. 

~ ~~:ZÇINl1 
t=A.KAT 

=~~.,rı·~~ 
Bir amelenin parmakları koptu llİ80TfJNİİıİİııİİİİIOlKiiiiEYliiııi.•HiıiiiiE•l GONiııilll•oo~IA~S·U-L.1 

Kasımpaf8da oturan Bilal oğlu Ab-
dullah Boğazkesende Süleyınanın fı- ____ ..... - ........ _____ _ 

rınındaki hamur makinesini tamir etti· Cildiye ve ztUıreYiye mOtabassısı 

ği esnada elini makineye kaptırmıt, Dr. Ç 1 P R UT 
iki parmağı kopmuftur. Yaralı hasta- ..,...., a.. ildantllaMll • .....- P..ta 

neye kalclırılmlfbl'. -... MeJmeMt apartımua. Telefolı: 4SS5S 

tının küçük olduğu için bu karar de- mam olacak, tekmil dairelerin ~u ~ 
ğiştirilmif ve mahkumiyeti 29 güne da çalıfDlasına bir k.inunu1aD1den ıtlt 
indirilmiftir. haren batlanacaktır. 

::. M E L E K Sinemasında 
Hem bOy11Jderl hem de kOçtıklerl memnun edecek 2 blyO.k ve Fransızca 

ıGzltı tilm birden 
t - ŞIRLEY TEMPLE, ırQçO!{ PRENSF.S. KtıçOk ve emsalliz artıstlJJ 

yarattıaı en gazel tilın • 
2 - LOREL-HARDI, KAN KARDF.ŞLERI Fransızca ıGzltı b11y1lk komedi· 
Paramount havadis gazetesinde yeni lngiltere Kralının illnı meruiml 

Eski Kralın tnglltere'den aynlışı, yalnız Paramount sinemacııarı 
M. SIMPSON'u Fransada gizlice tılme almağa muvaffak oluyorlar. 

DiKKAT : NOEL b.ııftası mtınaıebetile bu hatta çocuklar için dtıhullye 20, 
hususi 26 kuruştur. 



.!.:n SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Tekirdağmın muhaberQ ihtiyacı ı 
tamamen karşılanmış deQildir 

~osta ve telgraf dairesi şehrin merkezin~ çok uzakhr, 
~ehirler arası telef on muhaberesi de yapılamamr- '·tadır 

Tekirdağı lıük timet konaiı 

l' 1 ekirdağı (Hususi) - Tekirdağı tahaneyi bulmak için bir hayli yol yü-
tıı kyanın en mühim ve işlek bir is - rümek mecburiyetindedir. Postahane 

tele idir. Deniz yolile Trakyaya yapı· her yerde olduğu gibi kasaba veya 
~ıı idh:lat ve ihra~t hemen ~u is.ke - şehrin ortasına getirilse çok faydalı o
el'e baglıdır. Bu ytizden şehrın tıcart la.caktır. 
~e iktısadi ehemmiyeti vardır. Durum Evvelce hükumet konağı da orada 
tibarile şehrin kuruluşu çok güzeldir imiş. Bir yangında yanmıf. Şehrin or· 
~e biraz işlenecek olursa modern bir tasına mükemmel bir hükumet konağı 
telıir halini alacaktır. Burada faaliyet yaptırılmıştır. Şehrin imarı yukarı kı
\>c Yenilikler göze çarpmaktadır. sımlara geçmİf olduğundan postahans 
be. Şehrin postahanesi çok uzak ve ke- hem uzak ve hem de mahalle arasında 
H r bir mahallededir. Şehrin vasatın - kalmıştır. 

cı. bulunan hükumet dairesine de u • Ticari ehemnıiyeti olan bu tehir ls-
~k olduğu gibi işi olan her şahıs pos- tanbul veya Edhne ile telefon muha ~ li'; · · ~·~ · ... -- ' ···- ···-- beresi de yapamamaktadır. Her gün bioıı 
ır kadın kocasını raz daha güzelleşmekte olan şehrin bu •• Jd •• •• gibi bazı noksanları da ikmal edilecek 

Gazlantebin 
kurtuluş günü 
Yarın Gaziantebin kurtuluş gil· 

nüdür. Antepliler bu büyük günü 
kutlulamak için büyük hazırlıklar 
yapmışlardır. Ant.ep müdafaaaı İl · 
ti.klAl savaşının en parlak safhala -
rından birini teşkil eder. Başbakan 
İsmet İnönünün ağzından da dinle
diğimiz bu tariht müdafaa d\i4ma -
nın istill ordusunu üzerine çek -
mek suretire Gazianteple birlikte 
bütün bu ha.valiyi işgalden kurtar· 
mıştır. 

On bir ay sürmüş olan Antep 
müdafaası filhakika pek üstün bir 
şeJı.anıet, hamaset, yurdseverlik, fe
rağat w şecaat destanıdır. Bu mü
dafaaya bütün Antep kadınlan, se
kiz on yaşındaki çocuklar katılmış 
ve her birisi başlı başına bir kah • 
ram.anlık menkibesi yaratmıştır. 
Antep, asrın son sistem harp vası -
talaril• mücehhez bir düşman or -
dusuna inan dolu göğsile mukabele 
etmiş, acı zerdali çekirdeği unun -
dan yapılına ekmeği yiyerek ve 
düşmanın attığı kovanları toplayıp 
doldurarak bu muazzam kuvveti on 
bir ay şehre sokmamıştır. 
Düşman, açık şehre tam yetmiş 

bin mermi atmıştır. Suriyedeki 
kuvvetlerini Antep önünde topla -
mış, en yüksek generallanru bu 
kuvvetleri idare ve Anteıbi zaptet -
mek için yollamıştır. Fakat, bun • 
lardan hiç birisi onların maksadına 
kafi gelmemiştir. Antep, Türk ka
nile yuğuruhn~. örülmüş öyle bir 
siperdi ki, bunu yarmak, aşmak, 

bütün ordular birleşse gene müm -
kün değildi ve olmadı. 

Antep müdafaası, göğüslerimizi 

kabartacak bir harikadır. 0 Uf ffi UŞ olursa Tek.irdağının belli ba~h ihtiyaç-
; ları karşılanmıf olacaktır. ----------------
' llayet 8 ay sonra meydana 

•l(arııd •• tahkikat yapılıyor Malkara hükUmet konağı yandı 
Gerede (Hususi) - Burada 8 ay 

'ive} işlenmiş feci bir cinayet meyda
a çıkarılmıştır. Çukullı köyünden 

rullah isminde bir adam bundan 8 
;-. evvel ticaret için Zonguldağa git· 
ış, bir daha dönmemiştir. Emrulla· 
tı ;j8 y~ında Gülizar isminde bir ka· 
~1 vardır. Gülizarın 325 doğumlu 
iför İbrahim ile birlikte yaşamakta 
llıası köylünün nazarı dikkatini cel
.~flıiş, bazı şüpheler uyanmı9 ve 
l.ıddeiumumilik bu şüphelerden ha
~ tdar edilmiştir. Tahkikata başlanın· 
. E:ınrullahın 8 ay evvel Zonguldağa 
'ltiği işan edildiği zaman karısı Cüli
, rla şoför İbrahim tarafından öldü
~Üğü ve cesedinin evin bodrum ka
l a kazılan bir kuyuya. gömüldüğü, 
lı~cı.y sonra da kemiklerinin kuyudan 
arılarak Tursun Fakı köprüsünün 

lıııa atıldığı anl~ılmış, Gülizar da, 
för fbrahim de tevkif edilmişlerdir. 
t ikisi de suçu birbirlerine atfetmek
irler. Gülizar mevkuf bulunduğu 

tada tehlikeli surette hastalanmış, te· 
~i altına alınmıştır. Tahkikat devam 

ektedir. 

Malkaradan bir görüniif 

Tekirdağ 23 (Hususi) - Malkara da bir hademenin dikkatsizliği yü
zünden hükumet konağından yangın çıkmı~. hükumet konağı ile ittisalin
deki iki dükkan tamamen yanmıştır. Adliye ve maliye daireleri de hüku
met konağı dahilinde idi. Devlet ve adliye muamelatının durmaması için 
lazımgelen tedbirler alınmıştır. Yangın soba borusu tutu~ması yüzünden 
çıkmıştır. Tahkikat devam etmektedir. 

~......_Basan Bey hani akşamları bir ... Hani bizim o karanlık sokak vok 
~l? lek alıp ta bizim sokağa daldım mu? 

... Gözüme sanki projektörlerle ay· 
dınlaşınış gibi görünüyor. 

Sayfa 5 

Bergama ilim evi 
faaliyete geçemedi 

Eskülap sağlık yurdu eski usul l:eda.vi ile yeni usul 
arasında mukayese yapılabilecek muazzam bir ~5~~iı . -

Bergama, 21 (Hususi) - Tariht ta.zam bir şekilde güneş banyosu ya• 
Bergama tehrini, tarihteki büyük 9öh- pardı. Yiyeceği, içeceği ölçülü idi. Her 
retiyle mütena.sib bir 9ehiT haline ge- yemekte sebze çorbası ve sebzeli ye • 
tirmek için büyj.ik bir faaliyet ıarfe • mek alırdı. Günün muayyen bir za • 
dilmektedir. manını ibadetle geçirir, geceleri tiyat· 

Şehrin kapısında kurulan ilim evi ve roya giderek temsil seyrederdi. 

onun yanında Bergama müzesi, ziya- Hasta daha ziyade telkinle tedavi e
retciye Bergama .şehri hakkında ilk fik· d'l· d' H t · · l - • l. 

• A • • ı ır ı. as aya ıyı o acagı ve net e ı 
rı vermeye kafı gelmektedır. olarak hastaneyj terkedeceği anlatılır 

Son senelerde yapılan hafriyat or • dı. Hasta içme suyundan da azami SU· 

taya, yirminci asır medeniyetine mal rette istifade ederdi. Hastaların neş'e 
edinmek istenilen bir çok keşiflerin, tedavisi için de tiyatrodan istifade edi
ihtiraların anahtarını koyuyor. Ber - lirdi. Şen kahkahalarla hastaların si -
gama krallığı zamanından b~lıyarak nirlerini uyuşturmak usulü ilk defa 
Bizanslılar, Romalılar ve Selçukiler Bergama sağlık yurdunda tecrübe edi
devrinde daimi surette güzelleşen Ber- lerek iyi neticeler alınmıştır. 
gamanın tarihi izleri hala gözlerimiz 
.. ·· d d' Meşhur lımübeyan muallimi Aristit onun e ır. 

on yedi senelik bir hastalıktan sonra 
Bergamalıların «Ayvaz Ali» adını burada tedavi edilmişti. Tedavi usull& 

verdikleri mevkide mevcud ~külap ri telkin, rüya görmek, neş'e, ibadet, 
sağlık yurdu bütün bir tababet dunyası iyi su ,bol gıda, güneş banyoları, sal 
için senelerce tetkik ve tetebbua mev· hava, idman, çıplak ayakla gezmek, 
zu olacak kadar şayanı dikk~ttir. Bu- musiki dinlemekti. Calit;ıos h~kim te· 
günkü tedavi usulleri nelerdır} O za· davi şekillerini ilmi bir yola koymuş
manın tedavi usullerile karşılaştırıla • tu. 
bilir. 

Eskülap sağlık yurdunun önündeki 
harabe kadim tababetin ve tedavi u • 
aullerinin araştırma laboratuarıdır. Ka
pıdan içeri girilince, koridorlu bir mey
dan ortasına gelinir. Hastane tama -
men mermerden ve yontma taştan ya • 
pılmıştır. Ve 20 metre yüksekliğinde· 
dir. Yedi köşede ilahların heykelleri 

Tarihi Bergama şehrini ziyaret e • 
den bir kimse için bazı noksanlar da 
vardır. Tarihi malumatı verecek, bir 
turistin ihtiyaçlarını temin edecek, bil· 
hassa otel, lokanta işlerini tanzim ede
cek bir müesseseye ihtiyaç vardır. Ça-
tısı yükselen ilim evi, tahsisat olmadığı 
için yarıda kalmıştır. 

vardır. Bur~a tedavi edilmek üzere-----------~==--
gelen bir hasta evvela hastanenin ha· 
mamına girerek yıkanıyor, kurban ke
siyor ve mabetlere girerek ibadet edi
yordu. 

Hasta, sağlık yurduna !kabul edil -
dikten sonra mabedimsi bir yere giri • 
yor. Burada bir hafta kalmak mecbu
riyeti vardır. Her hasta ile ayrı ayrı 
meşgul olunurdu. Hasta bu mabette 
kaldığı müddetce mutlaka bir rüya gör
miye ve ertesi günü bunu hatırlamıya 
çalışırdı. Çünkü bu rüya, onun için 
bütün bir hayat olacak ve tabir edile
rek ilacı ona göre temin olunacaktı. 

Eskülap sağlık yurdunun kurulduğu 
yer gayet havadar, güneşli ve iyi su • 
ludur. Hastanın rüyası tahir ve ilaçları 
temin edildikten sonra tam bir disiplin 
altında bulundurulurdu. Her gün mun-

Hasan Bey - Sakın bunu herkese 
söyleme, belediyenin kulağına gider 
de sizin sokaktakilerden de tenviri -
ye resmi almıya kalkar. 

Yüz paraya bir yazı 
Bu yazı bana tam yüz paraya 

malol'du1 ben gene yüz para ver -
mekle bir yazı kazandun amma, yüz 
parayı verip te hiç bir şey kazanını· 
yacaklan korumak için bu paranın 
hikayesini yazıyQrum. 

Alay köşkünün önünde tramvay 
bekliyordum. Sarı boyalı, tavilül -
kame yeni tramvay arabası kavsi 
döndü. İşaret ettim: Usta, hem çok 
usta vatman tramvayı ~ tarzda ö -
nümde durdurdu, ve kapıları o tarz· 
da açtı ki koskoca ön sahanlığile 
karşı karşıya geldim. Ve tabii bir 
hamlede atladım. Birinci mevkie 
girmiştim. Birinci mevkii ikinci 
mev1dden ayıran kapıya gittim. Ka
pıyı şöyle bir yokladım, açılmıyor
du. Kondüktöre sordum: 

- Bu kapı açılmaz mı? 
- Açılmaz! 

Dedi. Tramvay yürümüş, içeride 
hapsolmuştum. İkinci mevkide bir 
alay boş yer varken ben birinci 
mevkide ~temiye istemiye yüz pa· 
ra fazlayı verdim. 

* Sayın kariim, 
Haber veriyx>rum .. Eğer bu tarz 

tramvayların yabancısı isen ve yüz 
paranın kıymetini biliyorsan zinhar 
vatmanın bulunduğu sahanlıktan 
tram\'aya gireyim deme! 

İkinci mevkie geçemez, orada ka
lır; ve yüz para fazlayı elin titrese
le. titremese de verirsin! 

t\fSET 
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24 Birincikinan SON POSTA Sayfa 7 

Memlehet meseleleri: 2 (*) 

isteki müzakereler 
·nk 1 neticelend· 

Sporumuzu bu hale koyan 
• 

Paris, 23 (Hususi) - Sancak mese- Doktor Aras bugün saat sekime Da- ettikçe, raportör M. Sandler'in dele-
lesini müzakere için top1an.an Türk - ladier ile gi)rüşecektir. gasyonlar arasında yeni müzakere im· 
Fransız konfransı iki taraf ta bidayet- Türkı''\M Han·cı·ye Vekil"n"n A k J - ı ı n ara kanları aramasının daha iyi bir netice 
teki vaziyetlerini muhafaza ettiklerin- ya dönmek ,;;._.re yarın akşam Par' · ""'"" 151 ümit ettireme..1;;:.ini söylemek bile lu·· -

lsveç jimnaştiğidir! 
Bu metodu memleketimizde tamim e<İ'eı~krın 
ınesuliyetleri büyüktür. Türk sporu onlar yüzünden 

tek mahsul veremez oldu 
den akim kahnıştır. terkıetınesi muhtemeMir. ~ 

A k da k
. I zumsuzdur. Bizim bu mesele hakkın-

n ara a tS er Resmi teblij daki noktalarımız, bu ııutuklarımız. Yazanı M. Sami Karayel 
Ankara, 23 (Hususi muha'birimiz - Paris, 23 (A.A.) _ Fransa Hariciye yazılarımız ve bütün tCfrihler.imizdeki , .. Birin:-1 yazımda, ~~eketimizde oyunları men' eden bir metottan spor 

den) - Sancak meselesi hakkında Pa Nezareti tarafından mat'buata verilen vesika ve delilleri meseleyi uzaktan Jımn~~ ve ~ponın tarihini.~ca ka! verimi be~lenebilir ~? • 
riste Fransızlarla yapılan müzakerele- tebliğ berveçhi atidir: belki iyi takip etmemiş olanlara Paria- dfetmi~ım.M1:Udrk.ler; sporu '~çrdırbır vHakit Yka~ımrl ı ilekmt .naza:ıyclerle agdalaştı-
rin in'kıtaa uğraması haberi bura ma Son toplanhsınrla Fransız ve Türk te bir defa d h k 1 k ,_ antez1 şe.l\J.m e ynpmam"'i.a . er pp o etm ıstemıyorum. Yoksa; da-

hafı'linde ~-ı...:~~ 1 
1

• 1 t · a a te rar ama az ro&. Jı --"· · b" · ta lmas ı... b' k b" 1 "ik 1 ·· :lJ~r a il\.arşı anmış ır. heyetlerinin Is'.kenderun haatkındaki i- ümit verici bir di o·· k.. ~ an:Aetin ır ışe vası o mı ve ne- _..a ırço ıyo OJ ve sosyo OJik naza 
Birindkanunun 16 sında Milletler zahatını dinleyen Milletler Cemiyeti .. . . ~ey un u yazımız- ticede, gene her hareketin gerek ferdi riyeler vardır ki; İsveç usulü jiınnas 

Cemiyeti Meclisi Sancağa bir müşahit konseyi meselenin esasının müzakeresi da bu umidın. boşa çıkmaması husu- ve ger~e cem'i bir terbiye varlığı kıy tiklerin tutax yerini bırakmaz. İsveç 
heyeti göndermek karannı alırken, İs- nin sonk.anun mutat toplantı devresi _ sunda en samimi temennilerde bulun· metini haiz bulunması fikrinde musir jimnastikleri, müddeisi olduğu fiziyo 
veç Hariciye Nazırı da dahil olmak ü- ne talik etmeye karar Y--m~ ve bu ara rnuştuk. Olan \ley, meydandadır. kalmış1ardı.r. Binaenaleyh; garp jim- jik ve anatomik hatalarla doludur. 
zere. murahhaslanmızın Pariste görü esnasında İsveç ~ ~leri bakanı Ra- Ne zannediyorduk .~eri hiç ~ir vak.it _Türk köylüsü- . H~asa; İs~eç jimn~iklerini Tür~i-
şerek Kanunusani içtiınaına bir anlaş- portör v. Sandler ile temas suretiyle . . .nun arasına gırememıştır. Bu sebeple, yem.izde neşır ve tamım eyleyenlemı 
ttla zemini ile gelmeleri hususunda ka- müzakerelere devam edilmesini alaka Bız. Parıse olan davetin bize, quai ,dev1let görüşiyle, Türk köylüsünün gö- .mes'uliyetleri büyüktür. Türk milleti-
rar verilm~c;'ti ve bu da Fransızların ar- dar iki tarafa tavsiye e+--;..+ir. Bu ka- d'Oraay'run dar düşünürlüğü klasik rüşü arasında bir aynb.k vücude gel • pi, Türk gencini, an'anevi 'lürk spor 
zusu dahilinde idi rar mucibince ve Frans;bllklımet:i ta- hale gelen havası içinde, müsait dost- miştir. larmı, çelmelemiş, hareketten, fiilden 

Fransa siyasetinin daha mülayim rafından yapılan davete icabet ederek lu1t cereyanları husule getirmel fır- Osmanlı Maarif Ne~aretinin 1? 11 de alakoymuşl~ır. 
davxanaceğı umulurken bunun mü.şa - meti tarafından davet. icabet ederek satı vereceğ:ini zannediyorduk. lnk.ıtaa pro~~a koy~w~g~ İsveç A jımnas- BeynelımJ.el sporl~a muv~ak o~a 
bede edilmemesi böyle bir tesir bırak Türkiye Dış işleri Bakanı Rüştü Aras sebep olan ihtil"' f t Ce ed tik.len. Türk gençliğını bedenı sabada ımay~ımızın sebeplen; İsveç Jımnastik 
nuştır. beraberinde Dış işleri Bakanlığı genel ve ondan evvel :o· z:ı~d ncvr e Jtötleterek spor bayatııuı engel ol - ~erinin kupkuru, har~ki vasıtalarında 
Öğrendiğime göre bu tamamen bir in selkreteri Numan Menemencioğ!u ve m u. muştur. ,ışe değil, ya1ruz adalata ve mefasıla 

kıtaı müzakerat mahiyetinde olduğun- CumhurbaŞkanlığı ıenel sekreteri Ha- Maksat ne idi ? İsveç jimnastikleri. memleketimize hitap eder ol~uaur. Ayni zamanda 
dan Harici~ Vekilimizin ve heyetimi san Rıza Soyak o!duğu halde Parise va 

