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Türk kanı pahalıya malolur -
Sancakta Türklere süngü ile hücum, 

zırhlı otomobillerle ateş edildi 
3 Türk öldürüldü, 50 yaralı var. Suriyeli devşirme askerler 
yağmaya başladılar. Kadınlara da tecavüz ediliyor . . _______________________________________________ , 

SANCAKTA ÖRFi iDARE /LAN EDİLDİ· 

İşkence karş~ında Antakya 
halkı memleketi terkediyor 
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"Dün gece Galatada 
25 kuruşa bir 

paket eroin aldım!,, 
Eroin kaçakçılığının lstanbuldaki şümul 
derecesini ve kaçakçıların nasıl çalıştıklarını 
anlamak istigen bir arkadaşımızın gördükleri 

• 
insanlığa yakışmaz 

Tevfik Rüştü Aras Mecliste Antakya meseletl ııakkında ir.altat verirken 

Sancakta dehşet 
Hüküm sürüyor 

Ankara, 2 {Hususi muhabirimiz
tcn) - Sancakta son zamanlarda bir 
lat daha artmış olan tazyik artık bir 
işkence halini almıştır. Hükumetin 
transa hükumeti nezdinde teşebbüsa
ta girişeceği, hatta icabında bir nota 
\'ereceği hakkında bazı şayialar çık-

Fransanın 

notası ve 
cevabımız 

~ara, 2 (Hususi muhabirim.iz
den) - Bugün Fransa tarafından Ha 
riciye Vekaletine verilen bir notada 
mezkur hükfunetin Sancak meselesi 
hakkında evvelce bir muhtıra ile yap
tığı iki teklif teyit edilmektedir. Me

ln1ştır. 
· kk d selenin Cemiyeti Akvamda görüşül-F ransa Sancak meselesı ha ın a . d . 1 b b .. ı - mesıne aır o an ceva ımız ugun er-

•vvclce yaptığı iki teklif üzerinde ıs- de Fransaya bildirilecektir. 
tar etmektedir. * 

Orfi idare ilAn edildi 1 Par.is, 2 (A.A.) - D14 Bakanı Dıl-
Adana 2 {Hususi muhabirimiz- bos, Türkiye Büyük El.çisi Suat Da

tlen) - Sancakta mahalli Fransız i- vaz'ı kabul etmiştir. 
(Devamı 8 inci sayfada) \. ,,J 

ş·ehir ve köylerimizin 
inkişafı için mühim 

kararlar alınıyor 

hareketler 
__........... ··-······-··················-·······--

Demiryollarından 
sonra şose politikası 

Her sene 550 
km. lik şose 
yapılaca~ 

Su işi için de dört senelik 
bir program hazırlanıyor 

Yazan: Kemal Tahir 

Arkadaşımm kaçakçı ııe temasa retlren adamın 100 kuruş bahşişi ile 125 k11J'Dfa 

nıal olan beyaz zehir, mahfazası olan kafldın içinde (yanındaki mürekkep bok 

kası kafıdın büyüklütü ve erolnhl miktarı hakkında fikir verebilir) 

Evvelki gün Son Postada Dr. Fah- yetin sade dejenere unsurlarını değll, 
rettin Kerimin eroin iptilası ve müpt~ temelini tehdit eden cbeyaz dlüm• 
laları hakkında ~k şayanı dikkat taf- ,bir afettir. Zabıtamızın bütün gayreti-
silat veren bir mülakatı çıkmıştı. Cemi (Devamı 7 inci sayfada) 

Evini soyanlart bulmak için 
polis hafiyeliği yapan adam 

Anadoluda yeni yapılan «çalınmış malı bilerek almak» madde- yetini şöyle anlatmıştır: 
Dün birinci ceza mahkemesinde/ Davacı fırıncı Salih Cevattır. Şika-

to1elerden biri sinden suçlu kömürcü Mustafa ismin· - <eSultanahmetde otururum. Evi-
Ankara 2 (Huaust) - Hüku- de bir adam muhakeme olunmuştur. (Devamı 2 inci sayfada) 

met memleketimizde ti.etemli bir proğ
(Devamı 3 üneii sayfada) 

lbrahtm Necmi ve 
General Ziya 
Hastaneye yatırıldılar 

Umulni müfettişlerin 
Ankara toplantısı 

. içtimada dört Umumi müfettişin raporları ile istekleri 
1 ~· "" konuşulacak, Doğu vilayetlerinde alınması 

. lazım gelen tedbirler bildirildi 
Ankara, 2 (Hu· 

susi) - Merkeze 
davet edilen dört u~ 
rnumi müfettiş aym 
beşinde Ankarada 
ilk toplantılarını Da 
hiliye Vekilinin re· 
isliği a1tında yapa· 

Dahiliye mahalli idareler umum müdürlüğü, mülhak -İbrahim Necmi General Ziya Nuri caklardır. Müfettişi 
Ankara 2 (HılsU8i muhabirimiz- umumiler bu toplan 

bütçeli bir müdüriyeti umumiye oluyor, bir müşavereD den)_ s~ylavlarımızdan, Türk Dil Ku tılarında müfettişi ' 
keyeti kurulacak, kadroda hususi idare, belediye ve rumu Genel Sekreteri İbrahim Necmi- urnumilikler mmta- . 

k .. ""d"" ı··kl • b 1 k ye evvelki gün midesinden mühim bir kalarının muhtelif Birinci Umumi lkıncl Umumt Oçoncn Umumt 
oyler mu ur U erı U unaoa ameliyat yapılmıştır. Dr. General Ziya vek~letlerle alakalı Mntettiş Müfettiş Mtıtetttş 

Ankara, 2 (Hususi) - Haber al-ı lüğünün~miilhak bütçe ile idare olunur Nuri de hastadır ve hastahanede tedavi işleri görüşülecek Abidin Özmen KAzım Dirik Tahsin Uzer 
lığımıza göre, Dahiliye Vekaleti, bir müdiriyeti uinumiye haline getiril- edilmektedir. Her iki ha11tanııı vaziyet- ve müfettişi umumiler~~ kendi ~~~a-ı leri işler hakkında. V~kalete verdikleri 
lrl.ahalli idareler umum rniidür- (Devamı 3 üncü sayfada) !eri iyilij. yüz tutmuştur. kalarında yapılmasını Juzurnlu &or<iuk- (Devaım 2 ıncı sayfada) 



2 Sayfa 

r 
H ergün ., Resimli Makale.: 

Hürriyetin beşigi 
Sayılan Fransadan 
Beklenen hareket 

Anta'kya ve İskenderun davasını::ı, 

zanrumızca anlaşılmıyacak hiç 
bir tarafı kaJm.amıştır. Fa.kat bu vuzuh 
karşısında dahi, Sancağın bazı idari 
memurları tarafından takınılan tavır 
ve hareket gösteriyor ki hakikatleri ha 
zı defa umuma kabul ettirmek kolay 
bir iş olmuyor. 

Mesele şudur: Franklen Buyyonla 
yapılan anlaşma mucibince Antakya ve 
İskenderun Sancağı, Suriye hükfuncti
nin yanında, muhtar bir rejimle idare 
olunacak bir teşekkül olmak üzere vü
cut bulmuştur. Bu teşekkülün, Suriy~
nin mukadderatı ile hiç bir alakası ol
madığı g b: Fransanın, bir gün gelip 
Suriyeye karşı taahhütlerinden kurtul
mak istemesi takdirinde dahi Sancağın 
mukadderatına ilişmek mevzuu bahso
lamaz. 

Bazı insanlar istikbali tetkik eder· 
leıık.en paraya, mevkie, tanıdıklan
nın çokluğuna, yahut ta kuvvetli il
timasa güvenirler. 

(söz 
Salcalı boyundan 
20 santim 
Uzun olan adam 

SON POSTA 

Para her vakit için tehlikede, mev 
ki nazik. Tanıdık fani, iltimas ise da
ima şüphelidir. Her zaman yok ola
bilirler. 

D Hakiki desleh 11 

İnsanin istikbali tetkik edeııken ge 
niş nefes alabilmesi için lfızım olan 
yegane şey kendi kendisine güvene
bilmesidir. 

ARASINDA J 
ı·-HERCüN BiR FIKRA ·ı 

Saç çokluğu 
Zamanımızda, çocuklarla konu - ı 

şurken, ağızdan çınkacak lakırdıla- , 
ra pek ziyade dikkat etmek lazım
dır. 

işte bu kaideyi teyit edecek ha · 
kiki bir fıkra: 

Küçük Ersan annesine fU suali 
sordu: 

- Anneciğim! Babamın başında 

neden hiç saç yok? 
Annesi, diişünmcden JU cevabı 

verdi: 

Müzaye.dede 10,000 
lngiliz lirasına 
Çıkan aşk mehtubu 

Birincikanun 3 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

bvini soyanları 

Bulmak için polis 
Hafiyeliği yapan adam 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
mi dört defa soydular. Bir defa da s<>' 

kakta karmanyolacılık suretile soyu1' 
dum. Ve 17 yerimden yara aldım. Bü; 
tün bu hırsızlıkların faillerini bulmalt 
mümkün olmadı. 

Bir akşam karımla iftara davet e• 
dilmiştik. iftar dönüşünde sokak ka· 
pıaının açık olduğunu gördüm. Simit• 
çi ve boyacı kıyafetine girdim. Ve fa1 

illerin peşine düştüm. 

Bir gün adliyede bir kadına tesa• 
düf ettim. Üzerinde refikamın robu 
vardı. Derhal şüphelendim. Elinde biı 
istida ile dole.şıyordu. 

Bir avukat cübbesi tedarik ederek 
sırtıma giydim. Kadının yanına sokutJ 
dum: 

- Size yardım edeyim. İşiniz ne" 
dir} dedim. 

- Kocamı bir iftira yüzünden haP.. 
eettiler. Onun tahliyesini taleb ediy04 
rum, dedi. 

Çim.kil Fransa, buranın muhtar ıda
resini, kendi iddiasına göre Milletler 
Cemiyetınin bir manda kararı ile üzeri 
ne almıştır. Suriye için elinde tuttuğu
nu söy!ediği emaneti gene Suriyeye ia
de ederken, onu, kendi hod reyi ile mii
kfıfatlandırrnak için Suriye ~iklali ile 
beraber, ona, Antakya ve Iskenderun 
sancaklarının tasarrufunu da bahşet
mek gibi bir cömertlik gösteremez. O· 
nun buna hakkı olmadığı gibi hiç kim
se de, ona, böyle bir hak bahşeyleme
miştir. Binaenaleyh davanın en basit, 
en selim ve en makul hal şekli, halkı
nın büyük ekseriyeti Türk olan, bu :.11-
sanlara ve onların memleketine, tıpkı Tokyoda yapılan en uzun sakal 
Suriyeye yapıldığı gibi müstakil bir müsabakasında, 7'2 ya~larında , çanak 
idare vermektir. Bu ıtakdi'rde, Sancak çömlek ticareti yapan Kato i~minde 
halkı, bir eklen diğerine ciro edilmiş bir adam kazanmıttır. 

- Baban çok akıllıdır da ondan. 
Akıllı adamlann saçları dalına ça
buk dökülür! 

1 

Çocuk, bir iki dakika, bu ifadeyi 
kiiçücük zihninde muhakeme et • 
tikten sonra, annesinin saç1annı e
Iile tutarak: 

İatidayı okudum. Kocası değil dos· 
tu meşhur sabıkalı Çarliston Ahmel 
olduğunu anladım. Hemen kadını ad• 
Hye polisi Necatiye yakalattım. Müd,. 
deiumumiye hadiseyi bildirdim. Müd· 
deiumumi polise havale etti. Adliye
nin önünde otomQbile binerken kadın 
yere bir ayna düşürdü. Bu benim Al· 
m anyadan getirttiğim küçük madeni 
ayna idi. Şüphem kat'ileşti. Kadın i
kinci tuhede her şeyi itiraf etti. Ve ça· 
lınan eşyanın kömürcü Mustafaya sa•, 
tıldığını söyledi. 

bir çek menzilesine düşürülmüş .:ılnıa- Uzun sakal fampİyonu Katonun 
yaca~ı. gibi esasen Fra~sa da hoyu bir metre alt.mıf beş santim, sa
kendısınde mevcut olmıyan bır hakkı, kalı da bir metre 85 santimdir. 
Sancak halkının ve Türk milletinin ar· 
zu ve isteğine rağmen kullanmış mev
kiinde kalmıyacaktır. 

Tarih bir tekerrürden ibareLtir. Bu, 
binlerce defa söylenrnLş ve yazılmış o
lan vecize, kavimlerin, !hatta ehemmi· 
yetsiz sanılan küçük cemaatlerin dahi 
elden ele ve kucaktan kucağa dolaştı· 
rılmalarında'ki imkansızlığı bize her za
man isbat eden, vüsukunu teyit için 
hüocete muhtaç bulunrnıyan bir haki
kattlr. Hakikatin ta kendısidir. 

Binaenaleyh, tafrafüruşluğa dü~ıne· 
den, hiç kimseyi incitmek ve gayrin 
hakkına el uzatmak gibi zorbaca ıstek
lerde bulunmuş görünmeden şahsen 
Qekinerek şunu sarahatle kaydetmek js

tiyorum ki haklar, hürriyetler gibi ve
rilmiyorlar. Maalesef, bunlar sahipleri 
tarafından alınıyorlar. Amma bunu a
lanlar, alabilenler, buna layik olanlar
dır. 

Antakya ve İskenderun Türkleri, 
dost ve kardeş yardımına dahi muhtaç 
olmadan bu haklarını alabilecek yara
dılış ve kabiliyettedirler. Fakat mak
sat, işi z.ora götürmek ve haklıyı, zora 
b~vurur hale getirmek değıldir. 

cİhtiJ.alı Kebir> i her zaman tevkirle 
anan bu memleket çocukları, inand·k
Ianndan pişman olmamak için hürri
yetin beşiği sayılan Fransadan, icap 
eden hareketi bekliyorlar. Ümit ederırn 
ki bu bekleyişlerinde aldanmıyacakiar-

dır. ** * 
~----

Biliyor m u.'tunuz ? 
1 - A vrupanın sayılı radyo istasyonla -

rmdan biri olan Brno nerededir?_ 
2 - Derby kimdir? 
3 - Eül bir eyaletimiz olan Bosna hangi 

yılda, hangi muahede ile kime terkedilmiş -
tir? 

4 - 1835 de Amerlkada relsfcumhurlutıi 
'kim temsil ediyordu? 

(Cnapları Yarm) 

* Dünkü Suallerin ~Taplan: 

ı - Makedonya kralı büyük İskenderln a
nası kraliçe Olymptas, babası gene Mate -
doııya kralı Flllptir. 

2 - F.sculape, mltoloJlye göre Yunanlle _ 
r1n tababet lifi.hıdır. Oene Allahlnrdan Apol

lonun oğludur. Efsanelerin anlattığına göre, 
hastalan, harpte yaralananları tedavi eder, 

ölüm mıhı ııe dalma mlıcadele halinde bu -
hın ur. 

Bu zat uzun sakallılar cemiyetine 
reis intihap ediJmiftİr. Uzun aalcalın 

sözü uzun sakallılar arasında geçmı
yor demektir. 

Horlayan kadının 
başına gelenler 

1 
- Öyle ise, anneciğim.. dedi; sen

de akıl namına biç bir ıey yok, de • 
sene! 

.. --· Han kapıcısı 
Zengin olmanın 
Yolunu nasıl buldu ? 

P olislerle kömürcü Mustafanın e• 
vine gittik. içeri girer girmez benim' 
halıları duvarda gördüm. Karyola ta

T arihte sek.iz karılı hal diye tanı- kımları da orada idi. Kömürcü bunla .. 
lan ve sevdiği ve keyfi iatediği zaman rın dedesinden miras kaldığını söyle
da hayat eşlerini birer, birer öldürten, di. Sonra ikinci şubede itiraf etti.» 

Vak·a İtalyada geçmi~tir. Bir ttda- Sekizinci Haminin aene böyle feci bir Suçlu Mustafaya söz verildi. Mus, 
mm zahiren kusursuz görünen bir ka- akıbetine uğramıt olan Anne Boleyn• e tafa suçu inkar etti. 
rısı vardır. Bu kadının yalnız kocası- göndermiş olduiu bir aşk mektubu Şahitler dinlendi. Mahkeme müda .. 
nı üzen bir tek kusuru bulunduğunu aon günlerde Londrada müzayedeye faa fahitlerinin celbi için başka güne 
da söyliyelim: Kadın &eceleri horlar.. çıkarılmış ve 10,000 ln~liz lirasına kaldı. 
kocası bunun önüne geçmek için bir yükselmiştir. 
çare bulur. Bu çare fUdur: Daha fazla arttırıp almak isteyen-

Ağzma hususi sUTette yaptırılmış ler bulunduğundan müzayedeye batka 

bir düdük koyar. Horladığı zaman dü· bir gün devam edilecektir. 

dük acı bir ses çıkararak kadını uyan- Macaristanda birtek adama 
dmr. Fakat ite bakın ki kadın bu dit- denizci elbisesi yapılıyor 
düğü bir gece yutar ve artık mütema- Bu amiral, 1920 scnesindenbcri, 
diyen ağzından düdük sesi çıkmaya Mas:ar hükumetinin ba~ında bulunan 
başlar. işe operatörler karışır ve düdü- 68 yaşındaki Amiral Horti'dir. 
ğü ameliyatla çıkarırlar. Harpten önce, imparator Fransu-

Ugkuda da ça/ışzlabiliyor va Jozefin yaverlerinden olan Horti 

Amerikalılar uykuda çalışmak için filosuna amiral olduğundan, ve Maca-
bir alet keşfetmişlerdir. Bu S.let bir ristanın da donanmMı bulunmadığın-
radyo kulaklığı gibi kulağa takılmak- dan Budapeşte terz.ileri, yalnız ona 
tadır. Bir taraftan hir mikrofon önün- bahriye elbisesi dikobilmektedirler. A-

miral Horti ayni zamanda, kralsız bir 
de ders veren bir adamın söyleclikleri 

krallığın da naibliğini yapmaktadır. 
telsizlerle kulaklara gelmekte, ses çı-
karmamakta fakat hususi tertibat sa- i ngilterede senede ne kadar 
yesinde uykuda hafızaya nakşedil- Bu gördüğünüz şatafatlı adam bir mektup yazılıyor 
mektedir. han kapıcısıdır. Ve dünyanın en uzun İngiliz posta müdürlüğü, İngiltere 

105 Senede ilk defa gonca 
açan çiçek 

boylu adamıdır .. Boyu tam iki metre halkının her seneden daha fazla mek
on santimdir. Bu vaziyetten istifade tup yazması, telefon etmesi ve telgraf 
ederek, para kazanmak. emelile Lon- göndermesi yüzünden bu yıl 12 mil-

Şanghayda Matmazel Şano ismin- d I . b' t ' t d k d" . yon 2<W bin lngiliz lirası kar etmiştir. . . raya ge mış ve ır ıya ro a en ısı- . . 
de hır kız vardır. Dedelerinden kendı- . t h' ha l t Neşredilen istatıstıklere göre pos-
. . .. .. nı eş ıre ş amış ır. . . . 90 · · 
sıne mıras kalan ve butun uzak şarkta -- =- • ··-·-- • • • -·~-· • ta ıdaresı hır senede • 1 mılyon lıralık 
üç tane bulunan Vopur isimli bir gül bi bakmaktadır. iş yapmıştır. Ve halle 19:~5 • :m yılı i-
ağacına bahçesinin bir kö~esinde dik- Bu ağaç, 10.) seneden beri ille defa çinde tam 400,000,000 mektup veya 
kat ve ihtimamla adeta göz bebeği gi- olarak gonca açmıştır. kartpostal göndermiştir. 

Um umi müfettişlerin 
Ankara toplantısı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
raporlar müzakere olunacak ve diğer 
istekleri etrafında kararlar alınacaktJ .r. 
Alınacak bu kararlardan bir kısmı ka
nuni şekillere bağlanmak üzere icap e
den projeler hazırlanacak, diğerleri de 
aHlkalı vektıletlerce tatbik mevkiine ko 
nulacaktır. 

Doğu vilayetlerinde alınması Jfızım 
gelen tedbirler 

. Ankara, 2 (Hususi) - Doğu vııa
yetlerinde sıhhat ve kültür bakımın
dan devlet tarafınöan alınması hh:1m
gelen acil tedbirler hakkında umur.1 
müfettişlik hükumete geniş bir ıapor 
takdim etmiştir. Bu rapor tetkik edıl
mektedir. Bu raporda sıtma, trahom, 
frengi, verem gibi hastalıklarla miica
dele için muhtelif doğu vilayetlerinde 
mücadele heyetleri teşkili istenınek~e, 
Trabzon ve Artvinde birer hastane ku
rulmasına ihtiyaç gösterilmektedır. 
Bundan başka doğu Beyazıt kazas•nda 
bir dispanser binası inşası, Ağrı ,•i 'ayP.
tinde beş kazaya birer doktor verilme
si, Çoruh vilayetinde merkezde '?i ya
taklı bir hastahane inşası, iki kazada 
tedavi evi açılması, doktor eksikliğının 
tamamlanması, Erzincan vilayetinde 
hastahanenin dahiliye ve göz mütehas· r 

İSTER 
. 
INAN İSTER İNANMA! 

1 sıslarile takviyesi, her kazaya bir ebe 
ve merkeze bir belediye doktoru tayi
ni; Erzurum viliıyetinde kaza doktor
larının tamamlanması; Gümüşhane vi
layetinde Bayburttaki dispanser.n ;O 
yataklı hastah::ıneye ifrağı, kazalara iki 
doktor \·e bir ebe gönderilmesi: Kars 
vilayetinde Kars hastahanesinin geniş 

Üsküdar tramvayları yapıldıktan sonra Çamlıcanın es
k1 rağbetli günleri~ tekrar kavuı:ıacağı sanılıyordu. F'il
hakika tramvayın yapılması ile Çamlıca semtinde bir fa
aliyet görüldü, fakat bu faaliyet biraz kendini gösterdik
ten sonra duru\'elXli. Bir arkadaşımızın tahlilinden çıkan 
neticeye göre bunun sebebi nakil vasıtalarının paha1ı1ı-

ğıdır. Çünkü Köprüden Çamlıcaya gidip gelme masraf 
tamam 50 kuruştur. Biz bu fiyatın çokluğuna bakarak 
orta halli halk için Çamlıcaya nakil vasıtası bulunması 
ile bu!"unmaması arasında bir förk bulunabileceğine inan-

l~ TER l NAN 

mıyoruz. 

Fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN .\1 At 

letilmesi, doğum evinin tamiri, dört ka
wya doktor tayini; Rize vilayeti haı;ta
hanesinin 25 yatağa iblağl için tahsi-

3 Komenluı me;}hur LA.tın gramercile-

1 rinden biridir. L-------------------------·-------------------_J 
sat temini; ve kinin tevziinin ikı misU 
arttırılması istenmektedir. 

s 
t 

d 

\ 
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• r msıa .... • • • . Yunan sularrndan AL.:E E 
ispanyada ecnebılerın ışe bu sabah aynldr •Kuvvetler kaşılıklı 
karışması endişeleri arttırdı Geneb:~a~::tsas • ~I~1i::~E:~e;İ mi. 