0 
hald fena getirildiği, fena tatbik olunduğu, da Rati?nel zihniyeti ile çocuğun ve 

Zin Ankaraya dönmesi hususunda e - sıl olmuştur. e Pariı davetinden maksat nihayet; fena mahsul alındığı için Türk gencin lntrospection'una yani, tefahhu 
mir verilmiştir. . Tü.t.k delegasyonu azalan, Dış işleri neydi) Geç aldığımız telgraflar Dize, sporu yirmi dokuz sene sonra; bugün satı deruniyesine ~ ru:ht varlığına 

Vekiller Heyetinde ;Bakanı M. Delbos ve bu bakanlık müs yalnız quai d'Orsay'nm Fransız ka... verimsiz kaldı. Ve kurudu, tek mahsul muhatap olmayıp yapma bebek gibi ku 

Ank 23 (H 
• ,__a..· • . teşan M. Viyenot ve arkadaşlarile ınü muyuna müessir o'Pmak istediğini gös-- veremez oldu. l[Ila.D.da etmesi ve zorla hayat hazırla· 

ara, ususı muılO'Uırunız - __ .., __ , h B ·· Tü' k" ed tişm.i" d Cie.n) _ Vekiller He ti dün akşam teaddit müzakerelerde lbwunmuşlar - teren Veısı&.alar ükmün~ed.ir. Acaba uguıı, , r. . ıy e spor_cu ye. .Yf!r P1~ ır. .. . . . . .. 
to ~ tı. B ~1Y .. ,,;: d 

1 
k ,dır. İsveçin Beme büyük elçisi ve Mil bu davetten maksat, Parıste me!!eleyi sa bu mes ulıyet ne Türk mnıletmın Isveç Jımnastıklermın tenkidıru bu-

g~ıaı: k du ~ a lto~ an~ra ,let.Jer Cemiyeti konseyi raportörü V. halletmek değil de mesele ebafında bünyesindeki kabiliyetsiztikte, ve ne trfsada kesi~rum. Gelecek makalemde 
lund: Bu ~ü~ rn el ;:eper. et u - Vertman da bu müzakerelerde hazır cihan neşriyatını mugalataya uğratmak de spor kurumunun teşkilatsızlığında- veç .jimnastiğinin menşeini, hanisini, 
Pl1an . .. .. 1 l er ':. zalk ans .e ya- buhınmuştur. Yapılan noktai nazar te fırsatını aramak idi ) dır. Asıl sebep, kup kuru, iJ.nU varlığı sebe'bı zuhurunu, tilmiı!erinin yanlıf 
taı .. g~şm~ e~~u_ ratın ~1 - ,atileri hiç bir neticeye varamadığın- Bah d'mı · sıfır, terbiyevt hiç bir kıymeti olrnıyan pareketlerini, dünya yüzünde geçirdiğl 
~~r e n ugu zannedilmek dan her ~i ~ müzakerelere Mil- S8 ılen dostluk İsveç j~t~~edıi:._. . . ,bocalamalarını Y:z!C:ğım. 

• Jetler Cemıyetının gelecek: devresin • Kimin tar h dan Id v l,. Memleketımız Isveç 3unnastiklerini 
tnktla nasıl Oldu din evvel ve diplomatik bir yolla ve lmı Ha a n l razı ıgı ~um öyle manasız bir zihniyetle tatbik ede- . B:mm, bu derece İsveç jimnastikle· 

. Paris, 23 (A.A.) - Havas Ajansı bil raportörle temasta bulunarak devam 0
. yan v~ t.e ita ınınv ıon cumle- gel'miştir ki; yürmi dokuz sene evvel rı düşmanı oluşumdan sakın okuyu -

ill_riyor: Öijleden sonra Hariciye Bakan etmeyi derpiş etmiŞ!erdir. "'• ~ ranaa • Turlu ye do>tiugundan balı- Osmanlı Maarif Nezareti tarafından .cularım Alman jimnastikleri taraftarı 
lığında toplanan Fransız _ Türk kon- Fal"ıh Rıfkı Atayın makales· sedıyor. Bahsedilen dostluk. bir ta.rafa tohumu awan ve maarü zih _ plduğumu zannetmesinler_. 
feransı .kısa ısürm~ ve İskenderun San 1 çok pahalıya mal olan ve bir tarafın niyetimizin iliklerine kadar İ4 - Ben, Alınan jimnastiklerine de 4tleyh 
cağı hakkın.da pazartesi günü başla _ . Ankara. 2~. (A.A.) - :Ulus gazo- tavizlerin! ica~ ettiren bir rabıta ohna- leye:ı ~? metodu ~~tadan silmek tarım.. Alına_n jimnastikleri, isteı: cam· 
Yan noktai nazar teatilerinde her iki tesı, yarınkı nushasmda Falıh Rıfkı A- sa iterektır. Bız dostluğu iyi anlaşmak- bugun ıçın ne 'kadar guç, ne kadar be- baz! -hır şekilde yapılmış olsun, iste. .. se 
taraf ta bidayetteki vaziyetlerini mu- tayın aşağıdaki başbetgesini neJTet- ta ve dostlara haklarını vermekte bu· ıaı.ı olacaktır bilseniz?.. sıibıt hareketlere inhisar etmiş bulun-
hafaza ettiklerinden nihayet verilmiş- me'k.tedir. luruz.. Isveç metodunun yirmi dokuz sene- ~ ba~lı ba.şına hiç bir kıymeti terb.' 
tir. Pariste Dr. Tevfik Rüştü Aras ve Geç vakit aldığımı b b bel dir mahsul vermediğini anlamak için yeviyesı yoktur. Ayni zamanda gene 

•:~illetler Cemiyeti konseyinin son iç delege arkadaşları ile Fransız salahiye~ hakkında şimdilik ~yet~ t~bi; :~ Ü~z~ vı:t~i tetkb_1~:rke lüzum yokltur. !:~~~:ıyapdılcdanAlmikl .anibj~~f~eri ı.una devresindeki kararına tevf'k t 1 d .. __ ,__ A d 
1 

d b . 1Ah mversı emıze ~a , onun spor ara ın erı g ı antı ızyonı _
1

_'!,_ k . ı an ar arı arasın a muz.aJU:re. na o u a- en u mü a azalarımızı kaydetmek bıg' ane eski bir kalem efendis" gı"b" ha- lojiktir. Sporlara yarar tarafı d k-eGAu.ı- onseyın gelecek toplantısın - · w - ''-I •w• • 1 af t · ·· ı· b"l" . b" 
1 1 

a yo dan 
1 

b" 
1 

. . .. ıansının aşagıya naA ettigımız te gr en gayrı ne soy ıye ı ırız ve ızi bu reketsiz cansız ve itiya'tlanmamı.ş ol- tur. 
evve ıran aşmaya erışılınek uze h be · d l 1 v - 1_· k d k d d · ' · re konuşmahınn t kr 

1 
lı a rm en an aşı acagı uzere, aıum a ar ya ın an ve erınden alakalan- ması k8:f.i bir delil teşkil etmez mi? E- Hal böyle iken, Alman jimnastikleri 

e ar e e a nması kalın t d b" bak d h k"k - Türk" emizd 1sv ·· \re bu bapta konseyin mazbata m h _ ış 1;·. ıran ır nvasının a ı at ve za- ger; mektep fabrtlkasyonumuz; ilk, or- ıy e; eç Jımnastikleri ka • 
liri Sandlerin iki taraf arasında b~ :u ıkı larafm görüşleri ruretle~i karş1sınd~ki ısrarın uzun sür- ta ve lised:. İs~eç j~nast~eri ~atbi- dar ın1~zır dlmaınışla~. ~~~, bu _ 
ta.kere açması muhtemeldir. .. . memesmden ve bır takım nahoş sür· katında; değil yü7Jde yuz, yuzd~ bir mu metod ta~fta~l~rmm ilini bır ıstıbda-

Türkiye · I kl"f" . ~an~k anlaşmazlıgı esasının tetkı- prjzTere meydan ve.."tnemesinden başka vaffak olmuş o~ydı, ibugün Üniversi- dı obnadıgı gıbı, her ş:ıhsı, yaş tahdit 
" nm 0 1 1 kinı, Turk, Fransız hükumetlerinin ne temenni edebiliriz} teyi dolduran gençlik böyle mi olur- e:ıne;3en her nevi sporlan yapmağa teş 

. Fr~ız - Türk lron~aları sırasın mutabık.Iır;ıe. i'k.incik&ıun toplantı:n- f . . .. du ? vikkar .~ım~ı~~· HattA, Türkiyemiz 
da. Türk m~ahhaslan Iskenderun san na bırakan Milletler Cemiyeti konse- ransız gazetelerme göı 8 O!wyuculanm daha delil istiyorlaT- de bu~ku gureş ve atletizm sahala-
ca~ Su~yeden ayr.ı:lınası hususun- yinin. iki hükumete bu müddet zarfın- Paris, 23 (A.A) - Anadolu Ajansı sa; Isveç jimnastiklerinin on sekiz ya- rındak~. spor:aıa:r:n 'bir kısmı bu meto
da:1d noktaı nazarlarını muhafaza et - da ve raportörle ıt'kı bir temas m haf nın. hususi muhabiri bildiriyor: şma kadar futbolü, atletimıi külliyen ıcl~n .muşevviklerı tarafından yetiştiril· 
inişler ve içlıfde Sancağın tıpkı Suri- za ederek konuş d ut :k ÖVr gazetesi, müzakerenm müşkül~t me!M!ttiğini bilmelidirler. Bu metot bir mı.ştir. .. 
Ye ve Lübnan gibi bir memleket ola- tavsry· . d b mi ayda v evab~I. e m lı, ve anlaşmanın şüph~li olduğunu ilim donesinin kabul edemiyeceği ca- Alınan Jımnastiklerinin men.şeini, ba 

ca
w b" k esın e u un ugunu 1 1yoruz. k d ttikte s . .. h:ı:\- b" .c:~..: '""" k' nıs· ı"nı" ve seb b" uh t"lmi . gı ır onfederasyon tesisini teklif f d . _ . a~ e ı n sonra, urıye ve Lubnan wa.ııe ır ~ır . .ı.ur ·ı~ sporunun o- e ı z urunu ı zleriru 

etmişleroir. Bu surehe Fransanın Su- ra~san~~ avetı ~~rme vukubula~ la konfedere Cumhuriyet şeklinde San cağına incir dikmiştir. İsveç jimnastikleri gibi gelecek maka 
tiye ile İskenderun arasında idamesini P~r:stelci ılk .. temas, iki. taraf .arası~daki cağın istiklalinde :ısrarımızı yazarak eli Hiç; on sekiz yaşına kadar spor yap- l~de yazacağım. 
arzu ettiği rabıta ._ muhafaza edilmiş goruş a~rıhg1.nın tesbıt ~ılmesınden yor ki: mıynn ve kartlaşmış olan bir genç; bu .. ÖY_leys~; ben ne demek istiyorum. 
olacaktır. başka bır netıce vermemiştır. cFransanın İtalya ile anlaşmaya ka- yaşt:m sonra, sporlar üzerinde itiyat- Türkıyemızde ne biçim bir metod kon 
. ~t Fransız murahhasları bu tek- istediklerimiz rar v_:rcr.~ A?isa'baba sefaret~i kal - IJ.anabil~r ~? . malıdır ki, sporlara engel olma-
~ı kabul etmemişler. Bunun Suriye- dırdıgı gun Türk : .Fra~~z muzakera . S!nnı ruşt _n~ deı:1~ktir? Bedent ve sın.·· 
ilin parçalanmasına mini olmadığını. Telgraftan anlaşılacağı üzere bizim tının ba~aması talıhm bır ıstihzasıdır.» fıkrı tekemmulun bırınci devri intiha- Bütün bu kördüğümleri gelecek ya-
Şam ve Berut ile Fransanın imzalamış istediğimiz, Sancağa, tıpkı Suriye ve Le Journal de Saint Brice, gUYa San- sı demektir. Hem, öyle bir devri inli- M. Sami Karayel zımda çözeceğim. 
Olduğu muahedeleri ihlil edeceğini söy Lübnan·a olduğu gibi istiklal verilmek- ~k meselesini ba?a™: ~t~ğimizi ve ha ha .. ki; b~~n ~?Diaki hareki tekem - Posla, rre/g· .. of 
lem.işlerdir. tir. Sancak bu ilci yeııi devlet arasında- kikatte asıl şntayetımızın :karşılıklı muUer, sunu ruşde kadar olan itiyat- .1 
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ı u 

Fransızların teklifi ki rabıtayı, her üçünün müsavi ,..t1 ... yardım. misaıu~ıın _ıe~~rü .. ~lduiiu hak Januu.ı ef'aıı har~yenın tatbik ve mü Teşkillltında 
la vücut verdiği bir konfederasyon~ kındakı fantaz.ilerın çürüklugiınü zikre cadele sahasına gıren kısmıdır. Yeni tayinler 

:ı_. Fransızlar İskenderun ve Antakyada li pek iyi temin edilebilir. Fransaya derek Sancağa ait mctalibimizin ciddi- Biyoloji flıminin, donelerı, bize in • (Ba f 3 ~ Tür.it ekalliyetlerine ait iarantileri yetini teyitle diyor ki: san ve hayvan tekemmü.latınm ne de- ş tara 
1 

üncü sayf acla) 
,9

• ı uahed göre, bu, Sunyenm" parr.ııı1--m .. •• de- i muru Saı"p Ist. anbul baş üdü" •• "" m esi fikri i~ takviye y-l&ll ._. < ldillim Türkiye ile C'.enevre ara- mak oldu~nu gösteriyor. İnsan ve ' m r mu· 
eteblecek her türlü tesh.i:tlere imade ol mektir. Ve Fransanın, gerek Şam ve avini Saffet. d•""-'-nnı beyan eyl_,.,iı:lerdir. gerel Bcrutla ı"m.zal olduv smda olduğunu söyıliyen Fransa, Cemi hayvan yavrusu ancak çocuk iken ken Ankara Merkez müdürlüg·u·· muavın· • 

\oUUA __ amlf gu mua- yeti Akvnmın Tüıiklerle başbaşa bırak di nev'ine has oyunlan oynayarak, sin imlerine.· 
1tüştü Aras Ankaradan yeni talimat hedeleri ihlal eder. tık · b ik bun · ··.,.A k d h eki at ması man ıca ı en u yapını- 111 ru'l"'e a ar ar itiyatıara sahip Ankara baş müdür muavini Şefık 

L...~r~ mii7.a.kere~ ~e esasın is - Türk ekseriyetinin hakkı :rur. çünkü :vaıkın şarkta mentaaı1eri ,oluyor. ıcart kedinin, oğıaktıktan çık- Ankara Posta mu-dü·ru·· 'LTI:amı·t, Ankara 
C\CUaerun sancağının Suriyeden aynl - Ha.lbuk' · · · · ..ı- ..... k~· · bw ti na ...., r~ b uahed 1 F var. ı ışm ıçın\,.K;n kendimizi ~.ış -,.ının, sıpa gı a atmış eşeğin, o- teı~af müdu-ru·· C"'""al. 
~1uı olduğu noktai nazarını muhafaza ~er u m e er, ransa ile, km t ........ aJ dk. f"ll · · ı..:ı,,; h = .. ""''-- T .JL! 92 çe eye çau.ı-.. ıy: ı Hallolunlilcak yun ıı erının aza \.U6ı ve atta hiç oy Izmir merkez mu··du··r muavı"nliklerı·-
'"wınesl üurine her iki" taraf Riic.+;; A- ürJciye arasmdaki 1 1 taahhu-tlerı'nı·n da S · · da dıkla ..... ~· ~..... va. urıyeyı rıltmadan Türkleri nama n ö ..... ı.. . ne : 
tasın Türkiyeye avdetinden '""nra ko- manası ve ruhu bir tarafa hıra.kılar-'- latmin lrn kt' İnsan Y"'"? ... w-t• d t 

1
-- k d .., ~ e e ır.• •u ....... a, ıpıu yu arı a İzmir posta müdürü Mahmut İzmir 

nuiZllaların ilerkie tekrar ele alınma- aktedilmitse. bunun mes'ulü biz deii- Hatayltlar Pazar günD .saydığım hayvanat gibi, on sekizden başkatibi Mehmet Ah, İstanbul' ba!=:ka-
~nun müreccah olduğu mütaleasında liz, bizce ortada ihlal olunan bir fey Va!' M ~nra oyun filini yüzde doksan kay- t.ibi Hasan. ~ 
l"Ulunmuşlar ve fak~t İskenderun ihti- sa, o, işte bu taahhütler ve Sancafın erasim yapacaklar heder. Daha ilini ve müsbc-t ohnak icin Konya merkez müdür muavinliğine 
ifının Fransız - 11'\1:..n. dost1ugu .. na as- Tu"r'- e'-serry" e~-:nı·n bu taahhu-tlere ı"st:.. +-ta b ı H şunu arzedeyim ki· ı"nsan yav•usun·u K "d-l'& .ı. LLl"A x. ~ u .- ıs n u atay Erkinlik Cemiyetin- ' · n onya mu urü Rahmi , Seyhana Van 
~ ~arar getiremiyeceği hususunda ev- nat eden haklandır. de pazar günü bir toplantı yapılacak- çocuğu, .~edi yaşından on il:i yaşına bı~iıtibi Avni, Bursnya Bursa posta 
elce yapmış olduklan beyanatı teki- Egver ajan11n telrrrafı do-gru ı·se, bu tır. Bu toplanbda İstanb·~d~ı.: tekmı·ı kadar gunde beş saat, on ikiden haddi müdürf Şük .. T b İ de lüzum giirm~lerdir. e· uı aJ\L bülfığa kadar, dört saat, bundan sonra 

1 
ru. ra zona stanbul baş 

taahhütlerin ve onların ice.plarırun, Hataylılar bu1unacaklardır. Evvela E- memuru Ahmet Hamdi, Erzuruma Er-
Heyetimiz dönüyor hala lskenderun ve Antakyadaki Türk minönündeki cemiyet merkezine mera oıı sekizine kadar üç saat kadar oynar zurum posta müdürü Rüştü Sivasa 

p . 23 (AA) k 11· l . . b sim~e bayrak çekı"Jece•-, bun..:ıan sonra ve bu yaştan sonra; yavaş yavaş y.ı- Sivas .. B~...t. .. atibi, Ahmet, Vana,'van pos' .a.rıs, . . - Türkiye büyük' a a ıyet erme aıt azı garantiler sure- K u t k d d'" _ ~"' et"ıs S -" D b d l kki l beraberce Taksim aAbı"desr"ne gı·a,·1.erek Tını saa e q ar uşer, yirmi yaşında, ta_ muduru Suat, Diya"'bekı're Dı"varbc-
h ~ . ~. Ucn avas, ugün Dr. Tevfik tin e te a · edi mesine isyan etme· oyun fii]" b- b ·· t- ı B - ", J q,uşt A Tü çelenk konacaktır. ıı ı us u un aza ır. inaenaleyh kır posta müdürü Esat,Eaı·rneyeEdı'rne 
t· u ras ve .. rk heyeti azası şere- 1 mek imkanı var mıdır} ıne bir öğle ziyafeti veı:miştir. l Kartı zihniyet bu halUıi muhafaza Bu sırada muh'telif mrtııklar söyle - (*) İlk yazı 20 Birincikinun tarı"hl"ı mes'ul muhasibi Hüsnü, ZonguJdağa necektir. · Zonguldak posta müdürü Hakkı tavin 

niishanıızdadır. ~ildiler. 
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Böylesini hiç görmemiştim • Deniz ve denizcilik : 

Osman Cemal Kaygılının başına istikbalin deniz harbi korkulu 
Buda!~~:~rl~~!'w.::~ip bir macera bir rüyaya benziyor 

reklerin içinde tanımadığım çeşidi kal-
ınamıştı; fakat, böyJ:esi ile o gece ilk 
defa 'teşerrüf ettim. O gün, sabahtan 
öğleye kadar başka işlerle uğraşmış, 
öğleden sonra da Beyoğlunda'ki tenha
ca kahvelenin birinde hiç durmadan 
tam elli ~ sayfa yazı yazmış ve saat 
dokuzda kafam tam an1amiyle bir ka
zan ol1duğu halde evime gitmek için 
8.şıklar mezarlığından aşağı doğru Ka
sımpaşanın yolunu tutmuştum. 

Yol hem karanlık, hem çamur oldu
ğu için ağır ağır iniyordum. Bu eski 
mezarlık yolundan elli adım kadar ya 
almış, ya almamıştım ki önümde yü
rüyen b!ri, ben kendisine yaklaşınca 

birden geriye dönüp bana iltifat etti: 
- Uğurlar olsun Bay birader? 
- Eyvallah Bay yo:daş, sana da 

uğurlar olsun! 
- Teşekkür ederim ama, sen şimdi 

buradan nereye gidiyorsun böyle? 
- Evime gidıyorum! 
- Evine mi gıdiyorsun? Peki, evine 

gidince orada ne yapacaksın bakayım? 
Ben daha kendisine cevap vermeden, 

bu sorgusunun cevabını o verdi: 
- Tabii soyunacak, dökünecek, ço

luk çocuğunla biırlikte sofraya kuru
lacak, kemali afiyetle yiyeceğini yiye
ceksin değil mi? 

- Evet! 
- Peki yemekten sonra ne yapacak-

sın? 

Gene henüz ben cevap vermeden 0 1 

biraz daha yanıma sokularak: 
- Yemekten sonra da güzelce kah 

veni içecek, sonra, çoluk çocuğunla de
reden, tepeden biraz muhabbet edecek 
sin değil mi? 

- Öyle.! 
- Bak, ben, nasıl bi'liyorum değil 

mi, nasıl da biliyorum. Çoluk çocuğun 
la dereden, tepeden biraz muhabbet
ten sonra ne yapacaksın bakalım? 

- Ondan sonra da ... 
Bu sefer de sözümü daha başlangı

cında bıraktırarak: 

- Ondan sonra da elbet, uykun ge
lecek, yatağına uzanacak, sabaha ka
dar horul horul uyuyacaksın değil mi? 

- Evet! 
- Ve şayet gece yarısı, yahut saba-

ha karşı uykun kaçarsa, malum ya, ge
celer çok uzun, o zaman da yataktan 

Osman Cemal Kaygılı 

cak şeyleri, nasıl da biliyorum! Derken 
sen gene orada bugünkü gibi, bu vakit 
lcre 'kadar çalışacak, yorulacak, kafa 
patlatacak ve gene bu vakit olunca şem 
siyeni, çantam yakalayıp bu karanlık, 
çamurlu yola düzülecek, tekrar evinin 
yolunu tutacaksın değil mi? 

- Ha, şunu bileydin! 
- Sonra gene yarın akşam evine gi-

decek, soyunacak, dökünecek ... 
- Hayır, buraya kadar herşeyi iyi 

br.din ama burada yanıldın azizim? 
- Niçin? 
- Çünkü ben, yarın a~am işten çık 

tıktan sonra evime gitmiyeceğim! 
- Nereye gideceksin ya? 
- Doktor Mazhar Osrnana misafir-

liğe! 

- Haaaa!. ... Bak, mesele değişti şim-
d. 1 

l . 

- Ne gfui değişti? 
- Madem ki yarın akşam sen, Dr. 

Mazhar Osmana misafirliğe gidecek • 
mişsin, o halde sen benim şimdi nereye 
gittiğimi, gittiğim yerde neler yapa
cağımı, geceyi nasıl geçireceğimi, ya 
rın tekrar nereye döneceğimi bil baka
yım! 

- Öyleyse sen şimdi sadece böyle 
nereye gittiğini bana söyle, alt tarafını 
birer birer ben sana sayıp dökeyim! 

- Ben şimdi ava gidiyorum ava! 
- Teşrif muhakkak sinP.k avınal 
- Bilemedin! 

fırlayıp, tekrar bir kahve ya bir çay, - Torik avına! 
birkaç cigara ... Biıraz gazete, kitap fi- - Bilemedin! 
lan okuma ... Derken arkasından gene 
tomba yatak değil mi? · 

- Öyle! 
- Bak, ben bunları nasıl da biliyo-

rum, nasıl da biliyorum; görü -
yorsun ya ! Daha sonra, sa -
bah olup ta yataktan tekrar kalkınca 
haydi kavaltının başına... Arkasın -
dan da ... 

- Elbiselerimi giyip ... 
- Dur, birader, sözümü kesme, rica 

ederim, arkasından da elbiselerini gi
yip, şemsiyeni, çantanı yakalayınca 
haydi gene iŞbaşına! 

-Tamam! 
- İş başına eğer vaktinde yetişebil-

dinse ne ala! Yetişemedinse amirlerin· 
den, ustalanndan bir alay tekdir değil 
mi? Şayet iş başına biraz geç kalıp ta 
imirlerin, ustaların seni tekdire kalkı
şacak olurlarsa sana tekdir yollu neler 
söylerler bakayım? .. 
-Şey ... 
- Şeyi meyi bırak şimdi, onlar sana 

4nerede kaldın be adam, bak bir kere 
saat kaça geldi, iş güç sahibine böyle 
şeyler yakışır mı?» diye çıkışacaklar 
ve o zaman sen onlara ne cevap vere-
ceksin bak ayını? 

- Ben de onlara ... 
- Sen de onlara ene yapayım ba-

)'llll, uyuya kahnışım• yahut c biraz 
rahatsızdım .. , yahut «vapuru kaçırdım• 
filan gibi martavalları atmaya çalışa
caksın değil mi? 

- Lakin ... 
- Lakin, onlar kaçın kur'aSl, hiç böy 

le şeyleri yutarlar mı acaba? İster yut 
sunlar, ister yutmasınl'ar, sen süklüm 
püklüm tekrar işinin başına çökecek, 
yeni baştan işine başlıyacaksın değil 
mi? 

- EV€t ! 
- Bak ben nasıl da biliyorum, ola-

- Fare avına! 
- Yazık sana cahil, nadan yazık! 

Ben ki senin bütün zihninde ve kal· 
bindeki düşüncelerini, tasavvurlarını 

bileyim de sen benimkil1erin bir tane
sini bile bilme! Sen ne de kara cahil, 
hatta eçhel bir adammışsın be! 

- Peki, sen söyle bakalım ne avına 
gittiğini? 

- Ben şimdi Kasımpaşaya, deniz ke 
narına dalga avına gidiyorum, dalga! 

- Oooh, Allah yol ve kar açıklığı 
versin, Al'lah mübarek etsin! 

- Teşekkür ederim; sen ne iş yapar 
sın bakayım Bay birader? 

Gittikçe daha yanıma sokulmakta o
lan perişan kılıklı herifin kulağına eğil 
dim, usulca: 

- Ben, dedim, gardiyanım gardiyan! 
- Hapishane gardiyanı mı? 
- Hayır, Bakırköy hastanesinin gar 

diyanı! Bazı geceler buralarda dolaşan 
bir deli varmış, onu arıyorum! 

Herif, bunun üzerine ne yapsa ve ba 
na ne dese beğenirsiniız? Hemen kolu
ma girip te: 

- Gel birader, sen buraların yaban
cısına benziyorsun, o deliyi birlikte a
rayalım! 

Diye beni aşağıya doğru sürükleme 
ğe karkışmasın mı? Bereket versin, hız 
la silkinip herifin kolundan kurtul'dum 
ve ondan önce soluğu Kasımpaşa is
kelesinde aldım. 

Osman Cemal Kayııh 

Ziraat bankası Gönende 
köylüye para dağıtıyor 

Gönen (Hususi) - Bu yıl doludan 
zarar gören ve mahsul alamıyan köy • 
lüye Ziraat Bankası para dağıtmıya 
başlamıştır. Bankanın bu yardımı .köy
lüleri çok sevindirmiştir. 

"10,, tondan fazla ağırlıktaki güllelerini "33,, kilometre 
mesafeye savuracak kabiliyette olan yeni harp gemileri 
düşmanı daha görünmeden mermi sağnağı altında ezebilir 

Yazan: A. Cemaleddin Saraçoğlu 
Geçen hafta harp 

gemilerinin bugün
kü mütekamil hale 
gelebilmeleri ıçın 
geçirmjş oldukları 
muhtelif terakki 
devrelerinden bah -
:~ttim. Bu haftaki 
müsahabem.de en 
yeni ve en kuvvetli 
hattı harp gemileri 
hakkında tafsillt ve 
recek ve onları bi· 
ribirlerile mtikaye • • 
se edeceğim. Bugün .. 
dünyanın en kudret 
li w en yeni vahidi 
harpleri §Ulllardır : 

İngilizlerin Rod • 
ney ve Nelson sapir 
dritnoiları, ve Hood 
muharebe kruva7f' 
rü. 

Birleşik Amerika 
nın Kolorado illlÜJ 
sapir dritnotu. 

Japonların Mücü 
ve Nogato sapir drit 
notları, 

• Fıransıziann Dün 
kerk, Strasbourg, 
Jan - Bart ve Rişli
yö muharebe kruva 
zörleri, 
Alınanların cep 

zırhlısı denilen Do
yçland sınıfı küçük 
zırhlıları. 

İtalyanların Otın 
beş bin tonluk yeni 
vahidi harpleri. 

Bunlardan Ameri 
kan ve Japon gemi
leri büyük ve 40~ 
santimetrelik topla 
mücehhez kudrem 
gemilerse de inşa ta 
rihi ve cihan harbinden alınan ders ve 
tecrübelerin tatbikı bakımından diğer 
leri gibi değildir. 

Dev cÜHeli deniz pehlivanları 
Günün en kuvvetli ve en heybetli 

vahidi harplerinin Büyük Britanyanın 
Rodney ve Nelson ismindeki iki eş zırh 
lısı olduğu tereddütsüz söylenebilir. 

c33900:t tonilato hacminde ve meş
hur İngiliz deniz mühendisi Sir d'Eyn 
kawrt tarafından resmedilmiş olan bu 
gemiler 216 metreye varan boyları, sa· 
atte 24 millik sür'atleri ve üçer üçer 
üç tarete konulmuş olup hepsi de tek
nelerin baş tarafında bulunan 9 tane 
40,6 santimetrelik ağır top taşımakta
dırlar. 

Bu toplar, c40:t derece drise edilmek 
şartiyle, mermilerini tam 33000 metre
ye kadar savurmaktadırlar ki ·beher 
top namlusunun 18 metre uzunluğun
da ve beher merminin de 1042 kilo a
ğırlığında olduğu gözönüne getirilecek 
olursa bunların ne kadar korkunç de
niz pehlivanları olduğu anlaşılır. 

Bu gemilerin taşıdıkları 9omba zırh 
kuşağı şimdiye kadar hiç bir harp ge
misinde görülmemiş derecede kalın ol 
duktan başka tekneleri de ayni zaman 
da dört torpido iştialine ka.rşı durac:ık 
bir mukavemette yapılmıştır. O kadar 
ki dünya mahafHi bahriyesi bu iki ge
miye «batırılamaz zırhlılar» :lakabını 

vermişlerdir. 

Ağır toplann geminin yalnız baş ta
;rafına tabiye edilmeleri sebebi de hem 
ateş kontor'lünün daha emin bir hale 
getirilmesi, hem de diğer gemilerde 
başta ve kıçta bulunan cephaneliklere 
harpte isabet ihtimali nisbetini azalt
mak için cephaneliği yalnız bir nokta
da temerküz ettirmek arzusu imiş. 

Fransızların Dünkerk sınıfı yeni mu 
harebe kruvazörlerinde de bu usulün 

ı lan İngiliz arkadaş· 
lannki kadar kalıD 
değilse de saatte 30 
mile varan sür'atle
ri ve daha ince ol• 
ma:kla beraber bu 
zırh kuşakların g~ 
minin ti başından 
kıçına kadar imti• 
ut etmesi bu dörC 
gemiyi tn,iliz Nel • 
sonları için çoık kor 
kunç ve tehlikeli 
bir rakip haline ge
tirmektedir. 

Yeni Fransız zırti 
lılannın ajır topla• 
rmın dörder, dörder 
iki tarete yerleşti .. 
rllmiş el'duklarmJ 
IÖylemişUm. Şurast 

m da illve edeyiJD 
ki, dörder top tap
yan bu taretıer or
talanndan pyet JCa 
1ın zırh levhalarla 
ayrılmıştır. O kadar 
ki taretin bir tarafı 
na bir isabet vild 
olup ta o taraftaki 
iki top muaUal btr 
hale ıelaeler bile 
bu bölme sayesinde 
diier iki top ve oun 
:taruı numara efradı 
ateşe devam edebi?e 
ceklerdir. 
Yalnız qiliz dr 

Diz mabafmn;n sall 
hiyettar eıünı fi 
fikirdedir ki 4iört tG 
pu ayni tarete tabi 
ye etmek pek doğrll 
bir şey deiiJ.dir. Zi• 
ra isabet tacetiO 
dönme tertibatı gibi 
hayati ltir kısmırıa 

tatbik edildiğini görüyoruz ki bu suret 1viki olursa bir tek Jsa.betle dört top 
lı nasıl ilk İngiliz dritnotu dünyada ,birden, yani ıemi.nin afır 1Ulhl1rınıJI 
bir tip yaratmışsa, İngilizlerin topları ,yüzde ellisi amelden sAkit bir hale gr 
baş tarafa tabiye usulü de bütün bah· ,lecektir ve bu da büyük br mahzurdut• 
riyelerde taammüm edecek gmi ıörü- Aim.n • .,,.u.n ... 
nüyor. . Alınanların cep zırhh1an İıııfliz vt 

Bu deniz devlerinin inşaları için sar ;Fransız bahriyesindeki dev cüsseli ra• 
fedilen paralar da müthiştir: Filhaki .kiplerine nislıııetle küçük şeyler oimaJc
ka Nelson İngiliz bahriye bütçesine la beraber en yeni fen ihtiralarını ~ 
7.405.269, Rodney de 7.488.274 İngiliz ,cihan harbinin del"Blerkı4en .ıınan teO 
sinde mümkün olacak, bu 4 gemiden ,rübeleri oemetmit olmakla beraber be' 
beherinin senelik masrafı 490.000 İn her tonası 37S 1nıiız lirasina mal ol
giliz lirasıdır. Üç ağır top taşıyan bir muş cdünyaının en pahalı ıemllerb rt 
taretin bir salvosu, yani üç topun bir ,korunu kırmıftır. Hele ltu aiır teplu "' 
den birer tek gülle atmaları tamam ,sür'atli femilerin hiç ltir limana u~· 
100 İngiliz lirasıdır. . ,mayıp mayii mahrut almadan ı o,oot 

İşte bugün dünyanın en kudretli, ,mi1l katede9ilmeleri J.mılara ç.k kor • 
en karşı durulmaz gemileri bu iki hat- ;Irunç ve pek tehlikeli ltirer rakip br 
tı harp zırhlısıdı.r. )ine getirmektir. 

Denizin dev pehlivanları lrarıı • Versay muahedesinin jenbe ait hil-
lıarııya .kümlerini parçalamış olan Nazi rejl• 

• • t A~- '- 1..lna.•- ' •r 
t ·ı· 1 . ı.. .ki . . h . ı ımının ezı<UM& .. oymuş •• .... 1.&&&U iŞ1 
ngı ız erın 11u ı gemısııne, arıc t' ~. . 26500 t n1uk lt .. yük harp gr 

hatlar iti'bari'le çok benziyen başka de- · ı~lm~z t:..-~ ~unıa u -• L_,,,,. 
,ffiı erme ce~ • nD eWWIUl ~ 

niz pchlivanlan Fransızların henüz ya ,kında henüz ltirfey 1-iknemetle ı.era • 
pılmakta olan Dünkerk sınıfı dört hat- ber Almanlarm ileri smaat ve fen tr 
tı harp gemisidir. Dördünün de tkmali rakkrlerinin ıüUl Wr nümunesi olr 
ve hizmete girmeleri ancak 1940 sene- ,cağını şimdiien tahmin e4thtliriz. 
sinde mümkün olacak, bu dört gemide İtafyanlann yapmakta •Wutian yr 
i~isi 2 :ooo ton~lato ~ai m~hrecinde- ;ni sa pir dritnıetlann yeni Fransız ~ 
dir .ve ınşaatı bı~ek uz~redır. Bunlar ,leri ayarında vahidi harpler elacakJatt 
sekız tane 34 santımetrelık top taşıyor ~öyleniyorsa 0 ~u hususta 1tir fi.kit 
lar ve bu ağır toplar tıpkı İngilizlerin ,Peyda edeltilmek için ltunlann mşaatı• 
Nelsonlarında Olduğu gibi geminin baş pın biraz caba ilerilemesini ltekleıtı,, 
tarafına yerleştirilmişlerdir. Yalnız !n >cap eaiyo.r. · 
gilizler bir tarete üç top koydukları hal . İtalyan deniz mahafill Ak4eniıd1 
de Fransızlar geminin ağır çaplı 8topu Fıransa ile çarpışmak ihtimalini naıat' 
nu dörder dörder olmak şartiyle iki ta dikkate alarak bahriye inşaat progta• 
rete yerleştirmişlerdir. mını o ıörüşten tanzim etmekte iııı1f 

Fransızların Rişliyö ile Jan Garı drit ki bu takdinie yeni 1talyan vahWi batl' 
notlarına gelince bunlar 35,000 ton }erinin aiır t.plu, seri ~miı.r ola~ 
mai mahrecinde yani diğer iki arkadaş larını ileriye sürenler de var4.ır. 
!arından daha büyük olacaklar ve 8 ye Bu kadar mütekamil vahi4fi harpır 
rine 1 2 tane ağır top taşıyacaklarmış. rin, bir gün oiup bir harpte karşıl&I~ 
Fransız gemi'lerinin her ne kadar zırh- (Devamı 12 iDd •7fatlal 



24 Birincikinun 

Sinema ve şöhret 
Amerikada şöhret delisi 
bir belediye reisinin buluşu 

Gün geçtikçe sinemanın intişar sa
hası da geni,lemektedir. Anlatacaiı
mız hakiki vak'a buna kuvvetli pir de
lildir: 

A vustralyada Kalgoolic adında kü
çük bir şehir vardır. Bu şehrin beledi
ye reisi Con Brovnhil bir haylı yaşlı 
bir adamdır. Bu zat son zamanlarda 
büyük bir endişeye tutulmuştur 1. 

Öldükten sonra unutulup gitmek ... 
Namının her zaman herkes tarafından 
zikredilmseini isteyen bu belediye re
isi nihayet derdine çare bulmuştur. 

Avustralyanın en meşhur rejisörü 
olan Frank Godfrey·e müracaat ede-
rek demiştir ki: · 

- Ben bir filmde başlıca rolü yap
mak istiyorum. Maksadım para kazan
mak değildir. Bunun için size kaç pa· 
ra vereyim) 

Frank Godfrey belediye re ısının 

yüzüne bakmış ve: 

- Ben böyle pazarlıklar yapmam ... 

Cevabını vermiştir. Bunun üzerine 
belediye reisi demiştir ki: 

- Maksadımı anlamadınız. Ben 
Klerk Gebl ile rekabete girişmek niye
tinde değilim. istediğim şudur: Ben 
belediye reisiyim. lfayi vazife halinde 
benim filmimi çekiniz. Memleketin en 
Yaşlı belediye reisi benim 1 

Nihayet belediye reisi ile sinemacı 
uyuşmuşlardır. 

Belediye reisi vazife halinde iken 
muhtelif filmleri çekilmiş ve film 
teis tarafından sıkı sıkıya muhafaza 
•ltına alınmıştır. 

Nihayet biçare belediye reisi rah
Jneti rahmana kavuşmuştur .. Vasiyet

namesi bulunmuş ve açılmış, hayli 

2~11gin olan reis bütün servetini şehrin 
b1.. ediyesine terkeylcmiştir 1... Fakat 
bu.,un için bir.şart koşmaktadır. O da 
şurl n: 

Ç(!virtmiş olduğu film bir ay müd
detle şehrin bütün sinemalarında ayni 

zamanda gösterilecek ve her sene ölü· 
Jnünün yıldönümünde tekrarlanacak
tır. 

Filmde reis He birlikte görülen bazı 
şal:siyetlcr vasiyetnameye fiddetli bir 
8urette itiraz etmişlerdir. Sebebi basit· 

SON PO-STA 

Güzel Amerikan sinema yıldızı Kay Francis çok zarif bir resmi 
-, ~ ...,._,., .,,..,-..,..... .. ~ 

(M. G. M.) şirketi aradığı 
adamı bulabilecek mi? 
Bir adam ki başı Klerk Gebl'in başına, gözleri Şar 
Buayenin gözlerine, ağzı Geri Kuperin ağzına, 

eeeri Lesli Hovardın el!erine benzeyecek 

.. ~etro ~ol~vin ~~yer stüd~o~uı yö (Goldvin) c bir Amer4kan sinema 
huyuk san atkar Mırıam Hopkıns e muharriri der ki : 

büyük l:>ir film çevirtmek üzeredir. f... 