-

~imanlara göre, Sovyetlerle İspanyol hükiimeti anlaşmış, At1~~~~Lü;n,ı:ğd~~t~~~·ri M ~:~ti sz:~pa~·~~;~:n A,~:~~·: 
• J F J B } d d • J d• ziyaret ediyor da ispanyadır. İspanyada cereyan C!-

Jngİ iz ransız gemi eri arse on a emır e ı den hadıseıer ve bu hadıseler kar~ı-
Atina, 2 (Sureti mahsusade. giden ar sında muhtelif devietlerin durumlar.

demi müdahale paktının kat'i olarak kada~ımızdan) - General Metaksas dır ki bugünkü whiri kuv,·et mü,·aze-I..ondra, 2 (Hususi) - Daily H~rald 
tazetesinin verdiği habere göre, Gar
len ve Greenvil İngiliz muhriplerile 
'1erdun Fransız harp gemisi, Barselon 
limanında kömür ve benzin depoları
llın bulunduğu mev:kie yakın bir nokta
da demirlemişlerdir. Mevzuu bahis de
İlOlar asilerin bitaraf ilan ettiği mın
taka haricindedir. İngiliz ve Fransız 
harp gemilerinin gelip bu noktaya ya
~ın demirlemesi, asiler tarafından bom 
bardıman ihtimalini azalttığı gibi, Bar-
8elon limanının bir nevi İngiliz - Fran
'ız mukabil ablokası altına alındığına 
da delalet etmektedir. 

Sovyetlerle anlaşma yapılmış 
Londra, 2 (Hususi) - Alman Nazi 

lllembalarından bildirildiğine göre, Va
lensde bulunan İspanyol hükfunetile 
%vyetlerin İspanya sefiri arasında, bir 
~vyet - İspanyol anlaşması yapılmış
tır. Bu anlaşma mudbince, Sovyetler 
~arıya hükfunetine yiyecek, tayyare, 
Silah ve diğer harp malzemesi göndere
Celderdir. 

Londra, 2 (A.A.) - Salahiyettar ~ir 
memba, son günlerde İspanyada kara
ya çıkan Almanların mikdarı 6000 ol
duğunu tasrih etmektedir. Bunların ne 
gibi ahval ve şerait altında karaya çık
mıs oldukları malfun değildir. 
AI~anya ademi müdahale komisyonun· 

dan çekiliyor mu? 
Berlin, 2 (A.A) - Havas Ajansın

dan: Siyasi mahafil, dün akşamki na
zırlar meclisi içtimaına büyük bir e
hemmiyet atfetmektedir. Bu mahafil, 
Hitlerin bu toplantıda, İspanya işleri
ne ademi müdahale itilafının - bu ıti
lafa Sovyet Rusya tarafından riayet e
dilmemekte olması hasebiyle_ feshi im 
kanını derpiş etmiş olduğunu zanney
lemektedir. 

Ademi müdahale komisyonunda 

tatbikını l&temlştir. bugün Türk gazetecilerini kabul etti. nesini meydana getiriyor. Bütün ha-
Felakete doğru Başvekil gazetecilerle uzun müddet gö zırlıklar, faaliyetler, hep Garbi A\Tu-

Valancia, 2 (A.A.) - Kortezlerde be rüşmüştür. General beyanatında de - pada cereyan eden hailed~n ~ız ~lmal.
yanatta bulunan Largo Caballero, bıl- miştir ki: tadır. Orada, Avrupayı muthış bır 1ıcı:.
hassa demiştir ki: _ Ben 1915 den beri Türk - Yunan be sürüklevecek olan ihtilafın esasları 

cBuradan ~ .. ikar bir surette görüyo- d tl ~ t ft ·ım Fakat o za · be · t ft O ta _,,. ~ - os ugunun ara arı) . - hazırlanadursun, rı ara a, r ·• -
ruz ki pek yakında cihanın başına ha- man elimde bu fikrimi tasdik edecek rupada da hararetli bir faaliyet g~zc 
kiki bir felaket gelecektir. Bu sebepten bir kudret yoktu. 193 1 de iktidar me\•- çarpıyor. Macar hükumet naibi Am:ral 
dolayı, cihan sulhünü müdafaa etmesi kiinde bulunan. hükumetin bu antantı Horty Romayı ziyaret ediyor, Roman
için bütün dünyaya bir ihtarda bulun- tahakkuk ettirmek zaruretini anladığı ya hariciye nazırı Lehistana gidiy~r. 
mak üzere Cenevreye gideceğiz.• zaman çok sevinmiştim. Onu takiben de Kral Karol'un Lehıs-

Muharebe vaziyeti İki millet dostluğa tarihi ve coğ- tana seyahat edeceği biidiriliyor. Bun-
Madrit, 2 (A.A.) - Havas Ajansının- rafi bir lÜzumla bağlıdırlar. Hissen de lar, öyle tezahürlerdir ki, vaziyetle a

muhabiri, asilerin pazartesi - salı gece- bağlıdırlar. Bizi kim ayırabilir? lakadar tarafların, ica.bında harekete 
si l\fadridin bütün cephelerinde g!riş-. Şefinizin yaptığı dahiyane inkılaplar geçmek için. vaktinden evvel kuvve:
miş oldukları bi.iyük taarruzun akam~- dan sonra iki dilin karşılıklı olarak öğ- !erinin ve dostluklarının muhasebeısı
te uğramış olduğunu bildirmektedir. retilmesi daha kolaylaşm~tır. İki dil- ni yapmakta olduklarının birer ~el.ili 
Salahiyettar mahafil, hükümet m\Usle- den karşılıklı olarak iyi tercümeler ya- sayılmak gerekmez mi? Kaldı kı Is
rinin dünkü muvaffakıyeti üzerine pılmalıı iki dil ile çıkan ve iki memle- panya sahillerine çıkarıldıkları haber 
C0runna yolu ile mi.i.nakalatın yen!d~n kette okunabilmesi kolay bir revü pek verilen altı bin Alınanın Fransada u
t~sisi muhtemel bulunduğunu beyan et ala neşredilcbilmelidir. vandırdığı endişe ve F'ransanrn, bu gi
mektedir. Ceutra mıntakası kumanda- - Akdeniz sulhünün korunması için bi tesebbüslere müsaade edemiyeceği
nı General Pozas, kıtaatı tebrik etmi}- ne düşünüyorsunuz? ne d;ir ortaya çıkarılan haberlerin git
tir. - Akdeniz o kadar başkalarına da tikçe gerginleştirdiği vaziyet karşısın

'===-=========================-==================- aittir ki... Akdenizde bizden bir kuv- da bu vukuat, büsbütim ehemrnıycl~
' 

Londra, 2 - Ademi müdahale komi
tesinin bugünkü toplantısında, İngilte
re mümessili Lord Plymouth'un yaptı
ğı beyanatta İngiliz hükumetinin İspan 
ya hadiselerinin almakta olduğu şekil
den dolayı endişelerini bildirmiş ve a-

r
Yunanistanda 

vetin hasıl olınası için biribirimize tam ni arttırmıyor mu'? 
ittifakla gayet sıkı bir surette bağlı ol- Görülüyor ki, bu ziyaretler \"e gidiş itıa ·yan limanlarrnda Sovyet 

gemilerinde araştırmalar yapıldı tahrikatçılar 
yakalandı 

mak zaruretindeyiz. gelı~ler, karşılıklı yaziyet almış bulu-
Akdeniz meselesi bir cihan meselesi- nan hasımların selah bi:lemlerinrln 

1 dir. Cihan politikasıdır. Fakat Ege de- ba:ska bir manaya ~lınamazlar. 

1 
nizi ikimizindir. İki kıyının sahip!eriı- ·Her devletin tayyaresini, topunu 

~raştırmalar muhtelif limanlarda ayni zamanda yapıldı, 
Sovyet elçisi şiddetli protestoda bulundu 

yiz. Burada biz hakimiz.» mütemadiyen arttırdığına dair ortaya 
Türk Donanmuı saldığı şayialar da gösteriyor ki, mey-

Ekselans Türk donanması hakkın- dan okumalar, ~on haddini bul!lluş-
Moskova 2 (A.A.) - Tas ajansı radaki Sovyet gemilerinin ancak ku-

bildiriyor: manda hey' etinin karaya çıkmasına 

Atina, 2 (Hususi) - Eski liderler
den birinin bugünkü rejim aleyhinde 
bir hareket vücude getirmek için sar
fettiği mesai akamete duçar olmuş
tur. Hükumet bir müddettenberı ya
pılan bu tahrikatı sıkı bir surette ta
kip etmekteydi. Nihayet diğer bir li
derin de itirafile tahrikatçılar tama
mile meydana çıkarılmıştır. Eski li
der ordu arasında da tahrikatta bu
lunmak istemişse de mU\·affak ola
mamıştır. İcap eden tedbirler alınmı1 
tır. Hükumet vazıyete hakimdir. 'I'~h 
rikatçılar yakalanmıştır. 

da demistir ki: tur. 
- TUrk filosunun üzerimde yaptı- Bütün bu ah,•al korkunç akıbetin 

Gelen haberlere göre, ltalyan rna- müsaade etmişler ve bu hey'et azasını, 
kamları, İtalyan limanlarını ziyaret e- gerek karaya çıkışlarında, gerek ge -
qen 5 t ·1 · · b" k ·· miye dönüslerinde, hususi taharriyata 

ğı ilk tesir büyük bir heyecandır. Ge- yaklaştığını gösteriyor. 
11 milerinizi gezdim, gördüm. Denizcile- Taraflar teşekkül etmü;, birbirlerı-

ovye gemı erının ır açı uze- .. . ·
1 

d 
tind h · · · 1 S tabı tutmuş ar ır. 

ne hücum için vesile arıyorlar. Temeıı
rinize çok iyi bakıldığını hayranlıkla ni edeHm ki bu vesile ebediyen zühur 
\öğrendim. Sübaylar ve erler son derece e ta arrıyat ı~ra etmış er ve ov- . .. 

" t ·1 · h kk d .. 1. b' .. 'h «Dekabrıst» vapuru murettebatı-
"e gemı en a ın a ta ı ır reıım ı - b' k .. · d } 
J l . l d' nın ır ısmı uzerınde e araştırma ar 
~s ey emış er ır. l 

yapı mıştır. 

Civitavecctia'daki İtalyan polisleri, Bu hakaretamiz hareketler, muhte· 

iyi giyinmişlerdi. Mesleklerini gayet i-
l yi biliyorlardı. Şahsen Amiral Okan'ı 
ive erkanı harbiyesini tanımakla bahti-
1 yar oldum. «N · s .. d h · ogın» ovyet gemısın e ta arrıyat lif ltalyan limanlarında ayni zamanda 

h.pmı~lar, ayrıca bu geminin mürette- icra edilmiştir. 
batının bir kısmını da bu araştırmalara İtalyadaki Sovyet büyük elçiliği, 1-
~~bi tutmuşlardır. talyan makamları nezdinde şiddetli 

Cenovadaki İtalyan polisleri de o- protestoda bulunmuştur. 

Yüksek mektep 
mezunları 

lngiliz Hava 
Bakanlığına ait gizli 
Vesi/lalar çalındı 

lk/ Vek~let arası!'da Mektepten çıkanlar yedinci 
Bır vergı meselesınden derece memuriyetlere 
ihtilaf çıktı tayin edilecekler 

Londra, 2 (A.A.) - Hava bakan-
1ığına ve Bristol'deki bir tayyare fab
l'ikasına ait bulunan Gizli bir takım ve
tikalar, burada hususi bir otomobilden 
Çilınmıştır. T aharriyat şimdiye kadar, 
biç bir netice vermemiştir. 

l<ış Adanada da 
kendini gösterdi 

Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz- Ankara, ı (Hususi muhabirimiz -
den) - Maliye Vekaletile Sıhhat Ve- den) _ Yüksek mektep mezunlarının 
kaleti arasında vergi meselesinden do- memurivete tayinleri hakkında dün Ka 
ğan ihtilaf için Meclisin tefsiri istenU- mutaya ·bir kanun ıayiha.sı verilmi.~tir. 
miştir. Sıhhat Vekaleti memurlarına Bu layihaya göre yükSek mektep me
yaptırdığı binalardan kazanç, buhran, zunları ilkin yedinci derece memuri
müvazene vergisi gibi vergiler almamı- yetlere tayin edil.ecekleridir. Yüksek 
yacağı mütaleasındadır. Maliye Veka- tahsilli memurlar askeri vazifelere ge
leti ise bunun aksini iddia etmek~edir. çerlerken derece itibarile terfileri na

Demiryollarından sonra 
şose poFtikası 

zarı dikkate alınacaktır. 

Adana, 2 (Hususi muhabirimiz • 
d~n) - Adanada ~imdiye kadar gö -

T (Baştarafı 1 inci sayfada) 
tiilmemiş soğuklar hüküm sürmekte· t•b· t t l k t lacak olan 

Tuz layihası 
Kabul edildi d' rama a ı u u ara yap ırı 

it, ·11· ı l t db' 1 mı ı sose er ıçın esas ı e ır er 
Şehride kömür buhranı vardır. Ev- l k :. d' B h ta yaptırıl le ama uzere ır. u usus -

.r teshin edilememektedir, bir çok makta olan etüdler ilerlemiştir. Yurdu 
kırnseler üşümektedirler. çelik ağlarla örmek politikasını güden 

ve muvaffak olan ismet İnönü hüku
meti bu defa da geniş mikyasta bir şo
se politikası takip teşebbüsündedir. 

Hala " Bey, efendi, Paşa ,, 
Unvanları kullananlar 

hakkında tamim 
Ankara, 2 (Hususi) - Bey, Efendi, 

~aşa, Ağa, Hoca ye saire gibi lakap ve 
Unvanların kullanılmaması 2590 numa 
>:'alı kanun hükü'mleri icabı.ndan oldu
ğu ha.de yurdun muhtelif yerlerinden 
alınan :Stidalarda hala bu i.invan ve ia
ltaplar·n kullanılmakta olduğunu gö -
t~n D l-ıiliye Vekaleti vilayetlere bir ta 
lbiın f ondermiştir. Bu tamimde bu gibi 
Ün\"an ve lakapların resmi işlerde kul
lanılrrı:ımasınm devlet daireleri, avu
ltutıa Ja,·a veı· reri, arzuhalcilerle şe 
hirli · köyli.i bittün vatandaşlara bir 
~ere lıa teb! !.,i ehemmiyetle ist~n-
ltıek t r. 

Hazırlanmakta olan program esas
hHına göre her yıl 5f>O kilometre şose 
yapılacaktır. Bu büyük işin başarılma
sı için devlet bütçesine her yıl muay
yen tahsis .. ~ konacaktır. 

Bundan başka öğrendiğimize gö
re şose ve köprüler kanunu mucibin
ce hususi idareler tarafından tahsil e
dilmekte olan yol paralarının tahak
kuk ve tarh işinin bundan sonra Ma
liye Vekaleti teşkilatı tarafından ya
pılması maksadile bir kanun proıesı 
hazırlanmaktadır. Yol parası tahsilatı 
bu suretle intizama girmiş bulunacak-

Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz -
den) - Kamutay bugün saat üçte 
toplanmıştır. Celse açılır açılmaz gene
ral Şükrü Nailinin Edirnede vefatı hak 
kındaki tezkere okunmuş ve bir daki
ka sükftt edilmiştir. 

Bundan sonra tuz kanunu layihası
nın müzakeresine geçilmiştir. Layiha 
müzakere edilirken fiyat i.izerinde ba
zı münakaşalar olmuştur. Neticede la
yihanın birinci müzakeresi ikmal edil-
miştir. 
-· ····--- ·---· ... -·-----
tır. Su işlerine gelince, devletin birin
ci planda tuttuğu bu ehemmiyetli 
memleket işinin planlaştırılması için 
bir program hazırlanmaktadır. :m mil
yon lira sarfını istilzam eden bu birin
ci su programı dört senede tatbik e
dilecektir. Ege ve Adana pamuk mın
takalarının sulama işi bu birinci plan
da bulunacaktır. 

Türk Gazetecileri Selinikte 
Atina 2 (Sureti mahsusada giden 

arkadaşımızdan) - Türk gazetecileri 
Atatürkün doğduğu e\•İ ziyaret ettik
ten sonra İstanbula hareket edecekler-

dir, 
Donanmanın Hareketi 

Atina, 2 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşımızdan) - Donanmamız ya
rın sabah buradan hareket edecektir. 

Şehir ve köylerimizin 
inkişafı için kararlar 

(Baştaraf ı 1 inci sayfada) 
mesi için bir kanun projesi hazırlamak 
tadır. Mahalli idarelerin merkezden ı
daresi, şehir ve köylerin kısa bir za
manda inkişafını temin için mahalli i
dareler umum müdürlüğünün müstakil 
bir müdiriyeti umumiye haline ifrağı 

ve kadro:;unun tevsii düşünülmüştür. 
Müdiriyc:ti umumiye her biri yüksek 
d~receli hususi idare, belediye ve köy 
müdi.irlüklerinden mürekkep olacaktır. 
Her müdürli.iğe mevcut teşkilat tevsi 
edilmek üzere müteaddit büro ve şu 
beler verilecektir. Yeniden neşriyat, 
evrak şubeleri ihdas olunacak, mahal
li idareler ve belediyeler memurlarının 
zati işlerile uğraşmak üzere bir mua
melatı zatiye şubesi tesis edilecektir. 
Bundan başka vilayet işlerine ait ihti
sas ve bilgilerinden. istifade etmek üze
re beş zattan mi.irekkep bir rnü~avere 
heyeti teşkil olunacak, heyet azaları 
:Maarif, Sıhhiye, Nafia. Maliye ve Zi
raat işlerinde mütehassıs kimselerden 
seçilecektir. Vekalet bunlardan başka, 
halen Mecliste bulunan Dahiliye Veka
leti ta~ra teşkilatı kanun projesini Mec 
listen geri almıştır. Vekalet bu layiha 
üzerinde de yeniden tetkikat yapmak
tadır. Layihaya mansup idare heyetle
ri ile vali muavinliklerinin arttırılma
sı için icap eden 1ıüklıı11ler ve kadrolar, 
ve vilayet merkezlerınde te~kil oiuna-

etmesin. 

* l\Iilleller Cemiyetinin toplantı ta
rihi vak!astıkca, İ::,panya hükumetinin 

• • ~ yaptığı müracaat-

ı Milletler 1 tan dolayı endi~~-
Çeml yetlnd 'j ler de artıyo~'. In 

giltere, bu mura-
caatın kale a1ınamıyacağı iddiasında
dır. Bu iddiasının sebebi, İspanyada 
mevcut kuvvetlerden şu veya bu tara
ma meyyal olması değil, ortaya her
hangi bir ilfüliıt çıkması korkusundan
dır. İtalya ile Atmanya ise, bu müra
caatla kendilerini mukayyed bile gör-
müyorlar. Görünüşe göre olsa olsa, bu 
mesele, Lahi adalet divanına sevkedi
lecektir. Bu suretle işin nazari bir su
rette halli temin edilecek ve bir kaç 
avlık bir zaman kazanılmış olacaktır. 
Bukadarlık bir zaman kazanıldıktan 
sonra ondan ötesi için Allah kerim, de-
nebilir! - Selim Ragıp 
... 1 ••••• ···--· 1 ...... ' 1 •• 1 •• ·- ·---

cak köycülük teşkilfıt.larına ait kadro
lar ilave olunacaktır. Merkez teşkila
tında yapılacak değişiklikler için ayn
ca tetkikat yapılmaktadır. Müfettişi u
mumilerin ,.e \'alilerin merkez te)kila
tı hakkında lüzum gösterecekleri deği
şiklik ve ilaveler Vekaletçe tetkik olun
mak snretile merkez teşkilatı kanunun
da yapılacak değişiklikler hakkındaki 
proje yeniden hazırlanacaktır. Halen 
vilayetler idaresi tarafından görülmek
te olan muamelatı zatiye işlerinin doğ
rudan doğruya Yeka.Iete bağlı bir zat 
işleri müdür:üğü tarafından yapılıncı
sı ve bu teşkilat kanununun tadili pro
jesinde derpiş olunacaktır. 

Anbra, 2 (Hususi) - Dahilıye 

Vekaleti mahalli ıdare bütçeleri ve ma
halli idarelerin kalkınma programları 
etrafında kendilerile temas etmek üze
re İstanbul ve İzmir valilerini Ankar:ı
ya davet etmiştir. İstanbul ve İzmir va
lileri Ankara valisinin ve ağlebi ihti
mal şehrimizde bulunmakta olan Yoz
gat valisi Yahya Sezainin de iştirakUe 
müteaddit toplantılar yapılacaktır. Bll 
toplantıları müteakıp Gaziantep, Kon
ya \'e Scvhan valıleri de şehrimize ça
ğırılacaklardır. 
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CiUnUn en mUhlm ve fevkalAde havadlalerl 

Bu akşamdan 

TÜRKv·S 
itibaren 

RA Eli bıçakll bir adam Mahmutpaşa 
yokuşunda herkesi korkuttu 

Kendisini 
yuzunu, 

yakalamak istiyen polislerden birisinin 
diğerinin de elini yaraladı, nihayet 
yakalandı ve ınah!{fım o ·du 

Dün sabah saat l O raddelerinde Hü-ı ha) kırmıştır. Bu civarda dol~şan poUs 
scyin ısmınde bir adam Mahmutp şa- Ahmet Zeki ve sivil memur Izzet Hü
dan inerken karısı Nuriyeye tesadüf 

1 

seyinin peşine dlişiip koşmağa başld
etmiş, bir senedenberi ayrı olduk an mışlar ve biraz sonra kendisini yaka
ve aralarında boşanma davası bulundu lamışfardır. 

ğu halde kadının yanına sokularak ar- Hüseyin yakalanmadan evvel orada 
tık bu ayrılığa ve dargınlığa nihnyet tesadüf ettiği karısınm ahbabı olan Ay 
vermek zamanı geldığini, davadan vaz şe isminde bir kadına da : 
geçmesini, barışıp eve gelmesini, bay- - Karımı sen ayarttm? diye hücum 
ramı beraberce geçirmelerini söylemiş- etmiştir. 
tir. Kadın Hüseyinin bu sözlerini ka- Hüseyinin elindeki bıçağı alınağa ça
bul etmemiş ve barışmak teklifini red 1ışırken bıçak polis Zekinin göğsüne 
detmiştir. Hüseyin tekrar rica etmiş, girmesine ramak kalmış, polis yaralan
fakat bütün rica ve ısrarlar fayda ver- mamak için Hüseyinin elini bırakmış, 
memiştir. Kadının bu tarzı hareketı ü- bu sırada te'krar kaçmağa teşebbüs e
zerine h 'ddetlenen Hüseyin kamasını den Hüseyinin ayağı kayarak yere dtiş
çekereık karısının üzerine hticum etmiş müştür. Polis Zekıi, Hüseyinin bıçak 
tir. Kadın bu taarruz karşısında .fcrya.- bulunan eline ayaği.yle basmış. fakat 
da başlıyarak kaçmağa başlamış, halk Hüseyin bıçağı öteki eline geçirmi'i ve 
Hüseyini tutmak istemiştir. Fakat Hü- polislerden birini yanağından, diğerini 
seyin elindeki kama ile Mahmutp<ışa elinden derin suretle ısırmıştır. 
yokuşundan aşağı kaçmağa başlamış- Hadisenin muhakemesi öğletlen son
tır. Hüseyin firara muvaffak olmak içın ra Dördüncü Asliye mahkemesinde ya
caddeyi dolduran halka: pıldı.Suç sabit olduğundan Hüseyin• 1 

- Açılın! Savulun! Yr .• arım. dive sene 2 ay 24 gün hap.5ine karar ven.di. 

~----~---------.. ..---------~---=---
Bir mahkukat 
müzesi açılıyor 

Süleymaniyedeki T aphane 
tamir edilerek bu işe 

tahsis olunacak 

Süleymaniye camii karşısında Türk
İsliın müzesi yanında bu unan Tapha
ne şimdıye kadar metruk bir halde bu
lunmakta idi. Mimari kıymeti fazla o
lan bu eserlerin tamir ettirilmesi ka
rarlaştırılmış, müzelere emir verilmiş 
ve i~p eden tahsisat gönderilm\şt.r. 
Tamir için icap eden bütün hazırl•k
lar ikmal edilmiş ve resture plaruarı 
hazırlanmıştır. Bu bina mahkukat rnii 
zesi haline eetj.rilecektir. 