1 

_ Ne biçim adam arıyorsunuz ki 
ser bulunmuş, senaryo hazırlanmış... b' t"' l" b 1 -. 

ır uru u amıyorsunuzr 
Bir türlü bulunamıyan nesne meşhur M'· ·· (G ld · ) b · . , osyo o vın şu ceva ı verır: 
yıldız Mıriam Hopkins e partnör ola- 1 w 

b 'l k • tk'" d - şte aradıgım adamın evsafı 1... 
ı ece san a ar ır. 

1 - Genç olmalı 1 

Sayfa 9 

Tarihten sayfalar: 

İskender, -babası Fili pi 
bir türlü ç~~~miyordu 

* -tc • . - . ı Kral Filip, kılıcını çekti ve oğlunun üzerine yürüdü. !!~~nder 
dimdik duruyordu. Filip aarhoı ·olduğu için yıkıldı. İ.skender 
güldü ve babasını göstererek bağırdı: " Şuna bakınız, şuradan 
flU'•Y• gidecek hali yokken Avrupadan Asyaya geçmek istiyor.,, 

Y•z•n: T·.,an Can 
Makedonya kralı Filip cesur ol'duğu 

kadar ilme, edebiyata ve güzelliğe de 
kıymet veren bir adamdı. Zamanın en 
,meşhur Yunan A1i.m ve filozoflarile 
görüşür, yahut mektuplaşırdı. Bunla~
dan Aristoyu hepsinden çok severdı. 
Hatta b1r gün bir erkek oğlu dünyaya 
gelince ona şu mektubu yazm.ı~tı: . 

cBir oğlumun dünyaya geldiğim sa· 
)la haber veriyorum. Sevinç içinde -
yim. Fakat bu sevincim, bir oğlumuı; 
dünyaya ge~inıden ziyade ien sag 
iken dünyaya gelişinden dolayıdır. 
l3unun için mabutlara şükrediyo~. 
Umarını ki onu ilinin ve faziletınle 
terbiye ederek hem bana, hem de hü
kumete layık bir insan olur.> 

. İşte bu çocuk, Yunanistanla Rudo~ 
dağlan ve aşağı Sıııbistan arasındakı 
'dağlık arazide oturan küçük Make • 
,donya krallığının başına geçecek, İskender 
Hind.den Afrika çöllerine, Kafkaslar • nllijlerdi. Fil.ip te o sırada A vrupadan 

~ dan Tunaya kadar koca bir impara - Asyaya geçmek ve hesapsız zeng:n . 
torluk kuracaktı. liklerm toplandığı bu kıt'ayı ele geçır 

İşte bu çocuk pek kısa bir zamanda mek istiyortlu. Hatta bunun için ha . 
şaşılacak derecede büyük zaferler ka· zırlık bile yapıyordu. 

1

zanan, dünyanın en büyük hüküm • Lakin bu hazırh.klar İskendcrin ho 
darlarını itten kaçan tekir gibi köşele- şuna gitmiyordu. O: 
re, kenarlara sindiren büyük İsken • - Asyayı ben zaptedeceğim. 
derdi. Diyordu. 

Şiir ve musikiden çok hoşlanırdı. İskenderin annesi Olimpiyas artık 
(İlyada) yı yastığının altı~a k~yar ve kıırka yaklaşmış ve kral Fili'p ondan ll· 

öyle uyurdu. Fakat bir gun bır har~ sanmıştı. Bunun üzerine Makedon~ a
şarkısını duyunca yerinden fırladı. Sı- nın tanınmış kumandanlarından Ata• 
Ifıhlara sarıldı ve asker arasına katıl- lüsün torunu Kleopatra ile evlendi. 
dı. O zaman ancak on üç yaşındaydı. Düğün parlak bir şekilde devam e· 
Kabına sığamıyordu. diyordu. Başta Filip olduğu halde Ma • 
Hatta babasını çekemiyordu. Onun kedonya sarayının mermer salonların· 

Trakya ve Yunanistanda kazandığı za· da ve avlulaırda, hatta sokaklarda her
ferleri duydukça ayağını bütün lruv • kes içiyor, eğleniyordu. Bu sırada A . 
vetire yere vuruyor, yumruklarını sı - talüs te çokça içmişti. Kadehini ko!dı· 
,kıyor ve dişlerini gıcırdatarak homur- rara.k şöyle bağırdı: 
danıyordu: - Dileriz ki kraliçemiz :Makedonya 

- Bu benim babam neredeyse dün- tahtına bir varis dünyaya getirir. 

Bir türlü aradığını bulamıyan Mös-
···························································-
tir: Filmde halka teşhir edilmek arzu
sunda değildirler. 

2 - Siyah saçlı olmalı 1 

3 - Başı Klerk Gebl'inki 

yayı zaptedecek. İskender de içmişti. Fakat bunlan 
Etrafını saran ve kendisi gibi kabı- duymıyacak kadar değildi. Hatta bu 

,na sığarnıyan genç arkadaşlarına san· sözlerin bir hançer gibi bağrına sap • 
gibi ol-

.ki dert yanıyordu: !andığını sanmıştı. Hemen yerinden 

Reisin şehre bırakmış olduğu para 
hürmetli olduğundan bütün itirazlar 
suya düşmüş ve film ölünün dileği 
vechile bir ay gösterilmiştir. 

İşin umulmadı~ ciheti şu olmuştur 
ki: Avustralyanın diğer şehirleri dahi 

bu filmi görmek istemişler ve halen bu 
belediye reisini A vustralyada bilmeyen 
kalmamıştır. 

malı. 

4 - Gözleııi Şarl Buaye'nin kadar 

derin ve manalı olmalı. 

5 - Burnu Amerikan tenis şam
piyonu Frank Şild'in burnu gibi olma

lı. 

- Bana sizinle birlikte kazanılacak fırladı: 
§anlı bir zafer ve zaptedilecek mem - - Aptal! .. Ben ne oluyorum? Be!ıi 
leket bırakmıyacak mı? ne yapıyorsun? 
Babası onun bu taşkınlığının far - Diye haykırdı. 

1

Sonra elindeki şarap 
kında değildL Hatta henüz kendisinin dolu kadehi kaldırıp Atalüsün kafası . 
yerini tutacağına bile emin değildi. na fırlattı. 
Fakat bir gün ve İskender henüz on Atalüsün yüzünde şarapla kan bir . 

6 Av G . K .. k' 'b' l yedisinde iken fikrini değiştirdi: birine karışıyor ve koca salonu doldu-
- gzı erı uper ın ı gı ı 0 

• ' Yenilen krallardan birisi Makedon- ran yüzlerce Makedonya kumandanıle 
mah 1 ya kralı Filibe bir at göndermişti. Bu- kadınları ve kızlan dehşet içinde su • 

7 - Elleri Lesli Hovard e11erinin ,ıun adı Bokefalostu. suyorlardı. Herkesin gözü İskender . 
ayni olmalı! Krar Ffüp ata binmelt için yaklaştı, deydi. Acaba Filip şimdi ne yapacak
• 8 _Ses mutlaka Herber Marşal'ın- fakat onun pek haşarı bir şey olduğunu tı? Torunile evlendiği ihtiyar dostu . 

anlayınca çekildi. Ordusunun en usta nun uğradığı hakareti cezasız mı bı • 
ki gibi tatlı ve dolgun olmalı. $Üvarileri ata binmek için uğraşıyor, rakacaktı? 

9 - Boyu ve tavrı Coe Mak Krea takat beceremiyorlardi. Bir yıl kadar uzun süren bir kaç sa-
Bokcfalos bir civa gibi oynak, bir niye geçti. gibi olmalı. 

1 O - Ahlakı ise Ecldi Kan tor gibi 

olmalı! 

işte bana böyle bir san'atkar bul

malı! 

Bazil Zaharofun filmi ! 
Geçenlerde ölen meşhur silah .kralı 

Bazil Zaharof'un hayatına dair büyük 

bir Amerikan kumpanyası film çevir

mek arzusundadır. Zaharofun gençliği, 

adetleri, mesaisi tarzı hakkında malu-

mat edinmek üzere kumpanya Avru

paya bir kaç muharrir göndermiştir. 

}rnsırga gibi korkunçtu. Kaç kişiyi bir Filip yerinde doğruldu. O kadar iç
göğüs veya çifte vuruşile yere seri • mişti iki ayakta duramıyordu. Gözleri, 
vermişti. kaşları ve dudakları birbirine karışı • 

Artık meydana çıkanların kalma - yordu. 
0

dığı bir sırada İskender babasına dön- Filip bir hamle yaptı ve kılıcını çek-
pü: ti. İskenderin üstüne yürüdü. İskender 

- Bir de ben denemek isterim! bir heykel gibi duruyordu. Herkes sa-
Kral: nıyordu ki bu parlak ve uzun çelik 
- Sana yazık olur. Vaz geç! parçası şimdi şu yakışıklı, cesur, zeki 
Dedi. ve çok sevilmiş olan delikanlının göğ· 
Biricik oğlunun bir kazaya kurban sünden girecek, sırtından çıkac~ktı. 

g'iıt.mesinden korkuyordu. Lfıkin İs • Ve herkes buna acıyordu. 
kentler bu cevaba hiç aldırmadı ve çe- Çünkü bütün asker ve kuırumdan • 
vik bir yürüyüşle güzel ata yaklaştı. lar, hele bunların arnsındaki gençler 
Onu yavaşça tuttu. Yüzünü güneşe İsken.dere adeta tapıyorlardı. 
doğru çevirdi. Çünkü hayvanın kendi Hayır, İskendere bir şey olmadı. 

Söylendiğine göre bu adamın varis- gölgesinden korktuğunu anlamıştı. Çünkü Filip o kadar sarhoştu ki ayak-
Güneşin parlak ışıkları da atın göz- ta duramamış ve olduğu yere yıkıhp 

leri her ne bahasına olursa olsun film ıerini kamaştırmıştı. İskender onun bir kalmıştı. 
çevirtmemeğe azmeylemişlermiş. 

Japonyada filim sansürü!.. 
Söylendiğine nazaran Japonyada

ki film sansürü diğer memleketlerdeki 

sansürlerden daha ağır imiş. 

1936 senesi içinde Japon film san-

an uslanmasından istifade ederek bir İskender gülümsedi ve babasının 
hamlede üstüne sıçradı ve ileri sürdü. haline hakaretle bakarak dostlarına 

İskender o gün Makedonyanın en döndü: Şunları söyledi: 
usta süvarisi olduğunu göstermişti. - İşte babamı görünüz! Bir masa • 
Hatta babası ona şu sözleri söylemişti: dan diğerine kadar gidecek hali yok. 

- Oğlum, benim krallığım sana ye- Öyle .iken Avrupadan Asyaya geçme'Y 
tecek kadar büyük <ieğildir. Sen artık istiyor!.. 
kendine başka bir krallık ara... Kumandanlar araya girdiler. * İskender atının üstünde ve bir kaç 

Lil Dagover, yeni filminde 

sür hey'eti hepsi açık saçık sahneler 

olmak üzere «beş bin» metre film kes

mittir. 

İran hükümdarları vaktile Asyadan dostile birlikte çıkıp gitti. Ancak ba
Avrupaya geçerek Yunanistanı zap - basının haber yollaması üzerine dön-
tetmeğe çalışmışlar, fakat becereme - dü Turan Can 
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Türk Devlet Borçlan 
LlrA Lira 

'° 7,5 T. ~ ·-r22.6s ı "s aaztneB. oo,oo 
~ö '"t,5 T. B II 21,JO Dab1IJ 1stlkraz99,05 
3 7,5T. B. m O'J,00 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira Lira 

Ergani 97. 25 Anadolu Ivell •10. 90 
Blvlj.s Erzurum 95,00 l Anadolu M 44.3 > 

Sosyeteler Eshamı 
Lira Lira 

ts. B. Mil. 81.00 f.st. Tramvay 21,) 1 

• • HA. 10,oa Bomontl 9,SO 

• • Nama 10,0.) Terkos 14,J; 

Merkez B. D. 90.25 A. Çtmento 13,35 

ÇEKLER 
ltrf. L. T. L. için 

lsterlln 
. Frangı 

616,<Y.> ı Dolar 
11,095 1 Liret 

0, 1915 

15,1475 

NAKİT 
Krf. .,.. 

20 F.F.ransı 116,SO 1 Mart 26,JJ 
ı Dolar 176,0J 20 Drahmi 23.00 
l İsterlln 620,00 20 LeT& ~.os 

20 Liret l:lS,0-J 20 Ley 14.VJ 

Borsa Dqında 
L. it. L. x. 

Kredi F'oıulye 
1880 senesi 

Mübadil Bon. W,00 

00,00 Gayri a a O,OOJ 

1903 • 103,0J Altın lOU 
00 

---.....-.~-· ·. 

!iRADYO 
Bugünkü Program 

Öl'f • Mfrlyatı: 
12,30: Pllkla Türk musildd, 12,60: Ha.Ta,. 

dls, 13,05: Pllkla hafif müsl.Jt. 13..25: Mub
liell.f plt.k nC§l1.;,ata. 

Akşam neşriyatı : 

18.30: PlA.kla dans musllds1. 19.30: Konfe
rans: Dr. 5allm Ahmet tarafından. 20 : Rifat 
ve arkadaşlan tarafından Türk musl.ldsi ve 
halk şarkılan. 20.30: Safiye ve a.rkad!Lfları 

tarafından Türk mnslkisl ve halk tartıları. 

21: (Saat ayan) orkestra. 22: Ajaru ve borsa 

haberleri. 22.30: Plakla sololar. 
BUKRF:Ş 

16: Halk musikisi. 18.25: Koro. 19: Londra 
senfoni orkestrasının plWan. 19.40: V1yo
ıon hnvalan. 20.10: Muhtellt havgJar. 20.45 : 
Orkestra. 21.4&: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Orkestra. 21..30 : Caz hava.J.a.n. 23 : 
Haberler. 23.10: Çigan orkestrası. 24ı.5: Ha

berler. 
PRAG 

19.20: Halle §3.l'kıları. 20: Brno'dan nakll. 

11.20: Tiyatro. 22.15: Dans havalan. 22.50: 
Bach'dan çoban havalarL 23: Haberler. 

VİYANA 

17: Muhtelif havalar. 18.25: Qoban prla
ları. 19.15: Opera. 21.15: Şarkılar 22: Varyete 
havalan. 22.30: Kuartet. 

VARŞOVA 

17.15: Operet havalan. 19.20: Serenadlar. 
20: Plak neşriyatı. 21: Chopln hakkında mu
nhabe. 2UO: Bchuman'dan şarkılar. 22.30: 
Hafit orkestra. 23: Dans plWarı. 

Y••••lll 11r•l'r•a 
2' Birincilı:iıuuı 1938 

İS'lil'OIUL 

Öll• nefriyal:l : 
11.SO: P!Wa Türk muslkbl. ıuo: Ban· 

db. 13.05: Pllkla ha11f mÜJ&Üt. 1U5: lıılubtl

llf plllı: neıpiyatı. 

il.fam ...rı,..&ı ; 
17: Koruva:wı: Ünlve:rslteden naklen İn.lcı

lllt dersleri, Receb Peker tarafından. 18.30: 
Plakla dana muslldsi. 19.3ö: Spor musahabe
leri: Eşref Şeflt tarafından. 20: Vedia Rıza 

ve arkadaflan tarafından Tiirlt muslldal ve 
halk şarlcıları. 20.30: Cemal KAmll ve arta
d&flan tarafından Türk mwlldsi ve halk ıar
tıları. 21: (Saat Ayan) . Orkestra. 22: AJıuı.t 

ve borsa Q.aberlerl. 22.30 : PU'iklıı sololar. 

_._... - ·~•-•19•-w••rn--•----~ 

Doktor 

(brahim Zati Oget 
Belediye karşısınua, Pıyerlotl 

caddesinde 21 nul!lnrdda herglln 
Oğleden sonra hastalarını kabul 

.__,. ____ eder- 1 

.Parisli kadının bütün dünyada 
m~ur zarafet ve aeviınI.iliiin ha· 
kiki sırn nedir?• Bunu, bütün Pa· 
ris zarif kadmlannın hakemine 
sormuştum. Kibar bir otelde bir 
damlı çay ziyafetinde idik. O, ba
na dedi: cOnlara dikkatle bakıruz, 
evvela cözünüze çarpan nedir? 
Ne şapka~u, ne de f.istanıdır. Bel
ki büyük bir itina ile hazırlanmış 
tenidir .. Bütün kadmlaruı mat ve 
yumuşak bir ciltleri va.rdır. Hatta 
bu SJCak ve kalabalıklı salonda bi
le .. Onlara sabahları g.ezintide ve
ya öğleden soma yarışlar«a dik • 
katle bakınız, hep ve daima aynı
dırlar.» 

Bunun içindir ki, zamanımızda 
fini mat Tokalon pudrası, şık Pa
risli kadının en son moda pudrası
dır. Bu pudra, tene bir efil yapra· 
iı yumuşaklığını verir ve ne rtiz
gir, ne yağmur, ne de terlemeden 
kat'iyyen müteessir olmaz. Günün 
her saatinde yüzde bir genç kızın 
selıhar sevimliliğini temin eder. 
Siz de Tokalon pudrasını tecrübe 
edin.iz. Aynanızda aksedecek şaya
nı hayret semeresinden memnun 
kalacaksınız. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1886 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İmıir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yıınani•tandaki tubeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• 

SON POSTA 

O holde hemen işlemeğe hazır ofon .Havogozi 

banyo aletini tonamiyorsunuz. 

Duş DERHAL 

BafJY~ 15 DAKiKADA 

-
HAVAGAII 5DF ·BENi 

BANKA KOMERÇiYALA 1 
iTALYANA 

Berm.ayesl Liret. 700,000,000 
İhtiyat akçes1 IJret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İng:l.ltere, İav1~re, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Amerika Cemab1r1 
Müttehldesl, BreMJ.ya, Şlll, Uruguay, 

Arjantin, Peru, EkTatör ve 

Kolumblyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karakôy 

Palas (Telef. 44841 12/3/ t-' I>) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : AIOJ.emclyan hanında 

Telef. 22900 13/ 11/ 12/ 15 Beyo~ -

ı 
!unda: İstlkln.l caddesi Telef. 41048 

·~ ........... İZMİRD._ ... E•Ş•UB•Eml 
İstanbul & üncü icra MemurlufwıcJan: 

iZAHAT ı latiklal Ceddesl No. 101 

1 lstanbul Belediyesi llanlan 1 
_!!!1!!'111 _____ ....... 

Ölçü sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

Ölçüler niunmame&inin 17 nci maddesine göre ellerinde bukül, kantar, 
terazi, tartı, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan 
bütün ölçü sahiplerinin en geç 31 - 1 - 937 günü akfamına kadar Eminönü, 
Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarına müracaat ederek her türlil 
ölçülerin cimi boy veya çekeri ve mikdannı gösterir beyannamekrden alıp 
kullandıkları ve bulundurduktan bütün ölçülerini ailiksiz ve temiz bir m • 
rette mezku.r beyannamelere mürekkepli kalemle ya.zıp 1 • 1 - 937 günün· 

den en geç 31 - 1 - 937 alqamma kadar m.mtakalan içinde bulunduklan A
yar memurluklanna müracaatla kayıt ettirmeleri ve müracaat kağıdı alma
lan lüzumu ve almıyanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı ehemmi • 

yetle ilin olwıur. (B.) (3728) 

* * Sahası metre 
murabbaı 

Bir metresinin tık te
mubammen minatJ 

bedeli 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
kiralık kasalar 

Tamamına ehll vukuf tarafmd:ın 2890 Ura 
kıymet takdir olunan Beyoğlunda Hüseyi~ 
ağa mahallesinin Tulumba sokağında eski 

:-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ve yeni 13 No.lu bir tarafı Aleksan HisarUyan 
hanesi, bir tarafı Froso hanesi, bir tarafı 

Fatih yangın yerinde eski San 
muaa miıhalluinin Samipaşa so
kağında 207 nci adada yüzsüz 
arsa 41,2:1 1,20 3,71 

Son Posta N1kolakl hanesi ve diğer tarafı Tulumba 8()---=-=.-------- ------1 katı ile mahdut ve bodrum katında ; bir ta~
Aksaray yangın yerinde 12 nci 
adada bir tarafı 522 harita N. lı 
2 metre 50 santim yüzlü arsa. 2J.6S 5 8,11 Yemıl, Siyasi, Havadis ve Halk ıazetesa lık, bir kuyu, sarnıcı olan dolaplı bir oda, ze-

mlnl kırmızı çlnl bir mutbah. Zemln katın
Yerebatan, Çatalçeşıne sokak, 25. da: Zemlni mermer bir antre, bil' sofa ve iki 

İSTANBUL 

Yukarda semti sahası bir metresinin muhammen kıymeti yazılı bulunan 

arsalar satılmak ii.zet'e ayn ayn açık artırmaya konulnıutlardır. Şartname

leri levazım müdürlüğünde sörülebilir. f5tekliler hi7.alannda gösterilen ilk 
teminat makbuz -veya mektubile beraber 28/12/936 pazartesi günü sa.al 

1 
____ _,_ __________ __. oda, Birinci katta: Bir sofa üzerinde lk1 oda, 

bir tiler ve blr bela. İkinci kat ta: Bir1ncl ka

tın ayni tertibat mevcut olup çatı katında: 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haltları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 750 400 160 
2340 1220 710 270 
2700 1004 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

, _ 2'- ..... 

Gelen evrak geri verilmez. 
lliinlardan mu'uliyet alınma:. 

Cevap için m ektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilfıvesi lfızımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 :,_ _______________________ _. 

Basık tavanlı blr sofa ve sabit bir dolap mev-

cut bulunan, çatı katı Ue dahlll at.samı ah
şap ve dlfer lta.Uarla beden duvarıan kA.gir 
ve bodrum pencereleri dem1r parmaklıklı ve 
elektrik ve terkos tesisatını havi v& umum 
s:ıhası 38 metro murabbaı olup Ud metro mu
rabbaı aydınlıtı bulunan beş katlı evin ta
mamı da.iremlzce açık aritırmAra vazedll -
nıiştir. 

14 de D.imi F.ncümende bulwımabdırlar. (3592) 

Denizyollan İşletmesi Müdürlüğünden: 
Tekmil Hatlarımızın güverte kahve oc•ldan 937 yılı için açık ~ 

ile kiraya verilecektir. Apk arttırma 28/Birincikinun/936 saat 14 de ltlet'" 
me tefliiinde yapılacaktır. 

Karadeniz Hatb için 250 diğer hatlar için 100 liralık teminat lizımdıt· 
Arttırma peşindir. Arttırma.ya iştirAk ede- Şeraiti öğrenmek için her gün müracaat edilebilir. u3719» 

cek müşterilerin , kiymeU muhammenen1n 

%7,5 nlsbetlnde pey akçeal veya Milli bir rakılır. Aksi takdirde son arttıranın teahhii- bu haklarını ve hususile falz n masartte cırJf 
Bankanın teınlnat mektubunu hamil olma- ')O dü baki kalın.ak üzere arttırma on bet gün olan iddialarını tıAn tarlblnden 1tlbare1l 

ları ıcap eder . .Müooraklm vergi, tanzifat, ten- daha temdit edilerek 12/2/937 tarlhlne mii- gün zarfında evrakı müsb "rlle birlikte d•'" 
viriye ve vakıf borçlan müşteriye aittir. Art- sadU cuma günü saat 14 den 16 ya kadnr iremlze bildirmeleri lAZ! Aksi takdll'Ö' 

tırmo. şartnamesi 241121936 tarihine müsa - dairede yapılacak ild.ncl arttırma neticesin- hakları tapu siclllerlle sabıt olmıyanlar _. .. 
dif perşembe günü dairede mahalli mahsusu- ıat• 
na talik edilecektir. Birinci arttırması 281 11 de en çok arttıranın üstünde bırakılacak - tı.ş bedelinin paylaşmasından harlç ıcıı.ıır 
937 tarihine müsadlf Perşembe giinü daire- tır. 20041 numaralı icra ve ifiA.s kanununun Daha fwa maliunat almak isteyenlerin '!~ 
ınlzde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu si- 2510 numaralı dosyada mevcut evrak ve ıJl 
birinci arttırmada bedel, klynıetl muha mme- clllerlle sabit olm.ıyan ipotekli alacaklarla dl- hallen haciz ve takcllrl kıymet raporunu ı6" 
nenin % 75 ini bulduğu takdirde fu;te bı- ğer alakadaranın ve lrUfak'hak.kı salıiplerinin rüp anlıyacaklan Ufln olunur. (28546) 

1 
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j KONUŞMA j 
'' Mayakovski ,, 
Yazan : Nurullah Ataç 

Rusların Mayakovski derler bir şai· 
ri varmış. Methini işittiğim için hak -
kında bir fikir edinmek istedim; fran
sızcaya tercüme edılmiş birkaç parça 
şiirini, eseri hakkında yazılmış iki i.iç 
terlkid yazısını okudum. Nasıl bir şair 
olduğunu bittabi anlıyamadım. Şiir 
tercüme edilemez; tenkidin en iyisi, t'n 
etraflısı bile eserin yerini tutamaz. 
Rusca öğrenmek... O da artık bencıe:n 
geçti; bilenler çetin bir dit olduğunu 
söylüyorlar. Gongora, Dante - Gabr:el 
Rosseti, Rainer - Maria Rilke gibi Ma
yakovski de, bel:ki ömrümün sonuna 
kadar ümidsizcıe merak edeceğim şair
ler arasında kalacak. 

Rus şairi Mayakovski'den bahsede
cek değilim. Bu işi bilenlere bırakıyo
rum. Türkiye'de o şairin eserini bilen
ler şaşılacak derecede çoktur. Bakın, 
Nazım Hikmet'in şiirini yermek isti -
yenlerin hemen hemen hepsi onun 
Mayakovski takil.idi olduğunu söyler -
ler. Demek ki bizde iyi rusca bilen, o 
dilin şairlerini tetkik etmiş, anlamış, 

başka bir şairin eserinde onun izlerini 
yakalamış adamlar var ... Bizim edebi
yat alemimizde ne bilgili adam'ar 
vardır ama kendilerini göstermek, 
ilimlerinden başkalarını da istüade et
tirmek istemezler. Mayakovski'den 
ikide bir bahsedecek kadar rusca bi -
len o zatlardan, İstanbul limanına ge
len bir Soviet gemisinin adını oku -
yuvermelerini rica edin, o zahmete bi
le katlanmazlar. Bilmediklerinden de- j 
ğil, bilmeseler hiç Mayakovski'den 
baJısederler mi? Bilmiyenlere öğret -
meğe tenezzül etmezler. 

Yapmasınlar, etmesinler... Hele şu 
Mayakovski'yi bire bir anlatsınlar. A
yıp değil ya! merak ediyoruz. Anlat -
sınlar ki biz de Nazım Hikmet'in şiir
lerinin mevzuu mu, şekli mi, nesi Ma
yakovs.1ri'ninkine benı.er, bir öğrene -
liın. 

On dört, on beş yıl oluyor, şimdi a
dını hatırlamadığım bir edebiyat mu
allimi ahbabım vardı. Bir gün bera -
berce İkdam gazetesini açmış, Yakub 
Kadri'nin makalesini okumuştuk. Bi -
tirince o adını unuttuğum edebiyat 
muaDimi: cNasıl buldunuz?• diye sor
fo. cGüzel!• diyecek oldum, kızdı. 
•Taklid! dedi, serapa taklid!..• (Sesi 
halA kulağımda, cserapa• kelimesi gü-
rüldeyip duruyor.) cPeki ama, dediın, 
kimi taklid etmiş?• Ters ters baktı: 
cTaklid dedi!k ya! dedi, taklid!..> (Ya
kub Kadri'nin yazılarını bilmiyenler 
varsa söyliyeyim: onlarda Arab, Ar -
navud taklidi bulunmaz; bunun için 
•Kimi takJiıcl ediyor?• diye sormakta 
haklı klim.) Çok israr ettim, söyleme
di. O gün bu gündür, o ahbabım Ya -
kub Kadri'nin eserinde hangi muhar
ririn tesirini gördü, merak ederim. A
dını unuttum, izini kaybettim; demek 
ki ölünciye de.k o :merakımı gidere -
nıiyeceğim. Bari Mayakovski için öyle 
olmasın. 

Yalnız Mayakovsıki mi? Muharrirle
rimiz, en eski zamanlardan bugüne 
kadar, dünyanın her köşesinde gel • 
:rn~ şairlerin, filosofların adlarını anı
yorlar. Anma~ınlar demiyru-um, hatta 
Eskimoların, Botokudosların ilim, ir -
fan sahibi adamlarını tanıyorlarsa on
lardan da bahsetsinler. İstifade ede -
riz. Fa'kat rne-rhamet buyursunlar da, 
fsmini andıkları her muharririn eseri 
hakkında da bir parça malfunat ver -
sinler. 

·-

,--------------------------------------.. 
AYINGACI r·ı 

Dağ, 

Gizil geçltleri, 
j Çan seslerim kaJ&lar aldL 

turdu .. tavp.nlle Ap.ğıda oose: 
uykuda. Bir yılan ölo..s1l. 

Dağ, Hallmen1n f&Jvan, 

Kara blr yamçı ört.üp eteklerine dalnll§ Gül dalında kaldı. 

derine. Karanlık, 
Dağ, 

Bir cihan. 
Soşe: 

Hududu. 
Uyumuşlar. 

Yalnııı: 

Ayıngacı 

Ve martını uyanık:. 
Ayıngacı susuyor. 

Avucunda bakır blr çıvt: Son cıgarası. 

Kara kıvırcık bir kalpak 111>1. 
Kasabanın bafında. 

Ayıngacı yürüyor. 

Önünde delikanlı öm.rit çırılçıplak 
ve koltuğunda kellesi. 

1 Ayıngacı yürüyor. 

Ortada varaa nesi. 
o bilir ki, 

Nnsıl olsa bir gün_ 
o billr ki, 

Susuyor. Bir gün muhakkak 
Ayaklannda topuksuz, meşin çizmeler, Yarı yolda kalacak. 

BelJnde tığ gibi Trabzon bıçafı asılı kemer, Ayıngacı yürüyor. 

Kutüklüklerlnde: Üç yüz fişek. 1 Bir elde hayvanın u.ntarmuı 
Hayvanın yükü: Bir elde martın. 

İki denk o bllir ki, 

Tütün... Gelince martının ııraaı. 
Susuyor, fakfon tabakası boş ayıngacı. Son .... 
Uzakta çan seslen... o bilir ki, 

At üstünde çerçiler geçiyor. Karasına bir çuval örterek ölii81inü, 

Malları katar tatar... 1 Rejinin önünde yere aereceklerdlr ... 
Seyrek sakallı, öksürüklü çerçiler korkmaz. ve öldürene on Fransıa a.ıt.ını •ereceklerdir. 
Çerçilerin cıgaraları çubuklarında.. o billr ki, 

Yanlarında atlı candarnıalar, Kolcuların ba§1 

Mallarında (Made 1n ~rmany) markası Eski blr kaçakçı olan 6s tardefl 

Sürücülerin türküsü: 
samanlıkta basılan, 

var. o bilir lc:1, 

şalvarı gül dalına asılan -ııaume. 

Ayıngacının katırı, 

Çana hasret. 

Ayıngacı bir tek şarkı bilir: 

cFerman padişahın, dallar blzlmd1r.• 
Ayıngacı p.rklsını, 

Dallardan dağlara. söyleyemez. 

Geçti çerçiler. 

Kendlnl ayda dört beyaz mecld.iyeye'~tan, 

Beraber at koşturup 

Beraber türkü slıyled.itl delllı:anlılarıt' 

yolunda pusuya yatan lc:14l 
Karde§l lçln de yapacaktır bu 1f1. 
O blllr ki o vakit, 
Dağlarda susan 

adam 

Köy kızlarına en kahraman 
(Ayıngacı türlı:tlstlnii) bırakmış olmalıdır 

Jlemal Tabir 

1 
1·i YAT R O 

İstanbulda beş tiyatro var 
İstanbullia yalnız bir tek Şehir ti -

yatrosu ve bir de ona ekleme olan Şe
hir operetini gözönünde bulundurmı -
yalım. Bugün İstanbuld.a seyircisi olan 
ve mütemadiyen temsi11er veren beş 
tiyatro mevcuttur. 

Şehir tiyatrosu. 
Şehir opereti. 
Halk opereti. 
Naşit, Fahri, Halide birleşlji. 
Dümbüllü İsmail tropü .. 
Bu beş tiyatroyu da birer varlık o

larak ele aldıktan sonradır ki bu ti -
yatrolann işe yarayıp yaramadıkları 

hakkında bir fikir yürütebiliriz. 
Şehir tiyatrosu muhakkak ki çok 

faydalıdır. Fakat o kadar dağınık i.ş 
görüyor ki halkın bu tiyatrodan et -
tiği istif.ade azalıyor. İstanbul Şehir ti
yatrosu nasıl piyesler oynar? Bu elan 
taayyün etmemiştir. Bir güıi Şekspir, 
öbür gün hafif bir vodvil, daha öbür 
gün dönen salın~ modem bir piyea. 
Bu karma karışıklık içinde kih fU, kiıh 
ta bu yola giden tiyatrodan fazla bir 
şey beklemek esasen abes olur. 

Şehir opereti vazitesini yapmıyan 
bir tesekküldür. Şehir opereti memle
kette bir eksikli'k olan operet ihtiyacını 
gidermese bile operet troplan için bir 
örnek olacaktı. Halbuki Şehir opereti 
bunu yapamadı. Halka operet yerine 
şarkılı vodviller gösterdi. Başka türlü 
yapmasına da im.kin yoktu. Bale, mü
zik ve sese dayanan hafif operetleri 
sahneye koymak için baleyi de, müzi -
ği de ~ sesi bulmak ve sahneye koy-

tinin kusursuz bir operet olduğunu id
dia etmem.. Halk opereti her bakım -
dan çok kusurludur. Şu da var ki mü
tekfunü'I bir operet olmamakla beraber 
gene bir operettir. Şehir opereti gıbi 
müzikli vodviller oynamakla beraber 
tam manasile operet addedilen ope -
retleri de oynar. 

Naşit, Fahri ve Halide birleşiği; 

tuluat sahnesinin en kuvvetli varlığı
dır. Tuluat adı gibi piyessiz, mevzu -
suz oyun dernek değildir. TulUa.t kum-
panyasında oynanan her parça yazıl
mış bir eserdir. Fakat tuluat aktörü bu 
eseri öyle benhnsemiştir ki artık ne 
süflöre, ne de esere ihtiyacı vardır ... 
Süflörsüz, esersiz, kendilerinden de 
çok şey katarak oynarlar. Tulfıat sah
nesini iıhmal etmek doğru olmaz. Çün
kü bugün bütün tiyatrolardan fazla 
seyirciyi tuhiatçmın tiyatrosunda gör
mek mümkündür. 

Dümbüllünün tropu da şehirde Na· 
şitten. sonra gelen tul1lat tropudur. 
Dümbüllü Naşidin, Kel Hasanın yap -
tığını yapar. 

Bu beş tiyatro içinde tuluat kuman
yafarını bir yana bırakalım. Çünkü 
onlardan yenilik ve daha kuvvetli var· 
lık bekliyemeyiz. O tuluatın seyirci -
sini doyuruyor ve başka maksadı yok
tur. 

Ha·lk opereti kendi yağile kavrulan 
bir teşekküldür.' Bu teşekküln iyi 
mahsul verebilmesi için müstahsil va-

Bilmiyorlar da onun için bahsetmi • 
Yorlar ve talaffuzu bile zor isimleri 
caka satmak için anıyor1ST demiyo -
rum. Olbabda tahkik sahibi oldukta -
tından eminim. Fakat e?oğlu inanmaz, 
aklına türlü türlü şeyler gelir. Belki 
siz de duymuşsunuzdur, birtakım kötü 
dilli kimseler, bir muharririn bilmedi
~ şeylerden bahsettiğini söylemek 
ıçrn •Mayakovskiye tutulmuş!• di -
Yarlar. Başımıza bir de Mayakovski 
hastalığı çıkmasın .•• 

mak lazımdı. Böy'le olinayınca şöyle 
böyle şarkı söyliyen wdviI artistlerile 
operet adı verilen şarkısı az, baleti za
yıf operetçiklEr oynattı. 

ziyetten müstehlik vaziyete geçmesi la 
zımdır ki buna da ne bugün için, ne 
yarın için bu vaziyette imk8n yoktur. 

Fakat Şehir tiyatrosile, Şehir ope -
reti ötekinin vaziyetinde değildirler. 

Kendilerinden şehrin beklediği çok 
şeyler vardJr. Ve onlar beklenileni 
vermek mecburiyetindedirler. 

Üçüncü teşekküle geçiyorum. Halk 
opereti: Muhakkak ki bir operet tro -
pudur. Bununla beraber Halk opere- Nimet Mustafa 

~ 

Bir kitap, 
Bir iddia ... 

Yazan : · /bralal111 Hogl 

Amerikan Edebiyat dünyasının sa
yılı otoritelerinden Profesör Dunn son 
çıkardığı cShakespeare İngil1.eresinin 
edebi'yatu ( 1) isimli kitabında olduk
ça alaka uyandıran ve üzerinde uzun 
uzadıya münakaşa edilen bir iddiada 
bulunuyor. Ona göre 16 ın~ı asır İngi· 
11z edebiyatı ile bugünkü Ingiliz ede
biyatı biriıbirinden büsbütün ayrı 
bambaşka birer hüviyet arzetrnelerine 
rağmen aralarında esaslı bir benzerlik 
vardır. Ve Shakespeare, Spenser ve 
meşhur muasırları devirlerinin içtimai 
yaşayışını, düşünüşünü ve ruhunu e -
scrloerinde yaratan kimselerdir. 

Bu kanaatini :misallerle vesikalandır 
may'1 çalışan muharrir, tezine biraz 
daha vuzuh vererek diyor ki: 

- O zamanki Edebiyat devri de, tıp
kı bugünkü gibi, bir tranzisyon, heye· 
can, harici vakaların kaynaştığı, ve ye
ni yeni fikirlerin meydana geldiği, yük 
seldiği, intibak ettiği bir devirdi. Onun 
için de edebi kıymetlerin eserfurinde 
an'ane ve isyan unsurları büyük bir 
yer almıştı. Bizler de bu edebiyat ka-

l 
nalından maziden tamamiyle ayrı bir 
dünya kazandık. 

1 * Kitabı gözden geçiırirken bu te-.ıini, 
1 hazan artan, hazan da eksilen bir kud-

-:-et ve ihata ile müdafaa eden muhar· 
ririn yazacağını evvelden düşünmüş, 
hazırlamış, sonra da işlemfş olduğunu 
kolaylıkla anlıyor, kuvvetli tahliflerde 
bulunduğunu ~rüyoruz ... 

Profesör Dunn, kitabına, Elizabeth 
devrinin bariz noktalarını çizdiği bir 
mukaddeme ile başlıyor. Sonra, 16 ın 
cı asırdaki İngiliz şiirinin, geçirdiği de
neme safhalannı anlatıyor. Ondan son
ra da Marlowe'in ve Shakespeare'in ne 
sir jannnı tahlil ediyor, Eliza'beth dev 
rindeki aşk şiir!erinin mahiyetini araş 
tınyor, Sidney. Shakespeare, Drayton 
\'e daha bazı şairlerin •sone• !erinden 
bahsediyor. 

Edmund Spensere başlı başına bir fa 
sıl ayıran muharrir, nesrin tekamülü, 
Elızabeth devrinde dram ve bugünkü-
ler için Shakespcare. Mevzuları-

nı da bugünün edebi cereyan-
( Devamı 12 inci sayfada) 

( 1) The Literature of Shakespeare's 
England. E. C. Dunn. 326 sahife. New
York 2.SO Dollar. 

-- ·- ... -....,,;;:: 

Gazeteci ve Edebiyat 
fC:rzan: Naci SadullaA 

cGazett:d parçası• kimdir? cMuh .. 
bir rnakulesiı> diye tezyü edilen mah .. 
lUkun, neşriyat borsasındaki mevki 
nedir? 
Eğer bu sualleri, cgüzide edip• rnar-

kasını taşıyan, Pazar Dö bebe balon
larından birine sorarsanız, karşılaşa • 
cağınız cevap istihfafkar b•r dudall 
kıvrılmasından ibaret kalacaktır. 

Bana sorarsanız, anlatayım. 

* Gazeteci hadisatın içinde yuvarla • 
nan adamdır. Onun zeki gözleri, he~ 

gün, havadislerin deliğinden, insanlılli 

komedyasının kulisl'erini seyreder. Ve 
su katılmamış bir realist olan muhbir, 
Allahın günü, bir hadisenin hakiki ro
manını yazan adsız müelliftir. 

Bizde edibin hadiselerle alfıkast 
yoktur. O, süfli saydığı dünya işlerfüıı 

alakadar olmayı bi.I' tenezzül sayar. Ve 
kendi hayalhanesinde yarattığı alemin, 
hiç ibir mugaddi hassası olmıyan uh • 
revi meyvalarmı, edebiyat pazarında 
satışa çıkarır. 