Gümrükler Bqmüdürü Ankaraya Gitti. 

Gümrükler ~müdürü Mustafa Nuri 
dUn akşam Ankaraya gl~tlr. 

Belediye 
kimyahanesinde 
yapılan tahliller 

Alın<'.n r:ümunelerin yarısı 
bozuk çıktı 

Teşrinievvel ayı zarfında beled "ye 
tahlilat şubesi müdürlüğüne mu3yene 
edilmek Ü7,ere 4 süt, 1 şira, 1 çavdar ek 
meği, 9 francala, 8 ikinci ekmek, 8 bi
rinci nevi ekmeğın sert un ve 3 te kalay 
nümuncsi gönderilmiştir. 

Bu maddeler üzerinde yapılan tahli
Jat neticesinde yarısının bozuk olduğu 
tesbit edi1miştir. 

Belediye sıhhati umumiyeye taallük 
eden işlerde, bilhassa gıda maddeleri
nin kontrolünde fazla hassas davranıl
ması için alakadarlara tamim yapmış
tır. 

Küçük Haberler 
SanaJI Birliffnde Toplantı J Prost AnkaraJ& Gidiyor 

Sanayi Btrlltı İdare hey'etl bugün bir Şehrin müstakbel pllnını hazırlamak ü-
toplantı yapacaktır. Toplantıda Sanayi teş- zere çalışmakta olan iehlrclllk Mutehassısı 

kllatı kanunu münasebetlle Birliğin alaca~ı Prost mesrustnın bırtncı plA.nda olan kısmı
nz1yet görüşülecek ve muamele vergisi içln ru ikmal etmiş bulunmaktadır. 
Birlikten istenen rapor Ozerlnde çalışılacak
tır. 

Prost burüne kadar :yaptığı tetkikat neti
cesinde hazırladığı rapor, plan ve projeleri 

Afyon Satışları NafJıı VekAleUne arzetmek üzere yarın An-
Afyon satışları çok iyidir. Uyuşturucu karaya gidecektir. 

maddeler inhisar idaresi kurulalıdan beri bu tş Müfettişleri Kun Görüyorlar 

senGek.1 kadar çonlk vetolkyi saaltış ~:~~~tamıştıy r. VllayeUerde açılan il büroları taallycte 
eçen sene n s m ı _...,.ış ır. e-

- _ geçmeden evvel Ankarada bir kurs açılma-
n} yıl mahsulü önumuzdekl ay içinde plya- k r1lın 

saya çıkarılacaktır. _ 
1 

sına arar 'Ye ıştır. Bu kursta büroların 

mutcttlşlerl ders görmektedir. Yakında kurs 
Ye ilayh Gençlerin Eğlentileri llıiteeek ve mu-t ttl 1 takal ~ e ş er mın arına dn:;ıla-

Her sene çalışma sahasını biraz daha caklardır. 

gen1şleten Ye,,Ilaylı gençler, her yıl olduğu ( Gülhane Müsamereleri} 
gibi bu yıl da Bayramın lklncl gUnü Tokat- Gülh t bbl .. 

ane ı musamerelertnın lklnclsi 
liyaıı salonlarında bir danslı çay hazırlamı§- il ü • ( 

30 lardır. cuma g n saa~ 17, ) da yapılacaktır . 

Yumurtacılar Bey'eU Ankaraya GitU. 

İspanyaya sat.tıklan yumurtalann para_ 
ıannı henüz Merkez Bankasından alamıyan 
lhracatçılar İktısat VeU.letl nezdınde te
tebbüste bulunmak üzere Ankaraya bir hey
et gondermlşlerdlr. 

Kadıköyünde Konferans 

Kadıköy Halkevinden: 
cuma akşamı saat 21 de Ev1mlz salonun

da Niyazi Erenbllge tarafından (Denizleri

miz, onem ve mahsulleri) adlı bir konferans 
verilecektir. Butün yurddaşlara açıktır. 

Deniz İşlerinin Islahı 

TahllsJye Umum Mudüru Necmi ve De

niz Ticaret Muduru Müfid Necdet Iktısat 

Vekaletinin daveti uzerlne dun akşam An
karnya gitmiş !erdir. İki mudtir tahlisiye ve 
:!eniz ticaret işlerinde yapılacak 1.slahat et
ı-a.fında izahat nreceklerdir. 

................................. ·-·-·················-·· 
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Tüccarların 
bir dileği Sinemalarmda birden gösterilmeğe başlanacaktır: 

Konşimento ve faturaların 
1 posta ile değil de eskisi gibi 
~apur katipleri ile gör_

derilmesini istiyorlar 

Türk Donanmasının Yunanistanı ziyareti, Yunan donanmasının kar\ıln

ması. Başvekil Metaksns'un ve Yunan Amirali Sikolarıos'un Yavuzda 

Türk Amirali ŞUkrO Okım ttı.rafırıdan kabulO. Türk bahriyelileri tarafın
dan Meçhul Askere çelenk vsz'ı, mufassal bir surette gösterilecektır. 

Aynca mUteveffa kıra! Ko!'tantinln ve Kraliçe Soplıie ve krıılıçe Olga'ııın 

1talyada buluıınn kOlleriıılıı nakli. 

E~nM&~J~anlarmdag~~ ~1------------------~----R••~~' 
lere mal yükle) en tacirler, içerisine ma ,,-. Z ~ti Sungur A L K A Z A ~ 
lın konşimentosu ve faturası bu[unan 
mektupların İstanbuldakı komisyoncu 
!arına vak.tile verilmediğinden şikayet
çidirler. 

ProgrRmın son gecesi oMuğu ıdan 
yalnı:l bu geceye mahsus fiyatlarda 

MOHiM TENZiLAT 
Yurın gece yeni program 

FERAH 
Bu mektuplar gemide bulunan po3la 

memurları tarafından alınarak İstan
bula getirilmekte \ e sahiplerine pos
tahane vasıtasile dağıtılmaktadır ki bu 
da aşağı yukarı vapur İstanbul !ima- ,_..,. SiNEMADA 
nına yanaştrktan on iki saat sonra ol- _ 
maktadır. Pazar günü öğleden sonra 
İstanbula gelen vaurdaki bu mektup
lar sahiplerine paz.artesi günü öğıeden 
sonra vardığından işler uzamakta \'e 
malın gümrükten müsaadesi ahnıp çı
karılması da yirmi dört saat sürmekte
uir. Po.su idaresinin bu usulü komasın-
daki maksat pulsuz mektup kaçakçı
lığının önüne g€çme-ktir. Üç ay evveli
ne kadar muteber olan eski usulde mek 
tuplar vapurlardan tüccarlara dağıtıl
makta idi. Şimdi, işin uzamaması iç"n 
vapurlarda bu1unan posta memurları
nın bu mektupları kontrol etmesi, p•ı1-
suıdarını almnsı \•e pulların da c< !~i si 

gibi 'tüccarlara dağıtılmac;ı istenmekte
dir. Bu suretle hem pul irnçakçılığm:n 
önüne geçilmiş, hem de malın mekmp 
sahiplerinin eline gitmesi temin ed . ı -
miş olacaktır. 

Şehit ~ ıyatrosu 

'I evebaşı 
draın kıs.moda 

3-12-936 da 
akşam sııut :20.30 da 

BOYOK HALA 
Fransu tiyatroım 
Operet kı, ula 

akşam sırnt 20.30 da 
MASKARA 

Acaip külalı giyen 48 
Kişi daha yahalandı 
Dün de şapka .kanununa muhalif ho

rekel ederek başlarına takke, külah gi
yen 48 kı.şi Müddeiumumiliğe sevke
dilmıştir. Müddeiumumilikte sorgula
rı yapıldıktan sonra bunlar Fatih Sulh 
Ceza hakimlığine sevkedilmişlerdir. 

Sineması 

BugUıı lstuııbuld ı ılk defa ol· ra) 
(Gangster) filmler mnmesı- .ı 

PRESTON FOSTı.R 

tarafından : 

BiZ DE 
iNSANIZ 

Korku bilmiyen, ölümden kaç
mıyan bir polisin halk düJnıaD• 
larile korkunç mücadelelerini 
gösteren büyük Gangster filmi 

Taksimde Makslm 
varyete tiyatrosunda ~~...,..,. ...... ~ 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

7..ozo Dalınas VA 
yeni gelcıı tenor 

'l'oınukosun 
iştı ri\kıle 

PIPIÇA 

BU AKŞAM senenin en GÜL.EL filmine EN BÜYÜK GALA GECESl 

M E L E K ve s A K A R y A sine~~~:~nda 
RO E MARİE 

Dünyanın en taLınmıı ve en güzel opereti. Başlıca rollerde: "Marietta,, filminin unutulmaz yıldızları 

JEANETTE MACDONALD • NELSON EDDY 
Aynca Paramount c!ünya havadisleri: TÜRK DONANMASININ Yunanistanı ziyareti, lngiltere kıralının 
ziyaretleri, Fransa'da Salengro'n~n cenaze töreni, son ve mufassal İspanya vakayii. Bu geceki gala 
müsamereleri için numaralı biletlerinizi erkenden aldırın. Telefon: Melek 40868 - Sakarya 41341 

Bu akşam S (i M E R Sinemasında 
ALEX. VOLKOFF tarafından viicuda getirilen 

HANS ADALBERT V. SCHLETON ile 
ve büyük artist 

sevimli yaldız 
VERA ENGELS ve DON KAZAKLARI HEYETİ MUGANNİYESİ tarafından temsil edilen 

STENKA RAZ • 
1 N 

Şayanı hayret filminin ilk iraesidir. FOX JURNAL: de Atinada matemli bir cenaze töreni, Bahrisefidde 
bahri faaliyet vesaire... Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 42851 

Yarm akşam : Büyük 
Gala olarak TÜRK 

SENENİN EN GÜZEL FİLMİ 

Sinemasında 

CASiNO DE PARiS 
(Fransızca sözlü) AL J OL SON • R U B Y K E ELER 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon : 40690 
----- --

ŞARKILARI 
MÜZIGI 
DANSLARI 
GINIEB 

Bütün dünya radyolarında söylenen ..• 
Yüzbinlerce plakla c·hana yayılan ... 
Her tarafta umumi dans haline giren ..• 
B o 1 B • 8 - r • E D A s T A 1 • 'in 

En son yarathklan eşsız filmlerin bir tanesi : 

TOP-HAT 
Bu ahşam S A R A Y SiNEMASINDA 
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MEMLEKET HABERLERİ Trakya Göçmen mıntakasında 
faaliyeti iskan 

Kaş kasabası 
bir çehre 

• 
yepyenı 

aldı 
... 

'f atbik edilen beş yıllık imar programı iyi 
verdi, köyler için de ayni şekilde bir 

programı yapıldı 

neticeler 
• 
ımar 

Kaştan bir ıörüniiJ 
kaş (Hususi) - Beş sene evveline ka-ı olan Kaşlılaınn telkrar bııdi kasabala

Gar ev'leri. yıkık, yosuıilu, ve pis biT rına dönmeleriın.i de mucip olmuş, ci -
ltıanzara arızedıen Kaş geçen beş yıllık var şe'hirlerden de Kaşa taşınanlar gö
bnar programının taıt.bikına başlanma- rülinüştür. Bu yüzden bir senedenberi 
•ı neticesinde muntazaIJt bir hale geti- ev buhranı başlamıştır ve ev kiraları 
ti.lıniş, şehir yeni ~ dü1Jgiln bir çehre yükselmiştir. 
'Jnuitır. Şelürdeki bu imar faaliyeti, 
bu gelişne başka şehirlere nakfetm~ş 

1-f er yerde yak~cak 
buhranı var 

kıştan Geyve - Göynük 
yolu kapandı, nakliyat 

yapılamıyor 

~erzifun (Hususi) - Bu kış burada 
Od'un ve kömür sıkıntısı fazladır. Ev
\'elce 25-30 kuruşa alman odunun yükü 
fı0.70 kuruşa çıkmıştır. Çeltik kömür 
Ocağı henüz !kasabaya odun vermeğe 
başlamamıştır. Merzifon1uTar bu odun 
\'e kömür buhranına çare bulunması -
'11 dileme'ktedirler. 

Amasya da 
Amasya(Hususi) - Şe'hrimizde kış 

başlamıştır. Cuma günü gündüz ve ge
\le hiç duıımadan kar yağmıştır. 

Köylerin imarı için de çalışılmakta
dır. Köyler için hazırlanan beş senelik 
imar programında bir çok yeni esaslar 
tesbit ed.iılmiştir. Bu esaslara nazaran 
köyler muntazam şosel'erle ve tele -
fonlarla birbirine bağlanacaktır. Köy
ler ağaç.landırılacak ve köylünün sağ
lığı için esaslı surette çalışılacaktır. 

-----···· . ·-· . .....,_,........ -----·~ 

Sivasta iftar ve 
imsak düdüğü 
Sivas (Hususi) - Burada iftar ve 

imsak vakitlerinin topla ilan edilmesi 
adeti kaldırılmıştır. Bunun yerine if · 
tar ve imsak zamanlarında belediyenin 
getirttiği canavar düdüğü öttürülmek
tedir. Bu düdüğün sesi şehrin her ta
rafından duyulduğu gibi yakın köy • 
lerden de işidilmektedir. 

Kilis Halkevlerinin kadın üyeleri 
Burdurda 

Burdur (Hususi) - Bırdenbire so- Kilis (Hususi) - Yer yer açılan 
iuyan havaları mütea'kıp şiddetli kar Halkevlerine kızlanmız erkeklerden 
~ağmağa başlamıştır. ziyade alaka göstermektedir. Bir çok 

Bu soğuklarda seyahat etmek mec - Halkevlerinin kadın üye saym erkek 
huriyetinde olanlar trene kavuşmuş ol- üye sayısından fazladır. 
tnaktan mütevellit memnuniyetlerini 

~:r::ı:e=:ı;ian vagonrar tre- Doğu kazatarmda yeni mektepler 
tı.in ilk icadında yapılmış ve eski Ay- Kars (Hususi) - Iğdır, Sarıkamış, 
tlın kumpanya.:.ına ait vagonlardır. Bu Kağwnan ve Erdahan kazalarında bi
t a ı rd k ı :.e ı-,·t "k t t" rer orta mektep.açılması kararlaştırılL gon a a ·a or.u.er ve c cın. rı er ı-
IJ tı yoktur. Kış mevsiminde bu her mıştır. Karar bu havali halkını çok se-
~rçası tir tir titreyen ecel beşiklerile vindirmiştir. 

~·.,..·----

Tarsus fidanlığı 
1 

ı 
Tarsusta Narinceye yetiş-
tirilemiyeceği anlaşıldı 

Tarsus (Husust) - Ziraat Vekaleti· 
nin tesis et:tiği Narenciye fidanlığı her 
sene halka binlerce parasız fidan da
ğıtmaktadır. Bu dağıtılan fid'anlardan 
son senelerde aiınan netice Tarsusun 
Narenciye :için uygun bi.r muhit olma
dığını meydana çıkaımıştır. 

Tal'SUS Toroslardan gelen şimal rüz
Flanna karşı açık bu1unmaktadır. 
Üç sene önce şiddeıtli b!r kışta hararet 
(8,8) ze inmi~~ir. 

Tarsus fidanlığında bugün ı 6,000 
Narenciye fidanı vardır. Her sene iki 
senelik.rerinin tevziatı bitince boş kalan 
fidan1ı!k diğer muhteltl cins meyva a
ğaçlan dikilmek suretile meyva fidan
lığına çevrıilecektiır. 

Erbaa - Lidik postası 
Erbaa (Hususi) - Bir ay evvel 

Erbaa - Ladik arasındaki posta nakli -
yatı 135 bin liraya ihale edilmiştir. Fa
kat Sivas başmüdürlüğü bu bedeli çok 
görerek Erbaa ve Ladik arasında posta 
işletmekten sarfınazar etmiştir. 

Muratlıda göçmen çocukları için muazzam bir 
mektep yapıldı, göçmen evleri için Şimdiye kadar 

14 bin metre mik' abı kereste kullanıldı 

Tekirdağ iskelesinde göç men inşaatı malzemesi 

Tekirtlağ (Hususi) - Trakyada is-ı bir hafta zarfında 70-100 evli bir köy 
kan faaliyeti devam etmektedir. E<:lir- haline gelınektedir. 
ne, Tek.i:rdağı, Kırı.klare1indeki göçmen Göçmen çocuklarının okuma ihtiya~
yerleştirilen köylerde ev yapıhnak ü- !arına cevap vermek üzere Murathda 
zere şimdiye kadar 1 .f bin metre muazzam bir ilk mektep vücude get! -
milk'abı kereste gal'miş ve bunlaı,n rilmiştir. Mektebin açıl.ış töreni yakın
dörtte üçü mürettep mahalleru.lle sevk da yapılacaktır. 
edilmiştir. D~r !köylerde de en kısa bir zaman-

B . ·· · . 1 b'lm . . . da fütiyaca cevap verecek mikdarda 
ır goçmen evınm yapı a ı esı ıçın __ 1_ 

· ed b""t"" 1 • k.f . uıoitıepler açılacaktır. Trakya umumi 
ıcap en u un ma zemenın a esrr '"fett: . 1 K. Dirik ml 
T ki:rd • dan g- de ·ım-, ... -...1~- Se k mu ışı genera azım me e-e agın on rı ~M~. v k 4ll • •• 1 . _,, · ·ı 

d .1 1--me de hal '-·~,--·Imakta _ ew.n ımarı, goçrnen enn yeıueştın -
e ı en maJUA: r Aw.ıaı.u • isk. ec1:r--· . ·ı k d 
dı 30 · ı· b" k"" ··b ı:ı,;;..,..,.. lar k mesı ve an wuıaıı ışı e ya m an r. ev ı ır oy mu a·ıcas...,..... o a r·::r. d ımft~... ,_.. l~ b . d a dll\.a ar o c.ııl\.La ve r..oy ıı::.l~e u ış :e 

=============================- çalışan en ufa'k memurlarla bile temas. 
Bu yı 1 her tarafta tütün 1 erimiz l•r yaparak direktifler vermektedir. 

Geliboluda 
İ J İ fi 3 t 1 a r 1 8 S 8 t 11 d 1 Asri mezarlık 

Yalnız Çeşmede fiatlar düşüktür ve 
bu halden müteessirdir, Somada ve 

sablmamış tütün kalmadı 

müstahsil 
Sındırgı da 

Soma (Hususi) - Denk haline geti- J mahsul kalmamıştır. Ecnebi firmalar-
rilnıiş ve satılmak mere hazırlanmış dan Amer.iıkan Glen, Herman şirketleri 
olan yeni yıl tütün mahsulü kamilen tesell.'üme başlamak üzeredirler. 937 
satılmıstır. Soma tütünl'erini her sene 1 . . ek"leook tüt"" ed 

"..J - .. "b" b d . . f" t yı ı ı.çın ı un ~ sen en 
oı.uugu gı _ı u ~ene e_ en ıyı ıa ı ver- bir bu"'~ misli olarak hazırlanmakta-
mek suretile Dı Amerıkan kumpanya- ~~ 
sı satın almıştır. Kumpanyanın müba- dır. Şimdi.den. fidanlıklar hazırlanma-
yaa şefi Sait tüt'i.inl'eri pek beğenm~ - ğa başlanmıŞtır. 
tir. • .................. ·-··-··· ... ••••••• ... ·······-···· ..... -

İki köy muhtarı Çeşmede tütün fiatlan düşük 

1.,evkif edildi Ç~şrne (Hususi) - Çeşmenin bu yıl
ki tütün rekoltesi piyasaya arzedil -
mişti"r. Fiatlar g.eçen yıllara nisbetle 
pek fazla düşkündür. Birind nevı 75 Karaağaç (Hususi) - Karaağacın 
kuruşa, diğer neviler de 40-50 kuru,ıa Öveçli köyü eski muhtarı Tahir ile A-
saıtılmaktadır. Mü:;tahsil bu haldc.."1 1 1 k"' ·· ht Ö · etl 

·· . d.i r,.,,k · · eı· mahsulün aca ar oyu mu an mer zımm e-
muteessw r. vv ıy.ı Y 1§eil • • d"kl . ·.r 1 · · 
para etmemesi köylüyü müşkül vazi- rıne para geÇlr ı erı ve vazıre crını 

yete sokmuştur. suüstimal ettiklerinden dolayı tevkif 

Kırkağaçta tütün satışları 

Kırkağaç (Hususi) - Kırkağacın bu 
yılki tfrttin mahsulü çok bereketli ve 
çok nefis olmuştur. Tütünlerin kilosu 
70 le 150 kuruş arasında satılmıştı!". 

edilerek mahkemeye verilmişlerdir. 

Haydarpaşa - Adana treninde 
bir arıza 

Gelibolu (Hususi) - Alaettin me· 
zarlığı imar edilmektedir. Kabristanda 
geniş yollar açılmakta, muntazam ka
birler yaptırılmaktadır. Belediye bir de 
cenaze arabası alacaktır. 

Karsta Sivas • Erzurum 
tahvillerine rağbet 

Kars (Hususi) Buraya gelen Sivas· 
Erzurum istikraz tahvillerinin hepsi 
satılmıştır. __ ....._ ___ _ 

Amasya belediye müfettişi 
istifa etti 

Amasya (Hususi) - Belediye mü -
fettişi İhsan bazı sebep1er dolayısile 
vazifesinden affını istemiş, isteği ka -
bul edilmiştir. 

·------
Somada sinema 

Soma (Hususi) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından yaptın1makta olan 
sinema binası bir ka~ güne kadar ik -
mal ve işlemeğe açılacaktır. 

'~'ahat c'tm:ek değme babayiğitin ho.r
t2 değildir. 

Köylerdeki tütün mahsulünün satı~ı
on beş santimetreyi bulmuştur. Geyve na hararetle devam edilmektedir. Fıat-

Afyonda ite Göynük arasındaki şose yolu ta - larm yüksek oluşu köylüyü sevind:r -

Karaman (Hususi) - Haydarpaşa -
Adana - Elfım ve Diyan'bekir posta -
smı yapan katar Karaman istasyonuna 
geldiği zaman lokomotifte brr ama ol
muş bu yüzden trenin hareketi beş sa
atlik bir teeblıürdf'.n sonra, !katar bir 
yedek fokomotif iluvesile hareket etti

rilmiştir. 

Afyon (Hususi) - Kış başlamı' ve men kapanmış olduğundan nakliyat miştir. Müstahsil bu suııetıe kredi koo
birdenbirıe tipi halinde kar yağmıştır. yapılmıyor; bu yüzden Taraklı ve Göy- pe:atıfi ile bankalara olan borcunu ö-
Soğukların. şiddetine rağmen henüz ,,nüğe girleook yolcular Geyvede kal - deyecektir. 

'1k meh.-teplerde mahrukat ihtiyacı te- tnakiadırlar. Bu günlerde havalar şid
tnin edilmemiştir. Odun ve kömi.ır fi- detini biraz kaybetmiştir. Karlar eri
'tlan fırlamıştır. Bir araba yaş ve ince meye başlamış ise de henüz yollar a -
Odun 6 J..iraya satılmaktadır. çılhıamıştır. 

Geyvede Kasabada odun \ıe kömür fiatları pek 
Geyve (Hususi) - Bir haftadanberi pahalı okluğu gibi her zaman bulun -

fasılalı bir surette yağnıakt'a olan kar mu.yor. 

Smdırgıda tütün mahsulü 

Sındırgı (Hususi) - 936 senesi mah
sulünden satılmamış tütün hemen he -
men kalmamış gi.bidir. Bilhassa ~kiyi 
tütün yetiŞıiren Küçükbükü, İbiller 
i.köyJerinde zürrnm elinde bu seneye ait 

lzmitte elektrik derdi 

Sağ elimin şahadet parmağını 90 
derecelik bir zaviye şeklinde büküp 
üç defa boyasız tahtaya vurduktan 
sonra hadiseyi yazıyorum: 

Amerikada bi) moda çıkmış, ka· 
dınlar sevdikleri adamların resimle· 
rini omuzlarına dövdürüyorlarmış. 

Boyuız tahtaya vurmakta hak-: 
1ıyım değil mi) Bari bu moda da biz 
den ırak olsun r 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki: 

İzmit (Hususi) - İ21tnit elektrik tesi
satı ili tiyacı karşılamamak'tadır. Bu te
sisat odun kömürü ile işletmekte -
dir. Bir kaç akşam evvel bazı semtler
de elektriıkler yanmamış, makineyi ış
lk.""lecek odun kömürü kalmadığı şa -
Jriası alıp yürümüştür. Belediye elek -
trik işini esaslı surette halletmek için 
tet'k.iklere başlamış bulunrnaktadtr. 

Kadın, erkeğin baş tacı idi, er· 
kek de kadının omuz süsü oldu. 

••• 

- İstanbul Beledi~esiı 
Mahmutpaşa hamnmını 
satın a~ Hasan Be)" .. 

Hasan Bey - Çok iyi 
bir fikir dostum .. Beledi
ye icabmda para sarfet
mesini de bilir!. 

- ÖyI:e ama Hasan Bey 
. Bu hamam belediyenin 
. ne işine yarayacak? 

. Hasan Bey - Ne işine 

. yarayacak ta söz mü? Su 
yu sokaklara getıremı -, 
yor, sokaklan hamama 
gönderip yıkatacaktır. 

Kurutulan bataklıklar 
Konya 2 - Sıtma mücadele t~ki

latınca kurutulmasına devam edilmek
te olan Karasaz be.taklığını besleyen 
en son membalar da bugün, ana ve 
yan kanal ile bağlanmış, yurdd.aşlara 
ölüm saçan bu geniş felaket kaynağı 
da ortadan kaldırılmıştır. Havalar mü
ısait olmadığı için yapılacak töre11 ilk 
ıbahara bırakılmıftır. 

Sözüm yabana, merkebin yaşı· 

nı dişinden öğrendiğimiz gıbi kadı· 
nın sevgilerinin sayısı da omuzun
dan öğreneceğiz. 

* * * 
Kadın omuzunda erkek sakalı 

öpmek ne kötü \ley 1 
* • * 

Eslciden erkekler kadının kalbi
ne girmek isterlerdi, ~imdi de omu
zuna çıkmak isteyecekler. 

* * * 
Kadın şöyle cevap verecek: 

- Omuzumda sizin için boş yeı 
ka1madı. 

IMSET 



6 Sayfa 

Dünya erkekleri artık 
entari giyeceklermiş 

SON POSTA 

Tıp alemi 
merakta 

Birincikanun 3 

,. Tİ .YATRO 9 
Yapışık kardeşlerden 

Pijama modasını çıkaran lngilizler bundan vazgeçerek hayatta k a ı an 
tekrar entariye döndüler, "Bunun kadar rahat bir k ? 

Halk Operetinde güze 
bir eser: Pipiça gece kostümü olamaz,, diyorlar yaşayaca mı 

«Geçti pijamanın modası, giy entariyi sırtına!» 

Eskiden bütün dünya erkekleri ge- tarisi çok artmıştır. Bunun daha ziya
ıeleri yatarken şu bizim gecelik enta- ,de artacağı muhakkaktır.> 
'isi dediğim.iz beli kuşaklı püfür püfür Deyli Ekspresin havadisi gösteriyor 
mtarilerden giyerlerdi. Bilfilıara Hin- ;ki: Nasrettin Hocanın sarımsağı bala 
listana giden bir İngiliz orada kadınla- batırıp yedikten sonra: 
tın giydiği ve Hintlilerin pijama cledık- - Bu yemeği kendim icat ettim ama 
eri şalvar gibi pantalonları gördü. Ho- kendim de beğenmedim.. 
fUna gitti. Bir moda halinde İngiltere Dediği gibi İngilizler de: 
te soktu. Bu modaya nedense kadınlar: , - Bu modayı biz tamim ettiıkti ama, 

şimdi kendimiz de beğenmedik! 
-Ham, hum .. 
Dediler ... Faıkat er'kekler beğeniver

liler. 
Kuşaklı entariler gardro~rdan ka

~ıdışarı edildiler, yerine hokkabaz do
aunu andıran alacalı pijamalar geçti. 
Bu modalar beş on sene zarfında bü
lilıı dünyaya yayıldı. Tabii bu arada bi
~ de geldi.. 

En evvel modayı beğenmiyen kadın
tar da biraz zaman geçince meyil gös
termiye başladılar. Erkekler gift:>i onlar 
~a pijama giydiler. Önii işlemeli, kışır 
kışır kadın gecelikleri de erkek gece
~klerinin atıldığı gibi atıldı. Bunların 

verine kadınlar, bilmem nerenin dallı 
budaklı basmalarından pijamalar giy -
tliler. Hatta kadınlar erkeklerden çok 
fieri gidip pijama ile sokağa bile çıktı-

Diyerek bu sefer de pijamayı çıka· 
rıp entariyi giyiyorlar .. 

Haydi hayırlısı. cGeçti pijamanın mo 
, dası, giy entariyi sırtına> diyelim. 

Şark Şimendiferlerinin satın 
almması işi 

Şark Demiryulları idaresinin yol ve 
,cer kıymetlerini talk.dir eden iki ltomis
,yonun mesaisi bitmiŞtir. Komisyon aza 
ları raporlarını hazırlamışlar, dün ak
,şam Ankaraya dönmüşlerdir. HükO.· 
metle şirket arasında yapılacak satış 
,müzakerelerinin ikinci. kısmına önü
.müzdeki haftaıbaşında başlanacağın -
dan şirket murahhaslarının bugün, ya
rın Paristen gelmeleri beklenmektedi!". 

lar ... Erkeklerin de kadınlar gibi pija- Anadoluda iplik buhranı yokmuş 
ınayla sokağa çıkmalarına, iş başına git 
melerine ramak kalmışken Londrada , Uyuşturucu maddeler inhisarı ikin
~ıkan cDeyli Ekspres> gazetesi şu ha- ci mtidürü Şakir iplik buhranı etrafın 
,vadisi veriyor: da Anadoluda yaptığı tetkikleri bitire-

cİngiliz er'kekleri artık pijama giy- rek İstanbula ge~ir. Yapılan tetkik 
rnekten vazgeçmişlerdir. Entari kadar .lere göre Anadoluda iplik buhranı di
tahat gecelik bir kostüm yapılamıyaca- ye birşey mevcut deği1dir. Bazı kJm
gı kanaatine vardıkları için yeniden ge seler buhranı ileri sürerek para kazan
celik entari giymeğe başla~lardır. mak sevdasına düşmüşlerdir ... İnhisar 
Son zamanlarda İngilterede gecelik en idaresi harice iplik siparişini yapmıştır. 

Bir genç 
Kız sevdası •• 
Kütahyalı ·Bay Ha]cl{ı anlatıyor: 
Bundan üç sene evvel oturduğum 

semte yeni bir aile taşınmıştı. Kom
şuluk dolayı.sile evvela erkek ço • 
cuklari:le, sonra da kız çocuklarile 
tanıştım. Bir müddet sonra kızla a
ramda dostluk, derken aşk b~ladı. 
Evlenmey'i. düşündüm, ailesine baş 
vurdum. Tahsilimi henüz bitirmemiş 
olmakl'ığımı ileri sürerek reddetti • 
ler. Bir müddeıt sonra da kızı bir 
baçkasına nişanlıyarak evlendirdi • 
ler. Kız razı değildi, hatta evlenecü
ği sırada bile bana: 

- Aşkımız ölmi.yecek, diyordu. 
Aradan geçen müddet zarfında o 

eski his bende tamamen baki kaldı. 
Kızın da ayni vaziyette olduğunu 
sanıyorum, ne yapayını? 

* Bu okuyucum daha tahsil haya -
tında !ken sevişmeye ve evlenmeye 
teşebbüs etmek1€ bir çocukluk yap
mıştır. Şimdi ise affedilmez bir ha
ta yapmak temayülündedir. Ken • 

disin~ burulan tahziT ederim. 
· Her genç kız, e~nmeden evvel 
kendisini hayale kaptırabilir, hatta 
evleneceği dakikada bile eski ha -
yalin !kuvvetini muhafaza edeceği
ni sanabilir. Fakat evlendikten son
ra gözlerinin önünde yeni bir alemin 
penceresi açıfa<:ağı muhakkaktır. 

Binaenaleyh okuyucum eski sev
gilisinin hislerinde değişmediğini 
sar..ıyorsa ha.tadadır. 

Diğer taraftan anlaşılıyor ki şah
san tahsilini de bfü:nniş değ'iJ.dir, ka
zançlı va.ziyette olmadığı da muhak
kaktır. Yapacağı en makul şey genç 
kadını rahatına bırakıp istikbalini 
hazırlamaktır. 

.... * 
Menemende Bay Kadriye: 
Bence nafile telaşa kapılıyorsu -

nuz. Biraz bekleyiniz, vaziyet ken -
di.l.iğinden tavazzuh edecekti:r. En~ 
dişcye mahal görmüyorum_ 

* * * 
Sungurluda Bay Ahmede: 
Sebebini de anlatmanız lazımdı, 

elde mevcut malfunat bir fikir edin-
meye kafi değildir. TEYZE 

Amerikadaki Siyamlı meşhur yapı • 
şık kardeşlerden birinin ölümü haberi 
bugünlerde bütün dünyayı alakadar e
den bir haberdir. Seneteree yapı.şık ya
şayan bu kardeşlerden bir tanesinin 
hastalanması üzerine her ikisi birden 
hastaneye ya tırılınışlardı. 

Bu kardeşlerden hasta olanı birkaç 
gün evvel ölmüştü. Sağ kalan ötekinin 
öldüğü anda: 
-Kardeşim öldü. 
Diye lbağı~ı. Doktorlar derhal ya 

pışıkları ameliyatla biribirinden ayır -
llllŞlar ve sağ kalan SimplicieGodincein 
kardeşinden ayrılmakla eksilen uzuvla 
rını tamamlamışlardır. 

Simpliceo Godince'in ilk anda yaşa
yıp yaşamıyacağı hakkında doktorlar 
kat'i birşey söyliyememişlerdi. Fakat 
günler geçince yaşaması ihtimali de 
kuvvetlendi, ceğer bu salı günü ölmez
se yaşayaca1ktır• deniyordu. 

Yazan: ismet Hulusi 

Çünkü uzvi sebeplerle ölüm tehlike- Pipiçadan muhtelif sahneler 
si artık varid değildi. Yalnız ruhi ci· Halk opereti bu mevsim temsilleri- zuu halk opereti artistleri Yunanlı ar 
hetten tehlike vardır. Kardeşi öldüğü ne başlarken geçen mevsimde beraber kadaşlarile birlikte iyi oynadılar. Zoı 
zaman büyük bir heyecan geçi:mtiştir. oynadıkları Zozo Dalması gene kadro· Dalmas uzun zaman ayni artistleri 

suna aldıktan başka Yunanistandan beraber oynamış olması yüzünden et• 
bir de tenor getirtti. rafını hiç yadırgamıyordu. T omako 

Halk opereti Zozo ve Tenor T oma- halk operetinde ilk defa sahneye çıkı· 
k ·ı birlikte ilk olarak Pipiça'yı sah- yordu. Henüz arkadaşlarını tanımıyo:· 

os 
1 

ek d 1 r du. Fakat sesi itibarile fevkalade idı 
neye oy u a .. o· h·ı· . k" d b . Is - ıye ı ırım ı uzun zaman an erı 

Pipiça bir çok lisanlara ayrı ayrı tanbul sahnelerinde Tamakos'un sesı 
adlarla tercüme edilmiş bir eserdir. 
Filme alınmıştır. Evvelce de sahne
mizde oynanmıştır. 

Halk operetinde oynanan Pipiça 
Yunancasından Türkçeye tercümedir. 
Fakat bu tercümenin bazı kısımların

ayarında bir ses işitilmiş değildir. 

Bilhassa perde aralarında söylediği 
bir kaç parça T omakos'un sesinin dere 
cesini gösteren bir ölçü diye ele alına 
bilir. 

Polidor'un yeğeni Vena rolünü ya•' 
da değişiklikler yapılmıştır· pan İrma Toto rolünü tabii bir şuhluk•' 

Halk operetinde seyrettiğimiz Pi- la iyi idare etti. Mehmet İbrahim Po 
Yapışık kardeşler hastanede (Hasta d 

piça'nın mevzuu şu ur: lidor rolünde iyi bir sahne artisti var-
olan başucunda karısı bulunandlr) t ·· 

«Apraditi adında zengin fakat çir- lığını gösterdi. Apostol kaptan ro ünll 
Kendisinin söylediğine göre kardeşinin kin bir kadınla evlenen Polidor bir yapan Celalle karşılaştığı çok hoştll· 

ölümünü, başını çevirmeden, bakma- güzellik enstitüsü açmıştır. Bu sahnede gerek Celalin ho~a gi 
dan hissetmiştir. Fakat bunu nasıl his· · k d l den mimikekleri ve ,· estleri ve gere1' settigıruY· · kendi de bilememektedir Polidorun eski hır ar a aşı o an . 

· A 1 R Sel"" "k b ld ğ Mehmedin bunları karşılama tarzı iY1 
-·······-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••........... posto aytan anı te u u u ve b" . d 

nişanlandığı Pipiça ile birlikte güzernk ır tesır yapıyor u. 

_//..::.: ~~ VJ! fi a (/ ~ enstitüsüne gelir. Apostol nişanlısını Polidorun karısı rolünde Nebah•1 

~'l ~~ muvakkat bir zaman için enstitüde hı- makyajı ve giyinişi itibarile rolünü be' 
rakır. Polidor'un yeğeni Vena Yanaki nimsediğini belli ediyordu. Rolüne gÖ 

isminde birisine aşıktır. Aşkını anlata· re konuşuşu mükemmeldi. 
cak, sırlarını söyleyecek Pipiçayı bul- Liitfullah da Yanaki için mükemmel 
muştur. bir tipti. Sahneye girdiği zaman iyi bit Elbise Polidor da Pipiçayı eskiden tanıyor- tesir yapıyordu. Hoş konuşuyor, gii' 
dur. Pipiça'nın gelişine 0 da memnun. zel şarkı söylüyordu. Bilhassa Toto i• 

11odellerı· le karı::ılaqtıkları sahnelerde muvaffa• ı V.l 1 Fakat enstitüye bir adam gelir. Bu T T • 

Solda: Sade bir 
yünlü rop. Arka
sı düroür. Önün
de, yakadan başlı 
yan dört parça e
teklere doğru ge 
nişliyerek iniyor. 
Bu parçanın dikiş 
lerine yaka, kol 
kapakları ve sen
türle bir örnek, 
şarap kırmızısı 

renginde kadiie • 
den ince bir biye geçirilmiştir. Önde iki 
sıra düğme var. Ropun rengi kahve
rengidir. 

Ortada: Siyah kadifeden güzel bir vi 
z1te elbisesi. Göğsündeki kıravat açık 
pembe kadif edendir. Rop un koyuluğu
nu açarak daha ziyade güzelleştiriyor. 
Kollar reglandır. Dirseklerin biraz aşa-

F d Y 
.d. y . Pi . kiyetleri inkar edilmez. Mehmet roliJ' 

ravn za e orgı ır. orgı pıçaya .. S tkı d · · "d" n u oynayan ı a ıyı ı ı. 
aşık olmuştur. Pipiçayı Polidorun ka- ı H l" . 

d P 1 'd d · E .umet u usı rısı zanne er, o ı or an ıster. sasen 

iOk hantal çok çirkin karısını aevme-
yen Polidor, karıyı başından atmak i
çin bir behane bulmuştur. Amma bir· 
denbire razı olmaz, pazarlık eder, sa-
tar .. 

Yorgi kadını almaya gelir .. o zaman 

iş anlaşılır. Yorginin istediği Polidorun 

karısı değil, Pipiçadır. Ve nihayet Yor

gi, Pipiçayı alır. Karısı gene Polidora 
kalır. Vena da Yanakiye gider.» 

Balet ve şarkılarla süslenen bu mev-
,. ............................ ·--······-----
ğısına iniyor. Yaka ~ivrıi. ve hafifçe de
koltedir. 

Etek altı tane kloş parçadan yapıl

mıştır. Bu parçaların dikişle-rine çok 
ince birer biye geçirilmiştir. 

Sağda: Açılk menekşe renginde yün
lüd.e,p güTJel bir rop. etekler köşeli kö
şeli oyu1muştur. Kollaırın üzerine ko-
nulan parça ile robanm kenarları da 
ayni şekilde kesilmiŞ'tiır. Sentür, kolla
rın garnitürü, roba koyu menekşe ren-
ginde kadifed.endir. Bu sene biri.birine 
zıt kumaşlardan garn~tür koymak pek 
modadıır. 

Yaka ve kol kapakları robun kuma
şından yapılmıştır. 

.............................................. ._ ........... -
Zaharofun bir oğlu 

meydana çıkh 

Londrada ayakkabıcılık yapan ftl
ram Barnet Zaharof adında bir Litvafl" 
yalı ölen meşhur Zaharofun meşru oğltl 
ve varisi olduğunu iddia etmektedil'· 
Şimdi gazetecilere cevap vermekten il' 
yakkabı yapmaya vakit bulamıyormui· 



1 Seyfi Cenaptan Bay 
Burhan Feleğe tavsiyeler 
Memleketin en eski spor idarecilerindensiniz. Teşkilatın 
ilk kurulma zamanlarında faal rol oynadınız. Nizam
nameyi yazanlar arasındasınız. Kongrelerdeki muvaf-

f akıyetinizi, söz söylemekteki iktidarınızı bilirim 

Fakat kendinizi mponm .teknik huaualan!'~a bir oto~te ~·~ettiğiniz 
giin de aizi ayıplanm. Sız Ahmet F etgen ile, Hamdi Eının ile, Fuat 
Balkan ile, Vildan Afİr ile teknik otorite bakımından kıyas edilemezsiniz 

Yazan: ••rfl Cen•p 

Son yazınuxla Ftnlindiya - Macar 1 
güreş sistemi hakkında hiç bir.şe~ söy
lemiyorsunuz. Çok memnunum kı Bur-

SON POSTA 

• 

Sayfa 7 

"Dün gece Galatada 25 kuruşa 
bir paket eroin aldım!,, 

Eroin kaçakçılığının lstanbuldaki şümul derecesini 
ve kaçakçıla11n nasıl çalışhklannı anlamak isteyen 

bir arkadaşımızın gördükleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) . J Arkadaşım sesini yumuşattı: . 

ne, satanları az zamanda tepelemesıne - Biz buranın yabancısıyız, dedı , bJ 

İngiliz - Macar 
Milli takımları 

dün k~rşılaştılar 
. ,rağmen 50 liraya alıp 1500 liraya ka- ze bir iyilik eder misin? 

Müsabaka asabi ve seri dar satabilmenin meydana getirdiği he - Ne gibi? .. 

ı . . . . sapsız kar, birçok alçak yaradılışlı a- - Biz, Beyza müptelasıyız. Oğleden 
oldu, ngılızfer ıkı gole ,damlan bu mel'un ticarete sevıkediyor, beri bulamadık. Harmanız. Biliyors:ın 

mukabil alb gol atblar bin~e~al~~h şiddetli takibata rağmen nerede sa~ıldı~ını söyler misin? 
eroın ıptilası artıyor. - Ne bıleyım be. 

Dün saat üçte Londrada, Highburg
da Arsenal stadında mevsimin en mü· 
bim futbol maçı, İngiltere ile Macaris
tan arasında yapılmıştır. 

Maç gayet asabi bir hava ile başla
mış, ve çok seri olm~tur. İlk haftay
mın başlangıcında Macar muhacimleri 
fevkalade oynamışlar, ve seyirciler ta
rafından şiddetle aJJcışlanml§lardır. 

Bir~k tecrübesiz gençleri birkaç ay Ben 18.fa karıştım: 
,içinde maddi ve manevi mülh~ bir çö- - Bir yirmi beşlik paiket bul. Sa?1a 
küntüye mahkfun eden bu iptila, her bir papel var. 
,memlekette maalesef ayni şekilde Yağmur yağıyordu. Arkadaşım: 
barınmak imkanını bulabiliyor. - Haydi ahbap yap bize şu iyiliği 

Bu içtimai fel.3.keti esasından anla- diye tekrar etti. 
mak, eroin kaçakçılığının şümul dere- GaHba tesadüf yardım ediyor. Adam, 
.cesini ~ağı yukarı tesbit etmek için ev- tereddütte: 
.velki gece bir arıkadaşımla beraber Bey . - Harmanız yahu, halden anlarsın. 
,oğluna çıktım. - Ha.kien anlamam. O zıkkımı kul• 
. Vaktiyle eroin müptelası iken, hasta- lanmam ki. Şimdi ben alayım desen- de 

han Feleği ij.mit ettiğWn gibi ha~k~. ta-ı 
llır bir zat oiarak karşımda goruyo-

Bununla beraber gayet hakim oyna- ,neye gidi:p tamamen iyi olmuş bir ah- verecekleri şüpheli. Kullanmadığ. i• 
, yan İngiliz taıkırnı birinci haftaymm 25 babı arıyorduk. Kendi kendimize: çin şüphelenirler benden. 

inci dakikasında ilik golü yapmış. Ma- - Herhalde o satıldığı yerleri, ko- , - Haydi bir dene. Al şu yirmi be~· l'Um. 
Benim verdiğim edille, Alman ve 

Fransız matbuatının neşriyatı, Ollm
pi.yad neticeleri, teknik ve taktik hu
susundaki izahat size'klfi derecede ka
naat getirmiştir. Ve binneticıe siz de 
Şimal ~iğini bütün dünya üze
rindeki yük.sek mev4riini tasdik etmiş 
olursunuz. 

Bu suretle münakaşamızın asıl mev
zuu olan mesele halledilmiş oluyor. 

Gelelim son yazınızdaki diğer nok
talara: 

Büyük bir btihtan 

Son yazınızın 36 puntulUk başlığın
da (hocasını kötülen:lll g\ire.şçiye bir 
cevap) demekle yazınıza hakkımda bii
Yiik bir bühtan ile başlıyorsunuz. 

Ben şahsen pek sevdiğim ve güreş 
hususunda pek istifade etmiş olduğum 
Peteri hiç bir zaman kötülemedim. Bu
na dair bir beyanat veya yazımı gös
terebilir m.iBiniz? 

Bir gii.ref ıiıstemi heılrkında teknık 
ınütalea serdetmekle bir şahsı kötü lc
ınek arasındaki veçhi münasebeti hıç 
anlayamadm. 

Antrenörümüm bir düeya şamp!
Y<>nu, pek yüksek bir güreşci olduğunu 
ıöyiemekJıe eski antrenörü kötülemiş 
lrıi oluyorum? 

Teesattribaüu pek ~onm! 

Paris olimpiyadında ve Budapeşte 
Avrupa şampiyonluklarında mağlup ol 
duğundan dolayı pek fazla teessür duy 
duğunuzu yazıyorsunurı. 

Öyle zannederim ki bu teessürüni.iz 
Şahsım dolayısile değil bir Türk güreş
cisinin mağlubiyeti yüz'iindendir. Şim
diye kadar iştirak ettiğimiz bütün olirıı. 
piyatlarda ve Avrupa birinciliklerinde 
rnağlübiyeti tatmamış bir tek Tüı1k 
sporcusu mevcut olmadığından bütün 
Yenilen spÔrcularımız hakkında duydu 
iunuz teessürü düşünerek üzüntünü
zün ne derece fazla olabileceğini ta
savvur ediyur ve burulan dolayı size 
90k acıyorum. 