Ona sorarsanız, zabıta raporları ar
dından koşan bir muhbirin, iki ayaıtb 
bir hadiseler tazısından farkı yoktur. 
Ve hadiseler içinde yuğurulan bir ga
zeteci, edebiyat aleminin göze görün -
mez ilahına ebedi istifasını dayaIIlll 
bir fikir gönülsüzüdür. 

* Ha'ıbuki t4iyatın bir büyük ga • 
yesi de, hadiselerin ruhunu yarata .. 
bilmek, yaşatabilmek, duyurabilmek· 
tir. Eserlerini okumak bedbahtlığına 

katlanınca, İstanbuta, tramvayın, rad· 
yonun, otomobilin ne zaman geldiğini 
bilmiyecek kadar hayatın ve hadisatal 
dışında yaşadığını gördüğüniiz edip • 
lerin, yemedi'.k1eri meyvalann lezze -
tini tarife çabalıyan biçarelerden nt 
farkları vardır? 

Ve faraza, alelade bir cinayet ha • 
disesini, çok ustaca bir t.eknik çerçe-
vesi içinde, olanca dehşetini duyura -
rak ifadeleştiren bir muhbirin. bir e • 
debiyat antolojisinde sedir bulama • 
rnası için hangi manii gösterebilirsi .. 
niz? 

Eğer, şöhret bahsinde, yazdıklarına 
imza bile atmıyacak kadar müstağni 

davranan feragatkar w mütevazi muti 
birler, gazete sahifelerinde yirmi dört 
saat yaşıyan eserlerini kitap haline 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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1 
KİTAPLAR-, ~Y_E __ N_İ·~~~~~~-

1 - Sinekli bakkal 
Yazan: Halide Edib 

Vak'a istibdat devrinde İstanbulun 
bir sokağında cereyan etmektedir. 
Yarı karagözcü ve yarı bakkal ve ay
ni zamanda yumuşak, hassas, fakat 
sadik bir adam olan Tevfik ve kızı ro
manın baş:ıca şahıslarıdır. 

Tevfik, karısının dedikodulan ve 
muhitinin garazi ile sürgüne gönderi • 
lir. 

Pek küçük bıraktığı kızı, mahalle -
nin imamı olan büyük babasile tam ve 
kindar bir mahalle karısı olan anası -
nın yanmda terbiye görmüştür. 7-6 
yaşında iken hafızı kur'an olmağa ça -
lıştırılmıştır. Kızın sesi harikulade -
dir. Bu sırada vak'aya bir paşa ailesi 
de karışır, paşanın zevkine düşkün ka
rısı kızın sesini pek mükemmel buhır. 
Kız konağa devam ederek musiki der
si almağa başlar. Burada da iki yeni 
şahsiyet görünür: Alafranga musiki 
hocasile, bir mevlevi şeyhi. 

Nihayet Tevfik sürgünden avdet e
der. Kızile buiuşur. Dolayısile paşanın 
ailesile münasebete girer. Paşanın oğ
lu Jön Türklerdendir. Tevfiği muha -
berelerine karıştırır. Tevfik tevkif o -
lunur. Tekrar sürülür. Vak'a bu se • 
yirde devam eder. 

Romanda romancının bütün ustalığı 
vardır. Fakat Sineklibakkalın bütün 
yükünü bir hafız kızın omuzuna yük -

2 - Çitra Royla babası 
Yazan: Sabi.ha Zekeriya 

Vak'a Hindistanda geçen bır sınıf 

mücadelesinin ana hatlarım \'eriyor. 
Mevzu: Çitra Roy Hindli bir filozo -
fun, bir ihtilalci ile tanışıp sevışen kı· 
zıdır. 

Büyük ve kanlı bir grevin bütün ve
sikalarını ihtilal şefi sevgilisi Çitraya 
emanet eder. Çitranın babası, hem kı
zını mes'uliyetten kurtarmak, hem de 
yıllardır kaybettiği şiihret ve mev • 
kiini tekrar elde etmek için bu vesi -
kaları ecnebi polise teslim eder. 

Polis, profesöre kızının bu işten 
mes'uliyetsiz kurtu1acağını vaadetti.ii 
halde kızı tevkif ederek mahkemenin 
cereyan edeceği şehre gönderir. Muha 
keme dört yıl sürer. Profesör bu mftd .. 
det zarfında kızının hasretini çekerell 
ölür. 

Ve kız muzır evrak evinde çıktıiı 
halde meni muhakeme kararı alır. Di
nerken arkadaşlarının kendisini bir 
hafiye sanacaklarını ve bu şüpheyi 
asla silemiyeceğini düşünerek kendi • 
ni öldürür. 

Bu roman çok heyecan, çok hakiki 
ve sürükleyicidir. .................... -................................. _ 
}emesi bakımından bu kızın etrafın • 
da meYcut olan realite biraz sarsıl • 
makta ve esas bütün realitesıne rai· 
men fazla romantik görünmektedir. 
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Kabahaf gene mi1 Valiye göre Bir kitap, bir iddia 

( Baştarafı 11 inci sayfada ) 

la · e ölçerek inceden inceye 
\ dikkatle tetkik ettikten son
ra yukarıda söz .gi?lişi yaptığı

mız iddıalarını bir ker~. daha 
' 

tekrarlayıp hül&2 ~~iiicten sonra, c:hal 
ka 1?ti~ ed;bi~ah a dair düşündükleri 
·nı sÖylüyor ve hnkiıki, öz edebiyata, 
okuyucu kitlesinin göstereceği alaka, 
seçme kabiliyıet ve iştiyakının doğura
cağına inanıyor. 

Profesör Dunn haklıdır. Bana göre 
de, yıllar ne kadar arkada kalırsa kal
sın, medeniyet hangi tekamül geçitle
rinden geçerse geçsin, edebiyat cephe 
sinde harici tezahürlere rağmen, köklü 
bir benzerlik vardır. Yaratılan bir gü-
zellik, muhtelif çağlarda binierce şai

rin sazına, nasirin kalemine, san'atka-
rın fırçasına mevzu olmuştur. Lakin 
her birı kendi kabiliyetine, anlayışına, 
ka\·rayışına göre bu güzelliği söylemiş, 
tersim etmiş, yalnız ayni his ve heye-

•• 
can kaynağından kattıkları için öz 
c:madde• safiyetini kaybetmemiştir. 

Hamlet'iyle insanın facialı ve btçare 
karakterini çizen Shakespeare, Donki
şotiy le gene o insanın gülünç tarafları 
nı ebedileştiren Servant.es, bu eserle
rini yaratırlarken hiç şüphe yok ki, in
siyaki plarak, yani bilhassa düşünme
den, devirlerinin bütün siyasi, içtimai, 
hatta ahlaki telAkki tarzlarını da göz 
önünde tutmuşlardı. Bugünün şairi, 
romancısı, bir kelime ile edebiyat çev
resinin içinde yer alan bütün edebi un
surlar, başka bir yoldan mı gidiyorlar? 
Hayır, onlar da, Dunn'un dediği gibi, 
emekliyorlar, deneyorlar ve ayni hava
yı, başka makamlardan çalıyorlar. Es
kilerin dediği gibi cmaksut bir ama ri
vayet muhtelif...• 

Bundan ötürü ben Profesör Dunn'un 
iddialarına ortak çıkıyor, ve asırlarca 
evvetki edebiyat ile bugünkü edebiyat 
arasında çıok yakın esaslı benzerlikler 
varoır ... diyorum! 

Hayatın ucuzlamasını beklerken 
karşılaştığımız muamma 

(Baş tarafı 6 mcı sayfada) vermiştir. . .. 
piyasaya az mal çıkarıyorlar. Buna • Bir taraftan piri~ç ta~ttıran hır muş 
karşılık, değiımenler, büsbütün boş kal. teri, bir t?raftan soylenı~?r: . . ? 

mamak için idareli çalışıyor. Piyasa - Nedır, ne olacak boyle halımız. 
jaima talep karşısında, buğtlayla un Yiyecek fiyatları fırlayıp duruyor. ?u 
fırlayınca belediye narhı fırıncılara za- hor gördüğümüz kuru fasulyenin bıle 
rar vcrmeğe başladı. Tabii onlar da az yanına varılmıyor. Hayatın ucuzlama 
ekmek çıkarıyorlar. sını beklediğimiız şu sırada, n~.ir bu 

Fırıncının şikayeti hep ayni: baş~ıza gelenler ... CJ:~~!:rde mucev -
_ Elinde stok un olanlar birer par.. her fıyatlarının duşuklugunden bahse

ça kmek çıkarabiliyorlar diğerleri es diyorlardı. Eğer mücevher fiyatları bir 
~i :ünlere nazaran heme; hemen boş az daha düşer, hububat fiyatla~ı ~ir~z 
oturuyorlar gibi. Günde üç ağız (yani daha çıkarsa, bayanlarımız, ıncı yı
ü.ç fırın dolusu) ekmek çıkaranlar bile yip, kuru fasulyeden gerdanlık takına

ca!klar ! Kemal Tahir - Nacı Sadullah var. 
Belediye fiy::ıta on para zammetti. 

Halbuki bugünkü buğday, un piyasası 
na göre bu zam kafi d - ildir. 

Henüz \'aziyette hiç bir değişiklik 
y~k denil"bilir. 

- Nasıl düzelir bu işler dersin? 
Ekmek soran her müşteriye: 
- Ak~uma çıkacak cevabını veren fı 

rmcı bu sualimize sade bir baş salla
makla mukabele etti. 

Piyasanın vaziyetinden gayet iyi an 
layan bir zat ta, bu tereffüün sebebi
ni, ıhracat.ın birden bire çoğalmasında 
buluyor, ve diyor ki: 

- Bu müvazenesizlik, yalnız istan
bulda değil, daha birçok şehirlerde 
mevcuttur. 

Bunun sebebini, bazı millet-
lerin, harp tehltkesi seztnelerinde, ve 
ona göre davranmalarında aramak la
zın dır. 

Mesela İtalya ve Almanya, harp ihti 
maimi he5aplamakta, ve hububat itha 
~atını arttırmaktadır. Harp çıktığı tak 
dirde kıtlık tchlikesilc karşıl~mamak 
için, şimdiden tedbirler alıyorlar, am 
badarını dolduruyorlar. İtalya, Ameri 
ka piyasasından, ve Almanya, daha bir 
çok yerlerden olduğu gibi Türkiyeden 
geniş mikyasta zahire çekip duruyor. 
Bugünlerde ihracatın birden bire art
ması da bundandır. Bu da bittabi piya
sada gayri tabii tereffülere sebebiyet 

Haftanın Fıkrası 
( Baştarafı 11 inci sayfada ) 

soksalardı, işportaya düşmek için nô -
bet bekliyen eser makuleleri başında 
esniyen Türk kitapcıları ezeli matem
lerinden çoktan kurtulurlardı! 

Çünkü bugün, hayatın, hakikatin e
debiyatı, hayalin edebiyatından çok 
daha fazla gözde olduğu içindir ki, ki
tap işportalarına günde?fk gazeteler 
değil, c:layemub olacak diye karalan
mış yavan gönül masalları düşüyor! 

Bu itibarladır ki, ya güzide ediplerin, 
hayallerinin hareminden, hayatın se -
lfunlığına geçmeleri, yahut ta muhbir 
makulelerinin güzide edip tahtına cü
lus etmeleri lazım! 

Ne çare ki, bu satırlara, istihfaf edi
le edile kudretlerine karşı inançl:ırı 
kırılmış olJan biçare muhbi:r1er, ayni 
tevazula boyun bilkereık gülüınsiye • 
cekler, ve pöhpöhlene pöhpöhlene, 
postları içinde bir deha vehmine ka -
pılmış olan güzide edip makuleleri 
ayni küstah istihzay'la sırıtacaklar. Ve 
hiç bir gün, kimse öğrenemiyecek ki, 
bu neşriyat pazarında, güzide edip sı
fatına çoktan hak kazanmış muhbir · 
ler, ve kalbiliyetstz birer muhbir bile 
olamıyacak güzide edipler yaşamakta
dır! 

Naci Sadullah 

Yazan: Pf.uazzez Tahsin Berkand 

- Görüyorsun ya, kadınlar kıskanç ı gözlerinin içine bakarak, ağırlaşan, 
erkeklere hep birden isyan ediyorlar. mahzunlaşan bir sesle cevap verdi: 
Beıı de senin için bir «müstebit bir orta 1 bağırıyor. Hayır, diyor, beni sev; kıs
çcığ hükümdarı bu ... )) diyebilirim. kançlığını istiyerek ve bilerek kabul e· 

- Hakkın var, fakat, kıskanç er • deceğim. 

* - Niçin bu son günümüzü yazıha
nede beraber geçirmek istemedin 
Mualla> 

Hergün 
Milletler arasındaki 
Ticaret mania/arını 
Kaldırma hareketi 

Yazan: Muhittin Blrıen 
(Baş tarafın 2 inci sayfada) 

atlarını düşürmek lhıın. Mamul eşya
mızın maUyet fiatlarıru da buna uy
durmak icap ediyor. Türkiyenin iktı

sadi varhğını yeni bir sarsıntıya uğrat
mamak isteyorsak Garptan Şarka doğ
ru gelmesi muhtemel ve bugünküne nis 
betle daha liberal bir mübadele siyase
tinin bizim kapılarımıza yapacağı ham
lelere karşı şimdiden hazırlanmamız 
icap ediyor. Bu sözlerimiz köylümü
zün de, fa'brikacımızın da kulaklarında 
küpe olsun: Eğer pek yakında bir harp 
patlamazsa Garbi Avrupa, Amerika i
le anlaşarak mutlaka bu hamleyi ya· 
pacaktır! 

Bu obakımdan, Maliye Vekilimizin 
geçen gün Meclis kürsüsünde resmen 
söylediği sözlerden memnun olmamız 
lazımdır. Ancak bu ucuzlatma işini ne 
kadar çabuk tahakkuk ettirirsek Garp
te hazırlanmakta olan harekete karşı 
da kendimizi o ık.adar çabuk teçhiz ede
biliriz. Hatta şunu da söyliyelim: Bu 
ucuzlatmanın nisbetleri az olmamalıdır 
Bunu geniş tutmaya ihtiyaç vardır. 
Askeri !harp usuE'erinde olduğu gibi 
iktısadi muharebelerde de ayni kaide 
hüküm sürer: Muharebede kazanmak 
için bütün kuvvetleri vaktinde ve düş 
manın en zayıf görülen noktasına kar
şı toplamak lazımdır. Pahalılığı yavaş 
yavaş kafdıımak demek, cepheye par· 
ça parça kuvvet atmak ve bunları ora
da israf etmek demektir. 

Ucuzluk hamlesini bir defada ve top 
lu olarak yapmak en hayırlı siyasettir. 

Muhittin Birgen 

Bize yükleniyor? Şehirde ekmbk 
(Baştarafı 1 inci sayfada) B h k I 

bahat varsa, bu dönüp dolaşıp bizim u ranı yo • 
üstümüze yıkılır. 

En mühim meselelerde oldu-
. ğu gi'bi en küçük bahislerde de bu, 
böyledir. Mesela, birkaç günden beri 
İstanbulda bir elanek meselesi var; 
pek çok aile, günlerinin bir iki saati
ni elan ek avına çıkmakla geçiriyor. 
Bu bir vakıadır, biz gazeteciler de bu 
vakıayı tesbit ederlten bunun sebep-

, _,,,.b lerini aramaya çalışıyor ve oraya u-
raya koşup öteki-ne berikine ~rup ek 
mek avcılarına yardım etmek istiyo
ruz. Yaptığımız şey de nihayet küçük 
bir hizmetten, zavallı avcılara bir za
ğarlık yapmaktan ibaret ... Fa.kat, bu
nu yaparken ne kadar müşkülata uğ
ruyoruz, bilseniz ! 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
ettik. Gördük ki bugün için narba ma
hal yoktur. 

Un ve buğday fiatlarının artması 
yüzünden ekmek narhına tekrar bir 
zam yapılması mevzuu bahsolup ol· 
madığı sualine karşı vali: 

- Buğday piyasasının yannki va· 
ziyeti ~imdiden kestirilemez. Bu piya· 
sa yalnız İstanbuldaki arz ve talebe 
bağlı değildir. Konya, Adana, Anka
ra, İzmir hülasa bütün bu tehirlerin 
zahire b lrsalarındaki temevvüclere 
bağlıdır. Eğer fiatlar yükselirse vazi
yet o za,nan ayrıca tetkik edilir. 

Ekmek meselesi hakkında eöyliy& 
ceğim bu kadardır. Tekrar ediyorum: 
Bazı gazeteler eski buhranlardan kal· 
ma resimleri basarak mübalagalı neş· 
riyat yapmışlardır. Hakikatte böyle biı 
mesele yoktur. Bir gün ispanya ihti· 
laline ait resimlerin de cclatanbulc!a ek 
mek buhranı» serlevhasile baaıbnasını 
hiç de müsteb'it görmüyoruml demiş-

Fırıncıya gidiyoruz, bizi uncuya 
gönderiyor; uncuya gidiyoruz, c:Bor
saya!• diyo~; Borsaya gidiyoruz, c:Ne 
yapalım, i.Şte bizden geçen buğday 
bu kadar!> diyor. Buğday babası olan 
Ziraat Bankasına müracaat ediyoruz, 
o da «tüccarlar ihıtikar yaparlarsa biz 
de onlara gösteririz!• cevabını veri
yor. Nihayet, muhterem Vali Üstün
dağa gidiyoruz, o da buhran diye bir 
şey olmadığını söyledikten sonra ol- tir. 
duğu kadarının da gazetecilerden çık Ziraat Bankası ne diyor? 
tığı cevabını verip bütün kabahati bi-
zim sırtımıza yüklüyor ! 

Acaba, hakikaten kabahat bizde 
mi? Mesela, dünyada buğday fiyatını 
yükselten biz miyiz? Yahut Ziraat 
Bankasının silolarını kaç binlerce ton 
buğdayla doldurup İstanbul Borsası
nı hususi tüccarın elindeki stokların 
lutfuna bırakan ga1.eteciler midir1 Or 
tada kabahatli olmadığına göre haki
katen kabahatin bizde olduğuna inan 
mak lazım gelecek. Ukin, kabahati, 
samur kürk olsa, kimse üstüne alına 

Dün zahire borsasında ekstra yu• 
mufak buğdayın kilosu 7 kuruf on pa• 
radan, Anadolu yumutak buğdayın · 
kilosu 6 kuruş on paradan, ebtra sert 
buğdayın kilosu 6 kuruf 17 ,5 paradan, 
Anadolu sert buğdayın kilosu 6 ku· 
ruş 15 paradan satılmıftır. 

Borsada pek az muamele olmuf, 
fakat borsaya 489 ton buğday arzedil· 
miştir. 

Deniz ve denizcilik ya razı olmıy:fcağı için biz de düşü
nüyoruz: Haydi buhranın lafını biz 

( Baştarafı 8 inci sayfada ) yapalım. Fakat, ekmek narhını una, 

Fiatlarda umumiyet itibarile 20 pa

ra bir düşüklük olmuştur. Piyasa mü· 
tereddit bir vaziyette bulunmaktadır. 

Ziraat bankasından bir zat buğday 
işi etrafında şunları söylemiştir: 

«- Bu seneki buğday mahıulünün 
her yılkinden fazla olduğu malumdur. 
Ziraat bankasının elinde külliyetli 
miktarda stok vardır. Henüz piyasaya 
müdahaleye lüzum görmüyoruz. Çün
kü piyasadaki tereddüd zail olmamıf'" 

lan gözönüne getirilince daha ufukta unu buğdaya, /buğdayı da piyasaya uy 
düşman görüruneden onu bir mermi durmıyan da biz değiliz ya ... Bu iş
sağnağı altında bırakarak perişan ede- te bir haksızlık var, diyoruz ve etra
bilecek bir kudret ve kabiliyette olan fımıza bakıyoruz: Ziraat Bankası si
yeni harp gemilerinin kendileri için loları buğdayla dol<luımuş, piyasaya 
yeni ve :korkunç bir düşman olan tay- mal arzetmiyor, bekliyor ki fiyatlar 
yarelere karşı da çok mukavim olarak 4:taayyün» etsin. Fiyatları c:tayin• 
yapıldıldarını ilAve edeyim. edecek olan bir müessese fiyatların 

Bugün herhangi bir harp gemisinde c:taayyün• etmesini beklerse, hiç ol- tır. 
ana bataryalara olduğu kadar tayyare- ma~a buhran yapmakta gazeteciler fstanbulda ekmek fiatlarının ihtika 
ye karşı kullanılacak toplara da azami kadar da bir kusur işlemiş değil mi- ra kaçan bir vaziyet aldığını hükumet 
ehemmiyet veriliyor. Son sistem harp dir? hissettiği takdirde derhal tedbirler a; 
gemilerinin bordoları gibi güverteleri nm gitt.ikçe tekamülü gayeyi bertaraf lınacak, Ziraat bankası piyasaya der• 
de kalın zırh lev'ha1arla muhafaza al- eyleyecektir. Buna pek inanmamakla hal mal çıkaracaktır. Bizim kanaati· 
tına alınmaktadır. Bir taraftan deniz- beraber can ve yürekten inşallah diye mizce buğday buhranı mevzuu bah .. 
altı gemilerinin öldürücü torpidoları- lim... A. Cemalettin Saraçoğlu değildir.» 
na, diğer taraftan tayyarelerin ıc:::.::==,===========================--==-
korkunç bombalarına ve fazla ola-

Şimdi rak düşman ağır toglarının tonlarca a
ğırlığındaki mermilerine göğüs vere -
cek bir şekilde .resmedilen zamana hat
tı harp zırhlısı yalnız kalplere ürperti 
veren bir 01üm makinesi değil, ayni za 
manda muasır fennin, endüstrinin in
sanı hayran edici bir nümunesidir. 