Size acizane tavsWyem, bir daha ken
dinizi bu kadar tee6silre kaptırmama
nımır. 

Otorite meselesi 

Bu hususta geçen makalemdeki söz
lerime dokunarak kendinizin spor sa
hasındaki şahsiyoetini:aiı tebarüz ettır
ınek istiyorsunuz. 

Ben pek iyi bildiğim güt;eş gibi sizi 
de iyi bilirim: Bwban Felek memle
ketin en eski spor idaredlerin<lendir. 
Anadolu Klübünü tesis etmiştir. Sene
lerce reisliğinde bulunmuştur, teşkila
tın ilk kurulma zamanlarında faal .ırq1 
llml§, nizamnameyi yazanlar arasında 
bulunmuş, federasyonlar idare etmi~, 
kongrelere iştirak etmiş, takımlar gfi
türüp getirmiş mu.kt.edir bir zattır. Hat

Bürhan Feleğin garip bir ısrarla kar
şılaştırmak istediği eski ve yeni güreş 

antrenörleri 
Peter Peline 

veya bu sahada söz söylemeye kalktı

ğınız zaman sizi ayıplarım. Hakşinas 
bir zat olarak siz de kabul buyurursu
nuz ki Burhan Felek hiç bir zaman se-
neleree minder üzerinde saçlarını a
ğartmış güreş federasyonu reisi Ah
met Fetgeri ile, futbol meydanlarında 
senelerce top oynamış Hamdi Emin 
Çap ile, Olimpiyatlarda memleketini 
temsil etmiş, senelerce Eskrim yapmış 
olan Eskrim federasyonu başkjlnı f'uat 
Balkan ile, memleketine birçok atle
tizm rekorları i'hda etmiş, Atletizm f e
derasyonu Başkanı Vildan ~ir ile tek
nik otorite bakımından kıyas edilemez. 

Siz iyi bir idareci olmak şöhretinizi 
teknik adam olmak iddiasından ayır
malısınız. Size bu yaraşır. Benim yazı
larımda kasdettiğim otorite teknik oto
ritedir. 

Bu da sizin ihtisasınız olan idari oto
riteden tamamile ayrı birşeydir. 

:iki antrenörün güreşmesi 

Bu garip fiıkriniıxie hala ısrar etme
nize şaşıyorum. 

Bu teklifiniız, sinirlenen makul bir a
damın hazan mantık kaidelerinden ne 
derece uzaklaşabileceğini göstermek i
tibarile pek karakteristik bir haldir. 

Yeni antrenörle eskisini güreştir
mek acaba neyi isbat eder? Ben bu tek 
lifinizi neye benzetiyorum bilir m;si
niz? Eski antrenörün ilk davet edildii 
ği 1924 Olimpiyadı arifesinde memleke
te hocalık etmeık üzere bir ecnebinin 
geldiğini haber alan meşhur güreşcae
rimizden Adalı Halil kendisi gibi bir 
güreşci dururken, nasıl oluyor da bir 
Macarın hoca olarak getirildiğini ga
zeteler vasıtasile sormuş ve bu adam!a 
güreşmeğe hazır olduğunu bildiımişti. 

Eğer bu güreş olsaydı ve Adalı Halil 
galip gelseydi antrenör olarak .kullana
cak mıydık, yahut bilgisini getirtilen 
hocadan daha yüksek olarak mı kabul 
edecektik? 

Size sorarım, atleti2Jlll antrenörü Lu
wisi Amerikadan getirttiğiniız zaman 
Abraharn ile çarpıştırdmız mı? 

Burhan Feleğin bu kadar gayri ma
kul bir rııkri ortaya a1trnasında herhal
de mühim bir sebep olacaktır diye ~n 
lerce düşündüm taşındım. Nihayet bul
duğumu zannediyorwn: 

cariar mukabil bir gol ile buna cevap .misyoncuları, ~atta kullananları bilir. liği getir paketi. Papel hazır. 
vermekte gecikmemişlerdir. Oyun haf- diyorduk. Bize muhakkak yardım eder. . Daha fazla dayanamadı. Yirmi beşli 
taym sonuna kadar ayni hızla devam Çok dolaşmağa lüzum kalmadı. Ah- ,ği aldı. 

etmiş ve ~ler Drake'in ayağiyle ,babı bulduk. Meseleyi anlattık. Eroin- . - Beni bekleyin burada dedi. Hızlı 
iki gol atmışlardır. İkinci haftaym baş- ,den babasını öldüren bir düşmanı ha- ,hızlı yürüdü. 
ladlıktan sonra İngilimer bir gol daha ,tlrlaınış gibi kinle bahseden muhata- , Karanlık sokağın <kenarına çekild:k. 
yapmışlar, ve oyunun ortalarına doğru ,bımız : , • . .Yavaş Se.5le konuşu~orwz;. Ben: 

M 1 d ik
. . · 

11 
.. , - Mel unun lafını açmayın bana, dı- - Ya gelme:zıse dıyorurn. 

acar ar a ıncı ve son go erını 1 rd N -
·ım· 1 rd. ,ye ya va ı. e nerede satıldıgını, :::ıe . Arkadaşım : 

atabı ış.e . 1~· .. • . • ,de kimin sattığını biliyorum. Yıllar var . - Deli misin, diyor, papeli yirmi 
Oyun Ingılız takımının hakımıyetı ,ki kullananlara bile selam vermez ol- beşliğe değiştirir mi? Eroin getirmezse1 

altında bittiği zaman, Macarlar 2 gole ,dum. Hem bilmeme de imkan yoktur. ,te~i: tozu getirir, faikat gelir. 
karşı 6 golle yenilmiş bulunuyorlardı. Polisin müthiş takibatı karşısında bu , - Öyle ise caddeye doğru ylirüye· 
Bu altı golden üçünü İngiliz takımının pıel'un toz her an mevki ve adam de- ,lim. Hiç olmaı.sa yüzünü görürü.l. 
gözbebeği Drake atmıştır. ,ğiştirir. Ct addb~ye !aklaşktıkyd. Ben ağzıma ih~~-

Sanderland mağlup 
İngiltere lik şampiyonasının on yerHn 

ci haftasında çok mühim oyunlar oy-

nanmıştır. 

Birinci devre sonuna yaklaşan oyun
lar hayli heyecanlı şekiller alınağa baş 

lam ıştır. 

Karlton ( 3) • Sanderland ( 1 ) 

* ,ya en ır cıgara o um. Adamın yu-

• Arkadaşımla vaziyeti müzakere ettik zünü görm~k için kL~rit çakacaktım~. 
Beyoğlunda, tanıdık birisini bulmadı.k · . Kaç da~iıka. t;>ekledik farkında degı. 
ça, eroin satın almanın güç olacağı mey ,lım. ~kagınw ıçinden.= . . . . 
danda idi. Ben teklif ettim: , - Pıst Ağabeyler. dıye hır ses ışıt-

- Haydi Gala taya inelim, belki ora- tik. _. . _ 
da daha kolay buluruz. • Olur şey ~eğil, herıf aydınlıga çı~-

- İyi hatırladın, Galataya inelim. mıyor. Çaresız Y~~~ık. Aricad.aşım. lı-
Boğazkesene saptık. Üstümü7.de eski ;ray! uzattı. Ben kibntı çakmak ıstedım. 

eroin müptelasının, beyaz ölüme karşı .yagmur ba~aktan bc>pnırcasına ya· 
du~uğu büyük kinin tesiri var. Bir in ,gıyor. Kibrıt ateş almadı. 
sanın herhangi bqeyden bu kadar nef 1 Arkadaşım.=. . . 

Lik şampiyonasının başında giden ret edebilmesi için nefret ettiği şeyin - Sakın bizı aldatına!w ~roı.n mı bu! 
Sanderland bu maçta likte altıncı vazi- bütün hayatına müessir olacak derece- - Bum~ ~~a d~l ~ı, ç~~· 
Yette olan Karlton takımına 3 - 1 mağ- "'e tahripkar olması ıaz .. ıın. Adam gerısın genye döndu, gıdıyor. 

"" ,Arkasından yürüdük: 
liip olm\IŞ'tur. * - Baksana dedik. 

Bu müsabakada 43000 seyirci bulun Yağmur yağıyordu. Hızla döndü: 
muş, Sanderland bu mağliıbiyetile baş Sokaklar tenha. Saat yarıma yakın. _ Ne var? 
tan ikinciliğe düşmüştür. Tophaneye doğru cadde üstündeki - Şu yeri bize de göstersene. Yarın 

küçük kahvelerin buğulu camları arka da lizım olu; belti. .. 
W. B. Albion (2) • Arsenal <4> sından - kimbilir, belki sahuru bekli- : Boğuk SE6 biraz daha boğuklaştı: 

Arsenal takımı likte yirminci olan yen - adamlar oturuyorlar. - Olur dedi. Gelin benimle! 
Albion takımını ilk dewede 1 - O vazı- . K~b~~~~~-·~i~ .~1 var. İleriden Ben karardan nedense caydım: 

.hır polıs dudügu ışıtiliyor. 1 - Lüzum yat, dedim yarın biz baş-yete sokmu.ş, ikinci devrede daha ha
kim oynayan Arsenal iki gol yemi"?, üç 
g<>l daha atarak maçı 4 - 2 kazanmış
tır. Bu müsabakada galip gelen Arse
nal üçüncü rnevkie kadar yükselmiş
tir. Müsabakada 4000 seyirci hazır bu-

lunrnuştur. 

Çeki Karlin maçlar1 

Biz iıki. arka~ paltolarımızın yaka- ,ta yerden de alırız. Sellmetle. 
sını ka~rrnl§ !ürüyoruz. Doğruyola , Hızlı hızlı caddeye çıktık. 
çııktık. Bır sokaga saptık. Karanlık ça Zabıtanın geceli gündüzlü rnütema
murlu bir dar sokak .. Sola _dönd~. t:k· di takibatına rağmen beyaz ölüm gene 
rar tramvay caddesındeyız. Yurudük, ,hain ve sinsi, muhit ve şahıs değiştire 
tekrar sola saptık. değiştire yaşıyor. 

Kar.şıdan yalpal8ya ya]palaya bir Islatmamağa dikkat ederek iç cebı
gölge geliyor. Tam Y~zdan geçer- me yerleştirdiğim minimini paket ağır 
,ken arkadaşım seslendi: bir yük gibi beni yoruyor. 

- Baksana ahbap. cBeyaz öl'iim• ü sade zabıtamıza bı-
Çeki Karlin maçlan tertip heyetin- , Adam itktldi: raıkmıyahm, diye düşünüyorum, het 

den: · - Ne istiyorsun? vatan.da§, her yerde bu tehlikeyi önle-
1 _ Şehrimiıxle üç maç yapacak olan Sesi boğuk. Yüzün~ farkedemiyoruz. meğe, çalışmalı. 

Fakat paltosu yok. Vucudü ufak tefek H he rd B Çeki Karlin profesyonel futbol Çek ta- ba d k k f • er zaman, r ye e... eyaz ölü-
'kunı ilk maçını S Bi.rincikanun 936 Cu- şın a as e ı var. mü yok etmek için kavga!Kemal Tahiı 

mart'esi günü saat 14,30 da Taksim sta• IF 
dında Galatasaray ile yapacaktır. 1 

2 - Bu maçın hakemi Adil Giraydır. 
3 ..,.... Stad gişeleri maç günü saat 12 

30 iafl itibaren açık bu~undurulacak-

tır. 

4. -;- 'Bu ecnebi takımla olan maçın 
fiyatlarının, lik maçları fiyatlarından 

~ ~a ormamasına bilhassa itina e
dilmiştir. 

Tayyareci Mollisondan 
haber yok 

Manisa da 
KIJmilr buhranı 

kervanı şehir haricinden karşılıyor
iıar. Uç k~i bir çuval kömürü tutup 
k>ncaya getiriyorlar, tarttırıp para
sını verdikten sonra alıp götürüyor .. 
lar. 

ta kendisinin Balkan delegesi olma~ı Maliimya &'erde gazeteciliik te var. 
hasebile ve güreş sporunda bitaraf bir Gazetecilerin de en aradıkları şey, heye 
2:at olması dolayısile dört kere Balkan canlı havadisleri ortaya atarak, orijir 
kongresine reis olarak iştirak etmesi nal mevzular çıkararak mesele etra- Kap, 2 (A.A.) - Tayyareci Mol • 
Güreş federasyonunca r'ica edilmişti. fında alaka uyandırmak ve bu suretle lisondan saat 15,:-lO da Azuilu burnu 
Sizin kongrelerdeki muvaffalkıyetinizi, gazetenin satışını arttırmaktır. fenerinden görüldükten sonra malu -

Kış bastıralı bir kısım şehirleri -
miıxie kömür buhranı baş gösterdi. 
Halkın bir büyüık kısmı endişede. 

Anlaşılıyor ki b~ endişe yalnız İs -
tanbula münhasır değil. Manisada 
da ayni hal göze çarpıyor. Manisalı 
okuyucularımı:zıdan biri bize yazdı -
ğı bir mektupta bu buhranı mevzuu 
bahsederek diyor ki~ 

Belediye halkı büsbütün kömiir -
süz bırakmamak için taksimattan 
kurtulan bu kömürlerden bir kaç 
çuvalını bir meydana döktürüp sat
tırıyor. Bu sat!§ ta bir hayli gürül • 
'tülü oluyor. Kömür bitince de bir kı
sım halle sepetleri ellerinde mahzun 
ve mükedder dönüyorlar. 

söz söylemek hususundaki iktidarınızı Doğrusunu söyleyin, samimi olun, mat alınmamı,tır. 
tasdik ederim. bu işteki inceliğiniz yalnız bundan iba- Dönen şa~alar havanın fenahğın-

Ancak kendinizi sporun teknik hu- r~t değil midir? dan dolayı bir tarafta karaya inmiye 
•Uslarında bir otorite farzettiğiniz gün ~fi Cenap lmecbur kaldığı merkezindedir. 

- Kömür burada 3,5 'kuruşa sa -
tıldığı halde bulunmuyor. Bazı gün
l'er şehre 1 S-20 deve yükü 'kömür ge
liyor ve derhal bitiyor. Hatta halk, 
kömürü daha evvel alabilmek için 

Daha şiddetli soğuklar bastıracak 
olursa, muhakkak ki, halk büsbütün 
müşkül bir vaziyette kalacak. A -
la'kadarl'arıri nazarı dikkatini cPJ'"ıet
mek isterim.• 



8 Sayfa SON POST .it. 

•• ur anı paha ı 
(Bn tarafı 1 inci sayfada) şamı Antakyada halk protesto maka- ve piyadelere süngü ile halka hücum 

daresi medeniyete sığmayan zulümlere mında olmak üzere miting tarzında etmelerini emretti. Silahsız ve müda
meydan vermekte devam ediyor. An~ bir nümayiş yapmıştır. Nümayiş ka- faasız halk. bu baskına karşı nefsini 
tak1ada dün öğleden sonra örfi idare fileleri, intihaba iftirak ederek meb'us mwdafaa maksadile taşla mukabele 
ilan edilmiştir. se,i!en Adalı Mehmet ve Kll'Seyri Mus- etmiştir. 

Dün bildirdiğim silahlı tecavüzden tafanın evlerinin önünden sükunetle Nihayet zırhb otomobiller getiril. 
sonra Türklerin üzerine tekrar ateş e- geçerken polisler ve bu ailelere men- miş, halka karşı alt:f açılmıttır. Halk
dilmiştir. Türklerden 50 yaralı ve 3 ö- up bazı kimseler tarafından ateşe tu- tan, iki kifi ölmiiftür. 16 yaralı var· 
fü ırardır. MitralyözleFlesilahSTz ahaliye tulmuşlardır. Üç kifi yaralanmıştır. dır. Saat 11 de Antakyacla inzibati ted-

a~~~. edilm.ek ~~bi. şi~diye kadar misli Süngü ite halka hücum bi~le~ c~eti ~skeriyeye ~evredilm~tir. 
gorulmemış muthış hır hareket ve zu- K·ı · '> (AA) l ih . Hadiaemn Turlder aleyhine tahrikat 
1.. .. .1 . . ı ıs, - . . - nt ap gecesı mak . ..J:.. • 
um gosterı mıştır. A L d 1 .. . .. .. yap ı~.. sureti mahsusada tertip 

nta~ya a yapı an numayış yuzun- dilm. ldu ~ I 
Yurcilarım lerkedeoler den hasıl olan heyecan ancak sabaha Ke 1

•. o adgu !aran ~ılını_~· ç~~ü 
''- b. -kA b 1 F k useyn ve am ı evlennı daha on-

Bir çok Türkler memleketi Kar~ ıraz su un u muştur. a at ceden .lisl . uhaf 
k d .. hah - d · l · · k ·· mı enn m azaları albna ter etmişlerdir. Selim Çelengin Yeni- Ull sa saat I e lf erme gıtme u- im 1 tik .. . . 

ld T.. ki M a ış ar, ve otoma tuf eklerin hıma-
gü n gazetesini çıkaramadığından Se- zere yo an geçen ur ere gene us- . bırakıl l d . 
mih A 

· · ı___ c K · · · d 'l"hl h.. yesıne Mlf ar ır. Aynı zaman-
zmı ıle teıuar memleketi terket- taıa useyrmın evın en sı a a u- da H . M . 

ı k c.b . . d·ıd· Halk 'l" hl .. .. · alet uaeyn ustafaııın evınden me · me urıyetınde kalmı~ır. cum e ı ı. aı a ı tecavuz uzen- açılını 

Türklere at.ıa ne Kuseyrinin evinin önünde toplan- şbr~ . ' ' 
ıu~ dı. Mesalihi hassa zabiti maiyetindeki Mel'un maksatlar 

Kilis, 2 (AA.) - intihap günü ak- kuvvetlerle gelerek Milis, jandarma Kilis, 2 (AA) - Antakyada 

G yet bo~ v~ b~yü: !!iyeı! :b?ril~ ~ü= :v!.~aNm!!ı piyan-' ~::d:ı~::eyr~!'AZı~e:~~::: 
~lardan daha zengin olan Hava Kurumu: Piyangosunun rafından euretı mahsusada hazırlandı-

Y 1 L B A ş 1 B 1 L E T L E R 1 G E L D 1 1 ğı ~ maksatlarının !ürkleTi mü.kül 
Yeni sene tnliınizi denemek için Yılbaşı biletinizi mutlaka J'azıyet~ ~lem~ old~gu her taraha 

K A D E R G ı ş E s ı N DE N ~~~etlı bır ~ayıa halınclc dolaşmakta-

Büyük bir dehşet arınız. Son günlerde biletler tükeneceğinden birçok kimseler Kader'in cil
vesine mazhar olmak fırsatından mahrum kahnalan ihtimali var-

dır. Bunun için Yılbaşı biletinizi vaktile alınız. La.zikiye, 2 (Hususi) - Sancakta bü-
K A D E B ' t N F E D A K A R L 1 G 1 yük bir de~etin hüküm sürdüğü An-

Yeni 22 inci ter.tip. fevkalade rağbet görmesi haseb~ Wrinci keşide bilet- takyadan kaçıp buraya gelen bazı San-
ı · k ti caklıların ifadesinden anlaşılmaktadlr. 
crı e.şi e günün.den iki iün evvel ~amen satılmış ve birçoklan bilet Bunların ifadesine nazaran müntehi-
. alamamışlardır. bisani seçiminde kanunen lazım olan 
işte; bunu nazarı itibara alan KADER GİŞESİ ikinci k~ için bir mik-
tar bilet temin ve hiçbir fark almadan muhterem müşterilerinin istifa- rey temin edilmediği halde birçok hile-

desine vuetmek fedakarlığını ihtiyar etmiştir. 1i yollara sapmak ve tazyikler yaparak 
ACELE EDJNiz VE DEVAMLI GiBi FARKSIZ OLARAK sahte rey pusulaları atılmak sureti.yJe 

dahi bazı mıntakalarda yü7.de beş, bazı 
İkinci keşide biletinizi KADER gişesinden alınız. mıntakalarda yüzde on, derecesinde bir 

Adres: Eminönü Vakfe han kapısı yanında No . .f rey ile birtakım adamlar müntehib:sa-
.___ Beyoğlo İstiklll caddesi No. 109 ~-----•'', ni olarak seçilmişlerdir. Fakat bunlar 

Oksnrenlere : KATRAN BAKBI EKREM 
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a malolur 
da birer ikişer istifa etmek suretile bu 1 tarmak için çalışırken zabıta kuvvetıe
gayrikanuni durwna karşı memnuni- n yetişmiş ve onlar da masum halk n 
yetsizliklerini üadeden geri durmamı:j- üzerine ateş açmak suretile esasen ev· 
lardır. 

Tazyik, tehdi~ dayak 
Bu vaziyetten kuşkulanan mandater 

ve mahalli memurlar 30 Teşrinisani
de arzu ettikleri adamları mebus çı
kartmak için intihabata iştirak eyleme
mekte ısrar eden müntehibisanilen ge
celeri süngülerle ve tazyikle kamyon
lara doldurarak intihap yerlerine sev
ketmişlerdir. Bunların zorla rey verme 
lerini istemişler, fakat bu tazyiklere 
rağmen birçok .ikinci münte:hipler firar 
la rey vermekten içtinap etmişlerdir. 
Kaçamıyanlann yerlerine mahalli me
murlar rey pusulalarını doldurarak. in
tihabı neticelendirmeye çalışmışlardır. 

Gürülmemiş bir seçim 
Neticede evvelce mandacılar ve ma

halli hükfunetç.e mebus çıkarılması ta
karrür eden sa.bık nazırlardan Adalı 
Mehmet ve Uhi.k. nazırlardan Kuseyri 
Mustafa, Şeyh Süleyman Sami ve Kı
nkhanda.n Mahmut mebus olarak se
çilmişler ve bunlardan bazılarına sıfır 
reyli mebusluk mazbatası vermişlerdir. 

ilk ateş ve pusu 
Bu vaziyet Sancak halkı arasında 

derhal şüyu bulmuş ve heyecana sebep 
ofmtl§fur. Antakya halkı, Türkler, Ale
viler, Çerkesler, ve Taşnaklardan gay
ri Ermeniler, Ortodokslar, hep beraber 
keneli arzulan hilafına yapılan bu ınti· 
habın gayrikanuni olduğunu ve Antak
ya, İSkenderun halkını kafiyyen ternsU 
edemiyeceklerini ve esasen Suriye ile 
hiç bir alakası olmadığını hükumet na
zarında protest.o etmek ve hükumet ko 
ııağına gitmek üzere Kus-eyri zade Mus 
tafa ve Adalı Mehrnedin evleri önün
den geçerken ~ni olarak bir pusuya dii
şürüimüşler ve birdenbire- mitralyöz ve 
tüfek yaylım ateşine tutulmuşlardır. 

Masum halk üzerine ateş 
Bu vaziyet karıŞı.sında heyecan fev

kalade yükselm~ ve halkın ileri ge
lenleri halkı bu feci manzaradan kur-

velden Kuseyri zade ile Adalının e
vinde tertip edilmiş olduğu anlaş aıı 
pusu tertibine iştirak etmişlerdir. 

3 Türk öldü, 50 yarah var 
Silahsız olan halk taşla ve ellerıne 

geçirebildikleri vasıtalarla nefsini mı. 
dafaa için mukabele zaruretinde kal· 
mış ve neticede üç Türk öldiırüimı.tŞ 
ve şimdiye kadar tesbit edilebilen ne· 
ticelere göre elli kadar da yaralı dıiŞ· 
müştür. 

Hainleri Halebe kaçırdılar 
Bu feci durum karşısında halkın he· 

yecanı fevkalade bir dereceye varrtl ş 
ve bu vaziyeti gören mandacılar ve JllS 

halli hükfunet otoriteleri hadisenit> vs· 
sıta ve amilleri oldukları anlruıılan I{u· 
seyri zade Mustafa ve Adalı Mebınedl 
nrhlı otomdbillerle ve muhafaza altı.J.. 
da Halebe kaçırmışlardır. Ayni zaman· 
aa halkı nefes almaya irnkfuı venniyr 
cek şekilde ağır ve zecri tedbirler sl· 
maya başlamışlar ve herşeyden evve~ 
örfi idare ilan ederek mahalll asayW, 
askeri kuvvetlere tetketmi.şlerdir. 

Askeri idare 
Antakya, 2 (Husus!) - ı Kaııunue\'• 

vel akşamına kadar Antakyadan firat 
edenlerden alınan malfunata g6re idB' 
rei örfiye d.olayısile mülkiye memur
lan vazifelerinden uzaklaştırılmışlar 
ve hü.kfıınet konağı milisler tarafındttl 
işgal edilmiştir. 

Kadınlara tecavüzler, yağmatar 
Sokaklarda akşam beşten saıbah y~ 

diye kadar gezmek: menedilmiştir. I{a· 
dınların bile üst başları birer bahall' 
ile aranmakta ve kendilerine tazyik ve 
tecavüzler yapılmaktadır. Köylüı.rill 
şehre girmeleri menedilmiştir. 
Şehrin etrafı ve sokaklar süngülü sS 

·erlerle çevrilm~tir. Suriyeli zabitW' 
· daresinde Suriyeden devşirilmiş birta• 
kım insanlar asker kıyafetine sokula• 
rak mütemadiyen Sancağa sevkolun· 
maktadır. 

Antakyada bu devşirme Suriyeli as· 
lccrlerin bin türlü bahanelerle yağma· 
1erliğe ve sarkıntılığa teşebbüs ettik• 
eri ve bu vaziyetin müthiş heyecan u· 
yandrrdığı anlaşılmaktadır. 

1 

Bunların insanlığa yakışmaz tecavü• 
leri devam etmektedir. Bu çirkin dU' 
rum kar.şısında mandacılar ve mahallf 
otoriteler seyirci kalmakta ve vaziyet• 
hakim olmak için her türlü tazyik "" 
şiddete başvurmaktadırlar. 

iki kişi konuşamaz 
Sokaklarda iki kişinin dahi beraber 

gezmesine ve konuşmasına müsaade c· 
dilmemektedir. Daha feci haberler vs 
tafsilat geleceği tahınin olwunaktadı!· 

Bu haberler Suri.yenin muhtelif ka1 
ıaklarından alınan haberlerı tarnanıell 
leyit etmektedir. · 

- Bayan Dillmen, acele yazılacak daha onu görmemek arzusu içinde ka- Bir namzet Halcbe sürüldü 
mektuplar var. LUtfen kağıt kalem a- bardı. Halep, 2 (Hususi) - Mendubun bi• 
lıp geliniz. Ekrem onun yüzüne böyle titre - Iafına mebusluğa namzetlığini koyaJ\ 

Ahmet Naıp dayak atıldıktan sonra fIIJ 
Onun amiı: seai altında vazife hissi miyen, kıpırdamıyan gözlerle bakar - lehe sürgün edilmiştir. 

üstün gelen Mualla hemen kamçılan- ken içinden geçen şeyleri anlıyormuş Halep, ı (Hususi) _ Sancakta Me-
mış gibi bc,ıliğini bulmuştu. Artık el- gibi ona doğru bir adım daha attı ve busan intihabatı esnasında müntebibi 
leri titremeden acele yazabiljyordu. birdenbire öfke ile titriyen ve ıslık ça- sanilerin köylerden kamyonlarla ve :rnii 

Yaza•: Muazzez T•hala Berkand Yalnız, yazdığı mektubu okuyarak lan bir &es genç kızın kulağında bo - sellah .kuvvetlerin nezareti altında cel· 
Birdenbire korkarak -:.:.-t • • t . bazı cümleleri değiştirmek için Ek - ğuluyormuş gibi söyledi: bi için nahiye müdürlerine doğrudall 

11'-"'erını aç ı ... ber vereyım mi} kl k k lbi d ak A k =-..ı k rk d b dogruv . M d .Neredeyim} Ne oluyorum} Gibiain _ . . . r~ ona ya aştı ca a urac mış . - rtı sİzoe o u an aşka bir ya emır veren en uptur. 

d t f b kt 
Dur Mehmet, biraz dınleneyım gıbı nefes alamwordıı. hıs yaratamıyorum d....mI mi? Benden Her ne bahasına o1ursa olsun 

en e ra ına a ı. de J ~o· H 2 (H 
U t 

·-· •. .. sonra haber verirsin. Soğuktan el - - Neden böyle bir düziye yanıma korkuyorsupuz .. En adi bir sokak a - ama, ususi) - Antakya kay• 
- yuyorsun eyzecıgun, u~mye - ı · d · makamı Abdülkadir intihabat esnasuı· 

ceksin . . . yatağına yatmaz mısın} eum .ondu. . gelip duruyor? Bir söylediği cümleyi damı gibi henden kaçıyorsunuz, be - da Antakya ve İskenderun Türklerinifl 
Hayır y Bakıkatte yorgun değıldi, fa.kat Ek- neden hemen değiftirip bozuyor? Ne- nimle yalnız kalmaktan çekiniyorsu - intihaba ış· tirft:ı-ı--=-~ --rla ve her n• 

- avrum uyumuyorum. enıl ·· ·· el - · d k.k d b '-ada fLel b Y '-- B k f cuı..ıc:ı:lll.L LOV Dalmış lacağım. Burası 
0 

kadar ra- I .. e yuz!uze g ecegı a ı ayı müın- en u .ııt. r ö ııt. i ugün? o&.ııa nuz. u adar se il ve adi bir adam bahasına olursa olsun temin etmek içi.ti 
hat ve sıcak ki . .. kun oldugu kadar uzaklaştırma)t isti- yazdırdığı mühim mektubun sonunu mıyım ben Mualla? her türlü tazyik tedbirlerini aldıraCS' 

_ Evet. halbuki dışarıaı fırtınadan yo,~u. . . getir~m!yor m_u) . . .. . Siz~ kar~ı ti ca~ımdan gelen son - ğını söylemiştir. 
yıkılıyoı:. Ağaçlarm çıtırd.aınaamı du _ . ~ır dakıka geçmeden kuvvetlı ve Elı hır makıne gıbı alelaccie kelime- suz hır saygile baglı olduğumu, size Humus, 2 {Hususi) _ Sancak 
muyor musun}. y sınırli bir el altımı& titreyen bir zil sesi Ieri istenografi ile yazarken kafası bir Allah gibi taptığımı bildiğiniz hal- mıntaka.sında yapılan hileli intihap ne-

- Duyuyorum Bedia: fakat bu ak- odayı k~pladı. . . . işinden ayrılıp karşısındaki sinirli a - de benden böyle kaçıyorsunuz. ticesinde kanuni hiç bir sıfatları 0Jını• 
~m her nedense fırtına beni korkut _ f 

1
Mualla korku ı~e .tıtreyerek yerınden damı takip ediyordu. İşte gene gözlerinizi dehşet bürü - yan şu zatler meb'us diye ilan edil· 

Y h k
- l - ıradı. Koşmak. ıstıyor, ayakları yü - O gidiyor, geliyor, söylüyor, susu- dü. Dün akşam da böyle büyük bir mişlerdir. 

muyor. arın avanın sa ın o acagını .. . ı.." 8 •• •• ,. • 

L - k _1 •• • d h • h r:uyemıyor, ~ı vucudune hakim ola- yor, birbirini tutmıyan sinirli nareket- korku ile benden kar.arak kendinizi fır- Kırıkhandan Paşa.bey zade M_ı.. ve lnyaz anar uzerın e ra at ya at r ,... 
.. - - . . . mıyordu. Ier yapıyordu tınanın karın ortasına atmıştınız Ben mut, lskenderundan Şeyh su··ıe<Tnıao 

yuruyec gımrzı umuyorum. . . . · .. '. · J ••• * Korkunç zıl scsı hır defa daha oda- Mühim bir cümlenin ortasında bir - kukremış fırtınalardan da daha mı Saaıi, Antakyadan Kuseyri Mustafa 11e 

Sabah , tramvayların intizamsızlığı n~n havasında ~n~adı .... ? zaman ke~- denOire austuğunu gören Mualla hay- korkuncum Mualla? Adalı Mehmet. 
yüzünden şirkete biraz geç gitti. He- d.ı.n~~ .. k~vvetlı hır elın ıterck onu yu· retle gözler.İlli ona çevirdiği vakit Ek- Genç kız şimdi ona bakamiyor., göz- 19 Saatlik Bir İçtima 
nüz mantosunu çıkarıp nefes almağa ruttugunu duydu. remin ta yanında durmuş, bulanık ve lerini önüne eğmif, bir rtıeY söyliyeme- Adana 2 (Hususi muhabirirniı" 
vakit bulmadan odacı içeriye girdi. Patronun fena günlerinden biri idi. kanlı gözlerle kendisine baktığını gö- den, bir hareket yapamadan bütün vü- den) - Vatani rüesası dün on dok11ı 

- Pa•roo üç defa. sizi aradı Bayan Kaşları çıtık, elleri cebinde, durmadan rerek korktu. O kadar korktu ki he - cudunun titrediğini duyuyordu. saat devam eden bir içtima yapmışlaf" 
Oalmcn •.. Kendisine sıeldiQ-ini?i h,, • ciolasıvordu. men her ,eyi orada b rakıp kaçm~k. bir 'Arkua nr) du. 
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i NAS L İDARE ETTİK? 
Yazan: İsmet Hullısi t ISET 

- Bayan bu güzel 90CUk resmi ki - dum. Oğlumun bütün eşyası dur uyo:rı 

Yazan: Eski Tanin Batmuharrirl Muhittin Birgen 

Çanakkale muharebeleri 
hangi şerait altında başladı 

Hükumet Boğazl;ırın düşmesi ihtimalini gözönüne almıştı, bu takdirde Payıtahb 
Eskişehire nakledecekti, müdafaaya oradan devam edecekti 

. 915 haziranının yirmi birinci veya ı 
Yırmi ikinci günü. Uzuntk<:;,JrÜ ve Ke
fandan gelerek Muarız körfezinin ke -
tıarından dolaşarak Bolayırdan geçip 
Celiboluya gelmiştik. Gazeteciler, e -
dipler, şairler, musikişinaslar ve r~ 
Bamlardan mürekkep bir kafile, Ça -
tıakkalcde Türlkün müdafaasını gör -
ltıeğe, oradan Türk milletine ilhamlar 
alrnıya gidiyoruz. itiraf ederim ki e • 
ğer Türk milleti ilhamını bu kafileden 
alrnıya muhtaç olsaydı bu müdafaayı 
l'apamazdı. Bereket versin ki o onu 
Qten almıştır, kendi ruhundan ve e -
~elden. 

Geceyi, geç vakit vardığımız Geli
holuda sefer halinde mola veren bir 
ihtiyat zabiti gibi geçirdik. Sabahleyin 
kalkınca Gcl$oluyu ve etrafını gezi
l'oruz. 

- işte bu.rası 
l'ıluldı. l,tc, şu 
ltıermi... 

son bombardımanda 
patlamıyan 38 lik 

Bize mihma.ndarlık eden zabitler 
&österiyorlar ve anlatıyorlar: 

- Bu Gelibolu yarımadasının düş· 
l\'\an tarafından bombardıman edile -
nıiyen hiç bir sahası yoktur. Doğru 
cndahtlara hedef teşkil etmiyen yerle
tc aşırma endahtları yapılır. Günün 
her hangi bir saatinde, ekseriya henüz 
tabah olduğu sıralarda ya bir balon 
Yükselir, yahut bir tayyare dolaşır, 
iernilcrin topçularına işaret verir, on
lar da bombardımana başlarlar. O gün 
neresi ak.ıJlarma esmişse, nereden şüp
heleri varsa orası ateş altına alınır. 
Mühimmatı esirgemdk fikri ne kadar 
israfa muhalif değilse o kadar mermi 
~tılır, sonra <forur. O sıralarda bom -
bardıman sahasındakiler, ya inlere, 
Yahut ölü zaviyelere sığınırlar. Çünkü 

1915 de Gelibolu sahilleri 

mt•mesi üzedne bu defa Boğaza hem yenin uzun müddet harbe devam ede
denizden, hem de karadan hücum et - bilmesi imkansız olduğunu bilmiyor 
tiler. Yani, evvelemirde karaya as- da değildik. Kömürsüz, mühimmntsız, 
ker çıkarıp Gelibolu yarımada.sının ha- fabrikasız, malzemesiz harp nasıl ya
kim tepelerin.i tuttuktan eonra Bo - pılabilir~ O tarihte bunların hepsi f, _ 
ğazdaki müdafaa kuvvetlerimizin yu- tanbula bağlıydı. 
~alarmı bozacak~ar: ondan sonra Bo - Hükumet bunu bildiği için Çanak. 
gazın sularına hakım olacaklardı. kalenin müdafaasına da 0 derecede 

işte. bu plan Gelibolu yanmadasın- ehemmiyet verdi. Fakat hu müdafaaya 
da aylarca devam eden bir boğuşma- 1 asıl ehemmiyet verenler Türk çocuk -
nın esasını teşkil etti. Eğer Türkiye larıydı. Çünkü tarihin i8tikametlerini, 
Boğazları müdafaa edemeseydi, hem sade biz Türkler için değil, diğer bir 
harp uzun müddet devam etmez, hem sürü milletler için de değiştiren bu 
de değil Osmanlı imparatorluğu, hat- müdafaayı Türk., aırf kendi şuurile 
ta bugünkü Türkiye dahi siyasi coğ • yapmış ve tam manasile gayri müm • 
rafyadan silinir giderdi. Türk tarihini künü mümkün kılmıştır. 
kurtarmak için Boğazları müdafaa et-
ti ve muvaffak oldu. Geliboludan Elmalı Karargahma 
Düşman, Boğazların kara kıınmla -

tnermiler ancak oralara yetişemez • 'k' t ı..._ L· d ve muhtelı'f 
l ı . rına ı ı aranan ooır en 
er. şte şu gördüğünüz ,J8 santimet - kt l d '-' h t L ·~· 

Gelibolu bir harp sahne~ değildir. 
Orası ancak bir menzil noktasıdır. Biz 
de ileriye, fon Zandersin Elmalıdaki 1

. no a ar an o zamanK.ı arp ex.nıgı-

re ık mermi Küvin Elizabet dritnotu - · n .. ._ 1 t 1 1 h l 
nın e muıu:.ınme vası a ar a azır a-

nun attığı mermilerdendir. Nasıls.a dığı gayet seri ve ,aşırtmacalı bir ih _ karargahına gideceğiz. Sanki biz gez-
J>atlamamı' ve buraya kocaman hır raç ameliyesi yaptı. En k. kuvvetle meğe giden bir kafileyiz, faytonlara 
kuyu açarak içine böylece kendiliğin- '"ki d'w · .. 't çoh.. k ı kurulduk ve yola düzüldük. İçimiz. 
d yu en ıgı ve en musaı ucum no -

en kıçüstü oturmuştur. t la ak t . tm' ld w A dekilerin hepsi de harp sahnesini ba -
ası o r ayın e ı~ o ugu na -

Biz bakıyoruz. Bu cesamette mcr- f t r da l\" t f K l B . zan fotoğraflar, hazan da haritalar ü-. . . . . . . .. ar a ar , 'JUS a a ema eyın o . .. .. . 
ltııyı, şımdıye kadar ışıttik, fakat gor· m şh "d h I ·ı h.. w zerınde gormuş ınsanlar.. Bunun e ur mu a a esı c ucumun mag -
ltıedik. Bizim gibi, zabitler de o tari- l'"p d'l . .. . b 'h k için bir hücum, yani bir bombardıman h u e ı mesı uzerıne u ı raç uvvc -
~ kadar görmemişlerdi. Onunla üç tinin planı hoşa gitti. Fakat, Türk veya bir tayyare hücumu halinde ne-

itin evvel teşerrüf etmişler. müdafaası karşısında mağlup olmayı le: yapmamız icap ~dece~ini anla~a:alc 
1 b ·ı d. J k b I d · 'k.i b.. "k d 1 ~ıze tdhaffuz der!'! verıyorlar. Öğ -- şte, u mermı er, ıye an atı - a u e emıyen ı uyu ev et, za - . .. b' . 

" ) d b. d · d" "ki · t h dd' 1 edilk · 1 renmesi kolay tatbıkı guç ır ı~ olsa ıor ar, ara a ır enızc uştu .... erı za- ıure son a ıne gem çe ışga et- ' (Arku 
illan minare boyunca su çıkarırlar... tikleri toprakları tahliye etmediler ve gerek. 1 var) 
Bu manzara hoştur, biz onu şu sa - bunun üzerine küçük Gelibolu yarım- - · · · · · · · ~- · · · 
hildeki keskin kayalıkların dibinden adasının dar sahasında Türkle lngiliz
acyrederiz. ler ve Fransızlar arasında aylarca de -

Bizimkiler bu işleri gayet tabii ola- vam eden bir boğuşma başladı. 

raıt anlatıyc:lar. San:IJ<i mermilerin Boğazlar duşmuş olsaydı ! 
düşüşünü sanki bir sirkte numara sey
tederlermiş gibi görmeğe başlamışlar. 
Harp ve mermi ile artık kardeş olmuş-
lar! · 

ilk taarruzlar 

Anafarta gününde ccte~ebbüs» ü 
tam zamanında ve tam yerinde ele 
almış olan Mustafa Kemal müdaha -
lesi olmasaydı, Boğazların düşmesi 

çok muhtemeldi ve hükumet te, bü -
Bizlerin Türldyenin hiçbir suretle tam tün ümitlerine rağmen, Boğazların 

hakim olamadığı imparatorluk hudut- düşmesini hesaba katmıştı. Eğer Bo -
larından taşarak bir taraftan Mısıra, ğazlar düşmüş bulunsaydı hükumet, 
Öte taraftan Kafkasyaya doğru fütu- merkezini Eskişehire naklederek mü
hat yapmıya kalkmasına mukabil, in- dafaada devam edecekti. Muvaffak o
gilizlerl~ Fransızlar da doğrudan doğ- labilir miydi~ Yani müdafaa uzun 
tuya imparatorluğun kalbine hücum müddet devam edebilir miydi~ Son • 
etmekle ve kendilerile Rusya arasında raki vukuat gösterdi ki huna imkan 
Pürüzsüz bir yol açm1ya karar verdi - yoktu. Bununla beraber sebat ve mü
ler. Bereket versin ki onların bu ta • dafaa devam edecekti. Hatta biz Mit
l<lvvurlarını bizimkiler vak tile sez - hat Şükrü Beyle konuşmuş, Tanini Es
diklerinden lazım gelen müdafaa h4 - kişehirde neşretmeğe karar vermiştik. 
.ıırhklarını yapmışlardı. l\'lartın ipti - Hatta, ben vazifede serbest olabilmek 
dalarında Boğa7!ı denizden zorlamc& için ailemi Eski~ehire yollamıştım. Fa
li~ere yapılan jlk taarruzun netice ver-. kat, Boğazlar düşmÜf olsaydı Tür ki-

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 
Zaafı umumi kansızlık Ye kemik 

hastahklanna ıifai tesirleri çok
tur. Çocuklar, gençler, genç kız
lar ve ihtiyarlar her ya~ta isti
mal edebilirler. 

min? du. Hatta yatağı bile bozulmamışu 

- Oğlumun! Bebeği, öteki oyuncaklan hep o<lasın · 
- Demek sizin oğlunuz var.. da idı. Ben odasında saatlerce o.ttrur. 
- Yirmi iki sene evvel vardı, fakat Bazan çocuum odada imiş gib. onunla 

şimdi! Jrnnuşur. Bazan da eşyasını alır koklar 
- Öldü mü? koklardım. Yinnı s~ne böyle g1.ç ı. 
- Bi1ımem ki.. - Ogjunuz ~lmedL 
- Anlıyamadun. - Kım bilir, belki de geldi.. Bu çol: 
- Yimıi iki sene evve! o daha he~üz garip bir hadise idı. Geçen kış· ı. Biı 

üç yaşında idi. Bir gün hizmetçi ıle gece hava epey soğuktu. Boo oJlumuJ 
ibinftkte s~ağa çıkmışlardı. Hizmetçi odasında oturmuş dikiş diki~oıdurn 

• eve yalnız döndü, çocuğumu kaybet - Kapının çal\ndığını duydum. BiraJ 
~ti. sonra hi.zmetçı kapıya geldi. cS zı ka • 

- Ne diyonsunuz? pıdan istiyorları> dedi. Kim islı~ or eli 
- Evet, çocuğumu kaybetmişti. ye sormadan aşağı indim. Kapıda bil 
Deli gibi sokağa fırladım. Karakol - genç erkek duruyordu.. Ne i:s. •diğiu 

lara gittim. Her tarafta aradım, arat - sordum: 
tım .. Fa:kat nafile.. Çocuğumu görm - Ben, dedi. Bayla görüşmek iste:o 
yoktu. Akşam babası, ölen kocam g~l - diın .. 
di. Vak'ayı duyar duymaz çok üzüld~. - Ben:ın kocam çoktan ölöü. Evi 
Bütün gece aradı. Bu civarda eskiden- mıiule erkek yok! 
beri oturanlar bilirler. Kocam adeta - Affediniz ö).ÇO~yse .. 
biır çılgına dönmüştü. Her kapıyı b:r - Ne istiyoııdunuz söyleyiniz? 
kaç kere çalıyor. Allah rızası için ço - - Buralarda bir işim vardı, gündüı 
~uğu gördünüzse gelmiştim; gecilo 
söyleyin diye yal- Yarmki nushamızdı : tim son tren git~ 
varıyordu. Şehre dönecel 

Ben ne yapa - D •• } vasita olmadıf.~ 
bil'irdim. Oğlu - UŞell er••• gibi bi'r otel d4 
mun yatağınm yok . Llıa'ettayiıı 
başucunda otur - Yazan: Peride Celal bir kapı caıarı°' 
mu~tum. Bir gün beni misaf.r eden 
evvel ona ald1 - -- ler ... diyordun1. 
ğım ufak bir bebek yatağın içinde yü- Bir an düşündüm .. Oğlum yeıind• 
zü koyun yatıyordu. bir gençti. Bir gece evimde misafir e ı 
Başımı oğlwnun yastığına koyuyor, debilirdim. Yüzüne dıkkatli b:ıktını.ı 

~ğlıyQr, ağlıyordum.. Bu yüz bana yabancı değildi. 
Kocnm. zavallı koca!Il oğlumun kay- - Bi7.de kalabi:!irsiniz, dediM, be ~ 

bokluğundan bir ay sonra öldü. O ne nim oğlum yerindesiniz .. 
iyi bir insand1, ölümüne ne sebep o - J - Te. ekkür ederim bayan, çok te 
lurdu; üzüntü! Bir ay içinde:- öyle çök- şekkür ederim, fakat sizi rahat..,ıı. et 
muştü ki ölümünü sanki kendı hazır - meyi hıç istemiyorum .. 
lrmıştı. Ve g'itti. Bu kimdı biliyor mu unuı1 

Ben, of .. Yaşadım işte; çocuğumun Bu ben:m oğlumdu. Çünkü ben nu ta• 
kaybolmasına, kocamın ölmesine ta - nımıştım .. Babasına benZEmiyoı <lu, .ba1 
hammül e.rnış, yacamıştım .. Bir ilmi- na hayır .. Fakat şu resim yok mLI? Işu 
dim vardı. Çocuğum ölmediyse dıyor- onun ayniydi, oğlumdu, oğlum bir ge
dum; bir gün olup gelecek. Hani hep o ce misafır olmak için evime g lıniştiı 

hep o üç yaşındaki halile gözümün ö - Ve kalmadan gitti. Bir daha da om/ 
nilne ge~ivordu. Öyle gelecek diyor - göremethm. 