Şurası sulhseverleri ümitlendiriyor 
ki, bu kadar terakki, bu kadar kudret 
karşısında belki bir gün gelir ki insan
lar artık harbin mümkün birşey olma 
dığını teslim edeceklerdir. Yani vasıta 

yaşadığımız ve seviştiğimiz eski yer· 
leri birlikte görmek istiyorum. 

- Şimdi nereye gideceğiz) 
- Köprüden sekiz buçukta kalkan 

Büyükada vapuruna ... 
- Sonra? 
- Büyükadaya çıkınca bir araba ile 

Hıristosa, ilk defa bana evlenmemizi 
teklif ettiğin yere gidip biraz oturaca
ğız, sonra on iki vapurile tekrar Köp
rüye, oradan otomobille Bebeğe, ora
dan da sandalla Kanlıcaya gideceğiz. 

- Geniş bir program bu ... Hepsini 
bir güne sığdırmak güç olacnk. 

Genç kız gülüyordu. 

- Dur, daha bitmedi. Öğle yemeği
mizi ya Büyükadada, yahud Bebekte 
yiyeceğiz; fakat akşam yemeğini)? 

ne olacak? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) \yüzde doksanı bulan Türk unsurunu 

hinlikle ~örmeğe fazla müsait de.ğil?i: yüzde kırk derecesine indirmek gara• 
Buna ragmen F ransanın hareketı hızı betini göstermelerinden aonra müıbeti 
teessüre sevketti di~or~~· ~ün~ü gene menfi, menfiyi d~ rnüsbet gösterecek 
o Fransız gazetelerı Turkıyenın dost- derecede mugalata yapmalarına bir fey 
luğuna ehemmiyet verdiklerini söylü- denemez. Fakat cihan efkan umumi 
yorlardı, bir anlaşma zemininin bu- yesinin Türk teklifini hak.ikt kıymeti· 
lunmasını tavsiye ediyorlardı. Ve ge- le ölçeceğinden hiç şüphemiz yoktur. 
ne o Fransız diplomatları hep Türk Türk teklifi Sur iyen in vahdetini 
dostluğundan bahsediyorlar, daha. mü- parçalamağt değil, yeniden tesis etme· 
layim hareket edecekleri hissini veri- ği istihdaf ediyordu. Bu üzerinde mü-
yorlardı. Ve en nihayet hey·etimiz.i su- nakaşa d·ı · k 'h b' L_L!'- t e ı emıyece sarı ır IUIAl&:a • reti mahsusada Parise davet etmişler-
di. 

Müzakerenin geçirdiği safhaya ge
lince: 

Hey.etimiz anlaşma. ve hüsnüniyet 
gösterme isteklerinin en son haddine 

kadar giderek Antakyanın Suriye ve 
Lübnan ile birlikte bir birleşik hüku-

metler camiasını teşkil etmesini teklif 
etmişti. Bu öyle bir teklif idi ki Fran
saya, üzerinde bulunduğunu söyledi
ği manda taahhütlerinin çerçevesı ı
çinde kalmak kolaylığını gösteriyordu. 
Miimkün ve mutasavver bütün itiraz
ların ön üne geçecek mahiyette idi. 

tır. 

Buna mukabil ayni derecede sarih 
diğer bir hakikat ta Suriyeyi parçaJa..( 

mak ve dahili anlaşmamazlıklarla bir, 
zaaf unsuru haline getirmek isteyenin 

sadece ve münhasıran F'Tansa olduiiu· 
. 

dur. 

* Şimdi ne olacak? 

Hey'etimiz avdet 
Bundan sonra hadise 

emrini almıştır. 
evvela Uluslar 

Kurumunda tabii cereyanını takip e
decek ve kaniiz ki şu veya bu tekilde 

fakat mutlnka, Türk hakkının alınma· 
sile neticelenecektir. 

keklerden şikayet eden bu kadınlara 
sorarım : Bu kıskançlıktan cidden m üş
teki misiniz? Sizi seven ve sizin sev -
diğiniz erkeğin size karşı lakayd ve 
soğuk kalmasını ve sizi kıskan~ama
ısını t('rcih mi ediyorsunuz? 

- Sen bir haftadır bana birlikte bir - Akşam yemeğini mi) 
Gelen telgr~ftan anlıyoruz ki F ran

sızlar anlaşma yolunda hiç bir gayret 
göstermeden bu teklifimizi reddetmiş
lerdir. 

Sesinde yarı şaka, yarı ciddi bir a
henk vardı. 

- Bak: cevap vermiyorsun; bu da 
gururu rıdan ... Gözlerin «hayır! ıı diye 
bağrıyon l lnyır, diyor, beni sev; kıs
kançlığına taharııınül edemiyeceğim. 

GellÇ kız ba.şını kaldırdı ve onun 

gezinti yapmamız için israr etmiyor - Öyle ya, bana bütün bugünü 
muydun? işte bugün sabahtan akşama verecek değil misin) Akşam yemeği -
kadar. beraber olacağız, bütün Ömrü- ııi de Nişan taşında evimde başbaşa yi
müzün geçtiği yerleri birlikte tekrar yeceğiz. 

göreceği~. - Sevgili Mualla, demek giinler -
- Bunu başka bir gün de yapabilir- denberi bu kadar yalvardığım halde 

dik değil mi? beni evine kabul etmediğin böyle bü-
- Hayır Ekrem, bu belki de bir yük bir siirpriz hazırlamak istediğin j. 

kapris,; fakat bugün bütün beraber çinmiş... (Arkası var) 

Fransız gazetelerinin bu vaziyet 
karşısında serdettikleri mütalealar he
nüz tam tafsilatile elimizde değildir. 
Bu dakikada bildiğimiz sadece Türk 
teklifini Suriyenin vahdetini parçala
mak mahiyetinde telakki ettikleridir. 

Fransız gazetelerinin Sancakta 

Romanyanın Atina Sefiri 
Atina, 23 ( Hususi ) - Yeni 

Romanya Elçisi Filboti buraya 
gelmiştir. 

3 Gözlü çocuk 
Varşova, 23 (A. A.) - Torun 

askeri hastahanesinde üç gödii 
bir çocuk dünyaya gelmiştir. 



.... BU" ·1r· ~ 11W:tanpft SON roST4 

lttlhad 11e Teralılıide on sene 
- Yedinci kıaım ------------- N~ 3 

SURİYE CEMAL PASA YE 
,__ _____ Yaz•n: Eski Tanin Baımuharrlrl Muhittin Birgen 

Cemal Paşayı Berut eşrafı yerlere 
kadar eğilerek karşılayorlardı 

Paşa herkesle ayn ayn bir·~r kelime ve cümle teati ederek holde ilerliyordu.. 
Hanımlar hep onun etrafın ı kuşatmışlardı. Gülüşmeler, bağrışarak konuşmalar 

duyuluyor, işvekir göz süzmeleri görülüyordu 
Şimdi de ellerine Cemal pa

ta geçmittir; Azmi Bey, Ali 
Münif bey geçmiştir. Bunlar, fmpara· 
torluğun en sert adamlarıdır; bunların 
eğilip bükülmeleri güçtür; bunlar ihti
laıci unsurdur; idealistlerdir ... Fakat, 
ile zararı var) Dilleri Fransızlaşmış o
lan bu unsur, ihtilali kebir tarihini oku
ınuştur; onlar en sert ihtilalcinin bile 
nihayet kolay bükülebilir bir noktası
olduğunu bilirler. Bunun için, kendi • 
lerinden bir haylisini ipe çekmiş bu • 
hınmasına rağmen, gene Cemal paşa
ıun ömrüne, Felyahyal diye dua edi • 
'orlarl 

( HUı~ge 1 

Sa7'a 13 

Aşkın ölümü ı -

* . Goa kulesinin altında, devrilmiş bir 
ağaç kütüğünün üstüne bir :ihtiyar o• 
turmuştu. 

Bu, Beppo idi. 
Mev'ut ateşi yaktıktan sonra bekle • 

di. 
Bir kaç saat sonra ayak sesleri du .. 

yu du. Tepeye doğru bir kadın geli • 
yordu. O mu idi acaba? Hayır. Bu, ya
bani ağaç çeliği toplamağa gelen daha 
kısa boylu bir köylü olsa gerekti. 
Beppo saklandı. 

İhtiyar kadın nefes nefese kuleye 
kadar geldi. Gözlerile aradığını bula .. 
mayınca seslendi: 

- Beppo ... Beppo! ... 
Beppo kendinde kaçmak cesaretini 

bulamadı. Bi.tbirlerinin kollarına atıl• 
dılar. 

Sık sık ölüme göğüs germiş olan bu 
altmışlık adam, bu ihtiyar kadının ku· 
cağında bir çocuk gibi ağlıyordu. 

Evet, sönen ümidine, mazisine, bir 
ölüye ağlıyordu! Fakat kadın sevinçle 
güfümsüyordu. Çünkü bu kır saçlı baş 
gene onun Bepposunun başı idi. 
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.... iKiNCi KISIM - A. R. Yazan: Celal Cengiz 
r- Grandük Nikola Hazretlerinin hususi yaveri gözlerini 

yıldırım sürcıtile etrafına gezdirmiş, ancak Cemilin 
işideceği derecede hafif bir sesle: " Prenses Emma 

tarafından geliyorum ,, sözlerini ilave etmişti. 

Tanzer Gudea ile karşılaştı ve ona 
yalvardı "Nabo senden öç almak için 

Genç yaver, dE'rMl topuklarım vur- ederim ki: yaver efendi, bu kadar ca - •• 1 . . d b f f muş, sert bir hare~etle başını eğmişti. :zib ve azan:ıetli manzara. pek az yerde g o z er ı m 1 oy u, en ı· a et '' de d ı· 
Cemil de, başında kalpağı oMuğu i- görülebilir. 

;.in, askerce bir selamla, yaverin bu Dcmisti. Kr 1 G d .. A b d •• •• d d• ··k - k hürmetİ'le mukabele etmişti. Yave;, derhal cevab vermişti:' a u ea guneş ma u unun onun e iZ ço tu, ar asında Tanzer vardı, ikisi de 
- Türk zabitlerınden .. binbaşı Ce- - Muhterem kumandanı.. Ben, cıa- Naboya karşı açacakları muharebede Tanrıden zafer dilediler, Tanzer ayn<..d 

mil. . i~ ~eğilim. öyle, güzel manzaralardan Tunçayın Suzdan kurtularak biran evvel anayurda dönmesini istedi 
- T eodor AlekSlyef.. fahametme • filan da pek o kadar anlamam. Fakat, 

ab; .. Grand.ük Nikola hazretlerinin, hu- bana merak verdiniz ... Eğer yorulmuş .v~ penceredeki çığlık bir anda kesil·ıya tutuldu~.. . ıdeti geçmişse, umarım ki beni affeder. 
susı yaverı. olmazsanız, yemekten sonra şöylece mıştı.. Tanzer ıçını çekerek, başına gelen- - Bugünlerde kızı da biraz iyice ,, 

Fransızca olarak söylenen bu sözle- civarda bir gezinti yap5ak. T unçayı başka bir odaya götürüyor· leri anlattı: dir ... 
ri, bir kaç saniye süren bir sük\ıt takib - Büyük bir memnuniyetle, yaver lardı. - Kral Nabo sevgilimi elimden aldı - Fena değil. Bu haber de beni a& 

etmişti. Ve sonra; genç yaver, zeki ve efendi ... Kahya efendiden de rica ede- . .. * ve gözlerimi söndürdü .• Suz kralı Su· v.indirdi. Çünkü onun kızının iyil~ ,, 
cevval göz.lerini yıldırım sür0atile et • riz. Bize iki at hazırlatırlar. Bır kaç gun sonra Suz kralı Nabo merlilere meydan okuyor, Taner! Bu mesi, bütün Sumerlilerin n~'elenme3İ 
rafta gezdirmiş .. ancak Cemilin işitebi- Şato kahyası, yerlere kadar eğı1di. muhafızına şu emri verdi : . işi amcama nasıl açmalı) demek.tir. 
leceği derecede hafif bir sesle: - Muhterem misafirlerimizin emir- • <~. top~da Su:nerli)erckn Tanerin yüzü balmumu gibi sarar- * 

- Prenses Emma tarafından geliY.O- lerini yerine getirmeyi, büyük bir fCref kiını gorursenız ~ _alınız. Kervanla- dı,: Gudea "gllneş e taparken 
rum. telakki ederim. nnı yakalayıpA g~tirin.iz!» - Tunçay şimdi Suz sarayında de- ~' . .. .. 

Sözlerini ilave etmişti. Dedi. Nabo ,bu hadıseden bir kaç gün son- mek..) Gudea, Ur mabedinde dız çokmu,, 

Cemilin gözlerinin önünden aanki * ra Tanzeri bir deveciye teslim ederek - Hem de bir daha hayata dönme. yalvarıyor: . 
kalın bir perde kalkıvermitti. Genç Cemil ile yaverin bu suretle gezinti- Sumer sınırına gönderdi. mek üzere oraya kapandı. Ah, ben ne - Ulu Tanrım! Sen ~ugün de kıZI" 
yaverin elini daha kuvvetle sıkarak he. ye çık.malan, hiç kimsenin nazan dik- Nabo, Sumer.lilcrle döv~şmek ;için bahtsız bir gençmltim, Taner. Nereye ~ın sırtını ı~~ttın:. onu hir~z d~ha can• 
yecanla gülümı:ıemiş: mukabele etmiş- katini celbetmemişti. Yalnız, Maşa; çoktanberi vesile arıyordu. gittimse karşıma bir engel çıktı. Tun- andırdı~ .. ~ozlerme nur, ~~l~rm.~ ~u\f" 
ti: t kalbinde hissettiği müphem endişeyi, - İşte Gudeanın yeğeninin göz • çayı bana çok gördüler.. ~~t .ver~l~.' B~ sabah goz~ gozu111• 

- Yaaa .. Prensesten geliyorsunuz, daha hala yenememişti. lerini söndürdüm. Bakalım Gudea ben- Taner başını sallıyarak söylendi: ıliştı .. g~lu~sedı. Onu bu halile ne~ 
ha}.. Ş:ıtodan uzaklaşmışlar, (Baba Alek- den bunun öcünü almağa kalkışacak - Vak.tile ihtıyarlarımızdan biri: d.ar sevımlı ~uldum, Tannm! Sen ~ıri-' 

- Evet. si) nin ikamet ettiği ormana dalmış • mı} Eğer bunu dn görmemiş ve duy • (Kadınlann en büyük düşmanı, keneli cık kızımı wellmden alma benım ! ?glu-
- Parola?. lar: sık ağaçlar arasında kıvrıla kıvnla mamış gibi davran cak olursa, artık güzellikleridir!) demiş. Ne doğru bir mun çocugu olmuyor .. bunun. lçın d' 

- Rasputin.. uzayıp gid0 n yolda ilczlemeye ha§la • benimle harbetmekten çekindiğine söz. T unçayırnın başına gelen bütün na yıll~rca yalvardı~ .. Ona ~ır. çocu~ 
- Niçin geldiniz'?. nuşlnrdı. hükmederek., Sumer topraklarından di- felaketlerin sebebi, onun çok güzel ol- vermedınl Kızımın 1>:1l~ş~esını bekli-
- Sizi!l vasıtanızla, mühim bir Cemil, :sormuştu: lediğim yerleri kolayca alabile<;eğim. masıdır. Eğer 0 göz kamaştıran bir gü- yorum: Tanrım~·· C? ıyıl:şınce heme~ 

zatla görüşeceğim. - Mösyö T eodor Aielcs:iycf r.. Ne Diycırdu. zelliğe sahih olm~saydı, mabud Enhil evlendırmek .nıyetinde:ım. Sen hi~ 
- Bu zatın kim olduğunu biliyor zamandanberi Grandükün yaverisi • Tanzeri Alam ve Sumer aınırlari a· onu istemezdi.. Gudea onun kanını olmaza~ ona ~ır erke~ ogul ver .. sof1S, 

musunuz'?.. niz~. . Tasında küçük bir k.onak yeri olan Ni- mabuda nezretmezdi. Zavallı luzcağı- muz sonmesın .. ocagımız kapanma 

- Evet .. ıf\leb: lıal>a. Tcodor, bir kahkaha athktan sonra pur kasabasına götürmüşlerdi. zım da başkalarının kızları gibi serbest- sın. 
- famam .. cıevab venni'6~ Tanzeri götüren deveci yükünü Ni- ce gezer, bizimle birlikte yaşardı. Ne Gudea (Güneş Mabudu) önündell 
Cemil ,evvela kapıya doğru giderek, - Ben miL Bütün hayatımda hir pur sokaklarında bırakarak geri dön • olur, 0 çirkin bir kız olsaydı da, yanım- kalktı .. geriye çelcildi. Dua sırası v.' 

duvardaki ipek kordonu çekmişti. Dı· defa bile Grandükün yüzünü gör~e • dü. da kalsaydı .. gözümün önünden ayni- lın oğluna gelmişti. F !'ıt, bu csnscı-
farda şıngırdıyan zil sesi üzerine, içeri dim. * masaydı. - iki çocuğun çekerek ·rd.iği bir köfı 
giren oda hizmctcisine emir vermişti: - A .. nasıl'?.. Onun yaveri değil Tanzerin gözlGri oyulduktan 1kisi de susmuşlardı. halın gözüne iliş~ .. b ını eSıdi •. ~ 

- Grandük hazretlerinin bazı emir- misinizL Tanzer başını duvara dayadı .. eö - katle baktı .. 
ı · · · ı f N ·· be sonra.·· k v h k dı erını g\!tırmiş o an ynver e endiye ça- - e munase t azizim).. :Asıl nü gözlerinden damla damla yaf a • e ay ·ır : 
buk bir çay getiriniz ... Kendileri iki san•atim, Mosko-vada Prenses Emma- Tenzer {Nipur) da çok duramadı .. kıyor ve ara sıra hıçkırıyordu. - Tanzer ..• 
gün kadar ~toda misafir kalacaldarım nın abone olduğu bir kitabcı dükkanın- bir kaç gün sonra hareket eden bir yol- Taner sordu: Tanzer etrafını gönnüyo du 
söylüyorlar. O yolda hazırlık yapılma- da çırnklıktır. Bir buçuk .aenedenberi, cu kafilesine karışarak Ur'a döndü. - Kızımı bir daha göremiyecek mi- Çocuklara: 
ıını da kahya efendiye söyleyiniz. garb cephesinde askerdim. Son aylar- Delikanlm1n gözleri görmüyordu .. yim} 

Çay .. d~rhal gelmişti. · da. ~~hinl bir hastalık geçirdiğim için f~kat, sevgilisinin hayali onu takibe- -Tanrı bilir onu. ~n ne bileyim! ---------·-----' 
Cemıl ıle yaver, karşılıklı birer ka· teLdılıhava alarak Mask.ovaya gelmiş- dıyordo. Tanzer, se~ilisi her dakika - Za.vaTiı yaYrucuğum, şimdi o çir-

napcye oturmuşlar, çaylarını iç.ince • tim. işte şimdi de, bizzat Prenses Em • yanında imiş gibi, mütemadiyen onun- kin ve duygusuz adamın kollan ara • 
ye kadar, yüksek sesle umumi şeyler- manın tertib ettiği plan mucıôince bu- la, onun haynlile konuşuyordu: sında yatıyor c!emckl 
ilen bahsetmişlerdi. rnya geldim. - Tun,çay .. beni unutmıyacaksın, - Evet. Hem de ölünceye kadar ya-

- Demek ki, Prensesle da.imi temaı değil mi} tacak. Eğer ~özlerirni qymasaycillar, 
Bir aralık Cemilin gözüne Mafa iliş- halindesiniz}.. . . !~~er Ur şehrine ~~lir gelmez sev- onu Suz sarayından ne yapıp yapar, 

'!nişti... Genç \az. ilerde ki salonlarda - Affınızı rıca ederim, Cemil bey. gılisının babası Taner ı buldu. Küçük kurtanrdım. Fakat .. 
birer i~ bahanesile dolaşmakta, ve en- Bu hususta size fazla malU.mat vermek bir çocuk onu kolundan surüyerek Ta- - Şimdi ne yapmak fikrinde!İn) 

0dişelı nazarlarla vaziyeti tarassud et • öalahiyetini haiz değilim. ner'in evine götürmüştü. - Senden beni anamın yanına gö-
·mekte jdi. - Pekaia dostum. O halde, istedi. Taner, delik.anlı ile karf}laşınca şa- tünneni istiyeceğim .. 