(_~hisarlar u. Müdürlüğünden: 
15.000 Kilo toz ıipra makine kolası. 
25.000 » )) » paket kolası. 

1. - Yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme fartnamesi 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il. - Pazarlık 10/Xll/1936 tarihine rastlıyan Pertembe günü saat 15 de 
Kabatatta Levazım ve Mübayaat tubesindeki Alım komisyonunda yapıla
caktır. 

111. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ı;ubeden alınabilir 
iV. - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3104) 

Elektrik Münakasa İlanı 
Niide belediye riyasetinden: 
1 - Niğde tehrinin nafia vekalet inden musaddak elektrik projesi mu

cibince yapılacak olan elektrik tesisatı 1/11 /936 tarihinden iti • 
baren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile müna~ya konulmut
tur. 

2 - Münakasa 15/12/936 tarihinde salı günü ıaat 15 de Niğde bele
diye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tesisat üç kısma aynlmıttır. 
A - Santıral binası 2 muhavvile binası; yer altı kablosu için tuğ. 

la, kum, ve direk diplerine konulacak taşdan ibaret olup 
heyeti mecmuasının bedeli keı;fi (6420) lira olup o/0 7,5 t. 
minat akçesi ( 481) liradır. 

B - 303 adet ağaç direk bedeli ketfi 1415 lira olup % 7,5 temi· 
nat akçası 107 liradır. 

C - 150 beygirlik buhar lokomobili alternatör, tablo, aantıral 
muhavvileai, santıralm· dijer teferruab, santıral binası ile 
!ebeke arasındaki kablo çıkıt tertibatı, yeraltı kablosu ve i1d 
adet muhavvile merkezi techizatı ve febekeden ibaret olup 
rnezkiir tesisabn Mersin gümrüğünden Niğdede santıral ye
rine kadar nakliyesi de dahil olmak üzere bedeli keıtfl 
(37974) lira olup o/o 1,5 teminat akçası 2848 liradır. 
Bu üç kısım tesisat ayrı ayrı münakasaya konulmu,tur, 
Her üçüne birden talip.olanların da teklifleri kabul edilir. 

4 - Bu ite ait evrak tunlardır: Proje ve teferruah, fenni şartname, ke
tifnameler, eksiltme fArlnamesi, mukavelename nümunesi. Talip 
olanlar bu evrakı Niğde belediyesinden lstanbulda Taksimde istik
lal apartımanında elektrik mühendisi Hasan Haletten; ve Ankara
da Şehremaneti hey'cti fenniye müdür muavini mühendis Asım
dan alabilirler. 

5 - Muvakkat teminat o/o 1,5 olup kanun mucibince bu teminat ve 

6 

teklif mektubu ihale saatinden bir saat evvel belediye riyasetine 
tevdi edilmit bulunacaktır. 
Münaka'a 2490 No:lu kanuna göre yapılacaktır. Talip oh•ılarm 
bu kanun mucibince ve eksiltme •artnamesinde t<ılep edilen bilu -
mum vesaikla birlikte o gün münal<asada hazır bulunmaları ilan 
olunur. 
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Prenses Emma Cemilin nezaret altında bulunan bir 
esirden başka birşey olmadığını unutmuş gibi görü
nüyordu, karşısındakine o tarzda muamele ediyordu 
- Cemil 1 !.. Cemil 1.. Tuhaf şey .. Cemilin kalbindeki kanlar, tamamile 

SON POSTA 

- --------

RADYO 
Bugünkü Program 

3 Kfmunevvel 936 
İSTANBUL 

Öğle nı-şriyatı: 

12,30: PlA.kla Türk muslklsl, 12,50: Hava. 
dls, 13,05: PlAkla hatif muzik. 13.25: Muh
telif plak neşriyatı. 

Akşam nt!}riyatı: 

18,30 PlAkla dans musikisi: 19,30 Konfe-

bu, ne uyku? .. Cemili .. beynine hücum etti. Boğazında dü • rans: Doktor Hüseyin Kenan tarafından: 

ğümlenen kelimelerle, adeta hıçkırır 20,00 Rlfat ve arkadaşları tarafından Türk 
gibi: !llusikisi ve halk şarkıları: 20,30 Safiye ve 

Cemil, derinden geliyormuş gibi ku
laklarında akseden bu sese inanmamış; 
gördüğü tatlı rüyayı bozmamak ıçın 
gözlerini açmamıştı. Fakat, alnında tin?. 

_ Emma ı.. Buna, nasıl cesaret et- arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları: 21,00 Orkestra: 22,00 Plô.kla 

yumuşak bir el dolaşmaya başlar baş- Dedi. 
lamaz, derhal yerinden fırlamıştı. Emma, pervasızlığını gösteren bir 

- Ah, Emma .. sen misin?.. omuz silki-?i ile mukabele etti: 

sololar: 22,30 Ajans ve borsa haberleri. 
BU KREŞ 

16: Hafif müzik, 18,20: Plak neşriyatı, 

18,55: Konser, 19,15: Senfoni konser, 21,05: 

- Kuzum .. bu, ne uykusu?. - Cesaret edemiyecek ne var?.. Plftk n~rlyatı, 21,45: Haberler. 
- Biraz rahatsızım. - Daha ne olsun?. Gecenin bu vak- • BUDA.PEŞTE 
- Neyin var?. tinde .. yabancı bir adamla .. böyle ya-
- Zannederim, midemi bozdum. payalnız bir daire içinde... Bu kız, 
- Ah .. bilirim halamın tabiatını. sanki bunları söylemez mi, dersin?. 

19,30: Traviyata operası, 22,35 : Çiğan or -
lkestrası, 23,15: Dan& havaları , 24,05: Ha -
herler. 

PRAG 
Misafirlerine ikramda o kadar müba • E, daha iyi ya, dostum. Biliyor -

16.10: Orkestra, fartııar, 19,25: Halk ko -
Jeğa gösterir ki ... Onları günlerce mi- sun ki, ben de bunu istiyorum ... Ya- medisi, 20,55: Gitar havaları, 21,30: Tiyat -
de fesadına ugy ratır ... Maamafih, seni rın sana, muhabbctnameler gönderece- ro, 22,15: Plak neşriyatı. 
tebrik ederim. Halamın üzerinde çok ğim. Bunlar hep, Maşanın elinden ge- VİYANA 
hoş bir tesir bırakmışsın. Bu tesir, çok. çecek. 17,30: Soprano, 17.50: Muhtelif havalar, 
işimize yarayacak. Belki de, günün bi- - Muhaıbbetnameler mi?.. 111,30: vnrşovadan nalcil, 21: Tiyatro, 22,40: 

rinde Moskovaya gelmene sebep ola- - Evet. Öyle muhahbetnameler ki; Operadan nakil. 
cak. onların arasında, işlerimize dair de bir VARŞOVA 

- Ne münasebet~. çok şeyler bulacaksın. 17,15: Kuartet, 19,30: Şarkıl'lr ve dans ha-
- Azizim!.. O münasebetin ne ola- - E.. Maşa hunları anlamıyacak vaları, 21,15: Konser, 22,15: Hafif orkestra. 

cağını bugünden kestiremem. Fakat mı~. 23: Dans plflkları. 
N b 5 fr Yarınki preı:ranı 

bana öyle geliyor ki; ~öylece beş on - e münase et?.. ana, şi e ve-
" f Birlncikinun 916 

g ün seni Mosko,;aya getirtebilsek çok receğim. iSTANBUL 
faydalı işler görülebilecek. Cemil, dayanf!madı. Emmanın elle- ötıe neşriyatı : 

Cemil doğruldu. Hayretle Prenses rini kavradı. Derin bir takdir ve rnef- 12.so: Plakla Türk ınustklsl. 12.50: Hava

Emınanın yüzüne bakıyordu. Bu hay- tuniyetle onun yüzüne bakarak: dls. 13.05: PUl.kla h:ıtir miizlk. 13 25: Muhte· 
ret ini saklayamıyarak sordu: - Yaşa, Emma .. sen; millet ve ur pllk neşriyatı. 

- Emma !.. Öyle anlıyorum ki, daha memldket aşkının bir timsalisin. Akşam nı-ı;riyatı : 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Spor müsa lı;ıla benim vaziyetimi takdir edemi - Diye bağırdı. 

yorsun. Şurada, nezaret altında, bir Emma, o.muzlarını silkti. Sözlerine habelerl: Esref Şefik tarafından, 20: Saz 
esir olduğumu unutuyorsun. Ben; kor- devam etti: heyeti, 20,30: Vedia Rıza ve arkadaşları ta -
ku denilen şeyi bütün öm;ünde bir ke- - Dün gece, uyku uyumadım. Mü- ıafından Türk musikisi ve halk şarkılan, 21: 

Orkestra, 22: Plakla sololar, 22.30: Ajans ha
re bile hissetmemiş bir adamım. Fakat, kemmel bir şifre hazırladım. Şimdi bu-

berlerı. 
senin körükörüne atıldığın işlerden kor· nu, sana bırakacağım. Sonra .. Mosko-
kuyorum ... Bir sual soracağım. Fakat vadan ~ana bir kaç şişe kolonya yolla
rica ederim, hislerinle değil; muhake- yacağım. Dikkat et. Bunların içinde 
menle cevap ver. Bu işleri hangi hadde {Zambak) etiketi olan, hususi bir ma
kadar takip edeceksin).. yidir ... Sana göndereceğim mektuplar, 

Emma, bir kahkaha bastı. Kollarını tamamile aşıkane mahiyette ve sade
gererek yumruklarını karyolaya daya- ce kağıdın bir tarafında yazılmıf ola
dı. Nefesi Cemilin nefesine karışa - caktır. Bu mektupların aşıkane kısmı
cak kadar -başını onun başına yakla, • na, güler geçerain. Sonra, o zambak 
tırdı. Cemilin gözlerinin içine bakarak: kolonyasından bir tabağa dökerek 

- Ölüme kadar. mektuhu banyo edersin. O zaman ters 
Diye bağırdı . tarafındaki şifre meydana çıkar ... An-

itizar 
«Dört ile Yedi ara.;;ında• romanı

mız bugün konulamamıştır. Öziir di
ler, bu halin bir daha tekerrür etme
mesine çalışacağımızı bildirıriz. 

r 
Nöbelt~i 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler şunlardır: Cemil, parmaklarile Emmanın ağ - !aşıldı mı, dostum). 

zını kapadı. Başile dışarıyı işaret ede- - Hayretler içindeyim, Emma. İstanbul cihetindekiler: 
rek : _ Olabilir, a .. görüyorsun ya, Ce- Aksarnydıı: (Şeref). Ale.:udnrda: <Eşref 

Y 
·ı G · b ;_ · d l Nc~et). Bakırköyfınde: (Merkeı:). Beyn-- avaş, Emma .. Maşanın bir ha- mı ?.. ecenın u vaıdın e .. yapaya -

l · d zıtta: (As:ıdor Vahramı. Eıninönünde: 
fiye olduğunu unutuyorsun. nız bir dairede .. senin gibi, göz erın en 

M 
CA. Mlnasyanı . Fenerde: (Hüsameddin). 

Diye mırıldandı ... Emma, elı'nı· gece aşk kıvılcımlan saçılan .. hatta, a -. Karagümrükte: (Kemali. Küçükp:ızar -
dolabının üzerine uzattı. Orada duran dam La kontes Nerimanof hazretleri 
anahtarı alıp gösterdi: gibi, müşkülpesent bir kadının takdi-

da: (Necati). Samatya K'>Caınustafapa -
şada: (Rıdvan). Şehremininde: (A. 1 

Hn.mdi). Şehzade başında: (A.,nfı. - Maşayı, mükemmel bir yalanla rini kazanan Cemil Beyi pervasızca 
ı>avdım. Kapıyı da içeriden kilitleyerek ziyaretim .. bu kadar fedakarlığa de - Beyoğlu cihetindekiler: 
an.ah tarını yanıma aldım. Şu anda ko- ğer ~eymi~; değil mi? Galatnda: <İsmeti. Hasköyde: CNislm 
nuştuklarımızı, Allahtan başka hiç - Emma !.. Yükseliyorsun .. gözle- Aseo). Kasımp:ışada: CMueyyetl. Mer -
kimse işitemez. rimin önünde, bir harika.. herkesin kez nahiyede: (Kanziık, Baronnkyan, 

f k. d b' hl"k b·ı k. d h İtimat). Şişlide: <Necdet>. Taksimde: Diye cevap verdi. ev ın e ır ma u .. ı mem ı, a a 

[ ir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

ne diyeyim .. adeta, bir mabUt gibi yük-
1 seliyorsun. 

Emma; Ç<tpkın, şuh, pervasız bir 
kahkaha bastı. Perşembe 

---JJlektep talebelerine 
Öğiidler 
Defterlerinizin, kitaplarınızın sahl!ele • 
rlnın rengi goz hıfzıssıhhası noktai na -
zarından çok ehemmiyetlidir. Sahlfele -
rln rengi beyaz ve yahut sarı olmalıdır. 
Uzun tetkiklerden anlaşılmıştır ki gbz 

• 
hıfzıssıhhasına en uygun gelen renk 
bunlardır. Bunlar·n haricinde yeşil, ma
vi. n•or, kırmızı gibi renkler iyi değildir. 

Kullanacağınız mıırekkepler de mutlaka 
s 'ı ve yahut koyu renkli mor olmalı -
dır Yeşil mlıı· '· ·cp ve yahut kırmızı 

m·u· "'kep göz için o kadar muvafık de -
(;Ildır Kô./Jıtlar p:ırl!lk olmamalıdır. Mut
hı :a mat olmalıdır. 

- Aman dostum, dikkat et. Sen de 
benimle beraber yükselmeye bak. E -
ğer arada mesafe bırakırsan; böyle 
şimdiki gibi tatlı tatlı konuşamayız. 

j - Oh, bunu ne kadar istiyorum. 
, Seninle aramızda mesafe değil; hatta 
en küçük bir fasıla bile bırnkmdmak 

1 için, birleşmek .. kalben, hissen, ruhan 

1 
birleşmek· istiyorum .... Fakat, ser.de 
öyle garip bir hal var kı ... 

1 Emma, pervasızlığın son haddine 
vardı. Alaylı bir kahkaha attı. Evvela; 
Cemilin çenesini, ateşler gibi yanan 

1 avuçlarile okşadı. Sonra, parmaklarını 
Cemilin kıvırcık saçları arasına soka
r<Vk, karıştırmaya başladı: 

- Aziz dostum!.. Bu şairane fikir
lerini ve sözlerini, hiç israf etme. Bu
gün bunları ne dinleyecek ve ne de ---· ı ?u notları l<esip ııeklayınız, ya . anlıyacak vaziyette değilim... Maa -

~ • !-lir albüme ya.,ı,tınp kollekıiyon m.:ıf.h, tavsiye ederim; bunları unut
v · z. S ltın•ı manmızda bu notlar 

1 

ma. Hatta istersen bir tarafa kaydet. 
.._b_i~-~k-to_r_g_i_b_i_· ~J_a_d_ın_•z_•~Y_e_t_:,_eb_i_ı~_._, (Arkası var) 

((Taksim). 
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Birincikinun 

istanbul DördUncÜ icra Memurluğunda ' 
Emlak ve Eytam Bankaıı Türk Anonim Şirketine Birinci derce 

sırada İpotek olup tamamına 148.368,00 yüz kırk sekiz bin üç yüz 
mı§ sekiz lira kıymet takdir edilmit olan ·Büyükadada Me§rutiyet 
ballesi eski Macar yeni 23 Nisan caddesinde eski 64 yeni 58 -
62/1 - 60 - 66 eıki 99 yeni 83 -85 - 87 eski 79 - 81 - 61 - 81 ye 
8 - 1 O numaralı Yat Klübü binası ve müştemilatı • 

1 - Bodrum katı zemini çimento bir koridor üzerine sabit r 

bir depo sıcak ıu tesisatı kazan dairesi, bahçeye çıkılacak bir i 
bir transför motör, arkada içiçe sabit raflı üç depo frigorifik 
ire çimento dolap ve diier bir depo diğer tarafa giden koridor 
rine kömürlük ve sarnıç ve koridorda tulumba mahalli ve de • 

hetine giden bir dehliz üzeri kem erli ve zemini toprak iki ıöz 
mürlük ve deniz tarafına çıkan dehlizin kapısı vardır. Tulani 
dorun devamı olan zemin kahna çıkılan ortada mozayik merdi 
sağda bir buz odaaı ve makinıe dairesi olan kiler ahıap üzerine aa 
çinko raflı dolaplı bulatıkhane vezemini karosiman ortada bü 
bir yemek sobaıı ve iki ııkara soba ve sabit bakır kazan ve d~ 
soba ve mozayik ahfap sabit raf ve tezgah ve bula§ık teknesi var 

Bodrum ile çatı bir kat itibar olunarak dört kat üzerinden beaap ya 
mı§tır. 

2 - Zemin katı: Sokak cepheıindeki demir kapıdan girilen 
ni mozayik bir taılık sağda merdi ven altında ah§ap telefon odaıı 
birinci kata çıkılan mozayik merdiven karııda zemini mozayik ta1 
nı karton piyer ve duvarda aabit askı demirlerle merbut YestİJ 

solda camekanlı bir kapıdan giril en zemini parke kıraat salonu 
zemini parke içiçe geçilen büyük dans salonu olup tavan kirif 
kornitleri karton piyerdir. Salondan bahçeye genit camlı kapd 
çıkılır büyük danı ıalonundan ve kıtlık yemek salonundan seçil 
deniz cihetinde zemini mozayik ~t rafı camekanlı üıtü iskeleli d 
çatılı ve bakkal tavanlı yazlık yemek salonu, sağdaki zemini mo 
yik koridor üzerine zemini parke duvar ve tavan karton piyer 0)1 

odası, ve koridor ve bu odadan geçilen zemini parke ortadan caı 
lı bir paravana ile ayrılmıı mevsimlik kıtlık yemek salonu olup 

kasındaki yazlık yemek •alonuna müteaddit kapıları vardır. K 
dorun nihayetinde zemini parke bahçeye methali olan müdüri 
odası vardır. Yemek salonu karşııında zemini karosiman sabit d 
laplı ahıap bölmeli ve zemini mozayik fayans lavabolu iki ofu 
zemini karosiman camlı kapıdan girilen zemini ve duvar faya 
kaplı iki göz hela iki rezervuvar ve iki pisuvar iki camlı dolap ve du 
ları fayans olan iki fayans lavabolu tuvalet mahalli asma kata 
lan mozayik servis merdivenli ve yukarıda yazılan evsafta ve b 
dınlara mahsus diğer bir tuvalet mahalli vardır. 

3 - Aıma kat: Bu kata umumiıervis merdivenlerinden 
Zemini karosiman tatlık ve koridordur. Bu katın odaları 
döşelidir. İçiçe geçilen iki odadır. Burada zemini karoıiman duv 
fayanı ve lavabolu ve emaye banyolu etrafı demir çerçeveli Te 
deli banyo mahalli vardır. Bu katta koridor üzerinde sokak cep 
sinde ve alttaki iki ıalon araıında olmak üzere altı oda vardır. Ba 

çe cephesindeki büyük danı ve kıtlık yemek salonlarının taTam 
ma kat tavanı seviyesinde olduğundan bu kısımların üzerinde b 
tabi ba~kaca taksimat yoktur. Koridor üzerindeki her odada birer f 
yans lavabo ve birer ayna vardır. Servis ve umumi merdiven aru 
da zemin kattaki halanın ayni evsafta olmak üzere erkeklere ma~ 
sus tuvalet mahalli Tardır. Servis mahallinin zemini karoıiman d 
_.-ı fayans kaplı alafranga fayans halalar vardır. Bu katm hariceı 

bahçe cephesi etrafı demir parmaklık ve korkuluklu birer balk 
olup pencereleri panjorludur. Birinci kat: Mozayik merdivenle 
lan bu katta merdiven batı ve koridorun zemini. mozayiktir. Odala 
zemini Linoleomdur. Bu katta on dokuz oda vardır. Bunlardan o 

üç tanesinin içinde birer fayans lavabo ve birer ayna vardır. G 
kalan altı odada ise zemini mozayik sabit dolap ve emaye banyo .: 
fayans lavabo ve dut tertibatını havidir. Bazı odalardan biribiri 
geçilen ara kapıları mevcuttur. Bukatta biri karoıiman duvarı fa 
yans lavabo alafranga hali rezen·uvar ve lavaj otoman emaye bany 
dairesi ve zemini karo mozayik duvar fayans dut tertibatlı emaye ba 
yolu olan iki banyo dairesi ve zemini karo mozayik emaye lanb 
ofis mahalli ve diğer bir camlı bir mahal içinde alafranga hail fa 
yans lavabo ve emaye banyo daireleri koridor aralığında alafr 
bir hala ve küçük bir fayans lavabo olup diğer kıımında iki merd 
ven arasında zemin katındakinin ayni evsafta bir hala mevcuttur. 

Çatı katı: Bu kata aerviı merdivenlerile çıkılır koridorların zem· 
ni Linoleom döıelidir. Bu katta 23 oda olup bunlardan 19 tanesini 
tavanı yamık bazılarının da fayans lavabo ve sabit olup dolap vardır. 
ri kal:ın dört odanın tavanı düzdür. Birinin zemini mozayik emay 
banyo ve alafranga halası ol.ın diğerinin zemini ahşap çinko dötell 
emaye banyo olan iki banyo mahalli ve zemini mozayik duvan fa 
yans kaplı alafranga hali ve bir çatı altı ve odaların bazılarında k 
za çatı altları vardır. Bina tamam kargirdir. Hariçten piyer artifiıi~ 

yel olup bahçe etrafında birinci katta gcnit bir tarası ve dört cephe., 
de balkonlu taraılar vardır. Haricen piyer artifisiyel olup bahçe ta~ 
rafında birinci katta geni§ bir tarası ve dört cephede balkonlu tara 
ları vardır. Çatı köıelerinde kuleJe,rin üstü eternit aydmlık mahall 
rinin üstünde rubroit diğer aksanı keremit örtülüdür. Elektrik su v 
kalorifer tesisatı vardır. Tam konforü haizdir. Bina sağlam ve metin 
olup mevkien manzarası çok güzeldir. Dahili aksam yağlı boya ve du · 
varlar tutkallı badanalıdır. 

Bahçe ve mü,temilib: Binanın deniz cihetinde bina zemini seviyesin 
deki set beton arme dö,eme ve üstü çimento sıvalı önü korkulukludUJ'. Bu 
dö,emenin alt kısmı bu zeminden a,ağı diğer setten sathı mail olan mahal
de üstü kemerli bir koridor olup üstü tuğla ayaklar üzerine müıtenit ara.
ları demir parmaklıklıdır. Buraları bir depo ve hali ve binanın bodrum 
katına giderken bir dehliz vardır. Bu settin ön kısmı istinat divarh ve önü 
tamamen demir parmaklık korkulukludur. Binanın sokak cephesi demir par~ 

(Devamı 11 inci sayfada ) 
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3 Birincikinun 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
( Baştarafı 1 O uncu sayfada] · 

'-klık korkuluklu bahçe kısmen tarhlara ayrılmıt olup çam palmiye gibi 
'İaç]ar mevcuttur. Bahçenin ortasında sarı kötkler (klüp bina11) ortasında 
'ttafı mermer fıskıyeli olan havuz olup muhtelif mahallerde mermer heykel
'- vardır. Ön tarafdaki bahçenin zemini kısmen çimento önü demir par -
'-klıklı yazlık mahal ve abpp kameriye olup bu kıımm methali ~anın 
"tında demir k2p hd:r. ikinci set: Demir parmaklık korkuluklu merdivenle 
~. Yazlık büfe. Zemini ahtap raf ve tezgahlı ve maltız ocaklı filtre teai
'-tı ve bulatıkhanesi vardır. Büfenin yanlarından qağıya mütenazır mer
~enle inilir. Büfenin zemir.i ikinci set olup ferbeton olarak altı açık ko
'°'1lar üz.erine mebni..ir. Birinci set, ikinci set arasındaki sathı mailde bir 

Wc yetit mit çam ağaçları ve istinat du-.·arlan vardır. Deniz kö~: Etra~ı 
.... osiman bir koridor, ahpp korkuluklu olup üstü binanın aaçagını ~~il 
'der alt kısmı kirgir üstü aıı.ap iki katlıdır. AhtaP kısım: Kapıdan gırınce 
"icla küçük bir kap·cı odıısı ve sağda zemini çimento ~e fayans lavabo. ve 
"-franga hela rezcrvuvar ve emaye banyo ve tennosıfonlu banyo daıre
ti olup ortada genit bir salon zemini shtap üzerine linoleom dötelidir. Du
'- ve tavanları kale~kar olup ortada geni' bir salon üzerine zemini ah-
9'p üzerine linoleom döşeli ~ir. Duvar ve tavanları kalemkar olup pence
~i pancurludur. Deniz köşkünün attı açıktır. Haricen yağlı boya ve üstü 
~tun kaplıdır. Köşk kargir ayaklar üzerine mebnidir. 

Deniz sahili ve rı:Hım ve kay:khane ve banyo mahalli; Bu kısım ikin
ti ıet sathı maili zeminden atağıcla ve deniz kenarıdar. Muhtelif yollar 
te merdivenle buraya inilir. Deniz kötkünün altı dep9<fur. Sağında birinde 
"ıervuvar ve diğerinde lavabo olan iki heli vardır. Kara cihetinde kum
~ ve on iki göz kirgir deniz banyo kabinesi ve bu kısmın önünde küçük 
'- lilJ)an (Lanyo havuzu) ve etrafı nhtım ve denize uzanan potrel kazık-
1.t üzerinde üstü çimentolu bir iskele olup bazı mahalleri oyulmut ve dö 
,ü,tür. Kayıkhane etrafındaki rıh~ım adi duvar olup bazı mahalleri o
halrnu,tur. 

Ahtap kayıkhane: Kayıkhane bir katlı ve ahfaptır. 35 kayık istiap 
~ilecek vüs'attedir. Haricen boyalı iıe de bozulmuttur. Kayıkhane sarı 
~ün deniz tarafındadır. Burası biri kayıkhane zemini ve diğeri muhte
" Yolları ve çam ağaçlannı havi ve Ü qncü ise k~kün bodrum ze:nini 
~l eden ortadaki uthımail olmak üzere her ıettin önü istinat duvarlı 
~ üç setten ibarettir. Üçüncü set ki: San kötkün bodrum kat zemini
"i t~kil eder. Bu kıamm önü malta laf korkulukludur. AhtaP kayıkhane: 
t_Yıkht\ie bir katlı ve ahpptır. Asansör ve köprü: Rıhtım zeminden ü
Mılıcü sette klüp binuı zeminine çıkabilmek üzere 13 metre irtifaında de
-.., Potrel ayaklar üzerine kafes kirisli ve ah,ap dötemeli iki yanı de
llııit- korkuluklu bir köprü mevcut olup köprü 23, X 2,30 eb'adıncladlr. Köp
t'-ı&n nihayetinde ahpp bir oda için •e dört yüz kilo sürtarjh ve dört kiti
lilr bir asansörü vardır. Ve altında mo~ör aksamı mevcuttur. 

Sarı kötk: Bina dört katlıdır. Kir1irdir. Klüp binası kal'fısın~chr. Bod 
"-lb katı deniz cihetindeki üçüncü ıetıe kötk altında dört kolon üzerine ö
'ii açık bir taru vardır. Bu tarasın iki tarafında camlı kapılardan İçeri giri
.... Zemini mermer bir bilardo salonu ve zemini ahtap fayans lavabolu ye
""' oduı ve zemini mermer iki depo ve zemini kırmızı çini koridorlar gi
tıle.ı zemini kıamen çini ve kısmen çimento altındaki sarnıçtan ıu çeken 
'ı tulumba ve ubit tekne ve aıcak ıu tesisatı içine mevzu kazan ve merdi
•etııe bahçeye çıkılan bir kapı üst kısmında bir ko~iclor halinde üstü vutlu 
(lcenıerti) depo ve zemini kırmızı çini sabit raf tezgah ve demir ocaklı 
1'ılltfak merdiven albnda camlı kapıdan girilen zemini karosimen fayans 
~~lu duvarı çiçekli çini alafranga heli ve zemini karosiman duvarı 
tlih boyalı emaye banyolu banyo daireai merdivenin sağında küçük bir 
~eatiyer ve zemini linoleom ve tavanı kemerli sulu boya kalem ve tablolu 
F,hnı lavabolu pencereleri içerden ah,ap kepenkli bir oda mevcut olup 
~ kattan zemin katına ahtap merdi ıenle çıkılır. 

Zemin katı: Bahçede camlı kapıdan girilen bu katta zemini karo.iman 
~ vestiyer zemini karosiman iki fayans lavabolu tuvalet mahalli ve üç 
~Uvu biri alafranga iki göz heli mevcuttur. Ortada renkli camlı antrenin 
~İni mermer ve altı sarnıçtır. Zemi •i linoleom iki oda olup pencereler i
~den ahsap kepenklidir. Deniz cihetinde zemini karoıiman etrafı malta 
~tkulukl~ taras ve merdiven önü camekanlı olup yanmda servis odası sa
~t dolap ve merdiven orta sahanlığmda kahve ocağı vardır. 

1 - Kat: Bir ıofa üzerinde zemini linoleom döteli 11 oda olup her oda
ıı_ birer fayans lavabo ve odanın birinde balkon vardır. Koridorda bir heli 
'e zemini mozayik fayans lavabo ve hela dut ve emaye bir banyosu olan 
~banyo mahalli vardır. Çatı katı: Ahşap merdivenle çıkılan basık tavanlı 
~İr sofa üzerine bet çatı aiti vardır. Birinci katın merdiven ba,ı tavanı ah
~11'. Dahili' abamı tamamen yağlı höyadır. Elektrik su tesisatı mevcut
"-r. Klüp binası ile bir bahçe içindedir. Etrafı duvar ve demir parmaklıklı
~8eyaz k. Yeni bağlar ve 23Nisan sokaklarında yeni 83, 85, 87 numa
"hdır. Sokak cephesinde ve zeminden bir metre irtifaında üstü aç•k taras 

lılup zemini ve cephesi mermer kapılı ve etrafı demir pannaklaklıdır. Ze
!bi)l kat: Zemini mermer döşeli bir tatlık üzerine zeminleri ahtap birinde 
~l'tıine olan ve hepsinde fayans lavabolu iki oda ve karşısında içiçe üç oda 
~p ikisinin zemini parke ve her bi. inde fayans lavab< vudır. Oda ve 
'-tİıiın ta\•anları kalem ve duvarları ve ahfap aksam yaih boyalıdır. Ze
._İni mermer bir koridor üzerine zemini ahtap emaye banyo ve fayans lava
~lu ve p~uvarh banyo mahalli ve ze'llini ahşap alafranga bir heli bir mer-
11\'en altı ve diğer merdivenden bodruma inilmektedir. Bodrum katı: Tat 
~rdivenle inilen bu kwmda bir korid >r üzerine dört göz kömürlük olup 
~m binanın bu kıımı altındadlr. 

Asma kat: Birinci kata çıkılan mütenazır merdivenin birlefiiği aahanlı
~ bir tarafında fayans lavabolu maa rezervuvar bir heli haricen sakaf 'ft 
~ltıama gidilen bir kapı ve bir koridor üzerine iki küçük oda vardır. 

Birinci kat: Genİf bir salon üzerine sağında ve solunda fa yanı lavabo

'- olan ka11ılıklı üçttden altı oda vardır. Bu katm tavanları ve ahf&p kı
'1lan yağlı boyalıdır. ikinci kat: Bir ıofa üzerine kartılddı Ye fayanı la. 
~lu yedi odadır. Zemini mozayik çini ve duvan fayans kaplı emaye ,,olu banyo mahalli olup çatı katına çıkılan merdiven altında alafran
t-. IMr heli vardır. Çatı katı: Bu kat basık tavanhchr. Bir sofa üzerine bet 
~ ve zemini çinko döfeli alafranga bir heli olup bu katın tavanları sıva
~. Bu binanın dahili aksamı ahfabiyesi ve harici tamamen yajlı boyalı
~. Tavanları kısmen yajb boya ve kıımen kalemkirdır. Haricen bir kııım 
~ ahfap kepenkli ve bir kısmı ise pancurludur. Müftemilit .: Bi

ittiu6nde bir katı kirsir zemini mermer döteli ..wt teqih ve ocak 
~,_ •a+Aa WWC1 olan Lu lmmm latiincle ...... t.tıJ.•en -'ak 
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EN·CETi N•VOl.L ARA•DAVAN IR 
ve zemini kısmen laf ve çini döteli ve mermer tekneli Ç&m&fırhk olup ke
merlidir. Bu kısım motör dairesi olarak kullanılmakta olup bir kuyusu 
vardır. Ve suyu bütün binalara tevzi ve isale eden teaiıat ve haricen bir 
servis tulumbası vardır. Bu kısmın üstünde kısmen laf ve kıs~ mermer 
bir merdiven ile çıkılmaktadır. Üıtü ... teras olup etrafı demir parmakhklı
dır. Mutfağın üstüne müsadif kısımdaki hamamın zemini renkli ve duvar· 
ları nadide çiçekli çini kaplı olup emaye banyo fayans lavabo ve bir de dut 
rezervuvar clup radyotötle teahin edilmektedir. Kıtlık limooluk ve çiçekli
ğin (aer) yarım daire teklinde ü.tü ve yanları demir camekinlıdır. Camlan 

kısmen kıdmıflır. Ayrıca iki göz ahşap bir kath yazlık büfe mahalli vardır. 
Garson dairesi: Bu bina iki katlı kirgircfır. Zemini çimento ÜÇ sabit mer
mer tekne ve iki sabit kazan olan çamafırlık ve dğer bir oda olup aıı.ap 
bir merdivenle çıkılan bir sofa ve oradan dar bir merdiven bir koridor üze
rine küçük altı oda vardır. Motör dairesi bir katlı kirgir iki dairelidir. Ze
mini karosiman olup müstahdemlerin ifadelerine göre 16 beygir kuvvetinde 
Grsley markalı bir motör ve diğer bun da pnonlarm yatak odum. 
AyrJca bir katlı ve üç tulumbalı takriben kırk metre derinliğinde bir kuyu 
binası olup elektrik ve gaz motörleri ile işleyen motörler ve yanında iki 
kargir ıu deposu vardır. Kanarya sokağında yeni 6, 8, 10 numaralı ev: 

Zemin katı: Sokaktan zemini mozayik bir antreye girilir. Zemini çimento 
bir oda arkada zemini ahfap demir parmaklı korkuluklu bir balkona ve bir 
kapıdan girilen zemini laf döşeli mermer musluklu bir balkona ve bir kapı
dan girilen zemini laf dö,eli mermer musluk latı maltız ocaklı tahtaperde 
ile bölmeli mutfak odunluk ve merdiven altı. Arka kısımda zemini moza
yik bir tafl k ve bahçeye çıkılan bir kapı olup zemin kattan birinci kata ah-

+ap bir merdivenle ve bodruma arka taraftan taf merdivenle bahçeye inilir. 
Bodrum kapısı arka bahçededir. iki göz zemini toprak kömürlüktür. Birin
ci kat: Bir koridor üzerinde içiçe geçilen üç oda bir kısmı mozayik maa 
termosifon emaye banyolu banyo dairesi alafranga bir hela ve rezervuvar 
vardır. Ayni zamanda elektrik motörile i•leyen bir su tesisatı vardır. Bek
çi olarak Hiristo otunnaktadır. Binanın beden duvarlan kirgir iç bmı 
ahtaptır. Zemin kab bakkal tavanlıdır. A htap aksam ve zemin katı tavan
ları yağlı boyalıdır. Mii'1emilitı: Binanın ittisalinde ve sokak ceplıetiJıde 
ve yan bahçede bir katlı beden duvarları kargir harap bir oda ve yanında 
harap bacası mevcut bir fırm vardır. Sokaktan methali olan ve bir kattan 
ahfap bahçıvan odası mevcut olup kapıdan girilince zemini çimento mal
tız ocaklı bir sabit kazan ve yanındaki kapıdan girilen içiçe iki oda ve ha
riçten bir heli vardır. içinde bahçıvan oturmaktadır. Bu bahçıvan odası kar
tısmda üst ve yanları ahfap camekinla kapalı bir ser vardır. 

Diğer ser bahçe içinde ve motör dıUresi yanında üstü ve yanları came
kanlı ortadan camekan bölmeli çiçek yetittirmeye mahsus diğer bir ser 
mevcuttur. Bahçe: 23 Nisan sokağının önü demir parmaklıklıdır. Babçe
cie uir çek meyva ve sebze yeti~timıeye mahsus abam olmakla beraber 
birinin zemini toprak ve diierinin çimento yanyana iki tenis mahalli var
dır. Etraf duvar ve telle çevrilmiştir. Meaahuı: Yat klübü binası: 733 met
re murabbaı, San kötk 348 m2, Beyaı kötk: 232 m2, Beyaz kötk bir kat
lı kısım 40 m2, Kanarya sobimdaki ~v 83, m2, Deniz kötkü 56 m2 u
mum meaaha11 12587,70 metre murabbaıdır. Tamamı açık arttırmaya kon
mut olup ilin tarihinden itibaren tartnamesi herkes tarafından görülebile
cek ve 15/1/37 tarihine ruthyan cuma günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde açık arttırma auretile aatılacaktır. 

Satıt Emlik ve Eytam Bankaamm 844 numaralı kanunu hükümlerine 
tibi oldujundan mezkUr kanunun 15 inci maddeaine tevfikan ikinci bir 
arttırma yapılmaksızın gayrimenkul yukarda yazılı günde en fazla arttıra
nm üzevinde blralalK.aldır. Arthrmaya iftirik için muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuiu nisbetinde pey akçai veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilmek liıı:mııdlr. Biriken bina vergilerile çöp ve fener re
simleri ve delliliye ve vakıf icareai aabf bedelinden ödenir. Satlf bedeli pe

tin ödenmek limndır. icra ve iflia kanununun 126 ıncı maddesine tevfi
kan ipotek aahili alacaldılarla cfiier alikadulann gayrimenkul üzerinde 
haklarmı ve hususile faiz ve muraflara dair olan iddialarını evrakı müabi
teleri1e birlikte 20 sün içinde dairemize bildirmeleri lizımdır. Akai halde 
haklan tapu aicilile sabit olmadıkça sahf bedelinin paylatmumdan hariç 
kalırlar. Alibdarlann .. kanun maddesine uygun :surette hareket etme-

l leri ve daha fazla malfımat almak isteyenlerin 935/2634 dosya numarua1e 
dıaiawıira JaiincMtlıuoı iliD oluaur. 2.0 ...ıik taviz bedeli mifteriye ait-

•· (421) 
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Bu cazlb tecrUbeyl ra. nıa 
PUDRALARı 

Di..J('fin zle t>Zin iz 

Milyonlarca kadın! bu tecr beyi 
yapınca hayran kalnutlardar. Zira:~ 
ekseriya yüzdeki siyah noktala", açık 
meaameler ve her nevi ga, risaf 
maddeler, tane tane olmuı i J i bir 
pudradan a.; celdiiini biliyorlar. 
Filhakika, bazı pudralar pannaklar 
uumda tutulunca kadife c ibi yu

mupk aörüniine de ı..kikatte kısam 
iman taneli '"' eerl olur. Buıalar, gÖ• 

siinüzden kaçabilir. Fakat dİf)erinizle 
pek ali hiuedebilininiz. Bir par-
ça pudra alıp clitleriniz anamda ezi
niz pyet cüz'i bir taneJil olsa der· 
bal hisıecleniniz. Şimdi de bu tecrii· 
beyi bavalandınlmıt yecine pudra 
olan T okalon padraaile yapanız. Bu 
pudra yeni ve imtiyazlı bir usu ı dai
resinde iatibaal edilerek meJki,den 
on defa daha ince ve daha hafif kıl-
maktadır n binaenaleyh cildin nazik 

meaameleriai tabrit eden tanelere te
sadüf edilemez. Bu gibi taneli pud
ralardan aakınmız ve yalnız hava
lanc:İırılmıt ve garantili yqine pudra 
olan T okalon pudra.sına kullr , :ıız. 
Terkibinde krem köpüjii bulur ':.ığu 

cihetle cilclcle ama müddet aaL! ka
lar ve artık p.lryan burunlara niha

yet verilmqtir. Ve ıık sık pudralan
maia ihtiyaç kalınanuftar. 

~ ................ . '19 

KANZUt\. 
Saç ekslrl 

COMOGENE 
Saçl1trın köklerini kuvvetlendirir. 
Döklllıncs.ııe m!\nı olur. Ke~*' .. e ri 
izfüe tder. Ne .. vnneuıasını ko.ıtty

la!'ıtınmık hııva t k1tbiliyetini arttı· .. . 
rır. Lntıt ınyihalı bir saç eksır.J ır. 

lnglllz Kanzuk Eczan~aJ 
Beyoğlu • lstanbul. .. 

Profesör K. Kömlircc..nm 
Modern ve herkese elzem khuplan 

Ameli ve t atbiki kambiyo 
Yeni muha,..,he uııulü 

T icari n.alunıat ve bankacılık 
iktisat ilmi 
lhti ... muha•chderi (şirket, aaıaayi, 

K'l. 
35 

122.SO 
10.ı 
87,50 

:ı:iraat, baaka l 17S 
Ti .. a i ve nıali l>cNp 1 ci kıaı ıa 70 
Zıhnı hesap lı.aı eleri 20 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Yeni hesabı tıcari (mufa sal -) 200 
Mali cebir (istikraz ve ıigorta beu.pları) 1 JO 

.B .. .,ı. ctt ~tttıı.: yeri: İkbal Kitabevi 
~ ... (765) , ______ __ 

1 ~~!.~~~~b~!~~ 
18 odalık bir otel eşyuile beraber 
devren satılıkbr. İzahat almııl, ve 

l
konuşmak için Tepebaşında Asrt 
sınema kar~ısında LOxemburg ole.
lınde Ha.las~a müracaat olunab.lir. 

Doktor Hafız c.. .. 
Dahili,. aüte~ 

Pazudan maada beflGD 8 - 6 
lJ, vttnyolu(tot) No. Telefon: 2"l398 

~& 1'udWl •-11q••~ • 
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Dahi G. MARKONİ 
'Muhendts-Pro~esor 

(Jia"dyo hususunda dünyanın 

~n yüksek aliml -

:batıiuiu uajfUah .•... 
"Radyo için söylenenfere değil 

gördüklerinize, işittiklerinize ina.nını~ 

BİZİM NASİHATIMIZ: 
"RADYOLARI aynı zamanda, aynı· 

yerde, aynı istasyon üzerinde mukayes~ 
ederseniz daima 

radyosunu tercih edeceksiniz' 

8 Lambah bütün dalgalı 

Yüksek musiki kabiliyetli 

En güzel gösterişh 

En çok sablan 

Veresiye AHiBi iN · SESi ve Acen ·alarında 
ANKARA ı Vehbi Koç Ticaret evi. AFYON ı İzzet Özkura ADANA i Ş. Rıza 1şçen, Yeni ma~aza. 

MU~LA ı .\. Adnan. F.Jektrik fabrikası sahibi 
SAMSUN ı C. CellU ôzın - S. Kemal Sezen 
TRABZON ı Dedeo.~lu ve Pulnthnnell kardeşler 
ZONGULDAK ı lsmet Ağartan- Ahmet Yüksel, 

ANTALYA 
ANTEP 
KAYSERi 
BANl IRMA 
AYDIN 

ı Veli Karde:sler ve Ş rikleri 

DiYARIBEKIA ı Şerif Yardımcı BURSA ı Mehmet Hnzmen ı Naci ve H.Alınıet Dai knrdeşler 
ı lsmail ve oğulları Çıngıllı. KONYA ı Ahmet MUcip Dölen. 

KONYA EREGLISl ı Mustafa Erkek. 
MERSiN r Jorj Satel. 

ESKiŞEHiR ı Hasan Alıınya. 
IZMiR ı Artnr Vctter 
LÜLEBURGAZ ı Hasan Dalca 

ı Ahmet ve Bnhaettin Bereket kardeşler 
ı Mehmet Gürer 

·'* :.. • • .. • ~ ., ..... ~ .'i ·• '.,.. .. . -

-- ------ - - - -- - - - -
-- ------ -
- -- ---- ---

. - .... ~~· -~ . . ; f . • , 
• - .. • .'f' 1 • ' 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 5 İlk Kanun Cumar· 

tesi günü sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
Divar tarif el eri Köprüye ve bütün iskelelere asılmıştır. Boğaz· 

içi mecmuasının ilavesi olarak çıkarılan cep tarifeleri de Cuma 
akşammdan itibaren satılacakbr. 

Boğaziçi Mecmuasında 
Boğazıçine aid ve herkesi alakadar edecek çok faydalı ve 

cazip makaleler ve resimler vardır. 

VATANDAŞ! 
YERLİ MALI KULLANMAK , 
MElVILEKET BORCUDUR! 

Senelerdenberl mubterem balkımızın ratbetlal 
kazanan tam ıerll E M 1 R tıraş bıçağının lev
kalAde mlkemmellyetlae ratmen 10 adeti 15 
kura,a satılırken paramızı barice çıkarmıyarak 
memlekettmlzde saklamak için ecnebi memleket
lerden getirilen ve ylksek llyatıarla ıatııaa 

tıraş bıçlllarıaı kallanmata asla llzaill ve 
lllUyaç kalmamııtır. 

Arkadaş,· lıer yerde tam 
yerli malı olan: 

SİNEKLİ BAKKAL 

Bütün kremlerin içinde biriacl 

olan ve daima birinci kalaa 

Krem Pertev oldu. Bu Kreaa 

Pcrtevin her zaman pek bil)"(ik 

bir itina ile ihzarından b&fka 

bir ıey değildir. Krem Pertena 

terkibine (eayrisaf) hiGbir 
madde Kİremez. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir samı.• ,u, 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - Ht kunq 

: 2 - %5t • 

11 3 - %Ot 11 

• " - ıoe • 
Dl~er yerler : - 6t • 
Son sahife : - 3t • 

Baştan 

Halide Edib'in en yeni ve nefis romanı 
sona kadar heyecan dolu olan bu eser 400 
tutmaktadır. Tanesi 100, ciltli 125 kuruştur. 

AHMED HALİT KİT AP EVİ 

sayra 
, 3 - Bir santimde vasati (8) keli· 

me vardır. 

• ı : • • .r 9 

~okuma, Trikotaj ve Çorap 
imalathaneleri sahiplerine: 

Pamuk iplijine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya l.tanbulda 
4 üncü Vakıf bamndaki UyUflu.rucu maddeler lu.ııiaaru.. müracaat 
....... w • .- ._,.._ ... _. ..._. • •••~ ·mıe 

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

··········································-----~ 
~on Posta Matbaa•• 

t\c~rıyltt Md. : Seiim Ragıp EMf,Ç 

E.AHiPLERhı A, Ekrom UŞAKUCJllo 