Cemil, onda hasıl olan şüphe} i te~ ~niz kadar süklıt cd:niz. Esasen, Alek- prdı: - Bana kalırsa bir kaç gün burada 
kin etmek için derhal yanına gitmiş: !lı babanın kulübe.-ıine de yakla,tık... -. Nerden~ktın sen, Tanzer? kal Ben bir kere saraya gideyim .. ae-

- Müsterih ol, Maşa .. bu yaverin ~lım, bu garib ihtiyarla nasıl anla. D1ycre.k delikanlının kollarına urıl- uin gözlerine Nabo
0

nun mil çektiğini 
ziyaretinde benim için hiç bir tehlike şacagız? ··· dı. duyduğumu bildireyim. Gudea seni af-
yok. Hntta, biraz da İ)'İlik ''ar ... Ma _ ·••••• Taner işin farkında değildi. Tanzeri federse, o zaman alıp götürürüm ora-
lum ya? .. Granuülc. Nilc.ola beni hiına- Tcodor Alcksiyef, bu suale de sükut görüyor sanarak ona yer gösterdi: ya. 
yesi altına a~rnı tJr. Buradaki vaziye _ ile mukabele etmişti. - !Kızım nerede. T anzcr? - Pekala. Beni düşündüğün için 
timden memnun olup olmadığımı öğ _ Beş on dakika sonra. 0 .küçük mey- -H!ya~r .. ve gözü dünyayı gö- teşekkür ederim sana. Amcamın hid-
retmek istemiş .. hu tarafa hususi bir danlığa ge]rnişlcrcli Ortada, gene hiç ren m~ ud msanlar_~~nda_ y~ı~or. 
vazife ifası için gelen yavere, beni de kimse görünmüyordu. Kulübenin ba- Delikanlı başını onune egmiştı. 
görmesini emretmiş .•• Terbiyeli, cana casından hafif bir duman tütüyor; bah. Birden doğrul~u _ve yüzünü Tunça-

Nöbetcl 
Eczaneler yakın bir çocuk... Hatta, yemekten çede, küçük bir köpe.lc dolaşıyordu. yın ~ına .çc~u~ı: . . 

!onra beraberce bir gezintiye de çıka- Köpek, iki atlıyı görür görmez. hav- - Gozlenmı~ ıçıne dı~~~tlı bak, Da gece nöbetcl olan eczaneler §1llllar -

cağız. Nafile yere buralarda dolaşma. lamıya baflamıştL ~anerl Ben es~ ~anzer d~.gılı?1 .. ben ~:~nbul cihetindekiler: 
Git; rahat rahat yemegmı·· . ye. Bir iki saıllye sonP kulu·'benı'n kapı- bir. .hafta. d.anberi dunyayı gormıyen ta-._ [ih Aksaroyda : (Sarim). Alemdarda : (Ali 

Demişti. sı açılmış; dev cüsseli (Goııgo) dışarı sız bır msanım.. . •. •• Rıza>. Bakırköyünde : (Merkez). Beya -
Memleke in iç yüzünü bildiği için çıkarak ellerini ka:lçalarına dayamış.. Taner hayretle delikanlının yuzune ızıdda : ccenııı>. Eminönünde : (Hüsnü 

her şeyden ve herkesten şüpheli olan iki atlıya bakmıya ~lamı.ştı. baktı: Haydar). Fenerde : (Vltall). Karagüm-

Maşa; bu sözlerden endişesini yeneme- Ccmı1, atından atlıyarak abnın diz- - Ah .. neler görüyorum, Tanrım... rüktc: (M. Fuad). Küçükpazarda: <Yor-

mekle beraber, Cemilin rzusuna ita- ginİTÜ bir dala bağlamıştı. Teodor da Ve ti~k ~ tıe~lc ~ağırd~: . gU. Samatyıı Kocamustafapaşad:ı. : {Rıd

van>. Şehremlninde : (NAzım). Şehznde
baŞJnda : (Ünlvers!.te). 

at etmi1, avdet eylemişti. öyle yapmıştı. - Gozlenne mil mı çektıler senın, 

* C ·1 k 1-b ~ b • 1 Tan zer? 

Yemekte, Grandük hazretlerinin 
yaverlerim~ yapılan itinalı servise, biz
zat şato kal.yası nezaret etmekte idL 

Yemek esna~ındn, muhtelif şeyler -
den bahseden C mil; sözü döndürüp 
dolaştırıp şato civarındaki latif man • 
.zaralara intikal ettirmiş: 

- Hele, şu tarafta bir tcllaleler var 
ki, c . ..:den görülecek şeydir. Sizi temin 

emı , u u enın ya anı ot ar bü~ü- E B' h ft- .:ı nb . .. .. .. 1 . • d .. n - vet. ır a GO.a erı gorrnuyo-
muş av usunu ~evıren çıte ogru er - F ka h""'.. · 
1 

• ' rum. a t, onu aıa .sevıyorum Ta-
emış: • 

BeyoJlu clhetindekiler: 
Galatada. : (İsmet). Hasköyde : CBar • 
but). Kasımpaşada : (Vasıf). Merkez Na-

G 1 B 
. t ıd ... ner 1 Onu ölünciye kadar unutmıya _ - orgo .. eru an ın mır hlyede : (Kanzuk, Baronakynn, İtlmad). 

Demi. !11.h·. cağım. • Şlşllde : <Necdet>. Taksimde : (Taksim). 

Gorgo, gülerek başını eğmekle iktifa - Kimin eli uzandı senin gözlerine? Üı;küclar - Kadıköy ve Adalardakiler: 
t 't' - KTal Nabo'nun eli.. Büyükndada: <Şlnasll. Heybelide: (Ta-e mşı ı. 

- Aleksi babayı göreceğiz. Tan er şaşaladı: naş). Kadıköy eski İskele caddesinde : 
~Sotrak1) Kadıköy Yeldeğlrmentnde: (Üç
ler). Üsküdar Ahmedlyede : (Ahmecllye). 

Gorgo, elile kapıyı göstermiş: - Suz şeluine mi kaçtmızdı siz .. ? 
lArkası var) - Evet. R~g&rdan kaçtık. ltasıria-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notl rından 

Perşembe 

(*) 

Gene şeker 
Hastalığı 
Son senelerde bu hastalık bllhassa eıJt 
yaşından sonra blr çoklnnnda old~ 
sık görülmeğe başladı. 

Şeker hastalığının en büyük al!ıneuet' 
çok yemek. çok lem.ek ve çok idrar et " 
mektlr. Halbuki bu son zamanlarda gfr 
ze çarpan şeker hastalıklarında bu ~ 
tamam olarak görlllmüyor. Blrl ve yabıl~ 
ild.sl eksik oluyor. Meselfı bazıları yal~ 
hararet.ten ve kuraklıktan şf.klyet ~· 
Fakat çok yemek arzusu kat'iyyen teS"' 
d.1s1n1 göstermıyor. 
Şeker hastalığına tutuı:ınlarda başlıca ,. 
lt'unetlerden b1r1 de kilo knybctmeıtd' 
Bebebslz zayı!lıyanlıır derlınl ıcırarıatı ' 
nı tahlil ettlrmeıtıUrler. 
Şimdiye kadar doktorlar arasında 'J'i1f" 
klyede çok ağır şeker ihtllfitlitı glirulıı>~ 
yor diye sevlnlllrdl. Son senelerin -.e1'1' 
bu telklnl11 doğru olmadıRınl göste?OleJ" 
tedlr. 
Fücceten vlUd olan ölümlerde eski ve 1'" 
hud yeni ve bakılınıunış feker ııastııl~: 
nın teslri çoktur. Şeker hnstaüğı e'/f 
ce de bilvesile söylediğimiz glbl ı.rsl "; 
beblerle hô.sıl olduğu gibi klsbl otar'. 

midesine çok düşkün ve çok yeıne~ ~
yenlerde lroraclğertn ynvnş ynvıış ~ 
mnsı netlcesl olarak meydana geıınc~ 
dlr. ıJ' 
Kırk beş, elll yaşından sonra senede !,,. 
kal ikl defa. ldrnr tahllll yaptırın~ 

v-' 
(•) Bu notları kesip saWayınıı, yş fi' 

bir albüme 'j - •••• ·:? ko!lcksiyon 12'~ 
Sıkıntı zamaııınnda bu noUar bir d 

gibi imdadınıza yetişebilir. 
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En makbul ve en kırmeUI 

Yılbaşı hediyesi 

EXAKTA 
Fotoğraf makinesidir 

Kuvvetll bir objektif 
DoAru meaafe Ar•r1 

Ça!>uk bir kapar•• 

F otoğr ..ıf hususund... en güç beğenenlerin bile 
aradıkları bütün evsafı haiz en mühemmel 

ve dakik bir fotoğraf makinesidir. 
Satıf 1eri : 

Beyoglunda Sümer sineması yanında Foto İSKENDER TeL 49224 
TUrk ye iç n yegane acentahQı ı 

U. J. REFORZO Galatı Çituris Han No. 3-4 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait «yqilu renkte ve muı -

tatil tekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edile· 

rek 1937 aenesi için muteber olmak üzere «pembe» renkte ve «multatil» 

tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşterilerine bildirir. 

Mezk\ır kartların baş tarafında tirketin unvanı yani «TÜRK ANONİM 
EU:KTRIK ŞiRKETİ» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafak addedilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mütterilerin i'bu ihbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

ınesuliycti 'imdiden reddeyler. 

DİREKTÖRLÜK 

• ' . SATIYE nın 
Yeni gef rtmiş olduğu 

ELEKT iKLi 
TRENLERiNi 

görmeden evvel çocuklarınıza 

YILBAŞI IÇiN 
Hediye almayıııız. 

l .. __ E_m_ıa_k_v_e_E_y_t_a_m_e_~_n_k_a_a_ı_u_a_n_ıa_r_ı_~I 
Taksitle Satılık Ev 

E'.aaa No. Mevkii ve Nevi Depozito 

Lira 
C. 21 Balarköyünde Cevizlikte Hamam sokağında e.ki 56 360 

yeni 66 No.lı bahçeli ev (üzerindeki numarası 52) 

Tafslitı yukaJ1ıda ynzjılı ev bedelinin birinci taksiti J>etin ve geri kalan 

iiç. tak.iti % 9.i faize tabi olmak üzere üç senede ve üç müsavi kısımda ve 

Ju suretle tamamı dört müsavi taksitte ödenmek üzere açık artırmaya ko • 
bulmuttur. İhale 8 ikinci Kanun 1937 tarihine müaadif Cuma günü saat 

onda Şubemizde yapılacaktır. İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte Şube-
bıize gelmeleri. ( 678) 

Ki OPRiN --.:. kareleri HERYERoE1i~uRuş 
e• .oi ,1foM.iTiz AA•lRı · RİÜ.<iRİ VE NHLEY KAR ı eiAici 

0

LAÇT1R 

Tes·satı Elektrikiye Türk Anon·m Ş:rketi 

.(MÜHİM iLAN) 
Teaiaatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine ait 

-ı>emben renkte ve <ımüstatill) tekilde hüviyet kartlarının 1 İkincikinun 

1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere «ma

li» renkte ve «mustatil» şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 

ltıiitterilerine arzeder. 

Mezkur kaıtların ba, tarafında tirketin unvanı yani «TESISATI ELEK

°tRIKIYE TÜRK ANONiM ŞİRKETi,, ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılı
dır. 

Bu evaah muhtevi olmayan kartlar uıulüne gayrimuvafik addedilerek 

l.a.mııeri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mii•teTilerin i•bu ihbttr. 

"-ıneye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için 1-er 
..._diyeti timdiden reddeyler., 

DlREKTÖRLOK 

c __ SQ6UK 

Ölçü Ozerne 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, banak, böbrek 

dütkünlüğüne 

Felllll 
Korıaıu 
lstiyenlere ölc;il 

tarifesi gı>aJerılir 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

OreopuJoı 

T aklitçilerdan 
sakmmıL 

C 1 C 1 DUDAKLIK 
Dlayaaıa en ıablt 

dudak bo1••· 
FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hic bir t .. 
mula llliameı. y,. 
kama bile pkmaı. 
24 aaal dudakta lr.ahr. 
T ecribeal kola1dır0 

Depon ı Sultanhamamıoda 
FARUKi GOZEL KOKULAR 

~--~ mapzuıdır. • 
---·----,.... ' 05.V:ANLI BAN .. \ASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: lt,oot,OH İngiliz lirası 

Türkıyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra vt: 
Mancester'de, Mısır, Kıbrıs, Iral~ 
İran,· Filistin ve Yunanistan'dn 
Şubeleri, Yu~oslavya, Romanya 
Suriye ve Yunanistanda Filyaller: 
vardır. 

1 
.; . ' ~ . 

' 
... _ 

.... - -

--
( lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T eşebb ~ sab 

Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

ı (MÜHiM ILA j) 
~ latanbul Hava Gazı ve Elektrik ve T etebbüsatı Sınai ye Türk Anonim 
1 Şirketi memurinin 1936 aeneıine ait <ckül» renkte ve «mus\:ulln ~.!kilde 

hüviyet kartlannın 1 lkmcikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1~37 se

nesi için muteber olmak üzere «turunç» renkte ve ((muıtatil>) tekilde kart· 
larla tebdil edilecejini muhterem miifterilerine arzeder. 

Makiır kartlann bq tarafında ,irketin unvanı yani ulsTANBU~ HA· 

VA GAZI VE ELEKTRİK. VE TEŞEBBOSA Ti SINAIYE TÜRK ANO • 
NiM ŞiRKETİ» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık adde~!ilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, miifterilerin ifbu ihbar· 
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti timdiden reddeyler. 
DiREKTÖRLÜK 

Kocaeli icra Daireainden: 
Burada berber Nurlye borçlu Kullarda Ölu I 

Osman ltW ve Hasan karısı Balldenln işbu 
borcundan ötürü mahcuz bulunan Kullar 
köyünde Top yeri mevklinde tapu kaydına 
naznran bir hektar 3762 metre murabbaı Şar
kan Vasfi vere esi wrl:ısı, Garben Sulcyman 
oğlu Yakup murrez tarlası, Şimnlen kısmen 
Nazlı ve kısmen Makbule tarlası ve cenuben 
kôy tarlası namlyle maruf ve cami tarla -

siyle mahdut arazinin Şark tarafıııda 4 do

num arazinin mısır, ekin, ekimine mi.'ısalt ul

-nası itibariyle beher donümü 15 ~er liradan ı 
• e mütebaki dl~er hudutlar dahlllndekl C31) 

tônüm sebzelik arazinin dönümüne 30 ar H
a kıymet takdir edilmiş olan bu arazi ac;ık 
rtırmn şartiyle 27 ı 937 çarşamba günü sa
t 14 He 16 ar.l-ırnda icra dairesinde satıla
:ı.ktır. 

Arurmanın tı>vin ectild:ğı giınde t kdir <'

lılen kıymetin r 75 fol bulmadığı takdl ·ıın 
n beşinci 12 2 937 cuma günü saat 14 ile 

r, arno;ında en co': artırana ih:ılP e 'l'ecek - , L.uıU->r t-•• 
1 
~ Cem A 

r. rsartnamesi 25 ıı !136 tarihinden iti - 1 L.aııila;• •· ... cb-.ı 

-

-
... ... en 936 '1780 numar~ıı dosyamııcta acık o- ı Pt zıu ,ıu.ı ouuıd t beratın 3 - 8 
n ı hu f!':wrl r'l'""lktıl iizerind.e bir hak \'rvı ı,. \ .. ıı. o.u ( •04) l\ ı. Telefoa: -.!39d 

-11yet, lddl'ı ,. '"n old .. ~ıı takdirde ilim ta-1 ı 1..1. hı 1111ılli bö · Beyleruv 4d 
•ırll'n I' '" ,.. 1 Pn n~ ~!rnıi gfjn zartınr' l - • • • • • • • • • • • - • · • -· • -

,.1,. .. 1 11" birl"kte m·iraraaı e·- tulacakları ve taliplerin artırmaya ~ 

.•rl aksi ta -~lrde haltları tapu siclllerl ile için ~ '1,5 pq akçasi,Jle alnoaaUan Ula 
'-'ot. olauJaalanD •tlf bedelindlll barlç .. ,..._ 
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·. r. A SA-f'I · . · ~. , ~ Allahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları 

·vitamin .- Gıda - Kalori - Sıhhat 
Kuvvet - Kudret - Neş' e - Zeka 
Pirinç· Yulaf• M~ ·Buğday -irmik· Patates· Mım • ArPa • Bezelya". Çavdar -Türlü. Badem 

A öZ ... un ari 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Huan özlü unlan nefuetleri ve tazeliklerini on ıene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değİftİre değiştire yediriniz. Vitamini ve kalo

risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARJLE yapılan mahallebi ve çor
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on 

sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden •akınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. H A S A N M A R K A S 1 N A D İ K K A T • Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

~ HASAN DEPOSU: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehİ!_ 
-- ____ _..~ ............................................................ !~ 

Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri var! 

Çünkü sabah akşam RADVOLiN kullanıyor. 

Hayran edici bir tebessüm, temiz ve parlak dişle, sağlam 
dit etleri, tatlı, rayihalı bir nefes .•• lfte Radyolin bütün 
bunları temin ettiği içindir ki, bu kadar çok seviliyor 

ve bu kadar çok kullanılıyor. 

Ditlerln Abıhayatıdır. 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
125 kuruş mukabilinde hem bir uçağa 
sahip olmak hem de Uçakçılık öğ· 

DOYÇE ORIENT BANK 
renmek isterseniz 

T A K S i M ' deki 

, Dresdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TÜRK MODEL 
UÇAK SERGiSiNi 

T ürkiyedeki fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ziyan~~ ediniz. Q 1 R 1 Ş S E R B E S T T 1 R. *Her türlü banka iıi * 

BQyiik ikramiyeli 
• • 

1 

Y enice kuponları mukabilinde verilecek hediyelerin iki 
piyangoda tevzii evvelce ilan edilmişti. Bu kerre iki keşide 

birleştirilerek 15 Şubatta yalnız büyük bir piyango çekilmesi 
takarrür etmiştir. Bunun için sayın müşterilerimiz tarafından 
kuponlar 30 Son kanun 1937 Cumartesi günü saat beşe kadar 
idareye teslim edebilecek ve ondan sonra getirilecek kuponlar 
kabul edilmiyecektir. 

Ş imdiye kadar Yenice kur'asına iştirak etmemiş olanlar 
müddetin bu suretle temdidinden bilistifade 50 kupon 

biriktirip bu büyük piyangoya bir kur'a numarasile iştirak 
imkanını bulab"leceklerdir. Bu ilan bundan evvel yapılan bütün 
ilanların hükümler1ni iptal eder. 

lnhi.'larlar idaresi 

ti 

GRiPiN--r Nezle, grip, brontitle, tekmil ağrılann l yegane ve en kuvvetli ilacı r 

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

böbreklere zahmet 
vermez. 

• • 
1 1 

Romatizma ve mafsal ağ
rılarını durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 

Gripini Tercih Ediniz 

1 
0KSfJBfJB. ŞURUBU 

ÖksUrük ve nefes darlığı, botmaca 
ve klzamık: öksürükleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 
~ depolarında bulunur. • 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 

ban Hatları 
1 - Gazetenin esas yazı.sile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim illP 
fiatı şunlardır: 

Sahife •: 1-HOkWUI 

: Z - ıst • 
: S-ZOO • 

: t - lH • 
Diğer yerler : - 61 • 
Son ıah1te : - H • 

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

ŞUBATTA 
ÇEKiLiYOR 

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

---
&on Posta MaUta••• 

' 

Son 40 gllldea lstllade · ediniz ı 
htşrıy.ıt ;, tl. : :.;elim Ra,,ıp J<:\.IEC · t A. Ekrtmı UŞAKtJGÜI 
~AHIPLERı: ~. hu~ıp baJ~IJ 

_.......... 


